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THE SURROUNDINGS OF THE NIEGOWIĆ CHURCH 
AS A MULTIFACETED MEMORY GARDEN. 

COMMEMORATING PEOPLE, EVENTS AND PLACES

S t r e s z c z e n i e

Punktem	 wyjścia	 dla	 artykułu	 jest	 projekt	 otoczenia	 współczesnego	 kościoła	 Wniebowzięcia	
Najświętszej	Maryi	Panny	w	Niegowici.	Stał	się	on	pretekstem	do	rozważań	na	temat	różnorodności	
form	odwzorowania	historii	w	krajobrazie.	Każde	miejsce	ma	swoją	historię,	ale	są	 takie,	w	których	
istnieje	 potrzeba	 szczególnego	 zaznaczenia	 ważnego	 wydarzenia,	 obecności	 kogoś	 wybitnego	
czy	też	wyjątkowości	samego	miejsca.	Można	to	zrobić	na	wiele	sposobów,	np.	stawiając	pomniki,	
wmurowując	 tablice	 informacyjne,	 odwzorowując	 fundamenty	 nieistniejących	 już	 budowli	 czy	
nawet	budując	kopce.	Częstym	zjawiskiem	jest	nawarstwianie	się	w	jednym	miejscu	różnych	wątków	
historycznych	godnych	upamiętnienia.	Takim	właśnie	przykładem	jest	otoczenie	kościoła	w	Niegowici.	
Główną	 ideą	 projektową	 przyświecającą	 stworzeniu	 ogrodu	 było	 przedstawienie	 historii	 tego	
miejsca,	ważnych	dla	niego	osób	oraz	zmian,	jakie	przez	wieki	zachodziły	w	jego	obrębie.	Istotnymi	
elementami	 tworzącymi	wizerunek	 jest	 otoczenie	 świątyni,	 które	 stanowi	 swoiste	 sacrum,	 będące	
zarazem	 istotnym	 elementem	 jego	genius  loci,	 oraz	 ślady	 obecności	 Karola	Wojtyły,	 kształtujące	
obraz	tego	miejsca	w	świadomości	Polaków.

Słowa kluczowe:  ogród pamięci, sztuka ogrodowa, ogród historyczny, ogród współczesny

A b s t r a c t

This	article	was	inspired	by	the	design	of	the	garden	that	surrounds	the	Church	of	the	Assumption	of	the	
Virgin	Mary	in	Niegowić.	It	reflects	on	the	variety	of	ways	of	representing	history	in	our	landscape.	Every	
place	has	its	history,	but	some	locations	amongst	them	are	unique	in	having	an	extraordinary	past.	This	
quality	creates	a	necessity	for	making	landmarks	that	commemorate	exceptional	events,	people	and	
places.	There	are	many	ways	to	do	that,	e.g.	by	erecting	monuments,	by	placing	commemorative	
plaques,	by	replicating	foundations	of	buildings	that	no	longer	exist	or	even	by	constructing	artificial	
mounds.	 Very	 often	 the	 history	 of	 a	 place	 gives	more	 than	 one	 cause	 for	 commemoration	 and	
this	 is	the	case	in	the	surroundings	of	the	church	in	Niegowić.	The	main	design	idea	for	this	garden	
was	 to	 show	the	complex	history	of	 the	place	by	 reflecting	 it	 in	 the	nearest	 landscape.	 There	are	
two	factors	influencing	the	contemporary	image	of	the	area:	firstly,	Niegowić	was	the	place	of	the	
first	appointment	of	Karol	Wojtyła,	the	future	Pope	John	Paul	 II,	as	parish	priest.	Secondly,	the	very	
surroundings	of	the	church,	being	a	living	historical	testimony	to	its	sacral	heritage.
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1. WSTęP

Od	zarania	dziejów	człowiek	starał	się	kształtować	przestrzeń	wokół	siebie,	modelu-
jąc	otaczający	go	krajobraz	wedle	swoich	potrzeb.	Skutkiem	tego	przez	stulecia	krajo-
braz	ulegał	ciągłym	zmianom	spowodowanym	między	innymi	zmianami	politycznymi,	
modą	lub	aktualnymi	potrzebami.	Każdy	z	elementów	architektury	tego	zmieniające-
go	się	świata	 jest	cennym	śladem	 i	 świadectwem	historii	 ludzkiej	cywilizacji.	Niestety,	
to,	co	przetrwało	do	dnia	dzisiejszego,	 jest	często	zaledwie	namiastką	tego,	co	było	
kiedyś.	W	Polsce	można	 znaleźć	wiele	przykładów	 takiego	utraconego	dziedzictwa,	
które	dalej	żyje	w	pamięci	ludzi	lub	w	zapisach	historycznych.	Często	podejmowane	są	
więc	próby	zaznaczenia	jego	obecności	w	krajobrazie.	Zabiegami	stosowanymi	w	celu	
upamiętnienia	tego	typu	obiektów	są:	odtwarzanie	zarysów	fundamentów,	tworzenie	
fantomu	w	nawierzchni,	stworzenie	trójwymiarowej	formy	nieistniejącego	budynku,	tzw.	
ghost structure,	stawianie	makiet,	tablic	informacyjnych	czy	też	pomników.

2. FANTOMY W KRAJOBRAZIE

Przykład	 fantomów	 odzwierciedlających	 fundamenty	 w	 nawierzchni	 stanowią	
zaznaczone	betonową	linią	kontury	nieistniejącego	już	kościoła	św.	Ottona	na	Dzie-
dzińcu	Menniczym	Zamku	Książąt	Pomorskich	w	Szczecinie.	Była	to	jedna	z	pierwszych	
budowli	wzniesionych	na	wzgórzu	zamkowym	we	wczesnym	średniowieczu1.

Podobnym	miejscem	jest	dziedziniec	Zamku	Kazimierzowskiego	w	Przemyślu,	gdzie	
podczas	badań	wykopaliskowych	w	1957	roku	odkryto	relikty	architektury	sakralnej:	
preromańską	rotundę,	klasztor	z	IX	wieku	oraz	romańską	bazylikę	trójnawową	z	X	wie-
ku.	Obecnie	możemy	oglądać	zrekonstruowany	zarys	fundamentów	rotundy	o	śred-
nicy	11	m	i	klasztoru	w	kształcie	prostokąta	o	wymiarach	15	×	32	m.	Pozostałości	po	
bazylice	w	postaci	 ciosów	 kamiennych	 są	wyeksponowane	na	 zrekonstruowanym	
zarysie	murów	monasterium	w	postaci	luźno	ułożonych	fragmentów2.

Zamek	Królewski	na	Wawelu	 to	kolejne	miejsce,	w	którym	poprzez	 fantomy	od-
tworzono	zarysy	fundamentów	kościołów.	Na	miejscu	dzisiejszego	zewnętrznego	dzie-
dzińca	wawelskiego	znajdowały	się	dwa	kazimierzowskie	kościoły	św.	Michała	 i	św.	
Jerzego,	które	zniszczono	za	rządów	austriackich	w	latach	1803–1804.	Ich	zarysy	zo-
stały	wyprowadzone	ponad	poziom	gruntu	podczas	badań	archeologicznych	w	po-
staci	niskich	murków	wykonanych	z	wapienia,	które	wypełniono	bylinami	i	niewielkimi	
krzewami,	co	nadało	tej	przestrzeni	także	funkcję	ogrodu	publicznego.

Fantom	 fundamentów	 został	 zastosowany	 także	 do	 odtworzenia	 przebiegu	 
XIV-wiecznych	 murów	 obronnych	 na	 krakowskich	 Plantach.	 Podczas	 ich	 rozbiór-
ki	w	 latach	1810–1814	pozostawiono	 jedynie	niewielki	 fragment	z	Bramą	Floriańską,	
Barbakanem	oraz	trzema	basztami.	Zachował	się	też	zarys	najstarszej	bramy	Rzeźni-
czej,	którą	można	dostrzec	w	zabudowaniach	tzw.	klasztoru	Na	Gródku.	W	latach	90.	
XX	wieku	w	czasie	renowacji	krakowskich	Plant	fragmenty	murów	obronnych	zostały	
odtworzone	w	formie	niskiego	murku,	jeśli	zlokalizowane	one	były	w	obrębie	trawni-
ków	i	nasadzeń,	a	jako	zaznaczenie	w	nawierzchni	w	miejscach,	gdzie	pokrywały	się	
z	istniejącymi	ciągami	pieszymi.

Propozycje	przywrócenia	„ducha	przeszłości”	poprzez	odtworzenie	w	nawierzchni	
rzutów	kolegiaty	Wszystkich	Świętych	i	wież	–	pierwszej,	wznoszącej	się	przed	obecnym	
wejściem	do	kościoła	dominikanów,	i	drugiej,	przyległej	do	północnej	ściany	kościoła	

1	 T.	Białecki, Historia Szczecina: zarys dziejów od czasów najdawniejszych do 1980,	Wrocław	1992.
2	 J.	Polaczek, Zamek w Przemyślu: od siedziby władzy państwowej do centrum kultury,	Przemyśl	2008.
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franciszkanów	–	pojawiły	się	też	w	projekcie	rewaloryzacji	placu	Wszystkich	Świętych	
i	placu	Dominikanów	w	Krakowie,	wykonanym	w	1986	roku	w	Zakładzie	Architektury	
Krajobrazu	Politechniki	Krakowskiej3.

Kraków	słynie	między	innymi	z	pozostałości	systemu	fortów,	elementów	tzw.	Twier-
dzy	Kraków,	której	budowę	zapoczątkowali	Austriacy	już	w	1	połowie	XIX	wieku4.	Śla-
dy	tego	założenia	na	stałe	wpisały	się	w	krajobraz	 i	historię	miasta	 jako	ekspozycja	
bardzo	bogatej	historii	architektury	obronnej.	Skutkiem	tego	coraz	częściej	podejmuje	
się	kroki	w	kierunku	zachowania	pozostałości	fortów	lub	zaznaczenia	ich	obecności,	
jeżeli	uległy	zniszczeniu.	Przykładem	odwzorowania	nieistniejących	 już	fortyfikacji	są	
wyeksponowane	na	 rondzie	Mogilskim	w	Krakowie	 ruiny	 Fortu	 Lubicz,	 które	 zostały	
odkopane	podczas	gruntownej	przebudowy.	Odnowione	fragmenty	bastionu	stały	
się	częścią	nowego	wnętrza	architektoniczno-krajobrazowego,	pełniącego	funkcję	
szynowo-kołowego	 węzła	 komunikacyjnego.	 Odrestaurowane	 ruiny	 uzupełniono	
przez	odtworzenie	w	nawierzchni	kształtu	 fortu	oraz	przez	zaznaczenie	 regularnymi,	
powtarzającymi	się	pasami	z	kostki	brukowej	przebiegu	czoła	fortu.	Całość	założe-
nia	została	wzbogacona	kompozycją	roślinną	odpowiednią	dla	zabudowy	pełniącej	
funkcję	obronną.

Obok	 fantomów	 fundamentów	 w	 nawierzchni	 istnieje	 też	 forma	 ghost  structu-
re,	która	zakłada	odtworzenie	w	całości	 (najczęściej	w	skali	1:1)	nieistniejących	 już	
obiektów	z	elementów	ażurowych,	jak	belki	drewniane,	metalowe	pręty,	stalowe	linki	
itp.	W	ten	 sposób	zrekonstruowano	zabytkową	chatę	w	parku	 Indian	Creek	Camp	
w	stanie	Illinois5,	tworząc	prosty	szkielet	z	metalowych	belek,	betonową	posadzkę	imi-
tującą	drewno	 i	w	całości	działający	komin	 z	paleniskiem.	Podobnym	przykładem	
jest	ażurowa	struktura	upamiętniająca	dom	Benjamina	Franklina	w	Filadelfii,	 jednak	
w	tym	przypadku	zabieg	ten	zastosowano,	gdyż	nie	zachowały	się	żadne	przekazy	na	
temat	ówczesnego	wyglądu	tej	budowli.	Taką	propozycję	realizacji	fantomu	kościoła	
św.	Krzyża	 zawiera	 koncepcja	placu	Słowiańskiego	w	Krakowie,	w	nawierzchni	 zaś	
odtworzono	rzut	kościoła	św.	Walentego6.

3. MAKIETY

Innym	sposobem	na	pokazanie	nieistniejącej	 lub	przekształconej	historycznej	ar-
chitektury	 jest	 umieszczanie	 makiet	 w	 przestrzeni	 publicznej.	 Główną	 zaletą	 takiej	
formy	upamiętnienia	jest	dokładne	odwzorowanie	obiektu	wraz	z	 jego	kontekstem.	
Dzięki	niewielkim	rozmiarom	i	szczegółowości	wykonania	jest	też	formą	czytelną	dla	
osób	niewidomych,	dlatego	nazywa	się	ją	też	makietą	dotykową.

Przykładem	godnym	przytoczenia	 jest	 krakowski	 projekt	 –	 Droga	 Królewska	 dla	
Niepełnosprawnego	 Turysty7.	 Koncept	 ten	 zakłada	 umieszczenie	 12	makiet	 na	 te-
renie	 zabytkowego	miasta	 Krakowa.	 Podobnym	przykładem	 jest	miasto	Wrocław,	
gdzie	w	latach	70.	przy	przebudowie	placu	Dominikanów	natknięto	się	na	pozostało-
ści	fundamentów	bramy	Oławskiej.	Najlepiej	zachowane	części	zaadaptowano	na	
potrzeby	przejścia	podziemnego,	obok	którego	wyeksponowano	wykonaną	z	brązu	
makietę	bramy	i	sąsiadującego	z	nią	fragmentu	fortyfikacji.

3	 A.	Böhm,	K.	Dąbrowska-Budziło,	K.	Pawłowska,	Plac Wiosny Ludów i plac Dominikański w Krakowie – studium 
krajobrazowe,	[w:]	Teka	Komisji	i	Urbanistyki	i	Architektury,	t.	XXII,	1988,	s.	57-65.
4	 J.	Bogdanowski, Warownie i zieleń Twierdzy Kraków,	Kraków	1979,	passim.
5	 http://www.landscapeonline.com/research/article/13119
6	 J.	Bogdanowski,	A.	Böhm,	K.	Dąbrowska-Budziło,	Z badań i studiów nad projektami krajobrazu miejskiego,	
[w:]	Teka	Komisji	Urbanistyki	i	Architektury,	t.	XIC,	1985,	s.	25-34.
7	 www.bip.krakow.pl
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4. IDEA OGRODU PAMIęCI W NIEGOWICI

Niegowić	jest	wsią	położoną	w	województwie	małopolskim,	w	powiecie	wielickim,	
w	gminie	Gdów.	 Jest	 jedną	 z	najstarszych	osad	 regionu,	a	 jako	parafia	 istnieje	 już	
od	XIII	wieku,	w	którym,	jak	się	przypuszcza,	powstał	tam	pierwszy	drewniany	kościół.	
Oprócz	śladów	architektury	sakralnej	na	terenie	wsi	znajduje	się	dwór	rodziny	Habich-
tów	z	zabudowaniami	gospodarczymi	z	początku	XIX	wieku	oraz	pozostałościami	par-
ku	krajobrazowego	z	licznymi	zabytkowymi	lipami	(200–300	lat).	Dwór	jest	wyjątkowy	
nie	tylko	dzięki	swoim	walorom	estetycznym,	ale	także	dzięki	temu,	że	2	września	1755	
roku	został	w	nim	ochrzczony	generał	Jan	Henryk	Dąbrowski8.	Obok	tak	znamienitego	
dziedzictwa	kulturowego	Niegowić	wsławiła	się	też	tym,	iż	od	lipca	1948	do	sierpnia	
1949	roku	mieszkał	na	jej	terenie	Karol	Wojtyła,	który	trafił	tam	zaraz	po	święceniach	
kapłańskich	 i	 –	 choć	 jego	obecność	była	 krótka	 –	 zdołał	wiele	 zrobić	dla	 parafii.

Pierwsza	wzmianka	o	drewnianym	kościele	w	Niegowici	pochodzi	z	1595	roku.	Nie	
wiadomo	 jednak,	 kiedy	 dokładnie	 został	 zbudowany.	 Z	 informacji	 na	 jego	 temat,	
które	znajdują	się	w	kolejnych	aktach	wizytacyjnych,	wiadomo,	że	był	 zbudowany	
z	drewna,	zorientowany,	posiadał	cztery	ołtarze,	jego	dach	krył	gont,	a	sufit	i	posadz-
ka	były	zrobione	z	desek.	Budowlę	wieńczyła	wieżyczka	z	sygnaturką,	która	posiada-
ła	złotą	ozdobną	kulę	z	krzyżem.	Inwentaryzacja	sporządzona	w	1748	roku	określała	
stan	budynku	jako	bardzo	zły	i	grożący	zawaleniem.	W	dniu	Bożego	Ciała	1761	roku	
kościół	wraz	 z	 plebanią	 i	 budynkami	plebańskimi	 spłonął,	 zająwszy	 się	 ogniem	od	
oddawanych	 z	dworu	 strzałów	armatnich.	Na	 szczęście	większość	 sprzętów	udało	
się	uratować.	W	1754	 roku	komisja	kościelna	zarządziła	 rozebranie	pozostałości	po	
spalonej	świątyni	i	rozpoczęcie	budowy	nowej9.

Drugi	drewniany	kościół	zaczęto	budować	w	1771	roku	dzięki	fundatorce	Teresie	
z	Sędzimirów	Grzębskiej.	Kościół	otrzymał	wezwanie	Wniebowzięcia	Najświętszej	Ma-
ryi	Panny	i	został	konsekrowany	w	1788	roku.	Zbudowany	z	modrzewiowego	drewna	
kościół	o	konstrukcji	zrębowej	posiadał	pięć	barokowych	ołtarzy,	 liczne	rzeźby,	ob-
razy	oraz	drewniane	stalle.	Przy	kościele	w	1819	 roku	powstała	do	dziś	 zachowana	
dzwonnica.	Zbudowana	została	na	rzucie	kwadratu	z	murowanym	przyziemiem,	ze	
sklepioną	sienią	prowadzącą	na	teren	przykościelny	i	drewnianą	górną	kondygnacją	
o	 słupowej	konstrukcji	oszalowanych	ścian,	nakrytą	kopulastym	hełmem	z	 latarnią.	
Już	w	początku	XX	wieku	ten	niewielki	obiekt	przestał	wystarczać	parafianom,	dlate-
go	też	powołano	Komitet	Budowy	Nowego	Kościoła.

Kościół	powstał	według	projektu	z	1938	roku	architekta	i	konserwatora	zabytków	
Bohdana	Tretera	(1886–1945)10.	Jest	budowlą	kamienno-ceglaną,	utrzymaną	w	tra-
dycji	 architektury	 historycznej	 z	wyniosłą	wieżą	 nakrytą	 „barokowym”	 hełmem.	 Ze	
starego	kościoła	przeniesiono	doń	tylko	kilka	obrazów	i	rzeźb.	Prace	nad	budową	ko-
ścioła	rozpoczęto	w	sierpniu	1949	roku,	zaś	w	1954	roku	poświęcono	kamień	węgielny.	
W	1955	roku	zakończono	pierwszy	etap	budowy	świątyni,	a	w	kolejnych	latach	zajęto	
się	wykończeniem	wnętrza	 i	dopracowaniem	detali.	Konsekracja	przypadła	na	 rok	
1966,	a	dokonał	jej,	wówczas	już	jako	arcybiskup,	Karol	Wojtyła,	na	którego	cześć	przy	
głównym	wejściu	do	nowego	kościoła	umieszczono	tablicę	upamiętniającą.	W	ołta-
rzu	głównym	umieszczono	obraz	Matki	Bożej	Wniebowziętej	z	1610	roku.	W	kościele	są	
również	dwa	boczne	ołtarze.	Nad	prezbiterium	widnieje	fresk	przedstawiający	Karola	
Wojtyłę	rozmawiającego	z	Maryją,	który	zawierza	się	jej	słowami	„Totus	Tuus”11,	a	w	ka-
plicy	Jezusa	Miłosiernego	umieszczono	grób	Jana	Pawła	II,	będący	repliką	grobowca	

8	 J.	Pachoński, Generał Jan Henryk Dąbrowski 1755–1818,	Warszawa	1981.
9	 A.	Spiechowicz,	Niegowić – Papieska Parafia: przewodnik pielgrzyma,	Kraków	2003.
10	 S.	Łoza,	Architekci  i budowniczowie w Polsce,	Warszawa,	„Budownictwo	i	Architektura”,	1954,	s.	314-315.
11	 Został	on	wykonany	przez	Renato	Tarlariniego	z	San	Marino.
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w	Watykanie.	Ważnym	elementem	wyposażenia	jest	także	współczesna,	wykonana	
w	1966	roku,	marmurowa	chrzcielnica,	na	której	widnieje	m.in.	herb	kardynała	Wojty-
ły.	Wraz	z	kościołem	zmieniało	się	też	jego	otoczenie.	Mimo	iż	powierzchnia	obszaru	
kościelnego	zwiększyła	się,	to	barokowy	drewniany	kościół	kolidował	z	nową	inwesty-
cją,	co	zaowocowało	przeniesieniem	go	w	1973	roku	do	Mętkowa	koło	Chrzanowa.

Dzisiaj	najbliższe	otoczenie	kościoła	w	Niegowici	uważane	jest	również	za	wyjątko-
we,	ponieważ	na	terenie	wsi,	przy	kościele	parafialnym,	znajduje	się	jedyny	na	świecie	
pomnik	Jana	Pawła	II	z	czasów,	gdy	był	on	tylko	młodym,	nieznanym	nikomu	wika-
rym.	Pomnik	autorstwa	włoskiego	rzeźbiarza	Romano	Pelloniego	ma	3,8	m	wysokości	
i	został	wykonany	z	granitu	i	brązu.	Przed	przywiezieniem	pomnika	do	Polski,	28	paź-
dziernika	Jan	Paweł	II	poświęcił	go	w	Rzymie.	Został	uroczyście	odsłonięty	4	paździer-
nika	1999	roku	z	okazji	50.	rocznicy	święceń	kapłańskich	Ojca	Świętego.

Wszystkie	te	elementy,	a	także	życie	Karola	Wojtyły	jako	papieża,	posłużyły	za	in-
spirację	do	stworzenia	wielowątkowego	ogrodu	pamięci	o	ludziach,	miejscach	i	wy-
darzeniach12.	Teren	kościoła	otoczony	jest	niskim	ogrodzeniem	oraz	wysokimi	lipami.	
Posiada	siedem	wejść,	w	tym	jeden	wjazd.	Główne	wejście	znajduje	się	na	osi	kościo-
ła	i	prowadzi	przez	zabytkową	dzwonnicę.	Liczba	wejść	jest	podyktowana	jak	najlep-
szym	udostępnieniem	terenu	wiernym,	którzy	do	kościoła	docierają	 z	miejscowości	
usytuowanych	z	różnych	stron.	Jedno	z	wejść	przeznaczone	jest	dla	księży	i	łączy	teren	
kościoła	z	plebanią.	Głównym	założeniem	projektowym	było	przedstawienie	historii	
tego	miejsca	w	jak	najciekawszy	 i	czytelny	sposób.	Projekt	zakładał	utworzenie	du-
żego	placu	przed	kościołem,	przeznaczonej	na	procesje	szerokiej	ścieżki	wokół	oraz	
zagospodarowanie	większości	terenu	na	ogród	upamiętniający	Karola	Wojtyłę.

Plac	przed	kościołem	został	zaprojektowany	tak,	aby	zmieścił	się	na	nim	fantom	
fundamentów	drewnianego	kościoła	w	skali	1:1.	W	posadzce	zaznaczony	został	rów-
nież	ołtarz,	chrzcielnica,	a	także	słupy	podtrzymujące	konstrukcję	dachu.	Wejścia	do	
12	 Projekt	Ogrodu	Pamięci	Karola	Wojtyły,	autorzy:	Magdalena	Kuś,	Łukasz	Dąbrowski	(2010).

Il.	1.	Graficzne	przedstawienie	zmian	otoczenia	kościoła	od	1819	roku	do	dnia	dzisiejszego.	1.	Stan	od	1918	do	
1955	roku,	2.	Stan	od	1955	do	1973	roku,	3.	Stan	od	1973	do	2009	roku,	4	i	5.	Wizualizacje	projektu	realizowanego	
od	2010	roku	(autor	wizualizacji:	Łukasz	Dąbrowski)

Ill.	1.	Changes	of	the	surroundings	of	Niegowić	church	from	1819	till	today;	1.	the	site	look	1918–1966;	2.	the	site	
look	1955–1973;	3.	the	site	look	1973–2009;	4	&	5.	The	memory	garden	design	2010
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Il.	 2.	 Panoramiczne	 zdjęcie	 realizacji	 placu	przed	 kościołem	–	pierwszego	etapu	projektu	ogrodu	pamięci	
w	Niegowici	(fot.	Łukasz	Dąbrowski). Źródło:	archiwum	autorów

Ill.	2.	Panoramic	foto	of	the	square	in	front	of	the	church	in	Niegowić	–	the	first	stage	of	the	garden	design

dawnego	kościoła	pokrywają	się	z	wejściami	na	plac.	Część	fantomu	znajdująca	się	
na	placu	wykonana	jest	z	czarnej	kostki	bazaltowej,	natomiast	część	odgradzająca	
plac	od	trawnika	od	strony	dzwonnicy	ułożona	jest	z	wysokiej	na	50	cm	palisady,	która	
tworzy	donicę,	w	której	posadzono	krzewy.	Murek	ten	nawiązuje	kolorem	do	kostki	be-
tonowej	imitującej	piaskowiec	zastosowanej	na	placu,	a	rozmieszczenie	w	nim	roślin	
zostało	zaprojektowane	w	sposób	uwydatniający	wejścia	na	plac	oraz	zapewniający	
interesujący	wygląd	 tego	miejsca	przez	cały	 rok.	Przy	dawnym	wejściu	do	 zakrystii	
umieszczony	zostanie	kamienny	obelisk	Atanazego	Benoe,	który	był	jednym	z	funda-
torów	 kościoła.	W	 tym	miejscu	 zaaranżowany	 zostanie	 również	ogród	poświęcony	
jego	pamięci,	w	którym	zastosowane	zostaną	róże	w	kolorystyce	od	białej	do	różowej	
oraz	tawuły	norweskie,	które	stanowić	będą	tło	dla	zabytkowego	pomnika.	Podob-
nie	zagospodarowany	zostanie	teren	przy	Krzyżu	Misyjnym,	ustawionym	na	osi	ołtarza	
drewnianego	kościoła.

Dookoła	nowego	kościoła	zaprojektowana	została	droga	procesyjna	o	szeroko-
ści	3,5	m,	wykonana	z	imitującej	piaskowiec	kostki	betonowej.	Część	założenia	po-
między	drogą	procesyjną	a	ogrodzeniem	zostanie	przekształcona	w	główną	część	
ogrodu	 pamięci	 Karola	 Wojtyły.	 Zwiedzający	 będzie	 mógł	 spacerować	 śladami	
pielgrzymek,	które	Jan	Paweł	II	odbył	podczas	swojego	pontyfikatu.	Całość	tej	dro-
gi	została	podzielona	na	pięć	części,	z	których	każda	reprezentować	będzie	jeden	
kontynent,	 któremu	przyporządkowany	zostanie	kolor	według	 różańca	misyjnego.	
Taki	efekt	zostanie	uzyskany	poprzez	odwzorowanie	w	barwie	kwiatów	czy	ulistnie-
nia	roślin	odpowiednio	każdej	z	pięciu	części	ścieżki.	Wszystkie	rośliny,	podobnie	jak	
w	ogrodach	botanicznych,	będą	posiadały	tabliczki	informacyjne	z	nazwą	oraz	kra-
jem	pochodzenia,	co	wzbogaci	ogród	o	wartość	edukacyjną.	W	drogę	wkompono-
wano	odpowiednio	dla	każdego	z	kontynentów	pięć	poprzecznych,	betonowych	
belek,	 na	 których	będą	wygrawerowane	 informacje	na	 temat	dat	 i	 dokładnych	
miejsc	pielgrzymek	papieża.

Elementy	upamiętniające	osobę	Karola	Wojtyły,	takie	jak	pomnik,	replika	grobu	
z	Watykanu,	tablice	informacyjne	z	historycznymi	fotografiami	i	dokumentami,	dąb	
papieski,	to	dowody	na	to,	że	społeczność	lokalna	sama	rozpoczęła	pracę	na	rzecz	
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tożsamości	 tego	miejsca.	 Projekt	 ogrodu	pamięci	wokół	 kościoła	 stał	 się	 jedynie	
dopełnieniem	tych	działań.	Bardzo	ciekawa	historia	parafii	w	Niegowici	została	do-
głębnie	zbadana	i	dała	możliwość	przedstawienia	jej	w	projekcie	zagospodarowa-
nia	terenu.

5. PODSUMOWANIE

Pomniki,	tablice	informacyjne,	zaznaczanie	fundamentów	dawnych	budowli	czy	
wreszcie	 tworzenie	 ogrodów	 pamięci	 to	 różnorodne	 formy	 architektoniczno-krajo-
brazowego	zapisu	historii	miejsca.	Okazuje	się,	że	nie	tylko	pamięć	o	wydarzeniach	
czy	ludziach	potrafi	wzbudzić	silne	uczucia.	Może	to	również	uczynić	upamiętnienie	
obiektu	architektonicznego,	zwłaszcza	takiego,	który	jeszcze	tkwi	we	wspomnieniach	
ludzi	współcześnie	żyjących.
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