Rotunda

p.w. św. Gotarda

St. Gotthard
Rotunda

Kontakt / warunki zwiedzania:
Zwiedzanie dla grup zorganizowanych
jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu
telefonicznym pod numerami:
Centrum Informacji Turystycznej
tel: 518-845-240
Strzeliński Ośrodek Kultury
tel: 71/392-15-43

Contact / vistitng conditions:
Visits of organized groups are possible
by calling the telephone at:
Tourist Information Centre
tel: 518-845-240

ul. Michała Archanioła, Strzelin
GPS – 50.7812 / 17.0735

Strzelin Community Centre
tel: 71/392-15-43
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie”

Historia / History

Rotunda Św. Gotarda w Strzelinie
jest jedną z najstarszych budowli
romańskich na Śląsku. Jej
powstanie jest datowane na
połowę XII wieku (wzniesiona
przed nadaniem Strzelinowi praw
miejskich) i jest zabytkiem klasy I.

Church of St. Gotthard in Strzelin
is one of the oldest Romanesque
buildings in Silesia with its origins
dating back to the first half of the
twelfth century (erected before
Strzelin was given the city rights).
It is a Grade I listed building.

Jest to budowla zbudowana na planie
koła, a jej pochodzenie wiąże się
z Czechami i Morawami. Początkowo pełniła
rolę obronną, gdyż Strzelin był jedynie
osadą targową. Po nadaniu praw miejskich
i wybudowaniu murów obronnych straciła
swoją dotychczasową rolę.

The Rotunda was built on a circular ground
plan. Its origin is linked to the Czech
Republic and Moravia. It initially served as
a defense because Strzelin was only a market
settlement. After Strzelin was granted the city
rights, having built the city walls it lost its
previous role.

Świątynia wymieniana jest w źródłach z 1233
i 1300 roku jako świątynia romańska. W XIV i XVI
wieku została przebudowana w stylu gotyckim. W XIV
wieku stała się kościołem filialnym parafii św. Michała.
W czasach reformacji, od 1549 roku pełniła funkcję
świątyni ewangelickiej.

The temple is listed in historical sources from 1233
and 1300 as a Romanesque temple. In the 14th and
15th centuries it was renovated in Gothic style. In 14th
century it became a filial church of St. Michael’s parish.
In the Reformation era, it became an evangelic temple
since 1549.

W latach 1689-1708 znalazła się w rękach Augustianów przybyłych
z Wiednia. Do wybuchu I wojny światowej odbywały się tutaj nabożeństwa w języku polskim –
dlatego świątynia była nazywana „polnische kirche”. Po II wojnie światowej kościół stał opuszczony
i stał się obiektem badań archeologicznych.

In 1689-1708 the temple belonged to Augustans who came from Vienna. Polish language
masses were held here until the outbreak of The First World War - that is why it was called
„polnische kirche”. After the second World War, the church was abandoned and became an
object of archaeological research.

Od 1992 roku wchodzi w skład
parafii
Podwyższenia
Krzyża
Świętego w Strzelinie (po remoncie
i rekonsekracji).

Since 1992, it has been a part of the
parish of the Holy Cross in Strzelin
(after renovation and re-consecration

Architektura / Architecture

Pierwotnie świątynia była romańską rotundą,
która składała się z nawy o średnicy ok. 6 metrów
oraz półkolistej apsydy. Była to prosta budowla.
W XIV wieku zostało zburzone dawne prezbiterium,
na którego miejscu wzniesiono nowe wnętrze
i nadbudowano nawę, adaptując ją na dzwonnicę
kościelną, a okna zostały zwieńczone ostrymi
łukami i podzielone maswerkami typowymi dla
gotyku.

Originally, the temple was a Romanesque rotunda,
which consisted of a nave about 6 meters in
diameter and a semicircular apse. It was a simple
building. In the fourteenth century, the former
presbytery was demolished, where a new interior
was erected. The former nave was rebuilt and
adopted to the church bell tower. The windows are
finished with sharp curves and ornamented
with tracery.

Podobną nawę dostawiono również w XV wieku od strony południowej, w efekcie czego powstał
kościół dwunawowy o sklepieniu krzyżowo-żebrowym.

A similar nave was built in the 15th century on the south side which resulted in a two-nave church with
a cross-ribbed vaulting.
Najstarszą częścią świątyni, zachowaną do
dzisiaj, jest dolna część wieży z portalem, która
była nawą pierwotnej romańskiej rotundy.

The oldest part of the temple, retained until
today, is the lower part of the tower with a portal
which was the nave of the original Romanesque
rotunda.

Dwuprzęsłowe sklepienie krzyżowo-żebrowe, typowe dla architektury
gotyckiej (XIV-XV wiek)
Two-span cross-ribbed ceiling, typical for Gothic architecture (14th
-15th century)

Od wschodu do wieży przylegała absyda, której
fundamenty zostały odkryte w 1953 roku
podczas prac archeologicznych (przetrwała stopa
fundamentowa oraz najniższa warstwa kamieni).

From the east to the tower, there was an adjacent
apse, whose foundations were discovered in 1953
during archaeological works (the remained pad
foundation and the lowest stone layer).
Zarys fundamentów apsydy pełniącej funkcję prezbiterium
w dawnej świątyni romańskiej z połowy XII wieku, odkrytych
w czasie prac archeologicznych przeprowadzonych w 1953 roku

An outline of the foundations of the apse functioning as a presbytery
in the former Romanesque temple from the middle of 12th century,
discovered during archaeological research in 1953

Do dnia dzisiejszego na zewnątrz świątyni przetrwały okna z rozetami i przypory typowe dla gotyku
oraz płyty nagrobkowe z XVIII wieku.

To this day, the windows with rosettes, typical gothic buttresses and tombstones from the 18th
century have survived.

Płyta nagrobna syna kaznodziei, George Kuhna, zmarłego 13
grudnia 1625 r. / A tombstone of the son of a preacher, George
Kuhn, who died on 13 December 1625

Płyta nagrobna Waltena Windisch, zmarłego 29 grudnia
1582 r. / Walten Windisch’s tombstone, who died on 29th
of December 1582

Barokowe epitafium poświęcone Hansowi Adamowi von Wentzky, zmarłemu w 1724 roku oraz jego zmarłej trzy lata wcześniej małżonce,
Zofii Elżbiecie von Randau. Pomnik ukończony w 1726 roku. Przedstawia parę figur uosabiających cnoty chrześcijańskie: Miłość oraz Wiarę
(lub Nadzieję)

A Baroque epitaph dedicated to Hanan Adamus von Wentzky, who died in 1724 and his wife who died three years earlier, Sofia Elizabeth von
Randau. Monument completed in 1726. It presents a few figures personifying Christian virtues: love and faith (or hope)

Barokowe epitafium dwojga dzieci: dziewczynka
zmarła 20 grudnia 1656 roku (w wieku 4 lat),
chłopiec zmarły 9 lipca 1657 roku (w wieku 7 lat)

A baroque epitaph of two children (the girl
died on 20th December 1656 (aged 4), the boy
died on 9th July 1657 (aged 7)

Podwójne barokowe epitafium: Heinricha Chilisch,
urodzonego 5 stycznia 1658 roku, męża Anny
Cathariny z domu Tabisch, z którą miał 3 synów
i 5 córek, zmarłego 12 lutego 1720 roku oraz
Anny Cathariny Chilisch z domu Tabisch, rodzonej
9 stycznia 1662 roku, która wyszła za mąż
za Heinricha Chilisch w dniu 23 października 1681 roku,
zmarłej 2 listopada 1720 roku
A double baroque epitaph of Heinrich Chilisch, born on
January 5, 1658, husband of Anna Catharina from the House
of Tabisch, with whom he had 3 sons and 5 daughters, died
on 12 February 1720, and Anna Catharina Chilisch from the
House of Tabisch, born on 9th of January 1662 and married
to Heinrich Chilisch on 23rd October, who died on 2nd
November 1720
Barokowe epitafium Augustusa Sachs, syna Tobiasa Sachs, mieszczanina
i aptekarza oraz Angeliny z domu Rudolph, urodzonej 22 marca 1669
roku, zmarłej 26 grudnia 1669 roku

A Baroque epitaph of Augustus Sachs, son of Tobias Sachs, a resident and
a pharmacist and Angelina from the House of Rudolph, born on March
22nd , 1669, died on December 26, 1669.

Maswerk / Maswerk (Tracery)
Jest to dekoracyjny, geometryczny wzór
architektoniczny odkuty z kamienia lub
zrobiony z cegieł. Występuje także jako
dekoracja ścian i murów.

Maswerk (Tracery) – this is a decorative
geometric architectural design made
from stone or a brick. It also appears as
decoration of walls.

Pierwszy maswerk pojawił się w kaplicach
katedry Notre Dame w Reims (ok. 1230).
Początkowo była to kombinacja kół, sześcioliści
i łuków ostrych. W gotyku dojrzałym i późnym
zaczęto stosowano motyw rybiego pęcherza oraz
cztero- i trójliścia.

The first tracery appeared in the chapels of Notre
Dame in Reims (around the year 1230). Initially,
this was a combination of circles and sharp
bends. The late and mature Gothic motifs of the
vesica piscis were used.

Blenda / Blende
To płytka wnęka w ścianie, o wykroju arkady lub okna,
bez otworu okiennego. Stosowana przede wszystkim
w celach dekoracyjnych. Blendy charakterystyczne były dla
architektury gotyckiej, często stosowane jako dekoracja
szczytów, mogły być tynkowane na biało lub wypełnione
malowanym maswerkiem imitującym laskowania okien.

This is a shallow recess in a wall, with an arcade or window
cut out, without a window hole. Mainly used for decorative
purposes, they were characteristic of gothic architecture,
often used as the decoration of gable walls. They were
plastered white or painted imitating a tracery.
Rozeta / Rosette
Jest to ornament architektoniczny w kształcie rozwiniętej
róży. W architekturze gotyku rozetą nazywa się okrągły
otwór okienny wypełniony witrażem i ornamentem
maswerkowym, umieszczony nad głównym portalem
kościoła lub w szczycie budynku.

An architectural ornament in the shape of a developed
rose. In the Gothic architecture, a circular window hole
filled with a stained glass and a tracery ornament is called
a rosette. It is located above the main portal of the church
or at the top of the building.
Przypora / Buttress
To pionowy element konstrukcyjny budowli, odchodzący
prostopadle na zewnątrz od ściany wysokiego budynku
w postaci filara. Zadaniem przypory jest wzmocnienie
ściany oraz przeoszenie ciężaru sklepienia budowli
na podłoże.

Vertical structural element of a building, going outward
perpendicularly from the wall of a high building in the form
of a pillar. The buttress is to reinforce the wall and move
the weight of the building vault to the ground.

Św. Gotard / St. Gotthard

Urodził się w 960 roku w Reichersdorf w Dolnej
Bawarii. Zmarł 5 maja 1038 roku w Hildesheim.
W 985 roku został przełożonym kanoników w Altaich,
a w 995 roku opatem. W grudniu 1022 roku cesarz
Henryk II wysunął go na biskupstwo w Hildesheim.
Święty Gotard dbał o budowę kościołów, ich
wyposażenie oraz odpowiednie kształcenie kleru.
Został kanonizowany w 1131 roku przez papieża
Innocentego II. Od tego czasu jego kult rozprzestrzenił
się po całej Europie (diecezje niemieckie, Czechy,
Morawy, kraje alpejskie).

Born In 960 in Reichersdorf in Lower Bavaria. He died
on 5th of May 1038 in Hildesheim. In 985 he became
the head of the Canons in Altaich, and in 995 he
became an abbot. In December 1022, Emperor Henry
II appointed him as a bishop in Hildesheim. The Saint
Gotthard took care of the construction of churches,
their equipment and the proper education of the
clergy. He was canonized in 1131 by Pope Innocent
II. Since then his cult has spread throughout Europe
(German dioceses, the Czech Republic, Moravia, Alpine
countries).
Do dzisiaj istnieją parafie pod wezwaniem św.
Gotarda w Kaliszu, Włocławku, Opinogórze
oraz w Strzelinie. Od imienia świętego wzięła
nazwę przełęcz w Alpach, łącząca południowy
obszar terenów Szwajcarii z północną
częścią obszarów włoskojęzycznych. Św.
Gotard jest czczony jako opiekun szlaków
komunikacyjnych, jest uważany za patrona
murarzy, wzywany w podagrze, reumatyzmie,
chorobach dziecięcych, chroni również
przed deszczem i gradem. Najczęściej
przedstawiany jest jako biskup, trzymający w
dłoni model kościoła.

Until today there are parishes of St. Gotthard in Kalisz,
Włocławek, Opinogora and in Strzelin. The pass in
the Alps, connecting the southern area of the territory
of Switzerland with the northern part of the Italianspeaking areas got the name of Saint Gotthard. St.
Gotthard is regarded as a guardian of the communication
routes, he is considered to be a patron of the bricklayers,
he is invoked in the podagra, rheumatism, children’s
diseases. He also protects against rain and hail. The most
frequently presented is the bishop holding the model of
the church in hand.

Publikacja opracowana przez Strzelińskie Stowarzyszenie
Wspierania Rozwoju i Strzeliński Ośrodek Kultury.

Projekt sfinansowano w ramach poddziałania „Wsparcie
na wrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla
operacji realizowanych w ramach projektu grantowego
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik.
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