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Badania dendrochronologiczne  
zabytków architektury drewnianej 

w województwie śląskim w latach 2010–2011*

W latach 2010–2011 na terenie województwa śląskiego kompleksowym 
badaniom dendrochronologicznym poddanych zostało 7 zabytków architektury 
drewnianej. W 2010 roku na zlecenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Katowicach przeprowadzono badania dendrochronologiczne dwóch 
zabytków w powiecie żywieckim: kościoła w Cięcinie oraz nieużytkowanej ostatnio 
kaplicy w Rychwałdzie. Ponadto z inicjatywy i na koszt ks. proboszcza Henryka 
Dyka zrealizowano kompleksowe badania kościoła i wolno stojącej dzwonnicy 
w Miasteczku Śląskim (pow. tarnogórski). W 2011 roku z inicjatywy ks. probosz-
cza Grzegorza Thena podjęte zostały badania zabytkowego kościoła w Starej Wsi 
(pow. bielski), zrefundowane w tym samym roku przez Śląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Katowicach, który zlecił również całościowe badania 
dendrochronologiczne kościołów w Gilowicach (pow. żywiecki), w Bielsku-Białej 
Mikuszowicach Krakowskich oraz zabytkowego spichlerza plebańskiego w Przy-
szowicach (pow. gliwicki)1.

Badania dendrochronologiczne polegają na pobraniu lub zeskanowaniu pró-
bek drewna, ich obróbce (preparacji), pomiarze szerokości przyrostów rocznych 
i synchronizacji pomierzonych sekwencji z chronologiami wzorcowymi (skalami 

* Autor pragnie wyrazić wdzięczność pani dr Grażynie Ruszczyk za pomoc redakcyjną i cenne 
wskazówki bibliograficzne. Podziękowanie należy się również wszystkim księżom proboszczom, którzy 
poprzez udostępnienie kościołów i zabytków drewnianych, materiałów archiwalnych i publikacji oraz 
udzieleniem gościny przyczynili się do przeprowadzenia badań i tym samym powstania niniejszej pu-
blikacji. 

1 Badania zostały zlecone dzięki pani Barbarze Klajmon – Śląskiemu Wojewódzkiemu Konserwa-
torowi Zabytków w Katowicach.
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dendrochronologicznymi). Badania pozwalają ustalić rok ścięcia drzewa z dokład-
nością do sezonu ścinki i na tej podstawie datować obiekt2.

W omawianych kościołach próbki drewna pobrano w formie odwiertów 
w kierunku rdzenia drewna specjalnym wiertłem rurowym o średnicy 20 mm 
(otwory po wywiertach zakołkowano). Próbki poddano obróbce mechanicznej 
przez szlifowanie lub frezowanie w celu uczytelnienia sekwencji przyrostów rocz-
nych w przekroju poprzecznym (w razie konieczności po ich uprzednim sklejeniu 
i wzmocnieniu). Pomiaru szerokości przyrostów rocznych dokonano za pomocą 
przyrządu pomiarowego VIAS TimeTable / SCIEM PAST4 / VIASDAQ z do-
kładnością 0,01 mm. Pomierzone sekwencje zsynchronizowano z chronologiami 
wzorcowymi na bazie oprogramowania komputerowego TSAPWin Professional 
v. 4.65 firmy RINNTECH. 

Do analizy dendrochronologicznej użyto wzorcowych chronologii jodły, sosny 
i dębu własnej pracowni (niepublikowanych). Weryfikacji wyników dokonano na 
podstawie dostępnych chronologii innych pracowni, przede wszystkim zestawio-
nych przez Hansa Tisje z Neu-Isenburga środkowoeuropejskich chronologii jodły 
i dębu (niepublikowane). Pojedyncze próbki świerkowe datowano za pomocą 
chronologii jodły.

Wyniki badań zostaną omówione w kolejności alfabetycznej nazw miejscowości3.

1. Bielsko-Biała Mikuszowice Krakowskie 
Kościół parafialny pw. św. Barbary

Kościół drewniany (z drewna jodłowego), konstrukcji zrębowej, jednonawowy, 
z węższym, znacznie wydłużonym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium, z zakrystią 
od północy. Od zachodu przylega szeroka przysadzista wieża o pionowych ścia-
nach konstrukcji słupowej (szkieletowej), z pozorną izbicą, zwieńczona baniastym 
hełmem z latarnią. Nad prezbiterium i nawą więźba storczykowa, dwuczłonowa, 
o dwóch kalenicach na różnych wysokościach. Nad nawą sześcioboczna sygnaturka 
z iglicą. Kościół od południa, wschodu i północy otoczony zamkniętymi sobotami. 
Dach kościoła, dachy sobót, ściany ponad sobotami oraz podstawa hełmu wieży 

2 Więcej o metodzie dendrochronologicznej por. A. Konieczny, Drewno jako ważne źródło w kom-
pleksowych badaniach architektonicznych budowli murowanych, [w:] Zabytkowe budowle drewniane i sto-
larka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń, pod red. E. Okonia, Toruń 2005, s. 75–94 oraz 
tenże, Zastosowanie dendrochronologii do datowania zabytków drewnianych w praktyce badawczej, [w:] 
Konserwacja drewna zabytkowego – między teorią a praktyką, pod red. A. Pelczyka, A.M. Wyrwy, Dzie-
kanowice–Lednica 2011 (Biblioteka Studiów Lednickich; t. XXIII, Ser. A, t. 4), s. 25–46.

3 Ekspertyzy dendrochronologiczne znajdują się w Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Katowicach. 
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(fragment dachu namiotowego) kryte gontem, soboty i ściany wieży szalowane. 
Hełm wieży i sygnaturka kryte blachą. Wewnątrz prezbiterium i nawa przykryte 
płaskimi pułapami; od zachodu chór muzyczny.

W dotychczasowej literaturze zwracano uwagę na to, że pierwszy kościół był 
wzmiankowany w 1581 roku. Obecny został zbudowany przez mistrza ciesielskiego 
Piotra Piotrowskiego w 1690 roku4, na miejscu poprzedniego, który w roku 1687 
spłonął od uderzenia pioruna5. Jako inicjatora budowy wymienia się proboszcza 
łodygowickiego ks. Urbana Kupiszowskiego6. Ponadto w niektórych publikacjach 
podawano rok 1692 jako datę poświęcenia obecnego kościoła7. Wieża dobudowana 
w 1851 roku przez cieślę Walentego Fiaka miała zostać podwyższona w 1870 roku8. 
Soboty otaczające kościół od południa, wschodu i północy pierwotnie otwarte, 
w roku 1885 zostały oszalowane9. Ogrodzenie w konstrukcji zrębowej i dwie 
bramki powstały przed 1748 rokiem10. Barokową polichromię wnętrza wykonał 
w 1723 roku malarz Johannes Mentil z Bielska (Il. 1)11.

 4 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. I: Województwo krakowskie, pod red. J. Szablowskiego, z. 1: 
Powiat bialski, Warszawa 1951, s. 20 (dalej: KZSwP); G. Ruszczyk, Architektura drewniana w Polsce, 
Warszawa 2009, s. 416.

 5 G. Ruszczyk, Architektura …, s. 416.
 6 Tamże.
 7 Głównie w przewodnikach turystycznych i opartych na nich stronach w Internecie, np. Wikipedia.
 8 KZSwP, t. I, z. 1, s. 20; G. Ruszczyk, Architektura …, s. 416.
 9 KZSwP, t. I, z. 1, s. 20.
10 KZSwP, t. I, z. 1, s. 20; G. Ruszczyk, Architektura …, s. 417.
11 KZSwP, t. I, z. 1, s. 20; G. Ruszczyk, Architektura …, s. 416.

Il. 1. Bielsko-Biała Mikuszowice Krakowskie, kościół parafialny pw. św. Barbary. Sygnatura na belce pod 
emporą organową „Johannes Mentil Maler Bi / Anno 1723”. Fot. A. Konieczny 2010
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Do analizy dendrochronologicznej pobrano łącznie 75 próbek drewna (Il. 22), 
w tym 71 próbek drewna jodłowego i 4 próbki drewna świerkowego. Sukcesem 
zakończyło się datowanie 50 próbek.

Badania dendrochronologiczne wykazały, że do budowy ścian prezbiterium, 
zakrystii i nawy użyto drewna jodłowego pozyskanego w czasie ścinki jesienno-zi-
mowej na przełomie lat 1689 i 1690 (Il. 23). Na tej podstawie można wnioskować, 
że prace budowlane przy kościele rozpoczęto najwcześniej na wiosnę roku 1690. 

Więźby dachowe nad prezbiterium, nawą i zakrystią wykonano z niskiej ja-
kości okrąglaków jodłowych (Il. 2). Cały materiał użyty do budowy konstrukcji 
dachowych pochodzi z jednego wyrębu jesienno-zimowego lat 1691/92, w związku 
z czym budowa świątyni nie mogła zakończyć się przed rokiem 1692.

W tym samym czasie wzniesiono sygnaturkę nad nawą, również z drewna ścię-
tego w porze jesienno-zimowej na przełomie lat 1691 i 1692. Nie można jednak 
wykluczyć, że górna partia sygnaturki, wystająca ponad połać dachu nawy, została 
przekształcona w późniejszym okresie.

Konstrukcja słupowa wieży wraz z baniastym hełmem powstała najwcześniej 
w roku 1850, ponieważ ścinka drzew wykorzystanych na materiał, jakim posłu-
żono się do budowy, odbyła się w sezonie jesienno-zimowym na przełomie lat 
1849 i 1850. 

Na poziomie czwartej kondygnacji 
wieży (pozornej izbicy) wbudowano trzy 
konstrukcje dzwonne, z których połu-
dniowa powstała najwcześniej w 1882 
roku. Drewno jodłowe wykorzystane do 
jej budowy pozyskano bowiem podczas 
ścinki jesienno-zimowej na przełomie lat 
1881 i 1882. 

Konstrukcja wieży została wzmocniona 
dodanymi w późniejszym czasie stempla-
mi i zastrzałami – zapewne w związku 
z montażem konstrukcji dzwonnych, na 
których zawisły nowe dzwony. Jak wy-
nika z analizy pojedynczych elementów, 
do wzmocnienia dzwonnicy posłużono 
się drewnem jodłowym i świerkowym. 
Jodły ścięto pod koniec roku 1879 lub 
na początku roku 1880. Analiza próbki 
świerkowej pozostała bez wyniku.

Aleksander Konieczny

Il. 2. Bielsko-Biała Mikuszowice Krakowskie, kościół 
parafialny pw. św. Barbary. Więźba dachowa z 1692 r. 
zbudowana z okrąglaków. Fot. A. Konieczny 2011
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Datowanie próbek drewna z obrabianych ręcznie elementów sobót na okres 
1892/93, 1896/97, lato 1897 pozwala sądzić, iż zachowane konstrukcje podcieni 
wykonano pod koniec XIX wieku. Były one wielokrotnie naprawiane, również 
w czasach współczesnych (z elementów nowych obrabianych mechanicznie próbek 
nie pobierano). 

Próba określenia czasu powstania zabytkowego ogrodzenia nie powiodła się. 
Wykonane ono jest w większości z drewna jodłowego oraz sporadycznie drewna 
świerkowego.

Wyniki badań dendrochronologicznych są zgodne z wcześniejszymi ustaleniami 
dotyczącymi czasu budowy kościoła, opartymi na badaniach archiwalnych. Budowę 
rozpoczętą w 1690 roku zakończono najwcześniej w roku 1692, co pokrywałoby 
się ze wspomnianą datą poświęcenia świątyni. Datowanie dendrochronologiczne 
wieży na rok 1850 też jest zgodne z poglądem utrwalonym w literaturze o wznie-
sieniu dzwonnicy w 1851 roku. Natomiast nie potwierdziły się informacje o pod-
wyższeniu wieży w 1870 roku. Ustalono jedynie okres wzmocnienia konstrukcji 
wieży – ok. 1880 roku oraz datę budowy jednej z konstrukcji dzwonnych w izbicy 
– rok 1882. Analiza dendrochronologiczna wykazała ponadto, że cały materiał, 
z którego zbudowano kościół i późniejszą wieżę, jest drewnem jodłowym, a nie – 
jak powszechnie błędnie podają autorzy przewodników turystycznych i publikacji 
internetowych – modrzewiowym.

2. Cięcina, powiat żywiecki 
Kościół pomocniczy pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Kościół drewniany (z drewna jodłowego i częściowo świerkowego) konstrukcji 
zrębowej, jednonawowy, z nawą złożoną z dwóch członów: wschodniego węższego 
(na planie zbliżonym do kwadratu) i zachodniego szerszego (na planie wydłużo-
nego prostokąta). Zachodni człon składa się z dwóch części o tej samej szerokości 
i wysokości, powstałych w różnym czasie – wschodniej i zachodniej. Prezbiterium 
węższe, zamknięte trójbocznie. Przy prezbiterium i węższej części nawy od północy 
znajduje się piętrowa zakrystia (mieszcząca na piętrze lożę kolatorską) z kruchtą 
i przedsionkiem oraz od południa obszerna kaplica z przedsionkiem od zachodu. 
Od zachodu do szerszego członu nawy przylega prostokątna dzwonnica konstrukcji 
słupowej (szkieletowej), o mocno pochyłych ścianach bocznych, z nadwieszoną 
izbicą, zwieńczona wysoką czworoboczną iglicą. Od północy, zachodu i południa 
wieżę otaczają aneksy przykryte dachami pulpitowymi. Dach nad prezbiterium 
i węższym członem nawy o jednej kalenicy, dwuspadowy (od wschodu wielo-
spadowy), z przebudowaną więźbą storczykową typu małopolskiego. Pośrodku 

Badania dendrochronologiczne…
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sześcioboczna wysoka sygnaturka o prostych ścianach przykryta niskim hełmem 
namiotowym. Dach nad obiema częściami zachodniego członu nawy dwuspado-
wy, z więźbą jętkową o stolcach pochyłych z pojedynczym oczepem środkowym 
(w części wschodniej będącym elementem dawnej ramy wzdłużnej). Ściany i dachy 
kościoła, kaplicy południowej, zakrystii, przedsionków, wieży i aneksów przy niej 
oraz dolna część sygnaturki pokryte gontem, izbica wieży oszalowana, iglicowy 
hełm i dach sygnaturki obite blachą.

W toku dotychczasowych badań, opartych głównie na materiałach archiwal-
nych, zapadły następujące ustalenia: pierwotny kościół wzmiankowany był po raz 
pierwszy w 1358 roku12. Najstarszą część obecnej świątyni stanowią wzniesione 
w 1542 roku prezbiterium i wschodni człon nawy13. Kościół został rozbudowa-
ny i przekształcony w XVII i XIX wieku – zdaniem Jerzego Szablowskiego po 
przebudowach niemal całkowicie utracił cechy stylowe14. Zachodni człon nawy 
składający się z dwóch części powstał w różnych okresach: część wschodnia – w la-
tach 1666–166715, zachodnia – w roku 189316. Założenie pozornego sklepienia 
kolebkowego nad prezbiterium w literaturze łączone jest z 1884 rokiem17, zaś 
płaskiego pułapu w nawie z 1893 (nad zachodnim członem) i 1895 rokiem (nad 
wschodnim członem)18. Wieżę datuje się na lata 1666–1667, hełm wieży na 193219, 
piętrową zakrystię na 185720, kruchtę północną na 1893, przedsionek przy niej 

12 J. Szablowski, Powiat żywiecki, województwo krakowskie, Warszawa 1948 (Zabytki sztuki w Pol-
sce, inwentarz topograficzny, pod red. J. Szablowskiego; 3), s. 38; KZSwP, t. I, z. 15: Powiat żywiecki, 
Warszawa 1951, s. 1; J. Musiałek, Z. Juraszek, 450 lat Kościoła św. Katarzyny 1542–1992 [w Cięcinie], 
[b.m.w. 1992], s. 5.

13 J. Szablowski, Powiat …, s. 39, zbudowany przez Krzysztofa Komorowskiego jako kaplica filial-
na kościoła w Radziechowach; KZSwP, t. I, z. 15, s. 1; R. Brykowski, M. Kornecki, Drewniane kościoły 
w Małopolsce Południowej, Wrocław [i in.] 1984, s. 68; J. Musiałek, Z. Juraszek, 450 lat …, s. 6, 10–12.

14 J. Szablowski, Powiat …, s. 39; KZSwP, t. I, z. 15, s. 1. Ten pogląd podzielają również J. Musia-
łek, Z. Juraszek, 450 lat …, s. 10.

15 J. Szablowski, Powiat …, s. 39, staraniem proboszcza radziechowskiego Stanisława Kaszkowicza; 
KZSwP, t. I, z. 15, s. 1; J. Musiałek, Z. Juraszek, 450 lat …, s. 6, 12.

16 J. Szablowski, Powiat …, s. 39, rozbudowa kościoła pod kierownictwem Roberta Fussgängera 
z Żywca polegała na przesunięciu wieży na walcach ku zachodowi i przedłużeniu nawy. KZSwP, t. I, 
z. 15, s. 1; J. Musiałek, Z. Juraszek, 450 lat …, s. 7, 12.

17 J. Szablowski, Powiat …, s. 40, KZSwP, t. I, z. 15, s. 1; J. Musiałek, Z. Juraszek, 450 lat…, s. 10.
18 J. Szablowski, Powiat …, s. 40; KZSwP, t. I, z. 15, s. 1.
19 J. Szablowski, Powiat …, s. 39, projekt hełmu z 1925 r. architekta Wacława Krzyżanowskiego 

z Krakowa zrealizowano w 1932 r. KZSwP, t. I, z. 15, s. 1; J. Musiałek, Z. Juraszek, 450 lat …, s. 8, 12.
20 J. Szablowski, Powiat …, s. 39; J. Szablowski, Powiat …, s. 39; KZSwP, t. I, z. 15, s. 1; J. Mu-

siałek, Z. Juraszek, 450 lat …, s. 7.

Aleksander Konieczny
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na 189421, kaplicę południową pw. św. Franciszka na 1895, przedsionek przy niej 
na 192822, a sygnaturkę na 1893 rok23.

Do analizy dendrochronologicznej pobrano łącznie 91 próbek drewna (Il. 24), 
w tym 75 próbek drewna jodłowego i 16 świerkowego. Sukcesem zakończyło się 
datowanie 77 próbek.

W ramach wstępnego rozpoznania zabytku ustalono, iż kościół ma bardzo 
bogate dzieje budowlane. Wyodrębniono w nim aż 19 niezależnych konstrukcji, 
które poddano badaniom dendrochronologicznym (Il. 25). W obrębie wydzielo-
nych konstrukcji natrafiono też na nowe elementy pochodzące z licznych napraw 
oraz na stare drewno rozbiórkowe zastosowane wtórnie. Precyzyjne datowanie 
prawie wszystkich faz budowy było możliwe przy pobraniu stosunkowo niewielkiej 
liczby próbek, ponieważ podstawowym materiałem, z którego zbudowany został 
zabytek, jest drewno jodłowe, dające bardzo dobre wyniki. Analiza dendrochro-
nologiczna potwierdziła wcześniejszy pogląd, że najstarszą częścią kościoła jest 
poligonalnie zamknięte prezbiterium wraz ze wschodnim, prawie kwadratowym 
członem nawy, nakryte wspólną więźbą dachową typu małopolskiego, pierwotnie 
z zaskrzynieniami, obecnie opartą na podwalinach leżących na belkach stropowych 

21 J. Szablowski, Powiat …, s. 39; KZSwP, t. I, z. 15, s. 1; J. Musiałek, Z. Juraszek, 450 lat …, s. 7.
22 J. Szablowski, Powiat …, s. 39, KZSwP, t. I, z. 15, s. 1; J. Musiałek, Z. Juraszek, 450 lat …, s. 7, 12.
23 J. Szablowski, Powiat …, s. 39.

Badania dendrochronologiczne…

Il. 3. Cięcina, kościół pomocniczy pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Więźba dachowa typu małopol-
skiego (pierwotnie z zaskrzynieniami) nad najstarszą częścią kościoła z 1546 r. Fot. A. Konieczny 2010
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(Il. 3). Do datowania najstarszej części kościoła wykorzystano próbki pochodzące 
ze ścian prezbiterium i nawy oraz więźby dachowej. Pobranie kompletnych próbek 
ze ścian tej części świątyni okazało się niemal niemożliwe, ponieważ zbudowane 
są one ze starannie obrobionych do kantu bierwion (bez oflisu) i zasłonięte na ze-
wnątrz gontowym pokryciem. W trakcie prowadzenia prac dostępne były jedynie 
ich niewielkie powierzchnie w obrębie prezbiterium i nawy na poddaszu zakrystii 
i przedsionków. W jednym miejscu odsłonięto ścianę prezbiterium, zdejmując 
z niej kilkanaście gontów (Il. 4). 

Wyniki datowania dwóch kompletnych próbek wskazują, że materiał do budowy 
ścian najstarszej części kościoła zorganizowano podczas ścinek jesienno-zimowych 
lat 1543/44 i 1544/45. Ustalenie to jest zgodne z datowaniem więźby dachowej, 
opartym na analizie kompletnych próbek, zawierających pierścień podkorowy, 
a nawet resztki kory. Drewno jodłowe wykorzystane do konstrukcji dachu po-
zyskano w trakcie jednej kampanii jesiennej pod koniec roku 1545 lub zimą na 
przełomie lat 1545 i 1546. Jeden element więźby, wbudowany wtórnie jako miecz 
w konstrukcji dachu nowej nawy z lat 
1666–1667, wykonano z drzewa ściętego 
wiosną roku 1546. Jeżeli materiał został 
użyty bezpośrednio po wyrębie, to więźba 
dachowa, której odwiązanie kończyło 
proces budowy najstarszej części kościoła, 
mogła być gotowa w 1546 roku. 

Kolejnym etapem było powiększenie 
kościoła o nowy szerszy człon nawy. Dostęp 
do jego ścian był w trakcie badań również 
ograniczony i możliwy jedynie z poddaszy 
nad przedsionkami. Z bierwion nowej 
części nawy, obrobionych – podobnie jak 
w części starszej – do ostrych krawędzi, nie 
udało się uzyskać kompletnych próbek 
drewna. Analiza pobranego materiału 
przyniosła nieoczekiwany wynik. Okazało 
się, że przebadane dendrochronologicznie 
drewno w większości pochodzi z 1. połowy 
XVI wieku, co mogłoby sugerować, że i ta 
część należy do pierwotnego założenia. 
Jednak przeczy temu jednoczesne wystę-
powanie drewna z 1. połowy XVII wieku, 
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Il. 4. Cięcina, kościół pomocniczy pw. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej. Ściana południowa prezbiterium 
miejscowo odsłonięta do badań dendrochronolo-
gicznych. Fot. A. Konieczny 2010
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które można by uznać za drewno z późniejszych napraw, gdyby ta interpretacja 
nie stała w sprzeczności z datowaniem pierwotnej więźby nad nowym członem 
nawy, będącej konstrukcją krokwiowo-jętkową, dodatkowo wzmocnioną ramą 
wzdłużną, zbudowaną z drewna jodłowego i świerkowego pochodzącego z kilku 
ścinek jesienno-zimowych. Ostatni wyrąb odbył się pod koniec roku 1666 lub 
w zimie na przełomie lat 1666 i 1667. Można zatem przyjąć, że budowa dachu 
nad nowym członem nawy rozpoczęła się najwcześniej w 1667 roku. Z tego sa-
mego czasu mogą pochodzić również jego ściany, a obecność w nich dużej ilości 
materiału XVI-wiecznego da się wytłumaczyć wykorzystaniem starych bierwion 
z rozbiórki pierwotnej ściany zachodniej. Zachowano przy tym nie tylko bier-
wiona, ale również złącza zwęgłowań – stare bierwiona dawnej ściany zachodniej 
po przepołowieniu i obróceniu o 180° w kierunku północnym lub południowym 
utworzyły ścianę wschodnią nowej, nieco szerszej nawy. 

Kolejna faza rozbudowy kościoła przypadła na 2. połowę XIX wieku. Na 
podstawie wyników badań dendrochronologicznych można stwierdzić, że w roku 
1857 dobudowano do kościoła obecną zakrystię. Jej ściany wykonane zostały 
w konstrukcji zrębowej, z drewna jodłowego i świerkowego, pozyskanego podczas 
jednej ścinki jesienno-zimowej na przełomie lat 1856 i 1857. Więźbę dachową 
zbudowano wyłącznie z drewna jodłowego pochodzącego z kilku wyrębów, z których 
ostatni przypadł na sezon letni 1857 roku. Z drewna jodłowego ze ścinki letniej 
roku 1857 wykonany został też jeden ze słupków w szczycie zachodnim zakrystii. 
Szczyt ten, kryty gontem, zachowany 
jest do dzisiaj na poddaszu później 
dobudowanej kruchty północnej, 
tzw. babińca (Il. 5).

Obecna kolebka pozorna nad 
prezbiterium wykonana jest z drew-
na jodłowego i świerkowego po-
chodzącego m.in. ze ścinki letniej 
roku 1859. Być może konstrukcja 
ta została wprowadzona w związku 
z ufundowaniem w roku 1860 
nowego ołtarza głównego, któ-
ry był wyższy niż strop kościoła. 
Poświęcenie ołtarza odbyło się 28 
maja 1860 roku24.

24 Według Kroniki Parafialnej z Archiwum Parafialnego w Cięcinie.
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Il. 5. Cięcina, kościół pomocniczy pw. św. Katarzyny Aleksan-
dryjskiej. Szczyt zachodni zakrystii z 1857 r. z oryginalnym 
gontem, zachowany na poddaszu kruchty północnej, tzw. 
babińca. Fot. A. Konieczny 2010
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Dodatkowy daszek nad kolebką pozorną zbudowany został z desek jodłowych 
datowanych na przełom lat 1882 i 1883 (Il. 6). Założenie daszka mogło nastąpić 
najwcześniej w roku 1883.

Dalszą rozbudowę kościoła stanowiło przedłużenie szerszego członu nawy. 
Jak wynika z badań dendrochronologicznych, do budowy zachodniej ściany zrę-
bowej wykorzystano drewno jodłowe z jednej ścinki jesienno-zimowej 1891/92. 
Realizacja była więc możliwa w roku 1892. Na ten czas można datować również 
więźbę dachową nad tą częścią nawy, a także przebudowę konstrukcji dachu nad 
częścią siedemnastowieczną, polegającą na usunięciu środkowej ramy wzdłużnej, 
wprowadzeniu stolców pochyłych (w formie kleszczy ujmujących krokwie), 
wspierających oczep grzbietowy pod dolną jętką. W pracach tych posłużono się 
wyłącznie drewnem jodłowym pozyskanym w trakcie dwóch kampanii: podczas 
ścinki jesienno-zimowej 1891/92 oraz wiosennej roku 1892. 

Po roku 1893 podjęte zostały prace przy wzmocnieniu ściany północnej węż-
szego członu nawy oraz gruntowna przebudowa więźby dachowej najstarszej części 
kościoła z użyciem drewna jodłowego pochodzącego ze ścinki jesienno-zimowej 
1893/94. Wówczas zlikwidowano zaskrzynienia, podwyższając strop nad pierwszym 
członem nawy do obecnej wysokości25.

25 Ustalenie to znajduje potwierdzenie w notatce zamieszczonej pod rokiem 1895 w Kronice Para-

Aleksander Konieczny

Il. 6. Cięcina, kościół pomocniczy pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Poddasze nad prezbiterium. A – 
kolebka pozorna wbudowana w latach 1859–1860, B – dodatkowy daszek nad kolebką pozorną założony 
w 1884 r. Fot. A. Konieczny 2010
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Na wiosnę 1895 roku ścięto ostatnią partię drzew jodłowych, wykorzystanych 
do budowy więźby dachowej kaplicy św. Franciszka. Jedna próbka z zachodniej 
ściany kaplicy jest niekompletna i dała wynik przybliżony. Jodłę, z której wykonano 
okantowane bierwiono ścięto po roku 1861. Wynika z tego, że ściany kaplicy – 
podobnie jak więźba – pochodzą z końca XIX wieku26.

Z programu badań dendrochronologicznych wyłączone zostały północna 
kruchta (przy zakrystii) oraz zachodni przedsionek przy kaplicy św. Franciszka, ze 
względu na brak dostępu do konstrukcji obustronnie szalowanych ścian oraz na 
niekwalifikujący się do badań materiał, z którego wykonane zostały elementy więźb 
dachowych. Północną kruchtę dobudowano do zakrystii w okresie późniejszym27. 
Zachodni szczyt zakrystii z 1857 roku, zachowany do dzisiaj na poddaszu kruchty 
(Il. 5), świadczy o tym, że strona zachodnia początkowo nie była zabudowana. 
Natomiast przedsionek przy kaplicy św. Franciszka mógł powstać wraz z kaplicą 
w roku 1895. Według informacji w literaturze przedsionek ten wzniesiono w roku 
192828.

Złożoną historię budowy ma również wieża kościoła w Cięcinie. Jej kon-
strukcja powstała w dużej mierze z użyciem drewna rozbiórkowego, a ponadto 
była wielokrotnie naprawiana i przerabiana. Drewno jodłowe i świerkowe, które 
można w niej zidentyfikować, pochodzi z różnych okresów: najstarszy, wtórnie 
użyty element wykonany został z drewna jodłowego ze ścinki wiosennej 1521 
roku, inne pochodzą z lat 60. XVII wieku. Ostatnia ścinka w tej grupie próbek 
przypadła na przełom lat 1665 i 1666, co pozwala sądzić, że budowa wieży mogła 
rozpocząć się w 1666 roku. Podczas badań natrafiono także na drewno z napraw, 
pozyskane w okresie ścinek jesienno-zimowych 1825/26, 1826/27 oraz 1891/92. 
W tym samym czasie zostały zbudowane lub były naprawiane aneksy przy wieży, 
wykonane z drewna świerkowego i jodłowego (pozytywny wynik datowania dwóch 
próbek jodłowych). Ustalenie daty powstania aneksów nie było możliwe z powodu 
negatywnego wyniku, jaki dała analiza próbek świerkowych. To samo dotyczy ele-
mentów izbicy, wyciosanych z niskiej jakości drewna świerkowego, zniszczonego 
w dużym stopniu przez szkodniki drewna. Jedynie datowanie środkowej belki na 

fialnej: „Franciszek Mieszczak przybudował od strony południowej kościoła kaplicę z drzewa, a ponie-
waż powała w tej części kościoła naprzeciw kaplicy była niższa, podwyższył na tej części ściany, dał nowe 
tragarze i powałę kosztem 1043 Złr 56 ct.”.

26 Tamże.
27 Być może w roku 1893, zgodnie z wpisem pod tym rokiem w Kronice Parafialnej: „Oprócz tego 

częścią ze starego drzewa i częścią z nowego postawił babiniec […]”.
28 KZSwP, t. I, z. 15, s. 1; J. Musiałek, Z. Juraszek, 450 lat …, s. 7. Jednak w Kronice Parafialnej 

brak wpisu pod rokiem 1928 i adnotacji o tej budowie.
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zawieszenie dzwonów zakończyło się pozytywnym wynikiem. Jodła, z której ją 
wyciosano, miała ponad 109 lat i została ścięta latem 1931 roku. Na tej podstawie 
można sądzić, że w tym roku lub latach następnych przy zwieńczeniu wieży były 
prowadzone prace budowlane.

Wyniki badań dendrochronologicznych prawie we wszystkich przypadkach 
stanowią potwierdzenie dat budowy i przebudów ustalonych na podstawie analizy 
źródeł archiwalnych, przede wszystkim Kroniki Parafialnej. Dzięki dendrochrono-
logii udało się jednak doprecyzować niektóre wcześniejsze stwierdzenia. Najstarsza 
część obecnej świątyni, funkcjonująca dawniej jako niewielki samodzielny kościół, 
powstała najwcześniej w 1546, a nie jak powszechnie przyjmowano w 1542 roku. 
Rok 1542 można jedynie łączyć z przygotowaniem planów budowy, gdyż pierwszy 
wyrąb drzew na materiał – datujący rozpoczęcie prac budowlanych – miał miejsce 
pod koniec 1543 lub na początku 1544 roku. Druga korekta dotyczy datowania 
kolebki pozornej nad prezbiterium. Konstrukcja ta nie pochodzi z 1884 roku, 
jak utarło się w literaturze, lecz już z 1859 lub początku 1860 roku. Wzmiankę 
źródłową z 1884 roku o założeniu „nad wielkim ołtarzem nowego drugiego sufitu 
(powału)”29 należy odnieść do budowy dodatkowego daszka chroniącego kolebkę 
pozorną i stojący pod nią ołtarz.

3. Gilowice, powiat żywiecki 
Kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła (Il. 20)

Kościół drewniany (z drewna jodłowego), konstrukcji zrębowej, jednonawowy, 
z węższym trójbocznie zamkniętym prezbiterium, z przylegającą od północy zakry-
stią i symetrycznie usytuowaną od południa kaplicą. Od zachodu do wydłużonej 
nawy przylega smukła wieża o mocno pochyłych ścianach konstrukcji słupowej 
(szkieletowej), z nadwieszoną izbicą, zwieńczona wysoką iglicą. Więźba dachowa 
storczykowa typu małopolskiego, wspólna nad prezbiterium i nawą o kalenicy 
na jednej wysokości; nad nawą wsparta na zaskrzynieniach (utworzonych przez 
podciągi na przedłużeniu ścian bocznych prezbiterium). Rama wzdłużna więźby 
stabilizowana krzyżami św. Andrzeja. Nad prezbiterium sześcioboczna sygnaturka 
z prześwitem zwieńczona baniastym hełmem. Kościół ze wszystkich stron otoczony 
otwartymi sobotami (oprócz strony południowej wieży i południowo-zachodniego 
narożnika nawy, gdzie ściany sobót szalowane). Dach prezbiterium i nawy, zakrystii 
i kaplicy południowej oraz ściany wieży kryte gontem. Dolna część sobót, ściany 
kościoła, zakrystii i kaplicy ponad dachami sobót, szczyty zakrystii i kaplicy oraz 

29 Wpis w Kronice Parafialnej pod rokiem 1884.
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izbica wieży szalowane (soboty po stronie południowej wieży i przy południowo-
-zachodnim narożniku nawy oszalowane w całości). Iglica wieży i sygnaturka 
kryte blachą. Wewnątrz prezbiterium i wschodnia część nawy przykryte pozorną 
kolebką; nad zachodnią częścią nawy (w obrębie chóru muzycznego) płaski pułap 
z zaskrzynieniami. 

W dotychczasowej literaturze przyjmuje się następujące ustalenia: obecny ko-
ściół w Gilowicach powstał w 1. połowie XVI wieku w pobliskiej wsi Rychwałd30, 
skąd przeniesiono go na obecne miejsce w 1756 roku31. Konsekrowany w 1547 
roku32 przez bpa sufragana krakowskiego i opata mogilskiego Erazma Ciołka33. 
W 1641 roku cieśla Jerzy Wiśnicki z Żywca zbudował wieżę34. Zdaniem Szymona 
Tracza, opierającego się na niepublikowanych źródłach, konstrukcja i kształt wieży 
w Rychwałdzie były prawie identyczne z dwiema dzwonnicami wybudowanymi 
przez tego samego cieślę w Gilowicach i Łękawicy35. Według relacji proboszcza 
rychwałdzkiego ks. Szymona Gorylskiego z roku 1758 stan wieży w Rychwałdzie 
był tak zły, iż po demontażu jej konstrukcji, w trakcie przenosin kościoła do 
Gilowic w 1756 roku, drewno nadawało się już tylko na opał36. Pozostawioną 
po rozbiórce dawnego kościoła w Gilowicach dzwonnicę przesunięto na zachód, 
aby zrobić miejsce na dłuższy kościół z Rychwałdu37. Z materiału rozbiórkowego 

30 J. Szablowski, Powiat …, s. 45 n.; KZSwP, t. I, z. 15, s. 2, 13; S. Tracz, Niebiański splendor. 
Opowieść o drewnianym kościele św. Andrzeja Apostoła z 1. poł. XVI w. w Gilowicach, Kraków-Gilowice 
2007, s. 47 podaje, że do budowy kościoła doszło z inicjatywy patrona Krzysztofa Komorowskiego 
przed 1545 r.; R. Brykowski, M. Kornecki, Drewniane …, s. 71; G. Ruszczyk, Architektura …, s. 422.

31 S. Tracz, Niebiański …, s. 44, 47, 57, 61–62, ustalił na podstawie źródeł, że rozbiórka kościoła 
w Rychwałdzie nastąpiła po konsekracji nowego murowanego kościoła 2 lipca 1756 r., a prace przy 
odbudowie kościoła w Gilowicach zakończono tego samego roku przed 15 października. W pozostałych 
publikacjach za datę przenosin kościoła przyjmuje się rok 1757, por. J. Szablowski, Powiat …, s. 45; 
KZSwP, t. I, z. 1, s. 2; R. Brykowski, M. Kornecki, Drewniane …, s. 71; G. Ruszczyk, Architektura …, 
s. 422.

32 J. Szablowski, Powiat …, s. 46; KZSwP, t. I, z. 15, s. 2, 13.
33 S. Tracz, Niebiański …, s. 47.
34 J. Szablowski, Powiat …, s. 45; KZSwP, t. I, z. 15, s. 2; S. Tracz, Niebiański …, s. 44; R. Brykow-

ski, M. Kornecki, Drewniane …, s. 71; G. Ruszczyk, Architektura …, s. 422.
35 S. Tracz, Niebiański …, s. 57.
36 Tamże, s. 57, 61. Przytacza informację z niepublikowanych źródeł: S. Gorylski, Descripto brevis 

capellae Insignis Rychvaldensis sub titulo Divi Amoris, patrociniio vero S. Mariae Magdaleane 1758 r., 
Archiwum Parafialne w Rychwałdzie, k. 3. 

37 S. Tracz, Niebiański …, s. 62, omawia procedurę przenoszenia kościoła relacjonowaną w źró-
dłach pisanych: S. Gorylski, Descripto brevis …, k. 3.
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kościoła w Gilowicach postawiono kaplicę w Rychwałdzie38 (Il. 34). W roku 
1895 płaskie pułapy w prezbiterium i nawie zastąpiono pozornym sklepieniem 
kolebkowym39 i wnętrze kościoła otynkowano40. W roku 1912 przeprowadzono 
prace remontowe, w czasie których przy wejściu południowym wybudowano ka-
plicę pw. Serca Pana Jezusa41. Podczas generalnego remontu w latach 1933–1934 
kaplicę tę przeniesiono na wysokość zakrystii i zrównano jej wymiary z zakrystią 
tak, aby w rzucie poziomym nadać kościołowi formę krzyża, a jego bryle więcej 
symetryczności42. Równocześnie od zachodu przedłużono nawę i w związku z tym 
ponownie przesunięto dzwonnicę43. Na ścianach prezbiterium i nawy (zaskrzy-
nieniach) powyżej kolebki pozornej (obecnie na poddaszu kościoła) widoczne 
są pozostałości polichromii z ok. 1635 roku (Il. 21), wykonane zapewne przez 
malarza Fabiana Sobinowicza z Żywca44.

Do analizy dendrochronologicznej pobrano łącznie 89 próbek drewna (Il. 26), 
w tym 74 próbki drewna jodłowego i 15 świerkowego. Sukcesem zakończyło się 
datowanie 68 próbek.

 W wyniku badań dendrochronologicznych ustalono, że ściany prezbiterium, 
zakrystii i nawy zostały wzniesione z drewna jodłowego pozyskanego w trakcie 
dwóch ścinek: letniej roku 1543 i wiosennej roku 1544 (Il. 27). W związku z tym 
można założyć, że rozpoczęcie budowy kościoła nastąpiło najwcześniej w roku 1544. 

Wspólny dach nad prezbiterium i nawą, typu małopolskiego z zaskrzynieniami, 
zbudowano z wykorzystaniem pewnej ilości materiału rozbiórkowego pochodzą-
cego ze ścinek: jesienno-zimowej lat 1481/82 i wiosennej 1483 roku oraz nowego 
drewna z wyrębu jesienno-zimowego na przełomie lat 1545 i 1546 i wiosennego 
z roku 1546. Prace przy odwiązaniu więźby dachowej kościoła nie mogły się więc 
zakończyć przed rokiem 1546. 

Interesujący wynik dało badanie stojącej przy kościele wieży (Il. 7). Okazało 
się, że jest ona budowlą jednorodną zachowaną w całości z czasu budowy w 1546 
roku. Próbki drewna pobrane z różnych elementów konstrukcji ścian podsta-
wy dzwonnicy, izbicy i iglicy wykazują, że materiał gromadzono przez kilka lat 
przed rozpoczęciem prac budowlanych. Ścinki jodeł przeprowadzono w sezonie 

38 J. Szablowski, Powiat …, s. 45 n.; Sz. Tracz, Niebiański …, s. 47, 61 n.
39 J. Szablowski, Powiat …, s. 46, 48; KZSwP, t. I, z. 15, s. 2; S. Tracz, Niebiański …, s. 58, 63.
40 S. Tracz, Niebiański …, s. 58, 63.
41 Tamże, s. 64.
42 Tamże, s. 73.
43 KZSwP, t. I, z. 15, s. 2; S. Tracz, Niebiański …, s. 64, 73.
44 J. Szablowski, Powiat …, s. 48; KZSwP, t. I, z. 15, s. 2; S. Tracz, Niebiański …, s. 33-40, 58-60.
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jesienno-zimowym w latach 1543/44, 1544/45 i 1545/46, w okresie letnim roku 
1545 i na wiosnę roku 1546. Materiał z ostatniego wyrębu posłużył wyłącznie do 
wykonania krokwi i nasuwnic szpiczastego hełmu, zatem rok 1546 można uznać 
za datę ukończenia budowy wieży. Data ta podważa ugruntowany w literaturze 
pogląd, oparty na źródłach pisanych, iż gilowicka dzwonnica jest budowlą z roku 
1641, wzniesioną przez cieślę Jerzego Wiśnickiego z Żywca45.

Schody w wieży wbudowano ok. 50 lat później (Il. 8). Zostały wykonane 
z materiału pozyskanego w czasie ścinki jesienno-zimowej 1593/94.

Kościół przed przeniesieniem z Rychwałdu był remontowany w 1685 roku. 
Świadczy o tym próbka pobrana z północnej ściany zakrystii, z szóstego bierwiona 
od dołu (oznaczonego znakiem montażowym z czasu translokacji kościoła), wycio-
sanego z jodły ściętej na jesieni roku 1684 
lub w zimie na przełomie lat 1684 i 1685. 

Podczas badań dendrochronologicznych 
nie natrafiono na żadne elementy, które 
mogłyby pochodzić z czasu przeniesienia 
kościoła z Rychwałdu do Gilowic w 1756 
roku, co oznacza, że wszystkie konstrukcje 
były wówczas w bardzo dobrym stanie 
i nawet w związku z ich demontażem 
i ponownym montażem nie zachodziła 
potrzeba większych napraw czy uzupełnień.

Jedyną konstrukcją dodaną w trak-
cie montażu jest sygnaturka, wykonana 
częściowo z materiału rozbiórkowego 
(podwaliny, rygiel), a częściowo z nowego 
drewna jodłowego (słupy), pozyskanego 
latem 1756 roku. Jej budowę w czasie 
przenoszenia kościoła w 1756 roku po-
twierdzają źródła pisane46.

Kościół obecny kształt uzyskał w 1933 
roku. Przedłużono wtedy ściany południową 
i północną nawy w kierunku zachodnim, 
wykorzystując nowy materiał z drewna 
jodłowego, pochodzący z wyrębu jesienno-

45 Por. KZSwP, t. I, z. 15, s. 2; S. Tracz, Niebiański …, s. 44; G. Ruszczyk, Architektura …, s. 422.
46 Por. S. Tracz, Niebiański …, s. 62.

Badania dendrochronologiczne…

Il. 7. Gilowice, kościół parafialny pw. św. Andrzeja 
Apostoła. Wieża z 1546 r., zachowana w całości 
z czasu budowy, w widoku od zachodu. Fot. A. 
Konieczny 2010
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-zimowego 1932/33. Natomiast ścianę zachodnią nawy wzniesiono z 14 bierwion 
nowych i 8 bierwion oryginalnych – oznaczonych znakami montażowymi z czasu 
translokacji kościoła (Il. 9).

Więźbę dachową nad przedłużoną częścią nawy zbudowano z drewna świer-
kowego na wzór pierwotnej konstrukcji. Datowanie dwóch próbek świerkowych 
z nowej więźby oparte na chronologii jodły dało ten sam wynik, co w przypadku 
próbek jodłowych ze ścian, czyli informację o wyrębie jesienno-zimowym 1932/33.

Według przekazów źródłowych znajdująca się przy południowej ścianie prezbi-
terium kaplica Serca Pana Jezusa powstała w 1933 roku. Próba datowania drewna 
kaplicy metodą dendrochronologiczną okazała się dość trudna i przyniosła niejed-
noznaczny wynik. Wszystkie bierwiona mają sfazowane krawędzie, w związku z tym 
znalezienie odpowiednich miejsc do pobrania kompletnych próbek drewna było 

prawie niemożliwe. Ponadto dwie próbki 
z oflisem wskazują moment ścinki jodeł na 
koniec 1910 lub na początek 1911 roku, 
co może świadczyć o wtórnym wykorzy-
staniu materiału. Zapewne elementy te 
pochodzą z pierwszej kaplicy Serca Pana 
Jezusa, wzniesionej w 1912 roku przy 
południowym wejściu do nawy, rozebra-
nej z chwilą podjęcia prac przy budowie 
nowej, zlokalizowanej przy południowej 
ścianie prezbiterium47. Ostatni pierścień 
na trzeciej, niekompletnej, ale datowanej, 
próbce ze ścian obecnej kaplicy wytworzył 
się w roku 1931. Można więc przyjąć, że 
– podobnie jak w wypadku materiału na 
przedłużenie nawy – ścinka jodły nastąpiła 
w 1932 lub 1933 roku.

W trakcie oględzin podcieni stwier-
dzono, że prawie wszystkie ich konstrukcje 
są współczesne. Datowanie elementów 
wykonanych z drewna obrabianego ręcznie 
wykazało, iż materiał pochodzi ze ścinek 
jesienno-zimowych przeprowadzonych 
w latach 1909/10 i 1911/12. Wyniki badań 

47 Tamże, s. 64.

Aleksander Konieczny

Il. 8. Gilowice, kościół parafialny pw. św. Andrzeja 
Apostoła. Schody z 1594 r. w wieży. Fot. A. Ko-
nieczny 2011
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dendrochronologicznych są zgodne z informacją źródłową o przeprowadzeniu prac 
konserwatorskich przy sobotach w 1912 roku48.

Zabytkowe ogrodzenie cmentarza przykościelnego – w świetle badań – zbudo-
wano z bali jodłowych pozyskanych podczas ścinek letnich w latach 1874 i 1875. 
Mogło zatem powstać w roku 1875.

Należy wspomnieć, że na niektórych próbkach ze ścian kościoła widoczne są 
ślady zawilgocenia od strony wnętrza, być może spowodowane warstwą tynku 
nałożoną pod koniec XIX wieku. W związku z tym zalecane byłyby dalsze badania 
w celu stwierdzenia, czy otynkowanie kościoła wewnątrz nie przyczynia się do 
stopniowego niszczenia wyjątkowo cennej substancji drewnianej.

Badania dendrochronologiczne potwierdziły 
wcześniejsze, oparte na dokumentach ustalenia 
o budowie kościoła przed rokiem 1547 i je uściśliły – 
rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło najwcześniej 
w 1544, a zakończenie w 1546 roku. Natomiast 
nie został poświadczony zapis archiwalny mówiący 
o budowie dzwonnicy gilowickiej w 1641 roku. 
W konfrontacji z analizą dendrochronologiczną, 
która jednoznacznie i zgodnie datuje całą wieżę wraz 
z iglicą na rok 1546, czyli prawie 100 lat wcześniej, 
przekaz źródłowy okazał się fałszywy49. Na tym 
przykładzie wyraźnie widać, że nawet źródła pisane 
nie zawsze są wiarygodne.

Badanie dendrochronologiczne kaplicy cmentar-
nej w Rychwałdzie (Il. 15–16, 34–36) zbudowanej 
z materiału rozbiórkowego pochodzącego z wcze-
śniejszego kościoła w Gilowicach pozwoliło ustalić, 
że powstał on w latach 1508–1509 (por. Rychwałd). 
Dotychczas sądzono, że kościół ten został wzniesiony 
w 1635 roku staraniem ks. Baltazara Szumskiego, 
plebana rychwałdzkiego i altarysty gilowickiego50.

48 J. Szablowski, Powiat …, s. 46; S. Tracz, Niebiański …, s. 64.
49 Relacja źródłowa byłaby prawdziwa tylko w przypadku, gdyby drewno po ścince przed użyciem 

do budowy składowano 95 lat, co jako zupełnie nierealne należy wykluczyć.
50 J. Szablowski, Powiat …, s. 45; S. Tracz, Niebiański …, s. 43, popierając tę tezę przytacza dalsze 

źródła, ale na końcu stwierdza, że raczej chodziło o gruntowny remont starej świątyni, polegający na 
wymianie zbutwiałych elementów [sic!].

Badania dendrochronologiczne…

Il. 9. Gilowice, kościół parafialny pw. 
św. Andrzeja Apostoła. Znaki mon-
tażowe z czasu translokacji kościoła 
w 1756 r. widoczne na bierwionach 
ściany zachodniej nawy. Fot. A. Ko-
nieczny 2011



206

4. Miasteczko Śląskie, powiat tarnogórski 
Drewniany kościół pw. Wniebowzięcia NMP i dzwonnica (Il. 39)

Kościół drewniany (z drewna sosnowego) konstrukcji zrębowej, jednonawowy, 
z węższym trójbocznie zamkniętym prezbiterium, z przylegającą od północy za-
krystią i kruchtą od zachodu. Dachy o kalenicach na różnych wysokościach, nad 
prezbiterium wielopołaciowy, nad nawą dwuspadowy. Nad nawą sześcioboczna 
strzelista sygnaturka z baniastym hełmem, nad którym chorągiewka wietrzna 
z datą „1669”. Kościół otoczony otwartymi sobotami o falistej linii dachów. Dachy 
kościoła, ściany powyżej sobót, dachy sobót, dach kruchty zachodniej, szczyty 
zachodnie nawy i kruchty oraz hełm sygnaturki kryte gontem. Ściany kruchty 
zachodniej i sygnaturki szalowane. Wewnątrz prezbiterium przykryte pozornym 
sklepieniem kolebkowym, nawa – płaskim pułapem. Od zachodniej i północno-
-zachodniej strony nawy chór muzyczny. Na dolnej belce tęczowej napis fundacyjny 
z datą „23.10.1666”. Na ścianach nawy dalsze inskrypcje: na północnej z datami 
budowy kościoła „1665” „1666” i „1667”, na południowej dwa napisy z datą 
„1666” i nazwiskami – zapewne budowniczych51.

Wolno stojąca przysadzista dzwonnica usytuowana na wschód od kościoła 
w ogrodzeniu. Drewniana, konstrukcji słupowej (szkieletowej) o pionowych ścia-
nach, z pozorną izbicą i przejazdem bramnym w przyziemiu, zwieńczona baniastym 
hełmem z latarnią. Nad wieżą chorągiewka wietrzna z datami „1928” i „1669”. 
Ściany wieży szalowane, hełm i jego podstawa (fragment dachu namiotowego) 
kryte gontem.

Do tej pory wszyscy badacze jednomyślnie przyjmowali, że kościół – zgodnie 
z napisem fundacyjnym na belce tęczowej – powstał w 1666 roku52. Konsekracja 

51 Dokumentacja fotograficzna napisów związanych z budową kościoła została opublikowana 
w 2011 r. Patrz: A. Konieczny, Zastosowanie …, s. 26 n., il. 4–8; dokładne odpisy i plan z rozmiesz-
czeniem inskrypcji zamieścił w swojej pracy M. Wroński, Uwagi o architekturze kościoła drewnianego 
pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii w Miasteczku Śląskim, „Zeszyty Tarnogórskie” 
1997, nr 27 [Tarnogórskie Sesje Naukowe, t. 10: Architektura i sztuka na Górnym Śląsku]. 

52 H. Lutsch, Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, t. IV: Die Kunstdenkmäler des 
Reg.-Bezirks Oppeln, Breslau 894, s. 419; L. Burgemeister, E. Wiggert, Die Holzkirchen und Holztürme 
der preußischen Ostprovinzen, Breslau 1905, s. 53, tabl. 27; J. Dobrzycki, Kościoły drewniane na Górnym 
Śląsku, Kraków 1926, s. 34; KZSwP, t. VI: Województwo katowickie, pod red. I. Rejduch-Samkowej, 
J. Samka, z. 12: Powiat tarnogórski, Warszawa 1968, s. 5; J. Matuszczak, Z dziejów architektury drewnia-
nej na Śląsku („Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Sztuka” nr 5), Bytom 1971, s. 67; tenże, 
Kościoły drewniane w dawnych dekanatach bytomskim i pszczyńskim, [w:] tenże, Studia nad kościołami 
drewnianymi na Górnym Śląsku („Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Sztuka” nr 9), Bytom 
1989, s. 28; M. Wroński, Uwagi …, s. 48, 61, przyp. 8–9; Zabytki sztuki w Polsce – Śląsk, Warszawa 
2006, s. 554 n. (data budowy 1666–1667); G. Ruszczyk, Architektura …, s. 438 n.

Aleksander Konieczny
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nastąpiła w roku 167053. Czas budowy wolno stojącej dzwonnicy łączono za-
zwyczaj z datowaniem świątyni,a więc z rokiem 166654. Jedynie Bruno Gogolin 
przypuszczał, że mogła ona być młodsza, ponieważ zawieszone w niej trzy dzwony 
zostały odlane dopiero w 1728 roku55. W literaturze wzmiankowano również 
późniejsze remonty świątyni, m.in. z lat 1927–192856, nie przywiązując do nich 
jednak większej wagi57.

53 M. Wroński, Uwagi …, s. 49, 61, przyp. 13–14, opierając się na materiałach źródłowych, po-
daje, że konsekracji kościoła dokonał biskup sufragan krakowski Mikołaj Oborski dnia 8 maja 1670 r.

54 KZSwP, t. VI, z. 12, s. 6; J. Matuszczak, Z dziejów …, s. 130, 132, przyp. 599; M. Wroński, 
Uwagi …, s. 48, zdecydowanie wyklucza pogląd o późniejszym powstaniu dzwonnicy; Zabytki …, 555; 
G. Ruszczyk, Architektura …, s. 439.

55 B. Gogolin, Die alte Holzkirche in Georgenberg, [w:] Oberschlesien. Monatsschrift zur Pflege der 
Kenntnis und Vertretung der Interessen der Oberschlesiens, pod red. P. Knötela, Kattowitz O. S., R. 7 
(1908–1909), z. 1, s. 14. 

56 KZSwP, t. VI, z. 12, s. 5; M. Wroński, Uwagi …, s. 60; Zabytki …, 554; G. Ruszczyk, Archi-
tektura …, s. 438.

57 M. Wroński, Uwagi …, s. 60, przytoczył źródła określające koszty remontu w latach 1927–
1928 na sumę w wysokości 17 000 zł, nie podjął jednak próby określenia zakresu prac remontowych; 
G. Ruszczyk, Architektura …, s. 438, napisała, że prace z lat 1927–1928 i 1955-1956 nie spowodowały 
większych zmian.

Badania dendrochronologiczne…

Il. 10. Miasteczko Śląskie, drewniany kościół 
pw. Wniebowzięcia NMP. Sygnaturka nad 
nawą z czasu remontu kościoła w latach 
1927–1928. Fot. A. Konieczny 2010

Il. 11. Miasteczko Śląskie, drewniany kościół 
pw. Wniebowzięcia NMP. Barokowa sygnatur-
ka w pomiarze sprzed 1903 r., [z:] L. Burgemei- 
ster, E. Wiggert, Die Holzkirchen…, tabl. 27.
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Do analizy dendrochronologicznej pobrano łącznie 98 próbek drewna (Il. 28), 
w tym 96 próbek drewna sosnowego i 2 próbki drewna świerkowego. Sukcesem 
zakończyło się datowanie 65 próbek58.

Badania dendrochronologiczne próbek wykazały, że do budowy ścian prezbite-
rium, zakrystii i nawy użyto wysokogatunkowego drewna sosnowego, pozyskanego 
w trakcie trzech ścinek: dwóch jesienno-zimowych w latach 1664/65 i 1665/66 
oraz jednej letniej roku 1665 (Il. 29). Podjęcie prac budowlanych przy zrębie 
prezbiterium, zakrystii i nawy było możliwe dopiero po ostatniej ścince, czyli na 
wiosnę roku 1666. 

Więźby dachowe nad prezbiterium i nawą skonstruowano z drewna sosnowego 
nieco niższej jakości. Dwie próbki pobrane z więźby dachowej nad prezbiterium 
przyniosły pozytywny rezultat określający moment ścięcia drzew na przełom lat 

1665 i 1666, zatem budowa spe-
cjalnej więźby z kolebką pozorną 
mogła rozpocząć się na początku 
roku 1666. Z tego samego okresu 
pochodzą deski kolebki. Nato-
miast więźbę dachową nad nawą 
wykonano z materiału pozyska-
nego w dwóch kampaniach jesien-
no-zimowych w latach 1665/66 
i 1666/67. Wobec tego dach nawy 
mógł być gotowy najwcześniej na 
początku roku 1667. Uzyskane 
wyniki doskonale korespondują 
z napisem fundacyjnym na belce 
tęczowej i inskrypcjami budowlany-
mi na ścianach wewnątrz kościoła, 
datą „1669” na chorągiewce wietrz-
nej oraz potwierdzoną źródłowo 
konsekracją kościoła w roku 1670. 
Według napisu na belce tęczowej 
kościół w Miasteczku Śląskim wznie-
siono 16 października 1666 roku 
w czasie pełnienia urzędu przez 

58 Wyniki badań dendrochronologicznych kościoła w Miasteczku Śląskim zostały już częściowo 
omówione we wcześniejszej publikacji, por. A. Konieczny, Zastosowanie …, s. 28–32, il. 3–10.

Aleksander Konieczny

Il. 12. Miasteczko Śląskie, wolno stojąca dzwonnica w wi-
doku od południowego wschodu. Fot. A. Konieczny 2012
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wymienionych z imienia burmistrza i radnych. Dalsze napisy wyryte na ścianach 
we wnętrzu szczegółowo dokumentują przebieg budowy: w roku 1665 wykonano 
fundamenty, 16 września 1666 roku założono podwaliny, w roku 1667 na dzień 
świętej Marty, czyli 29 lipca zakończono prace ciesielskie. Na ścianach nawy znaj-
dują się też dwie inskrypcje imienne z datami „1666”, które można interpretować 
jako podpisy budowniczych. Interesującym rezultatem badań jest stwierdzenie, 
iż zakrystia istniała od początku, mimo że świątynia wcześniej pełniła tylko rolę 
kościoła filialnego. Kościoły filialne obsługiwane przez duchownych przybywających 
z innej miejscowości nie musiały mieć zakrystii, np. kościół filialny w pobliskim 
Bruśku – jak wykazały badania dendrochronologiczne z roku 2009 – początkowo 
nie był wyposażony w zakrystię59.

W opisach dawnych wizytacji wymienia się dwie empory muzyczne, jako 
„wielki” i „mały chór”60. Obecna powstała przez przebudowę (połączenie) obu 
empor w XIX wieku w związku z budową prospektu organowego61. Możliwości 
badania historii budowy i przebudowy empory metodą dendrochronologiczną były 
bardzo ograniczone z powodu braku 
drewna z oflisem. Prawie wszystkie 
elementy empory zostały bowiem 
wykonane ze starannie obrobionych 
krawędziaków dodatkowo dekorowa-
nych fazą. Udało się odnaleźć jedynie 
dwa miejsca z oflisem. Pozytywny 
wynik datowania jednej z dwóch 
kompletnych próbek pobranych 
z części północno-zachodniej em-
pory wskazuje, że element pochodzi 
z czasu budowy kościoła. Ponieważ 
część ta – w odróżnieniu od pozosta-
łych – nie nosi śladów przebudowy, 
a inskrypcje budowlane z datami 

59 Por. A. Konieczny, Badania dendrochronologiczne zabytkowych kościołów drewnianych w woje-
wództwie śląskim w 2009 roku, [w:] Wiadomości konserwatorskie województwa śląskiego, t. 2: Zamki, 
pałace, pod red. B. Klajmon, Katowice 2010, s. 196, il. 5.

60 M. Wroński, Uwagi …, s. 54 n., 65 n., na podstawie przytoczonych źródeł dowodzi, że w świą-
tyni od początku do XIX w. istniały dwa niezależne chóry muzyczne, w południowo-zachodnim i pół-
nocno-zachodnim narożniku nawy.

61 Tamże, s. 55 n. Przypuszcza, że do przebudowy wielkiego i małego chóru mogło dojść w 1846 r., 
kiedy to do Miasteczka sprowadzono nowe organy.

Badania dendrochronologiczne…

Il. 13. Miasteczko Śląskie, wolno stojąca dzwonnica. Elemen-
ty wtórnie użyte w konstrukcji izbicy. Fot. A. Konieczny 2010
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1666 i 1667 zostały wycięte na ścianie północnej bezpośrednio nad tą emporą, 
można sądzić, że jeżeli nawet nie jest ona pierwotna, to została zbudowana na tym 
samym miejscu przy użyciu elementów pierwszej empory. Dokładne wyjaśnienie 
historii empor wymaga dalszych badań.

Datowanie próbek pobranych z konstrukcji sygnaturki nad nawą przyniosło 
zaskakujący wynik. Do jej budowy posłużono 
się drewnem pochodzącym ze ścinki jesienno-
-zimowej przełomu lat 1926 i 1927. Powstała 
więc w czasie wzmiankowanego w źródłach re-
montu kościoła z lat 1927–1928, którego zakres 
dotychczas nie był znany62. Obecna sygnaturka 
zastąpiła wcześniejszą o nieco innej formie, wi-
docznej na rysunku inwentaryzacyjnym z 1905 
roku (Il. 10–11). Fragmenty dwóch słupów 
poprzedniej sygnaturki, z gniazdami dawnych 
złącz ciesielskich, służą jako stemple podpierające 
jętkę w drugim od wschodu wiązarze nawy, na 
której spoczywa nowa konstrukcja sygnaturki. 
Nie wiadomo, czy kościół od początku miał 
sygnaturkę. Ślady przebudowy więźby dachowej 
nawy przemawiają raczej za późniejszym jej 
umieszczeniem, co mogło nastąpić na początku 
XVIII wieku. Pierwsza informacja o wieżyczce 
na sygnaturkę pojawia się w źródłach dopiero 
w 1749 roku63.

Dobudowany wtórnie przy północnej ścianie 
nawy trójboczny aneks za ołtarzem bocznym 
Matki Boskiej Bolesnej nie został objęty bada-
niami z powodu braku dostępu do konstrukcji. 

62 Już J. Matuszczak zauważył zmianę formy sygnaturki w stosunku do stanu z ok. 1902 r. udoku-
mentowanego w inwentaryzacji L. Burgemeistera i E. Wiggerta. Sądził, że obecna sygnaturka pochodzi 
z początku XX w. Por. J. Matuszczak, Kościoły …, s. 28, przyp. 18. Z tym poglądem nie zgadza się M. 
Wroński, Uwagi …, s. 56, który uważał, że sygnaturka zachowała się z czasu baroku, a jej obecny kształt 
to wynik jedynie nieznacznej modernizacji z początku stulecia.

63 M. Wroński, Uwagi …, s. 56; tenże, Wnętrze kościoła drewnianego pod wezwaniem Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny w Miasteczku Śląskim (część I: XVII–XVIII wiek), „Zeszyty Tarnogórskie” 
2000, nr 43 (Tarnogórskie Sesje Naukowe, t. 14: Architektura i sztuka sakralna na Górnym Śląsku III, 
Miasteczko Śląskie 2000), s. 79.

Aleksander Konieczny

Il. 14. Miasteczko Śląskie, wolno stojąca 
dzwonnica. Chorągiewka wietrzna z datami 
„1669” i „1928”. Fot. A. Konieczny 2010
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Jego badanie dendrochronologiczne należy podjąć w przyszłości, po usunięciu 
gontu w trakcie remontu tej części kościoła.

W zakres badań nie weszły soboty wokół prezbiterium i przy ścianie połu-
dniowej nawy z uwagi na nowy materiał, obrabiany mechanicznie, z którego 
zostały zbudowane. Natomiast podcienia przy nawie od strony północnej i pół-
nocno-zachodniej są wykonane jeszcze z drewna ciosanego ręcznie. Datowanie tej 
konstrukcji dało te same wyniki, jak w przypadku sygnaturki, tzn. ścinka drzew 
została ustalona na sezon jesienno-zimowy 1926/27. Północne soboty pochodzą 
w takim razie z czasu remontu kościoła w latach 1927–1928. Obecne badania nie 
wyjaśniły kwestii, czy kościół od początku miał soboty. Nie natrafiono bowiem 
na żaden element konstrukcji sobót – nawet użyty wtórnie – który zachowałby 
się z czasu budowy świątyni.

Interesujące wyniki przyniosło badanie wolno stojącej dzwonnicy (Il. 12). 
Dotychczas uważano ją za współczesną kościołowi, o czym mogłaby świadczyć 
m.in. chorągiewka wietrzna z datą „1669”, umieszczona na hełmie wieży. Jednak 
na obecnej chorągiewce jest widoczna jeszcze druga data „1928”, co wskazuje, 
że nie pochodzi ona z czasu budowy kościoła i nie może być źródłem datowania 
wieży. Datowanie kompletnych próbek drewna pobranych z 1. i 2. kondygnacji 
wykazało, iż prawie całe drewno na konstrukcję tej części wieży pozyskano w okre-
sie jesienno-zimowym na przełomie lat 1716 i 1717. Wynika z tego, że budowa 
wieży najwcześniej mogła się rozpocząć w roku 1717. Według dokumentów ar-
chiwalnych w roku 1712 został odlany dzwon dla kościoła w Miasteczku Śląskim, 
ufundowany przez Martina Scholtza de Loevenkron64. Niewykluczone zatem, iż 
wystawienie obecnej dzwonnicy wiązało się z fundacją tego dzwonu, zwanego 
w źródłach „wielkim”.

Wszystkie próbki drewna pobrane z 3. kondygnacji dzwonnicy (pozornej 
izbicy) oraz hełmu zawierają pierścień podkorowy, a nawet resztki kory, ale ich 
datowanie – oprócz jednego przypadku – nie powiodło się. Drewno sosnowe w tych 
częściach wieży jest wyjątkowo niskiej jakości (pochodzi z różnych kompleksów 
leśnych, z drzew młodych, co najwyżej trzydziestoletnich, mających nieregularne 
przyrosty roczne) i nie nadaje się do badań dendrochronologicznych. Ponadto w tej 
kondygnacji występuje też drewno użyte wtórnie (Il. 13). Otrzymane rezultaty, 
mające niskie wartości korelacji z chronologiami wzorcowymi, wskazują na ścinkę 
jesienno-zimową 1926/27, ale datowania tego nie można uznać za wynik pewny. 
Data „1928” widoczna obok roku „1669” na chorągiewce wietrznej hełmu (Il. 14) 

64 M. Wroński, Uwagi …, s. 59; tenże, Wnętrze …, s. 78. Dzwonu tego już dziś nie ma. Być może 
został skonfiskowany w czasach wojennych.

Badania dendrochronologiczne…
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sugeruje, że remont kościoła z lat 1927–1928 objął również wolno stojącą dzwon-
nicę. Zapewne więc wtedy wymieniono konstrukcję izbicy i hełmu, o czym może 
też świadczyć wykorzystanie dużej ilości drewna rozbiórkowego. Powyższe wyniki 
badań znajdują potwierdzenie w materiałach archiwalnych. W sporządzonym 12 
lutego 1929 roku protokole odbioru prac po remoncie dzwonnicy wyliczono: 
podmurowanie fundamentu dzwonnicy, wymianę „przegnitych” elementów, 
wymianę pokrycia dachowego, oszalowanie i wymianę starego biegu schodów65. 

Wyniki badań dendrochronologicznych w pełni potwierdziły historię budowy 
kościoła utrwaloną w inskrypcjach we wnętrzu. Prace budowlane podjęto w roku 
1666, a gotową świątynię oddano do użytku w drugiej połowie 1667 roku. W trakcie 
badań został ustalony dotychczas nieznany zakres remontu z lat 1927–1928. Z tego 
czasu pochodzą obecna sygnaturka, izbica i hełm wieży oraz najstarsza część sobót.

5. Przyszowice, powiat gliwicki 
Dawny spichlerz plebański (Il. 30)

Spichlerz drewniany (z drewna jodłowego) konstrukcji zrębowej. Na rzucie 
wydłużonego prostokąta, jednokondygnacyjny. Dach dwuspadowy z wydatnym 
okapem wspartym na rysiach i belkach stropowych o profilowanych końcówkach. 
Ściany nieszalowane, dach kryty gontem. Więźba dachowa jętkowa z płatwią 
stopową (bez belek wiązarowych). Wnętrze jednoprzestrzenne przykryte stropem 
belkowym. Na środkowej belce stropowej we wnętrzu napis fundacyjny w języku 
łacińskim z chronogramem, zapewne „1784”, i imieniem fundatora, proboszcza 
Melchiora Opolskiego (Il. 31).

Według Katalogu zabytków sztuki w Polsce spichlerz datowany na ok. 1800 rok66 
zbudowany został staraniem miejscowego proboszcza ks. Melchiora Opolskiego67. 
W publikacjach internetowych rozpowszechniona jest data 1829.

Do analizy dendrochronologicznej pobrano łącznie 15 próbek drewna (Il. 32), 
w tym 14 próbek drewna jodłowego i jedną próbkę drewna świerkowego. Sukcesem 
zakończyło się datowanie 13 próbek jodłowych.

65 Archiwum Państwowe w Katowicach, Urząd Wojewódzki Śląski, Wydział Komunikacyjno-Bu-
dowlany, Teczka 640: Remont kościoła w Miasteczku Śląskim. Materiały obejmują kosztorys remontu 
dzwonnicy z 12 września 1927 r. i protokół odbioru prac przy dzwonnicy. Brak jednak dokumentów 
związanych z przebudową wieżyczki na sygnaturkę i podcieni. Informacja od pani dr Grażyny Ruszczyk.

66 KZSwP, t. VI: Województwo katowickie, pod red. I. Rejduch-Samkowej, J. Samka, z. 11: Powiat 
rybnicki, Warszawa 1964, s. 20.

67 Tamże, według napisu na belce. Autor KZSwP określił chronogram jako niedokładny, jednak 
jego obecne rozwiązanie daje datę 1784 potwierdzoną datowaniem dendrochronologicznym (1783).

Aleksander Konieczny
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Do budowy ścian spichlerza użyto drewna jodłowego pozyskanego podczas 
trzech ścinek: letniej 1782 i dwóch jesienno-zimowych przełomu lat 1781/82 
i 1782/83 (Il. 33). Rozpoczęcie budowy spichlerza było możliwe po ostatniej 
ścince, czyli na wiosnę roku 1783.

Belki stropowe wykonano z drewna jodłowego pochodzącego z wyrębu jesien-
no-zimowego 1782/83.

Analiza dendrochronologiczna próbki z płatwi północnej, na której wspierają 
się krokwie, wykazała ścinkę letnią roku 1782.

Datowanie krokwi i jętek konstrukcji dachowej nie dało rezultatu ze względu 
na bardzo niską jakość drewna. Być może elementy te pochodzą z czasu później-
szego remontu spichlerza.

Datowanie dendrochronologiczne spichlerza na rok 1783 wraz datą „1784” 
uzyskaną z rozwiązania chronogramu z napisu fundacyjnego na belce stropowej 
wpisuje zabytek do nielicznej grupy świeckich obiektów drewnianych z okresu 
późnego baroku. Wcześniej spichlerz uchodził za dzieło ciesielstwa z ok. 1800 
lub 1829 roku.

6. Rychwałd, powiat żywiecki 
Drewniana kaplica pw. Serca Pana Jezusa (Il. 34)

Kaplica drewniana (z drewna jodłowego), konstrukcji zrębowej, na planie 
prostokąta z trójbocznym zamknięciem od wschodu. Dach dwuspadowy, od 
zachodu półszczytowy, od wschodu wielospadowy. Więźba dachowa storczykowa 
z elementów wtórnie użytych (dwa systemy znaków montażowych). Pośrodku 
dachu sygnaturka z prześwitem, zwieńczona hełmem ostrosłupowym. Od strony 
wejścia (od zachodu) szeroki okap. Z zewnątrz ściany kaplicy i sygnaturki oraz 
półszczyt zachodni szalowane, dach kaplicy i iglica sygnaturki kryte blachą. Wnętrze 
przykryte płaskim pułapem, wcześniej otynkowane. 

Kaplica wybudowana została na miejscu kościoła, który w roku 1756 przenie-
siono do pobliskich Gilowic, z materiału rozbiórkowego po kościele w Gilowicach68. 
Pracami budowlanymi kierował Jakub Gąsiorek z Gilowic69. Kaplica była gotowa 
na uroczystości Wszystkich Świętych 1756 roku70. 

68 S. Tracz, Niebiański …, s. 47, 61.
69 Tamże, s. 47, tam wymienione źródła archiwalne.
70 Tamże, s. 62 za S. Gorylski, Descripto brevis …, k. 3.
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Do analizy dendrochronologicznej pobrano łącznie 25 próbek drewna (Il. 35), 
w tym 22 próbki drewna jodłowego i 3 próbki drewna świerkowego. Sukcesem 
zakończyło się datowanie 21 próbek.

Podjęcie badań uniemożliwiał szalunek zewnętrzny ścian kaplicy. Aby je prze-
prowadzić, zdjęto pojedyncze deski szalunku w 4 wybranych miejscach, odsłaniając 
fragmenty ścian: południowej, wschodniej, północno-wschodniej i zachodniej 
(Il. 15).

Z analizy próbek wynika, że do budowy ścian kaplicy użyto drewna jodłowe-
go, pozyskanego podczas jednej ścinki jesienno-zimowej na przełomie lat 1507 
i 1508 (Il. 36). Drewno jest dobrej jakości. Jodły przed ścinką rosły ponad sto lat, 
w niektórych przypadkach osiągnęły wiek prawie 150 lat. Na żadnym z elementów 
ścian (bierwion) widocznych we wnętrzu kaplicy i na częściowo rozszalowanych 
elewacjach nie dostrzeżono śladów jednoznacznie przemawiających za wtórnym 
użyciem materiału. 

Aleksander Konieczny

Il. 15. Rychwałd, drewniana kaplica pw. Serca Pana Jezusa. Zdjęcie desek szalunku podczas badań den-
drochronologicznych w 2010 r. Fot. A. Konieczny 2010
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Równie dobre jakościowo drewno jodłowe wykorzystano do budowy więźby 
dachowej. Pochodzi ono z wyrębu jesiennego z końca roku 1508 lub zimowego 
z przełomu lat 1508 i 1509. Prawie wszystkie elementy więźby dachowej noszą ślady 
wcześniejszego użycia, takie jak gniazda po złączach ciesielskich i znaki montażowe 
(które się zachowały obok nowych znaków montażowych obecnej struktury) (Il. 
16). Sądząc po dużych przekrojach elementów rozbiórkowych, pierwotna więźba 
dachowa z nich zbudowana stanowiła bardzo solidną konstrukcję, przykrywającą 
budowlę o znacznych gabarytach, najprawdopodobniej nawę kościoła (więźby da-
chowe prezbiterium budowane są na ogół z elementów o mniejszych przekrojach).

Analiza dendrochronologiczna sygna-
turki wskazuje, że powstała ona z drewna 
jodłowego i świerkowego pochodzącego 
z kilku ścinek: dwóch jesienno-zimowych 
z lat 1795/96 i 1796/97 oraz jednej wiosen-
nej roku 1796. Montaż sygnaturki byłby 
zatem możliwy po ostatnim wyrębie na 
wiosnę roku 1797. Dwa słupy sygnaturki 
będące równocześnie słupami środkowymi 
2. i 3. od wschodu wiązara więźby dachowej 
są z nimi tak związane, iż wbudowanie sy-
gnaturki nie byłoby możliwe bez przeróbki 
więźby dachowej, która w 1797 roku mu-
siała być kompleksowo remontowana. Za 
tym wnioskiem przemawia także datowanie 
dwóch elementów wiązara szczytowego 
więźby: jętkę wykonano z jodły ściętej na 
jesieni roku 1794 lub zimą na przełomie 
lat 1794 i 1795, zaś słup środkowy – ze 
świerku pozyskanego w sezonie jesienno-
-zimowym 1796/9771. 

Nieomal całe drewno użyte do budowy 
kaplicy jest materiałem rozbiórkowym72, 

71 Powiązania elementów nowych z końca lat 90. XVIII w. z materiałem rozbiórkowym z Gilo-
wic są tak silne, że można by sądzić, iż dach kaplicy (a wraz z nim być może i ściany) zbudowano 
w Rychwałdzie dopiero w 1797 r. Przeczą temu źródła pisane wyraźnie mówiące o wzniesieniu kaplicy 
w 1756 r. Por. S. Tracz, Niebiański …, s. 62.

72 Według przekazów źródłowych. Tylko na częściach więźby dachowej widać wyraźne ślady wtór-
nego użycia, pochodzące z tego samego okresu elementy ścian takich śladów nie mają.
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Il. 16. Rychwałd, drewniana kaplica pw. Serca Pana 
Jezusa. Więźba dachowa zbudowana z materiału 
rozbiórkowego z 1509 r. Fot. A. Konieczny 2010
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w związku z tym ostateczne datowanie budowy kaplicy w Rychwałdzie jest moż-
liwe jedynie na podstawie źródeł archiwalnych. Natomiast analiza dendrochro-
nologiczna wtórnie użytego materiału pozwala określić czas powstania dawnego 
kościoła w Gilowicach. Budowa ścian mogła się rozpocząć w 1508, zaś montaż 
więźby dachowej nawy – w 1509 roku. Najprawdopodobniej więc poprzednia, 
niezachowana świątynia w Gilowicach została wzniesiona w latach 1508–1509.

7. Stara Wieś, powiat bielski 
Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (Il. 40)

Kościół usytuowany na wysokim wzniesieniu, konstrukcji zrębowej, zbudowany 
z drewna jodłowego na dębowych podwalinach, z przylegającą od zachodu wieżą 
konstrukcji słupowej (szkieletowej) o pochyłych ścianach, z nadwieszoną izbicą 
i przysadzistym hełmem baniastym ze zwieńczeniem w typie latarni. Trójbocznie 
zamknięte prostokątne prezbiterium i szersza nawa przykryte dwoma niezależny-
mi dachami o kalenicach na różnych wysokościach i różnych kątach nachylenia 
połaci: dach nad prezbiterium wielopołaciowy konstrukcji krokwiowo-jętkowej, 
nad nawą dwuspadowy konstrukcji storczykowej. Od północy przy prezbiterium 
prostokątna zakrystia. Nad nawą, przy wschodnim szczycie, sześcioboczna sygnaturka 
z prześwitem zwieńczona baniastym hełmem. Kościół i wieża otoczone po części 
otwartymi i po części zamkniętymi sobotami. Okna wyłącznie od południa. Dwa 
portale o profilowanych ościeżach zamknięte łukiem w ośli grzbiet: z prezbiterium 
do zakrystii i południowy do nawy. Na belce nadproża ostatniego wycięta data 
„1522” (Il. 17). Cokół ścian prezbiterium, zakrystii i nawy silnie podkreślony, 
dekorowany fazą. Dachy kościoła, ściany wieży, soboty i sygnaturka kryte gontem. 
Ściany prezbiterium i nawy powyżej dachów sobót, soboty lub dolne części sobót 
oraz izbica szalowane. Hełm wieży i sygnaturki kryte blachą. Ściany wewnątrz 
dekorowane drewnianymi pilastrami i gzymsami. Prezbiterium i nawa przykryte 
płaskimi pułapami. Profilowany otwór tęczowy o wykroju ostrołucznym, wsparty 
na profilowanej belce tęczowej. Nawa i przestrzeń podwieżowa połączone wielką 
ostrołuczną arkadą (1926)73. Od zachodu, w przestrzeni podwieżowej, chór muzyczny.

Kościół otoczony drewnianym ogrodzeniem z dwoma bramkami, wykonanym 
współcześnie na wzór historycznego.

73 KZSwP, t. I, z. 1, s. 29; G. Ruszczyk, Architektura …, s. 448.
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W dotychczasowej literaturze zawarte są następujące informacje: kościół para-
fialny wzmiankowany w latach 1325–132774, obecny z 1522 roku75, konsekrowany 
w 1530 roku przez bpa sufragana krakowskiego Dominika Małachowskiego76; 
dzwonnica z XVII lub XVIII wieku77. W 1787 roku zbarokizowano wnętrze świą-
tyni, pokrywając ściany drewnianą dekoracją architektoniczną (barokowe pilastry 
i gzymsy)78. W 1926 roku powiększono nawę o przestrzeń podwieżową, usuwając 
prawie całkowicie ścianę zachodnią nawy79. 

Analiza dendrochronologiczna objęła 115 próbek drewna (Il. 37), w tym 95 
próbek drewna jodłowego, 17 dębowego i 3 świerkowego. Sukcesem zakończyło 
się datowanie 83 próbek.

Do budowy ścian prezbiterium, zakrystii i nawy, więźby dachowej nad pre-
zbiterium i nawą oraz konstrukcji sygnaturki użyto dobrej jakości drewna jodło-
wego. Podwaliny i ościeże południowego portalu nawy wykonano z dębu. Cały 
materiał pozyskano podczas jednej ścinki jesienno-zimowej przełomu lat 1521 
i 1522 (Il. 38). Wynika z tego, że rozpoczęcie prac budowlanych przy kościele 
było możliwe najwcześniej na wiosnę roku 1522. Data „1522”, wycięta w nad-
prożu portalu południowego nawy, upamiętnia zatem moment podjęcia budowy, 
która przy sprawnej organizacji mogła zakończyć się w tym samym roku. Wśród 

74 KZSwP, t. I, z. 1, s. 29.
75 Tamże; R. Brykowski, Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku, Wrocław [i in.] 

1981 („Studia z Historii Sztuki” t. XXXI), s. 75, 86, 252; R. Brykowski, M. Kornecki, Drewniane …, 
s. 92; G. Ruszczyk, Architektura …, s. 448.

76 Akt konsekracji kościoła spisany na pergaminie odnaleziono w 1996 r. w mensie ołtarza głów-
nego. Odkrycia dokonali prof. Antoni Barciak i ks. prob. Grzegorz Then, por. A. Górna, M. Hruzik, 
Badania interdyscyplinarne w gminie Wilamowice. Odkrycie w Starej Wsi – Jesień´96, [w:] Biuletyn Histo-
ryczny. Pismo Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŚl. Katowice, Nr 7/8 (IV) marzec 1997, s. 12.

77 R. Brykowski, M. Kornecki, Drewniane …, s. 92; G. Ruszczyk, Architektura …, s. 448.
78 G. Ruszczyk, Architektura …, s. 448.
79 KZSwP, t. I, z. 1, s. 29; G. Ruszczyk, Architektura …, s. 448.
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Il. 17. Stara Wieś, kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Portal południowy nawy z datą 
„1522”. Fot. A. Konieczny 2011
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kompletnych próbek pobranych z pierwotnych elementów kościoła nie wystąpiła 
bowiem żadna, która przyniosłaby inny wynik niż 1521/22. Kościół w Starej Wsi 
jest budowlą wyjątkowo jednorodną i doskonale zachowaną w swojej pierwotnej, 
późnogotyckiej formie. Z czasu budowy kościoła pochodzą dwa portale: do zakrystii 
(pr. jodłowa) i południowy do nawy (pr. dębowa).

W świetle badań dendrochro-
nologicznych drewniana dzwonnica 
powstała kilka lat po zakończeniu 
budowy kościoła (Il. 18). Słupowa 
konstrukcja wieży, izbica i zespolone 
z nią konstrukcje dzwonne wyko-
nane zostały z drewna jodłowego, 
pozyskanego w trakcie jednej ścinki 
jesienno-zimowej lat 1529/30. Wy-
stawienie dzwonnicy było możliwe 
w roku 1530. Niektóre elementy 
konstrukcji izbicy wymieniono 
podczas remontu w 1839 roku (m.in. 
płatwie i oczepy wykonane z drewna 
jodłowego pochodzącego ze ścinki 
jesienno-zimowej 1838/39). Na ten 
sam okres datowane są elementy 
wcześniejszego czterospadowego 
dachu wieży, częściowo zachowane 
pod konstrukcją obecnego hełmu 
baniastego. Dwa z nich zostały 
wyciosane z drewna pozyskanego 
na wiosnę roku 1839. Badania 
dendrochronologiczne ujawniły, że 
zakres prac remontowych w roku 
1839 był o wiele większy niż ten, 
który wynikał ze źródeł archiwal-
nych, ponieważ z tego czasu po-
chodzą również schody w wieży, 
nowa konstrukcja dzwonna w izbicy 
i część konstrukcji sobót otaczają-
cych kościół.

Aleksander Konieczny

Il. 18. Stara Wieś, kościół parafialny pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Wieża z 1530 r. w widoku od południo-
wego zachodu. Fot. A. Konieczny 2010



219

Analiza 5 próbek pobranych z nowej konstrukcji wzmacniającej wieżę w dolnej 
partii ściany wschodniej i zachodnią ścianę nawy zakończyła się pewnym datowa-
niem tylko jednej próbki. Konstrukcja ta, wprowadzona w związku z przebudową 
kościoła w roku 1926 po częściowym rozebraniu zachodniej ściany nawy i prze-
dłużeniu wnętrza o przestrzeń podwieżową, wykonana jest z materiału mieszane-
go jodłowo-świerkowego bardzo niskiej jakości. Wyrąb jodły nastąpił w sezonie 
jesienno-zimowym 1925/26. 

Baniasty hełm wieży zbudowany został częściowo z materiału z wcześniejszej 
konstrukcji dachu czterospadowego. Do jodłowych krokwi i nasuwnic oraz dę-
bowych słupów przymocowano krążyny, które po oszalowaniu nadają hełmowi 
obecny kształt. Datowanie dębowych słupów nie przyniosło rezultatów z powodu 
bardzo niskiej jakości drewna nienadającego się do badań. Jodłowa próbka z krą-
żyny, wydatowana na przełom lat 1882 i 1883, sugeruje, iż prace przy budowie 
hełmu prowadzono w roku 1883.

Metoda dendrochronologiczna okazała 
się nieskuteczna przy datowaniu elementów 
sobót. Mimo dużej liczby prób pobranych 
z różnych części podcieni, tylko jedna 
przyniosła pozytywny wynik, a mianowicie 
pobrana z 3. krokwi od zachodu połu-
dniowych sobót przy wieży, wykonanej 
z drewna jodłowego pozyskanego w sezonie 
jesienno-zimowym 1838/39. W przypadku 
pozostałych elementów sobót, wyciosanych 
na ogół z materiału o niskiej jakości i małej 
liczbie przyrostów rocznych, można było 
tylko stwierdzić, że 16 z nich powstało 
w tym samym czasie. Mimo utworzenia 
dla tych prób dobrej chronologii średniej, 
datowanie jej nie przyniosło jednoznacznego 
wyniku – możliwa jest data 1773/74 lub 
1753/54. Problem ten mogłyby jedynie 
rozstrzygnąć kwerendy archiwalne.

Drewniany kościół w Starej Wsi wraz 
z przylegającą dzwonnicą stanowi nie-
zmiernie interesujący późnogotycki zespół 
architektoniczny z 1. tercji XVI wieku. 
Bez większych zmian zachowała się nie 

Il. 19. Stara Wieś, kościół parafialny pw. Podwyższe-
nia Krzyża Świętego. Więźba dachowa nad prezbi-
terium z 1522 r. z nowymi żerdziami nałożonymi 
na krokwie, zmieniającymi kąt nachylenia połaci 
dachowych. Fot. A. Konieczny 2011

Badania dendrochronologiczne…
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tylko sama świątynia z 1522 roku wraz z autentycznymi więźbami dachowymi 
z czasu budowy, ale także dzwonnica z 1530 roku. Zgodnie z dzisiejszym stanem 
wiedzy jest ona najstarszą w Polsce, w pełni zachowaną, połączoną z drewnianym 
kościołem konstrukcją wieżową z izbicą. 

Strome dachy miały pierwotnie większy kąt nachylenia połaci, zmniejszony 
poprzez nabicie na krokwie nowych długich nasuwnic z żerdzi (Il. 19), zapewne 
w trakcie krycia kościoła eternitem w 1926 roku80.

Badania dendrochronologiczne przeprowadzone w 2011 roku potwierdziły 
wcześniejsze datowanie świątyni. Stwierdzono, że cały materiał na budowę ścian 
i więźb dachowych prezbiterium, zakrystii i nawy oraz pierwotnej sygnaturki 
pozyskano podczas jednej ścinki jesienno-zimowej na przełomie lat 1521 i 1522. 
Tym samym okazało się, iż data „1522”, wycięta w nadprożu portalu południo-
wego nawy, upamiętnia rozpoczęcie budowy kościoła. Natomiast datowanie 
dendrochronologiczne wieży zachodniej z izbicą na rok 1530 całkowicie zmieniło 
dotychczasowe ustalenia. Wcześniej dzwonnica uchodziła za zabytek z XVII lub 
XVIII wieku. Być może z zakończeniem prac budowlanych przy kościele i wieży 
w 1530 roku należy łączyć udokumentowaną źródłowo konsekrację kościoła przez 
bpa sufragana krakowskiego Dominika.

80 Przy planowaniu przyszłych prac remontowych należy bryle kościoła całkowicie przywrócić jej 
pierwotny strzelisty, gotycki wygląd przez likwidację nałożonych na krokwie nowych nasuwnic z żerdzi, 
czego niestety nie uczyniono podczas rekonstrukcji pokrycia gontowego w latach 2000–2001.

Aleksander Konieczny



Il. 20. Gilowice, kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła. Widok od północnego wschodu.  
Fot. A. Konieczny 2011

Il. 21. Gilowice, kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła. Poddasze nawy. Fragment malowideł 
ściennych zachowanych na zaskrzynieniach w nawie i ścianach powyżej nowej kolebki w prezbiterium. 
Fot. A. Konieczny 2011



Il. 22. Bielsko-Biała Mikuszowice Krakowskie, kościół parafialny pw. św. Barbary. Miejsca pobrania próbek drewna do badań dendrochronologicznych. 
Oprac. A. Konieczny 2011



Il. 23. Bielsko-Biała Mikuszowice Krakowskie, kościół parafialny pw. św. Barbary. Fazy budowy ustalone na podstawie badań dendrochronologicznych. 
Oprac. A. Konieczny 2011



Il. 24. Cięcina, kościół pomocniczy pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Miejsca pobrania próbek drewna do badań dendrochronologicznych.  
Oprac. A. Konieczny 2010



Il. 25. Cięcina, kościół pomocniczy pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Fazy budowy ustalone na podstawie badań dendrochronologicznych.  
Oprac. A. Konieczny 2010



Il. 26. Gilowice, kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła. Miejsca pobrania próbek drewna do badań dendrochronologicznych. 
Oprac. A. Konieczny 2011



Il. 27. Gilowice, kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła. Fazy budowy ustalone na podstawie badań dendrochronologicznych. 
Oprac. A. Konieczny 2011



Il. 28. Miasteczko Śląskie, drewniany kościół pw. Wniebowzięcia NMP i wolno stojąca dzwonnica. Miejsca pobrania próbek drewna do badań dendro-
chronologicznych. Oprac. A. Konieczny 2010



Il. 29. Miasteczko Śląskie, drewniany kościół pw. Wniebowzięcia NMP i wolno stojąca dzwonnica. Fazy budowy ustalone na podstawie badań dendro-
chronologicznych. Oprac. A. Konieczny 2010



Il. 30. Przyszowice, dawny spichlerz plebański. Widok od południowego zachodu. Fot. A. Konieczny 2011

31. Przyszowice, dawny spichlerz plebański. Inskrypcja budowlana na środkowej belce stropowej z chro-
nogramem. (Zestawienie dwóch zdjęć). Propozycja rozwiązania chronogramu. I + V + V + I + V + L + 
V + C + I + I + C + M + V + V + D = 1 + 5 + 5 + 1 + 5 + 50 + 5 + 100 + 1 + 1 + 100 + 1000 + 5 + 5 + 
500 = 1784. Fot. i oprac. A. Konieczny 2011



Il. 33. Przyszowice, dawny spichlerz plebański. Fazy budowy ustalone na podstawie badań dendrochro-
nologicznych. Oprac. A. Konieczny 2011

32. Przyszowice, dawny spichlerz plebański. Miejsca pobrania próbek drewna do badań dendrochrono-
logicznych. Oprac. A. Konieczny 2011



Il. 34. Rychwałd, drewniana kaplica pw. Serca Pana Jezusa. Widok od południowego zachodu. Fot. A. Ko-
nieczny 2010



Il. 36. Rychwałd, drewniana kaplica pw. Serca Pana Jezusa. Datowanie drewna na podstawie badań 
dendrochronologicznych. Oprac. A. Konieczny 2010

Il. 35. Rychwałd, drewniana kaplica pw. Serca Pana Jezusa. Miejsca pobrania próbek drewna do badań dendro-
chronologicznych. Oprac. A. Konieczny 2010



Il. 37. Stara Wieś, kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Miejsca pobrania próbek drewna do badań dendrochronologicznych.
Oprac. A. Konieczny 2011



Il. 38. Stara Wieś, kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Fazy budowy ustalone na podstawie badań dendrochronologicznych. 
Oprac. A. Konieczny 2011



Il. 40. Stara Wieś, kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. 
Widok od południowego wschodu. Fot. A. Konieczny 2011

Il. 39. Miasteczko Śląskie, drewniany kościół pw. Wniebowzięcia NMP. 
Widok od południowego wschodu. Fot. A. Konieczny 2010




