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1 Publish Listing

Short Description

Kościół parafialny MB Ostrobramskiej, wzniesiony w XVIII w., jako kościół ewangelicki,
restaurowany w XIX w. Założony na czworoboku o ściętych narożach, nakryty dachem
mansardowym.

Long Description
Jego architektura nie wyróżnia się na tle innych świątyń protestanckich powstałych w tej części Śląska
w II połowie XVIII w. Natomiast wnętrze prócz wzniesionych tu pierwotnie jednopiętrowych empor
skrywa przeniesione ze spalonego, dawnego kościoła katolickiego 3 rzeźbione tryptyki z XV i początku
XVI w. Powstały one na przestrzeni ok. 100, co uwidacznia się różnym charakterze zdobiących je
późnogotyckich rzeźb. Najstarszy z nich o rzeźbionych skrzydłach otwarcia powstał około 1410 roku.
Swoją strukturą nawiązuje on do ołtarzy typu Czterech Świętych Dziewic. W szafie środkowej znajduje
się duża figura Madonny z Dzieciątkiem, po bokach której, w narożach rozmieszczono małe figurki św.
Doroty, św. Elżbiety, św. Barbary i św. Katarzyny. Na skrzydłach występują rzeźbione figury Apostołów.
Drugi tryptyk, powstały około 1470 roku, zawierał w szafie środkowej pięknie rzeźbione figury Marii z
Dzieciątkiem, św. Katarzyny i św. Barbary. Niestety, w grudniu 1999 roku te trzy figury padły łupem
złodziei. Skrzydła ograbionego tryptyku zawierają malowidła ze scenami Zwiastowania, Nawiedzenia,
Narodzenia i Pokłonu Trzech Króli. Trzeci tryptyk z przedstawieniem Świętej Rodziny w szafie
środkowej powstał pomiędzy rokiem 1500 a 1510. Przypuszczalnie wykonano go w jednej z pracowni
lwóweckich. Prócz tryptyków w kościele znajduje się ambona z 1584 r. oraz chrzcielnica z XVI w. i
epitafia z XVI- XVII w.
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Co to są atrybuty?
available 24-7, stealth required, takes less than 1 hour
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