
Późnoromański kamienny kościół w Starym 
Zamku, zachowany do dziś w niemal niezmie-
nionym kształcie, ma wyjątkowy charakter, co 
podkreśla znajdujące się w kruchcie, najstar-
sze na ziemiach polskich przedstawienie św. 
Stanisława ze Szczepanowa na wczesnogotyc-
kim tympanonie. Prace przeprowadzone w ob-
rębie dachów w latach 2019–2022 pozwoliły 
przywrócić kościołowi historyczny wygląd. Po 
wzmocnieniu i remoncie więźb dachowych od-
tworzono ceramiczne pokrycie z ręcznie for-
mowanej dachówki, które w 1997 r. ze wzglę-
du na stan konstrukcji dachów wymieniono 
na lżejszą miedzianą blachę.

Kościół, wzmiankowany pierwszy raz 
w 1381 r., ma wcześniejszą metrykę – korpus 
nawowy pochodzi z 1. poł. XIII w., a z poł. 
XIII w. wczesnogotycki kamienny portal z tym-
panonem przedstawiającym św. Stanisława 
oraz prezbiterium ze sklepieniem krzyżowo-
-żebrowym. Na pocz. XIV w. dobudowano od 
zachodu wysoką wieżę. Portal flankują rzeźby 
kamiennych lwów, które wraz z kamiennym 
biforium przed 1945 r. datowano na XI–XII w. 
Unikalne przezroczowe kamienne okna (bifo-
rium w nawie, pół zachowanej rozety w szczy-
cie zachodnim – dziś w wieży) oraz lwy są 
reliktami najwcześniejszej fazy budowlanej 
szacowanej na XII w.

Historia budowlana, wyposażenie, de-
tal kamienny portalu i wnętrz był już przed-
miotem badań1, natomiast drewniane więź-
by dachowe, materiał kamienny oraz zaprawy 
i tynki nie były dotychczas szczegółowo ana-
lizowane. W związku z planowanym remon-
tem elewacji i dachów kościoła w 2018 r. wy-
konano badania przedprojektowe, następnie 
dokumentację projektowo-kosztorysową. 
Przygotowano etapowanie i wieloletni harmo-
nogram, co było konieczne z uwagi na wyso-
kie koszty specjalistycznych prac. Pracownia 
projektowa w imieniu parafii oprócz sprawo-
wania nadzoru autorskiego obsługuje również 
proces pozyskiwania i rozliczania dotacji na 
remont kościoła.

Badania i prace przedprojektowe z 2018 r. 
posłużyły sformułowaniu programów prac 
dla kamienia i drewna, opracowaniu projek-
tu i uzyskaniu pozwoleń. Wykonał je zespół 
specjalistów współpracujących z pracownią 
Creoproject. Dokumentację projektową pod 
kierunkiem właściciela firmy – arch. Bartosza 
Żmudy – opracował zespół konserwatorski 
pracowni. Gruntowny przegląd źródeł, iko-
nografii i literatury zebranych w studium 

1 M.in. T. Kozaczewskiego, J. Rozpędowskiego, 
Z. Świechowskiego, J. Pietrusińskiego, R. Quirini- 
-Popławskiwgo.
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historyczno-ikonograficznym z wnioskami 
konserwatorskimi, uzupełnione o wyniki ba-
dań przedprojektowych, pozwoliły przygoto-
wać dokumentację remontu przy maksymal-
nym poszanowaniu jego substancji zabytkowej. 
Rozwarstwienia chronologiczne konstrukcji 
drewnianych i identyfikacja znaków ciesiel-
skich miały decydujące znaczenie przy opraco-
waniu projektu remontu i wzmocnienia więźby 
szczególnie tam, gdzie trzeba było wymienić 
elementy zniszczone, dobierając metody po-
zwalające na zachowanie znaków i historycz-
nego opracowania powierzchni drewna lepiej 
zachowanego.

Z zachowanych historycznych dachówek, 
głównie z XVIII–XIX w. nie można było zre-
konstruować średniowiecznych dachówek ko-
rytkowych. W uzgodnieniu z DWKZ, opiera-
jąc się na zebranym materiale, zdecydowano 
o powrocie do smukłej dachówki korytkowej 
mnich-mniszka charakterystycznej dla regio-
nu. Zgodnie z wymaganiami konserwatorskimi 
dachówka miała być wypalana w tradycyjnym 
piecu Hoffmanowskim, a wymieszanie kilku 
partii z różnych wypałów zagwarantowało ocze-
kiwany efekt estetyczny – zróżnicowanie od-
cieni czerwieni. Dachówka taka jest znacznie 
cięższa od częściej stosowanych, przemysło-
wych dachówek klasztornych, jedynie naśla-
dujących efekt korytkowej, dlatego koniecz-
ne były szczegółowe badania konstrukcyjne 
i architektoniczne więźb. W tym celu wyko-
nano projekt ich wzmocnienia przy maksy-
malnym zachowaniu substancji zabytkowej 
i nawarstwień obrazujących dawne metody 
napraw i wzmacniania konstrukcji.

Wybór ręcznie formowanej dachówki był 
trudny, ponieważ to produkt niszowy, kosz-
towny, a czas oczekiwania na jego wykonanie 
jest długi. Dofinansowywanie ze środków pu-
blicznych wiąże się ze sztywnym harmonogra-
mem inwestycji, etapowaniem i ograniczonym 
czasem na zamówienie tak wyjątkowego ma-
teriału w dużych ilościach. Na rynku jest nie-
wielu wytwórców oferujących rękodzielnicze 
wyroby ceramiczne dedykowane dla zabyt-
ków. Nie każdy mógł sprostać temu wyzwaniu. 
Wybrana w toku realizacji ręcznie wykonana 
i tradycyjnie wypalona dachówka korytkowa 
firmy Heritage Roof Tiles wchodzącej w skład 
grupy FCB Ceramika z Ostrzeszowa sprostała 
oczekiwaniom konserwatorskim, przywraca-
jąc kościołowi historyczny wygląd i estetykę. 
Tradycyjne techniki produkcji i wzorcowanie 
umożliwiły zbliżenie wyglądu rekonstrukcji 
do oryginału. Jest to również produkt speł-
niający wymagania techniczne, który na de-
kady zabezpieczy kościół przed czynnikami 
atmosferycznymi.

Prace rozpoczęte w 2019 r. (więźba nawy – 
etap 1), dofinansowano ze środków DWKZ 

i Archidiecezji Wrocławskiej. W 2020 r. z pro-
gramu Ochrona Zabytków MKiDN dofinan-
sowano remont więźb prezbiterium z zakry-
stią i odtworzenie dachówki na ich dachach 
razem z nawą (etap 2). W 2021 r. remont 
więźby wieży (etap 3A), w 2022 r. jej pokry-
cie z tej samej dachówki (etap 3B) dofinanso-
wał DWZK, a w 2022 r. również Rada Powiatu 
Wrocławskiego. Wykonawcą prac były firmy 
Dachmet sp. z o.o. z Grodkowa (2019–2020) 
oraz Victum sp. z o.o. (2021–22). W dalszych 
planach jest remont dachów kruchty i dobu-
dówki oraz elewacji.
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