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Krajowy OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji Zabytków

JAKIE KOÂCIO¸Y TU I TERAZ.
O ARCHITEKTURZE I SZTUCE SAKRALNEJ

1. Kaplica pa∏acowa w Kamieniu Âlàskim.
Fot. z 1963 r.

1. Palace chapel in Kamieƒ Âlàski. Photo
from 1963.

Konferencja o architekturze 
i sztuce sakralnej, której mot-

to stanowi∏o pytanie: „Jakie koÊ-
cio∏y tu i teraz” by∏a jednà z im-
prez towarzyszàcych kieleckim
targom i mi´dzynarodowej wy-
stawie budownictwa i wyposa-
˝enia koÊcio∏ów, sztuki sakralnej
i dewocjonaliów SACROEXPO.

Referat inauguracyjny wy-
g∏osi∏ ks. kardyna∏ Józef Glemp
na temat Âwiàtyni OpatrznoÊci
Bo˝ej. Inicjatyw´ jej budowy wy-
sunà∏ król Stanis∏aw August Po-
niatowski. Mia∏a byç ona dzi´k-
czynnym wotum za uchwalenie
Konstytucji 3 Maja oraz znakiem
odnowy narodowej w czasach po-
litycznego, gospodarczego i mo-
ralnego upadku. Projekt wykona∏
arch. Jakub Kubicki. Utrata niepo-
dleg∏oÊci po∏o˝y∏a kres rozpocz´-
tej w 1792 r. budowie. Ostatecznie
nie zosta∏a ona równie˝ zrealizo-
wana w okresie mi´dzywojennym
(plany budowy koÊcio∏a wg pro-
jektu Bohdana Pniewskiego, na
Polu Mokotowskim). Dopiero po
odzyskaniu przez Polsk´ pe∏nej
wolnoÊci w 1989 r., podj´to na
nowo myÊl wzniesienia Êwiàtyni.
Konkurs, na który wp∏yn´∏o ponad
sto prac, nie przyniós∏ satysfak-
cjonujàcego rozstrzygni´cia (wy-
brany projekt Marka Budzyƒskie-
go zosta∏ ostatecznie odrzucony).

Autorzy realizowanego obec-
nie w Wilanowie projektu – Woj-
ciech i Lech Szymborscy – na-
wiàzali do pierwotnej koncepcji
Kubickiego, tworzàc koÊció∏ na
planie krzy˝a greckiego, zwieƒ-
czony kopu∏à, z czterema pylo-
nami i dziedziƒcami. Te ostatnie
symbolizujà cztery drogi narodu
polskiego do wolnoÊci. Dziedzi-
niec Ojczyzny odpowiada dro-
dze or´˝a (powstaƒ zbrojnych),

Dziedziniec PieÊni Nowej od-
zwierciedla dzia∏ania na polu kul-
tury, Dziedziniec Ludu Bo˝ego
wskazuje na dzie∏a o charakterze
duchowym i spo∏ecznym (rozwój
zakonów, edukacja), a Dziedziniec
˚ycia odwo∏uje si´ do cierpienia
narodu. Âwiàtynia, której Êciany
majà byç wzniesione do 2004 r.,
jak niegdyÊ, tak i dziÊ, mia∏aby
byç znakiem odrodzenia moral-
nego Ojczyzny.

Na dwóch biegunach tematy-
ki podj´tej na konferencji – teore-
tycznym i praktycznym – znalaz-
∏y si´ referaty arch. Paw∏a Ko-
rzewskiego i ks. Erwina Matei.
Pierwszy z nich pt. „Na tyle ot-
warci, by przyjmowaç i na tyle
zamkni´ci, by zachowaç” stano-
wi∏ poszukiwanie duchowych êró-
de∏ budowy wspó∏czesnej Êwiàty-
ni, która ma byç miejscem wspól-
noty mi∏oÊci Boga z ludêmi i lu-
dzi mi´dzy sobà. Autor referatu
na nowo odczyta∏ nauczanie pa-
pie˝a Jana Paw∏a II, ˝e chrze-
Êcijaƒstwo powinno byç wierne
sobie, a jednoczeÊnie otwarte na
elementy kultury miejsca, w któ-
rym si´ rozwija. Polska znajduje
si´ od wieków na pograniczu kul-
tur, jest krajem, w którym KoÊ-
ció∏ „oddycha dwoma p∏ucami –
wschodnim i zachodnim”. Nale˝y
zatem budowaç w niej Êwiàtynie
o drzwiach otwartych (dos∏ownie
i w przenoÊni). Choçby z racji
swego po∏o˝enia jest ona dosko-
na∏ym miejscem do wzniesienia
symbolicznego miasta jednoÊci,
którego opis Pawe∏ Korzewski
zaczerpnà∏ z Apokalipsy Êw. Jana
[Ap. 21]. Efektem biblijnych re-
fleksji autora referatu by∏ projekt
centralnego koÊcio∏a o planie
kwadratu, którego bry∏´ wieƒczy
pó∏kulista kopu∏a.

Przyk∏ady przenikania si´ kul-
tury Wschodu i Zachodu w pol-
skiej architekturze sakralnej wy-
bra∏ za temat swojego referatu 
dr Jerzy UÊcinowicz z Politechniki
Bia∏ostockiej. Przeanalizowa∏ naj-
wczeÊniejsze obiekty tego typu –
gotyckà kaplic´ zamkowà w Lu-
blinie, pokrytà bizantyjskimi
freskami i cerkiew Matki Boskiej
w SupraÊlu. Zwróci∏ uwag´ na
kilka wspó∏czesnych, udanych re-
alizacji wystroju wn´trza autor-
stwa Jerzego Nowosielskiego, ar-
tysty tkwiàcego silnie w kultu-
rze i ikonografii prawos∏awnej: 
w Êwiàtyniach zabytkowych –
koÊciele Êw. Barbary we Wro-
c∏awiu (ob. katedra prawos∏awna)
i koÊciele poewangelickim w Gó-
rowie I∏aweckim (ob. koÊció∏
greckokatolicki) oraz we wspó∏-
czesnych koÊcio∏ach katolickich
(Tychy, Weso∏a). Jako przyk∏ad
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pe∏nej ekumenii, osiàgni´tej m.in.
poprzez sztuk´, dr UÊcinowicz
poda∏ koÊció∏ w Pas∏´ku, który
u˝ytkowany jest jednoczeÊnie
przez wspólnot´ ewangelickà 
i prawos∏awnà.

Na drugim biegunie tema-
tycznym konferencji znalaz∏ si´
referat ks. Erwina Matei o zespo-
le pa∏acowo-parkowym w Kamie-
niu Âlàskim, który stanowi udany
przyk∏ad zagospodarowania prze-
strzeni zabytkowej. Sk∏ada si´
ona z czynnego obiektu sakralne-
go – kaplicy Êw. Jacka Odrowà-
˝a, b´dàcej obecnie sanktuarium
tego Êwi´tego – i nowoczesnego
centrum konferencyjnego, miesz-
czàcego si´ we wn´trzach pa∏a-
cowych. Ca∏oÊç za∏o˝enia otacza
park angielski. Godny uznania
jest fakt, ˝e pa∏ac spalony w la-
tach 50. XX w. przez rezydujàcà
tu jednostk´ wojsk radzieckich,
zosta∏ przekazany w 1990 r. die-
cezji opolskiej i w ciàgu niespe∏-
na czterech lat odremontowany,
przy Êcis∏ej wspó∏pracy ze s∏u˝-
bami konserwatorskimi. Ponadto
zabytek ten utrzymuje si´ sa-
modzielnie. Planowane sà tak˝e
dalsze inwestycje. W odnowio-
nych budynkach gospodarczych
ma powstaç centrum balneologii,
w dawnych stajniach zostanà ulo-
kowane baseny (przy zachowa-
niu zaleceƒ konserwatorskich).
Kamieƒ Âlàski ∏àczy zatem prze-
strzeƒ sakralnà z budynkami pe∏-
niàcymi funkcje spo∏eczne.

Na potrzeb´ poszukiwania
podobnych zwiàzków wskaza∏a
Stefania Adamczyk, konsultant
ds. zabytków sakralnych przy
Sekretariacie Episkopatu Polski,
w wystàpieniu na temat pozyski-
wania funduszy strukturalnych
UE dla ratowania zabytków sztu-
ki sakralnej. Mo˝e si´ to odby-
waç w ramach zintegrowanego
operacyjnego programu rozwoju
regionów, który dotyczy najsze-
rzej poj´tego dziedzictwa kultu-
rowego. KoÊció∏ w Polsce uzyska∏
status beneficjenta koƒcowego,
zatem mo˝e – bez poÊrednictwa
innych instytucji – wyst´powaç 
o fundusze pomocowe. Warto po

nie si´gaç, gdy˝ ka˝dy zatwier-
dzony projekt otrzyma 75 proc.
kosztów realizacji ze Êrodków
unijnych, b´dàcych w dyspozycji
ministerstwa gospodarki, zaÊ in-
westor b´dzie musia∏ pokryç tyl-
ko 25 proc. wydatków. Warunkiem
korzystania z funduszy struktu-
ralnych jest m. in. uznanie obiek-
tu za zabytek, zatem wpis do re-
jestru zabytków. Nale˝y sporzà-
dziç projekt inwestycji, który
powinien dotyczyç nie pojedyn-
czego obiektu, ale ca∏ego zespo-
∏u, pe∏niàcego nie tylko funkcje
sakralne, ale i spo∏eczne – eduka-
cyjne, turystyczne, kulturowe,
np. szlak romaƒski, gotycki, szlak
opactw itp. Chodzi wi´c o ochro-
n´, wymienionego w nowej usta-
wie o zabytkach, krajobrazu kultu-
rowego, którego cz´Êcià jest oczy-
wiÊcie obiekt sakralny. Projekty

wst´pnie zarejestrowane w urz´-
dach marsza∏kowskich oceniane
sà w dwustopniowym konkursie,
a zwyci´skie kierowane do re-
alizacji. Najszerszà dzia∏alnoÊç 
w tym zakresie podj´∏y diecezje
po∏udniowej Polski.

Kilka referatów poÊwi´cono
teorii i praktyce wspó∏czesnej 
architektury sakralnej w Polsce. 
Ks. Henryk Nadrowski wskazy-
wa∏, ˝e wspó∏czesny obiekt sa-
kralny powinien odzwierciedlaç
naczelnà zasad´ KoÊcio∏a – ciàg-
∏oÊç i kontynuacj´, a jednoczeÊnie
wpisywaç si´ w swój czas i prze-
strzeƒ (inkulturacja). Powinien
przybli˝aç obecnoÊç Boga, nie
zaÊ jà zas∏aniaç czy zast´powaç,
tymczasem cz´sto dra˝ni brzydo-
tà, czy wr´cz obra˝a zmys∏ reli-
gijny. Przy projektowaniu koÊ-
cio∏a architekt powinien wziàç

2. Palace chapel in Kamieƒ Âlàski. Photo: W. ˚urakowski, 2002. 

2. Kaplica pa∏acowa w Kamieniu Âlàskim. Fot. W. ˚urakowski, 2002 r.
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One of the events accompany-
ing SACROEXPO, the sacral

art fair held in Kielce, was a con-
ference on sacral architecture and
art entitled “What Churches Here
and Now”. The inauguration paper,
read by Cardinal Józef  Glemp,
dealt with the church of Divine
Providence. Envisaged as a votum
for the enactment of the Third
May Constitution and a symbol of
the moral revival of the nation,
this project waited for more than
200 years for its implementation.
Today, the church is being raised
in Wilanów according to a project
by Wojciech and Lech  Szymbor-
ski. The plan of the Greek cross
and the solid with four pylons and
a dome refer to the original con-
ception proposed by Jakub
Kubicki.

The papers presented at the
conference focused on the theory
and praxis of sacral art in Poland.
Architect Pawe∏ Korzewski sought

the spiritual sources for the con-
struction of a contemporary
church in the Bible and papal
teaching. He conceives a church
as the place of a community of
God and men, and as an edifice
“with open doors”. In Poland,
which for centuries continues to
remain along the borderline of
culture, this conception has al-
ready been realised. Dr. Pawe∏
UÊcinowicz discussed churches
which link elements of eastern
and western art – from the past
(the Gothic chapel in Lublin
Castle) and present-day examples
(the frescoes by Jerzy Nowosiel-
ski in Catholic churches in Tychy
and Weso∏a). 

Practical care for sacral
objects was broached by Stefania
Adamczyk in a paper on the use
of auxiliary funds obtained from
the European Union. Rev. Erwin
Mateja described a successful
conservation of the palace in

Kamieƒ Âlàski with a chapel-
sanctuary of St. Hyacinthus. 

Other participants of the con-
ference stressed the need for care
for the form of the contemporary
church. It should take into conside-
ration the sacrum and, at the same
time, national, ethnic and cultural
criteria as well as the time and
space in which it is created. An
essential role is played also by
suitably arranged and distinguish-
ed space around the sacral object.
In turn, the surrounding of a his-
torical church constituted the
theme of a paper presented by 
Dr. Magdalena Swaryczewska,
who discussed natural elements
as an integral part of holy places
and postulated their protection
against the infrastructure (parking
lots, shops, hotels, restaurants,
toilets). The conference ended
with a survey of fifty years of the
accomplishments of architect
Antoni Mazur. 
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pod uwag´ kryteria narodowe 
i etniczne, ducha czasu, uwarunko-
wania psychologiczne i poziom in-
telektualny wiernych, a tak˝e czyn-
nik finansowy. Przy tym powi-
nien utrzymaç projekt na odpo-
wiednim poziomie artystycznym;
sprawiç, by budowla spe∏nia∏a
wymogi liturgii i by∏a sposobna
do modlitwy (mo˝liwoÊç wyboru
odpowiedniego projektu dajà kon-
kursy architektoniczne). Wa˝ne jest
powierzenie realizacji doÊwiad-
czonym wykonawcom. Ci z kolei,
wraz z inwestorem, winni respek-
towaç prawa autorskie architekta,
wiernie realizujàc jego za∏o˝enia.
Ks. Nadrowski zwróci∏ uwag´, ˝e
post´pujàca globalizacja niesie
pewne zagro˝enia w dziedzinie
sztuki sakralnej. Nale˝y do nich
groêba ujednolicenia (uniformizm)
i naÊladownictwa. KoÊció∏ winien
si´ ponadto broniç przed ∏àcze-
niem sfery sacrum ze sferà pro-
fanum, np. przed lokowaniem
Êwiàtyƒ przy supermarketach.
Tak˝e arch. Ryszard Jurkowski

zauwa˝y∏, ˝e wspó∏czesne koÊ-
cio∏y w Polsce, zw∏aszcza miej-
skie, uzyskujà cz´sto niekorzy-
stne lokalizacje i nie stanowià 
w przestrzeni zdecydowanej domi-
nanty. Postulowa∏ zatem oddzie-
lenie obszaru sacrum od tkanki
miejskiej poprzez zastosowanie
sztucznych lub naturalnych barier
(ogrodzenia, zieleƒ). Widzia∏ po-
trzeb´ takiego aran˝owania prze-
strzeni wokó∏ koÊcio∏a, aby wier-
ni wchodzàcy do niego, a zw∏asz-
cza z niego wychodzàcy, nie byli
nara˝eni na gwa∏towne zderzenie
z ruchem ulicznym i miejskim
zgie∏kiem. Plac przed Êwiàtynià
móg∏by byç  ponadto miejscem
spotkaƒ lokalnej spo∏ecznoÊci. 

Z kolei dr Magdalena Swa-
ryczewska zwróci∏a uwag´ na
kszta∏towanie przestrzeni wokó∏
zabytkowych miejsc sakralnych.
Wychodzàc od archetypów drze-
wa – osi Êwiata i arbor vitae oraz
ogrodu – miejsca obecnoÊci Boga
(Eden, Êwi´te gaje, Getsemani,
itd.) ukaza∏a elementy przyrodni-

cze jako integralnà cz´Êç miejsc
Êwi´tych. Przypomnia∏a typowe
dla polskiego krajobrazu koÊcio∏y
i cmentarze wÊród lip, kapliczki
zawieszone na drzewach, archi-
tektoniczno-krajobrazowe zespo∏y
kalwarii, w koƒcu przywo∏a∏a
wizj´ wspó∏czesnego o∏tarza koÊ-
cio∏a w krakowskich ¸agiewni-
kach, w którym obraz Jezusa Mi-
∏osiernego umieszczony jest w ko-
ronie targanego wiatrem drzewa.
Autorka referatu postulowa∏a
ochron´ zespo∏ów zieleni wokó∏
zabytków sakralnych, a tak˝e
ochron´ przestrzeni sakralnych
(np. miejsc pielgrzymkowych)
przed wdzierajàcà si´ infrastruk-
turà (parkingi, sklepy, hotele,
restauracje, itd.). Poszanowanie
dla obszaru sacrum powinno byç
uwzgl´dnione w programach edu-
kacyjnych, a krajobraz kulturowy
jako wartoÊç niematerialna, wi-
nien stanowiç przedmiot ochrony. 

Konferencj´ zakoƒczy∏ prze-
glàd pi´çdziesi´cioletniej twórczo-
Êci architekta Antoniego Mazura.
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