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Wstęp
Prochowice leżą w woj. dolnośląskim, w powiecie legnickim, w dolnym biegu
Kaczawy. W miejscu tym od najdawniejszych czasów rozwidlały się szlaki komunikacyjne
przebiegające między Wrocławiem a Legnicą. Układ urbanistyczny miasta do dziś przetrwał
w niemal niezmienionym stanie od średniowiecza. Granice miasta jedynie nieznacznie się
powiększyły. Obecnie nowe ulice powstają w oddaleniu od historycznej zabudowy, która
skupiała się wokół rynku.
Kościół św. Andrzeja położony jest na zewnątrz XV-wiecznych murów miejskich, na
terenie dawnego zachodniego przedmieścia. W jego pobliżu, na przeciwnym brzegu rzeki,
znajduje się zamek (il. 1) . Po wojnie kościół pełnił funkcje sakralne do ok. 1950 r., później
został opuszczony i przeznaczony na magazyn. Wtedy zarówno architektura, jak i
wyposażenie uległy największym zniszczeniom i dewastacji. Część wyposażenia została
przekazana do innych parafii, ucierpiał wystrój kamieniarski, niektóre epitafia zostały
zniszczone, zaś okna w całości lub do połowy zamurowane.
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Cel pracy
Niniejsza praca poświęcona jest możliwościom zagospodarowania kościoła św.
Andrzeja w Prochowicach. Podstawą do opracowania adaptacji budynku jest dokładna analiza
historii kościoła na tle dziejów miasta i zamku, form jego architektury i wyposażenia oraz
historycznych funkcji.
Architektura i historia kościoła św. Andrzeja były dotychczas w bardzo ograniczonym
stopniu przedmiotem naukowej analizy. Jego wartości historyczne i estetyczne nie są
dostrzegane także przez samych mieszkańców miasta, do tego stopnia, że nie są oni nawet w
stanie określić jego wezwania. Długa i bogata historia budowli nie jest jednak możliwa do
przytoczenia w całości, w ramach niniejszego opracowania. Dlatego uwaga autorki zostanie
skoncentrowana na tych aspektach architektury, wyposażenia i dziejów kościoła, mają
znaczenie dla planowania jego współczesnego zagospodarowania.
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Stan badań
Cennym materiałem źródłowym jest tekst autorstwa Friedricha Bernharda Wernhera,
który w swojej Topografii Śląska opisuje historię miasta oraz ważniejsze zabytki: zamek,
kościół św. Andrzeja, ratusz i kamienicę nr 29. Zamieszcza również rysunki przedstawiające
kościół św. Andrzeja oraz całe miasto.
Po raz pierwszy kościół św. Andrzeja wzmiankuje -Hans Lutsch, w wydanym w roku
1891 r. spisie zabytków Śląska. Opisuje on kościół oraz krótko charakteryzuje znajdujące się
wewnątrz epitafia: Christiny von Oppersdorf, Ottona von Zedlitz, Suzanny von Czedlicz,
Ottona von Czedlicza i jego żony Eleny oraz Margarethy Maevy1. Podstawowe informacje o
najstarszych wzmiankach na temat miasta i kościoła podaje Herman Neuling2. Ich prace są
pierwszymi pozycjami, które uwzględniały kościół św. Andrzeja na tle historii miasta. Oni,
jako pierwsi wyznaczają najważniejsze daty oraz wskazują elementy wyposażenia kościoła.
Współcześni badacze, zajmujący się kościołem św. Andrzeja, najczęściej jedynie
krótko go wzmiankują w kontekście szerzej zakrojonych opracowań. Nie powstała żadna
poświęcona mu praca o charakterze monografii, która byłaby wynikiem kompleksowych
badań nad zabytkiem. Ewa Różycka, w swojej pracy poświęconej zamkowi w Prochowicach,
zwraca uwagę na historię kościoła w kontekście dziejów miasta, porusza kwestię właścicieli
zamku, przeprowadza wnikliwą analizę jego form architektonicznych3. Jej praca opatrzona
została bogatą bibliografią oraz przypisami. Dzieje i formy zamku są istotne dla rozważań o
kościele św. Andrzeja, ponieważ od momentu powstania pełnił on funkcję świątyni
zamkowej.
Dzieje właścicieli zamku znamy między innymi dzięki opracowaniom Tomasza Jurka
i Macieja Cetwińskiego. Jurek w artykule opublikowanym w „Rocznikach Historycznych” z
1992 r. przedstawił genealogię rodu von Parchwitz oraz ich związku z rodem von Zedlitz.4.
Cetwiński, przedstawiając sylwetki poszczególnych rycerzy i innych ważnych w historii
śląska postaci, poświęcił też uwagę rodowi von Parchwitz 5.
Kościół św. Andrzeja wzmiankowany jest w literaturze głównie w opracowaniach
dotyczących szerszych zagadnień. W 1957 r. wymienia go piszący o śląskich zamkach
Bohdan Guerquin6. W 1962 r. Krystyna i Józef Pilch w popularnym katalogu „Zabytki
Dolnego Śląska” opisują kościół św. Andrzeja, błędnie identyfikując go, jako kościół
H. Lutsch, 1891, s. 268- 273.
H. Neuling, 1902, s. 225
3 E. Różycka, 1963, s. 8-10.
4
T. Jurek, (1992), s. 35-40.
5
M. Cetwiński, 1982, s. 120-121.
6 Guerquin, 1957 s. 240-241
1
2
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parafialny pw. św. Jana Chrzciciela7.
Jedną z ważniejszych prac, omawiającą jednak przede wszystkim nagrobki i epitafia
czasów reformacji, jest monografia Jana Harasimowicza8. Omawiając typy nagrobków na
Śląsku, wzmiankuje on dwa z epitafiów znajdujących się w prochowickim kościele. Jerzy
Pilch, w wydawnictwie ilustrowanym z 1978 r. przedstawił w skrócie historię miasta, oraz
kościoła św. Andrzeja, wskazując na najważniejsze dla niego daty formy architektoniczne.
Oprócz kościoła św. Andrzeja w Prochowicach wskazane zostały także kościół parafialny pw.
Św. Jana Chrzciciela, zamek, mury obronne, ratusz i domy mieszkalne9. Mirosław Przyłęcki,
zajął się opisem fortyfikacji miejskich w mieście i przywołał kościół św. Andrzeja w ich
kontekście10.

7

Zabytki Dolnego Śląska, 1962, s. 124
Harasimowicz, 1992, s. 198
9
Pilch, 1978, s. 278
10
Przyłęcki, 1987, s. 167
8
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Tło historyczne
Pierwsze wzmianki o Prochowicach zawarte są w dokumentach z roku 1217, w których mowa
o wytyczeniu granic dla kościołów będących pod zwierzchnictwem klasztoru cysterskiego w
Lubiążu11. Pierwszym wymienianym w źródłach właścicielem tej ziemi jest Ikon, który
utożsamiany jest z palatynem Legnicy. Sprawował on tę funkcję w latach 1256-1278. Jako
świadek w dokumentach wymieniany jest w latach 1249-128012. Jako data założenia miasta
przyjmowany jest rok 1280, zaś założycielem miałby być Peter von Parchwitz (syn Ikona),
dzięki któremu Prochowice uzyskały prawa miejskie. Cetwiński w swoim opracowaniu
szlachty śląskiej cytuje fragment dokumentu z 10 VIII 1255 r.13 : „Rogatka nadał immunitet
Ikonowi dla dóbr w Prochowicach zwalniając je z ciężarów prawa ks. jak: „poradlne,
podvorove, strozne", obowiązku budowy grodów i wszelkich opłat i ciężarów. Akt ten Rogatka
uzasadniał postawą -Ikona, który dochował ks. wierności, kiedy ten został uwięziony przez
swych braci Henryka i Konrada oraz niewdzięcznych wasali.” Już wtedy, przed 1300 r. w
Prochowicach znajdował się kościół. Późniejsze wzmianki wskazują na następnych
właścicieli Prochowic, którzy związani byli z dworem książęcym. Miron von Parchwitz
(wnuk Petera von Parchwitz), występujący w latach 1280-1295, palatyn legnicki (1286-1289),
przekazał swoje dobra, Stefanowi, wnukowi Ikona (od 1305 występujący, jako giermek, zaś
od ok. 1324, jako rycerz). Stefan miał odegrać wielką rolę na dworze księcia legnickobrzeskiego Bolesława III. Dokumenty z roku 1309 wskazywać mają na odnowienie przez
książąt legnickich, Bolesława i Henryka14, przywilejów, które uzyskał Ikon. Następnie
Prochowice należały do Piotra II von Parchwitz (syna Stefana), który sprzedał je, w 1383 r.
książętom legnickim Rupertowi, Wacławowi i Henrykowi. Książę Rupert przejął zadłużenie,
w które popadł Piotr von Parchwitz (w wysokości 1503 grzywien)15. W 1400 r. książęta
legniccy nadali Prochowice w lenno Ottonowi von Zedlitz. W 1428 r. miasto zostało
doszczętnie zniszczone przez husytów. Podczas tego najazdu ucierpiały w znacznym stopniu
zabudowania drewniane.
Umiejscowiony przy zamku kościół, istniał już przed tymi wydarzeniami
(wzmiankowany był już wtedy proboszcz). Podczas odbudowy miasta po wojnach husyckich,
kościół św. Andrzeja został wzniesiony ponownie, jako murowany. W 1484 r. na
przedmieściu płd.-wsch. wzniesiony został kościół cmentarny św. Ducha, zaś obok niego
11
12
13
14
15

Maleczyński, nr 4360
Grünhagen, Regesten nr. 749, 900, 1215, 1560, 1278, 1618
Cetwiński, 1982, s. 121
Grünhagen, nr 148
Clemenz, 1909, s. 435
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wybudowano szpital. W rękach rodu Zedlitzów Prochowice pozostały do 1562 r. To za ich
czasów dokonała się przebudowa zamku w duchu renesansu. Otto von Zedlitz obwiódł zamek
umocnieniami, w tym czasie wzniesiona została też czworoboczna wieża. Przebudowany
został także w duchu późnego gotyku kościół św. Andrzeja. W tym kościele Zedlitzowie
umieścili swoje mauzoleum.
W 1562 r. dzierżawa miasta dobiega końca. W 1565 r. za sprawą księcia Henryka XI
legnickiego, kościół św. Andrzeja przejęty został przez ewangelików. W 1567 r. Zedlitzowie
stracili zamek i zostali wygnani z Prochowic. W tym czasie w zamku zamieszkał książę
Fryderyk III legnicki, który już rok później ponownie oddał zamek w dzierżawę16. Kolejnym
właścicielem, na trzy lata, został baron Fabian von Schoenaich. W 1630 r. zamek prochowicki
zamieszkiwał książę legnicki Jerzy Rudolf. W 1632 r., podczas ataku Szwedów, miasto i
zamek uległy znacznym zniszczeniom. W 1683 r. doszło do pożaru miasta. Po tych
wydarzeniach nienaruszony został jedynie kamienny dom nr 29 w rynku. W latach 1700-1707
(do czasu konwencji altransztadzkiej) kościół św. Andrzeja był w posiadaniu katolików. W
1707 r. zbudowano kościół katolicki pw. św. Jana Chrzciciela, w tym samym czasie powstała
szkoła katolicka, która wzniesiona została jednak pewnym oddaleniu od kościoła. Po drugim
pożarze, w 1769 r., miasto miało być już w całości odbudowane, jako murowane.
Kościół św. Andrzeja przeszedł gruntowną przebudowę w duchu neogotyku w
połowie XIX w. W obrębie jego murów mieścił się w tym czasie cmentarz, założony w XVII
w., użytkowany do XIX w. Podczas, gdy zabrakło na nim miejsca, pochówki odbywały się na
terenie kościoła filialnego w Lisowicach pw. NMP. W Herder Institut zachował się projekt
przebudowy kościoła sygnowany: Paul Klein, z 1933 r. (ten sam architekt zajmował się
odbudową kościoła w Środzie Śląskiej w 1933-35 r. Po II wojnie światowej, rozpoczęła się
dekapitalizacja kościoła św. Andrzeja. Został pozbawiony wyposażenia w 1951 r., później
jego powierzchnia została przeznaczona na magazyn. Na początku lat 90, XX w. został
przekazany parafii rzymskokatolickiej. W 1986 r. przeprowadzona została ewidencja
cmentarza przy kościele św. Andrzeja. W 1991 r. przeprowadzono inwentaryzację
architektoniczną kościoła metodą fotogrametryczną. W 1994 r. wykonano projekt techniczny
doraźnego zabezpieczenia ściany międzynawowej w prezbiterium. W tym samym roku
wykonano ze środków państwowych remont, który miał na celu zabezpieczenie ścian i
sklepienia prezbiterium, polegający na podparciu wieży masywnym ceglanym filarem
wstawionym w przęśle płd.-wsch. nawy. Położono wtedy również nowy dach nad zakrystią.

16

Lutsch, 1891, s. 270
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W 2008 r. miał miejsce kolejny remont kościoła, obejmujący wymianę dachu na całej
powierzchni budynku, wtedy też rozpoczął się remont sklepienia, który jednak nie został w
pełni wykonany.
Źródła ikonograficzne
Najstarszymi znanymi źródłami ikonograficznymi, istotnymi dla tej pracy są rysunki
F.B Wernhera, ukazujące widok miasta i poszczególnych zabytków. Kolejne to plan
przebudowy kościoła z 1863 r. oraz pocztówki produkowane na przełomie XIX i XX w.
Ilustracja Wernhera z 1738 r. przedstawia widok miasta od strony południowej (il. 2).
Zaznaczone zostały na nim następujące zabytki: zamek, kościół pw. św. Andrzeja, ratusz,
klasztor cystersów w Lubiążu (widoczny na horyzoncie), kościół pogrzebowy oraz rzeka
Kaczawa. Kościół św. Andrzeja w przedstawieniu Wernhera, został ukazany bez kruchty
zachodniej, co wskazuje na jej późniejsze dobudowanie do fasady.
W innym przedstawieniu tego samego autora (il. 3), które sporządził w ok. 1750 r.,
zaznaczona jest przy kościele św. Andrzeja, kruchta. Nie wiadomo jednak czy wtedy
wyglądała tak jak obecnie. Jest prawdopodobne, że w tym czasie została dobudowana, jednak
nie istnieją dokumenty, które mogłyby to potwierdzić. Na ilustracji z jego Topografii Śląska
przedstawiony został widok Prochowic, uwzględnia on na nim następujące zabytki: zamek,
kościół św. Andrzeja, młyn, szkołę ewangelicką, ratusz, bramę głogowską, bramę
wrocławską, szpital, kościół pogrzebowy, cmentarz oraz kamienicę nr 29.
Kolejna ilustracja (il. 4) ukazuje widok zamku i kościoła św. Andrzeja od strony płn.wsch. Na pierwszym planie przedstawiona została rzeka Kaczawa, park, kościół i zamek.
Rysunek ukazuje dobudowaną do kościoła zakrystię. Pominięte zostały lukarny północnej
połaci dachu oraz prezbiterium, które powinno znajdować się między wieżą a korpusem
kościoła.
Plan przebudowy z 1863 r., (il. 5) którego autorem jest H. Wolff przewiduje
dobudowę do kościoła kruchty, od strony zachodniej, jednak w zupełnie innym kształcie niż
ta, która została w rzeczywistości w tym czasie dobudowana. Koncepcja zawiera niewielkich
rozmiarów kruchtę z dwoma otworami wejściowymi oraz klatkę schodową w narożu płn.zach. Zostały przewidziane również schody przy zewnętrznej ścianie zakrystii, prowadzące na
wieżę kościelną. W planie przebudowy zawarta została również koncepcja niższej niż obecnie
wieży, oraz kolejny portal drzwiowy w narożu płd.-wsch. Różni się wygląd otworów
8|Strona

okiennych, ich ilość i położenie. Rozplanowanie układu wnętrza nie różni się zanadto od
obecnego, pomijając brak fragmentów chóru przy północnej i południowej ścianie.
Przebudowa ta mogła zostać niezrealizowana, bądź też zrealizowana częściowo.
Zachowało się wiele pocztówek (il. 6-10) wysyłanych z Prochowic w latach 18801930, jednak datowanie ich produkcji na podstawie wypisanych na nich dat jest niemożliwe.
Na większości z nich widać wieżę kościoła św. Andrzeja po przebudowie mającej miejsce w
2 poł. XIX w. Przedstawiana jest w innym stanie niż z opracowań Wernhera i stanu obecnego.
Inne było pokrycie dachu wieży, na środku ustawiona była sześcioboczna latarnia ze
strzelistym szczytem. Później w niewielkim odstępie czasu został przywrócony jej poprzedni
kształt. Na podstawie materiałów zdjęciowych można oszacować, że kolejna przebudowa
wieży miała miejsce w latach 1920-1945. Jednak nie ma dostępu do dokumentów, które
mogłyby to datowanie potwierdzić.
Formy architektoniczne kościoła pw. Św. Andrzeja
Kościół św. Andrzeja usytuowany został po płn.-zach. stronie miasta, poza jego
murami, na przeciwnym brzegu Kaczawy w stosunku do zamku. Pełnił funkcję kościoła
zamkowego. Po wyburzeniu kościoła św. Anny, który miał być pierwszym kościołem
zbudowanym w Prochowicach, pełnił też funkcję kościoła miejskiego. Kościół został w
całości otoczony murem, biegnącym po stronie południowej wzdłuż ulicy Legnickiej (il. 11),
od strony wschodniej, czyli drogi dojazdowej do zamku wzdłuż obecnej ul. Mikołaja
Kopernika (il. 12), od północy - wzdłuż wału Kaczawy (il. 13) oraz od strony zachodniej (dziś
ten fragment muru nie istnieje – biegł on za dawną szkołą protestancką, należącą do terenu
kościoła). W murze znajdują się dwie furty, jedna od strony południowej, na wprost kruchty,
druga w narożu płd.-wsch. W obrębie murów kościelnych, w płd.-zach. narożu, zachował się
dwukondygnacyjny budynek szkoły protestanckiej (il. 14). Budowniczy pierwotnego,
drewnianego kościoła nie jest znany. Kościół został przebudowany na murowany na zlecenie
Ottona von Zedlitz.
Kościół jest orientowany. Wzniesiony na planie prostokąta, z dobudowaną zakrystią i
kruchtą zachodnią, oszkarpowany. Murowany w większości z cegły, częściowo z ciosów
kamiennych, otynkowany. Do jego jednonawowego korpusu przylega niewyodrębnione,
prosto zamknięte prezbiterium, z zakrystią usytuowaną od północy. Część, w której znajduje
się prezbiterium obniżone, wyraźnie oddzielone od korpusu i wieży, poprzez cofnięcie tego
fragmentu w stosunku do reszty elewacji. Od wschodu w bryłę korpusu wpisana jest
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czworoboczna wieża. Od zachodu znajduje się kruchta, zbudowana na planie czworoboku.
Druga umiejscowiona została po stronie południowej.
Korpus jednonawowy, dwuosiowy, przesklepiony. Nakrycie wnętrza wcześniej
tynkowane. Sklepienie korpusu kolebkowe z lunetami. Prezbiterium dwuprzęsłowe,
dwuosiowe. Sklepienie części wschodniej niższe niż w nawie, przęsło od strony południowej
krzyżowo-żebrowe. Południowa część prezbiterium jest najstarszą częścią obiektu.
Prezbiterium oddzielone od korpusu czworobocznym filarem, za którym wewnątrz
prezbiterium ustawiony został drugi dla podtrzymania sklepienia. W narożu płd.-wsch.
zachowany zwornik z herbem rodu von Zedlitz (il. 15). Sklepienie kruchty zachodniej
krzyżowo-żebrowe. Sklepienie zakrystii płaskie bez dekoracji.
Empora muzyczna (il. 16), na parterze i piętrze, wsparta dziesięcioma filarami.
Umieszczona przy ścianie północnej i południowej korpusu, sięgająca do połowy ich
wysokości. Wykonana w całości z drewna. Parapet ozdobiony płycinami. W centralnej części
empory na drugiej kondygnacji, malowidło przedstawiające czarnego orła z koroną,
opatrzonego inskrypcjami „Nun danket Alle Gott”. Do 1951 r. na drugim piętrze podwieszone
były pod ścianą organy, utrzymane w prostym kształcie, zdobione w partii górnej i dolnej
motywami roślinnymi. W podchórzu przejście do kruchty zamknięte łukiem odcinkowym.
Wewnątrz kruchty umieszczonej w zachodniej części kościoła, otwór wejściowy
flankowany jest parą schodów krętych prowadzących na dwupiętrowy chór (il. 17). Od strony
południowej pomiędzy piętrami przy schodach zostało umieszczone pomieszczenie dla
organisty. Jest

to

niewielkie czworoboczne, pozbawione okien pomieszczenie z

ostrołukowym portalem, przykryte płaskim stropem.
Prezbiterium, krótkie z zakrystią usytuowaną od północy. W tym pomieszczeniu
znajduje się przejście ze schodami prowadzącymi na wieżę z dzwonnicą, która wtopiona
została w plan budowli. Prezbiterium oddzielone od nawy głównej obniżonym stropem
podtrzymywanym na masywnym czworobocznym filarze, tworzącym arkady po obu
stronach. Arkady zakończone szerokim łukiem ostrym z podłuczem. Ołtarz główny mieścił
się w płn.-wsch. narożu. Pozostała po nim tylko kamienna podstawa ołtarza. W narożu płn.
wsch. przy ścianach umieszczone zostały epitafia rodu von Zedlitz oraz kamienna
chrzcielnica. Po stronie zachodniej dwupiętrowy drewniany chór.
Wewnętrzne ściany kościoła tynkowane bez dekoracji. Na północnej ścianie kościoła
znajduje się malowidło ścienne (il. 18-19) upamiętniające mieszkańców gminy poległych w
wojnach w latach 1870-1871 i 1914-1918. Uporządkowane w trzech kolumnach banderole z
nazwiskami zmarłych, kształtem przywodzące na myśl stylizowaną palmę. Dwie kolumny po
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bokach z nazwiskami poległych w latach 1914-1918, środkowa kolumna niższa przedstawia
nazwiska z 1870-1871. Ponad nią malowidło przedstawiające Archanioła z mieczem
uniesionym ku górze walczącego z atakującym go smokiem. Przedstawienie to zostało ujęte
w półkoliście zamkniętą ramę.
Każda z elewacji artykułowana w odmienny sposób. Przy elewacji zachodniej płytka,
trzyosiowa przybudówka, pełniąca funkcje kruchty, o wysokości zbliżonej do nawy głównej,
przykryta dwuspadowym dachem, zwieńczonym krzyżem (il. 20). Na jej osi znajduje się
portal ujmujący ostrołukowy otwór drzwiowy. Portal główny, wysunięty do przodu (il. 21).
Zdobiony geometryczną dekoracją maswerkową, z motywem czteroliści, wykonaną z
piaskowca. Drzwi drewniane, na podstawie okucia datowane na XIX w. W elewacji trzy
rozglifione otwory okienne, środkowe ok. ¼ wysokości krótsze niż boczne. Obecnie bez
dekoracji, dawniej okna wypełniały maswerki. W szczycie umieszczony okulus z
maswerkiem w formie rozety, obramiony potrójnym wałkiem.
Elewacja wschodnia (il. 22), z wieżą po stronie północnej. W części niższej
dwukondygnacyjna, dwuosiowa, z dwoma rozglifionymi otworami okiennymi w pierwszej
kondygnacji. Część wieżowa: czterokondygnacyjna. (il. 23). Na trzeciej kondygnacji
umieszczony podłużny rozglifiony otwór okienny, ponad nim umieszczony drewniany zegar,
ten sam układ powtarza się od strony północnej. Czwarta kondygnacja wieży oddzielona od
pozostałych gzymsem. Z każdej strony umieszczone zostały na tej kondygnacji po trzy
ostrołukowe okna. Zwieńczona czterospadowym dachem z krzyżem umieszczonym na jego
pn. brzegu kalenicy. W drugiej kondygnacji elewacji umieszczona na środku rozeta.
Elewacja południowa z dostawioną na środkowej osi kruchtą (il. 24). Wszystkie
otwory okienne tej fasady rozglifione z laskowaniem, obecnie zamurowane do połowy
wysokości. Na zachód od kruchty znajdują się dwa duże podłużne otwory okienne, zdobione
dekoracją maswerkową, na wschód - jeden otwór okienny. W cofniętym fragmencie
prezbiterium umieszczony jeden otwór okienny. Nad elewacją południowej umieszczone były
do czasu remontu dachu dwie lukarny, obecnie zlikwidowane.
Elewacja północna (il. 25) z zakrystią dostawioną w narożu płd.-wsch., poprzedzająca
obniżoną i cofniętą partię prezbiterium. Zakrystia niegdyś z dwoma otworami okiennymi oraz
portalem (obecnie zamurowane). Ponad prezbiterium poniżej połaci dachowej umieszczone
cztery otwory okienne. Na zachód od zakrystii dwa duże otwory okienne zamknięte
ostrołukowo, z dekoracją maswerkową, obecnie zamurowane do połowy wysokości. W połaci
dachowej lukarna.
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Wyposażenie kościoła.
Po II wojnie światowej, kościół pełnił funkcje sakralne przez ok. 10 lat w obrządku
katolickim. Następnie, gdy został opuszczony, jego funkcja została zmieniona na magazyn.
Zamknięcie kościoła św. Andrzeja spowodowane zostało małą ilością wiernych, utrzymanie
dwóch kościołów w mieście było zbyt kosztowne dla budżetu miasta. Władze miasta i
ówczesny proboszcz postanowili przekazać część wyposażenia innym parafiom. Ołtarz
obecnie znajduje się w kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w
Wielowsi (woj. dolnośląskie, powiat lubiński), został tam sprowadzony po wojnie,
najprawdopodobniej w tym samym czasie, w których przekazana została ambona i organy do
parafii w Porębie (woj. mazowieckie), które zostały sprowadzone przez ks. Wikariusza
Eugeniusza Bulaja w 1951r.17. Pozostałe wyposażenie kościoła, tj. ołtarz boczny, ławki czy
sprzęty i naczynia liturgiczne, takie jak kielichy czy świeczniki, zostały z czasem
rozkradzione lub zniszczone.18. Na podstawie zdjęć wyposażenia możliwa jest rekonstrukcja
wyposażenia kościoła w roku 1930. Dodatkowo na podstawie dokumentacji zdjęciowej,
uzyskanej od parafii, w których obecnie się ono znajduje możliwa jest ocena jego stanu
obecnego.
Ołtarz
Ołtarz (il. 26) usytuowany był w prezbiterium, w jego płn.-wsch. przęśle. Barokowy,
architektoniczny, datowany na III ćw. XVIIIw19. Jednokondygnacyjny i jednoosiowy, z
cokołem i zwieńczeniem, o wymiarach 700x450cm. W formie edikuli. Umieszczony na
drewnianym postumencie, pozłacany. Na kamiennej wydrążonej mensie znajdowało się
drewniane retabulum. Oś ołtarza stanowił krucyfiks, flankowany kolumnami o gładkich
trzonach i korynckich kapitelach. Strefa cokołowa wysoka, w górnej partii zdobiona
kompozycją z ornamentem suchego akantu. Pod ściankami cokół ćwierćkoliście wyłamany
do przodu, tworzący postument pod figury świętych20. Belkowanie rozbudowane, w sposób
powtarzający bieg ścianek. Gzyms wieloskokowy. Zwieńczenie oddzielone zostało od
głównej partii ołtarza ozdobnym fryzem z motywem suchego akantu. W zwieńczeniu na osi
profilowany łuk odcinkowy z kluczem. Na belkowaniu figury puttów przy naczółku i aniołów
na skraju belkowania

17

Na podstawie informacji udzielonych przez proboszcza parafii pw. Św. Barbary w Porębie (woj.
Mazowieckie).
18
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od mieszkańców miasta Prochowice.
19
Zgodnie z informacjami z karty zabytku.
20
święci trudni do zidentyfikowania, jedna z nich przedstawia najprawdopodobniej św. Józefa.
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Obecnie, w formie zrekonstruowanej w Wielowsi (il. 27), podczas renowacji została
zmieniona kolorystyka w odcieniach żółci. Zwieńczenie pozbawiona (nie wiadomo, w jakim
okresie) figur aniołów i puttów. Krzyż o trójlistnie zakończonych ramionach znajdujący się w
centrum został usunięty (ustawiony z boku, w prezbiterium, została w nim wymieniona
rzeźba Chrystusa) zamiast niego umieszczono w tym miejscu obraz przedstawiający św.
Józefa z Dzieciątkiem i lilią w lewej dłoni. Rzeźby wcześniej umieszczone po obu stronach
krzyża, w niszach, zostały zastąpione przez mniejsze przedstawiające św. Jana Nepomucena
(rozpoznawanego przez krzyż w dłoni i charakterystyczny dla niego strój, czyli, sutannę i
biret) oraz św. Jadwigę (z modelem kościoła). W zwieńczeniu umieszczony został krzyż,
który nie istniał w stanie pierwotnym, oraz dodane zostały elementy dekoracyjne w dolnej
partii, naśladujące te, które występują w wyższych partiach ołtarza.
Ambona
W kościele św. Andrzeja w Prochowicach, ambona (il. 28-29) umieszczona była do
1930 r. na osi przy pierwszym filarze, od strony korpusu. Odpowiadało to liturgii
ewangelickiej, stawiającej lekturę i wykładnie Pisma Świętego w centrum nabożeństwa
Kazalnica i jej baldachim wykonane były z drewna. Posiadała ośmioboczny kosz, wsparty na
figurze, przedstawiającej św. Andrzeja, który ustawiony został na czworobocznym
kamiennym cokole zwężającym się ku górze, akcentowanym belkowaniem i płycinami.
Wyryta na plecach św. Andrzeja data 1652r. określa czas powstania ambony. Korpus ambony
bogato zdobiony. Jego dolna partia została ozdobiona główkami puttów oraz ornamentem
roślinnym z przedstawieniami owoców granatu. Figura Św. Andrzeja (il. 30-31) stanowiąca
podstawę kazalnicy, przedstawia starszego mężczyznę, o gęstych długich włosach, z krótką
brodą. Odziany jest on w długi płaszcz, w lewej dłoni trzyma księgę opatrzoną swoim
imieniem, drugie ramię jest opuszczone w dół. Jego obszerna szata, została dwa razy
przepasana i bogato udrapowana, tworząc swojego rodzaju kaskadę marszczeń, a na rękawach
gęstą piramidę pierścieniowatych wałków. Fałdy szat są zbyt ciężkie, nie oddają one wrażenia
ruchu. Za nim umieszczono krzyż w kształcie litery X, wykorzystywany w ikonografii,
przypominający o jego męczeńskiej śmierci. W miejscu, w którym Święty Andrzej
podtrzymuje na głowie kazalnicę umieszczona została zdobiona rozeta. Prostokątne pola
boków korpusu wypełniają arkady, zaś one podkreślają kształt płycin, w których umieszczone
zostały rzeźbione przedstawienia apostołów, stojących w niszach muszlowych, z główkami
anielskimi w pachach łuków. Reliefy korpusu oddzielone są od siebie kolumienkami o
antykizujących głowicach, z liśćmi akantu. Kolumny na całej wysokości podzielone zostały
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pierścieniami, z motywami ornamentu roślinnego w formie zwijających się łodyg z liśćmi i
owocami winogron. Umieszczone zostały one na zdobionych konsolach zakończonych
spływami wolutowymi z bogatym ornamentem roślinnym. Pomiędzy konsolami na dolnym
gzymsie widoczne są kartusze zawijane z imionami przedstawionych ewangelistów. (il.32)
Ewangeliści umieszczeni na ścianach korpusu to: św. Marek, św. Łukasz, św. Jan, św.
Mateusz, i Salvator Mundi, oraz Apostołowie: św. Piotr, św. Paweł i św. Jakub. Powyżej,
wzdłuż parapetu korpusu, oraz schodów, znajdowały się cytaty z Pisma Świętego. Na
parapecie schodów, płyciny z wizerunkami świętych podparte zostały wspornikami.
Przedstawienia apostołów oddzielone tu zostały złoconymi i rzeźbionymi pilastrami,
naśladującymi głowice utrzymane w antykizującym stylu. Schody owijają się wokół
czworobocznego filaru, przez co bramka kazalnicy nie była widoczna od strony nawy.
Baldachim ambony ośmioboczny, niezwiązany z korpusem, kształtem nawiązuje do
korony zamkniętej. (il.33) W podniebieniu baldachimu umieszczona Gołębica Ducha
Świętego. Na narożach ośmioboku ustawione zostały putta, trzymające w dłoni narzędzia
Męki Pańskiej. Pomiędzy nimi umieszczone zostały bogato zdobione płyciny z symbolami
zwiastującymi męczeństwo Chrystusa, między innymi: kości do gry, gwóźdź, koguta oraz
Całun Turyński, będący także zwiastunem jego chwały. W zwieńczeniu baldachimu figura
Chrystusa Zmartwychwstałego stojącego na kuli ziemskiej.
Zaplecek ambony z arkadową płyciną zamkniętą półkoliście, obramioną złoconym
ornamentem. W centrum umieszczony obraz olejny na desce przedstawiający dwóch
teologów i reformatorów kościoła Marcina Lutra i Filipa Melanchtona. (il.34) Mężczyźni
przedstawieni zostali na ciemnym tle, obaj ubrani w czarne płaszcze z czerwonymi
koszulami, nad nimi namalowana została światłość, która nawiązywała do boskiego
oświecenia. Melanchton przedstawiony z psałterzem. Obraz ujęty w arkadowe obramowanie,
pod nim złocony napis.
Ambona przechodziła liczne renowacje, pierwszą w latach 50 XX wieku, tuż po
sprowadzeniu jej do parafii w Porębie. Wtedy jej kolorystyka miała być utrzymana w
zieleniach. Kolejna zmiana koloru nastąpiła w 2000r., gdy przemalowano wnętrze kościoła,
wtedy utrzymana była w błękitach i różach. Gdy proboszczem parafii został ks. Andrzej
Grzybowski, podjęta została decyzja o renowacji ambony i doprowadzeniu jej kolorystyki do
stanu pierwotnego, jaki pamiętać mogli wierni parafii w Prochowicach. Renowacja ta trwała 3
lata, rozpoczęła się w roku 2009 i trwała do 2012 r. Podczas kilku etapów rewitalizacji,
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odkryto najpierw pierwotną polichromię zabytku, wtedy też odkryty został spod wielu warstw
farby olejnej, obraz na desce przedstawiający Marcina Lutra i Filipa Melanchtona oraz
inskrypcje w języku niemieckim. Następnie zdemontowano wszystkie elementy ruchome
ambony tj. baldachim, rozety, elementy dekoracyjne oraz płaskorzeźbione przedstawienia
apostołów i ewangelistów. Prace te były refundowane przez tamtejszy Urząd Marszałkowski.
Ostatni etap miał miejsce w 2013 r. obejmował on odtworzenie polichromii, złoceń i
rekonstrukcji niektórych atrybutów przedstawionych świętych. Ten etap został zakończony
dzięki środkom pozyskanym od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Chrzcielnica
Chrzcielnica kamienna (il. 35-36), w kształcie kielicha o niskim cokole w kształcie
kolumny, bez podstawy. Niegdyś zwieńczona była niezachowanym ośmiobocznym
obramieniem Wewnątrz umieszczona była metalowa misa. Ponad chrzcielnicą zawieszone
było putto (niem. Taufengel), drewniane, polichromowane.
Organy
Organy (il. 37) zostały przekazane wraz z amboną do parafii pw. Św. Barbary w
Porębie, w roku 1951. W tej chwili podwieszone pod ścianą w tamtejszym kościele. Podobnie
jak ambona przechodziły wiele renowacji, a ich kolorystyka dopasowywana była do wnętrza
świątyni. Na podstawie informacji uzyskanych od ks. Proboszcza organy były remontowane
dwukrotnie. Pierwsza renowacja miała miejsce w 1965r., zaś druga w roku 1989.
Epitafia
Do 1930r. wewnątrz kościoła znajdowało się około 13 epitafiów. Obecnie zachowało
się 7. Epitafia upamiętniają członków rodu von Zedlitz, oraz osoby zasłużone dla miasta.
Epitafium Ottona von Zedlitz,(il. 38) datowane na ok. 2 połowę XVIw. Ufundowane
przez członków rodu von Zedlitz. Utrzymane w stylistyce renesansowej z elementami
późnogotyckimi. Umieszczone na wschodniej ścianie, od strony nawy przysłonięte filarem.
Znajdowało się wcześniej tuż obok ołtarza. Wykonane z piaskowca, o płytkim reliefie.
Epitafium figuralne. Płyta o formie stojącego prostokąta ujęta bordiurą z datą śmierci 1510 r.
Przedstawia rycerza w pełnej zbroi, w prawej zgiętej ręce trzyma hełm, lewą zaś podpiera pod
bokiem. Głowę ma lekko odchyloną i spogląda w prawą stronę. Jest to wizerunek brodatego
mężczyzny z podwiniętym do góry wąsem, włosy ma krótko ostrzyżone. W prawym górnym
rogu epitafium umieszczona została tarcza herbowa rodu von Zedlitz w rollwerkowym
kartuszu.
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Epitafium Marii von Riegel, (il. 39) zmarłej w 1517 r. - datowane na pierwszą
połowę XVI w. Ufundowane przez członków rodu von Zedlitz. Utrzymane w stylistyce
renesansowej, z elementami późnogotyckimi. Umieszczone na drugim filarze od prezbiterium
od strony wschodniej. Epitafium figuralne. Na płycie przedstawiono kobietę przyodzianą w
długą suknię bez wyraźnie zaznaczonych fałd materiału. Pod szyją ma szeroki kołnierz a na
ramiona spływają jej długie włosy. Dookoła postaci umieszczone zostały herby rodowe. Płytę
obiega bordiura z inskrypcją.
Epitafium Christiny von Oppersdorff, (il. 40-41) z domu Czedlicz, datowane na
początek XVII wieku, ufundowany przez członków rodu Zedlitz, utrzymane w stylistyce
neogotyckiej. Umieszczone obok epitafium Ottona von Zedlitza, w prezbiterium. Wykonany
z piaskowca. Epitafium figuralne, charakteryzujące się głębokim reliefem. Ujęte w
architektoniczne obramienie. Przedstawia kobietę w długiej szacie, w charakterystycznym
nakryciu głowy z wstęgami, o przysłoniętych podwiką ustach. Kobieta ma ręce złożone do
modlitwy. Jej wzrok skierowany jest na wizerunek Chrystusa na krzyżu, umieszczony obok
niej w niszy. Scena ujęta została pilastrami, w stylu korynckim. Podstawa filaru ozdobiona
płaskorzeźbionymi motywami dzbanów z kwiatami. Oddzielona gzymsem od wyższej partii,
na której umieszczone zostały herby, przedstawione na rollwerkowych kartuszach. Głowice
pilastrów utrzymane stylu korynckim. Zostały umieszczone na nich herby, a wśród nich herby Oppersdorf i Zedlitz. Filary wspierane przez hermy z lwimi głowami i roślinnymi
spływami wolutowymi. Cała partia środkowa epitafium została oddzielona od zwieńczenia
przerywanym gzymsem ze zwielokrotnionym belkowaniem. Zwieńczenie dwudzielne, na
dole zawiera płytę inskrypcyjną, flankowaną przez wsporniki z lwimi głowami. Ta partia
dźwiga zwieńczenie zamknięte dwuspadowym daszkiem. Wewnątrz umieszczone putto w
pozie sansovinowskiej, prawą ręką wsparte na poduszce, ma lewej podniesionej ku górze
umieszczona gołębica. Zaś koło stóp umieszczona klepsydra, wskazująca na przemijanie
czasu.
Epitafium Ottona von Czedlicza (zm. 1563) i jego żony Elelny, z domu Talckenberg
(zm.1564) (il. 42). Datowane na drugą połowę XVI w. Ufundowane przez członków rodu
Zedlitz, utrzymane w stylistyce neogotyckiej. Umieszczone we wschodnio-północnym narożu
prezbiterium obok epitafium Christiny von Czedlicz. Epitafium figuralne, ujęte w obramienie
architektoniczne ze zwieńczeniem. W centrum całopostaciowe przedstawienie Ottona i Eleny,
ustawionych profilem naprzeciw sobie, pomiędzy nimi krucyfiks. Otto przyodziany jest w
pełną zbroję, u jego stóp leży hełm. Ręce złożone w geście modlitewnym. Elena została
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przedstawiona w długiej sukni z kołnierzem, czepcem i twarzą przysłoniętą podwiką. Scena ta
ujęta w zdobione filary, bardzo podobne do tych z nagrobka Christiny von Czedlicz. W partii
centralnej ozdobione zostały herbami rodu von Zedlitz i Talckenberg. Głowice pilastrów
utrzymane w stylu korynckim. W wyższej partii epitafium, tablica inskrypcyjna aranżowana
przez odwrócone spływy wolutowe. Zwieńczenie w formie półkolistych naczółków ujętych w
belkowane obramienie, wewnątrz których znajdują się dwa herby, rodu von Zedlitz i
Talckenberg.
Epitafium Suzanny von Zedlitz – zm. 1540 r. (il. 43) Utrzymane w stylistyce renesansowej
z elementami późnogotyckimi. Umieszczone w prezbiterium, między epitafium Ottona von
Zedlitz, a ołtarzem. Płyta tego epitafium jest najmniejsza ze wszystkich w kościele. Epitafium
figuralne, całopostaciowe. Suzanna została ukazana, jako dziecko, w długiej tunice, jedną
ręką podtrzymuje herb rodowy w kartuszu, zaś w drugiej dłoni trzyma czaszkę. Suzanna
zmarła, jako kilkumiesięczne niemowlę, przedstawiona została, jako trochę starsza. Całość
przedstawienia ujęta w bordiurę z inskrypcją.
Epitafium Hansa i Fabiana von Zedlitz (il. 44) – Hans von Zedlitz (zm. 1577 r.), Fabian von

Zedlitz (zm. 1558 r.), umieszczone obok siebie. Utrzymane w stylistyce renesansowej.
Umieszczone na południowej ścianie prezbiterium. Są to dwa niemal identyczne
przedstawienia figuralne, całopostaciowe. Wykonane z piaskowca, o płytkim reliefie. Epitafia
przedstawiają mężczyzn w pełnej zbroi. Każdy z nich w prawej dłoni trzyma kartusz z
herbem von Zedlitz, zaś drugą dłoń mają podpartą pod bokiem podtrzymując miecz. Oba
epitafia ujęte są w bordiurę z inskrypcją.
Na zewnątrz kościoła zachowane zostało 6 epitafiów (il.43-45). Jeden na ścianie
południowej został zniszczony i usunięty. Kolejno od wschodniej elewacji, na pierwszej
kondygnacji wieży, w osi środkowej, umieszczone epitafium figuralne, całopostaciowe,
prawdopodobnie najstarsze z epitafiów umieszczonych na zewnątrz kościoła. Ukazujące
rycerza podpierającego miecz. Na elewacji pomiędzy oknami umieszczone dwa kamienne
epitafia, (jedno poświęcone duchownemu parafii, w chwili obecnej trudne do odczytania)
Pozostałe epitafia inskrypcyjne. Jedno z 1624 r. umieszczone na osi elewacji wschodniej.
Kolejne na narożu płd.-wsch. z 1650 r. Na elewacji zachodniej, dwa epitafia flankujące portal
główny kościoła, datowane na ok. 1770 r. oraz jedno na narożu płd.-zach. (uszkodzone).
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Plan zagospodarowania
Obecnie kościół pw. św. Andrzeja jest w fatalnym stanie (il. 46-54) . Z dawnego
wyposażenia zachowane są jedynie epitafia, których część również ucierpiała. Wewnątrz
znajdują się, zakurzone i spróchniałe rusztowania pozostałe po remoncie dachu, porozrzucane
fragmenty ławek z kościołów z terenu parafii, deski, cegły i śmieci. Przez około 10 lat, nikt
nie poczuł się odpowiedzialny za rozebranie rusztowań po remoncie, czy uprzątnięcia,
pozostałych po nim śmieci.
Prochowice to niewielkie miasto. Jego powierzchnia to ok. 10 km2, a zamieszkuje je
ok. 3700 osób. Poza kościołem pw. św. Jana Chrzciciela, który mieści wszystkich wiernych
praktykujących wyznania katolickiego, istnieje również kaplica cmentarna. Przywrócenie
funkcji sakralnych kościołowi św. Andrzeja nie znajduje, zatem uzasadnienia. W tej sytuacji
najbardziej pożądanym rozwiązaniem byłaby zmiana funkcji budowli.
W Polsce często budynki pełniące niegdyś funkcje sakralne, popadają w zapomnienie,
a w konsekwencji ulegają destrukcji. Aby temu zapobiec, poszukuje się dla nich nowych
funkcji sytuując w ich murach różnego rodzaju placówki kulturalne np. biblioteki, muzea,
sale koncertowe.
Spośród wielu obiektów sakralnych, których obecna funkcja związana jest z
działalnością kulturalną, warto zaprezentować, te, których działalność mogłaby być wzorem
dla zagospodarowania kościoła w Prochowicach.
„Świątynia Artystów” Zawonia, koło Trzebnicy.
Stowarzyszenie Świętej Magdaleny i gmina Zawonia dążą do renowacji dawnego
kościoła ewangelickiego. Ich celem jest wykreowanie przestrzeni, która odpowiadałaby na
potrzeby kulturalne mieszkańców. W kościele odbywają się aktualnie wystawy, spektakle
teatralne, koncerty. Służy ona zarówno artystom jak i odbiorcom sztuki, osobom dorosłym i
dzieciom, wydarzeniom artystycznym i rekreacyjnym. Niegdyś kościół w Zawoni, podobnie
jak wiele innych dolnośląskich kościołów ewangelickich stał opuszczony. Po wojnie mieścił
się w nim magazyn i zakład produkcyjny, później został zaadaptowany na salę gimnastyczną
dla szkoły w Zawoni.
Zawonia nie należy do najbogatszych wsi, wszelkie inicjatywy Świątyni Artystów,
wspierane są przez Gminę, jednak o jej sukcesie stanowią mieszkańcy, którzy aktywnie
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uczestniczą w jej tworzeniu. Cały czas zbierają pieniądze na remont i rewitalizację budowli.
Planują utworzenie tam nowoczesnej Sali koncertowej i wystawienniczej.21
Muzeum Architektury we Wrocławiu, dawny klasztor bernardyński.
W gotyckich wnętrzach dawnego kościoła i klasztoru, od 1965 r. mieści się Muzeum
Architektury. Niegdyś w klasztorze znajdował się szpital, zaś kościół do 1945 r. należał do
ewangelików. Podczas wojny klasztor został zbombardowany. Odbudowano go w latach
1956-1974, wtedy też został dostosowany do potrzeb muzealnych. Kolejna modernizacja
wnętrz muzeum dobiegła końca w 2014 r. Budynek został przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Muzeum Architektury łączy w sobie ducha średniowiecznej architektury
z nowoczesnym wystrojem. Wystawy stałe obejmują liczne detale architektoniczne, plany,
fotografie, rysunki, zabytki rzemiosła. Sprowadzane są tam wystawy czasowe z kraju i
zagranicy. Organizowane są różnego rodzaju festiwale, pokazy, targi, spotkania czy też
wykłady.
Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła w Gdańsku – Centrum św. Jana
Niegdyś kościół parafialny, obecnie centrum kultury. Do 1945 r. pełnił funkcje
sakralne dla wspólnoty ewangelickiej. Gotyckie wnętrza kościoła przystosowane zostały do
obsługi różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych. W kościele mają miejsce takie wydarzenia
jak wystawy, koncerty, spektakle. Jest on jedną z kilku przestrzeni, w których odbywa się
Festiwal Szekspirowski. Po raz pierwszy zdarzyło się to, w 2006 r. Renowacja kościoła
przeprowadzona pod kątem dostosowania go do nowych funkcji obejmowała konserwację
ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz sklepień. Rekonstrukcję przeszedł zegar z czterema
tarczami. W 2012 r. po pracach konserwatorskich powróciły na swoje pierwotne miejsce
epitafia. Zamontowano ogrzewanie podłogowe, scenę i nagłośnienie. Utworzono również
garderobę dla artystów. Głównym celem placówki jest kreacja miejsca otwartego na
wszelkiego rodzaju projekty artystyczne, zachowujące harmonię między dziedzictwem
historycznym a współczesnością.
Kamieniec Ząbkowicki – kościół ewangelicki pw. Świętej Trójcy, obecnie sala
widowiskowo-wystawiennicza.
Kościół zbudowany został w 1885 r., w tym czasie ilość mieszkańców wyznania
ewangelickiego była stosunkowo niewielka i ograniczała się do około 200 osób. Przed

21

Strona internetowa Świątyni artystów: http://www.swiatyniaartystow.org.pl, konto na facebook : https://plpl.facebook.com/SwiatyniaArtystow.Zawonia
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powstaniem kościoła pw. św. Trójcy nie posiadali swojego miejsca do modlitwy. Korzystano
z kaplicy w wieży pałacu ząbkowickiego. Gdy w 1863 r. założyli własną parafię,
koniecznością stała się budowa świątyni. Projekt kościoła wykonał Ferdynand Martius, który
wcześniej brał udział w projektowaniu pałacu. Mury świątyni wzniesione zostały cegły zaś
obramienia otworów okiennych, gzymsy i wszelkie elementy dekoracyjne wykonano z
piaskowca. Kościół jest orientowany, utrzymany w stylu neogotyckim. Kościół jednonawowy
z transeptem i wieżą ustawioną od zachodu. Wewnątrz przy ścianie zachodniej znajduje się
empora organowa. Po wojnie kościół pełnił funkcję magazynu. Dzięki warcie pełnionej tam
przez strażników, choć zaniedbany, nie został zniszczony. W 1971 r. Rada Miasta Kamieńca
Ząbkowickiego podjęła starania o adaptację budynku na cele społeczne. Planów tych nie
udało się jednak wówczas zrealizować. Temat ten powrócił w 1982 r. zainicjowany przez
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamienieckiej. Dokonano wtedy inwentaryzacji i
dokumentacji wyposażenia budynku. Rozpoczęto prace adaptacyjne, które zostały przerwane
na okres 10 lat, ze względów politycznych. Powrócono do nich w 1995 r. Najważniejsze we
współpracy Urzędu Gminy i Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamienieckiej, było stworzenie
nowych możliwości dla rozwoju kulturalnego gminy przy zachowaniu pierwotnego
charakteru budynku. Obecnie pełni on rolę centrum wystawienniczego, funkcjonującego pod
patronatem Gminnego Centrum Kultury. W ramach renowacji, zainstalowano iluminację
wieży, dzięki czemu kościół wyróżnia się na tle panoramy miasta. W miejscowości istnieje
Kamieniecka

Izba

Pamiątek,

prowadzona

przez

Towarzystwo

Miłośników

Ziemi

Kamienieckiej. Gromadzone są przez nią pamiątki związane z historią miasta, oraz eksponaty
parafii rzymskokatolickiej p.w. Najświętszej Marii Panny w Kamieńcu Ząbkowickim.
Planowane jest przeniesienie tych eksponatów do Sali wystawienniczej w kościele
ewangelickim. Centrum wystawiennicze w dawnej świątyni, gromadzi mieszkańców i
stanowi jedną z wielu atrakcji dla turystów przybywających do Kamieńca Ząbkowickiego.
Przykłady te świadczą o tym, że zmiana funkcji budowli sakralnej na placówkę
związaną z kulturą i sztuką, stanowi idealne rozwiązanie i nie wywołuje sprzeciwu
społeczeństwa, wręcz przeciwnie mieszkańcy podejmują inicjatywę i współtworzą te miejsca.
Obecnie Prochowice, mimo niewielkiej liczby mieszkańców, znane są w powiecie z licznych
wydarzeń kulturalnych. Niestety w obrębie miasta nie ma zbyt wielu miejsc, gdzie mogą one
odbywać. Pomimo istnienia Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu, brakuje miejsca do
występów i prób lokalnego Chóru Dnia Jednego. Brakuje również miejsca wystawienniczego
dla artystów amatorów biorących udział w Prochowickim Międzynarodowym Integracyjnym
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Plenerze Plastycznym. Do przeprowadzenia takich wydarzeń przystosowany jest jedynie
Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu. W sezonie letnim miejskie wydarzenia kulturalne,
często odbywają się na terenie zamku prochowickiego, czy też na stadionie. Utworzenie
Centrum Kulturalnego w kościele św. Andrzeja stałoby stworzyłoby nowe możliwości.
Kolejnym argumentem przemawiającym za zmianą funkcji budynku, jest remont zamku w
Prochowicach, w którym ma powstać hotel. Ze względu na położenie Prochowic na trasie
przelotowej Wrocław-Legnica, będzie mógł on liczyć na duże zainteresowanie, ale turyści z
okolicznych miast nie są jedynymi możliwymi gośćmi. Prochowice od wielu lat są miastem
partnerskim Warburga, co roku odwiedzane są przez delegacje i byłych mieszkańców,
zamieszkałych w Niemczech. Hotel zamkowy stanie się atrakcją dla turystów. Z powodu
bliskiego położenia kościoła św. Andrzeja, może stać się on kolejną miejską atrakcją, nie
tylko dla przyjezdnych, ale też dla mieszkańców.
Malownicze położenie nad rzeką, w okolicy parku i zamku, sprawiłyby, że te okolice
stałyby się idealnym miejscem do wypoczynku i rekreacji dla turystów. Nowa funkcja
budynku nie powinna spotkać się z sprzeciwem mieszkańców pomimo tego, że wcześniej
była to budowla sakralna. W ten sposób nie straci też walorów dzieła sztuki architektonicznej,
-wszystko, co w nim wartościowe pozostanie, powinno zostać odrestaurowane i
wyeksponowane. Zaś nowoczesne wyposażenie, spełniające normy XXI w. powinno
przyczynić się do podniesienia estetyki elementów zabytkowych i harmonijnie z nimi
współgrać.
Kwestie związane z remontem i modernizacją kościoła św. Andrzeja zostały
podniesione ok. 2000 r. W tym czasie wykonany został plan zagospodarowania, który obecnie
nie jest niedostępny. Kilka lat później przeprowadzono kompleksowy remont dachu.
Obecnie remontu wymagają elewacje obiektu. Za uzasadnione należy uznać
odtworzenie pierwotnej formy otworów okiennych, poprzez ponowne ich przebicie i naprawę
maswerków. Wymiany wymaga pokrycie wieży, z zachowaniem jego dotychczasowej formy.
Wyremontować posadzkę. Dokonać należy remontu instalacji elektrycznej. Wykonać remont
instalacji wodno-kanalizacyjnej. Istotną kwestią będzie zbadanie akustyki kościoła,
przemyślenie wyposażenia centrum o miejsca siedzące, zadbanie o ogrzewanie, nagłośnienie i
oświetlenie. Należy przemyśleć kwestię zagospodarowania okolicy kościoła, przystosowania
budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych, zadbania o zaplecze sanitarne.
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Założenia projektowe:
1. Stworzenie centrum kulturalnego: sala koncertowa przeznaczona na koncerty
kameralne.
2. Stworzenie części wystawienniczej, z przestrzenią dla ekspozycji czasowych.
3. Rozwiązanie otoczenia kościoła: komunikacja, parking.
Opis rozwiązania projektu.
1. Centrum kulturalne, czynne przez cały rok, zajmuje nawę główną kościoła, kruchtę
zachodnią, południową oraz zakrystię. Wejście główne od strony dawnej szkoły
protestanckiej. Dwupiętrowe empory otwierane tylko podczas koncertów, zmieszczą
około 80 osób. W nawie zaprojektowana sala koncertowa z miejscami siedzącymi
oraz stojącymi. Przewidziana na 50 osobową widownię. Wnętrze dostosowane do
wydarzeń kulturalnych ze sceną, umieszczoną przed prezbiterium.
2. Prezbiterium oddzielone od korpusu ścianą, tworzy osobne pomieszczenie. Znajduje
się w nim ekspozycja czasowa: zdjęcia poświęcone historii kościoła, pocztówki.
Epitafia znajdujące się w prezbiterium zostaną odpowiednio wyeksponowane. Na
terenie całej placówki będą miały miejsce wystawy czasowe prac malarskich, zdjęć,
oraz niewielkich rozmiarów rzeźb drewnianych, które wytwarzane są podczas
corocznego miejscowego Międzynarodowego Integracyjnego Pleneru Plastycznego.
Prace malarskie oraz fotografie rozmieszczone na ścianach nawy. Prace rzeźbiarskie
umieszczone w ogrodzie od strony ul. Legnickiej.
3. Doskonałym rozwiązaniem otoczenia kościoła byłby remont obecnego parkingu oraz
drogi dojazdowej do kościoła. Usytuowany na płaskim terenie, nad Kaczawą. Z
parkingu mogą korzystać zarówno goście przyjeżdżający do centrum kulturalnego jak
i zwiedzający zamek zmotoryzowani turyści. Parking ograniczony od ul. Mikołaja
Kopernika ogrodzeniem. W murze obiegającym kościół, od strony rzeki, bramka
prowadząca na parking.
Nowa funkcja, jaką miałby pełnić kościół św. Andrzeja przynosiłaby wiele korzyści. Sala
koncertowa z przeznaczeniem na występy grup chóralnych, czy też koncerty przyciągałyby
gości i turystów. Znaleźliby oni schronienie i nocleg w hotelu, w zamku prochowickim. Hotel
jest planem zagospodarowania zamku, który realizują obecni właściciele. Prochowice z
pewnością dzięki temu byłyby często odwiedzanym miejscem i atrakcją turystyczną.
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(il. 1) Kartka pocztowa, widok na zamek i kościół pw. św. Andrzeja od strony Kaczawy.

(il. 2) Ryc. F. B. Wernher, 1738 r., Panorama Prochowic od strony południowej
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(il. 3) Ryc. F.B Wernher, ok. 1750, Widok Prochowic

(il. 4) Ryc. F.B Wernher, ok. 1750, Widok na zamek i Kościół św. Andrzeja
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(il. 5) Plan przebudowy kościoła z 1863 r. autor H.Wolff, zdj. Herder Institut

(il. 6) Kartka pocztowa, widok na kościół św. Andrzeja od strony Kaczawy, zbiory własne
autorki
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(il. 7) Kartka pocztowa, widok na kościół św. Andrzeja od strony ul. Legnickiej, zbiory
własne autorki

(il. 8) Kartka pocztowa, widok na kościół św. Andrzeja od strony ul. Legnickiej, zbiory
własne autorki
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(il. 9) Kartka pocztowa, widok na kościół św. Andrzeja, ze zbiorów własnych autorki

(il. 10) Kartka pocztowa, widok na zamek, rzekę Kaczawę i kościół św. Andrzeja, ze zbiorów
własnych autorki
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(il. 11) Widok kościoła pw. św. Andrzeja od strony ul. Legnickiej, zdjęcie dostępne online na
stronie dolny-slask.org.pl

(il. 12) Widok kościoła od strony płd.-wsch. (ul. Mikołaja Kopernika) zdjęcie dostępne online
na stronie dolny-slask.org.pl
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(il. 13) Widok kościoła od strony Kaczawy, zdjęcie dostępne online na stronie dolnyslask.org.pl

(il. 14) Szkoła protestancka, zdj. autorki
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(il. 15) Zwornik z herbem rodu von Zedlitz, zdj. autorki

(il. 16) Empora organowa, zdj. Herder Institut
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(il. 17) Schody prowadzące na emporę muzyczną, zdjęcie dostępne online na stronie dolnyslask.org.pl

(il. 18) Malowidło ścienne, zdj. Herder institut
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(il. 19)Malowidło ścienne, stan obecny, zdjęcie dostępne online na stronie dolny-slask.org.pl

(il. 20) Kruchta zachodnia, zdj. autorki
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(il. 21) Portal główny, zdjęcie dostępne online na stronie dolny-slask.org.pl

(il. 22) Fasada wschodnia, zdjęcie dostępne online na stronie dolny-slask.org.pl
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(il. 23) Wieża kościelna, zdj. autorki

(il. 24) Widok na elewację południową, zdjęcie dostępne online na stronie dolny-slask.org.pl
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(il. 25) Widok na elewację północną, zdjęcie dostępne online na stronie dolny-slask.org.pl
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(il. 26) Ołtarz, zdj. Herder Institut

(il. 27) Ołtarz, obecnie w kościele w Wielowsi, zdj. autorki
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(il. 28) Ambona, zdj. Herder Institut

(il. 29) Ambona, widok od strony nawy, zdj. Herder Institut
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(il. 30) Figura św. Andrzeja, zdj. Herder Institut

(il. 31) Stan obecny, zdj. Katarzyna Onisk

(il. 32) Kosz ambony, stan obecny, zdj. Katarzyna Onisk
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(il. 33) Baldachim ambony, zdj. Katarzyna Onisk

(il. 34) Zaplecek ambony, zdj. Katarzyna Onisk
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(il. 35) Chrzcielnica, 1930 r., zdj. Herder Institut

(il. 36) Chrzcielnica, stan obecny, zdj. autorki
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(il. 37) Organy (obecnie umieszczone w kościele w Porębie) zdj. Katarzyna Onisk

(il. 38) Epitafium Ottona von Zedlitz, zdj.autorki (il. 39) Epitafium Marii von Riegel, zdj.
autorki
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(il. 40-41) Epitafium Christiny von Oppersdorf zdj. autorki

(il. 42) Epitafium Ottona von Czedlicza i jego żony Elelny, z domu Talckenberg, zdj. autorki
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(il. 43) Epitafium Suzanny von Zedlitz, zdj. autorki

(il. 44)Epitafium
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(il. 45) Epitafia na zewnętrznych ścianach kościoła, zdj. dostępne online na dolny-slask.org.pl
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(il. 46) Widok na nawę główną od strony prezbiterium, zdj. autorki

(il. 47) Widok na płd.-wsch. naroże prezbiterium, zdj. autorki
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(il. 48) Widok na wejście główne od strony nawy, zdj. autorki

(il. 49) Pozostałości wyposażenia z kościołów należących do parafii, zdj. autorki
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(il. 50)Pozostałości wyposażenia z kościołów należących do parafii, zdj. autorki

(il. 51) Widok na nawę od strony prezbiterium, przed remontem dachu, zdj. dostępne online
na dolny-slask.org.pl
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(il. 52) Widok na płn.-wsch. naroże prezbiterium, zdj. autorki

(il. 53) Widok na prezbiterium, zdj. autorki
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