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Piotr ogrodzki

Z
dając sobie sprawę, jak 
wielkim walorem Polski jest 
zabytkowe drewniane bu- 
downictwo, tym boleśniej 
odczuwane są ponoszone 

straty, zubożające polskie dziedzictwo 
kulturowe. Do najbardziej przykrych 
należą te bezpowrotne, będące skutkiem 
pożaru. Ogień niszczy bezpowrotnie nie 
tylko zabytek nieruchomy, ale również 
wszystkie przedmioty (w tym również 
dzieła sztuki, zabytki i antyki) znajdujące 
się w jego wnętrzu. Dwa lata temu na 
łamach „Cenne, Bezcenne/Utracone” 

opisywane były skutki pożaru w miejsco-
wości Sołek, koło Opoczna. Ogień stra-
wił całkowicie część drewnianą XVII- 
-wiecznego kościoła pw. św. Barbary. 
Ocalała jedynie część murowanej przy-
budówki, zawierającej między innymi 
zabytkowe płyty nagrobne.

12 maja 2010 r. do już dość długiej 
listy utraconych zabytków dopisano  
kolejną pozycję. Na Opolszczyźnie,  
w miejscowości Nasale koło Byczyny, 
całkowicie spłonął kościół pw. św. Waw-
rzyńca. Pierwotnie był to Kościół kato-
licki. Zbudowany w XVI w. (przebudo-

Kolejna 
bezpowrotna 

strata
Zabytki drewnianego budownictwa sakralnego stanowią istotną 

wartość polskiego dziedzictwa kulturowego. Spośród trzynastu wpisów 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO dwa dotyczą zabytków 

drewnianych. W roku 2001 wpisano Kościoły Pokoju w Jaworze  
i w Świdnicy, a w 2003 r. na liście znalazły się najstarsze kościoły 

Małopolski (Binarowa, Blizne, Haczów, Dębno Podhalańskie, 
Lipnica Murowana, Sękowa). Obecnie trwają prace nad przygotowa- 

niem wpisu, który objąłby dawne cerkwie znajdujące się na terenie 
Polski. 

Nasale. Drewniany kościół św. Wawrzyńca, XVI w. 
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wany w XVIII w.) znajdował się we wsi 
Zdziechowice. W dwudziestoleciu mie-
dzywojennym został rozebrany i ponow-
nie złożony w Nasalach. Prace monta-
żowe przerwał wybuch II wojny świato-
wej. Oglądając zdjęcia kościoła sprzed 
pożaru, ma się bardzo wyraźnie wraże-
nie niekompletności jego bryły. Jest to 
wrażenie prawdziwe,  pierwotny kościół 
miał bowiem jeszcze wieżę. W czasie 
wojny zaginęły elementy wieży i w rezul-
tacie już jej nigdy nie można było złożyć.  
W 1945 r. kościół został przekazany 
ewangelikom (a kościół murowany  
z 1870 roku, znajdujący się w centrum 
wsi, przejęli katolicy). Pierwotne wypo-
sażenie drewnianego kościoła zostało 
przeniesione do kościoła murowanego, 
natomiast ze świątyni ewangelickiej do 
drewnianego kościółka został przenie-
siony neogotycki ołtarz główny z obra-
zem Ecce Homo z 2. połowy XIX w. 
Kościół znajdował się na wschodnim 
krańcu wsi. Jego całkowita długość 
wynosiła 18 m, w tym 10 m nawa i 8 pre-
zbiterium. Wysokość ścian nawy i pre-
zbiterium równa. Zbudowany był z belek 

drewnianych, od zewnątrz cały obity 
gontem. Całość kryta wysokim dachem 
krytym gontem. Nad nawą dach dwu-
spadowy, nieco wyższy niż dach nad pre-
zbiterium. Na kalenicy, styku nawy i pre-
zbiterium umieszczona wieżyczka na 
sygnaturkę. We wnętrzu kościoła zacho-
wała się drewniana, XVII-wieczna am- 
bona, XVIII-wieczny chór muzyczny  
oraz prospekt organowy i z tego samego 
okresu drzwi klepkowe prowadzące do 
zakrystii. Z pierwotnego, XVI-wiecznego 
kościoła zachowało się kilka polichromo-
wanych desek, które wstawiono w pod-
niebie chóru muzycznego. Kościół został 
wpisany do rejestru zabytków w 1954 r. 
W uwagach konserwatorskich sporzą-
dzonych w 1999 roku można przeczytać 
między innymi: Ogólnie obiekt mocno 
zaniedbany – zagrożony. (…) Wnętrze pre-
zbiterium zeszpecone nabitymi na ściany 
płytami pilśniowymi, kryjącymi pozostało-
ści polichromii. (…) Obiekt wymaga 
natychmiastowych, kompleksowych prac 
konserwatorskich. Nie jest to charaktery-
styka zabytku, która mogłaby świadczyć 
o jakiejś szczególnej dbałości właściciela. 

Służby konserwatorskie od lat przekony-
wały proboszcza do przeprowadzenia 
prac konserwatorskich i oferowały 
pomoc w przygotowaniu wniosków  
o dotację. W starania o pomoc dla 
kościoła włączyła się gmina Byczyna, 
która wykonała na swój koszt dokumen-
tację dla kościoła (inwentaryzację, pro-
jekt budowlany wraz z instalacjami, 
kosztorysy). Wystarczyło tylko przygoto-
wać wniosek i wysłać do ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego, żeby uzyskać 
wsparcie finansowe (tym bardziej że 
drewniane zabytki, ważne dla regionu  
i posiadające wsparcie ze strony woje-
wódzkiego konserwatora zabytków, 
mogą liczyć nawet na 100-proc. dotację).  
W zestawieniu z tymi danymi mało wia-
rygodnie brzmią słowa opiekuna zabytku 
wypowiedziane po pożarze: - Jesteśmy 
wstrząśnięci tym, co się stało - tłumaczy 
pastor Paweł Szwedo, proboszcz parafii  
w Kluczborku. - Mieliśmy zaplanowany 
gruntowny remont świątyni, planowaliśmy 
system przeciwpożarowy. Niestety, nie zdą-
żyliśmy.

Wszystko wskazuje na to, że źródłem 
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nieszczęścia, jakie dotknęło zabytek, było 
wyładowanie atmosferyczne. W momen-
cie wybuchu pożaru nad całą okolicą 
występowały intensywne opady deszczu 
połączone z silnymi wyładowaniami 
atmosferycznymi. Stojący na skraju wsi 
kościółek z wieżyczką krytą blachą został 
trafiony przez jedno z wyładowań. Nie 
wiemy dokładnie, ile czasu upłynęło od 
momentu rozgorzenia pożaru, do jego 
zauważenia, zawiadomienia straży 
pożarnej i przybycia jednostek ratowni-
czo-gaśniczych. Z informacji udzielonej 
przez strażaków wynika, że w momencie 
przyjazdu jednostek ponad połowa 
kościoła stała już w ogniu. W zgodnej 
opinii uczestników akcji ratunkowej nie 
było szans na uratowanie obiektu. 
Można było tylko starać się nie dopuścić 
do rozprzestrzeniania ognia (silny wiatr 
powodował, że płonące elementy były 
przenoszone i mogły doprowadzić do 
podpalenia kolejnych budynków). 

Jeśli prześledzimy przyczyny poża-
rów w obiektach użyteczności publicznej 
(w tym również w obiektach sakralnych)  
roku 2009 to do najczęstszych należały: 

nieostrożność osób dorosłych w posługi-
waniu się ogniem – 21, podpalenia 
umyślne – 21, wady urządzeń i instalacji 
elektrycznych – 12, nieprawidłowa eks-
ploatacja urządzeń grzewczych na 
paliwo stałe – 10. Łącznie  w roku 2009 
odnotowano119 przypadków pożarów  
w obiektach sakralnych (w roku 2008 
było takich przypadków 103). Wśród 
wielu szczegółowych przyczyn pożarów 
trudno jest znaleźć wyładowanie atmos-
feryczne. Być może dzieje się tak dlatego, 
że podstawowe zabezpieczenia (instala-
cje odgromowe) są już prawie we wszyst-
kich obiektach. Tak, jak w jednej z re- 
klam, słowo „prawie” ma tu decydujące 
znaczenie. Kościół pw. św. Wawrzyńca 
nie miał nawet tego podstawowego 
zabezpieczenia.

Czy musiało dojść do nieszczęścia? 
Czy kościół musiał zostać zniszczony? 
Tego rodzaju pytania pojawiają się 
zawsze w przypadku zdarzeń nadzwy-
czajnych. Zabytek w Nasalach nie miał 
wielkich szans na przetrwanie, nie tylko 
w takich okolicznościach, ale również 
przy wystąpieniu innych rodzajów zagro-

żenia pożarowego. Jeśli drewniany 
obiekt nie ma instalacji odgromowej, nie 
ma w nim zainstalowanego systemu 
sygnalizacji pożaru, nie ma systemu 
gaszenia, to pytanie o zabezpieczenie 
przeciwpożarowe brzmi jak kiepski żart. 
Brak podstawowych przeciwpożarowych 
zabezpieczeń technicznych jest tym bar-
dziej dziwny, że poczynając od roku 2004 
można otrzymać dotację na ich założe-
nie. Zabytki drewniane mogą liczyć 
nawet na dotacje, które pokryją w 100 
proc. konieczne nakłady. Ewentualne 
odmowy przyznania dotacji na wykona-
nie zabezpieczeń pożarowych należały  
w ostatnich 6 latach do rzadkości  
i łączyły się jedynie z błędami popełnio-
nymi przez projektantów.  Ksiądz pro-
boszcz stwierdził, że wiele prac przy 
kościele było planowanych. Szkoda tylko, 
że na planach się skończyło.               n
Fot. 1- Archiwum Urzędu Miasta w Byczynie
Fot. 2- ODZ Warszawa
Fot. 3-4 Kamil Musiałek
Fot. 5-6 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

Nasale pożar, Kulisy powiatu Kluczbork-Olesno, http://www.
kulisypowiatu.pl/artykuly,nasale:_pozar,367.html
Dane Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej. 
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