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Hasło Europejskich Dni Dziedzictwa 2016 Gdzie duch spotyka się z przestrzenią. 
Świątynie, arcydzieła, pomniki, był inspiracją do przygotowania konferencji naukowej 
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. W organizację włączyło się 
również Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. 15 i 16 września 2016 roku w go-
ścinnych progach Salonu Hoffman nad tematem Architektura sakralna xix i pierwszej 
połowy xx wieku pochylili się naukowcy z całej Polski. Jak zauważył w swoim wystą-
pieniu Wojewódzki Kujawsko-Pomorski Konserwator Zabytków Sambor Gawiński, 
tylko na terenie naszego województwa znajdują się 144 obiekty sakralne z interesują-
cego badaczy okresu. Nie wdając się w szczegółowe rachuby, możemy przypuszczać, 
że w całym kraju ich liczba z pewnością przekracza tysiąc. Każda ze świątyń ma swoją 
historię, projektanta, jak w szkatułce zamyka pamięć o wiernych, którzy w jej wnętrzu 
szukali pocieszenia, zostawiali swoje ślady. Większość z nich, choć nie może poszczycić 
się tak odległą metryką jak dzieła architektury romańskiej czy renesansowej, wrosła 
już w krajobraz, czy to miejski, czy wiejski. Przygotowane na konferencję wystąpienia 
dotyczyły kościołów katolickich, ewangelickich, żydowskich synagog i prawosławnych 
cerkwi. Historyków, konserwatorów i historyków sztuki interesowali architekci, styli-
styka budynków, rozwój sieci kościelnej wybranych miast oraz większych i mniejszych 
terytoriów. Oczywiście było to ledwie „dotknięcie” tematu, ale jakże inspirujące! Mając 
nadzieję, że się Państwo z nami zgodzicie, oddajemy w Wasze ręce teksty wystąpień, 
uzupełnione rysunkami i fotografiami. Tom ukazuje się w serii Architektura miast. 
Przypomnijmy, że rozpoczęła się ona w 2009 roku. Z nadzieją na jej kontynuację, ży-
czymy miłej lektury.

Od redakcji

Patronat honorowy nad konferencją:
prof. ndzw. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka – dyrektor Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa
marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków – Sambor Gawiński
ksiądz arcybiskup gnieźnieński Wojciech Polak – prymas Polski
ksiądz biskup Jan Tyrawa – ordynariusz diecezji bydgoskiej
ksiądz biskup Wiesław Mering – ordynariusz diecezji włocławskiej
ksiądz biskup Andrzej Suski – ordynariusz diecezji toruńskiej
ksiądz biskup Ryszard Kasyna – ordynariusz diecezji pelplińskiej

Organizatorzy konferencji: 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 
Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy

Komitet naukowy: 
prof. dr hab. Lechosław Lameński
prof. dr hab. Dariusz Markowski
sekretarz naukowy – dr Agnieszka Wysocka

Komitet organizacyjny: 
dyrektor kpck Ewa Krupa
prezes tmmb Jerzy Derenda 
Bogna Derkowska-Kostkowska 
Krystian Strauss



9

Miastami, ich rozbudową i przebudową interesują się nie tylko urbaniści, architekci 
i konserwatorzy, ale są one również przedmiotem dociekań specjalistów wielu innych 
dziedzin, jak chociażby demografów, socjologów czy nawet psychologów. 
 Szeroko rozumiana architektura jest dla miasta jego dopełnieniem, a zarazem czyn-
nikiem miastotwórczym. Podobnie architektura sakralna w przestrzeni miejskiej two-
rzy nie tylko miejsca kultu, ale dopełnia tkankę miejską i buduje tożsamość miasta. 
 Tytuł jednego z referatów brzmi – Budowa kościoła – procesem scalającym lokalną 
społeczność i budującym tożsamość narodową. 
 Z tytułu wystąpienia jasno wynika, że budowa sanktuarium może być elementem 
patriotycznych uniesień i czynnikiem zespalającym daną społeczność, stąd znacząca 
rola architektury sakralnej, która oprócz znaczenia historycznego niesie w sobie prze-
kaz sacrum. „Wy co domem tym władacie, baczcie, by nie przepadł. Gdyby praw swych 
nie miał, odpokutujecie” – to słowa pochodzące z napisu datowanego na rok 1200, po-
chodzącego z głównego portalu kościoła klasztornego w Ellwanger. Stąd płynie przekaz 
szczególnej roli architektury sakralnej, której istnienie stanowi podstawę dla określenia 
naszego miejsca w teraźniejszości oraz przyszłości. 
 Faktem jest, że na budowlach sakralnych w ich wielkości i architektonicznej różno-
rodności, ale również ze względu na ich dominującą pozycję w naszym krajobrazie kul-
turowym, koncentruje się szczególna uwaga, która wskazuje na owe w dużym stopniu 
znane i uznane wartości. Budowle sakralne są przecież miejscami, gdzie krystalizował 
się kulturowy rozwój ludzkości oraz miejscami, w których przez stulecia przekazywano 
wartości współżycia między ludźmi. Nie można jednak zapomnieć o swoistym konflik-
cie rozdziału państwa i kościoła zapoczątkowanym w dobie oświecenia i pragnieniu 
emancypacji, dokonującej się również w architekturze w znaczeniu Kanta od chwili 

Słowo wstępne

Dariusz Markowski
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Tak jak nie można mówić i pisać o kondycji polskiego malarstwa historycznego w 2. 
połowie xix wieku, bez omówienia osiągnięć na tym polu Jana Matejki, tak samo 
trudno sobie wyobrazić dorobek architektury polskiej w tym samym czasie – zwłaszcza 
na obszarze Galicji Zachodniej – oraz w pierwszym 30-leciu xx wieku, bez zaprezen-
towania bogatej i różnorodnej twórczości Tadeusza Stryjeńskiego (1849–1943)1. Ten 
syn emigranta po Powstaniu Listopadowym, mimo że urodził się w dalekiej Szwajcarii, 
to jednak po odbyciu zagranicznych studiów przyjechał do Krakowa, aby – zgodnie 
z wolą ojca – poświęcić wszystkie siły i talent dla rozwoju utraconej ojczyzny przodków. 
Bardzo szybko, dzięki niespotykanej pracowitości, doświadczeniu, zwłaszcza jednak 
znakomitemu wykształceniu zawodowemu (był absolwentem Wydziału Architek-
tury Politechniki w Zurychu, m.in. uczniem Gottfrieda Sempera), a także koneksjom 
rodzinnym i znajomościom w kręgach bogatego mieszczaństwa, ziemiaństwa i ary-
stokracji, stał się postacią znaną i uznaną w opiniotwórczych kręgach Stołecznego 
Królewskiego Miasta Krakowa i Galicji. W efekcie, przez ponad pięćdziesiąt lat [sic!], 
od 1879 roku do początku lat 30. xx wieku, nie mogło się wydarzyć w mieście nic waż-
nego – w ramach bardzo szeroko rozumianej problematyki architektonicznej – bez 
jego udziału. Bardzo dowcipnie i trafnie przybliżył sylwetkę architekta, jako radnego 
miejskiego w 1901 roku, autor karykatury zamieszczonej w satyrycznym piśmie „Bo-
cian”, którą opatrzył następującym komentarzem: „Przyjechał z Paryża do Krakowa 
i wszystkiego epruwuje – jest arszitektą, antreprenerem, fabrykantem, stańczykiem 

1 O architekcie zob.: Lechosław Lameński, Tadeusz Stryjeński (1849–1943) – architekt, konserwator i przemysłowiec 
krakowski. Biografia, Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie, „Prace Humanistyczne” 1991, seria 1, z. 30, s. 59–101.

Architektura sakralna w twórczości projektowej, 
budowlanej i konserwatorskiej Tadeusza 
Stryjeńskiego. Zarys problematyki

Lechosław Lameński

„wyjścia człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy”. A jednak bu-
dowle sakralne fascynują nas, przyciągają uwagę i porywają, może właśnie dlatego, że 
przekazują wyśniony i przeżywany obraz świata. Świata marzeń i pragnień. Może wła-
śnie dlatego ludzie przychodzą do nich, nie zawsze w poszukiwaniu wiary, ale wartości 
i religijności. Przecież człowiek bez względu na wyznanie, a nawet niewyznający żadnej 
religii, angażuje się w utrzymanie kościołów, tak aby nie zniknęły one z panoramy na-
szych miast, wsi, czy też krajobrazu. Z pewnością działa tu prawda ukryta, świadomość 
tradycji i stosunek człowieka do własnej historii. I nie jest niczym nowym, że budowle 
sakralne mają decydujący wpływ na charakter naszych miast, wsi i krajobrazów, że 
dokumentują historię kultury oraz powstanie społeczności i że są świadectwem tego, 
że w kształtującym nas wymiarze przestrzeni i czasu miejsce liturgii zmienia się przy 
zachowaniu poświęconych, świętych i godnych miejsc oraz ich form. Budowle sakralne 
są przecież znakiem w czasie, swoistym „upomnieniem” wtopionym w krajobraz, la-
tarniami w środku naszej przestrzeni życiowej. 
 A dziedzictwo jest nam dane i zadane. Konserwacja i zachowanie sztuki sakralnej 
(chodzi tu również o sztukę budowlaną) omówione są w „Konstytucji o liturgii świętej” 
Drugiego Soboru Watykańskiego, w której pielęgnację i zachowanie zabytków zalicza 
się „do najszlachetniejszych działań kreatywnych skłonności człowieka”.
 Dlatego uczmy się czytać i interpretować wartości przekazywane nam przez ar-
chitekturę, gdyż świadomość naszej historii kultury może być stale obecna, chociażby 
poprzez swoje materialne świadectwa, a tymi są przecież zabytki, a w szczególności 
zabytki sakralne. John Ruskin pisał niemal 150 lat temu „Dbajcie o wasze zabytki, 
a nie będziecie potrzebować ich konserwować. [...] Czuwajcie nad starym budynkiem, 
brońcie go najlepiej, jak potraficie, wszelkimi środkami przed przyczynami niszczenia. 
Liczcie jego kamienie, jak gdyby były to klejnoty korony. Postawcie przy nim straż-
ników, jak przy bramach oblężonego miasta. Opaszcie go żelazem, jeśli się rozpada, 
podpierajcie go, jeśli się osuwa: czyńcie to z czułością i szacunkiem, z nieustanną 
czujnością, a niejedno jeszcze pokolenie narodzi się i umrze w cieniu jego murów”. 
Ten xix-wieczny, postępowy głos krytyka sztuki wprowadza nas w poczucie trwania 
naszego materialnego świadectwa, naszego dziedzictwa czasów, naznaczonego działa-
niem ludzkiego umysłu.
 Życzę Państwu udanych obrad i aby wnioski z nich płynące przyczyniły się do 
pogłębiania świadomości naszej, często niełatwej historii. Czas jest przecież także ar-
chitekturą zapisany.

prof. dr hab. Dariusz Markowski:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy
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architektów, pojawia się niemal wszędzie tam, gdzie inwentaryzowano, rozbudowy-
wano istniejące obiekty sakralne o charakterze zabytkowym, poprawiano ich stan tech-
niczny, zwłaszcza jednak, gdy prowadził on w nich prace stricte konserwatorskie5.
 Niemniej to w latach 1882–1883 na prośbę zaprzyjaźnionego z architektem Romana 
Michałowskiego, właściciela Dobrzechowa, powstały plany budowy miejscowego ko-
ścioła parafialnego. Pełen entuzjazmu redaktor „Przyjaciela Sztuki Kościelnej” repro-
dukując je, pisał: „Plan pomyślany w stylu gotyckim, odcienia krakowskiego, noszący 
w ogóle piętno końca średniowiecza i nader odpowiedni materiałom, które znajdują 
się na miejscu, przedstawia kościół jednonawowy z ołtarzem głównym, dwu bocz-
nymi, kaplicą kolatora, kruchtą i zakrystią między szkarpami odpornymi. Od frontu 
wysoka wieża ponad wejściem przechodzi u wierzchu w ośmiokąt. Całość ma być wy-
konana z cegły doborowej, dobrze wypalonej, wyrobu miejscowego kolatora; gzymsy, 
pinakle, pokrywy szkarp odpornych z twardego piaskowca; dachówka jako materiał 
pokrycia, również wyrób miejscowy, odznacza się nie tylko doborowym kolorem lecz 
i trwałością”6. I chociaż proboszcz parafii – ks. prałat Feliks Buchwald, a zarazem poseł 
na Sejm Krajowy Galicji znał już wcześniej Stryjeńskiego i cenił jego umiejętności 
(prawdopodobnie w 1879 roku architekt wybudował bowiem na jego potrzeby nową 
plebanię), to jednak ostatecznie kościół w Dobrzechowie został wzniesiony dopiero 

w tym samym czasie – Stryjeński podaje rok 1905 – wzniósł on gdzieś na Litwie, jeszcze jedną kaplicę, dla bliżej 
nieznanego pana Giecewicza – zob.: Andrzej Wolanowski, Tadeusz Stryjeński (1849–1943). Materiały spuścizny 
rękopiśmiennej w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 
t. 16: 1971, z. 2–3, s. 233–245.

 Wolanowski, zamieszcza wykaz robót wykonanych w Krakowie i na prowincji przez Tadeusza Stryjeńskiego 
w latach 1879–1932. Wykaz sporządził sam architekt, przy pomocy sekretarki, na początku lat 30. xx wieku. 
Miał więc już wówczas ponad 80 lat, był właściwie ślepcem i nie zawsze pamiętał dokładne daty budowy, roz-
budowy czy restauracji poszczególnych obiektów będących jego dziełem. Dlatego też czas powstania planów 
konkretnych budynków, a następnie okres w jakim je realizowano, nie zawsze zgadza się ze stanem faktycznym, 
zwłaszcza w przypadku obiektów niedużych lub ich fragmentów. Z braku bliższych danych, są to jednak infor-
macje nie do zweryfikowania.

5 Z obiektów, którymi nie zajmuję się w niniejszym artykule głównie ze względu na brak podstawowych informa-
cji na ich temat, warto mimo wszystko wymienić: budowę plebani przy kościele parafialnym w Strzyżowie, woj. 
podkarpackie, w 1882 roku oraz w 1896 roku – do spółki z Zygmuntem Hendlem – podwyższenie dzwonnicy 
kościoła parafialnego i zwieńczenie jej nowym hełmem; projekt i realizację nowego hełmu na dzwonnicy przy 
kościele farnym w Krośnie w 1888 roku (zapewne wspólnie z Władysławem Ekielskim); prace remontowe 
w xvii-wiecznym zespole kościelno-klasztornym oo. Bernardynów w Alwerni, pow. chrzanowski (przesklepie-
nie krużganków i położenie nowych dachów nad nimi), w latach 1896–1897 (we współpracy z Hendlem); bliżej 
nie sprecyzowane prace – o charakterze konserwatorskim – przeprowadzone pod nadzorem Stryjeńskiego 
w latach 1895-1896 w kolegiacie p.w. Bożego Ciała w Bieczu, pow. gorlicki. Kolegiata od lat 80. xix-wieku 
była konserwowana przez Sławomira Odrzywolskiego. Stryjeński polecił mu Stanisława Wyspiańskiego jako 
autora nowej polichromii. Pomysł nie doczekał się jednak realizacji. Ponadto: projekt klosza na krzyż w ko-
ściele oo.Bernardynów w Leżajsku z 1896 (autorstwa Hendla, wykonany [?] w ramach biura architektonicznego 
Stryjeńskiego); budowa nowej plebani i otoczenie kościoła p.w. św. Rodziny na Krupówkach w Zakopanem 
w latach 1896-1898 w stylu zakopiańskim; regotycyzacja zewnętrznej bryły kościoła oo. Franciszkanów w Kro-
śnie (wspólnie z inż. Wiktorem Sikorskim) oraz budowa nowej dzwonnicy, w latach 1899-1904, czy wreszcie 
budowa zakrystii w Suchej Beskidzkiej w 1910 roku, wzniesionej według planów Stryjeńskiego pomiędzy sta-
rym, xvii-wiecznym kościołem, a nowym, neogotyckim, autorstwa Teodora Talowskiego z pocz. xx wieku.

6 Projekt do budowy kościoła w Dobrzechowie, „Przyjaciel Sztuki Kościelnej” 1883, nr 6, s. 108–110, il. 2.

i nafciarzem. Możemy gwarantować, że choćby go rankontrowała jeszcze nieraz ma-
lera, to nie zamankuje mu kurażu i po krótkiej relaszy znowu się zaeszofuje do nowego 
interesu, do nowej afery. Nie lubi sankiulotów, jest reliżyjny. Tamburynuje stańczykom, 
kiedy idą do boju. Czasem bywa jednak imparsjonalny. Po polsku parluje na swój facon, 
a raczej na sans façon. Lubi przypominać sobie Francję, a zwłaszcza… Szampanję”2.
 Jeżeli zatem pragniemy mówić o obecności architektury sakralnej w twórczości 
projektowej i budowlanej Tadeusza Stryjeńskiego, to warto pamiętać, że niemal zawsze 
miał on zwyczaj realizowania zamówień we współpracy z innymi, znacznie od siebie 
młodszymi architektami. W efekcie, w jego biurze architektonicznym praktykowało – 
w ciągu kilkudziesięciu lat – wielu ciekawych i ważnych architektów i budowniczych 
krakowskich3. Naturalnie trudno dzisiaj w sposób jednoznaczny stwierdzić, na czym 
dokładnie polegała współpraca Stryjeńskiego z innymi architektami i jaki był wkład 
pracy każdego z nich przy powstawaniu konkretnego obiektu. Niemal bowiem zawsze 
plany opatrzone obowiązkowo oficjalną pieczątką biura, podpisywał on sam. Skądinąd 
wiadomo, że architekt, jak by nie było pionier w zastosowaniu żelazobetonu w budyn-
kach użyteczności publicznej na ziemiach polskich, znakomicie radził sobie z rozpla-
nowaniem rzutów poziomych projektowanych budynków, wykazując natomiast znacz-
nie mniejszą fantazję i pomysłowość w komponowaniu poszczególnych elewacji i ich 
ciekawych detali. Niewykluczone więc, że młodzi, zdolni współpracownicy (tacy jak 
na przykład Franciszek Mączyński), znacznie lepiej czujący i o wiele szybciej od niego 
reagujący na najnowsze trendy pojawiające się w architekturze, byli mu potrzebni do 
tworzenia modnych i efektownych brył, za którymi kryły się funkcjonalne i logicznie 
rozplanowane wnętrza.
 Omówienie dokonań Stryjeńskiego na polu architektury sakralnej należy rozpo-
cząć od przybliżenia działań o charakterze konserwatorskim. Prawdopodobnie poza 
jednym zrealizowanym kościołem (w Wielowsi, dawny pow. tarnobrzeski) i jednym 
niezrealizowanym (w Dobrzechowie, pow. strzyżowski) architekt do końca xix wieku 
i w pierwszej dekadzie xx wieku, wybudował bowiem lub restaurował tylko kilka ka-
plic cmentarnych4, podczas gdy jego nazwisko i współpracujących z nim wówczas 

2 „Bocian” 1901, nr 21, s. 4.
3 Zob.: Lechosław Lameński, Z dziejów środowiska architektonicznego Krakowa w latach 1879–1932. Tadeusz Stry-

jeński i jego współpracownicy, [w:] Architektura xix i początku xx wieku, prac. zb. pod red. Tomasza Grygiela, 
Wrocław 1991, s. 23–37.

4 Poza przywołaną w niniejszym artykule kaplicą rodziny Dolańskich w Baranowie Sandomierskim, Stryjeński 
zaprojektował w stylu renesansowym, prawdopodobnie ok. 1884 roku, niezrealizowaną kaplicę dla rodziny 
Jędrzejowiczów przy kościele parafialnym w Staromieściu koło Rzeszowa. Udało się mu natomiast wybudować 
drugą kaplicę dla tej samej rodziny w Zaczerniu, pow. rzeszowski w 1885 roku, tym razem utrzymaną w stylu 
klasycystycznym. Zob.: Jerzy Skrzypczak, Prace architektnoiczno-budowlane Tadeusza Stryjeńskiego dla rodziny 
Jędrzejowiczów, „Rzeszowska Teka Konserwatorska”, t. ii: 2000, s. 101–110.

 Prawdopodobnie architekt restaurował również w 1893 roku kaplicę św. Kingi przy kościele parafialnym pw. św. 
Mikołaja w Bochni, aby następnie – być może – w latach 1901–1905, przeprowadzić regotycyzację całego ko-
ścioła. Niewykluczone, że w 1902 roku na cmentarzu w Łopuszce Wielkiej, pow. przeworski, stanęła neogotycka 
kaplica rodziny Scipio del Campo, także według projektu Stryjeńskiego. Dziełem architekta jest również kolejna 
neogotycka [?] kaplica, tym razem w Werdomiczach na Białorusi, rejon wisłocki, obwodu grodzieńskiego, 
wzniesiona w 1905 lub 1909 roku dla właściciela dóbr Juliana Tołłoczki na skraju parku dworskiego. Być może 
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skim, do jakich doszło – w latach 80. i 90. xix wieku – w obiektach sakralnych Kra-
kowa, przy wydatnym udziale Tadeusza Stryjeńskiego. 
 Ale zanim doszło do tej dyskusji, architekt opracował, zapewne w 1883 roku, na 
zlecenie Jana Dzierżysława Tarnowskiego z Dzikowa, plany budowy nowego kościoła 
w Wielowsi, pobliskim majątku Tarnowskich, które zrealizowano w 1884 roku. Jak ko-
ściół wówczas wyglądał, niestety nie wiadomo, ponieważ w latach 20. i 30. xx wieku, był 
kilkakrotnie remontowany i rozbudowywany, ostatni raz w 1932 roku przez Wacława 
Krzyżanowskiego, co doprowadziło do zatracenia jego pierwotnego kształtu i wielkości. 
Bardzo możliwe, że była to bazylika ze stropem kasetonowym, co może sugerować jego 
stylistykę utrzymaną w typie renesansowym12.
 Tymczasem, trzy lata po pracach w Wielowsi, w 1886 roku architekt przeprowadził 
z powodzeniem restaurację attyki z 1625 roku, dzieło Jana Zatorczyka na budynku Pra-
łatówki parafii N.P. Maryi w Krakowie, przy placu Mariackim 4, „trzymając się wcale 
wiernie kształtów i linii pierwotnych z niektórymi tylko modyfikacjami, wskazanymi 
względem praktycznym” – pisał w 1898 roku usatysfakcjonowany tym faktem Stanisław 
Tomkowicz13, wieloletni, wybitny ck. konserwator zabytków w iv okręgu konserwator-
skim Galicji Zachodniej.
 Także w roku 1886 rozpoczął Tadeusz Stryjeński, tym razem we współpracy z Wła-
dysławem Ekielskim, prace nad realizacją ikonostasu w kościele (cerkwi) greckokato-
lickim (unickim) pw. św. Norberta przy ul. Wiślnej 1114. Realizacja samej konstrukcji 
ikonostasu trwała do 1887 roku, podczas gdy obrazy do niego zaprojektował Jan Ma-
tejko. Przez kilka następnych lat malowali je jednak jego uczniowie ze Szkoły Sztuk 
Pięknych na czele z Władysławem Rossowskim. W 1894 roku brakowało jeszcze trzech 
ikon. Ikonostas nawiązujący detalami architektonicznymi do renesansu krakowskiego 
(m.in. architekt wykorzystał w zwieńczeniu motyw attyki z Sukiennic), przechodził 
różne koleje losu. Na przełomie 1949/1950 roku rozebrano go, aby po upływie kilku-
dziesięciu lat – w 2004 roku – odbudować według koncepcji architekta, ponownie 
poświęcić i przeznaczyć do kultu. 
 Dziełem tych samych architektów – Stryjeńskiego i Ekielskiego – jest również 
gmach schroniska dla osieroconych i zaniedbanych chłopców z fundacji księcia Alek-
sandra Lubomirskiego przy ul. Rakowickiej w Krakowie. Wzniesiony w 1891 roku, 
a funkcjonujący od 1893 roku, jako efekt wygranego przez nich konkursu architek-
tonicznego ogłoszonego w 1887 roku, zwraca uwagę monumentalną bryłą utrzy-
maną w stylistyce neorenesansowej. Dodatkowo ryzalit środkowy schroniska wieńczy 

w sprawie starych budynków, „Tygodnik Ilustrowany” 1902, nr 52, s. 1035–1036; Stefan Szyller, Konst[anty] Woj-
ciechowski, Ostatnie słowo w sprawie starych budynków, „Tygodnik Ilustrowany” 1903, nr 10, s. 199.

12 Jerzy Skrzypczak, Działalność architektoniczna, budowlana i konserwatorska Tadeusza Stryjeńskiego, na terenie 
dawnego powiatu tarnobrzeskiego, „Rocznik Tarnobrzeski”, t. iii: 1998, s. 17–23.

13 Stanisław Tomkowicz, Prałatówka parafii N.P. Maryi w Krakowie i jej architekci, „Rocznik Krakowski”, t. 1: 1898, s. 58.
14 Lechosław Lameński, Ikonostas w cerkwi greckokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie. Przy-

czynek do dziejów zapomnianego dzieła Tadeusza Stryjeńskiego, [w:] Ex voto. Studia dedykowane Ojcu Janowi 
Golonce osppe w 75. rocznicę urodzin i w 50. rocznicę święceń kapłańskich, Jasna Góra w Częstochowie 2012, 
s. 549–560.

w latach 1888–1892, ale według planów… Teodora Talowskiego7. Co było powodem 
zmiany architekta, niestety nie wiadomo. Sytuacja tym dziwniejsza, że zrealizowane 
plany Talowskiego wykazują zadziwiające podobieństwo z wcześniejszymi o kilka lat 
planami Stryjeńskiego, chociaż wybudowany kościół jest większy i trójnawowy.
 W efekcie, za pierwszą – poważną – realizację sakralną w dorobku Tadeusza Stry-
jeńskiego, należy dopiero uznać jego projekt regotycyzacji katedry we Włocławku z lat 
1882–1883, nad którym pracował także co najmniej w latach 1884–1886. Architekt, na 
zlecenie bp. Wincentego Popiela, rodzonego brata Pawła Popiela, jednej z najważniej-
szych postaci życia publicznego Krakowa 2. połowy xix wieku, przygotował zamianę 
istniejących barokowych hełmów wież na – modne wówczas – neogotyckie oraz zapro-
ponował wprowadzenie uzupełnień „stylowych” średniowiecznej architektury katedry, 
polegających na przekształceniu fryzu i zwieńczeniu skarp. Propozycje Stryjeńskiego, 
bardzo wysoko ocenione przez Władysława Łuszczkiewicza8, wówczas niekwestiono-
wanego autorytetu w kwestiach konserwacji architektury średniowiecznej, nie ingero-
wały w architekturę nowożytnych kaplic i w ogóle nie zajmowały się wnętrzem katedry9. 
 W czasie prac, które prowadził jednak nie on sam, lecz Konstanty Wojciechow-
ski – jak pisze Jerzy Frycz, autor pierwszego syntetycznego opracowania poświęconego 
kwestiom konserwacji zabytków w Polsce w xix wieku – „umiarkowany projekt Stry-
jeńskiego uległ modyfikacji, a co gorzej w latach 1891–1901 Wojciechowski przepro-
wadził według własnych planów restaurację całej katedry wraz z kaplicami. Prace te, 
nie liczące się nie tylko z nawarstwieniami nowożytnymi (monstrualna przebudowa 
kaplicy późnorenesansowej z początku xvii w.), ale także ze średniowiecznym, detalem 
architektonicznym były przez współczesnych konserwatorów krakowskich oceniane 
negatywnie”10. W gronie tym znalazł się naturalnie Tadeusz Stryjeński, członek Grona 
Konserwatorów Galicji Zachodniej od 1895 roku. Architekt wziął również udział w dys-
kusji, której poszczególne etapy publikował na swoich łamach poczytny w szerokich 
rzeszach społeczeństwa polskiego, niezależnie od zaboru „Tygodnik Ilustrowany”. Była 
to jedna z pierwszych – tak poważnych – dysput publicznych na naszych ziemiach, 
w ramach której poruszono poważne problemy merytoryczne związane z konserwacją 
i restauracją zabytkowej architektury sakralnej. 
 Dyskusja na łamach „Tygodnika Ilustrowanego”11 to bez wątpienia efekt wcześniej-
szych prac zarówno o charakterze modernizacyjnym, restauracyjnym i konserwator-

7 Zbigniew Beiersdorf, Architekt Teodor M. Talowski. Charakterystyka twórczości, [w:] Sztuka 2 połowy xix wieku. 
Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódź, listopad 1971, Warszawa 1973, s. 201.

8 Władysław Łuszczkiewicz, Katedra Włocławska i projekt p. Stryjeńskiego jej restauracji, „Czasopismo Techniczne”, 
R. 1: 1883, nr 5, s. 56–59 (cz. 1); nr 6, s. 69–73 (cz. 2).

9 Jerzy Frycz, Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795–1918, Warszawa 1975, 
s. 170–171.

10 Ibidem, s. 171.
11 Stanisław Tomkowicz, Tadeusz Stryjeński, Zygmunt Hendel, Sławomir Odrzywolski, W sprawie starych bu-

dynków, „Tygodnik Ilustrowany” 1902, nr 41, s. 802; Konstanty Wojciechowski, Polemika w sprawie starych 
budynków. O restauracji katedry włocławskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1902, nr 43, s. 856–857; Stefan Szyller, 
Jeszcze w sprawie starych budynków, „Tygodnik Ilustrowany” 1902, nr 44, s. 862–864; Stanisław Tomkowicz, 
Tadeusz Stryjeński, Zygmunt Hendel, Sławomir Odrzywolski, W odpowiedzi pp. Wojciechowskiemu i Szyllerowi 
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i nazwiskiem Stryjeńskiego na banderoli (autorstwa Józefa Mehoffera, w otworze 
okiennym prezbiterium w ścianie północnej) i drugą z monogramem T.S. na tarczy, 
ponad którą artysta (tym razem Stanisław Wyspiański, w otworze okiennym prezbite-
rium w ścianie południowej) umieścił postać średniowiecznego budowniczego z mo-
delem kościoła gotyckiego w ręce i miarą łokciową za pasem. Oba witraże, podobnie 
jak pozostałe, wykonał krakowski warsztat Teodora Zajdzikowskiego18. 
 Profesjonalizm Tadeusza Stryjeńskiego został wykorzystany ponownie już wkrótce, 
gdy Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Krakowa postanowiła w 1896 roku prze-
znaczyć znaczną sumę pieniędzy na kompleksową restaurację kościoła pw. św. Krzyża 
przy placu św. Ducha, który choć sprawiał wrażenie zapuszczonego i zaniedbanego, to 
jednak był jedną z najcenniejszych i najpiękniejszych średniowiecznych budowli sa-
kralnych miasta. Architekt tym razem we współpracy z Zygmuntem Hendlem, w latach 
1896–1897, ku zadowoleniu wszystkich zainteresowanych, dokonał restauracji w duchu 

„jedności stylowej”. Aby nikt nie miał wątpliwości, kto był jej autorem, w ścianie szczy-
towej nawy od strony wschodniej (ponad dachem prezbiterium) umieszczono odkutą 
w kamieniu kompozycję powstałą z połączenia dwóch monogramów architektów: T.S. 
i Z.H. Pomysł ciekawy, który – zainicjowany na gruncie krakowskim już w latach 80. 
xix wieku – zaakceptowali także inni architekci (zwłaszcza Teodor Talowski). W efek-
cie, modne stało się w Krakowie i Galicji umieszczanie kamiennych lub wykonanych 
w tynku tablic i wstęg z wykutymi na nich stosownymi napisami (zwłaszcza z nazwi-
skami architektów i datami budowy), a także rzeźb różnych zwierząt, czy wreszcie 
głów budowniczych, rozmieszczonych malowniczo na elewacjach nowo wznoszonych 
budynków.
 Równolegle z szeroko zakrojonymi pracami przy kościele św. Krzyża, Tadeusz Stry-
jeński i Stanisław Tomkowicz, jako reprezentanci Grona Konserwatorów Galicji Za-
chodniej, kierowali w latach 1895–1896 konserwacją późnorenesansowego nagrobka 
bł. Michała Giedroycia z pocz. xvii wieku w krakowskim kościele pw. św. Marka19. 
Ponadto Stryjeński zaprojektował i częściowo zrealizował ponownie z Zygmuntem 
Hendlem jeszcze kilka drobnych przedsięwzięć. I tak, w 1896 roku powstał projekt ar-
chitektonicznej nastawy ołtarzowej jako obramienia dla obrazów Hansa von Kulmba-
cha w kaplicy św. Jana Chrzciciela w kościele pw. Najświętszej Panny Marii w Krakowie, 
który ostatecznie nie opuścił jednak biura architektonicznego „pod Stańczykiem” przy 
ul. Batorego 12. Obaj architekci wybudowali natomiast – w tym samym 1896 roku – 
skromną neogotycką kaplicę cmentarną w Prądniku Białym oraz współpracowali 
(prawdopodobnie) przy odnawianiu renesansowej kaplicy Myszkowskich przy kościele 
oo. Dominikanów w Krakowie20. Stryjeński i Hendel zaprojektowali także wspólnie 

18 Zob. Tomasz Szybisty, Sztuka sakralna Krakowa w wieku xix, Cz. iv: Malarstwo witrażowe, Kraków [2012], 
a także: Danuta Czapczyńska-Kleczyńska, Tomasz Szybisty, Korpus witraży z lat 1800–1945 w kościołach rzym-
skokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej, t. i: Archidiecezja Krakowska Dekanaty Krakowskie, Kraków 
2014, s. 116–117, 119.

19 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. iv: Miasto Kraków, Cz. iii: Kościoły i klasztory śródmieścia, 2, pod red. Adama 
Bochnaka i Jana Samka, tekst, Warszawa 1978, s. 40.

20 Według autorów Katalogu zabytków sztuki w Polsce, op. cit., s. 131, kaplicę odnawiał sam Zygmunt Hendel, 
ale dopiero w latach 1900–1910.

efektowna kopuła dwukondygnacyjnej kaplicy, której skala i proporcje oraz detale ar-
chitektoniczne zostały „zapożyczone” przez architektów z Kaplicy Zygmuntowskiej15.
 Równolegle do prac budowlanych przy schronisku, Tadeusz Stryjeński przepro-
wadził restaurację wnętrza jednego z najcenniejszych zabytków średniowiecznego 
Krakowa, kościoła archiprezbiterialnego pw. Wniebowzięcia N.P. Marii zwanego po-
wszechnie Mariackim. Prace trwały od 1889 do 189116. Początkowo ograniczone wyłącz-
nie do prezbiterium, a następnie także naw, doprowadziły do całkowitej regotycyzacji 
wnętrza. Architekt znakomicie zorientowany w aktualnych trendach konserwatorskich, 
posiadający w prywatnej domowej bibliotece najważniejsze publikacje Eugène Violet-

-le-Duc’a na ten temat, był zwolennikiem restauracji typu purystycznego. To z tego 
względu usunął xviii-wieczne dekoracje i sztukaterie Andrzeja Radwańskiego, które 
skutecznie zasłaniały pierwotną, gotycką strukturę, a także dokonał korekt w układzie 
i ilości żeber na sklepieniu w prezbiterium, co spotkało się jednak z zaniepokojeniem 
ze strony środowiska konserwatorskiego Krakowa. Pozostawił natomiast we wnętrzu 
wszystkie sprzęty i nagrobki pochodzące z różnych epok oraz późnobarokowe ołtarze, 
które w miarę skromnych możliwości finansowych Komitetu Parafialnego, na któ-
rego czele stał Paweł Popiel, naprawiono i oczyszczono. Taka postawa była wynikiem 
wiernej realizacji programu konserwatorskiego sformułowanego przez Władysława 
Łuszczkiewicza, który pisał: „nic nie przeszkadza, że w galerii obrazów lub rzeźb stać 
mogą obok siebie dzieła różnorodne, jak w kościele znaleźć się mogą sprzęty i pomniki, 
obrazy i rzeźby różnych epok, ale w architekturze gmachu jedność stylowa jest warun-
kiem koniecznym”17. 
 Odsłonięte z tak dużym pietyzmem ciekawe detale i oryginalne elementy architek-
tury gotyckiej uzupełniono – ku zaskoczeniu wielu – „modernistyczną” polichromią 
Jana Matejki, której motywem przewodnim uczynił Mistrz Jan postacie aniołów z ban-
derolami zawierającymi wersety Litanii Loretańskiej. Jej wykonaniem zajęli się m.in. 
jego uczniowie Stanisław Wyspiański i Józef Mehoffer. Mimo to, tak odrestaurowane 
wnętrze kościoła Mariackiego, zwłaszcza jednak rodzaj i zasięg prac oraz profesjona-
lizm w ich przeprowadzaniu, stały się niedościgłym wzorem dla następnych działań 
tego typu przeprowadzanych zarówno w Krakowie, jak i na obszarze całej Galicji. 
 W uznaniu zasług Tadeusza Stryjeńskiego, Zygmunt Langmann na podstawie akwa-
reli Jana Matejki wyrzeźbił wspornik z głową architekta, który umieszczono we wnę-
trzu kościoła z lewej strony portalu wejściowego w ścianie południowej prezbiterium. 
Dodatkowo architekt ufundował dwie kwatery witrażowe: jedną z herbem Tarnawa 

15 Jacek Purchla, Schronisko fundacji księcia Aleksandra Lubomirskiego przy ulicy Rakowickiej w Krakowie, „Folia 
Historiae Atrium”, t. xix: 1983, s. 134–152; Lechosław Lameński, Tadeusz Stryjeński i konkurs na projekt schroniska 
dla osieroconych i zaniedbanych chłopców z fundacji im. ks. Aleksandra Lubomirskiego w Krakowie w 1887 roku. 
Przyczynek do działalności konkursowej architekta, „Roczniki Humanistyczne”, t. lv: 2007, z. 4 s. 7–32.

16 Zob.: Lechosław Lameński, Restauracja kościoła Mariackiego w Krakowie (1889–1891), „Rocznik Krakowski”, 
T. liv: 1998, s. 179–199, a także: Wojciech Bałus, Sztuka Krakowa w wieku xix, cz. ii: Matejko i Wyspiański,  
Kraków [2007], s. 13–70.

17 Władysław Łuszczkiewicz, Restauracja wnętrza prezbiterium kościoła Panny Marii w Krakowie, Kraków 1889, 
s. 12. Jest to odbitka artykułu drukowanego w krakowskim dzienniku „Czas” 1889, nr 30, s. 1; nr 31, s. 1; nr 32, s. 1; 
nr 33, s. 1; nr 34, s. 1.
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klasztor Karmelitanek pozostaje – zdaniem Wojciecha Bałusa – budowlą stojącą na 
styku obu tych formacji stylowych”26. Wydaje się jednak, że głównym pomysłodawcą 
całości był Mączyński, co potwierdza – pośrednio – rzeźba jego głowy umieszczona 
na jednym ze wsporników w zwieńczeniu elewacji głównej kościoła. Tym samym rola 
Stryjeńskiego ograniczyła się więc zapewne tylko do nadzoru i kierownictwa nad prze-
biegiem prac budowlanych27. 
 W 1902 roku – a więc już w czasie przygotowywania planów dla Karmelitanek 
Bosych w Krakowie – Stryjeński i Mączyński wzięli udział w konkursie ogłoszonym 
przez komitet budowy kościoła św. Elżbiety we Lwowie. Organizatorzy pragnęli, aby 
styl świątyni był romański, przejściowy lub wczesno gotycki. Konkurs rozstrzygnięty 
w 1903 roku przyniósł ex aequo nagrodę pierwszą Sławomirowi Odrzywolskiemu i Teo-
dorowi Talowskiemu, podczas gdy Stryjeński i Mączyński otrzymali nagrodę drugą. 
Ich projekt – zdaniem redaktora „Tygodnika Ilustrowanego” – „imponuje kompozycją 
i oryginalnością. Styl romański. Posądzają go o wpływy wschodnie, lecz te same mo-
tywy spotkać można łatwo we Włoszech, chociażby np. w Pizie. Materiałem wyłącznie 
kamień. Twórcy, jak słusznie zauważono, przedstawiają dwa pokolenia: starych i mło-
dych. Stryjeński dobrze już zasłużony, Mączyński, wstępujący dopiero na pełną laurów 
drogę – a obaj podali sobie dłonie do wskrzeszenia, czy też utworzenia rodzimego 
stylu”28. Ponieważ zdaniem sądu konkursowego żaden z nagrodzonych projektów nie 
nadawał się do realizacji, ogłoszono konkurs zamknięty, który wygrał, a następnie pro-
jekt zrealizował Teodor Talowski29. 
 Z kolei w 1905 roku Stryjeński i Mączyński zaprojektowali i wznieśli na zamówie-
nie arcyksięcia Karola Stefana Habsburga w kompleksie zabudowań nowego zamku 
w Żywcu, dostawiając do elewacji skrzydła południowego [pałac arcyksięcia Albrechta 
z 1885 roku] od strony dziedzińca wewnętrznego, kaplicę mającą na celu powiększenie 
kaplicy dotychczas istniejącej, z wejściem poprzez dawną ścianę ołtarzową. Architekci 
zaproponowali księciu kaplicę na rzucie ośmiobocznym, wzorowaną na polskich póź-
norenesansowych kaplicach grobowych, z wydatną kopułą (krytą miedzią) i wysmukłą 
sygnaturką. W 1940 roku kaplica została niestety, rozebrana przez Niemców.
 W 1906 roku powierzono Tadeuszowi Stryjeńskiemu opracowanie planów niewiel-
kiego kościoła i klasztoru Karmelitów Bosych pw. Niepokalanego Poczęcia nmp przy 
ul. Rakowickiej 18 w Krakowie. Z powodu zbyt wygórowanej ceny na prace budow-
lane, zrezygnowano z kierownictwa jego i firmy. Niemniej budowę klasztoru według 
planów Stryjeńskiego powierzono Kazimierzowi Brzezińskiemu, budowniczemu kra-
kowskiemu. Prace trwały w latach 1907–1909, następnie do kwietnia 1910 roku, kiedy 
to wybudowano część prezbiterialną kościoła, a w 1913 roku skrzydło zachodnie klasz-
toru. Dalszą rozbudowę kościoła przeprowadził dopiero w latach 1929–1932 Stanisław 

26 Wojciech Bałus, Architektura sakralna w Krakowie i Podgórzu, [w:] Wojciech Bałus, Ewa Mikołajska, ks. Jacek 
Urban i Joanna Wolańska, Sztuka sakralna Krakowa w wieku xix, cz. 1, Kraków [2004], s. 135.

27 Zob.: Urszula Bęczkowska, Architektura klasztoru ss. Karmelitanek bosych przy ulicy Łobzowskiej w Krakowie, 
„Modus. Prace z historii sztuki” t. 5: 2004, s. 59–114.

28 …elski, Kościół św. Elżbiety, „Tygodnik Ilustrowany” 1903, nr 13, s. 257.
29 Józef Dziekoński, Projekt konkursowy kościoła św. Elżbiety we Lwowie, „Przegląd Techniczny” 1907, nr 31, s. 385.

przyścienny nagrobek architektoniczny Antoniego Rohozińskiego i członków jego ro-
dziny w kościele pw. św. Piotra i Pawła. Utrzymany w duchu renesansowym, odkuty 
został w białym marmurze przez Antoniego Broniszewskiego, z pięknym posągiem 
Ecce Homo w niszy, sygnowanym przez Marcelego Guyskiego21. Z kolei w 1897 roku 
biuro architektoniczne Tadeusza Stryjeńskiego dokonało odnowienia ołtarza głównego 
i prezbiterium kościoła św. Barbary, położonego w pobliżu kościoła Mariackiego w Kra-
kowie, usuwając jednocześnie cztery boczne ołtarze i pozostawiając cztery inne22. 
 Za ostatnie dzieło sakralne Tadeusza Stryjeńskiego wykonane w xix wieku należy 
uznać pomnik poświęcony Adamowi Mickiewiczowi, ustawiony w 1899 roku w ko-
ściele pw. św. Jana w Wilnie. Był to pierwszy – i aż do 1984 roku jedyny [sic!] – pomnik 
dedykowany wielkiemu poecie w mieście23, w którym spędził on ponad dziewięć pra-
cowitych lat. Podobnie jak wcześniejszy o trzy lata krakowski nagrobek Antoniego 
Rohozińskiego, typu przyściennego, z biustem Mickiewicza dłuta – ponownie – Mar-
celego Guyskiego umieszczonym w oprawie architektonicznej, zaprojektowanej przez 
architekta, a zrealizowanej przez Jana Rudnickiego z Warszawy. Tym razem całość 
utrzymana została w duchu jednoosiowej, barokowej nastawy ołtarzowej, z dwiema 
marmurowymi kolumienkami o brunatno-czerwonych trzonach, po bokach24.
 Po 1900 roku kwestie konserwacji zabytków, zeszły w działalności Tadeusza Stry-
jeńskiego na drugi plan. Po pierwsze, po pięciu latach (od 1895 roku), przestał pełnić 
funkcję konserwatora zabytków w powiatach Grybów, Jasło, Krosno, Limanowa, Nowy 
Sącz i Nowy Targ, i po drugie, ponownie pojawił się w jego pracowni – po praktyce 
w latach 1897–1899 – Franciszek Mączyński, niezwykle uzdolniony uczeń Sławomira 
Odrzywolskiego z c.k. Państwowej Szkoły Przemysłowej w Krakowie, którego obecność 
zmieniła niemal wszystko w życiu zawodowym Stryjeńskiego. Już wkrótce zadziwili 
Kraków i Galicję oryginalnymi projektami budynków użyteczności publicznej, w tym 
także kościołów.
 I tak, za wybitny przykład wczesnego modernizmu na gruncie krakowskim – zda-
niem Marcina Fabiańskiego i Jacka Purchli – należy uznać kościół pw. Opieki św. Józefa 
wraz ze stanowiącymi z nim jedną całość zabudowaniami klasztoru Karmelitanek Bo-
sych przy ul. Łobzowskiej 4025. Ten ciekawy, utrzymany w duchu neoromańskim zespół 
został wzniesiony w latach 1903–1905, na podstawie planów opracowanych przez Stry-
jeńskiego i Mączyńskiego w latach 1902 i 1903. Do budowy użyto ciemnej, intensywnie 
czerwonej cegły uzupełnionej – w miejscach konstrukcyjnych i dekoracyjnych – o ele-
menty wykonane w kamieniu, tak jakby twórcy „wahali się pomiędzy malowniczo-
ścią późnego historyzmu a kubicznością architektury początków wieku xx. W sumie 

21 Ruch artystyczny i umysłowy, „Czas” 1896, nr 267, s. 3, s. 83; Katalog zabytków sztuki w Polsce, op. cit., s. 83.
22 Jerzy Paszenda, Miscellanea. List Władysława Łuszczkiewicza o architekturze kościoła św. Barbary w Krakowie, 

„Rocznik Krakowski”, t. xli: 1970, s. 97.
23 Wówczas to odsłonięto tuż obok kościoła św. Anny, odkuty w czerwonym granicie posąg poety, wspartego 

na przełamanej kolumnie, dłuta Gediminasa Jakūbonisa, czołowego rzeźbiarza litewskiego, reprezentanta ra-
dzieckiej szkoły rzeźbiarskiej. Zob.: Piotr Szubert, Pomnik Adama Mickiewicza w Wilnie, „Blok-Notes Muzeum 
Literatury im. Adama Mickiewicza”, t. 9: 1988, s. 195–236.

24 Luc[jan] Uziębło, Pomnik Mickiewicza, „Tygodnik Polski’ 1899, nr 43, s. 883–884.
25 Marcin Fabiański, Jacek Purchla, Przewodnik po architekturze Krakowa, [Kraków 2001], s. 276–277.
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kościół uległ niemal całkowitemu zniszczeniu. W latach 1918–1926 został odbudowany 
z dużym pietyzmem i rozbudowany przez Tadeusza Stryjeńskiego, który zaprosił do 
współpracy – przy wystroju wnętrza – Wojciecha Jastrzębowskiego. Architekt odbu-
dowując kościół, powiększył go – bez wątpienia na życzenie parafii – przedłużając 
jego nawę o kilka przęseł oraz dodał wysoką wieżę z efektownym hełmem w elewacji 
zachodniej34, będącym próbą nawiązania do stylistyki hełmów kościoła Mariackiego 
i wieży ratuszowej w Krakowie. Z kolei Jastrzębowski zaprojektował nie tylko polichro-
mię i witraże, ale także elementy całego nowego wyposażenia wnętrza: ołtarze, am-
bonę, konfesjonały, ławki, żyrandole, meble w zakrystii, które jednak nie zostały nigdy 
zrealizowane, być może z braku funduszy. Natomiast obu twórcom udało się wznieść 
wikarówkę i plebanię. Stryjeński i Jastrzębowski planowali również – niestety bez po-
wodzenia – regulację układu urbanistyczno-przestrzennego Radłowa, wraz z budową 
ratusza i budynku przeznaczonego na siedzibę remizy strażackiej i publicznego szaletu. 
 Za ostatnie dzieło Tadeusza Stryjeńskiego na polu architektury sakralnej należy 
uznać kaplicę grobową rodziny Dolańskich, wzniesioną na cmentarzu parafialnym 
w Baranowie Sandomierskim oraz plany rozbudowy (powiększenia) miejscowego 
kościoła parafialnego z xvii wieku. Architekt mimo sędziwego wieku i problemów 
ze wzrokiem (od kilku lat borykał się z jaskrą, która doprowadziła go do niemal cał-
kowitej ślepoty w 1932 roku), opracował bardzo szybko – w 1931 roku – plany kaplicy, 
a kilka miesięcy później powstały plany rozbudowy kościoła, które wobec protestu 
części parafian, nie zostały jednak zrealizowane. W tej sytuacji, na wiosnę 1932 roku, 
rozpoczęto prace budowlane przy wznoszeniu kaplicy. Prowadził je majster budow-
lany Walenty Kozdęba z Baranowa, z którym Stryjeński współpracował już wcześniej 
podczas odbudowy – położonego w pobliżu – zniszczonego przez pożar maniery-
stycznego zamku Leszczyńskich35. Z powodu problemów finansowych i inflacji, bu-
dowa trwała do 1934 roku, kiedy to ukończono kryptę oraz bryłę zewnętrzną kaplicy. 
Wnętrze w stanie prowizorki pozostało aż do 1970 roku36. Kaplica rodziny Dolańskich 
to jedno z dwóch dzieł Tadeusza Stryjeńskiego (obok kaplicy rodziny Jędrzejowiczów 
w Zaczerniu) utrzymane w stylistyce klasycystycznej, z prostym, dwukolumnowym 
portykiem i tympanonem od frontu. 
 Tak więc dorobek projektowy, budowlany i konserwatorski Tadeusza Stryjeń-
skiego w zakresie architektury sakralnej jest nie tylko liczny, ale i bardzo różnorodny. 

34 Tadeusz Szydłowski, Odbudowa starodawnego kościoła w Radłowie, „Rzeczy Piękne” 1918, nr 3, s. 18–26; 
Sprawozdania z posiedzeń komisji historii sztuk…, „Prace Komisji Historii Sztuki”, t. 2: 1922/23, s. x–xiv.

35 Pożar wybuchł w 1898 roku. Prace budowlane i konserwatorskie, prowadzone przez Stryjeńskiego na zlecenie 
ówczesnego właściciela zamku Stanisława Dolańskiego, trwały z przerwami wiele lat. Ich faktyczne zakończe-
nie nastąpiło dopiero w kwietniu 1931 roku. W 1903 roku architekt urządził na parterze skrzydła zachodniego 
zamku kaplicę o wystroju secesyjnym. Znalazł się w niej tryptyk Jacka Malczewskiego (w ołtarzu), witraż Józefa 
Mehoffera oraz w lunetach sklepienia dekoracja malarska ze znakami zodiaku, wykonana przez Antoniego 
Tucha, według projektu Franciszka Mączyńskiego, wówczas współpracownika Tadeusza Stryjeńskiego. Niemal 
cały wystrój i wyposażenie kaplicy uległo zniszczeniu podczas ii wojny światowej. O udziale w jej powstaniu 
obu architektów, świadczą kartusze z ich monogramami umieszczone ponad kapitelami dwóch kolumn wspie-
rających belki stropu. Zob.: J. Skrzypczak, op. cit., s. 64–66.

36 Ibidem, s. 77–81.

Słowik, tym razem według planów Franciszka Mączyńskiego. Zdaniem o. Benignusa 
Wanata „Ze szkodą dla architektury odstąpiono od pierwotnego planu Stryjeńskiego”30, 
zacierając jego wczesnomodernistyczną koncepcję. Kościół budowany przez wiele lat, 
z długimi przerwami, nawiązuje ostatecznie do stylu romańsko-gotyckiego. 
 W 1909 roku Koło Architektów w Warszawie ogłosiło konkurs na projekt kościoła 
we wsi Orłów, pow. Krasnystaw, guberni lubelskiej. Zgodnie z zaleceniami organizato-
rów konkursu miał to być „Kościół murowany, sklepiony, wewnątrz tynkowany, o po-
wierzchni 300 m2. Architektura konstrukcyjna i prosta, a w ogólnych masach ma-
lownicza”31. Stryjeński wziął w nim udział tym razem z Józefem Czajkowskim, lecz 
nie odnieśli sukcesu. Konkurs wygrał duet architektów warszawskich – Zdzisław 
Kalinowski i Czesław Przybylski, a ich projekt przeznaczono do realizacji. Projektu 
Stryjeńskiego i Czajkowskiego jury nawet nie zauważyło, podczas gdy autor artykułu 
zamieszczonego w „Architekcie” tak napisał o nim: „Kościół trzynawowy. Szkoda, że 
o charakterze kościoła ceglanego. Galerie boczne, na których co druga arkada nie ma 
kolumny czy słupa, stanowią motyw nielogiczny i niezupełnie nasz. Absyda z zewnątrz 
za hałaśliwie dekorowana”32. 
 Także kościołem bazylikowym, trójnawowym, czteroprzęsłowym, z wydzieloną par-
tią kruchty, zakrystią i skarbczykiem oraz wyniosłą wieżą przy elewacji bocznej (za-
chodniej), jest kościół parafialny pw. św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Grębowie, 
pow. tarnobrzeski. Ten ceglany, z interesującym detalem kamiennym obiekt, można 
uznać za wczesnomodernistyczny, utrzymany w stylistyce romańsko-gotyckiej, wyka-
zujący duże podobieństwa z zespołem kościelno-klasztornym Karmelitanek Bosych 
przy ul. Łobzowskiej oraz kościołem i klasztorem Karmelitów Bosych przy ul. Rako-
wieckiej w Krakowie. Nic w tym dziwnego, skoro jego budowę dla Henryka Koraba 
Dolańskiego, ówczesnego właściciela Grębowa, rozpoczęto prawdopodobnie w 1912 
roku według planów opracowanych przez… Stryjeńskiego i Mączyńskiego. Budowa 
ciągnęła się przez kilka lat i przed wybuchem i wojny światowej kościół nie był jeszcze 
ukończony, chociaż już pod dachem. Najdłużej trwały prace budowlane przy wieży. 
Ostatecznie kościół konsekrowano dopiero w 1922 roku33. 
 Lata i wojny światowej, które skutecznie przerwały ożywioną działalność projekto-
wo-budowlaną Tadeusza Stryjeńskiego i jego współpracowników, przyniosły ogromne 
zniszczenia w zabudowie wielu polskich miast i miasteczek. Zacięte walki prowadzone 
m.in. na terenie Galicji Zachodniej doprowadziły do niepowetowanych strat także na 
polu architektury sakralnej. I tak w Radłowie, powiat tarnowski, znajdował się nieduży 
(składający się z prezbiterium i jednonawowego korpusu oraz zakrystii) xv-wieczny, 
wzniesiony z cegły gotycki kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela, o skromnym 
detalu architektonicznym i rzeźbiarskim, do którego dobudowano w xvii wieku drew-
nianą, przysadzistą wieżę od zachodu. W 1915 roku, w wyniku ostrzału artyleryjskiego 

30 O. Benignus Józef Wanat, Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605–1975, 
Kraków 1979, s. 111.

31 Konkursy, „Przegląd Techniczny” 1909, nr 50, s. 580.
32 Konkurs na projekt kościoła we wsi Orłów, „Architekt” 1910, z. 4, s. 63.
33 J. Skrzypczak, op. cit., s. 46–51.
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il. 1. Tadeusz Stryjeński w pawilonie polskim na wystawie
 paryskiej w 1925 roku, fot. ze zbiorów rodziny architekta
il. 2. Karykatura Tadeusza Stryjeńskiego, fot.: „Bocian” 1901, nr 21, s. 4.

1.

2.

Architekt i jego współpracownicy, radzili sobie bez większych problemów zarówno 
z projektowaniem obiektów małych, jak i dużych, prostych i bardzo skomplikowanych, 
utrzymanych w bardzo różnorodnej stylistyce. Od wczesnego średniowiecza począw-
szy (romanizm i gotyk) poprzez nowożytność (głównie renesans), a na klasycyzmie, 
narodzinach secesji i modernizmie początku xx wieku skończywszy. Bez wątpienia 
najbliższy był jednak Stryjeńskiemu gotyk. Architekt znający bardzo dobrze najcie-
kawsze przykłady architektury sakralnej w tym stylu, w wielu krajach Europy, zwłasz-
cza w tak mu bliskiej Francji, najczęściej sięgał właśnie po wzorce i inspiracje z tej 
epoki. Nie wydaje się, aby zamawiający ingerowali w stylistykę wznoszonych obiek-
tów. Ufano architektowi, jego doświadczeniu i profesjonalizmowi. Liczyła się bowiem 
przede wszystkim precyzja i jakość wykonania oraz poniesione koszty. Zwracano także 
uwagę na funkcjonalność wnętrz (zwłaszcza w przypadku zespołów kościelno-klasz-
tornych). I chyba tylko Karmelitanki Bose z ul. Łobzowskiej w Krakowie, do dziś mają 
za złe Stryjeńskiemu i Mączyńskiemu, że źle zaprojektowali poszczególne pomieszcze-
nia w kościele i klasztorze, ponieważ jest w nich – zwłaszcza w okresie jesienno-zimo-
wym – zbyt zimno. 

prof. dr hab. Lechosław Lameński:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła ii w Lublinie
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 il. 4. Tadeusz Stryjeński, Projekt restauracji wież katedry we Włocławku,
 fot.: „Czasopismo Techniczne” 1883, nr 6, tabl. ii.
il. 5. Tadeusz Stryjeński, Zygmunt Hendel (architektura), Marceli Guyski (rzeźba), Nagrobek Antoniego
 Rohozińskiego w kościele św. Piotra i św. Pawła w Krakowie, fot.: „Architekt” 1900/1901, nr 9, s. 151/152.

4.

5.

 il. 3. Tadeusz Stryjeński, Projekt kościoła parafialnego w Dobrzechowie – elewacja
 boczna, rzut, fot.: „Przyjaciel Sztuki Kościelnej” 1883, nr 6, s. 109.

3.
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il. 8. Tadeusz Stryjeński, Franciszek Mączyński, Projekt konkursowy kościoła św. Elżbiety we Lwowie –
 widok perspektywiczny, fot.: „Architekt” 1903, nr 4, tabl. xx.

8.
il. 6. Tadeusz Stryjeński, Widok ściany północnej w prezbiterium kościoła nmp w Krakowie,
 fot.: „Przegląd Techniczny” 1889, nr 11, s. 305.
il. 7. Tadeusz Stryjeński, Franciszek Mączyński, Kościół i klasztor Karmelitanek Bosych przy ul. Łobzowskiej 
 w Krakowie – widok klasztoru od ogrodu, wewnętrzny dziedziniec, wejście do klasztoru, 

fot.: „Przegląd Techniczny” 1906, nr 32, tabl. xli.

6.

7.



2928 Architektura miast iv

il. 10. Tadeusz Stryjeński, Józef Czajkowski, Projekt konkursowy kościoła we wsi Orłów, pow. Krasnystaw –
 widok perspektywiczny, widok od prezbiterium, rzut, fot.: „Architekt” 1910, nr 4, tabl. xi.

10.
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il. 9. Tadeusz Stryjeński, Franciszek Mączyński, Kaplica zamkowa w Żywcu – widok ogólny,
 rzut, fot.: „Przegląd Techniczny” 1906, nr 32, tabl. xliv.

9.
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Kościół pw. św. Wojciecha w Kielcach to najstarsza, a zarazem jedyna widoczna pozo-
stałość osady przedlokacyjnej1. Ziemie w rejonie Gór Świętokrzyskich stały się własno-
ścią biskupów krakowskich na przełomie xi i xii wieku, w okresie intensywnej akcji 
nadań ziemskich na rzecz Kościoła, dokonanej zapewne przez Władysława Hermana, 
jako rodzaj ekspiacji rodu za zabójstwo św. Stanisława2. Ziemie te podzielono na cztery 
klucze: kielecki, tarczecki, kunowski, iłżecki3. Ze względu na swoje zalety topograficzne 
Kielce obrane zostały za główny ośrodek administracji kościelnej i ekonomicznej dóbr 
łysogórskich. Wyrazem tego miała być także fundacja kolegiaty4. Przyjmuje się, iż pier-
wotny murowany kościół kolegiacki, poprzednik dzisiejszej katedry, zbudowany został 
w 1171 roku5. Ks. Franciszek Mazurek zauważa, że zanim powstała gedeonowa kolegiata, 

1 J.L. Adamczyk, T. Wróbel, Kielce portrety zabytków, Kielce 2008, s. 25.
2 M. Pieniążek-Samek, Tributum Gratitudinis Reddo. Fundacje artystyczne na terenie Kielc w xvii i xviii wieku. 

Studia z historii kultury, Kielce 2005, s. 45–46.
3 J. Pazdur, Dzieje Kielc do 1863 roku, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, s. 33.
4 Ibidem, s. 34; J. Pazdur, O początkowych siłach miastotwórczych na terenie Kielc, [w:] Zeszyty kieleckie. Historia, 

literatura, kultura, Łódź 1973, s. 7–16, tu: s. 15.
5 Katalog sztuki w Polsce, Tom iii, Województwo kieleckie, Zeszyt 4, pod red. J. Z. Łozińskiego i B. Wolff, inwen-

taryzację przeprowadził T. Przypkowski, Warszawa 1957, s. 26; R. Garus, Bazylika katedralna w Kielcach, Kielce 
1991, s. 13; Widok katedry kieleckiej, „Radostowa. Ilustrowany Miesięcznik Świętokrzyski”, 5 (1937), s. 1; J.L. Pycia, 
Nad Silnicą, Tom iii, wydanie pośmiertne, Kielce 1938, s. 3; Katedra i pałac biskupi w Kielcach, „Biesiada Lite-
racka”, 35 (1899), s. 164–165, tu: s. 164; K. Tymieniecki, Kielce w wieku xiii jako ośrodek patriotyzmu polskiego 
(Przyczynek do kultu św. Stanisława), [w:] Pamiętnik kielecki. Przeszłość kulturalna regionu, Kielce 1947, s. 41–62, 
tu: s. 42; T. Dybczyński, Tania podróż po kraju. Zajmujący opis pierwszej podróży z licznemi rycinami, Warszawa 
1911, s. 64; ks. P. Tkaczyk, Bazylika Katedralna w Kielcach, Kielce 2007, s. 7; Kielce materiały źródłowe do połowy 
xix wieku, opracowali: Z. Guldon, S. Marcinowski i E. Wirska, Kielce 1971, s. 1; D. Olszewski, Kielce (hasło w:), 

Przyczynek do badań nad restauracją kościoła 
pw. św. Wojciecha w Kielcach

Barbara Maria Gawęcka

il. 11. Tadeusz Stryjeński, Wojciech Jastrzębowski, Projekt restauracji i rozbudowy kościoła
 w Radłowie, pow. Tarnów – elewacja południowa, fot.: „Rzeczy Piękne” 1918, nr 3, s. 24.
il. 12. Kartka pocztowa wydana własnym sumptem przez Tadeusza Stryjeńskiego z fotografią kaplicy
 grobowej rodziny Dolańskich w Baranowie Sandomierskim, fot. ze zbiorów rodziny architekta

11.

12.
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Ś. Wojciecha na przedmieściu Miasta Wojewódzkiego Kielce sytuowany […] potrze-
buje reperacji, gdyż nietylko z kamiennych płatów, któremi są trzy murowane szczyty 
pokryte […] spadły, a inne spadnieniem grożą, ale nawet nadpsute tynki sklepienia 
wewnątrz Kościoła odrywają się i spadają, a nawet i samo sklepienie przez nacieka-
nie zwaleniem się zagraża”11. Komisja reskryptem 29 z marca 1821 r. nakazała albo 
zamknąć zrujnowany kościół, albo też poddać go reperacji12. W latach 1827–1828 prze-
prowadzono gruntowny remont świątyni13. Jak czytamy w protokole wizytacji kolegiaty 
z 1830 r.: „Kościuł filialny S. Woyciecha zwany w Kielcach położony pod dozorem Ka-
pituły nowo wyreperowany z dowolnych składek przez Parafian złożonych”14.
 Kolejne prace remontowe miały miejsce w latach 50. xix wieku. Jak pisze ks. Józef 
Ćwikliński w swoim sprawozdaniu: „W tym czasie widząc Kościół Ś. Wojciecha opusz-
czony, cmentarz nie obmurowany, na którym pasło się bydło i trzoda, mustrowali się 
Żołnierze i jak mi donoszono odbywały się obrzydłe bezeceństwa ze zniewagą miejsca 
Śo -, wyjednałem w Rządzie Guber. Radomskim za pośrednictwem Naczelnika […] 
Zielińskiego zrobienie anszlagu na obmurowanie Cmentarza na rs. 636 kop. 21 ½ oraz 
upoważnienie Komissyi Rządowej J.W. do zbierania ofiar dobrowolnych […] rozpoczą-
łem roboty, a nie trzymając się anszlagu obmurowałem Cmentarz, pokryłem dachem 
z gontów modrzewiowych, nagrobki poniewierające się zebrałem i umiesciłem w mu-
rze Cmentarnym – Kościół cały gontem modrzewiowym pokryłem i otynkowałem 
wewnątrz i zewnątrz. Wybudowałem kruchtę także gontem modrzewiowym pokrytą”15.
 Kolejne prace, związane z chęcią utworzenia parafii pw. św. Wojciecha, rozpoczęto 
w latach 80. xix wieku. W latach 1885–1889 Franciszek Kowalski wykonał projekt 
i sprawował nadzór nad przebudową i rozbudową kościoła św. Wojciecha16. Potrzeba 
nowej świątyni była aż nadto widoczna. Dotychczasowy kościół mógł pomieścić 850 
osób, gdy nowo wytyczona parafia miała liczyć przeszło 5 tysięcy ludzi. Dlatego też 
zaczęto przygotowywać plany przebudowy świątyni. Zaczęto gromadzić pieniądze 
na restaurację kościoła. Rozdano w tym celu kapłanom książeczki do zbierania ofiar. 
Zawiązano komitet budowlany, w skład którego weszli: „ks. Ćwikliński, p. Franciszek 
Ksawery Kowalski, Możdżeński, Kalinowski i Jeziorowski. Wszyscy zaoferowali swą 

11 Pismo Kommissyi Wojewodztwa Krakowskiego do Konsystorza Biskupiego Kieleckiego, z 29 Marca 1821 r., 
Archiwum Diecezjalne w Kielcach (dalej adk), Akta Konsystorskie Parafie. Akta katedry i kolegiaty kieleckiej 
(dalej pkk), sygn. pkk-3, k. 278.

12 Pismo Komisji Województwa Krakowskiego do Zgromadzenia Księży Wikariuszów Kieleckich, z 29 kwietnia 
1821 r., adk, sygn. pkk-3, k. 278 v.

13 M. Pieniążek-Samek, Sztuka sakralna…, s. 11.
14 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Acta Visitationis, sygn. A.V.63, k. 67.
15 Sprawozdanie ks. Józefa Ćwiklińskiego z 4 listopada 1884 r., adk, sygn. pkk-36, k. 131–138, tu: k. 131–131v.a; 

O pracach konserwatorskich i restauratorskich prowadzonych w latach 50. xix w. pisali: J. Piwek, Kielce w latach 
1816–1866. Ludność i gospodarka, Ostrowiec Świętokrzyski 2005, s. 57; ks. T. Wróbel, Osiemsetlecie fundacji bpa 
Gedeona w Kielcach, „Kielecki Przegląd Diecezjalny”, 5 (1971), s. 194–231, tu: s. 200.

16 Ibidem; Karta Ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa, kościół parafialny p.w. św. Wojciecha, tekst, 
plany i rysunki opracowała i. Wiśniewska w 1998 r., zdjęcia wykonał W. Siudowski, Archiwum Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Kielcach (dalej awkz w Kielcach); R. Mirowski, Świętokrzyski album, część ii, Kielce 
2000, s. 76; Inwentarz Kościoła Paraf: Sgo. Wojciecha w Kielcach. Opis Historyczny tegoż Kościoła, adk, Akta 
konsystorskie, Opis kościołów dekanatu kieleckiego, sygn. od-8/4, k. 19 v.
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już wcześniej istniał modrzewiowy kościółek pw. św. Wojciecha. Powstanie grodu i pa-
rafii pw. św. Wojciecha ściśle się ze sobą łączą, toteż obydwa te fakty należy odnieść do 
jednego momentu, ale wcześniejszego niż 1171 rok6. Najstarszy dokument dotyczący 
bezpośrednio kolegiaty kieleckiej pochodzi z 1213 roku. Jak się przypuszcza, w tym 
samym czasie, za biskupa Wincentego Kadłubka mogło nastąpić przeniesienie parafii 
z kościoła św. Wojciecha do kolegiaty kieleckiej7.
 W 1763 roku kustosz kielecki Józef Rogalla, w miejsce drewnianego kościoła wysta-
wił nowy murowany. Nową świątynię przeznaczono na kościół cmentarny. Budynek 
był orientowany, jednonawowy z prostokątnym prezbiterium od wschodu i dostawioną 
doń zakrystią. Na dwuspadowym dachu umieszczono wieżyczkę na sygnaturkę8. We 
wnętrzu ustawiono chór muzyczny wsparty na dwóch słupach, ściany zaś pokrywała 
polichromia9. W świątyni były trzy ołtarze: ołtarz główny z obrazem Zaśnięcia Naj-
świętszej Marii Panny oraz boczne pod wezwaniem św. Józefa i św. Wojciecha. 
 Kapituła uzasadniała swe prawa do kaplicy cmentarnej podkreślając ścisłą łączność 
kościoła św. Wojciecha z kolegiatą kielecką. Postanowiono odtąd część funduszy prze-
znaczyć na naprawy świątyni. Remonty i utrzymanie budynku kościelnego oparto na 
wpływach z kanonii Pierzchnica, Głęboczki i części dochodów pogrzebowych. W ko-
lejnych latach rząd austriacki skonfiskował dobra kustosza i kanonii pierzchnickiej, 
tym samym odbierając świątyni fundusze przeznaczone na jej utrzymanie. Dodatkowo 
w 1817 roku zaczęto tworzyć nowy cmentarz p.w. św. Józefa. Budowa cmentarza i nowej 
kaplicy wymagała dużych nakładów pieniężnych, zdobywanych kosztem kościoła pw. 
św. Wojciecha. Świątynia na początku xix wieku zaczęła podupadać10. W 1821 roku Bu-
downiczy Wojewódzki zawiadamiał Komisję województwa krakowskiego, iż „Kościół 

Encyklopedia Katolicka, Lublin 2000, s. 1392–1396, tu: s. 1394; J. Główka, Kielce miasto z koroną w herbie, Kielce 
2005, s. 97; J. Łoziński, Pomniki sztuki w Polsce, Tom i, Małopolska, Warszawa 1985, s. 377; R. Mirowski, Święto-
krzyski album, Część i, Kielce 2000, s. 36; M. Pieniążek-Samek, Sztuka sakralna. Architektura. Rzeźba. Malarstwo, 
[w:] Kielce. Historia. Kultura. Sztuka, fotografie S. Markowski, tekst M. Pieniążek-Samek, A. Oborny, J. Główka, 
Kielce 2003, s. 9–107, tu: s. 15; R. Wrońska-Gorzkowska, E. Gorzkowski, Album kielecki. Starówka. Część iii, 
Kielce 1999, s. 144; Dzieje regionu świętokrzyskiego od x do końca xviii wieku, pod red. J. Wijaczki, Warszawa–
Kielce 2004, s. 55; Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, Województwo kieleckie, Tom 15, spis opracował 
K. Myśliński, Warszawa 1995, s. 99; F. Kiryk, Urbanizacja Małopolski. Województwo sandomierskie. xiii–xvi 
wiek, Kielce 1994, s. 54; T. Szydłowski, Pomniki architektury epoki piastowskiej we województwach krakowskiem 
i kieleckiem z 186 ilustracjami i mapką orjentacyjną, Kraków mcmxxviii, s. 35; J. Kłoczowski, Kościół w wiekach 
średnich na obszarze dzisiejszej diecezji kieleckiej, [w:] Księga jubileuszu stulecia diecezji kieleckiej (1883–1983), 
Kielce 1986, s. 193–214, tu: s. 204; Z. Guldon, Gospodarka i społeczeństwo. Rozwój wielkiej własności ziemskiej, 
[w:] Dzieje regionu świętokrzyskiego od x do xviii wieku, pod red. J. Wijaczki, Warszawa–Kielce 2004, s. 51–79, 
tu: s. 55.

6 ks. F. Mazurek, Kościół i parafja św. Wojciecha w Kielcach (opis historyczno-prawny), Kielce 1935, s. 19; 
 J.L. Adamczyk, Rynek w Kielcach. Przekształcenia przestrzenne i zabudowa mieszczańska Kielc lokacyjnych 

w xvii–xix wieku. Szkicem historycznym: Osada wczesnośredniowieczna i Kielce lokacyjne w średniowieczu 
poprzedził Andrzej Kozalski, Kielce 1997, s. 18–19; B. Rzewuska-Kurzeja, Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze 
kieleckiej w średniowieczu, „Nasza Przeszłość”, Nr 59, 1983, s. 69–96, tu: s. 78–79.

7 J.L. Adamczyk, Wzgórze zamkowe w Kielcach, Kielce 1991, s. 14; B. Rzewuska-Kurzeja, op. cit, s. 79.
8 J.L. Adamczyk, T. Wróbel, Kielce portrety zabytków…, s. 26.
9 M. Pieniążek-Samek, Dziedzictwo kultury, [w:] Kielce przez stulecia, Kielce 2014, s. 118.
10 ks. F. Mazurek, s. 39–41.
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z marmurową mensą, w części pozłacany). Retabulum zdobiły trzy obrazy Jana Styki: 
Serca Pana Jezusa, św. Rozalii i św. Franciszka25. Dzisiaj w centralnej części retabulum 
znajduje się obraz Miłosierdzia Bożego (Jezu, ufam Tobie), nad nim w zwieńczeniu 
przedstawienie św. Franciszka.
 W kaplicy pw. św. Wojciecha biskupa męczennika ustawiono marmurowy ołtarz, 
fundowany przez kupców kieleckich za 1500 rubli. W centralnej części umieszczono 
przedstawienie św. Wojciecha Męczennika – „obraz stary, w nowych złoconych ra-
mach”, powyżej obraz Najświętszej Marii Panny, autorstwa Jana Styki. 
 W kościele, przy ścianie południowej, ustawiono także marmurowy ołtarz Matki 
Boskiej Częstochowskiej, fundowany przez urzędników kolejowych w 1890 roku, z ob-
razami Matki Boskiej i Przemienienia Pańskiego na zasuwie26.
 Wystrój malarski w kościele pw. św. Wojciecha wykonał Franciszek Nowakowski 
w 1911 roku27. Można w nim zauważyć pewne podobieństwa w stosunku do wykona-
nego wcześniej malarstwa ściennego w dzisiejszej katedrze kieleckiej. Owe zbieżności 
widać szczególnie w zastosowaniu różnorakich ornamentów podkreślających szwy 
sklepienne, to jest prawie identycznej plecionki, czy wici roślinnej. Poza tym na niektó-
rych wysklepkach przedstawiono arabeskę, którą także wykorzystywano w polichromii 
katedry. Podobieństwa odnaleźć można także w ukazywaniu świętych w medalionach, 
uplecionych z roślin, które w przypadku kościoła pw. św. Wojciecha, są ukazane w spo-
sób uboższy i uproszczony. W gurtach nadokiennych i sklepiennych wykorzystano, 
podobnie jak w katedrze, rozety namalowane w prostokątnych medalionach. 
 Wyrestaurowany i konsekrowany kościół pw. św. Wojciecha wyczekiwał zatwierdze-
nia parafii. 25 listopada 1889 roku rząd rosyjski udzielił zgody na jej otwarcie. 13 grudnia 
tegoż roku biskup Kuliński, wydał dokument erekcyjny. Został on ogłoszony z ambon 
kieleckich 1 stycznia 1890 roku. Formalnie parafia rozpoczęła swe istnienie dopiero 13 
stycznia 1890 roku. Pierwszym proboszczem został ks. kanonik Adam Kuliński, wcze-
śniejszy wikariusz katedralny i bratanek biskupa28.
 Przy omawianiu restauracji kościoła św. Wojciecha w Kielcach, w sposób szczególny 
należy podkreślić pracę dwóch osób: ks. Józefa Ćwiklińskiego i budowniczego Fran-
ciszka Kowalskiego.
 Pierwszy z nich w sposób szczególny zaangażowany był w dzieło ratowania zabytko-
wych świątyń kieleckich (m.in. dzisiejszej katedry kieleckiej)29. Ksiądz Józef urodził się 
11 lutego 1817 r. w Koszowie, k. Wadowic. Uczęszczał do szkoły wojewódzkiej, a następ-
nie do gimnazjum w Kielcach. W 1837 roku wstąpił do seminarium duchownego. Świę-
cenia kapłańskie przyjął 25 lipca 1840 roku. Początkowo był wikarym kolegiaty (dziś 

25 Inwentarz kościoła parafialnego św. Wojciecha w Kielcach z roku 1903…, s. 97.
26 Ibidem.
27 I. Gawron, Sprawozdanie z przeprowadzonych prac konserwatorskich polichromii, ołtarza i ambony w kościele 

paraf. pw. św. Wojciecha w Kielcach wraz z dokumentacją fotograficzną, 1979 r., awkz w Kielcach, sygn., K.Woj. 7.
28 Ks. F. Mazurek, Kościół i parafja…, s. 61–64.
29 W tym samym czasie w diecezji służyło dwóch kapłanów o nazwisku Józef Ćwikliński. O pierwszym mowa jest 

w artykule, drugi zaś był proboszczem parafii olkuskiej, a następnie wolbromskiej i zasłynął m.in. z organizacji 
wystąpień patriotycznych.

pracę bezinteresownie”17. 28 czerwca 1885 roku został poświęcony i położony przez bpa 
kieleckiego Tomasza Teofila Kulińskiego kamień węgielny pod nową świątynię18.
 Przyjęty plan budowy wymagał zmian. Murów dawnego kościoła nie rozbierano, 
za wyjątkiem wschodniej ściany, przy której był ołtarz główny. Aby stworzyć nowe 
prezbiterium, przedłużono starą nawę. Przebudowano nawy boczne. Z przecięcia naw 
powstał krzyż łaciński. Północne ramię krzyża, zakończone półkoliście, przeznaczono 
na kaplicę św. Wojciecha. W ramieniu południowym (od ul. Bodzentyńskiej) utwo-
rzono boczne wejście i nad nim wzniesiono smukłą wieżę. Po wykonaniu wieży, kaplicy 
św. Wojciecha i pokryciu świątyni dachem, okazało się, iż potrzebne jest podwyższenie 
murów dzisiejszego prezbiterium. Dlatego też dach, sklepienia i okna są w tej części 
nowe. Nowa jest także zakrystia przystawiona do północnej ściany prezbiterium. Nie-
naruszony pozostał tylko dawny przysionek, służący jako wejście do prezbiterium od 
strony południowej19. Zdaniem ks. Franciszka Mazurka wieża „nad bocznem wejściem, 
[…] jej wysokość, cienkość i zakończenie nie są dla oka czemś miłem, owszem nawet 
szpetnem. Niesmaczną i za niską jest również stara przybudówka (przysionek) umiesz-
czona przy wejściu do prezbiterjum. I tu należałoby skończyć z krytyką architektury 
kościoła, ale niestety nie możemy tego jeszcze uczynić. Zbyt silnie bowiem prowokuje 
nas główne wejście […]”20. Na dokończenie świątyni potrzebowano czterech lat pracy. 
Kościół posiada do dziś ten sam kształt, jaki został mu nadany w xix wieku. Jedynym 
wyjątkiem jest hełm wieży, który wcześniej miał kształt cebulasty21.
 Podczas powyższych prac restauracyjnych uległo zmianie również wyposażenie 
kościoła. Z inwentarza kościoła z 1903 r. dowiadujemy się, iż w 1897 r. w miejsce prowi-
zorycznego retabulum, ustawiono nowy stiukowy ołtarz, którego budowa kosztowała 
5500 rubli.
 W retabulum umieszczono wówczas przedstawienie Cudownego rozmnożenia 
chleba, autorstwa Jana Styki, obraz Bóg Ojciec Ryszarda Oknińskiego, a także rzeźby 
świętych: Piotra, Pawła, Stanisława, Wojciecha oraz Zmartwychwstałego Chrystusa. 
Ołtarz konsekrował bp. T. Kuliński w 1897 roku22. 
 W nawach świątyni ustawiono dwa nowe ołtarze boczne. W nawie północnej oł-
tarz pw. św. Józefa (drewniane, w części pozłacane retabulum z marmurową mensą). 
Retabulum zdobiły dwa obrazy Jana Styki, ukazujące św. Józefa i św. Jana Nepomucena. 
Koszt budowy ołtarza wyniósł 500 rubli23. Projekt ołtarza wykonany przez Franciszka 
Kowalskiego znajduje się w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach24. W nawie południo-
wej wystawiono ołtarz pw. Serca Pana Jezusa (podobnie jak ołtarz św. Józefa drewniany 

17 ks. F. Mazurek, Kościół i parafja św. Wojciecha…, s. 50.
18 Ibidem.
19 Ibidem, s. 51.
20 Ibidem, s. 52.
21 J.L. Adamczyk, Tadeusz Wróbel, op. cit., s. 20.
22 Inwentarz kościoła parafialnego św. Wojciecha w Kielcach z roku 1903 – ks. F. Mazurek, Kościół i parafja św. Woj-

ciecha w Kielcach (opis historyczno-prawny), Kielce 1935, s. 97.
23 Ibidem.
24 Projekt ołtarza pw. św. Józefa, wykonany przez Franciszka Kowalskiego w 1888 r., adk, Akta konsystorskie parafii 

św. Wojciecha w Kielcach, sygn. pk-6/2 (dalej pk-6/2), k. 2.
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Kowalski. Główne prace wykonano w październiku i listopadzie 1890 r. pod nadzorem 
architekta miejskiego Alfonsa Welkego38. Jak podaje Jan Leszek Adamczyk, Kowalski 
zaprojektował także przebudowę pałacu pobiskupiego w Kielcach39. W owym czasie 
m.in. smukłe hełmy wież zastąpiono płaskimi daszkami namiotowymi40. Architekt 
wykonywał także projekty reprezentacyjnych gmachów użyteczności publicznej. Do 
najważniejszych tego typu prac należy projekt odbudowy i przebudowy gmachu Ma-
gistratu w Kielcach (1875)41. Budynek ratusza był jeszcze dwukrotnie przebudowywany. 
Początkowo w latach 30. xx w. „oczyszczono” go z neorenesansowej dekoracji, a na-
stępnie w latach 1950–1951 dokonano ponownej przebudowy, przywracając elewację 
sprzed 1873 roku42. Wcześniej, bo w 1865 roku, Kowalski wykonał projekt zakładu szkol-
nego Hermana Hillera w Kielcach przy ul. Leśnej, a w 1866 r. prowadził nadzór nad 
remontem tzw. Gmachu Leonarda43. W 1877 r. budowniczy zaprojektował hotel i teatr 

„Ludwika” w Kielcach (obecny teatr im. Stefana Żeromskiego przy ul. Sienkiewicza)44. 
W 1880 roku Franciszek Kowalski wykonał projekt siedziby Dyrekcji Szczegółowej 
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kielcach przy ul. Leonarda (obecnie budynek 
Narodowego Banku Polskiego przy ul. S. Moniuszki, przebudowany w latach 30. xx 
wieku). Natomiast w 1883 roku sporządził projekt budowy koszar45. W 1878 roku wyko-
nał także projekt browaru Stumpfa w Kielcach u zbiegu ul. Ogrodowej i Jana Pawła ii46. 
Budowniczy gubernialny wykonywał także projekty kamienic, m.in. kamienicy miesz-
kalnej Józefa Borkowskiego w Kielcach przy ul. Wesołej (1867)47. Przypisywany jest mu 
także projekt pałacyku Hönigmana (ul. Kościuszki 6), wybudowanego ok. 1876 r.48 oraz 
pałacyku dyrektora gimnazjum (posesja dawnej kanonii zw. Głęboczka) na ul. Jana 
Pawła ii nr 8, wybudowanego w latach 1869–187049. Zaprojektował także swój dom50. 
Prawdopodobnie także wykonał projekt kamienicy na ul. Mickiewicza 6 w Kielcach51. 
Architekt zajmował się również projektowaniem epitafiów. Po śmierci biskupa Ma-
cieja Majerczaka, w 1871 roku wykonał rysunek jego epitafium, które wyrzeźbił Faustyn 

38 J. Szczepański, Kielecki słownik biograficzny…, s. 76; T. i Z. Sabatowie, „Sabat” dla cmentarzy. Cmentarz Stary 
w Kielcach. Przewodnik po wybranych grobach ludzi zasłużonych dla regionu, Kielce 1995, s. 5; J. Szczepański, 
Cmentarze kieleckie, Kielce 1982, s. 6, 13, 14.

39 J.L. Adamczyk, Przewodnik po zabytkach architektury i budownictwa Kielc, Kielce 1998, s. 63.
40 J. Kuczyński, A. Oborny, Pałac w Kielcach. Przewodnik, Kraków 1981, s. 5; J. Szczepański, Kielecki słownik biogra-

ficzny…, s. 75; J. Główka, Kielce miasto z koroną…, s. 105.
41 R. Mirowski, Świętokrzyski album, część iv, Kielce 2003, s. 52.
42 J.L. Adamczyk, Rynek w Kielcach…, s. 65.
43 J. Szczepański, Kielecki słownik biograficzny…, s. 75.
44 Ibidem, s. 76.
45 J. Szczepański, Kielecki słownik biograficzny…, s. 76.
46 Ibidem.
47 Ibidem, s. 75.
48 J.L. Adamczyk, T. Wróbel, op. cit., s. 35; Karta Ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa, Pałacyk 

Höenigmana, tekst opracował E. Traczyński w 2005 r., plany i rysunki W. Pedrycz, P. Andrzejewski, W. Pieślak, 
A. Żak, E. Traczyński, zdjęcia wykonał R. Mirowski, awkz w Kielcach.

49 J.L. Adamczyk, T. Wróbel, op. cit., s. 18–19.
50 J.L. Adamczyk, Przewodnik…, Kielce 1998, s. 63; J. Szczepański, Kielecki słownik biograficzny…, s.77; R. Wrońska-

Gorzkowska i E. Gorzkowski, Album kielecki. Starówka, część i, Kielce 1994, s. 127–129.
51 J.L. Adamczyk, Przewodnik po zabytkach…, s. 64; J.L. Adamczyk, T. Wróbel, Portrety zabytków…, s. 51.

katedry) kieleckiej. W 1858 roku uzyskał nominację na kanonika honorowego kolegiaty 
kaliskiej. W 1874 roku został kanonikiem kolegiaty kieleckiej, a następnie jej kanoni-
kiem honorowym. Był także prałatem kolegiaty kieleckiej, dziekanem dekanatu kielec-
kiego oraz proboszczem parafii chęcińskiej30. Zmarł w 1894 roku i pochowany został 
w grobowcu kanoników kieleckich na Cmentarzu Starym w Kielcach (kw. 5a). Jak do-
wiadujemy się z nekrologu ks. Józefa, była to „osobistość bardzo popularna w Kielcach, 
od chwili bowiem wstąpienia do seminaryjum kieleckiego, a następnie święceń kapłań-
skich, dłużej jak na miesiąc lub dwa, niewydalał się z murów miasta. Zmarły zrósł się 
z kroniką Kielc i w życiu publicznem przez długi czas odgrywał dominującą rolę”31.
 Kolejną postacią, która w sposób szczególny wpisała się w historię świątyni jest 
Budowniczy Gubernialny Franciszek Kowalski32. To on wykonał projekt i sprawował 
nadzór nad przebudową i rozbudową kościoła św. Wojciecha. Jak pisze Jerzy Szczepań-
ski, zrealizował on w Kielcach wiele historyzujących projektów i adaptacji zabytkowych 
budowli. Występował przy tym w podwójnej roli, jako architekt sporządzający i urzęd-
nik zatwierdzający projekt33. W pewnym okresie wręcz zmonopolizował projektowanie 
reprezentacyjnych gmachów użyteczności publicznej.
 Architekt wykonał szereg prac dla Kościoła katolickiego. Najważniejszą z nich była 
przebudowa katedry kieleckiej, dokonana w latach 1869–1872, gdzie zaprojektował m.in. 
fasady i sygnaturkę kościoła. W 1876 roku została wybudowana według jego projektu 
kaplica św. Mikołaja w Masłowie34. W 1889 roku Franciszek Kowalski wykonywał rów-
nież pomiary budynku Seminarium Duchownego w Kielcach35 oraz sporządzał projekt 
wieżyczki na kościele pw. św. Trójcy (1889)36. W latach 1893–1898 projektował kościół 
dla miejscowości Bolesław w powiecie olkuskim, a w 1894 r. sporządził projekt kościoła 
w Solcu37. Na początku lat 80. xix wieku wykonał projekt i nadzorował rozszerzenie 
cmentarza „starego” w Kielcach. W owym czasie wystawiono także nowy mur cmen-
tarny według jego projektu. Kilka lat później, w grudniu 1889 roku, Dozór Kościelny 
przedstawił Rządowi Gubernialnemu Kieleckiemu plan założenia nowego cmenta-
rza katolickiego. Autorem planu sytuacyjnego i kosztorysu był Franciszek Ksawery 

30 adk, Akta księży z xix w. Księży obcych. Karta ks. Józefa Ćwiklińskiego, s. 820. xc-20.
31 Wiadomości bieżące, „Gazeta Kielecka”, 74 (1894), s. 2; B.M. Gawęcka, Ks. Józef Ćwikliński – moderator prac 

restauracyjnych i budowlanych kościołów kieleckich w ii poł. xix w., [w:] Duchowni na plebani i w drodze. Kon-
teksty codzienności i interpretacje historyczne, pod red. K. Lewalskiego i A. Łysiak-Łątkowskiej, Gdańsk 2015,  
s. 14–227.

32 B.M. Gawęcka, Życie i twórczość Franciszka Ksawerego Kowalskiego budowniczego guberni kieleckiej, [w:] Ar-
chitektura miast iii. Materiały po konferencji. Architektura malowana, architektura rzeczywista. Miasto z epoki 
Leona Wyczółkowskiego, red. D. Bręczewska-Kulesza, Bydgoszcz 2012, s. 123–135; eadem, Kielce w drugiej połowie 
xix wieku – życie i twórczość Franciszka Ksawerego Kowalskiego budowniczego gubernialnego, [w:] Miasto jako 
fenomen społeczny i kulturowy. Zbiór studiów, pod red. C. Kardasza, J. Możdżeń, M. Spychaj, Toruń 2012, s. 53–67.

33 J. Szczepański, Architekci i budowniczowie w regionie świętokrzyskim w xix wieku, [w:] Z tradycji i dorobku 
inteligencji kieleckiej w xix i xx wieku, pod red. M. Meduckiej, Kielce 2005, s. 155–163, tu: 161–162.

34 J. Szczepański, Kielecki słownik biograficzny…, s. 76.
35 Projekt Seminarium Duchownego w Kielcach, adk, sygn. m-45.
36 Projekt wieżyczki na kościele św. Trójcy, adk, sygn. m-46; Sygnaturka. Inwentaryzacja konserwatorska. Kościół 

św. Trójcy. Kielce 8.02.1974 r., inwentaryzacje opracował I. Nieduzuak, awkz w Kielcach, sygn. K. Sem 1.
37 Projekt kościoła parafialnego we wsi Solecu, adk, sygn. m-52.
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il. 1. Kościół pw. św. Wojciecha w Kielcach, rys. z 1849 r., [w:] F. Mazurek, Kościół i parafja św. Wojciecha
 w Kielcach (opis historyczno-prawny), Kielce 1935, s. 41.
il. 2. Kościół pw. św. Wojciecha w Kielcach, elewacja wschodnia, fot. B.M. Gawęcka, 2014 r.

1.

2.

Cengler52. Jak podawała „Gazeta Kielecka” w 1872 roku, portret Biskupa nań umiesz-
czony namalował, na miedzianej blasze, Antoni Murzynowski53. Epitafium zostało 
wmurowane w ścianę północnej nawy dzisiejszej katedry w sierpniu 1872 roku54, gdzie 
do dziś się znajduje. Franciszek Kowalski zaprojektował także płytę upamiętniającą 
kanonika Ćwiklińskiego, znajdującą się w katedrze kieleckiej55.
 Podsumowując, można z całą pewnością stwierdzić, iż Kowalski miał od połowy 
xix wieku bardzo duży wpływ na obraz architektoniczny Kielc. Zrealizował w mie-
ście szereg historyzujących projektów i adaptacji zabytkowych budowli, na przykład 
katedry, kościoła pw. św. Wojciecha. Jako budowniczy gubernialny opiniował także 
między innymi przekształcenia budynków prywatnych56. Jego projekty były bardzo 
charakterystyczne, odznaczały się stałym repertuarem motywów dekoracyjnych, takich 
jak ryzality środkowe, boniowanie w dolnych kondygnacjach, dekoracyjne konsole 
podokienne, rozetki oraz nisze z rzeźbami na fasadach.
 Fala restauracji zabytków, która przepłynęła przez Europę Zachodnią, osiągając 
punkt kulminacyjny w połowie i trzeciej ćwierci xix wieku, w Polsce pojawiła się nieco 
później. W xix w. prowadzono prace prawie we wszystkich katedrach na terenie Pol-
ski. Restaurowano m.in. katedrę warszawską, sandomierską, kielecką, tarnowską, kra-
kowską, włocławską, płocką, wawelską, przemyską, lwowską i tak dalej. Symbolicznego 
znaczenia nabierała restauracja Wawelu i Zamku Królewskiego w Warszawie. Tylko 
w samym Krakowie prowadzono prace w kościele Mariackim, Na Skałce, pw. Świętego 
Krzyża, pw. Bożego Ciała, pw. śś. Piotra i Pawła, kościele franciszkanów i dominikanów. 
Istniała i rozwijała się krytyka konserwatorska57. Restauracja kościoła św. Wojciecha 
w pełni wpisuje się w powyższy trend.

dr Barbara M. Gawęcka:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

52 Projekt epitafium ks. bp. Macieja Majerczaka, adk, Akta konsystorskie. Parafie. Akta parafii kolegiaty – katedry 
kieleckiej, sygn. pkk-54 (dalej pkk-54), k. 6; Widomości miejscowe i z okolicy, „Gazeta Kielecka”, 97 (1871), s. 385;  
Widomości miejscowe i z okolicy, „Gazeta Kielecka”, 100 (1871), s. 397; J. Szczepański, Kielecki słownik biograficzny…, s. 75.

53 Wiadomości miejscowe i z okolicy, „Gazeta Kielecka”, 54 (1872), s. 213.
54 Wiadomości miejscowe i z okolicy, „Gazeta Kielecka”, 67 (1872), s. 265.
55 Projekt epitafium ks. Ćwiklińskiego, adk, Akta Konsystorskie. Parafie. Akta kolegiaty kieleckiej, sygn. pkk-54, k. 7.
56 W Archiwum Państwowym w Kielcach znaleźć można wiele dokumentów z opiniami F. Kowalskiego do-

tyczącymi przebudowy lub remontów domów w Kielcach, – apk, AmK, sygn. 7, k. 73, 104–105, 112, 135–136, 
148–149, 454–455, 460–461, 469–450, 495–496, 540–541, 550–551, 624–625, 677–678, 680–681, 682–683, 688–689, 
714, 718–719.

57 J. Frycz, Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795–1918, Warszawa 1975, s. 189.
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il. 4. Kościół pw. św. Wojciecha w Kielcach, elewacja północna, fot. B.M. Gawęcka, 2014 r.

4.

il. 3. Kościół pw. św. Wojciecha w Kielcach, elewacja zachodnia, fot. B. M. Gawęcka, 2016 r.

3.

Przyczynek do badań nad restauracją kościoła pw. św. Wojciecha w Kielcach



4342 Architektura miast iv

Gliwice są miastem leżącym na zachodnim skraju aglomeracji górnośląskiej. Należą 
do jednych z najstarszych miast tego regionu. Założone zostały w drugiej połowie xiii 
wieku, najprawdopodobniej na tak zwanym surowym korzeniu. Okres intensywnego 
rozwoju miasto przeżywało w xv i xvi stuleciu. Od wielkiego pożaru w 1601 roku, 
a także następujących po nim trudnych lat wojny trzydziestoletniej notujemy raczej 
wegetację niżeli rozwój miasta. Nowe impulsy w rozwoju przyniosły dopiero rządy 
pruskie. Za czasów Fryderyka ii władze państwowe wspierały miejscowe sukiennictwo. 
W końcu xviii wieku w pobliżu Gliwic wzniesiono hutę z odlewnią żeliwa (Königliche 
Preußische Eisengießerei). W tym samym czasie zaczęto budować Kanał Kłodnicki, 
łączący nowo uruchomione zakłady przemysłowe i kopalnie z Odrą. Miasto w tych 
warunkach zaczęło się intensywnie rozwijać, zmieniając się z ośrodka handlowo-rze-
mieślniczego w centrum uprzemysłowionego regionu.
 Nieznani nam z imienia założyciele Gliwic ulokowali je w dolinie rzeki Kłodnicy, 
na niewielkim pagórku, otaczanym dodatkowo przed dopływ Kłodnicy – Ostropkę1.
Projektując przestrzeń nowego miasta wyznaczyli dwa główne punkty, wokół których 
ogniskować się miało życie przyszłych mieszkańców. Tymi punktami były położone 
w najwyższych częściach pagórka rynek oraz plac kościelny. Analiza rozplanowania 
miasta przez zasadźcę i mierniczych sugeruje, że zarówno na rynek, jak też plac ko-
ścielny przeznaczyli taką samą powierzchnię, nadając jej kształt kwadratu o boku 
długości 2 sznurów czyli 300 stóp, równą około 87 metrom2. Powstała w ten sposób 

1 Jacek Radziewicz-Winnicki, Bogusław Małusecki, Rozwój przestrzenny Gliwic w okresie nowożytnym od xvi w. 
do schyłku xviii w., „Rocznik Muzeum w Gliwicach”, t. 17, 2002, s. 9–24; Atlas historyczny Gliwic, red. Antoni 
Barciak, Marcin Sepiał, Wrocław 2015.

2 Piotr Boroń, Dawne Gliwice. Studia z dziejów miasta i jego mieszkańców do końca xix wieku. Wokół gliwickiego 
rynku, Gliwice 2015, s. 39–42.

Przemiany przestrzeni sakralnej w Gliwicach 
przed 1914 rokiem

Piotr Boroń, Bogusław Małusecki

il. 5. Kościół pw. św. Wojciecha w Kielcach w dniu konsekracji 20 października 1889 r., za: F. Mazurek,
 Kościół i parafja św. Wojciecha w Kielcach (opis historyczno-prawny), Kielce 1935, s. 57.
il. 6 Kościół pw. św. Wojciecha w Kielcach, fragment malowidła na sklepieniu nawy głównej i prezbiterium,
 fot. B.M. Gawęcka, 2016 r.

6.

5.
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wyznań reformowanych, ani Żydzi, nie mogli odtąd nabywać nieruchomości oraz 
przyjmować prawa miejskiego4. Miasto stało się w ten sposób homogeniczne pod 
względem religijnym. Polityka władz miejskich szła w parze z polityką Cesarstwa Habs-
burgów w sprawie innowierców. Przekładając to na obserwowaną przestrzeń miejską, 
można powiedzieć, że była ona w 100% katolicka.
 Pierwsze zmiany w strukturze wyznaniowej mieszkańców Gliwic zaczęły się w la-
tach 30. xviii wieku. Dzięki edyktowi cesarza Karola vi z 1713 roku pojawiła się, mocno 
ograniczona, możliwość osiedlania się i nabywania nieruchomości na Śląsku przez 
Żydów. W Gliwicach dzięki temu zalegalizowano obecność dwu rodzin żydowskich, 
już wcześniej obecnych w mieście, jako dzierżawców5. Realne zmiany w stosunkach 
wyznaniowych zaczęły zachodzić jednak dopiero po zdobyciu Śląska przez Fryderyka 
Wielkiego. Mieszczanie gliwiccy musieli przyjąć do wiadomości, że odtąd władza bę-
dzie sprzyjać ewangelikom. Odczuli to także gliwiccy duchowni, którzy musieli spra-
wować opiekę duszpasterską nad innowiercami. Udzielali im wszystkich sakramen-
tów, ewangelików chowano także na katolickim przykościelnym cmentarzu. Ponieważ 
wyznania reformowanego były najczęściej osoby należące do elity administracji pań-
stwowej – tych najznaczniejszych chowano w krypcie kościoła pw. Wszystkich Świę-
tych. Niestety, nie wiemy czy budziło to jakieś opory ze strony duchowieństwa czy 
mieszczan. Dotrwał jedynie do naszych czasów protest braci franciszkanów, których 
zmuszono w 1746 roku do pochowania w klasztorze pruskiego pułkownika huzarów, 
protestanta, Carla Gustawa von Soldarna6. Pułkownika pochowano w krypcie klasztoru, 
co zapewne zwiększyło „ból serca” braci mniejszych. Z biegiem lat liczba wyznawców 
wyznań innych niż katolickie rosła. 
 Do zmian w przestrzeni sakralnej miasta doszło na początku xix wieku. Wydaje 
się, że rozpoczęła je decyzja władz pruskich z 1810 roku o kasacie klasztorów. Konwent 
gliwickich reformatów został zlikwidowany w grudniu tego roku. Pojawił się problem 
wykorzystania zabudowań klasztoru oraz kościoła pw. św. Krzyża. Władze miejskie 
wystąpiły z projektem utworzenia w budynkach poklasztornych gimnazjum, zgłosiły 
także prośbę o przekazanie kościoła miastu. Aby zablokować pomysły przekazania 
kościoła po-reformackiego ewangelikom, do tego czasu spotykającym się na nabożeń-
stwa w ratuszu, 12 stycznia 1811 roku7 przekazano im kościół pw. św. Barbary – gorzej 

4 Dokument wystawił biskup wrocławski Andrzej Jerin, starosta generalny Śląska. Archiwum Państwowe Gliwice 
(dalej: apg), Akta miasta Gliwic, mgl 32.

5 Przemysław Nadolski, Historia osadnictwa Żydów w Gliwicach – sytuacja prawna Żydów na Śląsku do końca 
i wojny światowej, [w:] Żydzi gliwiccy. Materiały z konferencji Muzeum w Gliwicach 17–18 listopada 2005, red. 
Bożena Kubit, Gliwice 2006, s. 47–59.

6 Benno Nietsche, Geschichte der Stadt Gleiwitz, Gleiwitz 1886, s. 638; edycja polska, Historia miasta Gliwic,  
Gliwice 2010, s. 393. Według ksiąg parafialnych nazwisko brzmiało De Soldan. Archiwum parafii Wszystkich 
Świętych, ii księga zmarłych, k. 11.

7 Dat przekazania kościoła św. Barbary ewangelikom jest co najmniej kilka. Tę datę podajemy za Nietsche’m, 
Geschichte der Stadt Gleiwitz… Znany jest dokument przekazania kluczy i protokół przekazania z 7 lipca 1815. 
Pojawia się także data 1820 roku. Przekazywanie kościoła ewangelikom było procesem skomplikowanym, zwią-
zanym nie tyle z przekazaniem samego budynku, ale także uregulowaniem wszystkich spraw własnościowych, 
w tym fundacji dokonanych przez różnych darczyńców na rzecz tej świątyni.
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dominująca nad okolicą oś, zaakcentowana później przez dwie wieże: ratusza, położo-
nego centralnie na rynku oraz kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Oś ta 
zapewne zaczęła być widoczna ostatecznie pod koniec xv wieku, kiedy zakończono 
budowę wieży kościoła, ale jej źródeł szukać należy w wyobraźni xiii-wiecznych zało-
życieli miasta.
 W średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych powstała reszta obiektów, wy-
znaczających przestrzeń sakralną miasta. Na przedmieściu zwanym Białym albo By-
tomskim w początkach xv wieku powstał szpital z kaplicą pw. św. Trójcy. Także na tym 
przedmieściu, przy przeprawie przez Kłodnicę, wzniesiono kaplicę, a później kościół 
pw. św. Barbary. Jego początki są nieznane, ale na pewno funkcjonował już w xvi stu-
leciu. Na drugim przedmieściu, zwanym Raciborskim albo Czarnym, na rozwidleniu 
dróg, prowadzących do Raciborza i Koźla, powstał w 1515 roku kościół pw. św. Krzyża, 
a w początkach xvii wieku założono tam klasztor franciszkanów-reformatów3. W ten 
sposób, około 1612 roku, ukształtował się układ przestrzenny, trwający bez większych 
zmian do początków xix wieku. Widzimy go na większości wedut i planów miasta. 
Dominantą był kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych, zaś na przedmieściach 
istniały kościoły filialne pw. św. Trójcy ze szpitalem, pw. św. Barbary oraz, po drugiej 
stronie, klasztor reformatów, zgodnie z regułą zgromadzenia zaprojektowany skromnie, 
pozbawiony dominanty w postaci wieży. Układ przestrzeni zajmowanej przez miasto 
był zsakralizowany – każdy wjeżdżający na teren Gliwic, którymkolwiek z ważniej-
szych szlaków, napotykał na wyraźne oznaki religijności mieszkańców. Kościoły na 
przedmieściach stanowiły także punkty orientacyjne. Dwie główne drogi nazywane 
były w xvii i xviii wieku od wezwań kościołów. Parcele zlokalizowane przy drodze 
wiodącej do klasztoru określano jako położone „na Burku ku św. Krzyżu”, zaś leżące na 
drodze do mostu na Kłodnicą – „na Burku ku św. Barbarze”.
 Na obszarze zajmowanym przez współczesne miasto Gliwice istniały w średniowie-
czu i czasach nowożytnych cztery parafie. Największą i najważniejszą, jako siedziba 
archiprezbiteratu, była parafia pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach. Jedną z najstar-
szych była parafia w Łabędach, z kościołem pw. Najświętszej Marii Panny, odległym od 
Gliwic o 6 km. Drugą, także pochodzącą z xiii wieku, była parafia pw. św. Bartłomieja 
w Sobiszowicach, odległa od Gliwic o 1,5 km. Trzecia znajdowała się w Bojkowie i na-
leżała do klasztoru cystersów w Rudach. Bojkowski kościół oddalony był od Gliwic o 6 
km. Czwarta parafia znajdowała się we wsi Ostropa, należącej do miasta. Na pewno 
od czasu wojny trzydziestoletniej, a może wcześniej, parafię tę włączono do parafii p.w. 
Wszystkich Świętych, a opiekę nad nią sprawował każdorazowo starszy wikary gliwicki. 
Parafia ta usamodzielniła się w 1807 roku. Tamtejszy kościół pw. św. Jerzego znajdował 
się 5 km od miasta.
 Gliwice były miastem, do którego nie dotarły silniejsze wpływy reformacji. Miesz-
czanie gliwiccy pozostali przy wyznaniu katolickim. W 1587 roku wystarali się nawet 
o przywilej, zakazujący osiedlania się w mieście innowierców. Ani przedstawiciele 

3 Franz Idzikowski, Nachrichten von dem ehemaligen Franziskaner=Kloster zu Gleiwitz, in dessen Räumen den 29. 
April 1816 das jetzige Gymnasium eröffnet wurde, „Schlesiche Provinzialblätter“, N.F., Bd. 5, 1866, s. 141.
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rodu – Johann, był początkowo żołnierzem w pułku kirasjerów pruskich Blankense, 
a w 1740 roku został poborcą akcyzy w Olsztynku. W 1760 roku trafił do Gliwic jako 
burmistrz policyjny i dość mocno dał się we znaki mieszkańcom, wprowadzając tu 
czasem niemal „na ślepo” pruskie zarządzenia, a przy okazji robiąc własne interesy. Jego 
synowie także rozpoczęli pracę w pruskiej administracji, a jeden z nich, Jacob, został 
w Gliwicach poczmistrzem. To właśnie on, jako głowa rodziny, sprzedał parcelę gminie 
żydowskiej. Jednak Jacob Schwürtz był także senatorem i jako taki udzielił zgody na 
tę transakcję. W tym samym czasie Jacob Schwürtz kupił od miasta dom w Rynku, od 
1711 roku służący jako dodatkowy ratusz oraz dom gminny. To również radny Schwürtz 
doprowadził do ogłoszenia przetargu na ten dom, który to przetarg wygrał, przebijając 
sumę wywoławczą o 21 talarów (1524 suma wywołania – 1545 suma sprzedaży). Trans-
akcję zawarto 23 czerwca 1811 roku, przypomnijmy – kontrakt sprzedaży parceli pod 
synagogę datowany jest na lipiec tego roku11. Obecnie po dwu wiekach, może mamy 
inne standardy postępowania, a sytuacja gdy łączący funkcje państwowe (poczmistrz) 
i miejskie (senator) dokonuje takich transakcji kupując mienie miejskie, zainteresowa-
łaby zapewne prokuraturę. 
 W przeciągu dwu lat między 1810 a 1812 rokiem, ukształtowana w średniowieczu 
i czasach wczesnonowożytnych przestrzeń sakralna uległa istotnym przemianom. Ze 
struktury w pełni katolickiej powstała struktura wielowyznaniowa. Ktoś, kto wyjechał 
z miasta około 1809 roku, a powrócił w 1815 roku, zdumiałby się zapewne. W miejscu 
klasztoru reformatów powstała szkoła średnia, dawny kościół pw. św. Barbary trafił 
w ręce ewangelików, zaś obok budynku probostwa wyrosła synagoga. Co interesu-
jące, inspiracją do tych zmian były ustawy państwowe dotyczące kasaty zakonów, ale 
w tym przypadku zbiegły się one dodatkowo z interesami gmin religijnych, żydowskiej 
i ewangelickiej oraz interesami magistratu, pragnącego podnieść poziom szkolnictwa, 
a także osób prywatnych, takich jak rodzina Schwürtzów.
 Polityka władz miejskich wobec nowych trendów nie zawsze była tak otwarta i po-
stępowa. W 1813 roku w budynkach po klasztorze reformatów zorganizowano woj-
skowy lazaret. Trafili do niego żołnierze ranni w bitwach z maja 1813 roku pod Luetzen 
i Bautzen (Budziszynem). Przetransportowano ich na tyły działań wojennych, część 
trafiła do Gliwic, a do transportu wykorzystano Kanał Kłodnicki. Kolejnych rannych 
przywieziono po bitwie nad Kaczawą w sierpniu tego roku. Śmiertelność w lazarecie 
musiała być wysoka. Wiemy, że oprócz rannych śmierć dosięgła także pracowników 
lazaretu. Zmarli tam lekarz polowy Aleksander Bugoj, który utopił się w Kanale Kłod-
nickim podczas rozładunku rannych oraz chirurdzy – Klein, Rossler, Gabriel, Hermann 
i Puschmann, którzy wraz z pięcioma sanitariuszami zmarli na tyfus12. Już przy orga-
nizowaniu lazaretu pojawił się problem pochówku zmarłych tam żołnierzy. Miasto 
miało do dyspozycji dwa większe cmentarze – jeden przy kościele parafialnym pw. 
Wszystkich Świętych, drugi, nowo zorganizowany, przy ulicy Kozielskiej, usytuowany 
dokładnie naprzeciw byłego klasztoru. Do tego wokół kościołów pw. św. Trójcy, pw. 

11 apg, Akta miasta Gliwic, mgl 1508.
12 Ibidem, mgl 6809.
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położony z punktu widzenia potrzeb magistratu, z mniejszymi możliwościami roz-
budowy z uwagi na płynącą obok rzekę Kłodnicę i uchodzącą tu do niej Ostropkę. 
Trudno obecnie powiedzieć, jakie były plany miejscowych ewangelików w stosunku 
do kościoła pw. św. Krzyża – czy nie było to jedynie zagrożenie nieodpowiedniej dla 
magistratu decyzji władz państwowych, podjętej bez udziału miejscowej gminy ewan-
gelickiej. Wydaje się jednak, że kościół pw. św. Barbary był położony bliżej Królewskiej 
Huty, gdzie występowało najwięcej protestantów. Kościół pw. św. Krzyża od Huty Gli-
wickiej dzieliły 3 km, podczas gdy do świątyni pw. św. Barbary było tylko 1,5 km. W tej 
sytuacji władze państwowe najpierw przedstawiły projekt przeznaczenia budynków 
poklasztornych na więzienie, a później po długich negocjacjach z władzami miasta, 
zgodziły się na utworzenie w dawnym klasztorze katolickiego realnego gimnazjum. 
Z uwagi na wydarzenia wojenne lat 1812–1814, gimnazjum otwarto tam po remoncie 
i adaptacji pomieszczeń poklasztornych, w 1815 roku. Panowała powszechna opinia, że 
doszło do wymiany – miasto otrzymało kościół pw. św. Krzyża z budynkiem dawnego 
klasztoru reformatów za przekazanie ewangelikom kościoła pw. św. Barbary8.
 Równolegle do przedstawionych wydarzeń, miejsca dla swej świątyni szukali Żydzi. 
Na modlitwy zbierali się wcześniej w prywatnym domu. Pierwsze plany wybudowa-
nia synagogi pojawiły się w 1803 roku, ale władze miasta nie zgodziły się zarówno na 
budowę, jak również na przekazanie gruntu w obrębie murów miejskich. Sugerowano 
wybudowanie synagogi na przedmieściu, co nie odpowiadało inicjatorom. Polityka 
magistratu zmieniła się po wyborach przeprowadzonych na podstawie nowej ordynacji 
miejskiej z 1808 roku. Nowe władze miejskie zgodziły się na sprzedaż gminie żydow-
skiej terenu w obrębie murów miejskich, należącego wcześniej do rodziny Schwürtz. 
Żydzi kupili ten grunt 8 lipca 1811 roku, a już w 1812 roku nastąpiło uroczyste otwarcie 
synagogi. W tym samym czasie w Prusach zniesiono haracz (Schutzgeld) pobierany od 
Żydów i uznano ich za krajowców oraz obywateli państwa9.
 Parcela, na której powstała synagoga, mimo iż położona przy murach miejskich, 
nie była miejscem poślednim. Do końca xvi wieku stał tutaj dwór książęcy. Dopiero 
po wykupieniu praw książęcych przez miasto i spaleniu się dworu, zapewne w pożarze 
w 1601 roku, mieszczanie urządzili na tym miejscu słodownię, następnie przeznaczyli 
ten teren na szkołę przędzalniczą (Spinschule) oraz plantację morwy i hodowlę jedwab-
ników10. Tuż obok znajdował się dwór rodziny von Welczek, który w 1781 roku poda-
rowano parafii pw. Wszystkich Świętych i przeznaczono na probostwo. W ten sposób 
synagoga stanęła w odległości 50 metrów od siedziby proboszcza.
 Transakcja sprzedaży parceli pod synagogę budzi jednak pewne podejrzenia. Grunt 
na którym stanęła należał jak wspomniano do rodziny Schwürtz. Nie wiemy, w jaki 
sposób trafił w ich ręce, gdyż wcześniej była to własność miejska. Protoplasta tego 

8 „Den 07.07.1815 erfolgte die uebergabe und am 12.10.1815 die Bestaetigung: „Juliegende Uebergabe = Verhandlug 
der St. Barbarakirche zu Gleiwitz an die protest. Gemeinde wird hierdurch in allen Punkten und Clauseln besta-
etigt; Berlin 12.10.1815...”. Heinrich V.O. Elsner, Geschichte der evangelischen Kirche zu Gleiwitz, Gleiwitz 1884, s. 9.

9 Das Emanzipationsedikt von 1812 in Preußen: Der lange Weg der Juden zu „Einländern“ und „preußischen Staats-
bürgern“, ed. Irene A. Diekmann, Berlin–Boston 2013.

10 P. Boroń, Dawne Gliwice…, s. 63.
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Dopiero w 1852 roku podjęto dalsze kroki. Zaproponowano kilka alternatywnych lo-
kalizacji dla nowego budynku. Tymczasem wzrosła wycena kosztów inwestycji – do 
39 000 talarów. Wykonano nowe rysunki i kolejną wycenę, zbijając koszty do 25 000 
talarów. W 1853 roku stary kościół zamknięto dla odprawiania nabożeństw. Rozebrano 
go w 1860 roku, kiedy już zbudowano nowy.
 W 1853 roku ukonstytuowało się kolegium do sprawy budowy nowego kościoła 
ewangelickiego. Ponownie oceniono wcześniej wybrane lokalizacje, rozważając pięć 
z nich: tuż koło starego kościoła pw. św. Barbary, na drugim brzegu Kłodnicy, u zbiegu 
szos łączących Gliwice z Tarnowskimi Górami i Chorzowem, naprzeciw tak zwanej 
Nowej Bramy oraz w okolicy kościoła pw. św. Krzyża. Ostatecznie zdecydowano o bu-
dowie na pierwotnym miejscu. Użyto projektu typowego, autorstwa Friedricha Augu-
sta Stülera z Berlina. Prawdopodobnie był to warunek dofinansowania budowy z kasy 
państwowej – według takiego samego projektu typowego wzniesiono również kościół 
w Wałbrzychu. Adaptacji do warunków miejscowych dokonał budowniczy powiatowy 
Assmann. Fundamenty rozpoczęto kłaść już w 1855 roku. Uroczyste położenie kamie-
nia węgielnego miało miejsce 15 maja 1856 roku. Poświęcenia kościoła dokonano 1 li-
stopada 1859 roku. Prace przy budowie trwały jednak aż do 1863 roku, kiedy to ukoń-
czono wieżę. Przy jej budowie natrafiono bowiem na spore trudności, spowodowane 
słabą nośnością podmokłego gruntu. Fundamenty wzmacniano, a samą konstrukcję 
prostowano, gdyż wieża odchylała się od pionu. Ostatecznie musiano obniżyć kon-
strukcję murowaną wieży o 10 stóp, pozostawiając bez zmiany ciesielskie zwieńczenie 
i formę dachu. Tak więc ostatecznie mury wzniesiono na wysokość 83 stóp, a dach miał 
63 stopy, co dawało razem 146 stóp wysokości. Całkowity koszt budowy wyniósł 46 500 
talarów.
 Przy budowie nowego kościoła postanowiono upamiętnić stary budynek. W miej-
scu, gdzie pierwotnie znajdował się ołtarz, wzniesiono kamienny krzyż, na bokach 
postumentu którego pojawiła się płaskorzeźba z wyobrażeniem rozebranej świątyni. 
Niestety, w latach siedemdziesiątych xx wieku, przy przebudowie drogi i mostu nad 
Kłodnicą, krzyż ten przeniesiono, niwecząc intencje jego twórców.
 W tym samym czasie, kiedy gmina ewangelicka podjęła budowę nowego kościoła, 
także gmina żydowska rozpoczęła wznoszenie nowej synagogi. Powstała ona w latach 
1859–1860 obok starej, pochodzącej z 1812 roku. Zaprojektował ją gliwicki budowniczy 
Salomon Lubowski, we współpracy z Louisem Troplowitzem15. Była ona jedną z naj-
większych na Górnym Śląsku, okazalsze od niej powstały dopiero wiele lat później. Sty-
listycznie utrzymywała się w nurcie tak zwanego stylu arkadkowego – Rundbogenstil. 
Fasadę, w której części centralnej umieszczony był monumentalny portal, rozwiązany 
w dwóch kondygnacjach, flankowały dwa bloki na rzucie kwadratu, przykryte kopu-
łami. Ich narożniki zaakcentowane zostały ośmiokątnymi wieżyczkami, zakończonymi 
sterczynami. We wnętrzu nawa główna posiadała z boków dwukondygnacyjne empory. 

15 Bogusław Małusecki, Budowniczy gliwicki Salomon Lubowski, „Rocznik Muzeum w Gliwicach”, t. 13, 1998, 
s. 221–240. Louis Troplowitz był ojcem Oskara – chemika, wynalazcy pasty do zębów, kremu „Nivea” i plastra 
opatrunkowego.
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św. Krzyża i pw. św. Barbary były niewielkie cmentarze. Nie zgodzono się jednak na 
chowanie zmarłych na cmentarzach miejskich. Dla zmarłych żołnierzy władze mia-
sta wyznaczyły niewielką parcelę wielkości 60 × 30 kroków położoną obok miejskiej 
szubienicy i cmentarza skazańców. Pogrzeby żołnierzy odbywały się także bez udziału 
miejscowych duchownych – żadnego też nie wpisano do księgi zmarłych parafii pw. 
Wszystkich Świętych.
 Miejsce to zostało później upamiętnione dzięki inicjatywie pracowników Gliwickiej 
Huty i wsparciu króla pruskiego Friedricha Wilhelma iv. Pomnik z postacią śpiącego 
lwa został odsłonięty w urodziny tego monarchy, 15 października 1849 roku, tworząc 
miejsce pamięci tuż obok dawnego miejsca hańby, jakim była szubienica z cmentarzem 
skazańców. 
 Zmiany w przestrzeni sakralnej miasta, jakie nastąpiły w latach 1811–1812, dotknęły 
także porządku architektonicznego. W kościele pw. św. Barbary gmina ewangelicka 
dokonała pewnych zmian, mających na celu przystosowanie budynku do potrzeb ich 
wyznania. Budynek kościoła pw. św. Barbary był dość niski i ciasny, a otaczające go dwa 
cieki wodne nie pozwalały na rozbudowę. Najważniejszym zagadnieniem dla gminy 
ewangelickiej było wzniesienie pomieszczeń dla szkółki niedzielnej, w której nauka 
nie mogła odbywać się w samym kościele13. W tym celu wykorzystano prezbiterium 
kościoła, które przedzielono w pionie i poziomie, urządzając za ołtarzem, na piętrze, 
miejsce na szkółkę niedzielną oraz wyjście na kazalnicę. Powstał w ten sposób dość 
ciekawy układ, z kazalnicą zawieszoną bezpośrednio ponad ołtarzem.
 Wedle opisu z 1829 roku nawa główna mierzyła 45 stóp długości (14,12 m) i 33 
stopy szerokości (10,5 m), prezbiterium – 37 stóp długości (11,6 m) i 21 stóp szerokości 
(6,5 m). Wysokość od podłogi do sufitu mierzyła 14 stóp (4,4 m). Miejsc w ławkach 
było 220, przejście między ławkami miało 5 stóp szerokości. Budynek na skutek pod-
noszenia się wokół gruntu robił wrażenie zapadającego się w ziemię. Nowo przepro-
wadzona szosa zlokalizowana była 4 stopy (1,25 m) wyżej, niż podłoga kościoła. 
 Dawna świątynia nie był przystosowana do przyjmowania większej liczby osób. 
W raporcie z 1844 roku narzekano na brak miejsca – wielu wiernych musiało pozosta-
wać na zewnątrz, a w środku nie było wiele powietrza i zdarzały się omdlenia. Również 
kazanie z tak umieszczonej ambony wymagało samozaparcia14.
 Starania o budowę nowego kościoła zaczęły się już w 1824 roku (podczas wizytacji 
stwierdzono, że kościół jest za mały, zwłaszcza kiedy na nabożeństwa przychodzi woj-
sko), w 1829 roku postanowiono o budowie nowego kościoła i niezbędnych reperacjach 
starego. W 1844 roku kolejny, obszerny raport stwierdzał konieczność budowy nowego 
kościoła. Parafia posiadała około 850 talarów, Wyższy Urząd Górniczy deklarował 3000 
talarów, jednak władze rejencji wymagały minimum 8000 talarów wkładu własnego, 
żeby dofinansować inwestycję. Koszty budowy oceniano wówczas na 15 000 talarów. 
Rok 1848 ze swymi niepokojami odsunął plany budowy na nieokreśloną przyszłość. 

13 Archiwum Państwowe w Opolu, Rejencja Opolska, mapy, seria xi, 94.
14 Raport z 01.07.1844 o stanie kościoła: „50 Personen ausserhalb der Kirche stehen und mehrere des Grossen 

Gedraenges u. der stickenden Luft in der Kirche wegen bewusstlos hinausgefuehrt [...] der dicht unter der sehr 
niedrigen Kirchdecke befindlichen Kanzel die noetige Kraft zu behalten…”
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 Obok tradycyjnych wyznań religijnych w Gliwicach powstała także loża masońska. 
Loża „Zur siegende Wahrheit”, była jedną z najstarszych na Śląsku, a przeniesiono ją do 
Gliwic z Koźla w 1854 roku. W tym czasie na jej czele stanął sędzia sądu okręgowego 
Franz de Paula Wodiczka. W czerwcu 1861 roku obchodził swój jubileusz 25-lecia przy-
należności do związku. W grudniu tegoż roku zmarł nagle, w wieku 58 lat. Katolickie 
duchowieństwo zagroziło, w razie uroczystego pogrzebu, rozruchami. Ewangeliccy 
duchowni wyrazili gotowość pochowania zmarłego na tak zwanym cmentarzu staro-
kozielskim, chciano też poprowadzić kondukt bocznymi ulicami miasta, spodziewając 
się protestów mieszkańców przeciw uroczystemu pogrzebowi masona – katolika. Ża-
łobnicy (w tym wielu katolików) zebrali się licznie na cmentarzu hutniczym, ale wobec 
braku spodziewanych protestów, kondukt przeszedł głównymi ulicami miasta. Pomimo 
to, sprawa ta odbiła się szerokim echem w całych Niemczech19.
 Sam budynek loży powstał dopiero w 1878 roku. Autorem projektu był katowicki 
mistrz murarski M. Goldstein. Budynek ten znajdował się przy jednej z głównych ulic 
miasta – Bahnhofstrasse. Obecnie nie istnieje – cały ciąg kamienic przy ulicy Dwor-
cowej (w tym budynek byłej loży) rozebrano w latach dziewięćdziesiątych xx wieku.
 Druga funkcjonująca wtedy loża, żydowska „Humanitas”, została założona w 1884 
roku, a należała do organizacji „B’nai B’rith” (lub „Bne Briss” w wersji niemieckiej). 
Nie miała własnej siedziby. Jej spotkania odbywały się w hotelu Schaefera na Starym 
Mieście.
 Kolejny etap przemian przestrzeni sakralnej miasta odnotowujemy na przełomie 
xix i xx wieku. W większości dotyczyły one budowy świątyń katolickich. Przyczyny 
zmian upatrywać należy w powiększaniu się liczby ludności miasta. Dotychczas ist-
niejące kościoły stawały się zbyt ciasne, a nowe osiedla powstające przy zakładach 
przemysłowych były znacznie oddalone od istniejących dotąd miejsc kultu. 
 Już w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych xix wieku kościół pw. Wszyst-
kich Świętych – główna świątynia miasta, zaczynał być zbyt ciasny. Zdecydowano się 
wybudować nowy kościół, w obrębie tej samej parafii. Zlokalizowano go na pustym 
placu niedaleko Starego Miasta, gdzie uprzednio funkcjonował targ koński. Budowie 
nowego kościoła towarzyszyło wiele problemów natury finansowej i prawnej, związa-
nych między innymi z kwestią patronatu. Zdecydowano ostatecznie, że kościół będzie 
kościołem filialnym parafii pw. Wszystkich Świętych. Projekt kościoła wykonał wie-
deński architekt Hugo Heer. Pochodził on z Bytomia i, jak jego kolega Max Fleischer 
(o którym dalej), był uczniem profesora Friedricha Schmidta. Pierwotnie projekt był 
przeznaczony dla Bogucic, lecz tej wiejskiej gminy (obecnie dzielnicy Katowic) nie stać 
było ówcześnie na tak kosztowną inwestycję. Nawa główna mierzy prawie 47 metrów 
długości i 9 szerokości. Jej wysokość to 19 metrów, a naw bocznych – ponad 10 metrów. 
Budowę na miejscu nadzorował budowniczy Robert Beck. Prace rozpoczęto w 1896 
roku, a zakończono w 1899 roku.

19 Franz Schreiber, Geschichte der St. Johannis – Loge zur Siegenden Wahrheit im Orient Gleiwitz, Festschrift zur 
Hundertjahrfeier [20. April 1913], Gleiwitz b.r.w., s. 80–81 i 89–90.
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Synagoga ta spalona została podczas Nocy Kryształowej w 1938 roku, do dziś pozostał 
po niej pusty plac16.
 Układ przestrzeni sakralnej miasta ukształtowany w latach 1810–1812 utrzymał się 
przez 60 lat. Nowo wybudowane w latach pięćdziesiątych kościół ewangelicki oraz 
synagoga stanęły w pobliżu starych budynków, które wyburzono. Nie naruszyły za-
tem układu przestrzennego. Nadały mu jednak inny wymiar, gdyż nowe budynki były 
zdecydowanie bardziej okazałe i stanowiły istotną dominantę w przestrzeni. Kościół 
ewangelicki z dość wysoką wieżą (ale i tak niższą niż zakładał projekt) dominował 
ponad doliną Kłodnicy przy ulicy wiodącej od centrum miasta do dworca kolejowego. 
Nowa synagoga stanowiła odtąd istotny element przestrzeni, górując przez dłuższy 
czas nad zabudowaniami miasta widocznymi od strony północnej, przesłaniając czę-
ściowo kościół pw. Wszystkich Świętych. 
 Piszący w 1884 roku pastor Hermann Elsner widział miasto następująco: „...wę-
drowcowi, który nadchodzi wzdłuż kanału, od strony Łabęd, miasto ukazuje się w pół-
okręgu, z jednej strony którego widać stary, dumny, w formie gotyckiej katedry zbudo-
wany kościół katolicki, zaznaczający tą część miasta, która jest najstarsza, po drugiej 
zaś kościół protestancki, współczesną budowlę w dzielnicy przemysłowej, powstającej 
teraz przy szlaku transportowym, którym parowe konie unoszą skarby śląskiej ziemi 
na cały świat”17.
 Kolejna zmiana w przestrzeni religijnej miasta nastąpiła w 1872 roku, po i sobo-
rze watykańskim. Do kontestatorów jego postanowień dotyczących nieomylności pa-
pieża dołączyli przedstawiciele liberalno-oświeceniowych elit, przejęci ideą powrotu 
do chrześcijaństwa. Związek Starokatolicki w Gliwicach powstał 6 kwietnia 1872 roku, 
a w jego skład weszli liczni przedstawiciele miejscowej inteligencji, przemysłowcy 
i kupcy. 
 Na prośbę związku burmistrz Eduard Teuchert udostępnił starokatolikom kościół 
pw. św. Trójcy18. Według opinii profesora Grünhagena uczynił to bezprawnie, gdyż 
była to kompetencja magistratu in toto, a nie samego burmistrza. Możliwe, że działania 
burmistrza wychodziły naprzeciw polityce władz pruskich. W dobie Kulturkampfu 
wspierano organizacje starokatolickie, gdyż Otto von Bismarck uznał dogmat o nie-
omylności papieskiej za ingerencję Watykanu w sprawy państwowe.
 Parafia starokatolicka nie była zbyt liczna. Należało do niej w różnych okresach od 
100 do 300 osób. Co interesujące, ponieważ kościół pw. św. Trójcy nie posiadał dzwonu, 
porozumiano się z parafią ewangelicką, uzyskując zapewnienie, że dzwony kościoła pw. 
św. Barbary będą dzwonić podczas pogrzebów starokatolickich. Kościół p.w. św. Trójcy 
zwrócono w 1922 roku katolikom. Obecnie służy społeczności gliwickich Ormian.

16 Por. Ewa Chojecka, Architektura synagogi w Gliwicacach, [w:] Żydzi Gliwiccy, Gliwice 2006, s. 119–126.
17 H.V.O. Elsner, Geschichte der evangelischen Kirche zu Gleiwitz, Gleiwitz 1884, s. 26–27.
18 29 czerwca 1836 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie szpitalnej kaplicy pw. św. Trójcy. Szpital fundacji Micha-

ela Pilleatora z 1409 roku, miał służyć chorym i biednym miasta Gliwic. Drewniany kościółek dotrwał do 1813 
roku, kiedy to padł pastwą pożaru, który strawił szpital i 40 domów przedmieścia bytomskiego. Dopiero po 
dwudziestu latach zebrano odpowiednie fundusze i uzyskano pozwolenie na odbudowę kościoła. Rozpoczęto 
ją w lipcu 1836 roku, a zakończono we wrześniu 1837.
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przemysłowo-robotniczej przestrzeni ówczesnej ulicy Kronprinzenstrasse (obecna ul. 
Jagiellońska). 
 Gmina staroluterańska powstała w Gliwicach już w 1831 roku. W latach 40-tych 
xix wieku jej członkowie zaznali prześladowań ze strony władz. Dopiero na przełomie 
1900/1901 roku gmina uzyskała osobowość prawną. Wtedy też podjęto trud budowy 
własnego kościoła, który służył wiernym z Gliwic, Zabrza, Bytomia, Chorzowa, Ryb-
nika, Raciborza, Tychów, Strzelec Opolskich i innych miast. Autorem projektu kościoła 
staroluterańskiego był inspektor budowlany z Koźla, Schroeder, a budowę na miejscu 
prowadził mistrz murarski Proske.
 Po ii wojnie światowej, 30 sierpnia 1945 r. kościół ten został przekazany palotynom 
z Warszawy, a dzięki staraniom ks. Wilhelma Firli odzyskany przez parafię ewangelicką, 
która utraciła kościół św. Barbary, w 1948 roku. 
 Na przestrzeni jednego wieku – między 1810 a 1914 rokiem, przestrzeń sakralna 
Gliwic zaznała daleko idących przemian. Miasto, które w dawniejszych czasach było 
jednolite religijnie – katolickie, w ciągu xix wieku zaczęło zmieniać się w ośrodek mul-
tireligijny. Wielowyznaniowa stawała się także przestrzeń sakralna miasta. Nie sposób 
nie zauważyć wpływu, jaki na te przemiany wywarła polityka władz państwowych. 
Gdyby nie promowanie wśród urzędników w xviii wieku ewangelików, nie pojawi-
łaby się tu tak licząca się, niewielka, ale elitarna grupa protestantów. To także władze 
pruskie, decydując o wzniesieniu obok Gliwic huty, przyczyniły się do sprowadzenia 
tu specjalistów: techników i zarządców reprezentujących to wyznanie. Trzecią zna-
czącą grupą byli oficerowie garnizonu. Kluczowe znaczenie dla przemian przestrzeni 
miasta miała także kasata klasztorów w 1810 roku i edykt emancypacyjny dla ludności 
żydowskiej z 1812 roku. Późniejsze zmiany miejskiej przestrzeni były już spowodowane 
czynnikami, które można uznać za „naturalne”: wzrost liczby ludności i powstawanie 
nowych osiedli. Miasto, które jeszcze w początkach xix stulecia było dość niewielką 
strukturą osadniczą, homogeniczną religijnie, na przestrzeni jednego wieku przekształ-
ciło się w wielki ośrodek przemysłowy, ze skomplikowaną, wielowyznaniową strukturą 
przestrzeni sakralnej.

dr hab. Piotr Boroń: Uniwersytet Śląski w Katowicach

mgr Bogusław Małusecki: Archiwum Państwowe w Katowicach,
Oddział w Gliwicach
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 W latach 1902–1903 (projekt zamówiono już w 1900) powstał też nowy budynek 
kultu żydowskiego – dom przedpogrzebowy na nowym cmentarzu żydowskim, z racji 
swej okazałości zwany „małą synagogą”. Zaprojektował go znany wiedeński architekt 
Max Fleischer, twórca stosujący dla budowli tego wyznania rzadko używany styl neo-
gotycki. Jest to jedna z ostatnich realizacji tego architekta (zmarł w 1905 roku) i jedna 
z niewielu ocalałych. Do niedawna budynek był w ruinie. Po renowacji mieści powsta-
jący Dom Pamięci Żydów Górnośląskich – oddział Muzeum w Gliwicach. „Gliwicki 
dom przedpogrzebowy należy do nielicznych zachowanych obiektów z bogatej listy 
dorobku twórczego Maksa Fleischera. Stawia go to w rzędzie budowli znaczących dla 
historii architektury, o randze znacznie wykraczającej poza skalę lokalną”20. Max Fle-
ischer był również – jak wspomniany wyżej Hugo Heer, uczniem profesora Friedricha 
Schmidta. 
 Budowę nowej świątyni podjęto także w należącej częściowo do miasta wsi, obecnie 
dzielnicy – Sobiszowice. Stary, średniowieczny kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja 
przestał wystarczać rosnącej ludności tutejszej parafii. Zdecydowano się wybudować 
nowy budynek, pozostawiając stare wezwanie. Kościół zaprojektował znany śląski ar-
chitekt i budowniczy kościołów – Ludwig Schneider. Budowę rozpoczęto w paździer-
niku 1907 roku, a zakończono w 1911 roku. Jest to największa świątynia w mieście, 
mogąca pomieścić 6000 parafian. Nawa główna mierzy ponad 76 metrów długości. 
Wysokość wieży, do szczytu, wynosi 92 metry. Kościół stanowił długo piękny akcent 
na zakończeniu osi widokowej ulicy Styczyńskiego, dopóki nie zasłonięto go częściowo 
budynkiem nowej centrali telefonicznej.
 W obrębie tej samej parafii pw. św. Bartłomieja, w północno-wschodniej części 
miasta, na terenie powstających wokół zakładów przemysłowych osiedli robotniczych, 
w 1900 roku rozpoczęto budowę kaplicy św. Rodziny zwanej też kaplicą Huldschin-
sky’ego (Huldschinsky Kapelle). Projekt wykonał profesor Johannes Otzen z Berlina, 
który był znanym projektantem kościołów i teoretykiem ewangelickiej sztuki sakralnej. 
(Wcześniej zaprojektował on także między innymi pomnik poległych w wojnie fran-
cusko-pruskiej i pocztę w Toruniu). Budową kierował mistrz budowlany Paul Gaerte, 
a poświęcenie nastąpiło w kwietniu 1901 roku. Kaplicę ufundował właściciel huty Oskar 
Huldschinsky dla mieszkańców kolonii robotniczej jego zakładu. W przypadku tego 
założenia zauważyć można swoistą multireligijność. Autor projektu, Johannes Otzen 
był protestantem, twórcą tak zwanego programu wiesbadeńskiego (niem. Wiesbadener 
Programm), dotyczącego projektowania kościołów mających jak najlepiej odpowiadać 
potrzebom kultu protestanckiego21. Inwestor – Oskar Huldschinsky był wyznania moj-
żeszowego, a kościół wybudowano dla katolickich robotników.
 Mutlireligijność przestrzeni sakralnej Gliwic została jeszcze wzbogacona przez 
wybudowanie i poświęcenie kościoła staroluterańskiego. Stało się to 7 września 
1902 roku, a sam kościół zlokalizowano poza dawnym centrum, w powstającej 

20 Magdalena Żmudzińska-Nowak, Max Fleischer, [w:] Gliwice na ich drodze, Gliwice 2013, s. 44.
21 Jörn Bahns, Otzen, Johannes, [w:] Neue Deutsche Biographie, Bd. 19, 1999, s. 717–718.
 url: https://www.deutsche-biographie.de/gnd118738852.html [dostęp: 21 x 2016].
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il. 3. Klasztor reformatów z kościołem św. Krzyża. Według F.B. Wernera, Silesia in Compendio seu Topographia 
 das ist Praesentatio und Beschreibung des Herzogsthums Schlesiens, Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego, 
 iv f.113b, vol. 1, s. 346, url: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=15414

3.
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il. 1. Widok Gliwic od strony północnej około 1750 roku. Legenda: 1 – Kościół św. Trójcy ze szpitalem,
 2 – Ratusz, 3 – Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych, 4 – Klasztor reformatów i kościół św. Krzyża,
 5 – Kościół św. Barbary. 
 Według F.B. Wernera, Silesia in Compendio seu Topographia das ist Praesentatio und Beschreibung des
 Herzogsthums Schlesiens, Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego, iv f.113b, vol. 1, s. 342–343,
 url: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=15414
il. 2 Plan miasta i przedmieść z około 1790 roku. Zaznaczono wszystkie kościoły i kapliczki. Kółkiem zaznaczono 
 lokalizację kościoła św. Trójcy, pominiętego przez kartografa. Ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

1.

2.
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il. 5. Pomnik ku czci żołnierzy zmarłych w szpitalu polowym w Gliwicach w latach 1813/1814, zlokalizowany na 
 miejscu ich pochówku. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Gliwicach
il. 6. Nowa synagoga. Ze zbiorów Archiwum Państwowe w Gliwicach, Zbiór Kartograficzny sygn. 325.

6.

5.

Przemiany przestrzeni sakralnej w Gliwicach przed 1914 rokiem

il. 4a–b. Kościół św. Barbary – budynek istniejący do 1860 roku. Plan budynku z 1830 roku. Ze zbiorów Archiwum 
  Państwowego w Opolu, Rejencja Opolska, Zbiór Kartograficzny, sygn. xi/94.

4b.

4a.
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il. 9. Kościół św. Piotra i Pawła i dom Towarzystwa Katolickiego (Katholische Verein). Ze zbiorów Archiwum 
Państwowego w Gliwicach

il. 10. Kościół św. Rodziny. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Gliwicach
il. 11. Pocztówka ukazująca stary i nowy kościół św. Bartłomieja. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Gliwicach

9.

10.

11.

Przemiany przestrzeni sakralnej w Gliwicach przed 1914 rokiem

il. 7. Kościół św. Barbary – gmach wzniesiony w latach 1853–1860. Widoczne sąsiedztwo nowej dzielnicy Gliwic.
 Ze zbiorów Archiwum Państwowe w Gliwicach
il. 8 Kościół św. Trójcy – budynek wzniesiony około 1830 roku na miejscu starego kościoła, wzniesionego
 w początkach xv wieku, rysunek kolorowany, F. Gluszek. Ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

8.

7.
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Wprowadzenie

Kaplice lokalizowane najczęściej na cmentarzach lub w okolicy kościoła były w świa-
domości ludzkiej miejscem kontemplacji i ostatnim miejscem pożegnania ze zmar-
łymi. Klasycystyczna projekcja przestrzeni cmentarnych poprzez aranżacje obiektów 
architektonicznych wkomponowanych w krajobraz zieleni nadała nowy wymiar este-
tyczny ewangelickiej obrzędowości pogrzebowej xix wieku. Kapliczki wznoszone były 
przez instytucje świeckie i wyznaniowe, rodziny lub z funduszy lokalnej społeczno-
ści. Wyróżnione cechy wskazują na szczególne znaczenie tych miejsc w świadomości 
mieszkańców poszczególnych miast oraz innych miejscowości. Na terenie Pomorza 
Wschodniego, xx wiek przyniósł wiele zniszczeń tego typu obiektów. Stan tych, które 
przetrwały, stopniowo ulega pogorszeniu. 
 Prezentując wstępne wyniki badań architektonicznych przeprowadzonych w Żuław-
kach koło Nowego Dworu Gdańskiego autorzy podejmują problematykę datowania obiektu.

Historia obiektu

Począwszy od przełomu xvi i xvii wieku kościół luterański uzyskał w Prusach Królew-
skich pozycję dominującą. Zjawisko to wiąże się z powolnym wypieraniem pozostałych 
wyznań (przede wszystkim katolików) na polityczny margines. Sytuację najjaskrawiej 

Kaplica w Żuławkach. Wpływy ideowe 
dużych ośrodków miejskich na programy 
architektoniczne założeń sakralnych 
małych miejscowości

Joanna Dąbal, Radosław Kubus, Tadeusz Widerski

il. 12. Kościół staroluterański w Gliwicach, obecnie kościół ewangelicki. Fot. Bogusław Małusecki
il. 13. Zdjęcia lotnicze centrum Gliwic. Fot. Antoni Witwicki

12.

13.
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Albinus Hamann podarował kościołowi pierwsze organy14, co potwierdza obecność 
w tym czasie we wsi kościoła luterańskiego. Pośrednio o funkcjonowaniu w Żuławkach 
w xviii wieku kościoła ewangelickiego, jak również katolickiego, mówią nam zacho-
wane księgi metrykalne15. 
 Niewątpliwie jednak, powtarzające się konflikty zbrojne, a przede wszystkim regu-
larnie występujące powodzie16 na Żuławach powodowały, że kościół ulegał niszczeniu, 
a następnie ponownie go odbudowywano. Można przypuszczać, że takie sytuacje miały 
miejsce także w Żuławkach. Jak bowiem wzmiankuje Harnoch w miejsce dotychcza-
sowego kościoła, w 1821 roku wybudowano nową świątynię „von Holz erbaut mit Pfan-
nen gedeckt”17. Warto wskazać, że miało to miejsce w czasie fundamentalnych zmian 
w samej strukturze Kościoła luterańskiego, bowiem już po wcieleniu terenów Żuław 
przez Prusy w ramach rozbiorów w 1817 roku nastąpiła reforma ustroju kościelnego 
i stworzenie Ewangelickiego Kościoła Unijnego18. 
 W latach 1890–1891 w liczących około 700 mieszkańców19 Żuławkach, powstał 
nowy, tym razem ceglany kościół neogotycki, w stylu Ziegelrohbau, z masywną wieżą 
i wyposażeniem pochodzącym z dawnego kościoła20. Wysoka demografia sprzyjała 
rozwojowi inwestycji we wsi. Wobec tego można wysunąć tezę, że w tym samym cza-
sie mogła powstać także przykościelna kaplica ewangelicka. Jak wskazuje V. Zirkwitz 
kaplice takie miały służyć potrzebom lokalnej gminy wyznaniowej i dlatego też wzno-
szono je najczęściej w ramach inwestycji wspólnotowych21. 
 Po ii wojnie światowej na Żuławach zaszły istotne zmiany. W ramach masowych 
przesiedleń dotychczasowi mieszkańcy musieli opuścić swoje domy, a w ich miejsce 
przybyli nowi osadnicy. „Nieznany teren, odmienne warunki przyrodnicze, zniszcze-
nia wojenne, powódź – tak pokrótce wyglądała przestrzeń fizyczna, w której znaleźli 
się przesiedleńcy”22. Nowi osadnicy przybyli na Żuławy, niewątpliwie odczuwali nie-

14 Anno 1716. schenckte Albinus Hamman/Teich=Geschworner/in die Fürstenwerderischen Kirche das erste  
Positiv, welches zwar von dem Hu. Officialen, Canon. Guttstad. & Prapos. Fürstenw. & Barwäld. Joanne Mierz-
ciewski angefochten/aber doch endlich frey gemachet wurde. – A. Hartwich, op. cit., s. 174.

15 Dla kościoła katolickiego księgi takie znajdują się w Biskupim Archiwum Centralnym w Ratyzbonie (Bischö-
fliches Zentralarchiv Regensburg) i obejmują lata 1701–1944, natomiast dla kościoła ewangelickiego w Ewan-
gelickim Centralnym Archiwum w Berlinie (Evangelisches Zentralarchiv in Berlin) i obejmują lata 1714–1940. 
Zob.: Archiwum Państwowe w Gdańsku. Przewodnik po zasobie do 1945 roku, oprac. Cz. Biernat, Warszawa 1992, 
s. 158.

16 Na temat powodzi na Żuławach zob.: Jerzy Makowski, Największa katastrofalna powódź w dziejach Gdańska 
i prawdopodobieństwo jej powtórzenia w obecnych warunkach, Gdańsk 1996.

17 A. Harnoch, op. cit., s. 428.
18 W. Kwiatkowska, Kancelaria Ewangelickiego Kościoła Unijnego w Prusach Zachodnich w latach 1817–1920 i po-

zostałe po niej akta, Toruń 2006, s. 18–28. 
19 http://www.westpreussen.de/cms/ct/ortsverzeichnis/details.php?ID=1725 [dostęp: 1 x 2016 r.].
20 B. Schmid, op. cit., s. 54.
21 Viktor Zirkwitz, Die bauliche Entwicklung der Dorfkirche von der Ordenszeit bis zur Gegenwart im Gebiet des 

ehemaligen Freistaates Danzig unter besonderer Berücksichtigung der Kirchen der Danziger Höhe und Niederung, 
Danzig 1940, s. 15.

22 Cyt. za: Mikołaj Smykowski, Organizacja powojennego życia ludności przesiedlonej na Żuławy po ii wojnie świa-
towej, [w:] Żuławy. Oswajanie krajobrazu kulturowego, pod red. A.W. Brzezińskiej, Poznań–Pruszcz Gdański 
2011, s. 40.
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ilustrują przykłady dużych miast, takich jak Elbląg1 czy też Gdańsk2. Trudno jednak 
ekstrapolować stosunki panujące w dużych miastach na sytuację mającą miejsce 
w całych Prusach Królewskich, gdyż jak wskazuje E. Kizik, mamy tu do czynienia ze 
swoiście pojętym partykularyzmem w łonie kościoła luterańskiego – „Generalizując 
można powiedzieć, że w Prusach od połowy xvi wieku każde miasto lub inny ośrodek 
administracyjny powoływało zależny od siebie kościół protestancki, a następnie od 
siły politycznej i finansowej ośrodków zależało zarówno trwanie, jak również rozwój 
tych instytucji”3. 
 Kościoły luterańskie pełniły wiele istotnych funkcji, począwszy od odprawiania 
nabożeństw, udzielania sakramentów, nauczania szkolnego, pomocy socjalnej czy też 
szeroko pojętego mecenatu nad kulturą i sztuką4. W skład rad zarządzających mająt-
kiem wiejskiego kościoła wchodzili najczęściej gburzy oraz miejscowi sołtysi, pełniący 
funkcję witryków5. Za pełnione funkcje witrycy oraz członkowie ich rodzin uzyskiwali 
pewne przywileje, takie jak choćby prawo do zwolnień z niektórych opłat kościelnych 
czy prawo do honorowego pochówku6. 
 Początki funkcjonowania w miejscowości Żuławki (Fürstenwerder) kościoła lute-
rańskiego nie są do końca jasne7. Można je datować za A. Harnochem, na przełom lat 
70. i 80. xvi wieku8. Wówczas bowiem pojawia się tam wzmianka o pierwszym lute-
rańskim kaznodziei9. Od xvi wieku zarówno Żuławki, jak i dwie inne wsie – Niedźwie-
dzica10 oraz Nowa Kościelnica stanowiły własność rodziny Krokowskich11, natomiast 
z czasem wydzielono je w osobną dzierżawę zwaną dzierżawą berwałdzką12, której 
dzierżawcy mieszkali w Dworkowie (Barenhof). 
 W protokole wizytacyjnym z roku 1647 znajduje się informacja mówiąca o istnieniu 
w Żuławkach domu bożego, określanego jako „synagoga”13. Z kolei w 1716 roku niejaki 

1 Zob. np.: Ewa Paprocka, Tolerowani, nielubiani. Katolicy w Elblągu w drugiej połowie xvii i w xviii wieku. 
Studium z dziejów codziennego współistnienia wyznań, Warszawa 2009.

2 Zob. np.: Sławomir Kościelak, Katolicy w protestanckim Gdańsku. Od drugiej połowy xvi w. do końca xviii wieku, 
Gdańsk 2012. 

3 Edmund Kizik, Struktura administracyjna i finansowanie gdańskiego kościoła luterańskiego w xvii wieku, [w:] 
Gdańsk w epoce Bartholomäusa Milwitza. Materiały z sesji zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta 
Gdańska i Klasztor oo. Karmelitów w Gdańsku dnia 15 maja 2008 roku, Gdańsk 2010, s. 43.

4 Ibidem, s. 42. 
5 Ibidem, s. 47. 
6 Ibidem.
7 Agathon Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen, 

Niedenburg 1890, s. 427.
8 Ibidem, s. 427–428.
9 Harnoch wskazuje, że pierwszy kaznodzieja pojawił się w Żuławkach w 1579 r. Ibidem, s. 428. Por. Abraham 

Hartwich, Geographisch-historische Landesbeschreibnung derer dreyen im polnischen Preußen liegenden Wer-
dern…, Königsberg 1722, s. 256.

10 Na temat wyposażenia najwcześniejszego kościoła w Niedźwiedzicy – zob. G. Dehio, Handbuch der deutschen 
Kunstdenkmäler – Deutschordensland, Berlin 1952, s. 121.

11 Reinhold Krokowski otrzymał owe wsie z nadania Zygmunta Augusta w roku 1565.
12 Roman Klim, Cmentarze menonickie na Żuławach Wiślanych, Gdańsk 1993, s. 13.
13 Bernhard Schmid, „Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Marienburg”, Bd. 4, Danzig 1919, s. 54.
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części wsi, w odległości około 70 metrów od wschodniego skraju drogi prowadzącej 
do wsi Drewnica.

Okoliczności i metodyka badań

Wstępne rozpoznanie architektoniczne obiektu przeprowadzono z inicjatywy lokalnych 
mieszkańców w ramach działań Koła Naukowego Studentów Archeologii Uniwersytetu 
Gdańskiego przy współudziale Katedry Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środo-
wiska Politechniki Gdańskiej. Prace pomiarowe i inwentaryzacyjne przeprowadzono 
w czerwcu 2016 roku, za zgodą właściciela obiektu – gminy Stegna reprezentowanej 
przez Wójta Gminy Ewę Dąbską. W pracach brali udział studenci archeologii29. 
 Inwentaryzację elewacji frontowej i badania architektoniczne przeprowadzono 
zgodnie z obowiązującą metodyką w formie pomiarów geometrii oraz dokumentacji 
opisowej30. W programie AutoCad wykonano wektorowe rysunki elewacji frontowej 
obiektu. Dokumentacja opisowa zawiera informacje metryczne oraz dane dotyczące 
materiałów budowlanych, zapraw i detali architektonicznych. Wykonano również ana-
lizę stratygrafii murów, w oparciu o którą dokonano ustaleń ich chronologii względnej. 

Pomiar geometrii

Do przeprowadzenia fotogrametrycznych pomiarów inwentaryzacyjnych kaplicy 
cmentarnej w Żuławkach wykorzystano dwa zestawy do rejestracji danych – zestaw 
tachimetryczny i zestaw fotogrametryczny. W skład zestawu tachimetrycznego wcho-
dziły tachimetr Leica tcr 803, statyw drewniany oraz lustro dalmiercze. Zastosowany 
instrument pomiarowy zapewnia możliwość wykonania obserwacji w trybie bezlu-
strowym (pomiar bezpośrednio do punktu mierzonego). Pozwoliło to w znaczący 
sposób poprawić uzyskane dokładności wykonanych obserwacji oraz skróciło czas 
przeprowadzenia pomiaru. W skład zestawu fotogrametrycznego wchodziły aparat 
niemetryczny Canon 5d, obiektyw o stałej ogniskowej Canon 50 mm f/1.4 usm, sta-
tyw fotograficzny oraz zestaw lamp przeznaczonych do oświetlenia wnętrza kaplicy. 
Zastosowany aparat cyfrowy wyposażony jest w matrycę światłoczułą pełnoklatkową 
ekwiwalentną do rozmiaru klatki 35 mm, czyli o rozmiarze 36 × 24 mm. Rozdziel-
czość wykorzystanej matrycy wynosiła 12.8 megapiksela, co zapewniało możliwość 
osiągnięcia zadowalających dokładności, wykonanych w opracowaniu kameralnym, 
modeli trójwymiarowych. W celu wykonania poprawnego opracowania fotograme-
trycznego w początkowym etapie pomiarów założono wokół badanego obiektu osnowę 

29 Szczególne podziękowania chcielibyśmy złożyć także Pani Joannie Woźniak ze stowarzyszenia „Żuławki i Ksią-
żęce Żuławy” oraz Pani Agnieszce Kleczewskiej, radnej gminy Stegna.

30 Zob.: Andrzej Gruszecki, Metoda graficzna badań pomiarowych cegły przy ustaleniu chronologii obiektów ar-
chitektonicznych, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 1965, nr 1, s. 55–58; Jerzy Frazik, Analiza materiału 
techniki i stratygrafii murów jako metoda dzieł architektury zabytkowej, „Biuletyn Historii Sztuki”, t. 31: 1969, z. 1, 
s. 121–123; Ryszard Massalski, Zamek elbląski w świetle badań architektonicznych, „Rocznik Elbląski”. t. 8: 1979, 
s. 39–87; Maria Brykowska, Dokumentacja do prac konserwatorskich, „Prace Naukowe Politechniki Warszaw-
skiej. Budownictwo”, z. 70: 1981, s. 134–154; Jakub Lewicki, Mur ceglany jako przedmiot badań architektonicznych, 

„Ochrona Zabytków”, 55/3, 2000, nr 210, s. 252–266.
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chęć do niemieckiego dziedzictwa, co przejawiało się tym, iż „we wsiach, gdzie wojnę 
przetrwały dwa kościoły – katolicki i ewangelicki – ten drugi, pozbawiony opieki, 
najczęściej najpierw okradano, a następnie stopniowo rozbierano dla własnych ce-
lów (materiał opałowy, budulec)”23. To samo czyniono z kaplicami przycmentarnymi 
oraz poniemieckimi nekropoliami, wykorzystując powtórnie materiał z nich uzy-
skany24. Dokładnie taka sytuacja miała miejsce w Żuławkach, gdzie zarówno kościół 
jak i w znaczniej mierze cmentarz ewangelicki, po wojnie po prostu przestały istnieć, 
a jedynym zabytkiem poświadczającym historię ewangelików we wsi do dziś, jest 
cmentarna kaplica, do której prowadzi aleja lip25 (ryc. 1).
 Kaplicę, jak wskazują mieszkańcy pamiętający czasy powojenne26, również dotknęły 
działania profanacyjne, jednakże sam budynek przetrwał. Od roku 1978 władze lokalne 
wydzierżawiły obiekt wraz z terenem cmentarza dyrektorowi Morskiej Obsługi Ra-
diowej Statków Janowi Niesynowi, który hobbystycznie zajmował się pszczelarstwem. 
Sama kaplica służyła wówczas jako składzik dla różnego rodzaju sprzętu pszczelar-
skiego. Pasieki natomiast znajdowały się za kaplicą. Od frontu kaplicy na terenie cmen-
tarza pod koniec lat 90. młodzież urządziła sobie z kolei prowizoryczne boisko do gry 
w piłkę nożną. Istotnym działaniem z perspektywy polityki ochrony kaplicy w Żuław-
kach była decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu z dnia 12.04.1994 
roku o wpisaniu obiektu do rejestru zabytków27. W ostatnich latach kaplica ponownie 
wróciła pod zarząd władz gminy, a lokalna społeczność wsi Żuławki stara się zago-
spodarować obiekt, który stanowi wymowny symbol przeszłości wsi. Głos w dyskusji 
podejmują również potomkowie rodzimych (przedwojennych) mieszkańców, których 
sprawa zaniedbania obiektu dotyka poniekąd personalnie28.

Badania – lokalizacja obiektu

Opisywany obiekt znajduje się we wsi Żuławki. Miejscowość położona jest w woje-
wództwie pomorskim, w powiecie nowodworskim, w południowo-zachodniej części 
gminy Stegna (ryc. 2). Ze względu na uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze wieś 
znajduje się w granicach Żuław Wiślanych w północno-zachodniej części Żuław Wiel-
kich. Wieś od strony północnej ograniczona jest rzeką Szkarpawą, która wyznacza 
granicę z sąsiednią wsią Drewnica. Żuławki oddalone są o około 10 km od wsi Stegna 
i około 30 km od Gdańska. Kaplica cmentarna znajduje się w północno-wschodniej 

23 Karolina Manikowska, O żuławskich zabytkach, [w:] Żuławy. Oswajanie krajobrazu…, s. 168–169.
24 Aleksandra Paprot, Niemieckie dziedzictwo kulturowe – domy, kościoły i cmentarze we wspomnieniach najstar-

szych mieszkańców Żuław, [w:] Żuławy. Oswajanie krajobrazu…, s. 52–53. 
25 Lipę traktowano niegdyś jako „święte drzewo”, które czuwało nad bezpieczeństwem i dostarczało człowiekowi 

wielu pożytków w związku z tym obsadzano nimi aleje cmentarne, klasztory, kaplice i kościoły. Wierzono rów-
nież, iż trumny z drzewa lipowego zapewniają spokojny, wieczny sen – zob. np. Tadeusz Bieńkowski, Dawny 
symbolizm świata natury w refleksji historyka nauki, [w:] Historia leków naturalnych. t. 3: Ziołolecznictwo w daw-
nej i współczesnej kulturze Rzeszowszczyzny, pod red. Barbary Kuźnickiej, Warszawa 1993, s. 20.

26 Niestety podawane informacje są zazwyczaj bardzo ogólnikowe i trudno na ich podstawie formułować kon-
kretne wnioski. 

27 http://www.ochronazabytkow.gda.pl/rejestr-zabytkow/rejestr-zabytkow-nieruchomych/ [dostęp: 1 x- 2016].
28 W „Danziger Hauskalender 2017” ukazał się artykuł Wolfganga Neujocks poświęcony problematyce ratowania 

kaplicy ewangelickiej w Żuławkach.
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odniesienia oraz na rozpięciu na tak powstałej powierzchni tekstury otrzymanej 
z wykonanych wcześniej zdjęć. Rzuty takie w zależności od potrzeb reprodukować 
można w adekwatnej do opracowania skali. Typowymi skalami wykorzystywanymi 
w dokumentacji inwentaryzacyjnej są skale 1 : 5, 1 : 10 lub 1 : 20, w przypadku obiektów 
bardziej rozległych można zastosować skalę nawet 1 : 100. Dokumentację taką najczę-
ściej wykonuje się w formie cyfrowej. Taki format generowania danych, umożliwia 
jego prostszą i dokładniejszą analizę, a także wykonanie ich reprodukcji w dowolnej 
formie graficznej.
 Wynikami, które otrzymano z pomiaru przeprowadzonego w kaplicy cmentarnej 
w Żuławkach były zobrazowania trójwymiarowe jej wnętrza (ryc. 3) oraz ściany fronto-
wej. Na podstawie wykonanego modelu trójwymiarowego, opracowano ortofotoplany 
ścian, posadzki podłogi oraz sklepienia wnętrza kaplicy (ryc. 4). Wykonano także zo-
brazowanie ortofotograficzne ściany frontowej obiektu. Przygotowane materiały po-
służyły do dalszych analiz architektonicznych.
 Kapliczka o rzucie kwadratowym (około 6,5 × 6,5 m) (ryc. 5) jest usytuowana szczy-
towo do drogi, orientowana na osi we z wejściem od zachodu. Budynek o wysoko-
ści 6,3 m przykryty jest dwuspadowym dachem. We wszystkich elewacjach kapliczki 
znajdują się po dwie skrajnie rozmieszczone lizeny o szerokości około 0,68 m. Lizeny 
zakończone są skarpowanym gzymsem dekorowanym rozetą ujętą w medalion o śred-
nicy 0,28 m (ryc. 6). Szczyt dachu wieńczą trzy sterczyny. W elewacji frontowej i tylnej 
w szczycie pod linią dachu znajduje się fryz o szerokości 0,13 m przedstawiający kon-
tynuacyjny motyw roślinny. W elewacji frontowej na wysokości 0,93 m (5 stopni scho-
dów) znajduje się otwór drzwiowy o szerokości 1,43 m. Otwór ujęty jest profilowanymi 
ceglanymi odrzwiami i zamknięty łukiem ostrym. Otwór zamykają dwuskrzydłowe 
żelazne drzwi z prześwietlem opracowane artystycznie motywami geometrycznymi. 
Naświetle wykonane z kutego żelaza dekoruje centralnie umieszczona rozeta ujęta 
w dekorację geometryczną. Naświetle pierwotnie przeszklone było szkłem pokrytym 
czerwoną powłoką. 
 Wnętrze kapliczki o powierzchni użytkowej około 18,5 m2 zamknięte jest sklepie-
niem kolebkowo-krzyżowym (ryc. 4). Na sklepieniu jest centralnie umieszczona malo-
wana niebiesko-złoto ośmioramienna gwiazda ujmująca rozetę (średnica 2,32 m). We 
wnętrzu na ścianie zachodniej znajduje się wnęka zamknięta łukiem ostrym o wymia-
rach 0,92 × 1,95 m (ryc. 7). Wszystkie ściany oraz sklepienie są otynkowane. Podłoga 
kaplicy wykonana jest z płytek ceramicznych sześciokątnych barwy ceglastej i trój-
kątnych, barwionych żółto ułożonych we wzajemnie zachodzące na siebie sześciora-
mienne gwiazdy. W podłodze znajduje się otwór zamknięty zespawanymi żelaznymi 
płycinami (ryc. 8a). 
 Mury kapliczki wykonano na kamiennym fundamencie (z kamieni o opracowa-
nych licach) z żółtej cegły maszynowej o przykładowych wymiarach: 212 × 96 × 45 mm, 
222 × 99 × 50 mm, 221 × 104 × 50 mm, 220 × 102 × 50 mm, 223 × 108 × 47 mm, 
220 × 101 × 47 mm (wysokość 10 rzędów cegieł 60,8 cm). Ściany wzniesiono w wątku 
krzyżykowym. Materiały budowlane wiąże mocna zaprawa cementowa barwy 
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pomiarową. Osnowę tą utworzono w lokalnym układzie współrzędnych. W kolejnych 
etapach prac posłużyła ona do osadzenia obserwacji pozyskanych z pomiaru tachi-
metrycznego w jednolitym układzie odniesienia. Rozmieszczenie osnowy pomiarowej 
zapewniało wizurę minimum trzech punktów, z każdego stanowiska obserwacyjnego. 
Po zapewnieniu możliwości osadzenia pomiarów w jednolitym układzie odniesienia, 
na wytypowanych do pomiaru obiektach rozlokowano fotopunkty, których zadaniem 
było zapewnienie georeferencji wykonywanym opracowaniom fotogrametrycznym. 
Rozmieszczoną grupę fotopunktów zmierzono tachimetrycznie określając ich poło-
żenie w trzech wymiarach (x, y, z). Wykonany pomiar przebiegał dwustopniowo. Na 
wstępie pomierzono punkty znajdujące się na elewacji obiektu, w dalszej części pomia-
rowi podlegały punkty zlokalizowane we wnętrzu badanej kaplicy cmentarnej. Pomiar 
fotopunktów kończył pierwszy etap pomiarów terenowych. W drugim etapie wykony-
wano zdjęcia wewnątrz i na zewnątrz kaplicy. Zobrazowania wykonywano w sposób 
zapewniający precyzyjne odtworzenie geometrii. Łącznie wykonano około 400 zdjęć 
badanego obiektu. Ze względu na bujną roślinność występującą wzdłuż ściany tylnej 
oraz wzdłuż ścian bocznych kaplicy, opracowaniu fotogrametrycznemu poddano jedy-
nie wnętrze oraz ścianę frontową budynku. Wykonanie zdjęć kończyło terenową część 
prac inwentaryzacyjnych.
 Kolejnym etapem pracy było opracowanie kameralne pozyskanych obserwacji. 
Na podstawie zrealizowanych pomiarów tachimetrycznych oraz wykonanych zdjęć 
przeprowadzono proces analizy obrazów. Przeprowadzone prace fotogrametryczne 
pozwoliły na wygenerowanie przestrzennego modelu wnętrza kaplicy oraz jej ściany 
frontowej, z którego w etapie dalszych analiz wykonano ortoobrazy poszczególnych 
części budynku.

Wyniki

Tradycyjnymi rezultatami wykonywanej inwentaryzacji fotogrametrycznej jest doku-
mentacja w formacie dwuwymiarowym, czyli rzuty i przekroje mierzonego obiektu. 
Do ich opracowania wykorzystuje się dane zawarte w trójwymiarowym komputero-
wym modelu. Bazując na siatce tin, z której zbudowany jest model można dowolnie 
definiować przekroje określając ich przebieg przyjętymi płaszczyznami cięcia. Każdy 
punkt na modelu ma określoną współrzędną (x, y, z) w przyjętym metrycznym syste-
mie odniesienia31. Modele trójwymiarowe znajdują szerokie zastosowanie w dziedzinie 
dokumentacji. Dane w nich zawarte wiernie odzwierciedlają rzeczywistość, począwszy 
od cech geometrycznych, skończywszy na kolorystyce poszczególnych detali. Z tego 
też względu, potencjał takich zbiorów informacji jest bardzo duży, a możliwości ich 
wykorzystania bardzo szerokie. Jednym ze sposobów zastosowania modeli przestrzen-
nych jest ich użycie do wykonania opracowań ortofotograficznych32. Tworzenie takiego 
opracowania polega na zrzutowaniu powierzchni modelu na wybraną płaszczyznę 

31 Na ten temat zob.: Zdzisław Kurczyński, Fotogrametria, Warszawa 2014.
32 Zob. ogólnie: Zdzisław Kruczyński, Jerzy Butowtt, Romuald Kaczyński, Fotogrametria, Warszawa 2010. 
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odnajdujemy również w Gdańsku. Na Żuławach do tej pory nie rozpoznano analogicz-
nych rozwiązań. 
 Na obecnym etapie badań chronologię powstania obiektu wciąż jeszcze należy 
wskazać szeroko na lata od 60. do 90. xix wieku. Aktywność budowlana i rozbudowa 
wsi przypada na koniec xix wieku dlatego można wstępnie wysunąć tezę, że kapliczka 
prawdopodobnie powstała w ostatniej ćwierci xix wieku. 

Problematyka badania kapliczek

Architektura sakralna małych miejscowości rzadko kiedy staje się obiektem wnikli-
wych dociekań badaczy. Rezultaty takich badań często przeznaczone są dla wąskiego 
grona odbiorców, którzy utożsamiają się z wsią i jej historią. Sytuacja komplikuje się 
jeszcze bardziej w chwili, gdy etnos miejscowości ze względu na brak głębszej tradycji 
i różnorodność kulturową nie wypracował poczucia odpowiedzialności za swoją „małą 
ojczyznę”. Zamieszkując ziemie nasycone obcą tradycją, mieszkańcy odczuwają am-
biwalencję, a nawet wrogość wobec wszelkich jej przejawów, które materializują się ot 
choćby w postaci architektury. Konsekwencją tego jest stopniowy proces wypierania 
obcej kultury i zastępowania jej nową, wypracowaną w formie kompromisu między-
pokoleniowego. Żuławy Wiślane stanowią tego wyśmienity przykład. Niegdyś zupełnie 
zapomniane, dopiero obecnie stają się interesujące dla badaczy. 
 Reminiscencją dawnej mozaiki kulturowej regionu są dziś wpisane w krajobraz 
Żuław relikty architektury lub nieliczne zachowane budynki. Te, które przetrwały do 
dzisiaj, posiadają ogromy potencjał, który przy odpowiednim zagospodarowaniu może 
zainteresować turystów, także tych, których przodkowie niegdyś zasiedlali Żuławy. Wy-
zwaniem jakie stoi przed gminami jest pozyskanie funduszy na działania konserwator-
skie, promocyjne i edukacyjne.  

dr Joanna Dąbal: Instytut Archeologii i Etnologii
Uniwersytetu Gdańskiego

mgr Radosław Kubus: studium doktoranckie
w Zakładzie Historii Nowożytnej Uniwersytetu Gdańskiego

dr inż. Tadeusz Widerski: Katedra Geodezji,
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
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szaro-beżowej. Spoina pionowa (10–12 mm) i pozioma (10–13 mm) jest opracowana 
podwójną rytą kreską (ryc. 8b). 
 Struktura murów kapliczki jest bardzo jednorodna, nie zarejestrowano żadnych 
przemurowań. Świadczy to o jednoczasowości i braku przekształceń obiektu.
 Stan zachowania murów budynku jest dobry. Jako zły można określić stan za-
chowania dachu oraz szczególnie partii dekoracyjnych. Wykonane z cementu orna-
menty bardzo niszczeją i częściowo odpadają. Uszkodzeniu uległy również sterczyny. 
We wskazanym zakresie wymagane są prace zabezpieczające obiekt przed dalszymi 
uszkodzeniami. 

Program architektoniczny

Trudnością wynikającą z braku źródeł jest ustalenie chronologii powstania kapliczki 
w Żuławkach, która do tej pory była niejednoznacznie wskazywana na xix–xx wiek. 
Kapliczka wykonana została z cegły żółtej maszynowej, nawiązującej do cech metrycz-
nych i estetycznych nowożytnej cegły niderlandzkiej33. Do niderlandzkiej szkoły bu-
downictwa nawiązuje również sposób wykończenia spoiny znany przykładowo z ob-
szaru Gdańska z xvii-wiecznych murów Twierdzy Wisłoujście. Żółta cegła maszynowa 
była wykorzystywana w Gdańsku od końca lat 50. do 90. xix wieku. W tym czasie 
architektem miejskim Gdańska był Julius Albert Gottlieb Licht34. Przykładem obiektu 
wzniesionego według projektu Lichta wykonanego z żółtej cegły maszynowej może 
być katolicka kaplica pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny przy ul. 
Łąkowej na Dolnym Mieście w Gdańsku (1857–1860) (ryc. 9). Niemniej jednak pod 
względem przestrzennym oraz ogólnym założeniu zastosowanych rozwiązań deko-
racyjnych (geometrycznych), pewne elementy wspólne można odnaleźć w realizacji 
programu kapliczki przy ul. Nowe Ogrody w Gdańsku (1892 rok) (ryc. 10). Jednak 
ornamenty roślinne zdobiące elewacje kapliczki w Żuławkach stanowią indywidualne 
rozwiązanie względem podobnych obiektów w rejonie Wielkich Żuław. Forma tej de-
koracji roślinnej jest natomiast typowa dla ornamentów rejestrowanych we wzornikach 
połowy i schyłku xix wieku35. 
 Prostota formy kapliczki nawiązuje do rozwiązań niderlandzkich i flandryjskich 
absorbowanych w programach architektonicznych obiektów sakralnych na Pomo-
rzu. Przykładem mogą być kaplica rodziny Van Dorth w Vorden (Holandia) z 1865 
roku czy kaplica z 2 połowy xix wieku w Hombeek (Belgia). Pewne podobieństwa 

33 Joanna Dąbal, Karolina Szczepanowska, Budując Twierdzę Wisłoujście. Charakterystyka detali architekto-
nicznych, ceramiki budowlanej i zapraw, [w:] Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Badania archeologiczno-archi-
tektoniczne w latach 2013–2014, red. Joanna Dąbal, Katarzyna Krawczyk, Tadeusz Widerski, Gdańsk 2015, 
s. 164–165. 

34 Małgorzata Omilanowska, Defortyfikacja Gdańska na tle przekształceń miast niemieckich w xix wieku, „Biuletyn 
Historii Sztuki”, 72 (2010), s. 302.

35 Zob.: Franz Sales Meyer, A Handbook of ornament, New York 1849; B. Liebold, Ziegelrohbau. Taschenbuch für 
Bauhandwerker, Holzminden 1891.
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il. 3. Żuławki, kaplica cmentarna, model 3d wnętrza, oprac. Tadeusz Widerski
il. 4. Żuławki, kaplica cmentarna, rzut sklepienia, oprac. Tadeusz Widerski
il. 5. Żuławki, kaplica cmentarna, fragment rzutu elewacji frontowej, oprac. Tadeusz Widerski

3.

4.

5.

il. 1. Żuławki, kaplica cmentarna, fot. Joanna Dąbal
il. 2. Żuławki, lokalizacja miejscowości. Mapa poglądowa gminy Stegna, Źródło: http://www.openstreetmap.org

1.

2.
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il. 9. Gdańsk, obecnie Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny przy ul. Łąkowej 34a,
 stan na 2016 r., fot. Joanna Dąbal

9.
il. 6. Żuławki, kaplica cmentarna, rzut przyziemia, oprac. Joanna Dąbal, Tadeusz Widerski
il. 7. Żuławki, kaplica cmentarna, wnęka w ścianie zachodniej, fot. Joanna Dąbal
il. 8. Żuławki, kaplica cmentarna, a) fragment podłogi, b) zbliżenie na mur elewacji frontowej, widoczny
 sposób opracowania spoiny, fot. Joanna Dąbal

6.

7.

8a. 8b.
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Wstęp

Grudziądz od 1772 roku do stycznia 1920 roku pozostawał częścią Prus Zachodnich, 
jednej z prowincji Królestwa Pruskiego, utworzonej po pierwszym rozbiorze Polski 
z ziem Pomorza Gdańskiego i ziemi chełmińskiej. Okres świetności miasta, jego rozwój 
przestrzenny, gospodarczy i kulturalny, przypadł na ostatnią ćwierć wieku xix i po-
czątek xx. W latach 1898–1916 Grudziądz wzbogacił się o cztery nowe miejsca kultu 
religijnego: dwie świątynie ewangelickie (w tym garnizonową, początkowo nie wcho-
dzącą w administracyjne granice miasta), jedną katolicką i jedną należącą do Kościoła 
Katolicko-Apostolskiego (irwingianów). Interesującym problemem badawczym wydaje 
się zatem wpływ społecznej i gospodarczej modernizacji miasta na przekształcenia 
jego przestrzeni sakralnej.
 Historia dziewiętnastowiecznych Prus Zachodnich posiada bogatą bibliografię. Zo-
stała w niej omówiona sytuacja ludności polskiej zamieszkującej ten region, a także 
jego gospodarka, kultura, życie polityczne i społeczne. Istotną wartość badawczą z pu-
blikacji poruszających grudziądzką tematykę mają monografie: pierwsza to praca 
zbiorowa Dzieje Grudziądza1, napisana jeszcze na początku lat 90. xx wieku pod re-
dakcją Jerzego Danielewicza, wówczas ograniczona do jednego tomu omawiającego 
historię miasta od jego powstania aż do 1920 roku, druga – będąca jej kontynuacją, 
Historia Grudziądza 1920–19452, tu redakcję naukową powierzono Ryszardowi Sudziń-
skiemu, oraz trzecia – publikacja Zofii Waszkiewicz pt. Grudziądz w latach 1920–19453. 

1 Dzieje Grudziądza, t. 1 (do roku 1920), red. Jerzy Danielewicz, Grudziądz 1992.
2 Historia Grudziądza 1920–1945, t. 1-2, red. Ryszard Sudziński, Grudziądz 2012.
3 Zofia Waszkiewicz, Grudziądz w latach 1920–1945, Toruń 2008.

Architektura sakralna Grudziądza przełomu
xix i xx wieku na tle rozwoju miasta

Mateusz Koperski

il. 10. Gdańsk, Kaplica szpitalna przy ul. Nowe Ogrody 1–6, stan na: 2011 rok, fot. Joanna Dąbal

10.
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w 1894 uruchomiono elektrownię, początkowo prywatną, od 1900 własność miasta13. 
W latach 1881–1882 wzniesiono pocztę. W 1896 roku przy okazji Wystawy Rzemiosła 
Prus Zachodnich (Westpreussische Gewerbe-Ausstellung) miasto zyskało konną linię 
tramwajową, później od 12 maja 1899 roku zelektryfikowaną; jedną z pierwszych tego 
typu na ziemiach polskich14. W roku 1891 i latach 1905–1907 powstały dobrze rozwi-
nięte sieci – wodociągowa i kanalizacyjna, dzięki którym zaradzono jednemu z uciąż-
liwych problemów mieszkańców.
 W ostatnich dwu dekadach xix wieku Grudziądz zaczął ulegać uprzemysłowieniu. 
Jeszcze w latach 60. zmodernizowano cegielnię, powstał nowy zakład budowy maszyn, 
odlewnia żelaza oraz rozwijająca się prężnie odlewnia z emaliernią Herzfelda i Vic-
toriusa; w 1882 roku powstała fabryka budowy maszyn rolniczych Ventzkiego, prze-
kształcona w 1897 roku w towarzystwo akcyjne z kapitałem 1,3 mln marek (początkowo, 
w 1888 roku zatrudniała ona 100 pracowników, w 1909 było ich już 933), rok później, 
w 1883 roku, uruchomiona została fabryka likierów Ruchniewicza, na przemysłowej 
mapie miasta wyróżniały się również wytwórnia obuwia Jakobiego i szczotek Vogesa15; 
działały też zakłady przemysłu spożywczego i przetwórczego – między innymi browar 
Kuntersztyn16. Korzystną dla rozwoju przemysłu Prus Zachodnich była niewątpliwie 
panująca na ich terenie kultura prawna, która mieszkańcom dawała poczucie stabil-
ności – panowały przejrzyste, ustalone odgórnie zasady funkcjonowania administracji 
publicznej, których ta starała się przestrzegać17. Życie gospodarcze Grudziądza opie-
rało się przede wszystkim na żywiole niemieckim i jego prywatnym kapitale – na po-
czątku xx wieku udział Polaków stanowił nieco ponad 14,5%18. Było to współmierne 
ze składem narodowościowym miasta, w którym ludność pochodzenia niemieckiego 
stanowiła: w 1890 roku 88,6%, a w 1910 roku 84,8%, zaś liczba Polaków odpowiednio 
9,8% i 12,5%19. Ponadto wpływom niemieckim ulegała zamieszkująca Grudziądz nie-
liczna ludność żydowska: w 1905 roku z 763 Żydów tylko dwoje mówiło po polsku, 
a w 1910 roku z 698 jeden20. Pierwsi Żydzi zaczęli napływać do miasta w latach 80. xviii 
wieku21. Ich początkowe kontakty z Grudziądzem wiązały się z budową i rozbudową 
miejscowej twierdzy; później zapewne z rozwijającym się przemysłem22. Na osiedlanie 
się pozwolenie od władz pruskich uzyskiwali jedynie średniozamożni i bogaci wy-
znawcy religii mojżeszowej23. W 1833 roku w Królestwie Pruskim został uchwalony 

13 R. Sudziński, op. cit., s. 53.
14 Ibidem.
15 J. Wojtowicz, op. cit., s. 219.
16 Ibidem, s. 219–220.
17 Szczepan Wierzchosławski, Orzeł Czarny i Orzeł Biały. Problemy modernizacji społeczeństwa polskiego prowincji 

Prusy Zachodnie w xix i na początku xx stulecia, Olsztyn 2011, s. 11.
18 J. Wojtowicz, op. cit., s. 221.
19 Stanisław Poręba, Grudziądz i powiat grudziądzki. Stosunki ludnościowe (1871–1914), Grudziądz 2006, s. 28.
20 Ibidem, s. 29.
21 Anna Binaszewska, Żydzi w Grudziądzu, Toruń 2015, s. 10.
22 Z. Waszkiewicz, Grudziądz w latach 1920–1945, s. 286.
23 Ibidem, s. 384.

Ważnym uzupełnieniem badań nad historią miasta są poszczególne artykuły ukazu-
jące się w „Roczniku Grudziądzkim”, wydawanym od 1960 roku. Problem katolickiej 
architektury sakralnej Grudziądza porusza wiekowa już publikacja Kościoły i klasztory 
grudziądzkie z 1928 roku4. Spośród badań nad protestancką architekturą sakralną mia-
sta wyróżniają się prace Piotra Bireckiego oraz Jerzego Danielewicza.

Rozwój gospodarczy, przestrzenny, kulturalny Grudziądza 
na przełomie xix i xx wieku

Prusy Zachodnie w 1772 roku były regionem słabo rozwiniętym (do wyjątków na-
leżały jedynie poszczególne ośrodki miejskie): nie posiadały bowiem odpowiedniej 
infrastruktury, brak było wsparcia ich modernizacji przez władze centralne5. W przy-
padku Grudziądza, przynajmniej początkowo, dbano jedynie o pielęgnowanie jego 
militarnego charakteru6: już w 1776 roku7 ruszyła budowa grudziądzkiej twierdzy, choć 
pierwsze, niezrealizowane plany powstały jeszcze w 1774 roku. Pierwszy jej etap trwał 
do 1788 roku8. Inwestycja spowodowała napływ dużej ilości robotników, w znacznej 
mierze z głębi Prus, co przy dalszym wspieraniu przez państwo osadnictwa ludności 
pochodzenia niemieckiego w prowincji Prusy Zachodnie dało tu znaczną przewagę 
właśnie żywiołowi niemieckiemu, nie doprowadzając jednak do znaczącego rozwoju 
ekonomicznego miasta, którego gospodarka do połowy xix wieku opierała się na han-
dlu zbożowym, co już wówczas nie świadczyło bynajmniej o rozwoju danego regionu, 
jak to było w epoce feudalnej9. 
 Sytuacja uległa zmianie nieco ponad sto lat po dostaniu się Grudziądza pod ad-
ministrację pruską. Władze państwowe, uzyskawszy już w 1873 roku kontrybucje po 
wojnie z Francją (1870–71), zaczęły wspierać finansowo miasto i jego okolicę10. Powstały 
połączenia kolejowe, które łączyły Grudziądz z Jabłonowem (w 1876 roku), Laskowi-
cami (w 1879) i Chełmżą (1883), na Wiśle zbudowano most kolejowo-drogowy (1879), 
wytyczono nowe szosy w kierunku Kwidzyna i Brodnicy11. Wcześniej, niewłączenie 
miasta do sieci dróg kolejowych i drogowych istotnie hamowało jego rozwój gospo-
darczy12. Powstawały również gmachy użyteczności publicznej. Jeszcze w 1865 roku 
została otwarta gazownia, pożytkowana głównie na oświetlenie urzędów, placów i ulic, 

4 Kościoły i klasztory grudziądzkie, oprac. Jan Binnek i in., Grudziądz 1928.
5 Jerzy Wojtowicz, Z przemian gospodarczych Grudziądza na przełomie xix/xx wieku, „Rocznik Grudziądzki”, 

t. v–vi, 1970, s. 211.
6 Ryszard Sudziński, Etapy i kierunki rozwoju Grudziądza w okresie kapitalistycznej industrializacji miasta (od 

połowy xix wieku do roku 1939), „Rocznik Grudziądzki”, t. xvi, 2005, s. 46.
7 Jerzy Stankiewicz, Twierdza Grudziądzka, „Rocznik Grudziądzki”, t. v–vi, 1970, s. 129–130.
8 Ibidem, s. 142.
9 J. Wojtowicz, op. cit., s. 213.
10 R. Sudziński, op. cit., s. 45.
11 Anna Wajler, Grudziądz pod panowaniem pruskim w latach 1849–1894, [w:] Dzieje Grudziądza, t. 1 (do roku 

1920), red. Jerzy Danielewicz, Grudziądz 1992, s. 327.
12 J. Wojtowicz, op. cit., s. 213.
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czci jedynie tych z korpusu oficerskiego w 1875 wystawiono pomnik – żeliwną kolumnę 
na postumencie, zwieńczoną pruskim orłem32), w końcu 100-lecie rozbioru Rzeczpo-
spolitej Polskiej, również z tej okazji odsłaniając stosowny monument33. Najistotniej-
szym wydarzeniem końca, a może i całego xix wieku wydają się być obchody 600-lecia 
nadania lokacji miasta Grudziądza. 21 maja 1891 roku ulicami miasta przeszedł pochód, 
którego jednym z elementów były żywe obrazy historyczne zatytułowane następująco: 
Grudziądz pod panowaniem niemieckim, założenie miasta; niemieckie miasto Grudziądz 
pod panowaniem polskim; Grudziądz pod panowaniem pruskim; Grudziądz podczas wo-
jen napoleońskich34. Dbano również o kultywowanie legendy Wilhelma de Coubière’a, 
obrońcy grudziądzkiej twierdzy w trakcie jej oblężenia przez wojska napoleońskie 
w 1807 roku35. Powstały dwa pomniki związane z tym wydarzeniem, istniejące do 1920 
roku, tj. momentu przejęcia twierdzy przez władze polskie. Pierwszy z nich, autorstwa 
wybitnego przedstawiciela berlińskiej szkoły architektonicznej Karla Friedricha Schin-
kla posiadał wyraźne motywy militarne, poświęcony został samemu Coubière’owi; 
odsłonięto go jeszcze w 1815 roku i ulokowano na majdanie grudziądzkiej Cytadeli36. 
Drugi zaś upamiętniający oblężenie roku 1807, wzniesiony został w pobliżu kościoła 
garnizonowego w roku 190737.
 Taka polityka władz lokalnych miała wsparcie szczebla centralnego i odpowiadała 
tendencjom rzekomej depolonizacji Prus Zachodnich i prowincji poznańskiej. W 1886 
roku powołano bowiem specjalną komisję, której z dużym sukcesem udało się odku-
pić ziemię z rąk polskich i skolonizować chłopów niemieckich38, choć bywało, że ze 
względu na towarzyszący tym działaniom wzrost cen areału skutecznie zachęcało to 
do sprzedaży także niemieckich junkrów i chłopów39. Działalność komisji powodo-
wała bogacenie się społeczności polskiej, która korzystnie upłynniała swoje majątki, 
nierzadko kupując nowe ziemie, lepszej jakości40. Polityka germanizacyjna obejmu-
jąca tereny Prus Zachodnich dotknęła również szkolnictwo: wprowadzono kary za 
uchylanie się od obowiązku szkolnego, co trzeba zaliczyć do jej pozytywnych skutków, 
administracja państwowa nominowała, a nawet mogła swobodnie decydować o prze-
siedlaniu nauczycieli; w 1887 usunięto ze szkół ludowych język polski, z wyjątkiem 
nauczania religii w niższych klasach41. Lata 90. xix wieku to jawnie prowadzona akcja 
germanizacyjna42. Działalność państwa wspierała tak zwana „hakata”, czyli Związek 

32 Jakub Franczak, Włodzimierz Grabowski, Piotr Nowiński, Mariusz Żebrowski, Twierdza Grudziądz. Monografia, 
Grudziądz 2010, s. 227.

33 A. Wajler, op. cit., s. 337–338.
34 Ibidem, s. 338.
35 Ibidem, s. 337–338.
36 J. Franczak, W. Grabowski, P. Nowiński, M. Żebrowski, op. cit., s. 221.
37 Ibidem, s. 227.
38 Sz. Wierzchosławski, Polski ruch narodowy w Prusach Zachodnich w latach 1860–1914, Wrocław – Warszawa – 

Kraków – Gdańsk 1980, s. 102.
39 Lech Trzeciakowski, Pod pruskim zaborem 1850–1918, Warszawa 1973, s. 194–195.
40 Sz. Wierzchosławski, Orzeł Czarny i Orzeł Biały…, s. 101.
41 Sz. Wierzchosławski, Polski ruch narodowy…, s. 102–103.
42 Ibidem, s. 206.
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patent naturalizacyjny. Odtąd Żydzi mogli uzyskać prawa obywatelskie, zaś w latach 
1869–1871 zostali zrównani w prawach z pozostałymi obywatelami państwa24. 
 Jak zauważa w prowadzonych przez siebie badaniach Szczepan Wierzchosławski, 
a co się zdaje szczególnie istotne dla prowadzonych w niniejszym artykule rozważań, 
miejscowi kupcy i przedsiębiorcy zdefiniowali kategorię „swoich” – mieszkańców ich 
małej ojczyzny, i nawet jeżeli była dla nich bardzo ważna kwestia narodowościowa, 
ponad nią potrafili współpracować na rzecz swojego regionu25.
 Korzystna koniunktura gospodarcza Grudziądza powodowała wzrost liczby lud-
ności i rozwój przestrzenny miasta. W świetle danych statystycznych władz pruskich 
jeszcze w 1852 roku zamieszkiwało w nim (nie wliczając garnizonu) zaledwie 7150 
osób, w 1871 roku prawie dwukrotnie więcej, to jest 14 026, w 1895 roku już 24 242, 
w 1905 r. 36 000, zaś w 1910 roku ponad 40 00026. Grudziądz pod względem terytorial-
nym rozszerzał się przede wszystkim w kierunku południowym (Chełmińskie Przed-
mieście), gdzie skupiało się życie przemysłowe (znajdowały się tam choćby fabryki 
Herzfelda-Victoriusa i Ventzkego) oraz północnym (Małe Tarpno), tu znajdowały się 
koszary wojskowe i gmachy użyteczności publicznej. Celem dalszego powiększania 
przestrzeni miejskiej pod koniec xix wieku zaczęto rozbierać część murów i bram 
miejskich, ocalała jedynie Brama Wodna; po zasypaniu jednej z fos w 1885 roku po-
wstała nowa ulica – Groblowa27. Ponadto pod koniec xix i na początku xx wieku poza 
wspomnianym Chełmińskim Przedmieściem do miasta włączono pobliskie folwarki, 
Strzemięcin i „Kalinken” oraz miejscowości Nowy Dwór, Linarczyk, Miłolas, później 
Gać, Mały Kuntersztyn, Rudnik (Mniszek), wreszcie w 1906 roku cytadelę. W 1900 
roku zostało wydzielone z powiatu jako osobna jednostka administracyjna28. W efekcie 
miasto powiększyło się z 1882,30 ha w 1880 roku do 1928,10 ha w 1905 roku29. Niosło 
to za sobą istotne zmiany w jego kształcie architektonicznym. Powstające ówcześnie 
budowle projektowane były z dużym rozmachem, w nurcie eklektyzmu – nawiązaniu 
do form gotyckich, renesansowych, czy barokowych30. Trzeba przy tym zaznaczyć, że 
przyłączone przedmieścia, w przeciwieństwie do starego miasta odznaczały się luźną, 
niezorganizowaną zabudową31. 
 Życie kulturalne Grudziądza skupiało się wokół wydarzeń inspirowanych na tym 
polu przez zarząd miasta, a te podkreślały przede wszystkim jego niemiecki charakter: 
obchodzono rocznice koronacji Fryderyka i na króla Prus, dzień zwycięstwa wojsk 
pruskich pod Sedanem 2 września 1870 roku (notabene w wojnie francusko-pruskiej 
uczestniczył 44 pułk piechoty z Grudziądza, który stracił 1694 żołnierzy, zapewne ku 

24 A. Binaszewska, op. cit., s. 28.
25 Sz. Wierzchosławski, Orzeł Czarny i Orzeł Biały…, s. 109.
26 Stanisław Poręba, Grudziądz i powiat grudziądzki. Stosunki ludnościowe (1871–1914), Grudziądz 2006, s. 28.
27 Marian Biskup, Rozwój przestrzenny Grudziądza, „Rocznik Grudziądzki”, t. 1, 1960, s. 27.
28 Janusz Księski, Od Hakaty do odzyskania niepodległości, [w:] Dzieje Grudziądza, t. 1 (do roku 1920), red. Jerzy 

Danielewicz, Grudziądz 1992, s. 353.
29 A. Wajler, op. cit., s. 323.
30 Jerzy Frycz, Układ urbanistyczny i architektura Grudziądza, „Rocznik Grudziądzki”, t. 1, 1960, s. 44.
31 Ibidem, s. 45.
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prywatnych przez Juliusza Scharlocka, Jakuba Bohma, Konstantego Florkowskiego 
(pierwszego honorowego kustosza muzeum), jak również z zakupu w 1899 roku ko-
lekcji etnograficznej zgromadzonej w Nowej Gwinei przez dr. Bolumińskiego50. W wy-
niku powiększania zasobu grudziądzkiego muzeum palącą potrzebą stało się przenie-
sienie jego siedziby do nowego budynku. W tym celu w latach 1908–1911 zbudowano 
neobarokowy gmach, gdzie umieszczono muzeum i bibliotekę. Projekt ten w swoim 
testamencie wsparł Gustaw Roethe, syn założyciela i dawny wydawca „Der Gesellige”, 
przekazując na ten cel 60 000 marek51.

Mozaika wyznaniowa Grudziądza

Ludność polska przez okres trwania zaboru pruskiego Kościół ewangelicko-unijny po-
strzegała jako swoisty bastion niemieckości, zaś katolicyzm-polskości. Jest to bliskie 
prawdy – istotnie wśród protestantów przeważali Niemcy, a wśród katolików Polacy, 
choć trzeba tu wspomnieć, że szczególnie wśród tych drugich było stosunkowo wielu 
wyznawców narodowości niemieckiej, w 1910 roku byli oni nawet w większości, bo-
wiem Polaków było wówczas jedynie 6161 na 13 612 wszystkich wiernych Kościoła 
rzymskokatolickiego52. Uwidocznienie opozycji Polak-katolik, Niemiec-protestant 
w świadomości mieszkańców Prus Zachodnich utrwalił kulturkampf, który doprowa-
dził ponadto do odbudowy autorytetu duchowieństwa katolickiego wśród miejscowej 
społeczności53. Powstały w 1817 roku, po zjednoczeniu wyznań ewangelickich, Kościół 
ewangelicko-unijny był znacząco podporządkowany władzy świeckiej, odgrywał szcze-
gólną rolę w jej sakralizacji, ta zaś wspierała liczne jego inicjatywy, w tym wznoszenie 
nowych świątyń54. 
 W świetle danych statystycznych liczba ewangelików oscylowała w latach 1871–1910 
na poziomie 63–64% ludności miasta, zaś katolików zmieniała się od 34,1% w 1871 roku, 
przez 29,9% w 1883 roku do 33,8% w 1910 roku55. Można zatem przyjąć, że ewangelików 
w latach 1871–1910 było, z wahaniami, blisko dwukrotnie więcej. Nie byli to jednak 
jedyni protestanci zamieszkujący Grudziądz – na wyznania protestanckie w szerokim 
rozumieniu składało się bowiem wiele pomniejszych kościołów i sekt56, w omawianym 
okresie przede wszystkim: adwentyści, z którymi było związanych do 100 osób, bapty-
ści działający od 1871 roku, początkowo w liczbie 101 członków57 oraz metodyści, wśród 
których w 1897 roku było 125 wyznawców, przede wszystkim narodowości niemieckiej58. 

50 A. Wajler, op. cit., s. 339.
51 Bericht über Verwaltung und Stand der Gemeinde-Angelegenheiten der Stadt Graudenz. Berichttsjaht 1911, 

Grudziądz 1912.
52 A. Wajler, op. cit., s. 318.
53 Sz. Wierzchosławski, Orzeł Czarny i Orzeł Biały…, s. 67.
54 Piotr Birecki, Ewangelickie budownictwo kościelne w Prusach Zachodnich. Relacje między państwem a Kościołem 

ewangelicko-unijnym, Toruń 2014, s. 299.
55 S. Poręba, op. cit., s. 31.
56 Z. Waszkiewicz, Grudziądz w latach 1920–1945, s. 316.
57 Ibidem, s. 366.
58 Ibidem, s. 375–376.
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Popierania Niemczyzny na Kresach Wschodnich (od 1899 roku Niemiecki Związek 
Kresów Wschodnich) – organizacja założona przez Hansemanna, Kennemanna i Tie-
demanna 3 listopada 1894 roku w celu monitorowania polskiego rynku prasowego, 
dbania o powodzenie niemieckich rzemieślników i kupców, zachęcania Niemców do 
kupowania nieruchomości, wspierania niemieckiego szkolnictwa, urządzania specjal-
nych zebrań43. Grudziądzką odpowiedzią na „hakatę” było założenie przez Wiktora 
Kulerskiego i Walerego Rutkowskiego Towarzystwa Ludowego „Oświata”, które miało 
ochraniać polski język, polskość oraz religię katolicką, w końcu zwalczać socjalną de-
mokrację jako nieprzyjazną Kościołowi rzymskokatolickiemu, co było współmierne 
z działalnością społeczną redaktora „Gazety Grudziądzkiej” prowadzoną przez niego 
w mieście i całej prowincji44. We wrześniu 1902 roku Grudziądz stał się miejscem dys-
kusji nad powołaniem do życia Związku Polsko-Katolickich Towarzystw Ludowych 
w Prusach Zachodnich (zpktl), co czyniono celem zintegrowania pracy towarzystw 
ludowych istniejących na tym terenie; kolejne spotkanie odbyło się również w Grudzią-
dzu już 11 grudnia tego samego roku, a jego inicjatorem obok Mejerskiego był właśnie 
Kulerski45. zpktl powołano na zjeździe organizacyjnym w 1903 roku w Pelplinie.
 Omawiając kulturę Grudziądza dziewiętnastego stulecia godzi się wspomnieć, 
choćby postulatywnie, o dziejach miejscowej prasy. Ówczesny rynek wydawniczy 
został zdominowany przez dwie gazety: założoną w 1826 roku przez Karla Gotthilfa 
Roethe „Der Gesellige” i powstałą w 1894 roku „Gazetę Grudziądzką”, które repre-
zentowały odpowiednio – niemiecki nacjonalizm (tylko do 1891 roku, kiedy pismo 
przyjęło profil gospodarczy)46 oraz polskie, katolickie i ludowe środowiska47. Szczyt 
powodzenia gazety Kulerskiego przypadł na lata 1910–1914, wówczas osiągnęła naj-
większy nakład w swojej historii, plasując się na pierwszym miejscu spośród całej prasy 
polskojęzycznej48. Tematyka i sposób prowadzenia pisma przez Kulerskiego często im-
plikowały represje ze strony władz pruskich, ten zaś zręcznie je pożytkując, zyskiwał 
na popularności wśród społeczności polskiej, w ślad za tym budząc coraz to większe 
kontrowersje, nasilone szczególnie po tym jak redaktor „Gazety Grudziądzkiej” zasiadł 
w Reichstagu49.
 Z końcem xix wieku uwidoczniła się działalność kulturalna inicjowana przez sa-
mych Grudziądzan, ponadnarodowa: 24 listopada 1883 roku za sprawą dr. Zygmunta 
Angera utworzono Towarzystwo Starożytności (Altertumsgeselschaft), aby już 16 
czerwca następnego roku w szkole dla dziewcząt, w Pałacu Opatek, otworzyć Miej-
skie Muzeum Starożytności. Jego pierwsze zbiory pochodziły z przekazania kolekcji 

43 Ibidem, s. 103.
44 Tomasz Krzemiński, Polityk dwóch epok.Wiktor Kulerski, Toruń 2008, s. 37–38.
45 Sz. Wierzchosławski, Polski ruch narodowy…, s. 147.
46 Tadeusz Cieślak, Konkurent „Gazety Grudziądzkiej” – „Der Gesellige” (1826–1945), „Rocznik Historii Czasopi-

śmiennictwa Polskiego”, 4/2, 1965, s. 32.
47 Andrzej Notkowski, Hetman ludu czy sprzedajny wydawca? (Wiktor Kulerski), „Kwartalnik Historii Prasy Pol-

skiej”, t. 31, nr 3, 1992, s. 79–80; Zbigniew Walczak, „Gazeta Grudziądzka” pod zaborem pruskim. W stulecie 
powstania, „Rocznik Grudziądzki”, t. xi, 1994, s. 59–60; T. Krzemiński, op. cit., s. 34–35.

48 A. Notkowski, op. cit., s. 78.
49 Z. Walczak, op. cit., s. 61–62.
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z wówczas nowym nurtem chrześcijaństwa, zaś około roku 1530 miejscowa rada miej-
ska zezwoliła na odprawianie protestanckich nabożeństw68. Ewangelicy aż do 1898 roku 
użytkowali barokowy zbór, wzniesiony w latach 1783–1784 na rynku miejskim. Fun-
dusze na jego budowę pochodziły przede wszystkim z darowizny przekazanej przez 
króla pruskiego Fryderyka ii. Świątynia okazała się jednak niezbyt pojemną, a przez 
posiadane wady konstrukcyjne wymagała ciągłych napraw69. Dlatego już w latach 40. 
xix wieku zaczęto dążyć do budowy nowego kościoła70. Warto wspomnieć, że najpraw-
dopodobniej już w 1869 roku toruński architekt Martini, związany z pierwszą neogo-
tycką falą budownictwa ewangelickiego na terenach Prus Zachodnich, wykreślił plany 
zboru, które jednak nie doczekały się realizacji, będąc później przekazanymi w celu 
ewentualnego wykorzystania dla parafii Trzech Króli w Elblągu, co również tam nie 
doszło do skutku71.
 W 1881 roku pod budowę nowej świątyni ewangelickiej w Grudziądzu zakupiono 
tak zwane „tabaczane pole” położone nad kanałem Trynka (od 1897 roku Pohlmann-
strasse). Okolica ta była uznawana wówczas za mało prestiżową, trzeba jednak zazna-
czyć, że pod koniec xix wieku zaczęło ulegać to zmianie. Niedaleko parceli znajdowały 
się bowiem wspomniane już: gazownia miejska, poczta – neogotycka z motywami neo-
renesansowymi – oraz Przytułek Lachmanna. Natomiast w 1903 roku wąski, drewniany 
most prowadzący przez Trynkę zastąpiono nowym, masywniejszym72. W bezpośred-
nim sąsiedztwie plebanii, zbudowanej w latach 1888–1889 działała drukarnia „Wydaw-
nictwa Dzieł Katolickich Georga Jalkowskiego”, której początki datuje się na rok 1881.
 W roku 1889 grudziądzka rada parafialna sporządziła dokument Vorlage betreffend 
den Bau der Kirche, przeznaczony dla ewentualnych projektantów przyszłej świątyni. 
Biorąc pod uwagę aktualną, a także prognozując przyszłą ilość wiernych w parafii ob-
liczono wielkość i koszt budowy jej kościoła: miał on kosztować 206 250 marek, być 
przewidzianym na 1500 miejsc siedzących, jego powierzchnia podstawowa miała wy-
nosić 750 m2 73. 21 maja 1896 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę, która 
trwała dwa lata, a jej zwieńczeniem było poświęcenie obiektu 20 czerwca 1898 roku. 
Jej koszt wyniósł 250 000 marek, z czego dziesiąta część miała pochodzić ze sprzedaży 
materiałów pozostałych po rozebraniu poprzedniego zboru, zaś aż 200 000 z kredytu 
spłacanego przez parafian74. Świątynia posiadała 1466 miejsc siedzących. Sporzą-
dzenie projektu architektonicznego powierzono Augustowi Menkenowi (1858–1903), 
doświadczonemu architektowi z Berlina, toteż i świątynia grudziądzka nawiązywała 
swoim stylem do berlińskiej szkoły architektonicznej, nie zaś do miejscowej tradycji 
średniowiecznego gotyku: posiadała rozczłonkowaną bryłę z czerwonej cegły, ma-
lowniczy układ dachów, zakończoną strzelistym hełmem wieżę wysokości 67 metrów, 
nawę poprzeczną, zaś trójnawowe wnętrze nakryte stropem wspartym na żeliwnych 

68 Jerzy Domasłowski, Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Jana w Grudziądzu, Poznań 2003, s. 9.
69 Ibidem, s. 15. 
70 Ibidem.
71 P. Birecki, Z dziejów architektury ewangelickiej w Grudziądzu, „Rocznik Grudziądzki”, t. xxiii, 2015, s. 54.
72 Lech Misiaszek, Grudziądz. Ulice – wczoraj i dziś, Grudziądz 2014, s. 73–74.
73 P. Birecki, Z dziejów architektury…, s. 55.
74 Ibidem, s. 56.
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Wyznawcy judaizmu stanowili mniejszość, bo jedynie 0,4% mieszkańców w 1871 roku, 
choć od roku 1883 do 1910 ich liczba wahała się między 1,1–1,4%59. Prawdopodobnie na 
początku xx wieku przy znajdującym się w grudziądzkim Parku Miejskim cmentarzu 
żydowskim pobudowano niezbyt częstą dla kirkutów szklarnię, co świadczyć miałoby 
o przejęciu zwyczaju składania kwiatów na grobach od chrześcijan60. Środowisko ży-
dowskie w Grudziądzu jednoczyła zbudowana w 1844 roku na planie prostokąta mu-
rowana synagoga61. Funkcję synagogi pomocniczej pełniła sala modlitw znajdująca się 
we wzniesionym w roku 1873 budynku Zakładu dla sierot Lachmanna. 
 Istotny aspekt aktywności społecznej mieszkańców Grudziądza stanowiła działal-
ność charytatywna, w istotnej części powiązana ze wspólnotami religijnymi. Na przeło-
mie xix i xx wieku działały tu ewangelickie zakłady opiekuńcze – Zakład Borrmanna 
przy ul. Młyńskiej dla dziewcząt i Zakład Petersona na Chełmińskim Przedmieściu dla 
chłopców, a ponadto schroniska dla podróżnych – męskie „Gospoda Ojczysta” i dam-
skie „Dom Marii” przy ówczesnej ul. Radzyńskiej62. W listopadzie 1857 roku powstał 
(od 1889 podlegający siostrom elżbietankom), katolicki Sierociniec Wszystkich Świę-
tych dla dziewcząt; przeznaczony był nie tylko dla sierot – w porze letniej również dla 
dzieci w wieku 3–7 lat rodziców pracujących63. Sierociniec początkowo znajdował się 
przy ul. Zamkowej, skąd później został przeniesiony do większego domu przy ul. Ry-
backiej. W latach 1888–1889 pierwotny budynek dzięki datkowi Georga Jalkowskiego, 
jednego z grudziądzkich wydawców, powiększono64. W roku 1893 roku zbudowano 
nowy dom mieszkalny, poprzedni przekształcając na kaplicę65, poświęconą 7 maja 1896 
roku66. Od 1910 roku na Górze Zamkowej istniał sierociniec dla chłopców ufundowany 
przez Towarzystwo Kwestarskie. W latach 1914–1915 zbudowano nową siedzibę Siero-
cińca dla Chłopców pw. św. Józefa, był nią dobrze wyposażony, okazały dwupiętrowy 
dom, znajdujący się w sąsiedztwie powstającego wówczas Kościoła pw. św. Krzyża67. Ży-
dzi prowadzili wspomniany już Zakład dla Sierot Lachmanna (Casper Lachmannsches 
Israelitisches Waisenhaus), gdzie zapewniano opiekę ludziom ubogim, pozbawionym 
opieki i sierotom.

Nowy kościół parafii ewangelicko-unijnej

Ewangelicka parafia grudziądzka wchodziła w skład superintendentury chełmińskiej. 
Początki ewangelicyzmu w Grudziądzu datuje się na rok 1524, kiedy to biskup diecezji 
pomezańskiej z siedzibą w Kwidzynie Erhard vom Queiss wygłosił tu kazanie zgodne 

59 Ibidem. 
60 Z. Waszkiewicz, Grudziądz w latach 1920–1945, s. 384. 
61 A. Binaszewska, op. cit., s. 34.
62 J. Domasłowski, op. cit., , s 17.
63 Jan Binnek, Sierociniec dla dziewcząt im. Wszystkich Świętych, [w:] Kościoły i klasztory grudziądzkie, Grudziądz 

1928, s. 53.
64 Diecezja chełmińska. Zarys historyczno-statystyczny, Pelplin 1928, s. 313–314.
65 J. Binnek, op. cit., s. 53.
66 Diecezja chełmińska…, s. 312.
67 Albin Pakalski, Kościół św. Krzyża, [w:] Kościoły i klasztory grudziądzkie, Grudziądz 1928, s. 59.
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pieszej, 2 batalionów pionierów, kompanii balonowej, kompanii lotniczej, kompanii 
łączności, ponadto siedzib sztabów 35 Brygady Kawalerii, 35 Brygady Artylerii Polowej, 
69 Brygady Piechoty i 9 Inspekcji Twierdz na wiosnę 1914 roku84. Rozbudowa cytadeli 
i garnizonu wymusiła budowę nowych budynków z przeznaczeniem dla administra-
cji wojskowej, znajdujących się już w obrębie przestrzeni miejskiej, tj. siedzib Urzędu 
Fortyfikacji, Komendantury, ponadto kompleksów koszar, zespołu głównej wartowni 
i aresztu, pralni garnizonowej, Lazaretu Garnizonowego i, w końcu nowego gmachu 
Fortyfikacji Północ85.
 Wraz z powiększeniem się garnizonu do 5000 żołnierzy niezbędnym okazało się 
zbudowanie nowego, służącego im protestanckiego zboru. Garnizonowe budownictwo 
kościelne spełniało szczególną rolę w sakralizacji władzy – łączyło bowiem dwa istotne 
elementy pruskiego absolutyzmu: nadawało armii, jednemu z głównych jego narzę-
dzi, oblicze religijne86. Symbolizowało militarną władzę państwa87. Od 1824 roku rolę 
garnizonowej świątyni pełnił dawny kościół benedyktynek pw. św. Ducha. Jednakże 
posiadał on zaledwie 360 miejsc siedzących. Plany budowy nowego kościoła sporzą-
dził nadradca Schönhals z berlińskiego Ministerstwa Wojny, który wcześniej najpraw-
dopodobniej zaprojektował kościół garnizonowy w Toruniu88. Pracami budowlanymi 
kierowali Rahmlow i Borowski89. Koszt, trwającej w latach 1897–1900, budowy miał 
wynieść 232 000 marek90, w efekcie jednak przekroczył ćwierć miliona marek91; został 
pokryty z funduszy państwowych. Po ukończeniu budowy kościół pw. św. Ducha został 
przeznaczony dla żołnierzy katolickich.
 Zbór został wystawiony w stylu neogotyckim na Górze Fortecznej, w otoczeniu 
ogrodów i cmentarzy, odizolowany był przez to od bezpośredniej przestrzeni miej-
skiej. Górny i dolny cmentarz garnizonowy były umieszczone poza murami cytadeli. 
Pochówki na pierwszym z nich zaczęto najprawdopodobniej jeszcze podczas oblężenia 
twierdzy przez wojska napoleońskie92. Ten drugi zwany był też „francuskim”, powstał 
zapewne w roku 1864: z tego roku pochodzi najstarsza mogiła żołnierza duńskiego, 
który poległ w trakcie prusko-duńskiej wojny o Szlezwik93. Swą nazwę zawdzięcza 
jednak nieco późniejszemu konfliktowi – wojnie prusko-francuskiej (1870–1871).
 Pojemność nowo powstałej budowli wynosiła ok. 1000 miejsc w nawach i na em-
porach. Jej cechą charakterystyczną była natomiast wbudowana w zachodnią fasadę 
64-metrowa wieża zwieńczona wydatną iglicą94. Nie był to kościół typowy: po pierwsze 
posiadał rzadko stosowane dwunawowe wnętrze z sieciowymi sklepieniami wspartymi 

84 Ibidem, s. 94–95.
85 Ibidem, s. 96–97; J. Franczak, W. Grabowski, P. Nowiński, M. Żebrowski, op. cit., s. 463–517.
86 P. Birecki, Ewangelickie budownictwo kościelne…, s. 293.
87 Ibidem, s. 322.
88 Joanna Kucharzewska, Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871–1920, Warszawa 2004, s. 230.
89 J. Domasłowski, op. cit., s. 18.
90 P. Birecki, Z dziejów architektury…, s. 64.
91 J. Domasłowski, op. cit., s. 16.
92 J. Franczak, W. Grabowski, P. Nowiński, M. Żebrowski, op. cit., s. 191.
93 Ibidem, s. 193.
94 J. Domasłowski, op. cit., s. 18; P. Birecki, Z dziejów architektury…, s. 64.
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filarach obiegały drewniane empory75. Łączyła w sobie elementy neogotyckie w par-
tii korpusu z neoromańskimi w ukształtowaniu prezbiterium. Wygląd wnętrza ko-
ścioła zrekonstruował Piotr Birecki76, uzupełniając wcześniejsze dokonania Jerzego 
Domasłowskiego77. Według pierwszego z nich trójnawowy charakter świątyni wynikał 
z wymogów konstrukcyjnych – potrzeby umieszczenia wspierających empory filarów; 
wnętrze w efekcie miało jednonawowy charakter, jednoczący wiernych, zaś płytkie pre-
zbiterium niwelowało różnicę między nimi a sprawującym nabożeństwo duchownym.
 Prezbiterium posiadało otwartą więźbę dachową wykonaną z frezowanych, poma-
lowanych w ciemnych kolorach, belek. Wnętrze zdobiły ponadto witraże z postaciami 
aniołów dmących w trąby, czterech ewangelistów, czterech proroków oraz organy 
zbudowane przez braci Oswalda i Paula Dinse. Na ścianach świątyni znajdowały się 
malowidła Ferdinanda Buscha – w części cokołowej imitujące kamienną okładzinę, 
a w strefie środkowej wzorzystą tkaninę. Ołtarz został wykonany z piaskowca z porfiro-
wymi kolumnami i z dębową nastawą autorstwa Wilhelma Sagebiela z Brunszwiku78. 
Biblię ołtarzową ufundowała cesarzowa Augusta Victoria, a znajdujący się w prezbite-
rium przedstawiający ostatnią wieczerzę obraz pędzla Carla Buscha – Gustav Roethe. 
Jak dowiódł P. Birecki nie była to kopia obrazu Leonarda da Vinci, tylko utrzymane 
w średniowiecznej stylistyce malowidło, jedynie inspirowane arcydziełem renesansu79. 
Kościół posiadał oświetlenie gazowe i ogrzewanie powietrzne80. W 1910 roku przy pa-
rafii powstał Dom Ewangelicki z salą na 1200 miejsc81. Sama świątynia przetrwała do 
dzisiaj, jednak w trakcie działań wojennych lat 1939–1945 została poważnie zniszczona, 
a po odbudowie utraciła część charakterystycznej wieży z wysokim hełmem. Obecnie 
kościół jest siedzibą parafii rzymskokatolickiej.

Kościół Garnizonowy

Wraz z końcem lat 80. xix wieku zaczęto stopniowo rozbudowywać i poprawiać stan 
techniczny Twierdzy Grudziądz. Wcześniej, 24 czerwca 1872 roku została ona skaso-
wana; odtąd jej zabudowania służyły jedynie za poligon doświadczalny oraz jako ko-
szary i magazyny sprzętu dla garnizonu82. Znaczenie obronne grudziądzkiej fortyfi-
kacji przywróciło powstanie mostu kolejowo-drogowego na Wiśle83. Spowodowało to 
znaczne powiększenie się miejscowego garnizonu – z zaledwie jednego pułku piechoty 
w 1889 roku do 3 pułków piechoty, 2 oddziałów (kompanii) fortecznych karabinów 
maszynowych, pułku strzelców konnych, pułku artylerii polowej, dywizjonu artylerii 

75 J. Domasłowski, op. cit., s. 16.
76 P. Birecki, Z dziejów architektury…, s. 58–60.
77 J. Domasłowski, op. cit., s. 16.
78 P. Birecki, Z dziejów architektury…, s. 58.
79 Ibidem, s. 60.
80 J. Domasłowski. op. cit., s. 16.
81 Ibidem, s. 17.
82 J. Stankiewicz, op. cit., s. 169–170.
83 Krzysztof Biskup, Twierdza Grudziądz na przełomie xix i xx wieku, „Rocznik Grudziądzki”, t. x, 1992, s. 60.
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roku. Podłużny, niewielki, jednonawowy, ceglany i bezwieżowy kościół o powierzchni 
zaledwie 224,5 m2 w formach uproszczonego neogotyku został wzniesiony na daw-
nym terenie szkolnym, przylegając do murów miejskich105. Jak pisał Jerzy Domasłowski 
w charakterystyce niniejszej świątyni: „[Jej] elewację frontową z trójkątnym szczytem 
[…] ożywiają gęsto rozmieszczone sterczyny i tynkowane blendy, zaś elewacje boczne 
różnicuje rytm przypór i nieduże prostokątne okna”106. Kościół obecnie należy do Pa-
rafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Jana.

Kościół pw. św. Krzyża 

Główną siedzibą grudziądzkiej parafii rzymskokatolickiej i miejscem urzędowania jej 
proboszcza był wzniesiony jeszcze w średniowieczu (xiv–xv wiek) gotycki Kościół św. 
Mikołaja – fara. Parafia wchodziła w skład diecezji chełmińskiej, od 1821 roku z siedzibą 
w Pelplinie. Pod koniec xix i na początku xx wieku grudziądzcy katolicy dysponowali 
nie tylko świątynią farną, ale również podlegającym jej położonym nieopodal baroko-
wym kościołem pojezuickim – seminaryjnym. Od 1900 roku katolickim był również 
barokowy kościół pw. św. Ducha, który do 1928 roku pozostawał jednak pod zarządem 
wojskowym107. Ponadto w mieście znajdowały się budowle sakralne, które nie były 
już użytkowane w myśl swojego pierwotnego przeznaczenia: dawna siedziba klasz-
toru jezuitów (skasowanego po rozbiorach i Rzeczpospolitej, gdzie w latach 1816–1897 
znajdowało się katolickie seminarium nauczycielskie, później ratusz miejski), dawny 
klasztor po skasowanym tym razem w 1801 roku zakonie reformatów (wówczas jak 
i dziś znajdował się tam zakład karny, wcześniej poprawczy, z kościołem – kaplicą wię-
zienną) oraz zabudowania pozostałe po kasowanym stopniowo przez władze pruskie 
począwszy od 1772 klasztorze benedyktynek (przekazane, z wyjątkiem kościoła, na 
cele oświatowe) z wyróżniającą się, wzniesioną w latach 1749–1750 furtą klasztorną – 
Pałacem Opatek.
 Rozwój terytorialny i ludnościowy miasta zdeterminował potrzebę zbudowania no-
wego kościoła dla mieszkańców wyznania rzymskokatolickiego. Początkowo dla tych 
mieszkających w Małym Tarpnie podjęto starania, aby ich świątynią był wchodzący 
w skład zakładu karnego, powstały w połowie xviii wieku późnobarokowy kościół 
po klasztorze reformatów, w którym od 1832 odbywały się protestanckie i katolickie 
nabożeństwa dla więźniów108. W trakcie negocjacji władzom miejskim postawiono wa-
runek: w celu przystosowania kościoła do powszechnego użytku, miasto zobowiązano 
do zakupu całego zakładu karnego, co nie doszło do skutku. Katolicy zamieszkujący 
północną część Grudziądza byli zatem nadal zmuszeni do korzystania z oddalonej od 
ich miejsc zamieszkania fary. Ze względu na dużą liczbę katolików mieszkających na 
Chełmińskim Przedmieściu (w 1911 roku miało ich być ok. 5000109), postanowiono 

105 Ibidem.
106 Ibidem.
107 Diecezja chełmińska…, s. 311.
108 Ibidem, s. 312.
109 A. Pakalski, op. cit., s. 61.
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na kamiennych kolumnach, po wtóre Schönhals dysponując dużym budżetem zastoso-
wał w swoim projekcie ówcześnie nowatorskie rozwiązania architektoniczne – jednym 
z takich była metalowa konstrukcja dachów i sklepień świątyni95. W oknach zamonto-
wano witraże, wnętrze ozdobiły umieszczone na ścianach roślinne motywy malarskie, 
w które wpleciono stworzone przez Wilhelma Sieversa z Hanoweru herby prowincji 
pruskiej, krzyże komturów Malborka i Grudziądza, oraz herb miasta96. Warto przy 
tym omówić ostatni z wymienionych, bowiem w xix wieku władze miasta posługi-
wały się dwoma pieczęciami herbowymi: pierwszą przedstawiającą biskupa, drugą 
z głową tura w tarczy nakrytej koroną o pięciu strzelistych basztach97. Rada Miasta, 
chcąc ujednolicić tę kwestię, podjęła decyzję o przyjęciu pieczęci z herbem z głową 
tura w polu. Jednak nie uznał tego Urząd Heraldyczny przy niemieckim Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych. Uczynił to dopiero cesarz Wilhelm ii 10 lipca 1901 roku98. Jest 
zatem prawdopodobne, że jednym z motywów malarskich zdobiących wnętrze pod-
ległego administracji wojskowej kościoła garnizonowego był herb z sylwetką biskupa. 
W posłudze kapłańskiej podczas odprawianych w kościele nabożeństw używano na-
czyń wykonanych w 1840 roku jeszcze dla poprzedniego kościoła garnizonowego przez 
firmę C. Buttlera99. Obecnie znajdują się one w Bonn. Ołtarz i ambona zostały wyko-
nane z drewna dębowego i piaskowca, 25-głosowe organy zbudowała firma August Te-
letzki z Elbląga, zaś na kościelnej wieży zawisły dwa dzwony odlane z brązu przez firmę 
Gebrüder Ulrich100. Przy wystroju świątyni pracowali uznani niemieccy rzemieślnicy 
i artyści – mistrz stolarski Witthaus z Grudziądza i rzeźbiarz Gustav Kuntzsch z Werni-
gerode, późniejszy nadworny rzeźbiarz cesarzowej Augusty Wiktorii101. W uroczystości 
poświęcenia kościoła 18 czerwca 1900 roku uczestniczył książę Fryderyk Henryk102.
 Kościół garnizonowy dziś nie istnieje. Na początku września 1939 roku, został bo-
wiem poważnie uszkodzony w trakcie ostrzału artyleryjskiego, co przyczyniło się do 
jego późniejszej rozbiórki.

Świątynia Kościoła Katolicko-Apostolskiego

Nie zachowały się informacje odnoszące się do szczegółów powstawania tej świątyni. 
Irwingianie, w Grudziądzu od 1863 roku, nie stanowili bowiem dużej grupy religijnej, 
nie prowadzili również ożywionych działań propagujących ich wyznanie103. Projekt 
ich siedziby sporządził najprawdopodobniej F. Winkler, grudziądzki budowniczy, zaś 
pracami kierował F.D. Hoffmann104. Poświęcenie miało miejsce 1 października 1916 

95 P. Birecki, Z dziejów architektury…, s. 64.
96 J. Domasłowski, op. cit., s. 18; P. Birecki, Z dziejów architektury…, s. 64.
97 A. Wajler, op. cit., s. 319.
98 Ibidem.
99 J. Domasłowski, op. cit., s. 18; P. Birecki, Z dziejów architektury…, s. 64.
100 Ibidem.
101 P. Birecki, Z dziejów architektury…, s. 64.
102 Ibidem.
103 Z. Waszkiewicz, Mozaika wyznaniowa Grudziądza w latach 1920–1939, „Rocznik Grudziądzki”, t. xi, 1994, s. 102.
104 J. Domasłowski, op. cit., s. 28.
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miasta. Dawny kościół nie przetrwał do dnia dzisiejszego, został zastąpiony okazal-
szym, oddanym jednak do użytku dopiero w połowie lat 80. xx wieku. Z wyposażenia 
dawnego kościoła przetrwały dwa neobarokowe konfesjonały, krucyfiks, kamienna 
kropielnica oraz tablice pamiątkowe, które były umieszczone w kruchcie119.

Podsumowanie

Okres rozwoju grudziądzkiej architektury sakralnej przypada na zaledwie dwie dekady 
(wcześniej w ciągu stu lat powstał zaledwie jeden niezbyt okazały kościół – Frydery-
kowski, sfinansowany przez państwo). Powstanie w latach 1896–1916 stosunkowo wielu 
budowli sakralnych wiązało się ze wzrostem znaczenia Grudziądza, zarówno miasta, 
jak i twierdzy. Było bowiem sprowokowane i umożliwione jego rozwojem gospodar-
czym, wzrostem liczby ludności (i wyznawców poszczególnych religii), bogaceniem 
się jego mieszkańców, przez to ożywieniem życia kulturalnego, a także gwałtownym 
powiększaniem grudziądzkiego garnizonu i twierdzy.
 Omówione w artykule przedsięwzięcia miały dwa źródła finansowania: pierwsze 
pochodzące od władz państwowych, jak to było w przypadku budowy kościoła gar-
nizonowego, drugie prywatne, jakie wystąpiło przy wznoszeniu świątyni irwingianów, 
zboru ewangelickiego oraz kościoła parafii rzymskokatolickiej. Jeszcze w końcu lat 
60. xix wieku grudziądzcy ewangelicy zrezygnowali ze wzniesienia nowej świątyni, 
której koszt obliczono na 54 000 marek i jak wynika z listu z 13 września 1880 roku, 
jaki napisał grudziądzki pastor Ebel do ewangelików elbląskich, nie zrealizowano go 
z powodu „zimnych serc” miejscowych wiernych120. Wydaje się jednak uzasadnionym 
przypuszczać, że nie tylko owe „zimne serca” były powodem niewzniesienia świątyni, 
przewidywane koszty realizacji budowy nowego kościoła wówczas mogły zwyczaj-
nie przerastać możliwości finansowe parafian. Ponadto zgromadzenie większej kwoty 
udało się wszakże w przypadku budowy kościoła pw. św. Krzyża, a po ponad 50 latach 
działalności na terenie miasta swoją świątynię wzniosła przecież niezbyt liczna sekta 
protestancka zgromadzona w Kościele Katolicko-Apostolskim. Co więcej, na początku 
xx wieku przy wsparciu finansowym władz pruskich wzniesiono również neogotyckie 
zbory w pobliskich wsiach – Parskach i Mokrem – wchodzące w skład grudziądzkiej 
parafii ewangelickiej121. 
 Budowane na przełomie xix i xx wieku grudziądzkie kościoły lokowane były na te-
renach dopiero co przyłączonych do miasta, bądź znajdujących się dotychczas na jego 
obrzeżach. Nie wpływały zatem, za wyjątkiem przylegającego do średniowiecznych 
murów miejskich, kościoła irwingianów, na jego wcześniejszą zabudowę.
 Sytuacja wyznaniowa Grudziądza uległa diametralnie zmianie po 23 stycznia 1920 
roku. Wówczas miasto stało się częścią odrodzonego Państwa Polskiego. Zmalała zna-
cząco liczba protestantów: w 1910 było ich 25 493, zaś w styczniu 1920 roku zaledwie 

119 100 lat Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu, oprac. Adam Sulerzycki, Grudziądz 2016, s. 16.
120 P. Birecki, Z dziejów architektury…, s. 55–56.
121 Ibidem, s. 69–72.
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właśnie tam wznieść nową świątynię. Na zakupionym wcześniej, w październiku 1911 
roku od Marcina Schulza, właściciela cegielni i tartaku, gruncie o wielkości 8500 m2 
27 lipca 1915 roku rozpoczęto budowę nowego kościoła katolickiego110. Fundusze po-
chodziły przede wszystkim z opodatkowania parafian, ich dobrowolnych datków, ze 
sprzedaży na zamek w Malborku za sumę 6500 marek dwóch obrazów z kościoła pw. 
św. Mikołaja oraz pożyczki (spłaconej w październiku 1919 roku)111. Istniała możli-
wość uzyskania pożyczki władz państwowych, jednak te miały postawić warunek, aby 
odbywające się w nim nabożeństwa były celebrowane tylko w języku niemieckim112. 
Projekt kościoła na Chełmińskim Przedmieściu sporządził miejscowy architekt Karl 
Krüger, zaś pracami budowlanymi kierował Michał Olkowski, który zobowiązał się wy-
konać je za honorarium 44 777 marek do marca 1916 roku113, co mimo trwającej wów-
czas i wojny światowej udało się. Kościół nie był budowlą okazałą: miał 39 m długości, 
13 m szerokości i 10 m wysokości, posiadał zaledwie 220 miejsc siedzących w nawie 
i 60 na emporach; liczbę miejsc stojących obliczono natomiast odpowiednio na 280 
i 220114. Do południowo-wschodniej części przylegała zakrystia, a w otoczeniu kościoła 
powstała pakamera, niewielki budynek do przechowywania sprzętów kościelnych115. 
Warto zwrócić uwagę na osobliwy charakter architektoniczny, jaki reprezentowała 
nowo powstała budowla: była to ceglana sala na planie prostokąta z dwuspadowym 
dachem, sufitem spoczywającym na drewnianych belkach. Ołtarz znajdował się przy 
ścianie wschodniej kościoła – wykonany z drewna, ujęty był w ramy, na ciemnogra-
natowym tle przedstawiał scenę ukrzyżowania Jezusa Chrystusa z wolno stojącymi 
figurami Maryi, św. Marii Magdaleny i św. Jana Apostoła116.
 Kościół pw. św. Krzyża poświęcono podczas mszy koncelebrowanej przez ks. kan. 
Ottona Kunerta i ks. Bronisława Gordona 1 października 1916 roku. Ten drugi wygłosił 
kazanie w języku polskim i był jego pierwszym zarządcą. Już wówczas nowo pobudo-
wana świątynia była uznawana za prowizoryczną, w przyszłości miała bowiem pełnić 
rolę plebanii, sali parafialnej i pomieszczeń dla służby przykościelnej. Planowano mia-
nowicie, że nowy, okazalszy kościół powstanie w dogodniejszym czasie i po zgromadze-
niu większych środków finansowych117. Kościół był kuracją parafii farnej – jednostką 
wydzieloną pod względem terytorialnym z macierzystej parafii, jednak zależną od 
niej pod względem finansowym i reprezentacji zewnętrznej. Samodzielną uzyskała 25 
kwietnia 1934 roku. Dnia 21 kwietnia 1918 roku poświęcono metalową dzwonnicę i dwa 
dzwony – „Mikołaja” i „św. Wojciecha”, ufundowane przez rodzinę Kulerskich118. Uro-
czystość przekształciła się w manifestację patriotyczną części polskich mieszkańców 

110 Ibidem.
111 Diecezja chełmińska…, s. 321.
112 Ibidem.
113 A. Pakalski, op. cit., s. 61.
114 Ibidem.
115 Marcin Staniszewski, Katolickie ośrodki duszpasterskie międzywojennego Grudziądza, „Rocznik Grudziądzki”, t. 

xvii, 2007, s. 113.
116 Ibidem, s. 112–113.
117 A. Pakalski, op. cit., s. 62.
118 J. Księski, op. cit., s. 370.
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il. 1. Kościół Ewangelicko-Unijny w Grudziądzu, ok. 1939 roku, ze zbiorów Muzeum
 im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
il. 2. Kościół Ewangelicko-Unijny w Grudziądzu, ok. 1939 roku, ze zbiorów Muzeum
 im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
il. 3. Kościół Garnizonowy w Grudziądzu, lata 30. xx wieku, fot. H. Gąsiorowski, ze zbiorów Muzeum
 im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

1. 2.

3.

3650. W grudziądzkim życiu religijnym rozpoczęła się dominacja katolików. Powstała 
znaczna liczba kościołów rzymskokatolickich. Kościół garnizonowy, odtąd pw. św. Sta-
nisława Biskupa, zaczął służyć katolickiemu duszpasterstwu wojskowemu. Później na 
kościół zaadaptowano dawną restaurację „Concordia”: w styczniu 1921 roku zakupiono 
budynek, parter przebudowano na tymczasową kaplicę, poświęconą 1 października 
1922 roku. Następnie zaczęto przekształcać salę restauracyjną na potrzeby kościoła: 
dobudowano absydę, służącą za prezbiterium, jak i zakrystię i kruchtę. 1 lipca 1934 
roku erygowano nową parafię. Również w 1934 roku wyłączono z parafii farnej parafię 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Na jej świątynię przeznaczono salę widowi-
skowo-sportową, zaś przylegający do niej Dom Polski „Bazar” posłużył za plebanię. 
Kościół poświęcono 15 sierpnia 1934 roku.

Mateusz Koperski:
Uniwerytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
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il. 6. Świątynia Kościoła Katolicko-Apostolskiego, ok. 1930 roku, ze zbiorów Muzeum
 im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
il. 7. Kościół św. Krzyża w Grudziądzu, ok. 1918 roku, ze zbiorów Muzeum
 im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

7.

6.

il. 4. Kościół Garnizonowy w Grudziądzu, ok. 1915 roku (pocztówka), ze zbiorów Muzeum
 im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
il. 5. Zniszczone wnętrze Kościoła Garnizonowego w Grudziądzu, 1939 rok, ze zbiorów Muzeum
 im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, sposób opracowania spoiny, fot. Joanna Dąbal

4.

5.
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Ludność żydowska stanowiła około 10% populacji Drugiej Rzeczypospolitej i zamiesz-
kiwała głównie miasta. Wielokulturowy charakter tych ośrodków podkreślała ich za-
budowa, a budynkami, które najwyraźniej zaznaczały żydowską obecność w miastach 
i miasteczkach, były synagogi. Jakie było ich miejsce w przestrzeni urbanistycznej 
przedwojennych Gąbina i Gostynina od końca xix w. do 1939 roku i jak przedstawiają 
to relacje wchodzące w skład ksiąg pamięci1? Jak zmiany zachodzące w społeczno-
ściach żydowskich miasteczek znajdowały swoje odzwierciedlenie w sposobie funk-
cjonowania synagog?
 Gąbin i Gostynin są miastami, w których obecność Żydów ma długą historię, sięga-
jącą przełomu xiv i xv wieku2. Za wspólnym omawianiem tych dwóch ośrodków prze-
mawia wiele czynników: oba były miastami królewskimi (co jest istotne dla omawiania 

1 Pinkas Gostynin, red. J.M. Biderman, New York 1960, http://www.jewishgen.org/yizkor/gostynin/gos001.
html [dostęp: 12 xi 2016]. Tutaj umieszczono kompletne tłumaczenie księgi pamięci na język angielski. Jej 
skany udostępnia natomiast The New York Public Library: http://yizkor.nypl.org/index.php?id=1422 [dostęp: 
12 xi 2016]; Gombin: Dos Lebn un Umkum fun a Yidish Shtetl in Poyln = Gombin: The Life and Destruction of a 
Jewish Town in Poland, red. Jack Ziklin i in., New York 1969, http://www.jewishgen.org/Yizkor/gombin/gom-
bin.html, [dostęp: 12 xi 2016]. Tutaj niekompletne tłumaczenie części księgi z języka jidysz na angielski oraz 
cała część oryginalnie powstała w języku angielskim. Relacji nieprzetłumaczonej na język angielski nie wyko-
rzystano w artykule. Skany udostępniane przez The New York Public Library odnaleźć można pod adresem: 
http://yizkor.nypl.org/index.php?id=2128 [dostęp: 12 xi 2016].

2 Paweł Fijałkowski, Żydzi w miastach Mazowsza w xiii–xviii w., [w:] Mazowieckie miasteczka na przestrzeni 
wieków. Wybrane zagadnienia rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego, red. Andrzej Stawarz, Warszawa 
1999 (dalej: Mazowieckie…), s. 61.

Synagogi w przestrzeni miejskiej 
przedwojennych Gąbina i Gostynina 
w świetle ksiąg pamięci

Kinga Czechowska

il. 8. Plany kościoła św. Krzyża w Grudziądzu (od góry: rzut piętra, rzut parteru, rzut fundamentów),
 ze zbiorów Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
il. 9. Plany kościoła św. Krzyża w Grudziądzu (odpowiednio: widok od strony północnej, widok od strony
 południowej, widok od strony wschodniej, przekrój podłużny, przekroje poprzeczne), ze zbiorów Muzeum
 im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

8. 9.



9796 Architektura miast iv

Kolejne zmiany: rozwój życia politycznego i aktywności społecznej wiązały się z za-
kłóceniem tradycyjnego, podporządkowanego religii rytmu życia sztetli. Te ostatnie 
konsekwencje stały się szczególnie zauważalne w okresie międzywojennym10.
 Przemiany zachodzące w sferze mentalności tylko w ograniczonym stopniu wpły-
wały na przestrzeń miejską omawianych ośrodków. Można jednak wysunąć tezę, że 
jeśli były gdzieś widoczne to właśnie w synagodze, której znaczenie było kluczowe dla 
społeczności żydowskich. W przeciwieństwie do budynków sakralnych innych wyznań 
bóżnica nie jest świątynią, nie jest bowiem miejscem składania ofiary (od czasu zbu-
rzenia Drugiej Świątyni Jerozolimskiej). Wypada powtórzyć za Marią i Kazimierzem 
Piechotkami, że: „stanowi ona ośrodek religijnego i społecznego życia gminy, miejsce 
zbierania się na wspólne modlitwy i obrzędy, studiowanie, dyskusje i komentowanie 
Pisma Świętego i przepisów religijnych. Służyła też celom administracyjnym – odby-
wano w niej posiedzenia starszyzny gminnej, sądów, decydowano o istotnych sprawach 
wspólnoty”11. Wyjątkowa rola synagogi wynikała więc z połączenia funkcji religijnych, 
społecznych i – okazjonalnie – administracyjnych. 
 Eleonora Bergman wymienia synagogę na pierwszym miejscu wśród budynków 
i instytucji niezbędnych dla funkcjonowania gminy żydowskiej12. Bóżnica stanowiła też 
swego rodzaju czynnik miastotwórczy: mówi się o „naturalnej skłonności” Żydów do 
osiedlania się w pobliżu synagogi i ośrodka, jaki tworzyła wraz z innymi instytucjami 
gminnymi13. Brak odpowiednich studiów nie pozwala na stwierdzenie, czy domy budo-
wane w częściach miast zamieszkiwanych przez Żydów różniły się czymś od domostw 
pozostałych mieszkańców14. Cechą charakterystyczną części zabudowy polskich miast 
(na przykład na Mazowszu) była dominacja drewnianych konstrukcji, parterowe domy 
i skoncentrowanie życia wokół rynku i sąsiadujących z nim ulic. Na tym tle kościoły, 
synagoga, a często także ratusz wyróżniały się jako najbardziej okazałe budynki15. Nie 
stanowiło to jednak reguły – rozmiary bóżnic i bogactwo zdobień zależały m.in. od 
zamożności gminy, zdarzały się więc na Mazowszu synagogi skromne i nieodbiegające 
od reszty zabudowy16. Ich symboliczna rola dla przestrzeni miejskiej i jej wielokulturo-
wości nie była przez to mniejsza. Jak pisze Annamaria Orla-Bukowska: „nie było sztetla 
bez kościoła, nie było sztetla bez synagogi”17. Dotyczyło to kościołów różnych wyznań, 
jeśli takie występowały w danym mieście18.

10 E. Bergman, op. cit., s. 87-88.
11 Maria i Kazimierz Piechotkowie, Bramy Nieba. Bóżnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, 

Warszawa 2015, s. 41.
12 E. Bergman, Synagogi na Mazowszu do początku xx wieku, „Mazowsze”, t. 10, 2002, nr 15, s. 53.
13 Należy podkreślić, że nie wszystkie budynki instytucji gminnych musiały być zlokalizowane w bezpośrednim 

sąsiedztwie synagogi. Regina Renz określiła je ogólnie jako typowe dla krajobrazu małego miasta. Regina Renz, 
Small Towns in Inter-War Poland, „Polin: Studies in Polish Jewry”, t. 17, 2004, s. 146.

14 Innym czynnikiem wpływającym na skupienie osiedli żydowskich były próby tworzenia rewirów, jakie podej-
mowano w xix w. E. Bergman, Ludność…, s. 85–86.

15 R. Renz, op. cit., s. 144–146.
16 E. Bergman, Ludność…, s. 86; eadem, Synagogi na Mazowszu…, s. 53.
17 Annamaria Orla-Bukowska, Coexistence: Polish Jews and Polish Catholics, Jewish Shtetl and Catholic Villages, 

dysertacja doktorska (Uniwersytet Jagielloński, 1995), cyt. za: M. Galas, op. cit., s. 43.
18 Ibidem s. 42–43.

sytuacji ludności żydowskiej)3, oba położone są na Mazowszu zachodnim, blisko siebie, 
a w okresie międzywojennym należały do jednego powiatu ze stolicą w Gostyninie4. 
Oba miasta były ośrodkami wielonarodowościowymi i zamieszkiwała w nich ludność 
polska, żydowska, niemiecka i rosyjska (najmniej liczna), przy czym w Gostyninie 
Niemcy stanowili aż 17,4% mieszkańców (dane dla 1914 roku)5. Odsetek ludności ży-
dowskiej różnił się w Gąbinie i w Gostyninie: w 1921 roku wynosił w nich odpowiednio 
44,4% (2564 osoby) i 27,4% (1831 osób)6. Ośrodki te są na tyle podobne, że pozwalają na 
ukazanie wspólnych zjawisk i uzasadniona jest ich wspólna analiza. Występujące mię-
dzy nimi – i dalej omówione – różnice powinny uczynić to porównanie ciekawszym.
 Wielonarodowościowe miasta i miasteczka takie jak Gąbin i Gostynin ze względu 
na znaczny odsetek ludności wyznania mojżeszowego nazywane są miasteczkami ży-
dowskimi czy też sztetlami. Choć samo pojęcie odwołuje się do kultury żydowskiej 
i zaczerpnięte zostało z języka jidysz (gdzie shtetl oznacza tyle co „miasteczko”), współ-
cześnie wskazuje się na mnogość kultur jako na czynnik kształtujący charakter tych 
ośrodków i proponuje się skupienie na tym aspekcie w przyszłych badaniach7. Problem 
z jednostronnością opisów tych wielokulturowych ośrodków – dotyczący tak źródeł, 
jak i opracowań na ich temat, pisanych z perspektywy polskiej, żydowskiej czy na przy-
kład ukraińskiej w sztetl na dawnych wschodnich ziemiach polskich – zasługuje przez 
to na tym większą uwagę8. Nie ma jednoznacznych, chociażby liczbowych kryteriów 
(dotyczących rozmiarów populacji i miasta), które pozwalałyby na klasyfikację danego 
ośrodka jako sztetl, a jednak w większości rozpatrywanych przypadków nie ma co do 
tego wątpliwości. Miasteczka te są przedmiotem wielu literackich opisów, które przed-
stawiają je jako idealny, żydowski świat, gdy tymczasem konfrontacja z rzeczywistością 
pokazuje mniej idylliczny obraz. Sztetle charakteryzował rytm życia dostosowany do 
religijnych norm i zwyczajów, kultura jidysz, ale także bieda, nierówności społeczne 
i niegasnące frustracje9. 
 Z tych problemów wynikała potrzeba zmian. Pod koniec xviii w. na Mazowsze 
zawitała Haskala, czyli żydowskie oświecenie, którego wyznawcy nazywali siebie ma-
skilami – oświeconymi. Powstawały liczne ośrodki chasydyzmu mające jeszcze licz-
niejszych wyznawców, a swoim cadykiem wsławił się także Gostynin. W mniejszych 
miejscowościach maskile stanowili nieznaczną liczbę, natomiast wyraźny był po-
dział społeczności żydowskiej na chasydów i ortodoksów (zwanych też misnagdami). 

3 Zob. więcej: Gershon David Hundert, Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w xviii wieku: genealogia 
nowoczesności, Warszawa 2007, s. 69–70, 140–143.

4 Eleonora Bergman, Ludność żydowska w miasteczkach Mazowsza w xix i xx w., [w:] Mazowieckie…, s. 92; Janusz 
Szczepański, Dzieje Gąbina do roku 1945, Warszawa 1984, s. 19; Ewa Walczak, Gostynin w latach międzywojennych 
(1918–1939), [w:] Dzieje Gostynina od xi do xxi wieku, red. Barbara Konarska-Pabiniak, Gostynin 2010, s. 372.

5 J. Szczepański, Dzieje Gąbina i okolic, Gąbin–Pułtusk 2013, s. 284–285.
6 E. Bergman, op. cit, s. 100.
7 Michał Galas, Inter-Religious Contacts in the Shtetl: Proposals for Future Research, „Polin: Studies in Polish Jewry”, 

t. 17,  2004, s. 41–43.
8 Ibidem, s. 41; Anthony Polonsky, Introduction, „Polin. Studies in Polish Jewry”, t. 17, 2004, s. 4–5.
9 Można odnotować, że autor w artykule skupił się na sferze stałej osiadłości i miejscowościach, w których więk-

szość populacji stanowili Żydzi. Gąbin i Gostynin nie spełniają tych warunków, ale poczynione obserwacje 
można odnieść także i do nich. Ben-Cion Pinchuk, How Jewish Was the Shtetl?, „Polin: Studies in Polish Jewry”, 
t. 17, 2004,  s. 109–118.
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uwagi nie powinny być powodem do rezygnowania z tych źródeł, a jedynie cennymi 
wskazówkami przy ich analizie25.
 Relacje wchodzące w skład interesujących mnie ksiąg pamięci obejmują okres od 
końca xix wieku do 1939 roku26. Drewnianą synagogę w Gąbinie wzniesiono w 1710 
roku. W 1893 roku zakończono prace remontowo-budowlane, które dodały do budynku 
trzykondygnacyjne alkierze (przy pierwotnym dwukondygnacyjnym budynku spra-
wiały one wrażenie wież). Ich zwieńczenie cebulastymi kopułami, choć przywołuje 
skojarzenia z architekturą cerkiewną, było przejawem mauretańskiego trendu w ów-
czesnej architekturze synagogalnej. Na wartość bóżnicy składało się także wyposażenie 
jej wnętrza. Kolejny remont synagogi został ukończony w 1911 roku, nieznane są jednak 
jego szczegóły. W okresie międzywojennym bóżnica ta była już uznawana za obiekt 
zabytkowy i znajdowała się pod opieką konserwatora27.
 Żydzi gostynińscy w drugiej połowie xviii wieku użytkowali drewnianą synagogę, 
która spłonęła w pożarze miasta w 1809 roku. Odbudowano ją w tym samym miejscu, 
ale i tę drewnianą bóżnicę strawił pożar. W 1899 roku postawiono synagogę muro-
waną28. Materiały wchodzące w skład Pinkas Gostynin nie pozwalają jednak na rozsze-
rzenie ani nawet na potwierdzenie podstawowych informacji o budowli. 
 Zdecydowanie więcej miejsca opisowi swojej synagogi poświęcili Żydzi gąbińscy. 
Pisali o niej z dumą: „W Gąbinie stała jedna z najwspanialszych drewnianych syna-
gog w Polsce. Wzniesiono ją w xviii w. i uważana była za chroniony zabytek histo-
ryczny. Wiele razy obcy zwiedzający przybywali z Polski i zza granicy, aby podziwiać 
wyjątkowe drewniane reliefy na jej wschodniej ścianie i zewnętrzne piękno”29. W in-
nych wspomnieniach zawarto opis jej wnętrza, w którym nie brakuje określeń warto-
ściujących: „ujmująca stara drewniana konstrukcja czy nadawał ścianie wschodniej 

w zakresie badania historii Zagłady, ale jest sceptyczny co do ich wartości dla badania okresu do 1939 r.  
A. Polonsky, op.cit., s. 11–12.

25 Kolejni badacze wskazują na problem niedostatecznego wykorzystywania ksiąg pamięci w badaniach. Zob. 
chociażby: E. Bergman, Synagogi i cmentarze na Mazowszu, „Rocznik Mazowiecki”, t. 25, 2013, s.  80.

26 Wybuch ii wojny światowej stanowi wyraźną cezurę zarówno w historii omawianych miasteczek, jak i w ukła-
dzie ksiąg pamięci. M. Adamczyk-Garbowska, A. Kopciowski, A. Trzciński, op. cit., s. 12.

27 E. Bergman, Nurt mauretański w architekturze synagog Europy Środkowo-Wschodniej w xix i na początku xx 
wieku, Warszawa 2004, s. 170–172; J. Szczepański, Dzieje Gąbina do roku…, s. 208. Omówienie synagogi w Gą-
binie znalazło się w poprzedniej edycji wzmiankowanego już opracowania: M. i K. Piechotkowie, Bramy nieba: 
bóżnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1996, s. 192–195. Nie jest jasne, dlaczego zre-
zygnowano z niej w nowym wydaniu. Zespół przygotowujący makietę gąbińskiej bóżnicy (il. 2) ustalił, że była 
budowana zgodnie z zasadą „złotego podziału”. Wojciech Wasilewski, Michał Sroka, Adam Czyżewski, referat: 
O pracy nad makietą synagogi w Gąbinie na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Etnografia i Folklorystyka 
Żydowska w Polsce do roku 1945” w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, 1–3 września 2015 r.

28 Marian Chudyński, Gostynin i powiat gostyniński od 1864 roku do odzyskania niepodległości, [w:] Dzieje Gosty-
nina od xi do xxi wieku, red. Barbara Konarska-Pabiniak, Gostynin 2010, s. 315, 318. Inne opracowania podają 
1899 r. jako rok spłonięcia synagogi. Danuta Dąbrowska, Gostynin, [w:] Encyclopaedia Judaica, red. Fred Skolnik, 
Michael Berenbaum, Detroit 2007, t. 8, s. 6. Ogólny opis synagog murowanych na ziemiach polskich E. Bergman, 
Synagogi i cmentarze…, s. 83.

29 Jacob Grziwacz, „Khurban Gombin”. The Destruction of Gombin, [w:] Gombin…, 
 http://www.jewishgen.org/yizkor/gombin/Gom102.html [dostęp: 13 xi 2016].
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 Przedmiotem poniższego artykułu są synagogi w przestrzeni miejskiej Gąbina 
i Gostynina w świetle ksiąg pamięci. Nazwa tego gatunku w języku hebrajskim to  
yizker-bukh, w jidysz izkor-buch, a obok nich funkcjonuje jeszcze zanglicyzowane 
określenie yizkor book. Komponentem, który definiuje ten gatunek, jest wykorzystanie 
narracji jako sposobu zachowywania i utrwalania pamięci. Księgi te zaczęły powsta-
wać wkrótce po zakończeniu ii wojny światowej z inicjatywy ocalałych Żydów, którzy 
pragnęli upamiętnić społeczności zgładzonych społeczności żydowskich miasteczek19. 
W 1960 roku Gostynin Memorial Book Committees w Nowym Jorku i Tel Awiwie 
wydały księgę pamięci Gostynina, którą zatytułowano Pinkas Gostynin, w tłumaczeniu 
na język polski: Kronika Gostynina. W 1969 roku w Nowym Jorku ukazała się księga 
pamięci Gąbina Gombin: Dos Lebn un Umkum fun a Yidish Shtetl in Poyln = Gombin: 
The Life and Destruction of a Jewish Town in Poland, w tłumaczeniu na język polski: 
Gąbin: życie i zagłada żydowskiego miasteczka w Polsce20.
 Księgi pamięci są synkretycznym gatunkiem historyczno-literackim. W warstwie 
tekstowej w ich skład wchodzą wspomnienia (relacje) pisane przez osoby pochodzące 
lub związane z danym miasteczkiem, utwory poetyckie i prozatorskie, a także prze-
druki z encyklopedii czy materiałów prasowych. Przedmiotem zainteresowania w po-
niższym opracowaniu są relacje, ponieważ stanowią one (przynajmniej w zdecydowa-
nej większości przypadków) materiał unikatowy dla ksiąg pamięci21.
 Ważną część yizkor booków stanowi bogaty materiał ikonograficzny. Większość 
z nich uzupełniają mniej lub bardziej liczne fotografie, których nie brakuje także 
i w omawianych pozycjach. Ukazują one przede wszystkim miejscowych Żydów w sy-
tuacjach z życia codziennego, na zdjęciach grupowych i portretach22. Obok zdjęć rynku 
czy ulicy nie znajdziemy niestety w księgach pamięci Gąbina i Gostynina fotografii 
synagogi. Dziwi to szczególnie w przypadku pierwszego ze sztetli, którego mieszkańcy – 
także na kartach tej księgi – wielokrotnie podkreślali swoją dumę z miejscowej bóżnicy. 
Cenne wzbogacenie warstwy ikonograficznej stanowią rysowane z pamięci plany mia-
steczek – całych bądź tylko ich części (il. 1)23.
 Badacze zajmujący się księgami pamięci ostrzegają, że wyłaniający się z nich obraz 
miasteczek sprzed Zagłady może być wyidealizowany i wskazują na różne przyczyny 
takiego stanu rzeczy, na przykład niestosowność, za jaką miano uważać negatywne pi-
sanie o ofiarach Holokaustu. Jednocześnie podkreślają, że idealizowanie nie jest regułą. 
W rozważaniach nad księgami pamięci zazwyczaj po wymienieniu (potencjalnych) 
trudności w ich wykorzystaniu padają argumenty za tym, aby trud ten podejmować. 
Opisy synagog czy bet midraszy są jednymi z takich „kart przetargowych”24. Krytyczne 

19 Introduction [w:] From A Ruined Garden: The Memorial Books of Polish Jewry, oprac. Jack Kugelmass, Jonathan 
Boyarin, New York 1983, s. 1–2, 9. O powstawaniu ksiąg pamięci zob.: Monika Adamczyk-Garbowska, Adam 
Kopciowski, Andrzej Trzciński, Księgi pamięci jako źródła wiedzy o historii, kulturze i Zagładzie polskich Żydów, 
[w:] Tam był kiedyś mój dom…: księgi pamięci gmin żydowskich, Lublin 2009, oprac. ibidem, s. 11–22.

20 Wykaz ksiąg pamięci, [w:] Tam…, s. 523. Patrz przypis 1.
21 M. Adamczyk-Garbowska, A. Kopciowski, A. Trzciński, op. cit., s. 21, 55.
22 Ibidem, s. 40–42.
23 Ibidem, s. 45–46.
24 Ibidem, s. 31, 39. Por. Introduction…, s. 10. Z kolei Anthony Polonsky podkreśla przydatność ksiąg pamięci 
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zamieszczonych w Pinkas Gostynin, pokazuje położenie synagogi i zlokalizowanych 
bezpośrednio obok niej mykwy i bet midrasza (il. 1). Jedne ze wspomnień z księgi 
pamięci Gąbina zawierają informację o położeniu tamtejszej bóżnicy na szczycie wzgó-
rza – być może taka lokalizacja wynikała z potrzeby realizacji talmudycznego nakazu 
o górowaniu synagogi nad miastem. W pobliżu synagogi znajdowały się bet midrasz 
i mykwa, a za nią, w pewnym oddaleniu – żydowskie domy36.
 Lokalizacja i liczebność sztyblech jest trudniejsza do uchwycenia. Zależały one od 
liczby wyznawców danego cadyka, która zmieniała się w czasie. W przypadku Gąbina 
wiemy, że w przeciwieństwie do pobliskich Gostynina i Żychlina nie było to chasydzkie 
miasto. W swoim czasie popularnością cieszył się w nim gostyniński cadyk, którego 
postać miała skupiać wokół siebie nie tylko chasydów, ale także ich przeciwników mi-
snagdim. Pierwszy gąbiński sztybel powstał w wyniku konfliktu. Początkowo chasydzi 
użytkowali do swoich modłów bet midrasz, z którego korzystali także bogatsi miesz-
kańcy. Wkrótce stało się to przyczyną sporów; „bogacze”, jak nazywa ich autor relacji, 
uskarżali się na właściwą chasydom modlitwę poprzez śpiew, która miała zakłócać ich 
modlitwę. „Kiedy kłótnie się nasiliły, chasydzi wynajęli sztybel tylko dla siebie”37. 
 Życie w tradycyjnym sztetł było nierozerwalnie związane ze sferą religii, a więc 
także z synagogą. Tę zależność najlepiej oddaje następujący cytat: „Trudno sobie wy-
obrazić, że Gostynin jest teraz miastem bez szabatu, bez yomim tovim (świąt żydow-
skich), że w piątkowe noce nikt nie nawołuje wszystkich do pójścia do synagogi, i że 
nasi Żydzi nie spieszą do synagogi w piątkowe noce, by się modlić. Tak samo trudno 
jest uwierzyć, że życie naszych najbliższych i najdroższych zostało tak okrutnie zga-
szone”38. Analogiczną rolę elementu stale obecnego w codziennym życiu odgrywał bet 
midrasz, do którego mężczyźni spieszyli rano na modlitwę39. 
 Zdarzało się także, że synagoga była miejscem kontaktów między religiami. Każ-
dego roku w wigilię Yom Kippur do synagogi w Gąbinie przychodziło kilku przedsta-
wicieli polskiej inteligencji, którzy w przedsionku „słuchali Kol Nidre, bardzo smut-
nej i poruszającej modlitwy śpiewanej przez kantora i jego chór przed Arką Tory na 
Mizrakh (Wschodniej Ścianie)”40. Zachowania takie zasługują na uwagę badaczy, szcze-
gólnie gdy tak jak w tym przypadku miały charakter zwyczajowy. 
 W Gostyninie istotnym świętem była także yahrzeit – rocznica śmierci miejscowego 
cadyka. Żyjący w xix wieku Jechiel Meir Lipszyc z Gostynina słynął z akcentowania 
roli psalmów w swoim nauczaniu. Zgodnie z tradycją jego grób stał się celem corocz-
nych pielgrzymek wyznawców41. Cadyk zmarł 21 dnia Schevat 5648, czyli 3 lutego 1888 

36 Warto też odnotować, że miasto przedzielała rzeka. J.M. Rothbar, op. cit. E. Bergman, Synagogi na Mazowszu…, 
s. 66. Informacje o układzie Gąbina pod kątem zabudowy danych grup narodowościowych zawiera: eadem, 
Nurt…, s. 170.

37 Michael Rozenblum, Gombin and its Rabbis, [w:] Gombin…,
 http://www.jewishgen.org/yizkor/gombin/gom060.html [dostęp: 13 xi 2016].
38 Josef Keller, Our Former Gostynin, [w:] Pinkas…, http://www.jewishgen.org/yizkor/gostynin/gos045.html 

[dostęp: 13 xi 2016].
39 J.M. Rothbar, op. cit.
40 Henry Greenbaum, op. cit.
41 Z. M. Rabinowitz, Jehiel Meir (Lifschits) of Gostynin, [w:] Encyclopaedia Judaica…, t. 11, s. 103.

najbardziej imponującą jakość”. Choć nie jest to opis fachowy, nie można mu odmówić 
funkcji informacyjnej30.
 O roli gąbińskiej bóżnicy w przestrzeni miejskiej świadczyć też mogą swoiste le-
gendy, jakie wokół niej narosły. Jak pisał Jacob M. Rothbar: „W tej [zamieszkiwanej 
przez Żydów – dopisek K.C.] części znajdowała się synagoga, która była stara i stylizo-
wana na średniowieczną architekturę, z dwiema wieżami obserwacyjnymi skierowa-
nymi na zachód w stronę niemieckiej granicy. Zbudowano ją w ten sposób, by spełnić 
polski wymóg, że wszystkie budynki publiczne muszą mieć wieże, aby ostrzegać przed 
Niemcami – z którymi Polacy stoczyli liczne bitwy – jeśli zostaliby zobaczeni przyby-
wający z daleka”31. Powyższy fragment stanowi też bardzo ciekawą próbę umiejscowie-
nia budowli, która służyła ludności żydowskiej, w jej polskim otoczeniu i historycznym 
kontekście.
 Synagogę drewnianą w Gąbinie i murowaną w Gostyninie można by nazwać „głów-
nymi”, posługując się określeniem Ben-Cion Pinchuka. Synagogi główne były zazwy-
czaj dosyć imponujące, służyły jednocześnie jako główny dom modlitwy i jako miej-
sce, w którym organizowano ważne spotkania ogólne. Oprócz tego funkcjonowały 
także bet midrasze – mniejsze domy modlitwy, których używano jako ośrodków nauki 
i modlitwy32. Z kolei Przemysław Burchard posługuje się pojęciem obiektów synago-
galnych i jako takie wymienia synagogę/bóżnicę, bet midrasz i chasydzkie domy mo-
dlitwy (sztyblech). Wszystkie one łączyły funkcje domu nauki i modlitwy, ale czyniły 
to w różny sposób. Ostatnie z wymienionych to często chałupy lub domy mieszkalne, 
a w skrajnych przypadkach – pojedyncze izby33. 
 Wcześniej wspominano o ośrodkach, jakie tworzyły synagogi i inne instytucje 
gminne, które znajdowały się w ich pobliżu. Mogły to być bet midrasze, mykwa, cheder 
czy dom starców34. Wbrew pozorom nie wyjaśnia to jednak wiele w kwestii miejsca sy-
nagog w dosłownie rozumianej przestrzeni miejskiej – zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę 
niewielkie rozmiary części miasteczek. Jak pisała Eleonora Bergman: „W większości 
przypadków nie znamy zupełnie przestrzennego kontekstu nawet najwspanialszych 
synagog, nie umiemy ocenić ich roli w krajobrazie miejskim […]”35. W poznawaniu 
tego kontekstu księgi pamięci mogą być użyteczne. Plan Gostynina, jeden z dwóch 

30 Henry Greenbaum, My Shtetl Gombin. Reminiscences of a Lost World, [w:] Gombin…,
 http://www.jewishgen.org/yizkor/gombin/gome025.html [dostęp: 13 xi 2016].
31 Jacob M. Rothbart, The Life of a Jewish Shtetl in Poland. A Monography of the Shtetl Gombin, [w:] Gombin…, s. 18, 

http://yizkor.nypl.org/index.php?id=2128 [dostęp: 13 xi 2016]. Podczas przenoszenia treści tych wspomnień 
na stronę jewishgen.org dopuszczono się nieścisłości. Tam, gdzie oryginalnie napisano: „…and styled in the 
architecture of the Middle Ages”, zamieniono treść na: „…and styled in the architecture of 18th century”. Tym 
samym świadomie zmieniono też wydźwięk tego zdania, prawdopodobnie sądząc, że tym samym poprawia się 
pomyłkę autora. Por. http://www.jewishgen.org/yizkor/gombin/gome013.html [dostęp 13 xi 2016].

32 B.-C. Pinchuk, op. cit., s. 115. O funkcjach bet midraszy zob.: R. Renz, op. cit., s. 146.
33 Sztybł to określenie na chasydzki dom modlitwy funkcjonujący na terenie dawnego Królestwa Polskiego, z kolei 

jego galicyjski odpowiednik nazywano klaus lub klojz. Przemysław Burchard, Pamiątki i zabytki kultury żydow-
skiej w Polsce, Warszawa 1990, s. 20–21.

34 E. Bergman, Ludność…, s. 85; R. Renz, op. cit., s. 146.
35 E. Bergman, Synagogi na Mazowszu…, s. 66.
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sporów dochodziło w Gostyninie, gdzie młodzi syjoniści starali się wykorzystywać 
przestrzeń najpierw sztybla, a później głównej synagogi zgodnie ze swoimi nowymi 
sekularnymi potrzebami47.
 Obraz, jaki wyłania się z ksiąg pamięci, przedstawia synagogi jako rzeczywi-
ste  centrum w przestrzeni miejskiej omawianych miasteczek. Wyjątkowo wyraźne 
jest to w przypadku gąbińskiej bóżnicy, której poświęcano szczególnie wiele uwagi 
ze względu na jej architekturę. Duma ze swojej tożsamości jako mieszkańca danego 
miasteczka, która w Gostyninie koncentrowała się na osobie cadyka, w Gąbinie ogni-
skowała się właśnie na zabytkowej synagodze. Trzeba jednak pamiętać, że rola cadyka 
jako postaci ważnej dla gminy wyznaniowej także związana była z bóżnicą. Przypadek 
Gostynina bardziej unaocznia sposób, w jaki budynek zyskiwał znaczenie dzięki peł-
nionym funkcjom, a te w przypadku synagogi – co już wielokrotnie tu podkreślano – 
były kluczowe dla miasteczka. W tradycyjnym sztetlu, które żyło zgodnie z rytmem 
narzucanym przez religię, rola miejsc o funkcjach religijnych musiała być znaczna. 
Dotyczyło to synagogi głównej, ale także innych obiektów synagogalnych, które były 
obecne w przestrzeni miasta. Dotykały ich najważniejsze spory (pomiędzy chasydami 
i ortodoksyjnymi Żydami, spory z syjonistami), i to w nich przynajmniej część tych 
sporów miała swój przebieg, co znajduje swoje odzwierciedlenie w księgach pamięci. 
Zmiany zachodzące w miasteczkach, kryzys sztetli i ich sekularyzacja, znajdowały swój 
wyraz w nowych sposobach wykorzystania synagog. Powoli i na niewielką początkowo 
skalę zaczęły one służyć miejscowym Żydom jako miejsce spotkań sympatyków nowo 
powstałych ugrupowań politycznych. Potrzeba użytkowania tych obiektów w zmie-
niających się realiach miasteczek pokazuje, jak znaczna była ich rola dla miejscowych 
społeczności żydowskich.

mgr Kinga Czechowska: Instytut Historii 
i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

47 Yona Boruch, The First Sprouts of Jewish Cultural Life, [w:] Pinkas…,
 http://www.jewishgen.org/yizkor/gostynin/gos045.html#Page87 [dostęp: 13 xi 2016].

roku. Kolejne rocznice jego śmierci były bardzo uroczyste. W wigilię dnia śmierci ca-
dyka (yahrzeit) Gostynin wypełniał się pielgrzymi. Następnego dnia udawano się tłum-
nie na kirkut, na którym z daleka widać było ohel – jak nazywano konstrukcję ponad 
właściwym grobem. Znaczenie tego wydarzenia było podwójne: wynikało z religijnych 
przeżyć związanych z postacią, której pamięć była w miasteczku kultywowana oraz 
z rozbudzanego poczucia dumy42.
 Jak zauważył w swoich wspomnieniach Jacob M. Rothbar, wraz z końcem i wojny 
światowej zakończył się pewien etap w historii żydowskiej społeczności Gąbina. Do 
tego czasu życie w miasteczku toczyło się podwójnym rytmem wyznaczanym przez 
święta i codzienną walkę o środki do życia. Szabat i inne święta związane ze sferą 
religijną stanowiły cel życia dla pobożnych Żydów i to im podporządkowane były ak-
tywności pozostałej części tygodnia. Ten okres skupienia na religijności przypadł na 
czas politycznej apatii, który przerwany został przez narodziny Bundu i syjonizmu. 
To z nimi autor wiąże postępującą sekularyzację żydowskiego życia. Rewolucja, jaką 
rozpoczęły te dwa nurty, dotarła także do Gąbina i Gostynina43. 
 Funkcje społeczne synagogi stawały się coraz bardziej widoczne i coraz bardziej 
oderwane od jej religijnego znaczenia. Wydaje się, że mimo zmian stała pozostawała jej 
rola jako znacznika żydowskiej obecności w mieście. Dostrzegali ją także sami miesz-
kańcy, jak na przykład Henry Greenbaum, który pisał o synagodze i dwóch kościołach 
(katolickim i protestanckim) jako budynkach tworzących charakter miasta: „Gąbina 
nie można nazwać pięknym miastem. Ale synagoga i dwa kościoły górujące nad wą-
skimi brukowanymi uliczkami, i dwa rynki z ich niskimi małymi domami, wszystko 
to otoczone przez wspaniałe naturalne piękno dodawało uroku, ten rodzaj rzeczy jakie 
dobrze uchwycił Chagall na swych licznych obrazach małych rosyjskich miasteczek”. 
Mimo elementu krytyki na początku, fragment ten jest wyrazem nostalgii i głęboką 
pochwałą takiego krajobrazu44.
 Funkcja społeczna synagogi wynikała z faktu, że służyła jako miejsce spotkań lub 
też jako miejsce, które skupiało wokół siebie ludzi. W przypadku synagogi w Gąbinie 
miejscem spotkań nie musiało być jej wnętrze. Wspomniane już wyżej deski potrzebne 
ze względu na stan bóżnicy czyniły przyległy plac użytecznym także dla grupy mło-
dzieży, która zbierała się tam w letnie wieczory by słuchać historii opowiadanych przez 
syna powroźnika45. 
 Z czasem synagogi zaczęły służyć jako miejsce spotkań niezwiązanych z życiem 
religijnym czy potrzebami administracyjnymi gminy. Dla przykładu na zebraniu zwo-
lenników Bundu, które zorganizowano w gąbińskiej bóżnicy, zgromadzili się poplecz-
nicy tego ugrupowania także z pobliskiego Gostynina. „Gąbińska miejska synagoga 
była zatłoczona gdy spotkanie otworzono o godzinie 9 wieczorem. Przemawiało wielu 
utalentowanych mówców i spotkanie trwało jeszcze do późnej nocy”46. Do ciekawych 

42 J. Keller, op. cit.
43 J.M. Rothbar, op. cit.
44 H. Greenbaum, op. cit.
45 J.M. Rothbart, op. cit.
46 J. Keller, op. cit.
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W Łodzi pierwsze 3 osoby wyznania prawosławnego odnotowano w 1857 r. Wraz 
z upadkiem powstania styczniowego, polityka rusyfikacyjna spowodowała zwiększony 
napływ ludności prawosławnej. W Łodzi pojawiła się rosyjska administracja, aparat 
policyjny oraz wojsko. W mieście stacjonował 37 Jekaterynburski Pułk Piechoty. Wraz 
z pułkiem do miasta przybył prawosławny kapelan Jan Nikolski. Wierni korzystali 
z jego posługi kapłańskiej, bądź dojeżdżali do cerkwi Wszystkich Świętych w Piotrko-
wie Trybunalskim. Zgodnie z danymi w mieście w 1894 r. były 1264 osoby (prawdopo-
dobnie nie wliczając wojskowych). Pierwszy spis powszechny z 1897 r. wykazał 6820 
osoby wyznania prawosławnego (z włączeniem niewielkiej grupy jednowierców – sta-
roobrzędowców, wyznania powstałego z rozłamu w Rosyjskim Kościele Prawosław-
nym). Spis według języka ojczystego wykazał 7,4 tysiąca osób posługujących się rosyj-
skim, co przekłada się na 2,4% mieszkańców Łodzi. Pod koniec xix w. i na początku 
xx stulecia wspólnota parafialna obejmowała ludność pracującą na stanowiskach ad-
ministracyjnych, urzędniczych, policyjnych, a także robotniczych1.

1 Historia Parafii, http://cerkiewlodz.pl/pages/5 [dostęp: 29 ix 2016]; Kazimierz Badziak, Karol Chylak, Małgo-
rzata Łapa, Łódzkie chrześcijańskie wspólnoty wyznaniowe (bez Kościoła rzymskokatolickiego) w latach 1914–1939, 
[w:] Rola wspólnot wyznaniowych w historii miasta Łodzi, red. Mariusz Kulesza, Małgorzata Łapa, Jacek Walicki, 
Łódź 2010.

Architektura i rozmieszczenie cerkwi
w miastach województwa łódzkiego –
studium przypadku

Magdalena Zdyb

il. 1. Plan Gostynina: 1 – ratusz, 2 – rzeźnia, 3 – las bierzewicki, 4 – Gostynin (z kompasem wskazującym 
ponad nazwą miasta: północ, południe, wschód, zachód), 5 – las płocki, 6 – las gąbiński, 7 – tory kolejowe, 
8 – dworzec kolejowy, 9 – tartak, 10 – kościół polski, 11 – łaźnia miejska, 12 – instytucja Gemillas Chesed, 
13 – hotel, 14 – ulica przy mykwie, 15 – ulica Gąbińska, 16 – mykwa, synagoga, betmidrasz (dom nauki), 
17 – teatr, obok remiza, 18 – ulica Krawiecka, 19 – ulica Płocka, 20 – ulica Bierzewicka. Źródło: Pinkas 
Gostynin, red. J.M. Biderman, New York 1960, http://www.jewishgen.org/yizkor/gostynin/gos001.html 
[dostęp: 12 xi 2016]

il. 2. Makieta gąbińskiej synagogi opracowana przez Wojciecha Wasilewskiego, Michała Sikorę, 
Adama Czyżewskiego. Muzeum Etnograficzne w Warszawie, wystawa stała Czas świętowania, 
aneks judaistyczny. Fot. Kinga Czechowska

1.

2.
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odpowiednich dekoracji architektonicznych. W związku z powyższym kostium archi-
tektoniczny miał na celu realizację religijnej i narodowej propagandy3.
 Artykuł przedstawia genezę łódzkich cerkwi z uwzględnieniem ich rozmieszczenia 
w przestrzeni miejskiej oraz opisem form architektonicznych. Badaniu poddano zacho-
wane łódzkie cerkwie, aby uwidocznić różnice ich genezy i zróżnicowanie w zastoso-
wanych stylach architektonicznych. W kręgu kultur chrześcijańskich charakterystyczne 
jest występowanie kultu świętych narodowych. Warto dodać, że istnieją dokumenty 
potwierdzające najważniejsze historyczne wydarzenia z udziałem współczesnych świę-
tych, które poświadczają ich działalność. W związku z tym osoby te ceniono zarówno 
ze względów religijnych, jak również patriotycznych. Współcześnie prowadzone są 
badania historyczne na temat biografii świętych xix i początku xx wieku. Ich wyniki 
umożliwiają analizę wieloaspektowej działalności – religijnej, kulturalnej, a także po-
litycznej typowej dla określonego okresu czy nawet epoki4.
 „[…] sztuka powinna służyć życiu we wszystkich jego przejawach, winna służyć 
wszystkim najszlachetniejszym przejawom ludzkiego ducha tam, gdzie jest to tylko 
możliwe, w cerkwi jednakże artysta styka się z tym, co najlepsze – z ludzkim ideałem”5. 
 W ikonografii sztuki rosyjskiej ważną postacią jest Aleksander Newski – wielki 
książę nowogrodzki, później włodzimierski Aleksander Jarosławowicz. Kult świętego 
do czasów obecnych jest niezwykle pielęgnowany, a jego postać zaliczana jest do naj-
ważniejszych rosyjskich świętych narodowych. Przydomek „Newski” otrzymał po wy-
granej bitwie nad Newą. Wówczas wykazał się doskonałym dowództwem, rozbijając 
wojska szwedzkie (1240 r.). Kolejnym ważnym wydarzeniem (1242 r.) był sukces od-
niesiony w walce na zamarzniętym Jeziorze Czudskim z kawalerami mieczowymi. Po-
wyższe zdarzenia zadecydowały o nierozprzestrzenianiu się katolicyzmu na wschód, co 
umożliwiło wykształcenie się rosyjskich struktur państwowych. Bez wątpienia dzięki 
dokonaniom Aleksandra Newskiego umocniła się pozycja Cerkwi prawosławnej. Kult 
świętego Newskiego został rozpropagowany dopiero w xviii w., kiedy car Piotr i po 
założeniu Sankt Petersburga, na terenie odebranym Szwecji w 1702 r. Zwrócił uwagę, że 
niedaleko od nowo powstałego miasta także Aleksander Jarosławowicz wygrał ze Szwe-
dami. Ta symbolika miała wpływ na uznanie wstawiennictwa św. Aleksandra i jego 
opieki nad osiągnięciem ostatecznej wygranej rosyjskiej nad siłami szwedzkimi6.
 Patronem pierwszej cerkwi wzniesionej w Łodzi został właśnie św. Aleksander 
Newski. Prężnie rozwijający się ośrodek włókienniczy jakim w owym czasie była 
Łódź, wznosząc cerkiew, podniósł swoją renomę. Okoliczności powstania cerkwi 

3 Piotr Krasny, Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1596–1914, Kraków 2003.
4 Paweł Klimow, Ikonografia Aleksandra Newskiego w religijnym malarstwie rosyjskim xix i początku xx wieku. 

O związkach kultu, kultury i polityki w sztuce rosyjskiej [w:] Nacjonalizm w sztuce i historii sztuki 1798-1950. Ma-
teriały z konferencji zorganizowanej przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk i Stowarzyszenie Historyków 
Sztuki w dniach 5–7 grudnia 1995 w Warszawie, red. Dariusz Konstantynow, Robert Pasieczny, Piotr Paszkiewicz, 
Warszawa 1998.

5 Ibidem, s. 122, [za:] Wiktor Michajłowicz Wasniecow, Pis’ma. Dniewniki, Wospominanija. Dukumienty. Sużdie-
nija sowriemiennikow, Moskwa 1987, s. 72–73.

6 P. Klimow, op.cit.
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Tabela: Ludność prawosławna Królestwa Polskiego w latach 1893 i 1909 z podziałem 
na gubernie

Źródło: Paulina Cynalewska-Kuczma, Budowa i rozwój struktur organizacyjnych Kościoła prawosławnego w Króle-
stwie Polskim (1815–1915), [w:] Architektura cerkiewna Królestwa Polskiego narzędziem integracji z Imperium Rosyj-
skim, Poznań, 2004, [za:] Włodzimierz Wakar, Rozwój terytorialny narodowości polskiej, Warszawa 1917, s. 233–274.

 Według podziału administracyjnego w Królestwie Polskim Łódź należała do gu-
berni piotrkowskiej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. W porównaniu z innymi 
guberniami Królestwa Polskiego, w guberni piotrkowskiej widoczny jest wzrost od-
setka ludności prawosławnej w latach 1893–1909 z 0,4% do 1,1%. 
 Zgodnie z ukazami carskimi wydanymi w 1877 r. polecono wznoszenie cerkwi na ob-
szarze Priwislanskiego Kraju. W dokumentach zapisano: „w miastach, gdzie żyje wielka 
liczba prawosławnych […], a także w miejscach stałego zakwaterowania wojsk”. Postu-
lowano, by miejscem budowy prawosławnych świątyń był centralny i odkryty plac2.
 Podejmując próbę wyróżnienia poszczególnych układów przestrzennych oraz form 
architektonicznych należy uwzględnić usytuowanie cerkwi w kompozycji urbanistycz-
nej miasta. Inspiracje przy projektowaniu budynków sakralnych czerpano z różnych 
ośrodków, co utrudnia odtworzenie koncepcji topografii architektury cerkiewnej 
w Rzeczypospolitej. Rozbiory wpłynęły na zróżnicowanie kierunków rozwoju budow-
nictwa sakralnego, które ulegało wpływom artystycznym, przede wszystkim ze sto-
lic państw zaborczych. Równocześnie należy zaznaczyć odmienny charakter rozwoju 
świątyń Kościoła Wschodniego na ziemiach włączonych do imperium rosyjskiego 
i w Królestwie Polskim Kongresowym, ze względu na autonomię polityczną tak zwanej 
Kongresówki. Badania prowadzone nad xix-wieczną architekturą cerkiewną wykazują, 
że zadaniem budownictwa sakralnego było przekazywanie treści poprzez zastosowanie 

2 Krzysztof Stefański, Architektura cerkiewna w Łodzi, „Wędrownik”, iii (377), iv (378), Łódź 2003.

Rok Królestwo
Polskie

gubernie

kaliska kielecka radomska piotrkowska płocka łomżyńska warszawska suwalska lubelska siedlecka

1893

ludność ogółem

8 808 969 871 866 720 502 777 700 1 209 380 543 166 535 414 1 753 192 610 958 1 067 165 7206

ludność prawosławna w odsetkach ogółu ludności

4,97 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 1,4 3,6 20,3 22,7

1909

ludność ogółem

11 935 318 1 206 141 973 247 1 069 744 1 901 662 681 047 625 126 2 438 685 632 734 1 463 271 9436

ludność prawosławna w odsetkach ogółu ludności

3,75 0,6 0,4 0,5 1,1 0,5 1,1 1,8 2,0 18,3 11,2
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szerszej inwestycji parafialnej „ochronka-szkoła-cerkiew”. Należy nadmienić, że sie-
rociniec miał spełniać rolę opiekuńczą, realizować nauczanie początkowe, istotnym 
elementem była wiara prawosławna i wpojenie oddania cesarzowi, a także społeczeń-
stwu. Przyjmowano do niego dzieci w wieku od dziewięciu do trzynastu lat z rodzin 
parafialnych, które miały tylko jednego rodzica, bądź były sierotami. W ochronce miały 
one zapewnione wyżywienie, ubrania i przez całą dobę znajdowały się pod opieką. 
W domu parafialnym, na drugim piętrze, funkcjonowała szkoła cerkiewno-parafialna, 
do której uczęszczały11.
 Ochronkę przeznaczoną dla dzieci ludności prawosławnej zaczęto budować 
w 1896 r. Obok niej wzniesiono kaplicę poświęconą w 1898 r., nadając jej wezwanie św. 
Olgi. Projekt architektoniczny jest autorstwa Franciszka Chełmińskiego. Nawiązaniem 
do architektury o charakterze rosyjsko-bizantyjskim jest cebulasty hełm12.
 Ikonostas umieszczony w cerkwi pierwotnie miał wzbogacić wnętrze cerkwi św. 
Aleksandra Newskiego. Po stworzeniu ikonostasu okazało się, że w cerkwi przy obecnej 
ul. Kilińskiego jest niewystarczająca ilość miejsca.
 Patronka świątyni – św. Olga, była księżną kijowską i dzięki niej została ochrzczona 
Ruś Kijowska. Ponadto carowi Mikołajowi ii i Aleksandrze urodziło się pierwsze 
dziecko – Olga. W ten sposób mieszkańcy miasta chcieli uczcić narodziny córki w ro-
dzinie cesarskiej. W zapiskach cesarza czytamy: „Nasza córeczka jest coraz słodsza, 
dzisiaj cały czas do nas się uśmiechała – cóż to za rozkosz!”. Należy zaznaczyć, że po-
większenie rodziny panującej było bardzo istotne dla państwa. Wówczas z Twierdzy 
Piotra i Pawła w Petersburgu oddawano strzały w zależności od płci dziecka – 101 
strzałów w przypadku dziewczynki, 301 strzałów w przypadku narodzin syna – na-
stępcy tronu. Tak istotne państwowe wydarzenie nie mogło przejść bez echa w Łodzi. 
Cerkiew św. Olgi wyróżnia się spośród innym polskich cerkwi pod względem wystroju, 
bowiem jako jedyna nie posiada na ścianach malowideł przedstawiających świętych. 
Wnętrze nakrywa sufit pięknie ozdobiony unikatowymi malowidłami dywanowymi. 
Na ścianie łączącej cerkiew z dawną ochronką dla dzieci znajdują się teksty Wyznania 
Wiary i dziesięciu przykazań w języku cerkiewno-słowiańskim. Prawdopodobnie testy 
te miały służyć jako „ściągi” dla dzieci. Na tej ścianie umieszczono również bezpośred-
nie przejście między ochronką i świątynią, aby nie trzeba było opuszczać pomieszczeń13.
 Cerkiew św. Olgi nie wyróżnia się pod względem architektonicznym. Całość pre-
zentuje dość prostą formę na planie prostokąta zwieńczoną niewielkim cebulastym 
hełmem z prawosławnym krzyżem. Prezbiterium zostało umiejscowione od wschodu. 
Okna ze względu na przylegającą ochronkę dla dzieci znajdują się jedynie na jednej 
ścianie świątyni od strony południowej. Budynek został wzniesiony na wysokim pod-
piwniczeniu. Z tego względu przed wejściem głównym usytuowano wysoki podest ze 
schodami14. 

11 Violetta Wiernicka, O cerkwi św. Olgi, „Przegląd Prawosławny”, nr 2 (356), Białystok 2015.
12 A. Pastusiak, op.cit.
13 V. Wiernicka, op.cit.
14 K. Stefański, op.cit.
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bezpośrednio wiązały się z chęcią upamiętnienia ocalenia cara Aleksandra ii z nie-
udanego zamachu, który miał miejsce 2 kwietnia 1879 r. Na początku 1880 roku został 
powołany komitet budowy cerkwi. W jego skład weszły postacie istotne dla włókienni-
czego rozwoju Łodzi – Karol Scheibler, Izrael Poznański, Ludwik Meyer, Juliusz Heinzel. 
Cerkiew pw. św. Aleksandra Newskiego wyświęcono w maju 1884 r. Parafia stanowiła 
część diecezji chełmsko-warszawskiej. W jej skład wchodziły powiaty łaski i łódzki oraz 
miasta Łask, Łódź, Zgierz i Pabianice. Wśród wiernych znaleźli się Gruzini, Serbowie, 
Grecy, Czesi oraz Niemcy. Projekt cerkwi przygotował architekt miasta Hilary Majew-
ski. Inspiracją dla niego stały się rosyjskie budowle o formach bizantyjskich. W tym 
celu odbył podróż do Petersburga7.
 Cerkiew jest bardzo bogata pod względem architektonicznym. Świątynia została 
wzniesiona na planie krzyża greckiego wpisanego w ośmiokąt. Ściany pokryte polichro-
miami i mozaikami są dziełem włoskiego artysty Patricio. Wnętrze ozdabiają ikony 
oraz krzyże procesyjne pochodzące z xvii–xviii w. Ikonostas został zaprojektowany 
przez Hilarego Majewskiego. Wykonania podjął się mistrz Camillo z Włoch, z kolei 
obrazy w ikonostasie zostały namalowane w pracowni Wasyla Wasiliewa. Budynek 
świątyni nie był dużym obiektem, jednak spełniał potrzeby tamtejszej wspólnoty para-
fialnej (mieścił 900 osób). Koszt budowy oszacowano na kwotę 69 200 rubli (wyniósł 
90 000 rubli). Karol Scheibler, łódzki fabrykant, wyznania protestanckiego, przekazał 
najwyższą kwotę w wysokości 16 tysięcy rubli. Pod budowę cerkwi przeznaczono plac 
w parku miejskim przy dawnej ul. Widzewskiej, obecnie ul. Narutowicza. Nieopodal 
wybranej lokalizacji znajdował się dworzec kolejowy8.
 Architektura cerkiewna odznacza się rozbudowaną symboliką, a sama cerkiew jest 
świątynią, w której przebywa Bóg. Przykładowo kopuły są odzwierciedleniem nieba, 
świętych kościoła oraz świata aniołów9. 
 Decyzja o budowie cerkwi była spowodowana chęcią zwrócenia uwagi administra-
cji i elit rosyjskich na przemysłowo-handlowy rozwój Łodzi. Ponadto chciano uzyskać 
przychylność administrocji rządowej dla działań w mieście. Dlatego też w komitecie 
budowy świątyni dla prawosławnych znaleźli się najwięksi łódzcy przedsiębiorcy, któ-
rzy byli osobami rozmaitych wyznań. Ponieśli oni bardzo wysokie koszty budowy, sta-
rając się o przeniesienie siedziby guberni z Piotrkowa do Łodzi (nie zostało to jednak 
zrealizowane). Warto nadmienić, że takie zjednoczenie ludności różnych wyznań było 
działaniem ponad podziałami w celu osiągnięcia dobra większości. Bez względnie sta-
nowi ono przykład zintegrowania społeczności w dążeniu do realizacji wspólnej wizji 
miasta10. Zachowana cerkiew służy prawosławnym i nadal odbywają się w niej nabo-
żeństwa w języku cerkiewno-słowiańskim.
 Druga z kolei cerkiew św. Olgi powstała obok sierocińca przy ulicy dawniej nazy-
wanej Olgińską, obecnie ul. Piramowicza 12. Wzniesienie cerkwi było jednym z założeń 

7 Historia Parafii, http://cerkiewlodz.pl/pages/5 [dostęp: 29 ix 2016]; Aleksandra Pastusiak, Śladami prawosławia,  
„Piotrkowska 104”, nr 1 (56), 2008.

8 K. Stefański, op.cit.
9 A. Pastusiak, op.cit.
10 Igor W. Górski, Cerkiew, która jednoczyła, „Ziemia Łódzka”, nr 1 (44), Łódź 2005.
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wzniesionej cerkwi św. Olgi. Współcześnie ulica nabrała nowego wyrazu. Została prze-
kształcona w podwórzec miejski, tak zwany woonerf. Określana jest jako najbardziej 

„rosyjska” z łódzkich ulic. Warto dodać, że obie omówione wyżej cerkwie znajdują się 
w niedalekim sąsiedztwie. Kolejna cerkiew – św. Aleksego Metropolity Moskiewskiego, 
została wzniesiona przy koszarach łódzkiego garnizonu wojskowego.
 Z kolei cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny została wybudowana jako świą-
tynia przedpogrzebowa. Cmentarz został wytyczony pod koniec xix w. we wsi Doły 
(obecnie część Łodzi). Cmentarz na Dołach jest miejscem wiecznego spoczynku dla 
mieszkańców miasta reprezentujących różne wyznania. Został podzielony na części 
kolejno przeznaczone na: cmentarz rzymskokatolicki, komunalny-wojskowy, prawo-
sławny, Kościoła chrześcijan baptystów, Kościoła zielonoświątkowego i Kościoła staro-
katolickiego. Najstarsze nagrobki pochodzą z 1907 r. Obecnie nekropolia stanowi jedną 
z największych na obszarze miasta21.
 Podsumowując, każda z łódzkich cerkwi posiada indywidualną historię i różne 
uwarunkowania powstania. Warto zwrócić uwagę na ich architektoniczny wyraz, który 
odzwierciedla cerkiewne wzorce i wprowadza do miasta stylistykę o charakterze bizan-
tyjskim. Wszystkie cerkwie zachowały się do współczesności. Jedna z nich utraciła swój 
pierwotny charakter po przejściu na własność parafii katolickiej – usunięto typowe 
dla stylu bizantyńskiego kopuły. Pomimo tego, inne detale architektoniczne zostały 
zachowane. Bez wątpienia cerkwie w krajobrazie kulturowym miasta świadczą o jego 
wielokulturowej przeszłości, ale również teraźniejszości.

Magdalena Zdyb: Uniwersytet Łódzki,
Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Politycznej

i Studiów Regionalnych, doktorantka

21 Ryszard Bonisławski, Joanna Podolska, Spacerownik. Cmentarz na Dołach. Bezpłatny dodatek do „GazetyWy-
borczej”, Łódź 2008.

Architektura i rozmieszczenie cerkwi w miastach województwa łódzkiego…

 Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny została wybudowana na cmentarzu 
prawosławnym na Dołach. Obecnie jest ona wykorzystywana jako kaplica cmentarna. 
Cerkiew powstała w 1904 r. w oparciu o projekt Franciszka Chełmińskiego15.
 Kosztorys na budowę kaplicy wykonany w grudniu 1904 r. przedstawiał kwotę 
22 180 rubli. Cerkiew powstała na planie kwadratu, który górą przechodzi w ośmiobok. 
Świątynię nakryto dużą cebulastą kopułą. Wejście znajdujące się po stronie zachodniej, 
zostało ujęte portalem wspartym kolumnami16.
 W 1896 r. została wyświęcona cerkiew pułkowa św. Aleksego Metropolity Moskiew-
skiego. Wydarzenie to zbiegło się z uroczystościami związanymi z jubileuszem stacjo-
nującego w mieście 37 Jekaterynburskiego Pułku Piechoty. W tym roku przypadała 
setna rocznica jego powstania. Patronką pułku była sama cesarzowa Katarzyna ii17. 
Budowa cerkwi została sfinansowana przez łódzkich fabrykantów, a najwyższą kwotę 
przekazał Juliusz Heinzel – katolik, niemieckiego pochodzenia. Świątynię zwieńczono 
pięcioma kopułami, a jej wizerunek architektoniczny wyróżniał się spośród innych 
łódzkich cerkwi. Poza pełnieniem funkcji sakralnych służyła jako maneż – ujeżdżal-
nia koni. Obok cerkwi została wybudowana dzwonnica. Wnętrze mieściło trzy tysiące 
osób – sobór w Warszawie był mniejszy. Następnie cerkiew należała do 1. Strzeleckiej 
Brygady. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości cerkiew została przekazana ka-
tolickiej parafii pw. św. Jerzego. Wygląd zewnętrzny cerkwi uległ zmianie, usunięto 
prawosławne elementy oraz wieńczące świątynię kopuły18.
 Analizując rozmieszczenie cerkwi w przestrzeni miejskiej Łodzi należy zaznaczyć, 
że na wybór lokalizacji miały wpływ ówcześnie obowiązujące rozporządzenia i akty 
prawne dokładnie określające wyznaczenie odpowiedniego placu pod budowę. Władze 
miejskie nie chciały wyrazić zgody na wzniesienie cerkwi św. Aleksandra Newskiego 
przy Rynku Nowego Miasta – obecnie pl. Wolności. W związku z tym, pod cerkiew 
wyznaczono plac mieszczący się przy dawnej ul. Widzewskiej nieopodal Dworca Kolei 
Fabryczno-Łódzkiej. Zezwolenie na budowę kolei wydał car Aleksander ii w 1865 r. 
Tym samym zrealizowano nakaz wznoszenia cerkwi na centralnych placach, w miejscu 
widocznym. Jak podaje Dariusz Kędzierski19 (2009) obecna ul. Kilińskiego to najbar-
dziej „łódzka” ulica. Stanowi jedną z najwcześniej powstałych ulic miasta, a jej wyty-
czenie łączy się z wykształceniem się łódzkiego ośrodka przemysłowego. Akt określa-
jący rozwój przestrzenny Łodzi został podpisany 12 vi 1823 roku. Wówczas wytyczono 
Rynek Nowego Miasta umiejscowiony w czworoboku ulic, których nazwy zaczerp-
nięto od stron świata20. Dawna ul. Olgińska została wytyczona ze względu na realiza-
cję planu zakładającego wzniesienie kaplicy i ochronki dla dzieci. Wówczas podjęto 
decyzję o utworzeniu stosunkowo krótkiej uliczki, która miała umożliwić dojście do 

15 A. Pastusiak, op.cit.
16 K. Stefański, op.cit.
17 Andrzej Gałecki, Kilka słów o Rosjanach w Łodzi, „Wędrownik”, ii (376), Łódź 2003.
18 Kiry Sokoł, Aleksander Sosna, Kopuły nad Wisłą. Prawosławne cerkwie w centralnej Polsce w latach 1815–1915, 

Moskwa 2003.
19 Dariusz Kędzierki, Ulice Łodzi, Łódź 2009.
20 Budowa Nowego Miasta, „Ilustrowana Encyklopedia Historii Łodzi. Suplement historyczny miesięcznika. Piotr-

kowska 104”, zeszyt 3, s. 78.
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il. 3. Ikonostas w archikatedrze św. Aleksandra Newskiego, fot. M. Zdyb, 2016 r.
il. 4. Cerkiew św. Olgi, fot. M. Zdyb, 2016 r.
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3.

4.

il. 1. Archikatedra św. Aleksandra Newskiego, fot. M. Zdyb, 2016 r.
il. 2. Archikatedra św. Aleksandra Newskiego – widok na wieżę i kopułę, fot. M. Zdyb, 2016 r.
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il. 7. Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny na cmentarzu prawosławnym na Dołach, fot. M. Zdyb, 2016 r.
il. 8. Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny – widok od frontu, fot. M. Zdyb, 2016 r.
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7.

8.

il. 5. Ikonostas w cerkwi św. Olgi, fot. M. Zdyb, 2016 r.
il. 6. Widok z chóru na wnętrze cerkwi św. Olgi, fot. M. Zdyb, 2016 r.

5.

6.
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Temat dedykowany Ismarowi Herrmannowi i jego aktywności na polu architektury 
sakralnej jest tylko próbą zwrócenia uwagi na ludzi skupionych w strukturach pań-
stwowej administracji budowlanej na terenach dawnego zaboru pruskiego, zwłaszcza 
na nierozpoznane jak dotąd środowisko urzędników budowlanych związanych z byd-
goską regencją. Stąd zamysł przybliżenia postaci, która na początku xx stulecia pełniła 
określone funkcje w strukturze Wydziału Budowlanego Królewskiej Regencji w Byd-
goszczy. Obejmowała ona zakresem obowiązków przestrzeganie i przeprowadzanie 
procedur związanych z inwestycjami dotowanymi z budżetu państwowego, a zarazem 
występowała w roli projektanta, któremu przypadły w udziale mało znaczące, osadzone 
w schematach kompozycyjnych plany związane z budownictwem oświatowym, a po-
nadto koncepcje obiektów sakralnych, dzięki którym bohater opracowania pozostawił 
trwały i znaczący ślad swojej „urzędniczej” działalności. 
 Ismar Herrmann urodził się 24 września 1867 roku w Krotoszynie (woj. wielko-
polskie) w rodzinie miejscowego kupca wyznania mojżeszowego. Jeszcze w 1907 roku 
był stanu wolnego. W 1886 roku ukończył w Krotoszynie seminarium nauczycielskie 
(Höheren Lehr-Anstalt). Naukę kontynuował w Berlinie. Studiował architekturę bądź 
budownictwo. Zdobyte umiejętności zawodowe potwierdzał kolejno zdawanymi eg-
zaminami. 24 lutego 1891 roku zaliczył z dobrym wynikiem egzamin na regencyjnego 
kierownika budów1. W nagrodę Minister Robót Publicznych przyznał mu stypen-
dium w postaci podróży szkoleniowej2. 10 stycznia 1896 roku zdał kolejny egzamin na 

1 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy [dalej: apb], Akta Królewskiej Regencji w Bydgoszczy [dalej: akrb], sygn. 
i/8738.

2 Königliche Technische Hochschule zu Berlin. Programm für das Studienjahr 1892–93, Berlin 1892, s. 110.

Ismar Herrmann i jego
budowle sakralne

Bogna Derkowska-Kostkowska

il. 9. Cerkiew pułkowa św. Aleksego Metropolity Moskiewskiego, obecnie kościół rzymskokatolicki,
 fot. M. Zdyb, 2016 r.
il. 10. Cerkiew pułkowa św. Aleksego Metropolity Moskiewskiego – cerkiew wykorzystywano na maneż,
 fot. M. Zdyb, 2016 r.
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Wrocławia. W 1929 roku był tam wzmiankowany jako radca budowlany. Ponadto był 
jednym z członków kilkunastoosobowego komitetu artystycznego Muzeum Żydow-
skiego we Wrocławiu12. Nie wiadomo kiedy zmarł, a z lakonicznej wzmianki na portalu 
genealogicznym Ancestry wynika, że przeżył holokaust i w 1945 roku został odnoto-
wany w Berlinie13. Miał wówczas 78 lat.
 Ismar Herrmann analogicznie do urzędników Wydziału Budowlanego Regencji 
na podobnych stanowiskach miał ściśle określony zakres działania. Nadzorował prace 
budowlane na podległym mu obszarze. Istotny element pracy stanowiło szacowanie 
kosztów nowych realizacji, rozbudów i przebudów obiektów w części lub w całości 
finansowanych ze środków państwowych, wykonywanie dla nich projektów i dokład-
nych kosztorysów. Drobne projekty uzgadniał z przełożonym Wydziału Budowlanego. 
W przypadku znaczących przedsięwzięć, takich jak wielkokubaturowe obiekty uży-
teczności publicznej czy świątynie, plany musiały zostać zaaprobowane przez Minister-
stwo Robót Publicznych w Berlinie. Z wydziału robót naziemnych tegoż ministerstwa 
pochodziły ogólne zalecenia odnośnie poszczególnych typów budowli, a niekiedy też 
szczegółowe wytyczne dla konkretnego obiektu. Z przygotowaniem planów realizacyj-
nych w związku z wydatkowaniem środków publicznych kierujący przedsięwzięciem 
ogłaszał przetargi, zbierał oferty na dostawę materiałów i wykonanie poszczególnych 
zakresów robót. Na koniec dokonywał rozliczenia inwestycji. Zasadniczo proces ten 
przebiegał identycznie jak we współczesnych miejskich czy powiatowych wydziałach 
budowlanych.
 Warto jednak zwrócić uwagę na ten aspekt, na przykładzie sakralnych inwestycji 
związanych z osobą Ismara Herrmanna. Złożony proces wznoszenia kościoła zaczy-
nał się od wyboru placu pod budowę, oszacowania jego przyszłej wielkości, a kończył 
jego przekazaniem gminie wyznaniowej podczas uroczystości poświęcenia. Oczywiście 
działo się tak w sytuacji, gdy budowa podlegała patronatowi rządowemu i stąd czerpała 
dofinansowanie. W związku z tym projektant występujący z ramienia regencji zaanga-
żowany był tak w stronę techniczną powstającej świątyni jak, i jej wystrój.
 Pod koniec xix stulecia, w Kościele Ewangelicko-Unijnym, podjęto działania zmie-
rzające do reorganizacji dotychczasowej sieci parafialnej. W wyniku tejże reformy 
w 1898 roku doszło do utworzenia na obszarze prowincji poznańskiej 209 parafii 
ewangelickich14. W ramach tego procesu, a także w związku z rozwojem demogra-
ficznym i urbanistycznym podbydgoskich gmin nastąpiła też rozbudowa sieci para-
fialnej Kościoła Ewangelicko-Unijnego na terenie powiatu bydgoskiego. W 1898 roku 
powstały między innymi na terenie powiatu bydgoskiego, przy jednomyślnej akceptacji 
przedstawicieli wsi, trzy parafie: Małe Bartodzieje (Klein Bartelsee), Wilczak (Prinzen-
thal) i Szwederowo (Schwedenhöhe) obejmujące gminy, obecnie będące dzielnicami 
Bydgoszczy. Utworzone okręgi parafialne zobowiązały się uiszczać łącznie na rzecz 
macierzystej parafii w ramach odszkodowania 1500 marek. Natomiast nowym parafiom 

12 Amtliche Mitteilungen. Preußen, „Zentralblatt der Bauverwaltung”, 1918, nr 55/56, s. 270.
13 Holocaust: Survivor Namens printed im Aufbau Newspaper, New York, 1944–46. Military Histories.
14 Ewangelische Kirche in Posen, http://www.agoff.de/?p=3585 [dostęp: 10 ix 2016].
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regencyjnego budowniczego w zakresie budownictwa naziemnego, zaś 1 kwietnia 1904 
roku uzyskał tytuł inspektora budowlanego, a zaprzysiężony został 19 marca 1891 roku. 
Roczną służbę wojskową odbył w 37 Pułku Fizylierów im. von Steinmetza w Krotoszy-
nie począwszy od 1 października 1891 roku3. W marcu 1895 roku opublikowana została 
informacja, że Ismar Herrmann, królewski rządowy kierownik robót oraz Nikolaus 
Holz i Hans Dörpfeld uhonorowani zostali przez Ministra Robót Publicznych meda-
lami w dorocznym konkursie imienia Karla Friedricha Schinkla4. 
 I. Herrmann należał do Berlińskiego Związku Architektów, co potwierdza jego 
udział w konkursie na projekt ratusza dla Tarnowskich Gór, bowiem w konkursach 
ogłaszanych przez to stowarzyszenie mogli uczestniczyć wyłącznie członkowie związku. 
W rywalizacji na najlepszą koncepcję ratusza wzięło udział 17 projektantów. 21 paź-
dziernika 1895 roku komisja oceniająca plany przyznała Ismarowi Herrmannowi, pod-
ówczas rządowemu mistrzowi budowlanemu z Berlina, jedną z dwóch równorzędnych 
trzecich nagród5.
 W 1903 roku został pracownikiem Regencji w Bydgoszczy i objął posadę komisa-
rycznego zarządcy powiatowej inspekcji budowlanej, w miejsce ustępującego ze stano-
wiska Busso von Busse, regencyjnego królewskiego powiatowego inspektora budowla-
nego. Jednocześnie od 1 października 1903 roku przejął nadzór nad realizacją gmachu 
Królewskiego Sądu Rejonowego (ob. Sąd Okręgowy) przy dzisiejszej ulicy Wały Jagiel-
lońskie 2 w Bydgoszczy6. W zakres jego działania zostało mu przydzielone terytorium 
powiatu bydgoskiego oraz Bydgoszcz7. Na tym obszarze szczególnie widoczna jest jego 
działalność w zakresie obiektów oświatowych. Odpowiadał za nowo powstające obiekty 
oraz przekształcenia już istniejących budynków, takich jak seminarium, gimnazjum, 
szkoły ludowe (m.in. nowo budowane w Zawadzie, Wiskitnie, Trzemiętówku, Niemczu 
czy Wtelnie), a także za obiekty parafialne czy leśniczówki. W 1907 roku I. Herrmann, 
w uznaniu zasług, otrzymał Roten Adler-Orden 4 Klasse (order orła czerwonego iv 
klasy)8. Herrmann kierował też budową wieży Bismarcka, która była stawiana według 
projektu architekta Paula Walthera z Berlina przez firmę mistrza murarskiego i ciesiel-
skiego Brunona Wiese między 31 marca 1911 a 25 maja 1913 roku9. Pod koniec swojej 
pracy w Bydgoszczy został autorem rozdziału (pt. Hochbauten) o obiektach sakralnych, 
oświatowych, mieszkalnych w publikacji poświęconej nowym konstrukcjom i budyn-
kom w Bydgoszczy10. 
 Od października 1913 roku Ismar Herrmann został powołany z Bydgoszczy do 
zarządu Wydziału Budowlanego w Dortmundzie11, stamtąd w 1918 roku trafił do 

3 apb, akrb, sygn. i/8738; Amtliche Mitteilungen. Preußen, „Centralblatt der Bauverwaltung”, 1896, nr 3, s. 21.
4 Zur Feier des Schinkelfestes im Architekten-Verein in Berlin, „Centralblatt der Bauverwaltung”, 1895, nr 11, s.112.
5 Marek Wojcik, Konkurs na tarnogórski Ratusz. 110 lat Ratusza, „Montes Tarnovicensis”, grudzień 2008, nr 34–35, 

s. 3, http://www.montes.pl [dostęp: 16 v 2016]
6 apb, akrb, sygn. i/9180.
7 Ibidem.
8 Amtliche Mitteilungen. Preußen, „Zentralblatt der Bauverwaltung”, 1907, nr 101, s. 657.
9 Wieża wysadzana dwukrotnie. Wieża Bismarcka w Bydgoszczy, http://www.bismarcktuerme.de [16 v 2016]
10 Neuere Bauwerke und Bauten in Bromberg, Bromberg 1913, s. 37–48.
11 Amtliche Mitteilungen. Preußen, „Zentralblatt der Bauverwaltung”, 1913, nr 79, s. 517; „Glasser Annale”, t. 72/73, 

1913, s. 151.
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aneksami z wejściami bocznymi do kościoła. We wschodniej dobudówce znalazły się 
schody prowadzące na emporę organową i dalej, już w strefie wieży, wiodące na kolejne 
kondygnacje: zegarową (zegar z firmy C. Weiss Turm-Uhren-Fabrik z Głogowa) oraz 
z dzwonem żeliwnym odlanym przez Franza Schillinga w Apolda Goss w 1905 roku. 
Jednonawowy, trójprzęsłowy korpus przekryty został kolebką pozorną o obniżonej 
strzałce, o drewnianej konstrukcji ze ściągami. Świątynia na Małych Bartodziejach 
stylistycznie osadzona została w nurcie historyzmu z tym, że stanowi ona kompilację 
form o różnej proweniencji począwszy od elementów neoromańskich, neogotyckich 
z typową dla epoki ostrołukową archiwoltą zdobioną czołgankami i wieńczącym ją 
kwiatonem, po neobarokową sygnaturkę osadzoną na kalenicy dwuspadowego dachu 
nakrywającego wieżę. Nie stanowi ona budynku utrzymanego w formach renesan-
sowych jak pisał o niej sam Ismar Herrmann20, choć bez wątpienia czerpał z niego 
inspirację. Jednakże tworząc koncepcję budynku opierał się na szkicu pochodzącym 
z ministerstwa21. Rzut kościoła znajduje odniesienie w planach kościołów katolickich: 
dużo mniejszego obiektu (250 miejsc siedzących), który powstał we wsi Tuchomie 
(Groß-Tuchen) w powiecie bytowskim i uboższy jest o jeden aneks, a ponadto w Ra-
domnie w powiecie Lubawskim (Löbau), o bardziej rozbudowanej partii frontowej22.
 W przypadku kościoła na Szwederowie znana jest koncepcja przygotowana na prze-
łomie 1902 i 1903 roku przez Busso von Busse. Wraz z objęciem posady w bydgoskiej 
regencji przez Ismara Herrmana nastąpiła intensyfikacja prac przy jednoczesnej re-
alizacji świątyń dla wyżej wymienionych parafii. Projekty wszystkich sporządził Her-
rmann, a zatwierdził Oskar Hossfeld architekt i inspektor budowlany w Ministerstwie 
Robót Publicznych w Berlinie. Hossfeld, który uzgadniał plany, sam zaprojektował 
wiele kościołów katolickich i ewangelickich. Był też autorem opracowania na temat 
budowy kościołów wiejskich, w którym zamieścił szereg kwestii związanych z tego 
typu obiektami. Natomiast bydgoski kościół na Małych Bartodziejach znalazł się wśród 
realizacji opisanych w cyklu artykułów na temat budownictwa sakralnego autorstwa 
Otto Sarazina i Friedricha Schulze23. Pozwala to widzieć w nim przykład wzorcowo 
przygotowanej koncepcji dla obiektu tego typu.
 Drugi co do wielkości kościół (obecnie katolicki pw. Miłosierdzia Bożego) powstał 
na Wilczaku „wśród kopuły lasu” przy dzisiejszej ulicy Nakielskiej. Otrzymał trójna-
wową bryłę z nawą poprzeczną o krótkich ramionach, z jednoprzęsłowym, trójbocznie 
zamkniętym prezbiterium i wieżą od frontu flankowaną dobudówkami mieszczącymi 
wejścia boczne oraz klatki schodowe prowadzące na empory. W przyziemiu wieży 
osadzony został ostrołukowy portal ozdobiony tympanonem z piaskowca z reliefem 
przedstawiającym Chrystusa jako Dobrego Pasterza, sygnowanym: C. Petri. Poniżej za-
mieszczona została niemieckojęzyczna inskrypcja: „Ja jestem drogą i prawdą i życiem 

20 Neuere Bauwerke…, s. 39.
21 Die neuerbaute Kirche zu Kl.Bartelsee, „Bromberger Zeitung”, 1906, nr 246.
22 Otto Sarazin, Friedrich Schulze, Stadt- und Landkirchen. (Fortsetzung aus Nr. 29), „Zentralblatt der Bauverwal-

tung”, 1905, nr 39, s. 246–247.
23 O. Sarazin, F. Schulze, Stadt- und Landkirchen. (Fortsetzung aus Nr. 3), „Zentralblatt der Bauverwaltung”, 1908, 

nr 5, s. 34.
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zagwarantowano, że w niezbyt długim czasie otrzymają własne świątynie przy czym 
same nie będą ponosić kosztów budowy lecz uzyskają środki ze Stowarzyszenia Gu-
stawa Adolfa (Gustav Adolfverein), a także wsparcie finansowe od gminy bydgoskiej 
w postaci wypłacanej przez 50 lat rocznej renty w wysokości: dla parafii Małe Bar-
todzieje 600 marek, dla parafii Wilczak 500 marek i parafii Szwederowo 900 marek. 
Umowa zawarta między władzą kościelną i państwową powstała w założeniu, że nowo 
utworzone parafie zaczną funkcjonować 1 kwietnia 1899 roku i na wzniesienie kościo-
łów nie trzeba będzie długo czekać15. Wielkość kościołów miała być proporcjonalna 
względem liczby parafian.

 Jak się zdaje, gminy kościelne zorganizowały się szybko, a powołane rady parafialne 
rozpoczęły działania zmierzające do pozyskania środków finansowych i placu pod bu-
dowę świątyni16. Już w 1900 roku wystosowane zostało pismo do cesarzowej Augusty 
o wsparcie wymienionych wyżej parafii w staraniach o własne świątynie17. Trwały one 
kilka lat. Natomiast nabożeństwa jeszcze przed powołaniem parafii, aż do konsekracji 
zborów odbywały się w szkołach.
 Parafia Małe Bartodzieje zgodę na wystawienie kościoła otrzymała 24 września 
1903 roku, niedługo później pozyskała plac pod budowę wydzielony najpewniej z te-
renu należącego do Augusta Sanftlebe18. Projekt budowlany zaakceptowany przez Kon-
systorz Kościoła Ewangelickiego w Poznaniu zatwierdził 8 czerwca 1904 roku radca 
budowlany regencji bydgoskiej Johannes Schwarze. Następnie najprawdopodobniej 
plan uzyskał też aprobatę Ministerstwa Robót Publicznych w Berlinie. Głównym wyko-
nawcą prac została zapewne bydgoska firma Georga Weissa, natomiast realizacja prac 
dekarskich została powierzona firmie R. Werner Co. z Poznania. W poniedziałek 15 
października 1906 roku19 poświęcony został kościół wystawiony przy szosie toruńskiej 
(ul. Toruńska) u zbiegu z drogą do Żółwina (ówczesny Salwin, obecnie ul. Władysława 
Bełzy). Świątynia wyposażona w 550 miejsc siedzących otrzymała prosto zamknięte 
prezbiterium, nakryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym, z przyległą doń zakrystią. 
Fasada zaakcentowana została wieżą mieszczącą w przyziemiu kruchtę, flankowaną 

15 Neue Kirchengemeinde Kl.-Bartelsee und Prinzenthal, „Bromberger Zeitung”, 1898
16 apb, akrb, sygn. 55.
17 Ibidem, sygn. 51.
18 Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa. Kościół ewangelicko-unijny ob. kościół parafialny pw. 

św. Józefa Rzemieślnika, opr. Bogna Derkowska-Kostkowska, Agnieszka Majchrzak, lipiec 1995, mps, Archiwum 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy, ul. Jezuicka 2.

19 Kircheneinweihung, „Bromberger Zeitung”, 1906, nr 242.

liczba ewangelików w parafii16

Rok Małe Bartodzieje Wilczak Szwederowo

1900 2323 3270 3469

1905 2596 3681 3641
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pomalowano przyjmując za kolor podstawowy biel, a za dopełniający (ornamenty?) 
niebieski. Elementy wyposażenia stolarskiego takie jak empory, drzwi, ławki pokryto 
intensywną brązowo-czerwoną barwą, która stała się tłem dla ornamentów w odcie-
niach żółci, bieli i jasnej czerwieni. W prezbiterium znalazły się efektowne witraże, 
z pracowni Adolpha Seilera z Wrocławia, wyobrażające w oknie środkowym „Kazanie 
na górze”, a w bocznych Mojżesza oraz św. Pawła. Na północnej ścianie zawisł bardzo 
duży obraz przedstawiający Marcina Lutra, namalowany przez profesora Augusta He-
inricha Oetkena27 z Berlina. Wyposażenie kościoła dopełniły żelazne kute żyrandole 
zasilane gazem oraz instalacja grzewcza. O randze budowy niech świadczy fakt, że 
Ismar Herrmann jako projektodawca sprawował też kierownictwo nad budową, wraz 
z budowniczym regencyjnym Carlem Plathnerem, a całość prac prowadził radca bu-
dowlany J. Schwarze28.
 Wszystkie z przybliżonych kościołów zostały kolejno poświęcone w iv kwartale 
1906 roku, ostatni z nich, a zarazem największy, otrzymał wezwanie Marcina Lutra. 
Tym samym ta potrójna inwestycja wpisała się w 360 rocznicę śmierci tej ważnej dla 
protestanckiego kościoła postaci, która przypadała 18 lutego 1906 roku. Patronką sze-
regu realizowanych w tym czasie sakralnych obiektów była cesarzowa Augusta Wikto-
ria, królowa Prus i cesarzowa niemiecka, żona Wilhelma ii Hohenzollerna, ostatniego 
władcy Prus i Niemiec. Swoim protektoratem objęła również powstanie podbydgoskich 
podówczas kościołów.
 Każda z jednocześnie budowanych świątyń powstała na odmiennie zaaranżowanym 
rzucie. Dwie na symetrycznym planie zaakcentowanym wieżą na osi, a trzecia, naj-
większa pw. Marcina Lutra na asymetrycznym. Zostały one utrzymane w neogotyckiej 
stylistyce, za wyjątkiem eklektycznej świątyni przy ulicy Toruńskiej i otrzymały ceglane 
elewacje skontrastowane z wytynkowanymi na biało płaszczyznami blend. Interesująco 
wzbogacona została kolorystyka kościoła na Szwederowie, którego drzwi zewnętrzne 
przygotowano z drewna dębowego i wykończono laserowaniem w kolorze zielonym29. 
Do budowy wszystkich trzech kościołów, co podkreślił Herrmann, użyto doskona-
łej jakości cegieł w typie średniowiecznych oraz cegieł kształtek dostarczonych przez 
miejscowe cegielnie. Dachy pokryte zostały dachówką ceramiczną mnich-mniszka, zaś 
do pokrycia wież wykorzystano blachę miedzianą. We wnętrzach zastosowana została 
w większości konstrukcja drewniana, w której wykonano takie elementy, jak empory, 
stropy, przekrycie naw i stolarki drzwiowe. 
 Głównym wykonawcą robót przy tychże kościołach była firma Carla Rose. Umowa 
na realizację prac przy kościołach na Wilczaku i Szwederowie zawarta została 13 paź-
dziernika 1904 roku.

27 August Heinrich Oetken (1868–1951) pochodził z Oldenburga, był malarzem i witrażystą, przedstawicielem 
nurtu historyzmu. Znany jest jako autor wystroju malarskiego licznych kościołów na terenie państwa pruskiego 
oraz Niemiec. Wielokrotnie wykonywał zlecenia dla cesarzowej Augusty Wiktorii obejmujące obrazy, polichro-
mie, mozaiki i witraże. Mieszkał i pracował w Oldenburgu, Hanowerze oraz Berlinie.

28 Die Lutherkirche der Kirchengemeinde Schwedenhöhe, „Bromberger Zeitung”, 1906, nr 293.
29 Ibidem.
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(Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben)”. Natomiast we wnętrzu ówczesny 
dziennikarz zwracał uwagę na ambonę z piaskowca od frontu dekorowaną, przyciem-
nioną kolorem, płaskorzeźbą wyobrażającą „Jezusa z Marią i Martą”, którą postrzegał 
jako przełomowe dzieło pięknie komponujące się z ołtarzem (również z piaskowca) 
i chrzcielnicą24. Wystrój świątyni dopełniły cztery witraże pochodzące z fundacji ce-
sarzowej Augusty, ukazujące symboliczne grupy postaci. Wraz z zakończeniem prac 
budowlanych, 28 listopada 1906 roku, odbyła się uroczysta konsekracja świątyni, pod-
czas której generalny superintendent Kościoła Ewangelickiego w Wielkopolsce, dok-
tor Johannes Hesekiel przekazał w prezencie od cesarzowej ręcznie zdobioną Biblię 
ołtarzową25.
 Szczególnym pod wieloma względami, zwłaszcza architektonicznym był niezacho-
wany kościół na Szwederowie26. Jego budowę zainicjowała uroczystość wmurowania 
kamienia węgielnego, która miała miejsce 21 maja 1905 roku. Kościół o charakterystycz-
nej neogotyckiej stylistyce wyróżniał się nie tylko pod względem gabarytu, ale i formy 
ukształtowania bryły i układu przestrzennego niespotykanego na terenie powiatu 
bydgoskiego. Wystawiony na niesymetrycznym rzucie otrzymał dwunawowy korpus 
złożony z szerokiej nawy głównej, poprzedzonej wydatnie zryzalitowaną, szeroką, trój-
dzielną kruchtą i z o ponad połowę węższej, trójprzęsłowej nawy bocznej z emporą. 
Czteroprzęsłową nawę główną zamknęło prostokątne prezbiterium nakryte sklepie-
niem gwiaździstym z zakrystią z prawej strony i aneksem mieszczącym schody na 
chór z lewej. Nawa główna przekryta została formowanym sklepieniem kasetonowym, 
a boczna stropem belkowym. W naroże między nawy: boczną i główną wbudowana 
została wysoka wieża o podstawie kwadratu, w której znalazły się schody komuniku-
jące z emporami: organową oraz nad nawą boczną. Dodatkowo przy wieży, na styku 
z kruchtą zaistniała mała kolista dobudówka z kręconymi schodami wiodącymi do 
pomieszczenia nad kruchtą otwartego na nawę, mieszczącego prospekt z organami. 
Dominującym elementem stała się wieża nakryta wysokim ostrosłupowym hełmem, 
pobitym blachą miedzianą, ujętym u podstawy, na narożach, sterczynami o analogicz-
nym kształcie. Takie zwieńczenie wykazywało analogie z hełmem wieży nowej fary 
ewangelickiej (ob. kościół pw. św. Andrzeja Boboli na placu Kościeleckich w Bydgosz-
czy) autorstwa Heinricha Seelinga. Natomiast rozwiązanie fasady, poprzedzonej scho-
dami, z trzema ostrołukowymi portalami i trójkątnym szczytem wykazywało pewne 
podobieństwa z ewangelickim kościołem w Kościelnikach Średnich (Mittel-Stein-
kirch) w powiecie lubańskim z 1904 roku (obecnie kościół pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego), który miał też zbliżony rzut jak i z utrzymanym w odmiennej stylistyce 
kościołem w Brzeziu w powiecie raciborskim. Świątynia przy ulicy Leszczyńskiego 
była nie tylko największa (mieściła około 1000 osób, w tym 850 miejsc siedzących) ale 
i najokazalsza zapewne z uwagi na swojego patrona – Marcina Lutra. Ołtarz i chrzciel-
nicę wykonano z piaskowca. Jasne i przyjazne wnętrze, jak o nim pisano, w całości 

24 Kircheneinweihung, „Bromberger Tageblatt”, 1906, nr 278.
25 Einweihung der evangelischen Kirche zu Prinzenthal, „Bromberger Tageblatt”, 1906, nr 280.
26 Kościół zniszczony przez pożar 3 września 1939 r. został rozebrany po 1945 r.
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Herrmann współpracował z projektodawcą świątyni pw. Serca Jezusa – Oskarem 
Hossfeldem architektem z Ministerstwa Robót Publicznych w Berlinie, odpowiedzial-
nym za budownictwo sakralne na wschodnich terenach państwa pruskiego, czyli na 
ziemiach polskich, które znalazły się pod zaborem.
 19 czerwca 1912 roku dokonano uroczystego wmurowania kamienia węgielnego 
pod przyszłą świątynię pw. św. Jana Apostoła (obecnie kościół rzymskokatolicki pw. św. 
Wojciecha). Jej poświęcenie miało miejsce półtora roku później, w środę, 17 grudnia 
1913 roku i zbiegło się z rocznicą urodzin najmłodszego syna cesarzowej Augusty. 
 Według koncepcji Herrmanna powstała murowana, otynkowana świątynia na rzu-
cie krzyża łacińskiego, z korpusem nakrytym dachem łamanym i zaakcentowanym 
masywną wieżą zwieńczoną ostrosłupowym, łamanym dachem. W przyziemiu wieży 
usytuowany został neobarokowy portal zamknięty przerwanym naczółkiem z rzeźbą 
ukazującą Świętego Jana Apostoła, wykonaną ze śląskiego piaskowca. Pod względem 
stylistycznym, w porównaniu z wcześniejszymi realizacjami sakralnymi projektanta, 
kościół wzniesiony przy dzisiejszej ulicy Nowogrodzkiej wyróżnia się, bowiem łączy on 
cechy wczesnego, klasycyzującego modernizmu z formami neobarokowymi. Podobnie 
jak wcześniejsze obiekty wystrój wnętrza dopełniały polichromie, w przypadku ko-
ścioła pw. św. Jana, podkreślano że zostały one wykonane odręcznie bez użycia szablo-
nów33. Autorem wystroju malarskiego był artysta malarz Ernst Fey z Berlina-Friedenau, 
który także wykonał polichromię w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa na 
placu Piastowskim w Bydgoszczy. Ponadto chwalono fakt, że wszelkie elementy, takie 
jak stolarki drzwiowe łącznie z zawiasami, empory, wspierające je słupy, sklepienie są 
artystycznie opracowane, zwłaszcza pod względem snycerki i warstwy malarskiej. Na 
przykład ambonę i prospekt organowy pomalowano w kolorach czarnym oraz białym 
i dodano trochę złoceń, natomiast chrzcielnica wykonana została z piaskowca34. Bu-
dowę kościoła, posiadającego 920 miejsc siedzących, realizowały zasadniczo lokalne, 
bydgoskie firmy. Prace budowlane wykonywała firma Carla Rose, dekarskie i blachar-
skie Hermanna Pietschmanna, stolarskie Emila Witzkego z Miedzynia i Menninga, 
szklarskie Ferdinanda Tscheuschnera z Okola, a snycerskie Georg Rohrbeck. Robotami 
kierował projektodawca, I. Herrmann, a przy wykańczaniu wnętrz kierownictwo objął 
Pfützner, regencyjny kierownik budowy. Obiekt wyposażony został w wysokiej klasy 
organy o 24 rejestrach z zakładu Paula Völknera. Ponadto otrzymał ogrzewanie na-
wiewowe35. Podczas konsekracji w niewielkiej kaplicy z 1890 roku, wznoszącej się przy 
ulicy Kanałowej 9 odprawiono ostatnie nabożeństwo, po czym uczestnicy uroczystości 
w procesji przeszli do nowego kościoła.
 Ismar Herrmann podczas dziesięciu lat przepracowanych w Bydgoszczy przede 
wszystkim zajmował się realizacją budów, przebudów i rozbudów obiektów oświato-
wych. W zakresie tych niedużych, wiejskich szkół przeprowadzał cały proces budow-
lany: projektował, kosztorysował, planował środki finansowe, ogłaszał i rozstrzygał 

33 Die neue evangelische Kirche in Schleusenau, „Bromberger Zeitung”, 1913, nr 295.
34 Ibidem.
35 Ibidem.

Ismar Herrmann i jego budowle sakralne

 W przypadku kościołów na Bartodziejach i Szwederowie za sprawą patronatu ce-
sarzowej jako autor witraży w pierwszej świątyni i obrazów ilustrujących wydarzenia 
z życia Marcina Lutra pojawił się August Heinrich Oetken.
 Oprócz tych inspirowanych duchem gotyku historyzujących realizacji, Ismar Her-
rmann był twórcą jeszcze dwóch obiektów sakralnych. Pierwszym był kompleks za-
budowy obejmujący kaplicę (salę modlitwy), pastorówkę/dom parafialny i budynek 
gospodarczy przy obecnej ul. Koronowskiej 14–14a na Czyżkówku (Jägerhof). Przygo-
towania do wystawienia kaplicy dla tej niewielkiej gminy sięgają czasów, kiedy trwały 
prace przy wcześniej przywołanych obiektach. Koncepcję Herrmanna odnośnie bu-
dowy na Czyżkówku zaaprobował jeszcze we wrześniu 1904 roku J. Schwarze z byd-
goskiej regencji, a prawie rok później Oskar Delius z Ministerstwa Robót Publicznych 
w Berlinie. Jednak realizacja tego przedsięwzięcia budowlanego przesunęła się w czasie 
o kilka lat. Poświęcenie niedużego kościoła, przy ulicy Koronowskiej 14–14a, odbyło się 
w piątek 17 września 1909 roku. Przy budowie i wystroju świątyni Herrmann współpra-
cował z lokalnymi firmami i rzemieślnikami. I tak poszczególne zakresy prac wykonali: 
murarskie – Emil Heydemann mistrz murarski, ciesielskie – przedsiębiorstwo Her-
manna Lewandowskiego, które podówczas należało już do Gustawa Habermanna, ka-
mieniarskie – firma Schulz & Rutkowski, która wykonała portal z piaskowca osadzony 
w ścianie szczytowej, malarskie – Artur Frenzel mistrz malarski, który został autorem 
jak należy sądzić wielobarwnych, ornamentalnych malowideł. Dalej okna o jasnej ko-
lorystyce oraz kolisty witraż nad wejściem głównym wykonał mistrz szklarski Alfred 
Jeschke z firmy Jeschke & Reitzke, prace stolarskie w tym ołtarz i ławki (na 264 miejsc) 
zrealizowała firma M. Sengebuscha, a organy dostarczył organmistrz Paul Voelkner. Ka-
plica była budowlą murowaną, tynkowaną, o prostej formie, z sygnaturką na kalenicy 
dwuspadowego dachu. Z racji przeznaczenia obiektu na salę modlitwy, nie otrzymał on 
wieży, bowiem nie było potrzeby wyposażania kaplicy w dzwon30. Dziennikarz opisu-
jący kształt i wyposażenie niewielkiej budowli zaznaczył, że wystrój „nadawał małemu 
kościołowi godnego charakteru”31. Sam twórca widział w niej przykład nawiązania do 
form niemieckiego renesansu32. Podczas uroczystości poświęcenia kaplicy miał miejsce 
swoisty rytuał związany z zaakcentowaniem roli strony rządowej w dziele jej powstania. 
Przed zamkniętymi drzwiami stanęli kierujący budową oraz mistrzowie, wykonawcy 
poszczególnych zakresów prac. Ismar Herrmann odpowiedzialny za budowę wziął 
klucz i podał go prezydentowi regencji, ten przekazał go superintendentowi Kościoła 
ewangelickiego z Poznania, a ten miejscowemu pastorowi, który uroczyście otworzył 
drzwi. Współcześnie na podwalinie kaplicy, zniszczonej we wrześniu 1939 roku, wznosi 
się budynek przedszkola, a dawna pastorówka z budynkiem gospodarczym służą zgro-
madzeniu sióstr Albertynek.
 Piąty kościół powstał na Okolu w latach 1912–1913, równolegle z budową ko-
ścioła rzymskokatolickiego na placu Piastowskim w Bydgoszczy. Przy jego budowie 

30 apb, Akta Urzędów Budowlanych – grupa szczątków zespołów z lat 1818–1920, sygn. 4.
31 Das neue Bethaus in Jägerhof, „Bromberger Zeitung”, 1909, nr 220.
32 Neuere Bauwerke…, s. 40.
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il. 1. Kościoły na Wilczaku (lewo, góra); Bartodziejach (prawo, góra); Czyżkówku (pośrodku), Szwederowie (dół), 
za: „Aus dem Posener Lande Monatsblätter für Heimatkunde”, 1912, z. 11, po s. 504.

il. 2. Kościół pw. św. Józefa Rzemieślinika przy ul. Toruńskiej widok na prezbiterium i elewację boczną, fot. autorka

1.

2.

Ismar Herrmann i jego budowle sakralne

przetargi, kierował budową, a także rozliczał inwestycje. Był też odpowiedzialny za 
powstanie kilku ewangelickich świątyń. Pięć z nich zostało wystawionych na terenie 
ówczesnych gmin podmiejskich, włączonych w granice Bydgoszczy w 1920 roku. Ko-
lejne powstały w niewielkich wsiach podległych jego jurysdykcji: w Kruszynie, gmina 
Sicienko (1908 r.) i Kozielcu, gmina Dobrcz (1906 r.). W przypadku pierwszej nie był 
jej autorem, w przypadku drugiej, nie wiadomo. Natomiast z racji urzędu powinien 
sprawować nadzór nad obiema budowami. 
 Sylwetka i działalność Ismara Herrmanna wskazuje na potrzebę podejmowania 
prac badawczych w zakresie rozpoznania środowiska urzędników-projektantów, co 
w dalszej perspektywie będzie mogło pozwolić na zidentyfikowanie autorów, wyko-
nawców niektórych dotychczas anonimowych obiektów sakralnych czy użyteczności 
publicznej, które były realizowane na terenach podległych pruskiej państwowej admi-
nistracji budowlanej, zwłaszcza na przełomie xix i xx stulecia.

mgr Bogna Derkowska-Kostkowska:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy,

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy
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il. 5. Kościół pw. św. Wojciecha przy ul. Nowogrodzkiej, fot. autorka

5.

Ismar Herrmann i jego budowle sakralne

il. 3. Rzut poziomy kościoła przy ul. Nakielskiej, proj. I. Herrmann, repr. zb. apb, Urząd Budownictwa 
Naziemnego, zespół, 159, sygn. 73.

il. 4. Rzut poziomy kościoła na Szwederowie, proj. I. Herrmann, repr. zb. apb, Urząd Budownictwa Naziemnego, 
zespół, 159, sygn. 75.

3.

4.
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Malowniczo położony w Brzozie (miejscowość znajduje się około 13 km na południe 
od Bydgoszczy) kompleks złożony z pomnika Powstańców Wielkopolskich, kościoła 
i plebanii jest nie tylko ciekawy pod względem architektonicznym. W jego historię 
wpisały się walki 1919 roku, umacnianie katolicyzmu na terenach przez wiele lat za-
mieszkałych również przez społeczność ewangelicką oraz wielowiekowe tradycje upa-
miętniania miejsc bitew przez wznoszenie w ich miejscach świątyń. Kształtowanie 
założenia obejmuje lata 1923–1938. 
 Zacznijmy od epizodu z Powstania Wielkopolskiego. Strategiczne położenie 
Brzozy – przy stacji kolejowej i drodze między Inowrocławiem a Bydgoszczą, oraz 
na trasie Brzoza–Łabiszyn, sprawiło, że dla obu stron konfliktu: niemieckiej i polskiej 
była ona szczególnie ważna. Na początku stycznia 1919 roku, po zajęciu przez wojska 
powstańcze pobliskiej Nowej Wsi Wielkiej, nastąpiły przygotowania do dalszego ataku 
na Chmielniki i Brzozę. Kilkudniowy spokój w tym rejonie Niemcy wykorzystali na 
przygotowanie kontrofensywy. W mroźną noc z 18 na 19 stycznia o Brzozę toczyły się 
zacięte walki. Słabo uzbrojeni przeważnie 17- i 18-letni powstańcy pod dowództwem 
porucznika Antoniego Posadzego przegrali bój o dworzec kolejowy, kiedy z Bydgosz-
czy Niemcy przysłali pociąg pancerny i wsparcie oddziałów Grenzschutzu1. W wal-
kach zginęło dwunastu powstańców, w tym czterech zamordowanych przez Niemców 

1 Poległym na chwałę, żywym na otuchę. Wspomnienia z walk powstańców wielkopolskich o Brzozę. Wydane z oka-
zji uroczystej konsekracji Kościoła-Pomnika ufundowanego przez społeczeństwo powiatu bydgoskiego dla uczcze-
nia pamięci poległych za Ojczyznę, Bydgoszcz 15 maja 1938 [wydanie okolicznościowe], s. 10–11; Grenzchutz 
Ost (Ochrona Granic Wschodnich, Straż Graniczna Wschód) – paramilitarne oddziały ochotnicze powstałe 
w latach 1918–1919, zbrojnie przeciwstawiające się odłączeniu terenów wschodnich od Niemiec. 

Kościół w podbydgoskiej Brzozie – pamięć 
powstania wielkopolskiego

Agnieszka Wysocka

il. 6. Portal z figurą św. Jana Apostoła w kościele przy ul. Nowogrodzkiej, fot. autorka

6.
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stosunki z Berlinem, prowadzi szkołę w Wałownicy do której chodzą też polskie dzieci, 
zamiast do Nowego Smólna”9. Mijały lata, a sprawa budowy kościoła powracała tylko 
w rozmowach podczas okolicznościowych uroczystości oraz w listach proboszczów 
kierowanych do kurii w Gnieźnie.
 Sprawa budowy kościoła nabrała rozpędu w momencie, kiedy na czele Komitetu 
Budowy Kościoła stanął starosta powiatu bydgoskiego doktor Józef Nowak. To on pod-
dał myśl, żeby nowy kościół stanął w „podzięce Opatrzności za odzyskanie wolności – 
Poległym na chwałę – żywym na otuchę”. Uroczyste wmurowanie kamienia węgiel-
nego połączono z 15 rocznicą powstania 15 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej. Kościół 
według starosty miał stać się dla bydgoszczan Mekką. Władze powiatu wyasygnowały 
25 tysięcy złotych, sprzedawano cegiełki na budowę świątyni, aktywizowano byłych 
powstańców i ich rodziny10. Zabiegi o powstanie kościoła wpisują się w czas, kiedy to 
od połowy lat 20. xx wieku Wielkopolskę objęła fala budowy/rozbudowy kościołów11. 
Architekci najczęściej dostosowywali rozbudowy do zastanych stylów. Projektując 
nowe świątynie, chętnie sięgali po kostium neobarokowy i neoklasycystyczny, unikając 
form modernistycznych. Około 1930 roku formy historyzujące uległy uproszczeniu12. 
Tradycjonalizm architektury sakralnej wynikał nie tylko z postawy Kościoła, ale i z na-
stawienia ówczesnych projektantów-modernistów, których w latach międzywojennych 
interesowała przede wszystkim architektura mieszkaniowa i użyteczności publicznej. 
Niechęć do nowoczesnych prądów powoli ustępowała po 1930 roku i polegała często na 
kompromisie łączącym tradycję z monumentalizmem. Ogromna dynamika budowlana 
(którą zahamował kryzys końca lat 20. xx wieku) widoczna jest zwłaszcza na terenach 
należących przed 1920 rokiem do zaboru pruskiego. Skończyły się kłopoty z uzyski-
waniem zgody na budowę/rozbudowę/remonty kościołów katolickich, ograniczenie 
stanowił budżet parafii13. 
 Zapewne z powodu szczupłych funduszy, jakimi dysponował Komitet Budowy 
Kościoła, nie ogłoszono konkursu na projekt świątyni, ale też wybór architekta nie 
powinien dziwić. Związany z Poznaniem inżynier architekt Stefan Cybichowski był 
znany w Bydgoszczy i w jej okolicy dzięki kilku wcześniejszym realizacjom – kościo-
łowi w Rynarzewie (1913), kościołowi na bydgoskim Szwederowie (1926), pracom 
konserwatorskim, którymi kierował przy bydgoskim kościele poklasztornym sióstr 
klarysek. Ksiądz proboszcz z Brzozy miał następujące życzenia dotyczące kościoła, 

9 aag, Akta Konsystorza w Gnieźnie, sygn. akm ii 234/4, list od księdza proboszcza Franciszka Laczkowskiego 
do Kurii w Gnieźnie z 7 lipca 1932 r.

10 Andrzej Kłyszyński, Kościół na polu wzmagań o wolność…, „Kurier Bydgoski” z 17 czerwca 1934 r., nr 136, s. 10–11.
11 Jan Skuratowicz, Architektura Wielkopolski w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Sztuka dwudziestolecia 

międzywojennego. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Warszawa, październik 1990, Warszawa 
1993, s. 79–97.

12 Flip Bruno, „Kościoły epoki żelaza i betonu”. Polska architektura sakralna ok. 1925–1930, „Biuletyn Historii Sztuki”, 
R. lxxi, nr 1–2, 2009, s. 153–190.

13 Agnieszka Wysocka, Niedocenione dziedzictwo – architektura okresu międzywojennego w województwie ku-
jawsko-pomorskim na wybranych przykładach, [w:] Ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego. Doświadczenie, stan obecny, perspektywy, prac. zb. pod red. S. Łanieckiego, Bydgoszcz 
2014, s. 189–192.
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żołnierzy, leżących w prowizorycznie zorganizowanym lazarecie, w miejscowej szkole. 
Polegli i zamordowani powstańcy zostali pochowani we wspólnej mogile, naprzeciwko 
szkoły, pod niewielkim lesistym pagórkiem. Nad grobem, w maju 1923 roku uroczy-
ście odsłonięto pomnik. W jego budowę zaangażował się Związek Towarzystwa Woja-
ków i Powstańców w Bydgoszczy, a w uroczystości brał udział prezydent Bydgoszczy 
Bernard Śliwiński2. Jak relacjonowała ówczesna prasa: „Pomnik, do którego prowadzą 
amfiladowe schody, wyobraża ciężko rannego żołnierza-ochotnika polskiego, nad nim 
wznosi się smukła postać Zbawiciela, który z litością i miłosierdziem patrzy w twarz 
konającego bohatera”3. Umieszczono też tablice z nazwiskami poległych4. Monument 
z czerwonego piaskowca wykonała bydgoska firma budowlana Władysława Gacy, a fi-
gury – Chrystusa nawiązującego do rzeźby Bertela Thorvaldsena i dekoracje sztuka-
torskie w tympanonie przygotował bydgoski zakład Maksymiliana Rutkowskiego5. Byli 
powstańcy pamiętali o tym, żeby każdego roku, 3 maja pod pomnikiem odbywały się 
upamiętniające bitwę uroczystości. One też były okazją, aby planować kolejne przed-
sięwzięcie – budowę kościoła w Brzozie6. Myśl o powstaniu kościoła na tym terenie nie 
była nowa, ale wsparcie tak prężnych organizacji jak Towarzystwo Powstańców i Wo-
jaków mogło być znaczną pomocą. W Brzozie wznosił się tylko kościół ewangelicki 
(dziś nieistniejący), a katolicy na mszę musieli wędrować albo do Łabiszyna (około 
12 km), do Bydgoszczy lub do kaplicy Brzoza-Przyłęki (4 km), w której ze względu na 
brak stałej opieki duszpasterskiej liturgię odprawiano nieregularnie. Miejscowi katolicy 
zamierzali kupić kościół ewangelicki w Brzozie, ale nie zanosiło się na to, żeby do takiej 
transakcji doszło – według spisu z 1 października 1921 roku w Brzozie na 500 miesz-
kańców przypadało 276 katolików i 224 ewangelików (z okolicą było 800 ewangelików). 
Rozważano też zakup spichlerza od Niemieckiej Kasy Pożyczkowej w Brzozie7. Sprawa 
była paląca, bo jak donosił w liście do kurii gnieźnieńskiej ksiądz Jan Konopczyński, 
proboszcz kościoła na bydgoskim Szwederowie, któremu kaplica w Brzozie-Przyłękach 
podlegała: „pewna chora katoliczka z braku kapłana kazała się zaopatrzyć przez pa-
stora luterańskiego nie widząc w tym nic złego. Ludność katolicka spokojnie partycy-
puje w nabożeństwach luterańskich. Ksiądz na miejscu jest konieczny”8. Sen z powiek 
spędzała też energiczna działalność miejscowego pastora: „młody, utrzymujący często 

2 Odsłonięcie pomnika powstańców w Brzozie, „Dziennik Bydgoski” z 29 maja 1923, nr 120, s. 4.
3 Poświęcenie pomnika bohaterów w Brzozie, „Gazeta Bydgoska” z 30 maja 1923, nr 121, s. 2.
4 Za: Odsłonięcie pomnika… : „Napisy umieszczone na pomniku: Śp. Leon Tyczka z Wylatowa ur. 24.10.1901 r. 

został ranny 20.1.1919 zamordowany przez Grencszuc, Śp. Maksymilian Krupiński z Torunia ur. 13.8.1899 r. zo-
stał ranny 20.1.1919 r. zamordowany przez Grenszuc. 21.1.1919 r. Walenty Górny z Wylatowa ur. 8.2.1901 poległ 
20.1.1919 oraz czterech nieznanych bohaterów. 21.1.1919 r. Kacper Myśliński ur. 30.12.1894 r. poległ 20.1.1919 r. 
oraz czterech nieznanych bohaterów”. Pomnik został zniszczony zaraz na początku ii wojny światowej przez 
Niemców, zrekonstruowano go i uroczyście odsłonięto w styczniu 2012 r.

5 Ibidem.
6 Składajcie datki na budowę kościoła w Brzozie pod Bydgoszczą, „Dziennik Bydgoski” z 9 czerwca 1928, nr 131, s. 6
7 Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie (dalej: aag), Akta Konsystorza w Gnieźnie, sygn. akm ii 234/2, list od 

wojewody poznańskiego do Konsystorza Arcybiskupiego w Gnieźnie z 13 lutego 1922 r.
8 aag, Akta Konsystorza w Gnieźnie, sygn. akm ii 234/2, list od księdza proboszcza Jana Konopczyńskiego do 

Kurii w Gnieźnie z 8 maja 1924 r.
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krwawe powstańcze toczyły się boje. Tak spłacamy nasz dług wdzięczności za wyzwo-
lenie Polski, za wskrzeszenie Armii”18. 
 W ciągu kolejnych czterech lat na polu w Brzozie wznoszono kościół i plebanię. 
Monumentalna, dominująca w krajobrazie bryła świątyni, zaprojektowana została 
przez Stefana Cybichowskiego w stylu neoklasycystycznym. We wnętrzu zastosowano 
uproszczone detale neobarokowe i neoklasycystyczne. Nad korpusem nawy nakry-
tej dwuspadowym dachem dominuje narożna, wysoka, kwadratowa w obrysie wieża 
zwieńczona latarnią. Ukształtowanie terenu sprawia, że wieża widoczna jest już z da-
leka i chyba spełniła marzenie księdza proboszcza z Brzozy o przewyższeniu wieży ko-
ścioła ewangelickiego. Jednonawowy kościół na rzucie prostokąta zamyka jednoprzę-
słowe, zamknięte półkoliście prezbiterium. Monumentalnego wyrazu nadaje elewacji 
frontowej portyk wejścia, wsparty na parach kolumn o gładkich trzonach i jońskich 
kapitelach, kolumny dźwigają belkowanie i profilowany trójkątny przyczółek o gładkim 
polu środkowym. Układ wnętrza jest symetryczny, wyjątek stanowi strefa podwieżowa 
oraz zakrystia. Ołtarz główny zdobi Grupa Ukrzyżowania dłuta bydgoskiego rzeź-
biarza Bronisława Kłobuckiego, nawiązująca tematycznie do ofiary złożonej z życia. 
Kościół mógł pomieścić 600 wiernych.
 Szukając analogii w twórczości projektowej Stefana Cybichowskiego, kościół 
w Brzozie przypomina inne jego wielkopolskie realizacje: kościół pw. Chrystusa Króla 
w Jarocinie z lat 1928–1930 oraz wzniesiony w latach 1931–1934 kościół pw. św. Waw-
rzyńca w Gołańczy. 
 Kilka słów należy poświęcić budynkowi plebanii, który stylistycznie nawiązuje 
do sąsiadującego z nią kościoła. Pierwsze plany wykonał dla niej Stefan Cybichowski 
ale ostatecznie wzniesiono ją wg projektu bydgoskiego architekta Jana Kossowskiego. 
Ksiądz proboszcz uczestniczył w przygotowaniach rysunków. Jeszcze przy pomysłach 
Stefana Cybichowskiego sugerował, żeby we wnętrzach znalazła się scena teatralna „dla 
katechizacji”, miejsce dla „kursów dla panien”, a w pozostałych pomieszczeniach zamy-
ślał o pokoju dla gosposi, spiżarni, biurze, saloniku z sypialnią, jadalni z werandą, a na 
poddaszu o – pokojach dla letników (z których parafia miałaby dochód dodatkowy). 
Ostatecznie w 1938 roku pobudowano plebanię przypominającą polski dwór, z kolum-
nowym gankiem, z sienią, gabinetem księdza, kuchnią i jadalnią na parterze oraz po-
kojami gościnnymi na piętrze. Urody wnętrzu dodawały drewniane, przeszklone, prze-
suwane drzwi rozdzielające pomieszczenia. Dla Jana Kossowskiego zaprojektowanie 
plebanii w Brzozie było powrotem do prac, które przygotowywał jeszcze w latach 20. 
pod okiem i we współpracy z inżynierem architektem Bronisławem Jankowskim. W la-
tach 30. xx wieku Kossowski przyjmował wyłącznie zamówienia na eleganckie, moder-
nistyczne wille i kamienice o zaokrąglonych narożnikach i metalowych balustradach. 
 Konsekracji nowej świątyni dokonał 15 maja 1938 roku kardynał Augustyn Hlond, 
prymas Polski. Otrzymała ona wezwanie Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej 

18 Wielka manifestacja katolicka w Brzozie, „Dziennik Bydgoski” z 19 czerwca 1934, nr 137, s. 2–3.

pisał do architekta: „wysokością wieży powinien dominować nad zborem. […] zama-
wiam projekt na 200 dusz, a wieża jest konieczna. Przyozdobienie kościółka w Brzozie 
winno być gustowne i skromne bo lud wiejski skromny jest a czasy, w których żyjemy 
nieszczególne”14.
 Zlecenie na zaprojektowanie kościoła w Brzozie pojawiło się w momencie, kiedy 
Stefan Cybichowski w swoich projektach zaczął mocno upraszczać bryły, monumen-
talizować je. Co zaakceptowano w Tczewie i w Inowrocławiu, nie spodobało się jednak 
w przypadku świątyni w Brzozie. 
 Przesłane przez architekta wiosną 1934 roku do Komitetu Budowy Kościoła pierw-
sze plany świątyni nie spodobały się, o czym dowiadujemy się z korespondencji z Kon-
systorzem Gnieźnieńskim. Tak pisano do Poznania: „plan przez Pana inżyniera sporzą-
dzony jakkolwiek bardzo piękny to jednakowoż sklasyfikowany został jednomyślnie, 
jako nienadający się na wieś, zbyt bogaty i przez to zbyt kosztowny, nie odpowiada woli 
biskupa Laubitza, który życzył sobie mieć w Brzozie kościół barokowy, jakoż i komitet”. 
Zasugerowano też wbudowanie w kościół wieży, co zmniejszyłoby koszty budowy15. 
Stefan Cybichowski odpisał bezpośrednio do biskupa gnieźnieńskiego Antoniego Lau-
bitza: „X. Laczkowski chciał kościół modernistyczny, projekt zmniejszyłem, Barokowy 
będzie drogi”16. Na czerwiec 1934 roku projekt, a na pewno rysunek fasady kościoła był 
gotowy, bo pojawił się w bydgoskiej prasie wraz z zapowiedziami uroczystego wmu-
rowania kamienia węgielnego17. Uroczystość zaplanowano bardzo starannie. Z Byd-
goszczy specjalnymi pociągami przyjechały 19 czerwca 1934 roku do Brzozy delegacje 
towarzystw – razem 1 300 gości, z powiatu, jak skrupulatnie odnotowała prasa stawiło 
się przeszło dwa tysiące ludzi, złożono 112 wieńców. Uroczystościom przewodniczył 
ksiądz biskup Antoni Laubitz. Organizatorów martwiła nieobecność zapowiadanego 
na uroczystościach prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego. Kilka dni przed 
uroczystościami w Brzozie zamordowano w Warszawie ministra spraw wewnętrznych 
Bronisława Pierackiego, więc przyjazd głowy państwa był w tak dramatycznych oko-
licznościach niemożliwy. W zastępstwie zjawił się generał dywizji Aleksander Osiński. 
Symboliczny prezent złożył podczas uroczystości parafii w Brzozie znany bydgoski 
ludwisarz Józef Zawitaj. Z pomnika cesarza Wilhelma i, ustawionego na obecnym 
pl. Wolności w Bydgoszczy w czasie zaborów, odlał dzwon, który miał po wybudowa-
niu kościoła zawisnąć na wieży. Wmurowanie kamienia węgielnego było kolejną okazją 
dla starosty powiatu Józefa Nowaka dla podkreślenia znaczenia budowy nie tylko dla 
tych terenów, ale szerzej dla całego kraju, co zaznaczał doszukując się podobieństw do 
budowy kościoła w Brzozie z wznoszoną w Warszawie Świątynią Opatrzności: „W po-
dzięce za powodzenie oręża polskiego za cud nad Wisłą, staje w stolicy kościół Opatrz-
ności. Powiat bydgoski w tej samej intencji wznosi Świątynię Pańską na ziemiach gdzie 

14 aag, akm ii sygn. 234/4 list księdza proboszcza Laczkowskiego do Stefana Cybichowskiego z 17 stycznia 1937 r.
15 Ibidem, list Komitetu Budowy Kościoła do Stefana Cybichowskiego z 13 marca 1934 r. 
16 aag, akm ii sygn. 234/4 list Stefana Cybichowskiego do biskupa Antoniego Laubitza z 20 marca 1934 r.
17 Projekt kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Korony Polskiej w Brzozie w powiecie 

bydgoskim, „Dziennik Bydgoski” z 17 czerwca 1934, nr 188, s. 14
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il. 1. Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Brzozie, fot. autorka
il. 2. Rysunek z fragmentem pomnika Powstańców Wielkopolskich w Brzozie, za: Poległym na chwałę, żywym 

na otuchę. Wspomnienia z walk powstańców wielkopolskich o Brzozę. Wydane z okazji uroczystej konsekracji 
Kościoła-Pomnika ufundowanego przez społeczeństwo powiatu bydgoskiego dla uczczenia pamięci poległych 
za Ojczyznę, Bydgoszcz 15 maja 1938 [wydanie okolicznościowe]

1.

2.

a jedna z bocznych kaplic – wezwanie Matki Boskiej Częstochowskiej19. Znów, po-
dobnie, jak w chwili wmurowywania kamienia węgielnego, uroczystość miała bardzo 
podniosły charakter. Swoich przedstawicieli przysłał bydgoski garnizon wojskowy, 
Związek Inwalidów Wojennych, Związek Hallerczyków, Związek Podoficerów Re-
zerwy i bractwa kościołów bydgoskich oraz stowarzyszenia rzemieślników. Władze 
wojewódzkie reprezentował tym razem wicewojewoda pomorski Tadeusz Szczepański 
(w kwietniu 1938 roku Bydgoszcz, wraz z częścią dawnego województwa poznańskiego 
przeszła w granice województwa pomorskiego). Bardzo mocno podkreślano bezinte-
resowny wkład wielu bydgoskich firm w powstanie kościoła, dziękowano darczyńcom, 
wznoszono okrzyki na cześć Prezydenta Ignacego Mościckiego i Marszałka Edwarda 
Rydza-Śmigłego. 
 Huczne uroczystości, podniosłe przemówienia przesłoniły jednak szarą codzien-
ność. W relacjach z budowy czy z konsekracji kościoła zapomniano o tamtejszych 
parafianach. Nie wiemy, w jakim stopniu i czy w ogóle włączyli się w proces powstawa-
nia świątyni. Dalekosiężne plany, których niestety nie udało się zrealizować, zakładały 
wzniesienie domu katolickiego, groty loretańskiej, zaprojektowanie ogrodu przecho-
dzącego w sad z 80 drzewami owocowymi (teren zielony miał rozplanować bydgoski 
ogrodnik miejski Marian Güntzel). 
 W Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej zachował się ciekawy dokument po-
kazujący też inne problemy nowej parafii. Starosta Julian Suski napisał list do biskupa 
Antoniego Laubitza. Ton pisma jest dość poufały, ale panowie znali się z czasów, gdy 
Julian Suski był starostą gnieźnieńskim: „swoją drogą nie mam wielkich złudzeń co 
do owoców pracy tej nowej parafii. Parafianie bowiem bardzo nieciekawi, a nowego 
proboszcza czeka raczej praca misjonarska niż normalnie duszpasterska. Prosiłbym 
aby Ekscelencja miał to na uwadze przy obsadzaniu tego stanowiska”20.

Agnieszka Wysocka:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultuy w Bydgoszczy

19 Wspaniała manifestacja ducha katolickiego i uczuć patriotycznych w Brzozie, „Dziennik Bydgoski”, nr 112, 
17 maja 1938, s. 12; Stanisław Kapkowski, Podniosła uroczystość w Brzozie. Ksiądz kardynał Hlond dokonał kon-
sekracji kościoła – pomnika, „Kurier Bydgoski”, nr 112, 16 maja 1938, s. 8.

20 aag, akm ii sygn. 234/4, list starosty Juliana Suskiego do biskupa Antoniego Laubitza z 11 lutego 1937 r.
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il. 5. Budynek plebanii w Brzozie, fot. autorka

5.

il. 3. Kościół w Brzozie, widok w kierunku północno-wschodnim, fot. autorka
il. 4. Wnętrze kościoła, widok na prezbiterium, fot. autorka

3.

4.
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Tematyka mojego referatu wykracza nieco poza ramy czasowe zakreślone przez organi-
zatorów konferencji. Jednak z punktu widzenia dziejów Kościoła katolickiego połowa 
xx wieku (1950 rok) nie stanowiła żadnej szczególnej cezury. Od końca xix wieku to-
czył się w łonie Kościoła proces odnowy liturgicznej, zainicjowany przez oddolny ruch 
reformatorski. Jednym z aspektów tych działań były stopniowe przemiany w budow-
nictwie sakralnym, prowadzące do jego „uaktualnienia” i związania nie tylko w sferze 
technologii, ale także estetyki, z architekturą współczesną1. Potwierdzają to słowa z wy-
danej w 1947 roku, encykliki Piusa xii Mediator Dei: „Łatwo też zrozumieć, że do usta-
lenia i rozmaitego ukształtowania zewnętrznych elementów świętej liturgii niemało 
przyczynił się rozkwit sztuk pięknych, zwłaszcza architektury, muzyki i malarstwa. […] 
i prawie to samo co powiedzieliśmy o muzyce, należy powiedzieć o innych sztukach 
pięknych, a zwłaszcza o architekturze, rzeźbie i malarstwie. Nie trzeba lekceważyć i od-
rzucać w sposób ogólny i z uprzedzenia, nowych ujęć i form, lepiej odpowiadających 
materiałom, z których się je dzisiaj sporządza. Należy przyznać sztuce naszych czasów 
wolne pole pracy, aby z należytym szacunkiem i czcią służyła świętym przybytkom 
i świętym obrzędom, uzgadniając jednak równomiernie i trafnie formy, nie wpadające 
ani w nagie naśladownictwo rzeczy, ani w przesadny tzw. »symbolizm«, a uwzględnia-
jące raczej potrzeby społeczności chrześcijańskiej niż specjalny osobisty sąd i smak 
artystów, tak mianowicie, aby sztuka mogła dołączyć swój głos do owej przedziwnej 
pieśni chwały, którą najznakomitsi mężowie wyśpiewali przez minione wieki na cześć 

1 Dokładny opis tych procesów znaleźć można m.in. w książce ks. Jerzego Nygi, Architektura sakralna a ruch 
odnowy liturgicznej. Na przykładzie obiektów diecezji katowickiej, Katowice 1990.

Synkretyzm i konstruktywizm jako kategorie 
stylistyczne w polskiej architekturze sakralnej 
w latach 1945–1965

Iwona Jastrzębska-Puzowska

il. 6. Rzut przyziemia kościoła w Brzozie, rysunek autorka

6.
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pojęcie synkretyzmu, które ma szersze konotacje i wydaje się najbardziej odpowiednie 
dla określenia tego zjawiska. W ramach tego nurtu (synkretyzmu) wyodrębniono ka-
tegorie proweniencji i tradycji stylowej, pozwalające na doprecyzowanie systematyki. 
Użyto tu odniesień do dawnych stylów, w klasycznej dla dziejów sztuki chrześcijańskiej 
periodyzacji5, co obrazuje poniższa tabela6.

 Słowo „konstruktywizm” w historii sztuki kojarzy się przede wszystkim z działalno-
ścią rosyjskiej i radzieckiej awangardy artystycznej. Jednak w tym przypadku pojęcie 
to oznacza stylowe nawiązanie lub wprost kontynuację przedwojennego modernizmu7. 
Pierwsza wyodrębniona w ramach konstruktywizmu proweniencja odwołuje się do 
zmodernizowanej, klasycznej architektury akademickiej. Dwie pozostałe są odzwier-
ciedleniem dwóch głównych nurtów w polskiej architekturze okresu ii Rzeczpospoli-
tej: tak zwanej „szkoły warszawskiej” (proweniencja półmodernistyczna) i tzw. „szkoły 
krakowskiej” (proweniencja ekspresjonistyczna)8.

 

5 A. Majdowski, Stylistyka powojennych kościołów w Polsce, „Ecclesia”, 4/07, s.39–40.
6 Tabela została sporządzona na podstawie diagramu zamieszczonego [w:] Inwestycje sakralne i architektura 

powojennych kościołów w Polsce. Metodologia i zarys problematyki badawczej, Toruń 2009, s. 19. 
7 Takie rozumienie pojęcia konstruktywizm wywodzi się z ważnej przedwojennej publikacji profesora Politech-

niki Warszawskiej, architekta Lecha Niemojewskiego, Konstruktywizm w architekturze, Warszawa 1933.
8 A. Majdowski, op. cit., s. 40–41.
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wiary katolickiej”2. Zwieńczeniem i ostatecznym zatwierdzeniem reformy liturgicznej 
w Kościele katolickim były dokumenty wydane na zakończenie obrad Soboru Waty-
kańskiego ii. Stąd to właśnie 1965 rok był dla Kościoła i katolickiej architektury sakral-
nej szczególnie istotną cezurą. Zatwierdzenie osiągnięć reformy liturgicznej wpłynęło 
na kompozycję przestrzenną i rozwiązania funkcjonalne nowych, posoborowych ko-
ściołów, w warstwie stylowej objawiając się niemal całkowitym zerwaniem z tradycją 
i niepodzielnym panowaniem modernizmu, na prawie dwadzieścia kolejnych lat. Prze-
miany były na tyle istotne, że także polskie, powojenne budownictwo kościelne wypada 
rozpatrywać w podziale na realizacje przed- i posoborowe. 
 Dwudziestolecie rozpoczynające się w 1945 roku to w architekturze polskich świą-
tyń swoisty okres „przejściowy” pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Dominowały 
budowle nadal funkcjonalnie dostosowane do liturgii w rycie trydenckim, czemu towa-
rzyszyły zróżnicowane formy stylowe. Przeważał konserwatyzm, który nie był zresztą 
w żaden sposób usankcjonowany, ale wynikał raczej z zachowawczości samego Ko-
ścioła katolickiego. Dla tego nurtu, zgodnie z przyjętą metodologią, używane będzie 
określenie „synkretyzmu”. Z kolei pojęcie „konstruktywizm” stosowane będzie wobec 
wyraźnie bardziej nowoczesnych tendencji stylowych, mających swoje źródło w mo-
dernistycznej architekturze ii Rzeczpospolitej. Do awangardy budownictwa sakral-
nego w okresie przedsoborowym należały, zdecydowanie najmniej liczne, świątynie 
zaprojektowane w stylu dojrzałego modernizmu. Powstawały one z reguły pod koniec 
powojennego dwudziestolecia, już w czasie obrad Vaticanum ii.3 
 W latach 2008–2010 uczestniczyłam w projekcie badawczym dotyczącym polskiej, 
powojennej, przedsoborowej architektury sakralnej. Kościoły wybudowane w tym cza-
sie poddane zostały analizie na podstawie metodologii badań współczesnej architek-
tury sakralnej, opracowanej w Pracowni Historii Architektury Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu4. Systematykę stworzono w oparciu o dwa kryteria: stylistyki 
budowli oraz ich kompozycji przestrzennej. Przyjęto, że przesłanki te składają się na 
umowne zdefiniowanie formy architektonicznej.
 We wspomnianej metodologii konserwatywny nurt w powojennym budownictwie 
kościelnym nazwany został synkretyzmem, a nie historyzmem, co wydawałoby się 
może bardziej oczywiste. Historyzm jednak kojarzy się przede wszystkim z wiernością 
w odtwarzaniu historycznych stylów. Wszelako taki stosunek do spuścizny przeszłości 
wydawał się anachroniczny już krótko przed i wojną światową, co potwierdziły po-
wstałe w okresie międzywojennym liczne budowle wywodzące się z tradycji, ale nace-
chowane eklektyzmem, stylizacją, redukcją czy zmodernizowaniem/uproszczeniem za-
równo detalu architektonicznego jak i kształtu bryły. Apogeum tego rodzaju stylistyka 
osiągnęła właśnie w powojennym dwudziestoleciu. Stąd w systematyce zastosowano 

2 Ibidem, s. 13.
3 Np. modernistyczne kościoły: p.w. Najświętszej Marii Panny we Władysławowie (proj. Szczepan Baum,  

1957–1961); pw. św. Michała w Sieprawiu (proj. Jan Maderski, 1959–1970); pw. św. Jana w Tychach (proj. Zbi-
gniew Weber, 1957–1958) i inne.

4 Założenia metodologiczne przedstawione zostały szczegółowo w: A. Majdowski, I. Jastrzębska-Puzowska, 
J. Gierlasiński, Inwestycje sakralne i architektura powojennych kościołów w Polsce. Metodologia i zarys proble-
matyki badawczej, Toruń 2009.



145144 Architektura miast iv

erygowany w 1955 roku, a poświęcony dwa lata później. Stylowe odniesienia do form 
klasycznego włoskiego baroku, wynikają prawdopodobnie z potrzeby nawiązania do 
dawnej, miejscowej, siedemnastowiecznej świątyni10. Program artystyczny tej ceglanej 
budowli o bazylikowym korpusie skupia się przede wszystkim na fasadzie. Jej naroża 
zdobi boniowanie, w zwieńczeniu zaś znajduje się szczyt z naczółkiem i spływami wo-
lutowymi oraz centralnie umieszczona półkolista blenda ujęta pilastrami. Nad prosto-
kątnym portalem widnieje pusty kartusz herbowy i rozeta. 
 W okresie przedsoborowym sporadycznie sięgano po wzorce klasycystyczne. Nie 
udało się znaleźć, zakładanych w systematyce przykładów stylizacji o proweniencji 
antycznej. Spośród pięciu przykładów obiektów o proweniencji palladiańskiej, wyod-
rębnionych podczas badań, na uwagę zasługuje kościół pw. Najświętszego Serca Jezu-
sowego w Wiśniewie koło Siedlec (il. 6) projektu Władysława Rzechowskiego, wznie-
siony w latach 1949–1954. Autor zaplanował budowlę o korpusie salowym z dodanymi 
po bokach kaplicami tworzącymi pseudotransept. Łuk tęczowy oraz łuki otwierające 
kaplice ukształtowane zostały jako serliany. Chór muzyczny wsparto na dwóch pa-
rach toskańskich kolumn. Ściany nawy, w ograniczonej gzymsem partii podokiennej, 
podzielono pilastrami. Wnętrze przekrywa drewniany strop z głębokimi fasetami. 
Skromna, sprawiająca wrażenie „zmodernizowanej” dekoracja elewacji kościoła jest 
tak naprawdę wynikiem niepełnej realizacji projektu. Architekt, pracownik Zakładu 
Historii Architektury i Sztuki Nowożytnej Politechniki Warszawskiej, znający dobrze 
dzieje budownictwa, zakładał w tym przedsięwzięciu wierność ideom architektury pal-
ladiańskiej. Zgodnie z nimi elewacje pokrywać miało boniowanie, a nad kolumnowym 
portykiem fasady wznosić się miała wieża11. 
 Sporą grupę stanowią świątynie synkretyczne o proweniencji neoromantycznej. 
Charakterystyczny dla tej kategorii stylowej eklektyzm, podporządkowany idei pic-
turesque, dobrze konweniował z przedsoborową manierą do stylizacji tradycyjnych 
form historycznych. Część obiektów neoromantycznych zaliczona została do tradycji 
wernakularnej, polegającej na odwoływaniu się do elementów rodzimych lub regio-
nalnych. Na szczególne wyróżnienie wśród nich zasługuje kościół pw. Miłosierdzia 
Bożego w Rzepienniku Strzyżewskim (woj. małopolskie, pow. tarnowski), zaprojek-
towany przez Zbigniewa Rzepeckiego (il. 7)12. W skromnej, zwartej bryle dominuje 
skomponowana piramidalnie fasada. W jej dolnej części znajdują się przysadziste 
podcienie, mające swoją kontynuację także na elewacjach bocznych. Nawiązują one 
do sobot wywodzących się z drewnianej architektury ludowej. Ponad ich masywnym 
okapem widoczna jest w fasadzie ściana szczytowa nawy z wkomponowaną weń smu-
kłą wieżą, przez której całą wysokość przebiega wąska, półkoliście zamknięta nisza 
o konotacjach ekspresjonistycznych. We wnętrzu konsekwencją zastosowania układu 
ścienno-filarowego, są usytuowane po bokach nawy niskie kaplice sklepione kolebką 

10 J. Pijaczyńska, Kościół w Kruszynie, internetowe czasopismo, „W Naszej Gminie”, nr 6 (marzec 2008).
11 Interesujące, choć tylko częściowo zrealizowane, zamierzenia projektanta znane są z dokumentacji technicznej 

przechowywanej w archiwum Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Jezusa w Wiśniewie.
12 J. Popiel, Kościół w Rzepienniku Strzyżewskim [w:] Currenda, Pismo urzędowe Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 1959, 

s. 649–659.
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Synkretyzm

Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa w Falenicy (il. 1), zaprojektowany przez Ste-
fana Czarnieckiego i wzniesiony w latach 1950–19609, jest przykładem synkretyzmu 
o proweniencji wczesnochrześcijańskiej i tradycji łacińskiej. Wzorem dla budowli były 
bazyliki kolumnowe z początków chrześcijaństwa. Symetryczna fasada ozdobiona pół-
kolistymi blendami i arkaturą skrywa skromne trójnawowe wnętrze, w którym inte-
resującym akcentem są kamienne kolumny. Nawiązania do budowli wczesnochrześci-
jańskich są bardzo rzadkie wśród kościołów przedsoborowych i dotyczą tylko tradycji 
łacińskiej.
 Nieco częściej inspirowały architektów formy wywodzące się ze średniowiecza. Spo-
śród obiektów zaliczających się do tradycji romańskiej najciekawszy jest, zbudowany 
w latach 1946–1958, kościół pw. św. Piotra i Pawła w Warszawie-Pyrach (il. 2) projektu 
Antoniego Jawornickiego. Z zewnątrz bryła budowli sugeruje układ bazyliki trójna-
wowej z transeptem, wewnątrz jednak okazuje się, że w konstrukcji naw bocznych 
zastosowano system ścienno-filarowy. Na ceglanych elewacjach uwypuklono kamienne 
detale takie jak: narożne lizeny, fryz arkadkowy, obramienie rozety, portale, biforia 
i triforia, co świadczy o nawiązaniach do odmiany lombardzkiej romanizmu. 
 Odniesienia do architektury gotyckiej, pozornie tak oczywiste w przypadku bu-
dowli sakralnych, w powojennym dwudziestoleciu nie były częste. Mocno przesty-
lizowanym przykładem takich odwołań jest kościół pw. Wniebowzięcia nmp w Jaro-
sławicach (il. 3) (woj. mazowieckie, pow. radomski) zaprojektowany przez Stanisława 
Marzyńskiego i wybudowany w latach 1957–1962. Jest to trójnawowa, beztranseptowa 
bazylika z dwuprzęsłową nawą główną. Użyte środki artystyczne wywołują jedynie 
skojarzenia z gotykiem. Nawy boczne i prezbiterium doświetlają ostrołukowe triforia. 
Wszystkie pozostałe otwory mają także wykrój łuku ostrego. Świątynia ma smukłą, 
zwartą bryłę z wysoką, umieszczoną pośrodku fasady wieżą. 
 Spośród sześciu świątyń sklasyfikowanych jako synkretyzm o proweniencji nowo-
żytnej i tradycji renesansowej najciekawszy jest kościół pw. Wniebowstąpienia Pań-
skiego w Woli Rogowskiej (il. 4) z lat 1946–1951, (woj. małopolskie, pow. tarnowski) 
projektu Wincentego Ścigalskiego. Budynek ma zwartą bryłę z salowym korpusem 
i absydialnie zamkniętym prezbiterium, do którego symetrycznie dostawiono niewiel-
kie przybudówki zakrystii. Dolna część fasady, z prostym portalem, zwieńczona jest 
wydatnym okapem, nad którym wznosi się stylizowany na renesansowy, dekoracyjny 
szczyt podzielony ceglanymi gzymsami i lizenami. Podobny szczyt zamyka też nawę 
od strony prezbiterium.
 Jednym z kilkunastu obiektów o proweniencji nowożytnej i tradycji barokowej jest 
kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Kruszynie koło Włocławka (il. 5) 

9 W przypadku wszystkich obiektów podana została data erekcji, czyli rozpoczęcia budowy i benedykcji, czyli 
poświęcenia kościoła przed pierwszym nabożeństwem. Źródłem tych danych są strony internetowe, roczniki, 
katalogi lub schematyzmy odpowiednich diecezji. 



147146 Architektura miast iv

głównej, sklepienia krzyżowe w nawach bocznych i podtrzymujące je kolumny. W przy-
padku podobnie sklasyfikowanego kościoła św. Mikołaja w Gąbinie (woj. mazowieckie, 
pow. płocki) z lat 1958–1962 (il. 11), zaprojektowanego przez Stanisława Marzyńskiego, 
nastąpiło o wiele silniejsze zerwanie z tradycyjnymi budowlami kościelnymi. Jedyne 
związki pozostały jeszcze tylko w bazylikowym ukształtowaniu korpusu, podłużnym 
planie i kompozycji symetrycznej, jednowieżowej fasady. Akcentujące dyspozycje ele-
wacji lizeny, fryzy i gzymsy mają formy skrajnie uproszczone. Najważniejszym dekora-
cyjnym detalem są betonowe kształtki wypełniające okna na wzór maswerków. Po ten 
motyw, będący oczywistym odniesieniem do twórczości braci Perret, projektanci kon-
struktywistycznych świątyń przedsoborowych sięgali zresztą niezwykle często. Także 
nietradycyjnie prezentuje się wnętrze gąbińskiej budowli dzięki masywnej, ramowej 
konstrukcji żelbetowej z harmonijkowymi stropami.
 Ekspresjonizm w architekturze sakralnej dość trudno definiowalny i niemający spe-
cjalnych podstaw teoretycznych wyrósł swego czasu na nurt wtórujący w kościele prze-
mianom prowadzącym do Vaticanum ii. W polskich realizacjach przedsoborowych 
raczej próżno doszukiwać się śladów reformatorskich poszukiwań Dominicusa Böhma. 
Jednak świątynie konstruktywistyczne o proweniencji ekspresjonistycznej zdają się być 
jednymi z najbardziej ambitnych wśród synkretycznych realizacji. Kryteria, oczywi-
ście mocno nieścisłe i odczytywane przede wszystkim intuicyjnie, pozwalające zaliczyć 
obiekt do tej kategorii to rzeźbiarskość, indywidualizm, dynamizm, strzelistość13, często 
także spora domieszka dekoracji w stylu art déco. Określenia te pasują do zaprojekto-
wanego przez Tadeusza Broniewskiego, autora znanych podręczników z historii archi-
tektury, kościoła Przemienienia Pańskiego w Grzymałkowie (woj. świętokrzyskie, pow. 
kielecki) z lat 1958–1969 (il. 12). W monumentalnej kamiennej bryle o bazylikowym 
korpusie dominują transept i niezwykle wysoka wieża, przeprute na całej wysoko-
ści smukłymi, półkoliście zamkniętymi oknami. Pozostałe elewacje urozmaicają okna 
w stylu arkadowym.
 Z kolei fasada jest najbardziej ekspresyjnym elementem kościoła św. Wojciecha 
w Stupsku (woj. mazowieckie, pow. mławski) wybudowanego w latach 1958–1961 we-
dług projektu Pawła Rzepeckiego (il. 13). Dwie przysadziste wieże z triforiami i namio-
towymi dachami flankują wyższy, ceglany szczyt z ogromną ostrołukową niszą, pod 
którą usytuowano prostokątny portal w guście art déco. 
 Jedną z niezwykłych indywidualności wśród autorów projektów przedsoboro-
wych budowli sakralnych był Jan Bogusławski. Zaprojektował między innymi powsta-
jący w latach 1946–1952 kościół pw. św. Andrzeja Boboli na Saskiej Kępie w Warsza-
wie (il. 14). Duże wrażenie robi fasada świątyni. Daszki nad portalami nawiązują do 
obecnego w niemieckim ekspresjonizmie stylu „zig-zag”. Środkowy poziom elewacji 
ponad nimi rozczłonkowany jest licznymi smukłymi kolumienkami, które spina bar-
dzo przestylizowane belkowanie. Fasadę wieńczy fantazyjny szczyt, będący dalekim 
echem gotyckich szczytów schodkowych. Najciekawsze jest jednak halowe wnętrze 
kościoła o niezwykłej żelbetowej konstrukcji. Jest to jakby żebrowy szkielet gotyckiego 

13  N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1997, s. 103.
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na łuku odcinkowym. W bocznych ścianach prezbiterium umieszczone zostały jakby 
„loże kolatorskie” skomunikowane ze sobą poprzez balkon na tylnej ścianie. Wyjąt-
kowym dopełnieniem architektury jest wystrój wnętrza świątyni, na który składa się 
polichromia Felicji Curyłowej, ludowej malarki z pobliskiego Zalipia, rzeźby Jerzego 
Bandury, Anatola i Bodgany Drwalów i Bronisława Chromego oraz obrazy Vlastimila 
Hofmanna. 
 Z kolei egzemplifikacją cech synkretyzmu o proweniencji neoromantycznej i trady-
cji malowniczej jest wybudowany w latach 1947–1951 kościół pw. Narodzenia Najświęt-
szej Marii Panny w Młodzieszynie (woj. mazowieckie, pow. sochaczewski) projektu 
Włodzimierza Skolimowskiego (il. 8). Wyróżniają go: asymetryczna fasada z wieżą po 
boku, zróżnicowane materiały budowlane – cegła skontrastowana z granitem polnym, 
podkreślającym wydatne szkarpy, użycie w sposób asocjacyjny form stylowych wy-
wodzących się ze średniowiecza. Skojarzenia te pokreślone są szczególnie we wnętrzu 
o układzie pseudohalowym. Jego rytm wyznaczają międzynawowe arkady wsparte na 
filarach o kwadratowym przekroju. Nawa główna sklepiona jest kolebką na gurtach, 
nawy boczne mają sklepienia krzyżowe. 

Konstruktywizm

Konstruktywizm o proweniencji akademickiej, wyraźnie wywodzący się z historyzmu, 
co sugeruje już sama nazwa, stanowi znacznie uproszczoną i zmodernizowaną wersję 
architektury klasycystycznej w redakcji Jean-Nicolas-Louis Duranda i jego następców. 
Pojawia się tu niemal całkowita rezygnacja z detalu przy zachowaniu zasadniczych 
elementów porządków architektonicznych. Stosunkowo popularna w okresie mię-
dzywojennym, po 1945 roku ta odmiana konstruktywizmu nie cieszyła się uznaniem 
projektantów, znajdując zastosowanie tylko w 2 realizacjach. Jedną z nich jest kościół 
pw. Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej (woj. małopolskie, 
pow. dąbrowski) zbudowany w latach 1948–1965 według planów Zbigniewa Wzorka 
(il. 9). Architekt zainspirował się zapewne Villa Rotonda Palladia i zaprojektował cztery 
masywne portyki z kolumnami, o zredukowanych cechach porządku toskańskiego, 
które zamykają ramiona korpusu na planie krzyża greckiego. Nad skrzyżowaniem 
naw wznosi się dość wysoki tambur kopuły z prostokątnymi oknami ujętymi w mo-
tyw prostej kratki. Tambur wieńczy nieproporcjonalnie niski hełm, będący zapewne 
oszczędnościową wersją pierwotnego projektu.
 Znane z literatury pojęcie półmodernizmu określa następny krok na drodze mo-
dernizowania się akademizmu. Chodzi o tak zwany klasycyzm bezporządkowy, gdzie 
związki z architekturą klasyczną pozostają już tylko w sferze asocjacji. Dobrym przy-
kładem tego może być kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Garbat-
ce-Letnisku (woj. mazowieckie, pow. kozienicki) według projektu Tadeusza Witkow-
skiego, zrealizowanego w latach 1948–1971 (il. 10). Typowa dla tej proweniencji stylowej 
jest fasada z nieco przeskalowanym, wysokim portykiem wspartym na dwóch filarach, 
a także lizenowe podziały elewacji bocznych. Uproszczenia form widoczne na zewnątrz 
budowli kontrastują z jego pseudohalowym wnętrzem, gdzie dominują elementy koja-
rzące się z tradycyjną architekturą sakralną: sklepienie kolebkowe z lunetami w nawie 
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il. 1. Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa, Warszawa-Falenica, 1950–60, proj. arch. Stefan Czarniecki; 
synkretyzm – prowniencja wczesnochrześcijańska – tradycja łacińska

il. 2. Kościół pw. św. Piotra i Pawła, Warszawa-Pyry, 1946–1958, proj. arch. Antoni Jawornicki;
 synkretyzm – proweniencja średniowieczna – tradycja romańska

1.

2.

sklepienia sieciowego, na którym częściowo wspiera się plastycznie ukształtowany 
strop. Podobny efekt zastosował chyba tylko Antonio Gaudi w Sagrada Famila, a także 
nieco później sam J. Bogusławski w swoim innym, już modernistycznym, dziele w Sta-
lowej Woli14. 
 Do konstruktywizmu o proweniencji ekspresjonistycznej zalicza się także kościół 
nmp Królowej Polski w Tarnowie Mościcach (il. 15), wzniesiony w latach 1948–1956, 
najlepszy chyba projekt Władysława Pieńkowskiego15. Jest to niezwykła, monumen-
talna budowla o silnej stylizacji ekspresjonistycznej. W fasadzie gładkie ceglane pylony 
ujmują archaizujący, potrójny, kamienny arkadowy portal i nowoczesne perretowskie 
prostokątne okno wypełnione betonowymi kształtkami oraz wieńczący elewację ku-
biczny hełm wieży. Arkadowe prześwity ścienno-filarowej konstrukcji korpusu wyko-
rzystane zostały do aranżacji wnętrza. Jego strzelistość, gra kolorów zastosowanych 
w nim materiałów, system doświetlenia, rozwiązanie przestrzenne transeptu z trzema 
apsydami wprowadza niezwykły walor „mistycyzmu”. 
 Przedstawione powyżej przykłady wybrane zostały spośród prawie 1000 nowych 
kościołów, wybudowanych w latach 1945–1965. Gdyby zaznaczyć je na mapie Polski, 
okazałoby się, że przeważają obiekty ulokowane w środkowej, południowej i południo-
wo-wschodniej części kraju. Na północy (oprócz Trójmiasta), zachodzie i północnym 
zachodzie, a szczególnie na tzw. Ziemiach Odzyskanych w zasadzie nie wznoszono 
w tym okresie nowych świątyń. Potrzeby rosnących liczebnie parafii mogły na tych te-
renach być zaspokojone dzięki przejęciu opuszczonych kościołów ewangelickich, które 
przekształcano w rzymskokatolickie. Brak nowych inwestycji sakralnych na tych tere-
nach mógł być także spowodowany poczuciem tymczasowości i niepewności wśród 
napływowej ludności.

dr Iwona Jastrzębska-Puzowska:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

14 G. Czakańska, Kościoły św. Andrzeja Boboli w Warszawie i mb Królowej Polski w Stalowej Woli projektowane 
przez Jana Bogusławskiego, Promotor A. Olszewski, Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie  1981.

15 M. Janocha, Budowle sakralne projektu Władysława Pieńkowskiego z lat 1939–1982, promotor A. Olszewski, atk 
1982.
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il. 5. Kościół pw. nmp Królowej Polski, Kruszyn k/Włocławka, 1955–57;
 synkretyzm – proweniencja nowożytna – tradycja barokowa
il. 6. Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa, Wiśniew k/Siedlec, 1949–54, proj. arch. Władysław Rzechowski; 

synkretyzm – proweniencja klasycystyczna – tradycja palladiańska

6.

5.

il. 3. Kościół pw. Wniebowzięcia nmp, Jarosławice, 1957–62, proj. arch. Stanisław Marzyński;
 synkretyzm – proweniencja średniowieczna – tradycja gotycka
il. 4. Kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, Wola Rogowska, 1946–51, proj. arch. Wincenty Ścigalski;
 synkretyzm – proweniencja nowożytna – tradycja renesansowa

3.

4.
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il. 9. Kościół pw. nmp Szkaplerznej, Dąbrowa Tarnowska, 1948–65, proj. arch. Zbigniew Wzorek;
 synkretyzm – proweniencja konstruktywistyczna – tradycja akademicka
il. 10. Kościół pw. Nawiedzenia nmp, Garbatka Letnisko, 1948–71, proj. arch. Tadeusz Witkowski;
 synkretyzm – proweniencja konstruktywistyczna – tradycja półmodernistyczna

9.

10.

il. 7. Kościół pw. Miłosierdzia Bożego, Rzepiennik Strzyżewski, 1949, proj. arch. Zbigniew Rzepecki;
 synkretyzm – proweniencja neoromantyczna – tradycja wernakularna
il. 8. Kościół pw. Narodzenia nmp, Młodzieszyn, 1947–51, Kościół Narodzenia nmp w Młodzieszynie 1947–51; 

synkretyzm – proweniencja neoromantyczna – tradycja malownicza

7.

8.
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il. 12. Kościół pw. Przemienienia Pańskiego, Grzymałków, 1959–69, proj. arch. Tadeusz Broniewski; synkretyzm – 
proweniencja konstruktywistyczna – tradycja ekspresjonistyczna

il. 13. Kościół pw. św. Wojciecha, Stupsk, 1958–61, proj. arch. Paweł Rzepecki;
 synkretyzm – proweniencja konstruktywistyczna – tradycja ekspresjonistyczna

12.

13.

Synkretyzm i konstruktywizm jako kategorie stylistyczne…

il. 11. Kościół pw. św. Mikołaja, Gąbin, 1958–62, proj. arch. Stanisław Marzyński;
 synkretyzm – proweniencja konstruktywistyczna – tradycja półmodernistyczna

11.
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il. 14. Kościół pw. św. Andrzeja Boboli, Warszawa (Saska Kępa), 1946–52, proj. arch. Jan Bogusławski;
 synkretyzm – proweniencja konstruktywistyczna – tradycja ekspresjonistyczna
il. 15. Kościół pw. nmp Królowej Polski, Tarnów-Mościce, 1948–56, proj. arch. Władysław Pieńkowski;
 synkretyzm – proweniencja konstruktywistyczna – tradycja eklektyczna

14.

15.




