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6. Poprzednie nazwy miejscowości

Vratislavia,

Breslau

7. Przynależność administracyjna przed 1 I 1999

województwW
o rocławskie
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8. Właściciel i jego adres

Parafia rzym.-kat. p.w. Najświętszego
Serca Pana Jezusa (prowadzona przez)
Zgromadzenie Księży Salezjanów
50-337 Wrocław pl. Grunwaldzki 3
9. Użytkownik i jego adres

Zgromadzenie Księży Salezjanów, pl. Grunwaldzki 3
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia,
pl. Grunwaldzki 3a
50-337 Wrocław
10. Rejestr zabytków

plan sytuacyjny skala 1: 2000

rzut przyziemia (pomniejszenie)

Nr-206/A/03[A-4 data46-07-2003,

12. Autorzy, historia obiektu

Historia
Kościół klasztorny —ob. parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusabył
pierwszą wrocławską realizacją diecezjalnego radcy budowlanego Josepha
Ebersa,po objęciu przez niego stanowiskaw 1883r.
Kamień węgielny pod budowę świątyni wmurowano 24 kwietnia 1883 r.
Na polecenie biskupa Herzoga, Ebers sporządził plany kościoła oraz projekt
ołtarza głównego, a następnienadzorował budowę wraz z Mauermeistrem Steckel, do jej ukończenia i uroczystej konsekracji świątyni, która odbyła się 28
października 1885 r.
Kościół posiadał pierwotnie dość bogaty wystrój. Wnętrze zdobiły polichromie
figuralne autorstwa malarza Linke. W oknie ponad łukiem triumfalnym poprzedzającym nawę płn. znajdował się witraż z przedstawieniemDobrego Pasterzaz
atelier von Rednera.Ołtarz główny wykonany został z białego piaskowca przez
Steinmetzmeistera Franke (wgrysunku Ebersa).
Budowlę utrzymano w skromnych formach neogotyckich. Charakterystycznie dła Ebersa i jego późniejszych wrocławskich realizacji, architektura świątyni została silnie zakorzeniona w tradycji hanowerskiego neogotyku, z wykorzystaniem form tzw. stylu przejściowego charakterystycznegodla XIll-wiecznej
architektury sakralnej Niemiec, łączącego elementy romańskie z wczesnogotyckimi. Jednorodny detal we wnętrzu, wykonano z cegły i glazurowanych kształtek ceramicznych. Oszczędnośćzastosowanych form i ujednolicone podziały
architektoniczne nadały wnętrzu spójny charakter, mimo skomplikowanego
układu przestrzennego.
Patrz też karta klasztoru Sióstr Dobrego Pasterza.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Sytuacja
Kościół nie orientowany, usytuowany jest w obrębie zabudowań dawnego klasztoru
Sióstr Dobrego Pasterza.
Od zach. przylegają do niego budynek plebanii (ob.kancelariaparafialna) i tzw. Nazaret (pl. Grunwaldzki 3), od wsch. Dom Józefa (pl. Grunwaldzki 3a)

Materiał, konstrukcja,
Ściany

technika

Mury obwodowe kościoła z cegły klinkierowej w wątku krzyżowym (rząd główek,
rząd wozówek) na ceglanym cokole, wzmocnione jednouskokowymi przyporami.
Cokół z niewielką odsadzką,zakończonyu góry ceramicznymi, wyoblonymi kształtkami. Elewacje nawy płd. zwieńczone ceglanym, profilowanym gzymsem, dekoro-

wanym w partii środkowej pasemcegieł ułożonych narożnikowo. Elewacje boczne
nawy płn. zwieńczoneceglanym gzymsemkostkowym.
Ściany wewnętrzne kościoła w całości tynkowane, rozczłonkowane w nawie płd.

oraz części prezbiterialnej wiązkami ceglanych służek, przechodzących w żebra
sklepienne. Służki na prostokątnych,uskokowych cokołach, złożone z pięciu półwałków, zwieńczone kapitelami ze sztucznego kamienia (?). Kapitele dekorowane

płaskorzeźbionymimotywami roślinnymi: stylizowanymi palmetami w pasiedolnym
i rozetkami w pasiegórnym.
.
Częśćprezbiterialnawydzielona z naw dwoma łukami tęczowymi, z trójstopniowym
uskokiem, opracowanym podobnie jak służki (bez kapiteli). Na bocznych ścianach
prezbiterium po dwie pseudownęki,zamknięteostrołukowo, ujęte ceglanymi profilami, wzorowanymi na pojedyńczej służce. Na ścianie wsch. poła wnęk dekorowane
rodzajemczteroliściaw ceglanymobramieniuz półwałka.
Otwory okienneobu naw obwiedzioneceglanymiopaskami.Na bocznychścianach
trójbocznego zamknięcia nawy płd. analogicznie opasane blendy okienne. W ścianie
zach. otwór drzwiowy w ceglanym obramieniu z półwałka.
Wszystkie elementy ceglane z ułożonych naprzemiennie cegieł klinkierowych i

glazurowanych,wtórnie pomalowane.
Sklepienia i stropy
Prezbiterium oraz obie nawy kościoła nakryte ceramicznymi, tynkowanymi skle-

pieniami krzyżowo-żebrowymi, w partii prezbiterium dwu-, w nawach trójprzęsłowymi. Czwarte przęsło nawy płn. (ponad kaplicą Piety) nakryte stropem z fasetą.
Trójbocznezamknięcienawy płd. przekrytesklepieniemtrójpolowym.
Żebra o przekroju półwałka, z ułożonych naprzemienniecegieł klinkierowych i
glazurowanych, spięte okrągłymi, profilowanymi ceramicznymi zwornikami, zdobionymi motywem płaskorzeźbionychrozetek.
C. d. załącznik nr 1i2

14. Kubatura

15. Powierzchnia użytkowa

ok.3180m”

pow.ok.375m?

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

Po 1945 r. rozebrano częściowo wieżę kościelną, prawdopodobnie ze względu na
zniszczeniawojenne.
W 1996 r. zostało pomalowanewnętrze świątyni.

16. Przeznaczeniepierwotne

sakralne

17. Użytkowanieobecne

sakralne

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcja dachu, wyposażenie i instalacje)

Mury obwodowe,sklepieniai więźbadachowaw staniedobrym.
Pokrycie dachowe szczelne.
Zachowanydetal architektoniczny.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Ochroniekonserwatorskiepjodlegabryła budowli, ceglanywystrój elewacji i
wnętrz oraz zachowanydetal architektoniczny.

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

Akta Archiwum Budowlanego we Wrocławiu t. nr 2342.
Projekty modernizacji budynków klasztornych w archiwum Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia.
25. Opracował
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miejsce przechowywania negatywów — archiwum Zgromadzenia Sióstr MB Miłosierdzia
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23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania,sygnatury)

Die Katholische Welt. Bilderchronik aus dem kirchlichen Leben. 1929 nr 43 (27.10.)

Fotografie w zbiorach ZgromadzeniaSióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

27. Załączniki

Wkładki do kart ewidencyjnych-8szt.

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
1. Miejscowość, gmina, powiat, województwo

WROCŁAW
gm., pow., Wrocław, woj. dolnośląskie

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

KOŚCIÓŁ KLASZTORNY P.W. NAJŚWIĘTSZGO |C.d. tekstu rubryki 13 Opis.
SERCA PANA JEZUSA OB. PARAFIALNY

c.d. rubryki nr 13 Opis
Sklepienia i stropy cd.

Żebraw partii prezbiterium
i nawypłd. wspartenakapitelachsłużekŻ
. ebra
sklepienne nawy płn. zakończonewspornikami w kształcie profilowanych impostów, opartych na płaskorzeźbionym, wywiniętym wolutowo ornamencie
roślinno-kwiatowym, zakończonymu dołu okrągłą tarczą, dekorowaną motywem gwiazdy.
Oba pomieszczeniazakrystii nakryte ceramicznymi,tynkowanymi sklepieniami żaglastymi.
Więźba dachowa
Więźba dachowadrewniana,płatwiowo-kleszczowa,ponad nawą płd. z pojedyńczą, ponad nawą płn. z podwójną ścianą stolcową.
Krokwie (ponad nawą płd.) na osi słupów stolcowych wzmocnionezastrzałami,
z którymi spięte w połowie wysokości kleszczami. Słupy ściany stolcowej
usztywnione dodatkowo kleszczami,umieszczonymi równolegle do kalenicy.
Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe ceramiczne,z dachówki karpiówki ułożonej podwójnie
„w koronkę”. Ponad częściowo zachowanąwieżą dach płaski z blachy (?).

Posadzki i podłogi
Posadzkaprezbiterium z lastrika, wyniesiona ponad poziom nawy płd., poprzedzonatrzema stopniami schodów.
Posadzkanawy płd. z biało-szaro-granatowychpłytek ceramicznych,układających się we wzór w kształciejasnych rombów, w ciemnychobramieniach.
W nawie płn. podłoga drewniana, deskowa,zrównanapoziomem z posadzką
części prezbiterialnej.

W zakrystii posadzka z płyt ceramicznych, której wzór w kolorze szaroniebieskim składa się z kwadratów, z wpisanymi w nie motywami czteroliścia,
dekorowanegoornamentemroślinnym i rozetą. Posadzkaujęta po bokach bordiurą z pasamimeandrai trzech rodzajów czteroliści.

Wkładkę założyła Beata Sebzda VI 2003.

ZAŁĄCZNIK NR 1
3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Schody
Schodyprowadzącena emporęorganową,wieżę i poddaszenawy płn. drewniane,
zabiegowe,z prostąbalustradą,usytuowanew aneksiew płn.-zach.narożunawy płn.
Otwory
;
Otwory okienne w nawie płd. wydłużone, ostrołukowe, w elewacjach zewnętrznych w profilowanych uskokowoceglanychobramieniachw
, e wnętrzu obwiedzione
opaskami z cegły klinkierowej i glazurowanej. Otwory wypełnione ceglanymi maswerkami z półwałka w formie trzech wąskich łuków o podwyższonej strzałce, ponad którymi pseudorozetyw kształcie koła. Łuk środkowy wyższy od łuków bocznych, podobniejak środkowarozeta większaod pozostałych.Okna podzielonepoziomymi szprosamina mniejsze kwatery. Okno w trójbocznej apsydzie wypełnione
współczesnymwitrażem.
Otwór drzwiowy w zach.ścianietrójbocznegozamknięcianawy ostrołukowy, ujęty
ceglanąopaskąw formie półwałka. Stolarka drzwiowa drewniana.Drzwi dwuskrzydłowe, ramowo-płycinowe z ostrołukowym, przeszklonym nadświetlem, w który
wpisany okrąg z krzyżowym podziałem szczeblinek.Nadświetle wypełnione witra- .
żem z białego szkła, z krzyżem monogramowym. Pomiędzy nadświetlem, a skrzydłami drzwi nadprożew formie profilowanego gzymsu.Od strony kruchty nadproże
zwieńczone krenelażem. Skrzydła drzwi trójdzielne, ze środkową kwaterą przeszklonąi dzieloną krzyżowo szczeblinkami.Kwatery górne o płycinach zamkniętych
u góry łukiem nadwieszonym.

Otwory okiennew nawiepłn. zbliżonew proporcjachdo kwadratu,ostrołukowe,w
elewacjach zewnętrznych obwiedzione rodzajem ceglanych opasek, we wnętrzu
opaskamiz cegły klinkierowej i glazurowanej.Wypełnioneceglanymimaswerkami
z półwałka w kształcietrzech łuków o podwyższonejstrzałce,z których środkowy
jest znaczniewyższy niż łuki boczne.W oknachwspółczesnewitraże, ufundowane
w 2001 i 2002 r.
W płn. ścianie prezbiterium, ponad łukiem tęczowym otwierającym do nawy płn.
ostrołukowy otwór okienny, zajmujący niemal całą powierzchnię ściany. Otwór od
strony wnętrza obwiedziony trójuskokową opaskąceglaną,wypełniony ceglanym

maswerkiemz półwałkaw formie rzędusześciujednakowychłuków o podwyższonej strzałce,ponadktórymi trzy pseudorozetyw kształciekół. Środkowapseudorozetaznaczniewiększaod pozostałych.W oknie współczesnywitraż.

Otwory cd.
Otwory drzwiowe prowadzącedo zakrystii, kaplicy pod chórem (ob. Piety)
oraz aneksów przy nawie płd. prostokątne,o górnych narożachdekorowanych
profilem wklęsłowypukłym. Stolarka drzwiowa drewniana. Drzwi ramowopłycinowe, jednoskrzydłowe, dwudzielne. Płyciny górnych kwater zamknięte
łukiem nadwieszonym.
We wsch. i zach. ścianie prezbiterium prostokątneotwory komunikującejego
przestrzeń z przestrzenią kaplic usytuowanych w budynkach klasztornych,
przylegających bezpośredniodo kościoła. Od wsch. są to oratorium i kaplica
sióstr w d. Domu Józefa (Josefhaus), od. zach. kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej w częściklasztornej nazywanejprzed 1945r. Nazaret(Nazareth).
Kaplica sióstr oddzielonaobecnie od części prezbiterialnej kościoła pełną ścianą, w której dwa prostokątne, wydłużone otwory, przeszklone szkłem matowym.
Oratorium oddzielone drewnianym, przeszklonym przepierzeniem w formie
ramowo-płycinowegocokołu, ponadktórym prostokątnekwatery, zwieńczoneu
góry rodzajem nadświetla.Nadświetle dekorowaneu dołu pasemostrołuków z
wpisanymi w nie łukami trójlistnymi ostrymi, dźwigającym pas okręgów, dzielonych szczeblinkamikrzyżowo na cztery ćwiartki. W bocznej części przepierzeniajednoskrzydłowy otwór drzwiowy.

RZUT
Kościół nie orientowany, o nietypowym rozwiązaniu przestrzennym,założony
na rzucie wydłużonego prostokąta,zamkniętegood płd. trójbocznie. Dwuprzęsłowe prezbiterium usytuowanepośrodku budowli, z przylegającymi: trójprzęsłową, trójbocznie zamkniętą nawą płd. oraz czteroprzęsłową nawą płn. W
ostatnim przęśle nawy płn. kaplica Piety, ponad którą emporaorganowa,wysunięta do trzeciegoprzęsła.
Nawa płn. poprzedzonawieżą, założonąna rzucie prostokąta.
Prezbiterium pierwotnie otwarte poprzez prostokątneotwory, do trzech kaplic
posadowionychw obrębie budynków klasztornych.Od wsch. są to oratorium i
kaplica sióstr (otwór kaplicy sióstr wtórnie zamknięty), usytuowanew dawnym
Domu Józefa (Josefhaus);od. zach. kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej, w
części klasztornej nazywanej przed 1945 r. Nazaret (Nazareth), obok której

wejściedo zakrystii.
Zakrystia na rzucie prostokąta,usytuowanaprzy zach.elewacji nawy płn.
Nawa płd. dostępna przez otwór drzwiowy w trójbocznym zamknięciu,
otwierający się do kruchty, znajdującejsię w obrębiebudynku parafialnego.

BRYŁA

Bryła kościoła złożona z dwóch części, zróżnicowanych gabarytowo, nakrytych
odrębnymi dachami. Człon wyższy, zamknięty trójbocznie mieści nawę płd. i część
prezbiterialnąkościoła. Człon niższy, poprzedzonywieżą zachowanądo wysokości
II kondygnacji, mieści nawę płn. z emporąorganową.Obie części świątyni posadowione na cokole, oskarpowanejednouskokowymi przyporami, i nakryte dwuspadowymi dachami ze szczytamipłn. Szczyt północny nawy płd. zwieńczony' trzema
prostokątnymi sterczynkami. Szczyt nawy płn. nie zachowanyw całości.
Wieża nakryta wtórnie dachempłaskim.
Bryła kościoła w częściśrodkowej,prezbiterialnej,połączonaz bryłami budynków
klasztornych: od wsch. dawnym Domem Józefa;(Josefhaus)od. zach. budynkiem
nazywanymprzed 1945r. (Nazareth).
Trójboczne zamknięcie nawy płd. przylega od zach. do budynku plebanii, w którym
kruchta poprzedzającawejście do świątyni.

Nawę płd. w partii 3 osi okiennej w elewacji wsch. poprzedzaprostokątnaI,kondygnacyjna przybudówkazwieńczonakrenelażem. W narożu pomiędzy elewacją zach.nawy płd., a budynkiemNazaretuI-kondygnacyjnaprzybudówkan
, akryta
dachemtrójspadowym.Zach. elewacja nawy płn. poprzedzonaw obrębie dwóch osi
okiennych I-kondygnacyjnązakrystią, zwieńczonąkrenelażem.

ELEWACJE
Fasada(elewacja płn.). Fasadękościołatworzy poprzedzonawieżą, północnaelewacja nawy płn. Wieża zachowanado wysokościII kondygnacji,w przyziemiuz
reliktem dawnego łącznika, komunikującego kościół z budynkami klasztornymi,
stanowiącymobecnierodzaj zadaszeniaW
. przyziemiuwieży (ob. otynkowanym)
prostokątnyotwór drzwiowy, zamkniętypełnym łukiem. Stolarkadrewnianaramowo-płycinowa. W II kondygnacjiwieży ostrołukowy otwór drzwiowy, prowadzący
niegdyś na taras ponad łącznikiem. Stolarka drzwiowa drewniana, ramowopłycinowa, z przeszklonymnadświetlem,dzielonym kratownicą szczeblinek.
W elewacji nawy po obu stronachwieży osie okienne, z ostrołukowymi, wydłużonymi otworami w dwóch kondygnacjach.Otwory obwiedzionerodzajemopasek.W
oknach przyziemia witraże z białego szkła, w jednokolorowych bordiurach. Szczyt
elewacji zachowanybez górnej części, wyłamany po bokach w rodzaj pseudosterczynek.
Ponadbryłą nawy płn. widoczny fragmentelewacji zamykającejprezbiterialną
częśćkościoła,ze szczytemzwieńczonymtrzemasterczynkami.
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Elewacja płd. Elewację południową świątyni tworzy trójboczne zamknięcie
nawy płd. Zachodnia ściana apsydy w dużej mierze przysłonięta bryłą budynku
plebani.
Elewacja posadowiońa na cokole z niewielką odsadzką,zakończonym u góry *
ceramicznymi, wyoblonymi kształtkami. Zwieńczona ceglanym, profilowanym
gzymsem,dekorowanym w partii środkowej pasemcegieł ułożonych narożnikowo. Naroża wzmocnionejednouskokowymi przyporami. W środkowej ścianie
apsydy wydłużony, ostrołukowy otwór okienny w profilowanym uskokowo,
ceglanym obramieniu. Otwór wypełniony ceglanym maswerkiemz półwałka w
formie trzech wąskich łuków o podwyższonejstrzałce, ponad którymi pseudorozeta w kształcie koła. Łuk środkowy wyższy od łuków bocznych, podobnie
jak środkowarozetawiększaod pozostałych. Woknie współczesnywitraż.
W partii dachu umieszczona w osi okiennej, niewielka,

drewniana lukarna,

zwieńczonawielobocznym hełmem.
Elewacja boczna wsch. Skomponowanaz dwóch różniących się wysokością
elewacji naw: południowej i północnej, rozdzielonych bryłą budynku klasztornego (d. Domu Józefa), przylegającegodo kościoła w partii prezbiterium.
Elewacja nawy płd. trójosiowa, wzmocnionajednouskokowymi przyporami,
posadowionana cokole z niewielką odsadzką,zakończonymu góry ceramicznymi, wyoblonymi kształtkami. Zwieńczona ceglanym, profilowanym gzymsem, dekorowanym w partii środkowej pasem cegieł ułożonych narożnikowo.
Otwory okienne wydłużone, ostrołukowe, opracowaneanalogiczniejak otwór
okienny w elewacji płd.
Otwór okienny w 3 osi poprzedzony prostokątną, trójosiową, ceglaną, Ikondygnacyjną przybudówką, zwieńczoną profilowanym gzymsem i krenelażem. Przybudówka posadowiona na cokole wykonanym podobnie jak cokół
kościoła. Otwory okienne ostrołukowe, wydłużone, obwiedzione rodzajem ceglanych opasek.
W partii dachu niewielka drewniana lukarna, zwieńczona dwuspadowym dachem.
Elewacja nawy płn. czteroczłonowa,wzmocnionajednouskokowymi przyporami, posadowionana cokole opracowanymanalogiczniejak w elewacjachnawy płd., zwieńczonaceglanym gzymsemkostkowym. Otwory okiennew trzech
pierwszych osiach zbliżone w proporcjach do kwadratu, ostrołukowe, obwieWkładkę założyła Beata Sebzda VI 2003.
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dzione ceglanymi opaskami, wypełnione ceglanymi maswerkami z półwałka w
kształcie trzech łuków o podwyższonejstrzałce,z których środkowyjest znacznie
wyższy niż łuki boczne. W oknach współczesnewitraże. W czwartym członie elewacji dwie kondygnacjetrzech, wydłużonych, ostrołukowych otworów okiennych,
obwiedzionych rodzajem ceglanychopasek.Poprzedzającanawę wieża zachowana
do II kondygnacji l-osiowa. Otwory okienneo kształciepodobnymjak w czwartym
członieelewacji nawy.
W partii dachunawy płn. trzy niewielkie okna połaciowe.
Elewacja boczna zach. Skomponowanaz dwóch różniących się wysokością elewacji naw: południowej i północnej, rozdzielonych bryłą budynku klasztornego (d.
Nazaretu), przylegającegodo kościoła w partii prezbiterium.
ż
Elewacja nawy płd. trójdzielna, wzmocniona jednouskokowymi przyporami, posadowiona na cokole opracowanym analogiczniejak w elewacji wsch., podobnie jak i

gzymswieńczący. Wdwóch pierwszychosiachotwory okiennewydłużone,ostrołukowe, o kształcie podobnymjak w elewacji płd. i wsch. W trzecim członie rodzaj
ogromnej ostrołukowej blendy, o łuku rozpiętym między przyporą, a gzymsem
wieńczącym sąsiedniegobudynku.
Otwór okienny w 2 osi poprzedzonyniewielką, prostokątną,I-kondygnacyjną ceglaną kruchtą, nakrytą dwuspadowym dachem.Kruchta poprzedzonadwoma stopniami
schodów, z prostokątnym otworem drzwiowym, wpisanym w większą blendę, zamkniętą u góry łukiem odcinkowym.Drzwi jednoskrzydłowe,metalowe,na zawiasachpasowychdekorowanychcęgami. W szczyciekruchty blendaw formie okulusa.
W partii dachuniewielka drewnianalukarna,zwieńczonadwuspadowymdachem.
Elewacja nawy płn. opracowanaanalogiczniejak elewacja wsch., poprzedzonaw
obrębie dwóch osi I-kondygnacyjnym, 2-osiowym budynkiem zakrystii zwieńczonym krenelażem.

WNĘTRZE
Wnętrze kościoła o nietypowym, dość skomplikowanymukładzie, przystosowane do pełnienia funkcji zarówno świątyni klasztornej, szkolnej,jak i dostępnej
dla wiernych. Złożonez trójprzęsłowej,trójbocznie zamkniętejnawy płd., przechodzącejw środkowej partii kościoła w dwuprzęsłoweprezbiterium, za którym
niższa, czteroprzęsłowanawa płn. z emporą organową w trzecim i czwartym
przęśleoraz zamkniętąkaplicą w przyziemiu czwartegoprzęsła.
Częśćprezbiterialnakościoła wyodrębnionaz przestrzeninaw dwoma łukami
tęczowymi, z posadzką wyniesioną w stosunku do nawy płd., poprzedzoną
trzema stopniami schodów.Prezbiteriumpierwotnie otwarte poprzez prostokątne otwory, do trzech kaplic nakrytych stropami, posadowionychw obrębie budynków klasztornych. Od wsch. są to oratorium i kaplica sióstr (otwór kaplicy
sióstr wtórnie zamknięty), usytuowane w dawnym Domu Józefa (Josefhaus);
od. zach. kaplica ob. Matki Boskiej Ostrobramskiejw części klasztornej nazywanej przed 1945r. Nazaret(Nazareth),obok której wejście do zakrystii.
Obie nawy oraz część prezbiterialna nakryte ceramicznymi, tynkowanymi
sklepieniami krzyżowo-żebrowymi. W trójbocznym zamknięciunawy płd. sklepienie trójpolowe. Żebra o przekroju półwałka, z ułożonych naprzemiennie
cegieł klinkierowych i glazurowanych, spięte okrągłymi, profilowanymi ceramicznymi zwornikami, zdobionymi motywem płaskorzeźbionychrozetek.
Żebra sklepiennenawy płn. zakończonewspornikamiw kształcieprofilowanych
impostów, opartych na płaskorzeźbionym, wywiniętym wolutowo ornamencie
roślinno-kwiatowym, zakończonymu dołu okrągłą tarczą, dekorowaną motywem gwiazdy.
Żebra w partii prezbiterium i nawy płd. wsparte na kapitelach służek.
Służki na prostokątnych,uskokowychcokołach, złożonez pięciu półwałków z
cegieł klinkierowych i glazurowanych, zwieńczone kapitelami ze sztucznego
kamienia (?). Kapitele rozczłonkowane, dekorowane płaskorzeźbionymi motywami roślinnymi:stylizowanymipalmetamiw pasiedolnym i rozetkamiw pasie
górnym.
Otwory okienneobu naw obwiedzioneceglanymiopaskami,wypełnione maswerkami. W oknie trójbocznegozamknięcia nawy płd. oraz oknach nawy płn.
współczesnewitraże.
Łuki tęczowez trójuskokiem, opracowanymanalogiczniejak służki, bez kapiteli. Na bocznych ścianach prezbiterium po dwie pseudownęki, zamknięte
ostrołukowo, ujęte ceglanymprofilem wzorowanymna pojedyńczejsłużce.Pola
wnęk na ścianie wsch. dekorowanerodzajem czteroliścia w ceglanym obramieniu z półwałka. We wnęki wpisaneotwory kaplic, usytuowanychw budynkach

klasztornych. Kaplica sióstr oddzielona obecnie od prezbiterium pełną ścianą, w
której dwa prostokątne, wydłużone, przeszklone otwory. Oratorium oddzielone
drewnianym, przeszklonymprzepierzeniemw formie ramowo-płycinowegocokołu,
ponad którym prostokątnekwatery, zwieńczone u góry rodzajem nadświetla. Nadświetle dekorowaneu dołu pasemostrołuków z wpisanymiw nie łukami trójlistnymi
ostrymi, dźwigających pas okręgów, dzielonych szczeblinkami na cztery ćwiartki. W
bocznej częściprzepierzeniajednoskrzydłowy otwór drzwiowy.
W ścianiewsch., ponadłukiem tęczowymotwierającymsię do nawy płn. ostrołukowy otwór okienny, zajmujący niemal całą powierzchnię ściany, obwiedziony
trójuskokową opaską ceglaną,wypełniony ceglanym maswerkiem i współczesnym
witrażem.
W bocznychścianachtrójbocznegozamknięcianawy płd. blendy okienne, w ceglanychopaskachW
. ścianiezach.ostrołukowyotwór drzwiowy ujęty ceglanąopaską z półwałka. Stolarka drzwiowa drewniana. Drzwi dwuskrzydłowe, ramowopłycinowe z ostrołukowym, przeszklonymnadświetlem, w który wpisany okrąg z
krzyżowym podziałem szczeblinek. Nadświetle wypełnione witrażem z białego
szkła. W okręgu krzyż monogramowy. Pomiędzy nadświetlem, a skrzydłami drzwi
nadproże w formie profilowanego gzymsu. Skrzydła drzwi trójdzielne, ze środkową
kwaterą przeszklonąi dzieloną krzyżowo szczeblinkami.Kwatery górne o płycinach
zamkniętychu góry łukiem nadwieszonym.
Otwory drzwiowe prowadzącedo zakrystii, kaplicy Piety pod chóremw nawie płn.
oraz aneksów przy nawie płd. prostokątne, o górnych narożach dekorowanych profilem wklęsło-wypukłym. Stolarkadrzwiowa drewniana.drzwi ramowo-płycinowe,
jednoskrzydłowe,dwudzielne.Płyciny górnych kwater zamkniętełukiem nadwieszonym.
Posadzkanawy płd. z płytek ceramicznych,układającychsię we wzór w kształcie
jasnych rombów, w ciemnych obwódkach,posadzkaprezbiteriumz lastrika, w nawie płn. i kaplicachpodłogadrewniana.
Oba pomieszczeniazakrystii nakryte ceramicznymi, tynkowanymi sklepieniami
żaglastymi.W pierwszymz pomieszczeń
posadzkaz płyt ceramicznychk,tórej wzór
w kolorze szaro-niebieskimskładasię z kwadratów, z wpisanymi w nie motywami
czteroliścia, dekorowanegoornamentemroślinnym i rozetą. Posadzkaujęta po bokach bordiurąz pasamimeandrai trzechrodzajówczteroliści.

Kaplice boczne usytuowanew budynkach klasztornych, przylegającychbezpośredniodo kościoła, prostokątne,kryte stropamiz podsufitką.
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WYPOSAŻENIE
W części prezbiterialnej zachowany częściowo neogotycki ołtarz główny pochodzący z pierwotnego wyposażeniakościoła. Jego górna partia wmurowana w
zach. ścianę prezbiterium.
|
Przy łuku tęczowym otwierającym się do nawy płd. neogotyckie ołtarze boczne,
zwieńczone figurami Chrystusaz SercemGorejącym (zach.) i Assunty (wsch.).
INSTALACJE
Elektryczna, odgromowa, nagłaśniająca.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.
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25. Prezbiterium, sklepienie.
26. Prezbiterium,ścianazach.—otwarcie do kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej.
27. Prezbiterium, Ścianawsch. —otwarcie do oratorium.
28. Prezbiterium,Ścianawsch. —otwarcie do kaplicy sióstr.
29. Ołtarz główny.
30. Ołtarz główny (zach. ścianaprezbiterium).
31. Ołtarz boczny przy łuku tęczowym.
32. Otwór drzwiowy.
33. Więźba dachowanad nawąpłd.
34. Więźba dachowa nad nawą płn.
35. Zakrystia, sklepienie.
36. Zakrystia, posadzka
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