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KoścIoły noWeJ huty – KonstruKcJA A formA

constructIon AnD form of churches  
In noWA hutA InterDePenDence (synergy) 

or InDePenDence

s t r e s z c z e n i e
Powstawanie nowych kościołów w nowej hucie przypadło na okres od październikowej odwil-
ży do schyłku PrL-u. Architekci niespodziewanie zyskali możność realizacji swoich koncepcji 
bez ideologicznej – socrealistycznej cenzury. choć miało to być miasto bez Boga to jednak  
w latach 1967–2009 powstało w nim 10 nowych budynków sakralnych. W kościołach tych  
dominują konstrukcje przekryć na bazie żelbetu (ustroje płytowo-belkowe i ramowe), kon-
strukcje kratownicowe ze stali i drewna i ściany murowane (jedno- lub wielowarstwowe) oraz 
nowinki techniczno-materiałowe są tu wdrażane ostrożnie. najbardziej śmiałym i innowacyj-
nym rozwiązaniem jest do dziś konstrukcja ścian i przekrycia kościoła w Bieńczycach. Kon-
strukcja ta, realizując śmiałą, plastyczną koncepcję formalną, łączy w sobie i rzeźbiarskość  
i logikę przyjętej koncepcji konstrukcyjnej.
Słowa  kluczowe: konstrukcja, forma, kościoły, Nowa Huta

A b s t r a c t
new churches in nowa huta were built during socialism in Poland. After stalin’s death, there 
was more freedom in designing and less ideological censorship for architects. nowa huta was 
founded as a town for workers, but without god. It was a socialistic idea for a perfect society. 
Despite this fact, between 1967 and 2009 ten new churches was built there. In these buildings 
roof constructions are usually made of reinforced concrete (beam-and-slab floor, framework) 
or truss structure (also space frame truss) made of steel or timber. Walls are often made of 
brick or other precast material (single or multi-layered). In these projects, there was rather  
no place for new technologies and experimental materials. the most interesting church in 
this group (in respect of construction) is church in Bieńczyce. Architects carried out a project  
of quite innovative construction of walls and roof. the idea combines artistic values with logic 
of construction.
Keywords:  construction, form, churches, Nowa Huta
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Trzeba było tam, w Nowej Hucie, niejako doganiać rozwój miasta troską  
o budownictwo sakralne. Wiemy ile to kosztowało wysiłku, ile to kosztowało 
ofiar (...). Myślę, że nasze władze mogły nam tego oszczędzić, i na pewno  
by na tym autorytet władzy niczego nie stracił.

Karol Wojtyła

1.  Wstęp

Budowa kombinatu metalurgicznego i nowego miasta dla zatrudnionych w nim robot-
ników rozpoczęta w 1949 roku pod Krakowem była swoistym wyzwaniem dla Krakowa,  
a także dla Kościoła Katolickiego. nowa dzielnica Krakowa – nowa huta w myśl idei upo-
wszechnianych i wcielanych w życie przez nową rzeczywistość polityczną miała być dziel-
nicą bez kościołów – bez Boga.

Budowa nowych świątyń dla przyszłych mieszkańców nowej huty od początku jednak 
znalazła ważne miejsce w działaniach metropolity krakowskiego kardynała Adama sapie-
chy, który stwierdził potrzebę wyznaczenia na początek trzech miejsc pod budowę nowych 
kościołów. niestety w 1950 roku Kuria krakowska oraz klasztor cystersów w mogile pozba-
wione zostały przez władzę ludową należących do nich ziem – także tych na terenie nowej 
huty.

nowa rzeczywistość i przewidywane zmiany ludnościowe skłoniły kardynała sapie- 
chę do zmian w organizacji kościoła na terenach objętych granicami nowej dzielnicy.  
W 1951 roku zapadła więc decyzja o przekazaniu parafii w mogile (tym samym także  
obsługi przyszłych przyległych osiedli) ojcom cystersom, a przy pochodzącym z lat  
1936–1939 kościele w czyżynach utworzona została nowa parafia.

Arcybiskup eugeniusz Baziak, kolejny administrator apostolski archidiecezji krakow-
skiej, w 1952 roku erygował parafię w Bieńczycach przy kaplicy urządzonej w dworku 
wybudowanym na początku XIX wieku przez Komisję Włościańską. Wcześniej kaplica ta 
była filią kościoła parafialnego w raciborowicach.  Jednocześnie jednak nasilały się prześla- 
dowania kościoła w Polsce – 4 grudnia 1952 abp Baziak został internowany w swoim  
mieszkaniu, następnie umieszczony w więzieniu przy ul. montelupich, a później – ze wzglę-
du na stan zdrowia – zwolniony z więzienia i wygnany z diecezji1. starania kolejnych bi-
skupów krakowskich o zgodę na budowę nowych kościołów pozostawały bez odpowiedzi. 
nie mieszczący się w malutkim kościółku–kaplicy w Bieńczycach wierni gromadzili się  
na zewnątrz budynku, a działający na terenie nowej huty proboszczowie byli szykano- 
wani przez władze.

sprzyjający czas na zmiany przyniosła dopiero popaździernikowa (1956) polityczna  
odwilż i uwolnienie z internowania kard. stefana Wyszyńskiego. Po interwencji delegacji 
parafian z nowej huty u Władysława gomółki – I sekretarza PZPr, uzyskano wreszcie 
zgodę na budowę nowego kościoła. Projekt kościoła miał być wyłoniony w drodze ogólno-
polskiego konkursu architektonicznego. Planowana lokalizacja kościoła zawierała się po-
między skrzyżowaniem ulic (ówcześnie) majakowskiego i marksa a teatrem Kameralnym. 
17 marca 1957 na placu przyszłej budowy uroczyście postawiono krzyż.

odwilż nie trwała jednak długo. Władze zaczęły więc mnożyć trudności – sprawiły,  
że odwołano (1959 r.) ks. Kościelnego, pierwszego proboszcza parafii bieńczyckiej i roz-

1 franczyk J., Z dziejów nowohuckiego Kościoła (1949–2009), [w] [7], s. 13.
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poczęło się usuwanie religii ze szkół. Następnie, na miejscu początkowo przewidzia- 
nym dla kościoła, postanowiono wybudować szkołę (tzw. tysiąclatkę2). Dopiero zręczna  
polityka arcybiskupa Karola Wojtyły zaowocowała mianowaniem nowego proboszcza pa- 
rafii bieńczyckiej (ks. J. Gorzelany) i uzyskaniem nowej lokalizacji dla kościoła – w ra- 
mach rozbudowy istniejącej kaplicy we wsi Bieńczyce. Ponieważ władze nie wyraziły zgo- 
dy na budowę pierwotnego monumentalnego kościoła (proj. Zbigniewa Solawy), nowy pro-
jekt zlecono młodemu krakowskiemu architektowi Wojciechowi Pietrzykowi. Tak rozpoczę-
ła się historia budowy kościoła dla największej w Europie parafii (ok. 100 tys. wiernych) 
– pierwszego po wojnie kościoła w Nowej Hucie, która miała być w zamierzeniach ko- 
munistycznych władz miastem bez Boga. Oczywiście kolejne kościoły nowohuckie także 
rodziły się w bólach powodowanych bądź obstrukcją władz, bądź też przez problemy zwią- 
zane ze zmianami polityczno-społecznymi i ekonomicznymi po 1989 roku.

T a b e l a  1
Podstawowe dane o kościołach Nowej Huty wybudowanych w latach 1967–2011

Wezwanie kościoła Dzielnica, osiedle, ulica Lata budowy, autor

Matki Bożej Królowej 
Polski

Bieńczyce 1967–1977
Wojciech Pietrzyk, 
Ewa Podolakowa (współpraca)

Św. Maksymiliana 
Marii Kolbego

Mistrzejowice 1976–1983
Józef i Anna Dutkiewicz (plan zagosp.)

Miłosierdzia Bożego Wzgórza Krzesławickie 1982–1987
Witold Cęckiewicz
Andrzej Lorek – współpraca

Św. Stanisława Biskupa 
Męczennika

Kantorowice 1985–1986
Roman Łomnicki (proj. późn. zmodyfik.)

Matki Boskiej 
Częstochowskiej

os. Szklane Domy 1984–1994
proj. Konkursowy z 1980 r.
Krzysztof Dyga, Andrzej Nasfeter

Św. Brata Alberta Dywizjonu 303 1985–1994
Witold Cęckiewicz
Współpraca – Bolesław Figiel i Wojciech 
Oktawiec (szkice koncepc.)

Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy

Bohaterów Września 1991–1993
Marcin Stępniewski-Janowski, 
Zbigniew Janowski – konstr.

Św. Józefa Kalinowe 1991–2002
Jan Kurek, Zofia Łuczyńska

Najświętszego Serca 
Pana Jezusa

Teatralne 1998–2001
Krzysztof Ingarden, Jacek Ewý – współpr., 
Przemysław Gawor

Matki Bożej 
Pocieszenia

Bulwarowa 2001–2011
Witold Cęckiewicz
Jan Grabowski – proj. techn.

2 W ramach ogólnopolskiej akcji – „Tysiąc szkół na tysiąclecie”.
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Il. 1. elewacje i wnętrza kościołów nowej huty (część I)
Ill. 1. elevations and interiory churches of nowa huta (part I)
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Il. 2. elewacje i wnętrza kościołów nowej huty (część II)
Ill. 2. elevations and interiors churches of nowa huta (part II)
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W latach 1967–2009 w nowej hucie powstało 10 nowych budynków sakralnych. Budo-
wano je na poszczególnych osiedlach oraz we wsi Kantorowice, która jako dzielnica kata-
stralna jest dziś częścią dzielnicy XVII – Wzgórza Krzesławickie.

Poszczególne budynki mają zróżnicowaną konstrukcję, wykończenie i formy – w zależ-
ności od wizji ich autorów, a także od możliwości stosowania zindywidualizowanych roz-
wiązań konstrukcyjnych i materiałowych. Zróżnicowany był czas realizacji tych kościołów.

t a b e l a  2
Kościoły Nowej Huty – charakterystyka rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych

Kościoł, wezwanie Dzielnica, 
osiedle, ulica

Ilość  
lat 

budowy

charakterystyka konstrukcji 
i materiałów wykończeniowych

matki Bożej 
Królowej Polski

Bieńczyce 10 ściany – żelbet, stropodach – kratownice sta- 
lowe + płyta żelbet., strop nad przyziemiem – 
żelbet, okładzina ścian – kamienna (kam. rze- 
czny), pokrycie – blacha

św. maksymiliana 
marii Kolbego

mistrzejowice 7 Konstrukcja żelbetowa, okładzina ścian – ka- 
mień

miłosierdzia 
Bożego

Wzgórza 
Krzesławickie

5 Konstrukcja żelbetowa ramowa, wypełn. 
między ramami nad nawą – ruszt drewn., 
wykończenie – tynk., pokrycie – blacha

św. stanisława 
Biskupa 
męczennika

Kantorowice 2 murowany, strop żelbetowy, dach drew- 
niany, wykończ. – tynk + cokół kamienny, 
pokrycie – blacha

matki Boskiej 
częstochowskiej

szklane Domy 10 Konstrukcja murowano-żelbetowa + stalowa 
struktura przekrycia nawy. Pokrycie – blacha. 
Wykończenie ścian – cegła spoinowa

św. Brata Alberta Dywizjonu 303 9 Konstr. żelbetowo-murowana
matki Bożej 
nieustającej 
Pomocy

Bohaterów 
Września

3 murowany, przekrycie-dach – kratownice sta- 
lowe, pokrycie – dachówka

św. Józefa Kalinowe 11 ramowy płytowo-żelbetowy z wypełn. muro- 
wanym, pokrycie – dachówka

najświętszego 
serca Pana Jezusa

teatralne 4 Konstr. żelbetowo-murowana, dach – konstr. 
drewniana, pokrycie – blacha

matki Bożej 
Pocieszenia

Bulwarowa 10 Konstr. żelbetowo-murowana, przekrycie – 
częściowo płyty żelbetowe, a w cz. środkowej 
– więźba drewniana, pokrycie – dachówka

W większości obiektów dominują konstrukcje żelbetowe – płyty, ramy, ściany częścio-
wo wylewane, a częściowo murowane. W niektórych przekrycia mają konstrukcję stalową 
(szklane Domy, Boh. Września), a w niektórych drewnianą (teatralne, Kantorowice, Bul-
warowa). część budynków ma pokrycie ceramiczne (dachówka), większość jednak pokryta 
jest blachą.

Posadzki przeważnie są kamienne z płyt umiarowych (ortogonalnych) lub z płyt o kształ-
tach nieregularnych (Bieńczyce – marmur karraryjski). Zdarzają się także posadzki z płyt 
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gresowych – tj. jednolitych w strukturze płytek ceramicznych formowanych z tzw. kamionki 
szlachetnej (os. Kalinowe).

Il. 3. Kościoły nowej huty – wybrane przykładowe autorskie opracowania projektowe
Ill. 3. churches of nowa huta – examples of author’s projects

W obiektach młodszych użyto już przeszklenia zestawami szklanymi, a przegrody ze-
wnętrzne (ściany, dachy, i stropodachy) konstruowano jako warstwowe z termo- i paroizo-
lacją.
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2.  Formy

Powstawanie nowych kościołów w nowej hucie przypadło na okres od październiko- 
wej odwilży do schyłku PrL-u. Architekci niespodziewanie uzyskują możność realizacji 
swoich wizji bez ideologicznej socrealistycznej cenzury, jednocześnie jest to czas trudny dla 
budownictwa – nie tylko sakralnego. Brakuje materiałów budowlanych, specjalistycznego 
sprzętu i oczywiście doświadczenia realizacyjnego – tak u projektantów, jak i u inwestorów.

Własne, skromne doświadczenie w projektowaniu świątyni i towarzyszącej jej infra- 
struktury, biurowej, dydaktycznej i socjalnej, skłaniają mnie raczej do rozwagi i ostrożno-
ści w narzucaniu własnych, radykalnych i nowatorskich wizji formalnych i funkcjonalnych 
inwestorowi, którego doświadczenie jest zwykle zerowe! Przecież proboszcz bardzo rzadko 
ma doświadczenie inwestorskie, bowiem najczęściej buduje on pierwszy i ostatni kościół 
dla swojej parafii i zgromadzonej w niej danej generacji wiernych. Bywa, że projektant ma 
niezbędną wrażliwość i odpowiedni bagaż doświadczeń zawodowych. Bywa jednak też  
tak, że architekt, mając wsparcie w hierarchii kościelnej, bezceremonialnie narzuca bez-
radnemu i niedoświadczonemu proboszczowi rozwiązania nie zawsze trafne – tak w sferze 
kształtowania funkcji i formy, jak i w sferze konstrukcyjno-materiałowej. A trzeba tu jeszcze 
wspomnieć o współczesnych rygorach norm cieplno-wilgotnościowych (bilans cieplny jest 
obowiązkowym wymogiem w projektowaniu) oraz o problemie odpowiedniego oświetle- 
nia wnętrza na potrzeby liturgii, ale także osobistej wyciszonej kontemplacji i konieczności 
zapewnienia wnętrzu kościoła właściwej akustyki (eliminacja pogłosu). Wreszcie projek- 
tant – architekt powinien dać swemu dziełu nie tylko zachowawczą lub nowatorską for- 
mę plastyczną, ale także trwały i solidny autorski detal. Jakość wymienionych wyżej ele- 
mentów, w końcowym bilansie, złożyć się może na dobrą (lub nie) architekturą. uwaga ta 
odnosi się nie tylko do architektury sakralnej.

Bagatelizowanie przez projektantów i wykonawców problematyki cieplno-wilgotno-
ściowej, skutkuje trudnymi do późniejszej eliminacji usterkami technicznymi i problema- 
mi eksploatacyjnymi (zawilgocenie, zagrzybienie, nieprawidłowa wentylacja, wysokie kosz-
ty ogrzewania). także nadmierny formalizm i wadliwie rozplanowana funkcja mogą pogar-
szać warunki użytkowania niektórych wnętrz (np. nadmierne przeciągi w kościele bieńczyc-
kim).

Współczesna architektura często sama bywa, nie respektującą norm czy potrzeb użyt-
kowników, rzeźbą. Architekt pragnie, jak rzeźbiarz, pozostawić po sobie pomnik – widomą 
pamiątkę po swoim artyzmie. Dobrze, jeśli jest to rzeczywiście dowód kunsztu i właściwe- 
go smaku artystycznego, gorzej jeśli w otaczającej przestrzeni pozostaje trudny do usu- 
nięcia formalny i funkcjonalny zgrzyt. oczywiście bywa, że twórcą pragnie być także nie  
posiadający odpowiedniego przygotowania (wykształcenia oraz doświadczenia budowla- 
nego i artystycznego smaku) inwestor. gorzej, jeśli artystycznej wrażliwości brakuje pro- 
jektantowi.

Kościoły nowej huty prezentują różne klasy i kategorie jakościowe. Pojawiły się tu for-
my interesujące i nowatorskie, ale powstały także budowle przeintelektualizowane – znacz-
nie odbiegające od wzorów historycznych, w których trudno odnaleźć sprzyjające modlitwie 
sacrum. Zdarzają się też budynki niezgrabne w formach, z nieporadnym detalem, odbiegają-
ce od wizji świątyni mającej sławić boską doskonałość i piękno.

niewątpliwie nie było łatwe projektowanie kościołów w otoczeniu kształtowanym 
przez stylistykę starych i nowszych nowohuckich osiedli. Projektanci stali bowiem przed 
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zasadniczym dylematem – czy nowa forma ma współgrać z pudełkowatym otoczeniem, czy 
też z nim kontrastować? nieco łatwiej było formować bryłę kościoła w otwartym terenie  
i w pewnym dystansie – odległości od struktur mieszkalnych (Bieńczyce, mistrzejowice,  
os. Dywizjonu 303, Bulwarowa, Wzgórza Krzesławickie) – trudniej, gdy występuje ona  
na tle budynków wysokich (os. Kalinowe), czy na ciasnej działce (os. teatralne) lub jako  
wypełnienie kwartału w niemal miejskiej, zwartej zabudowie (os. szklane Domy). Bywa  
także, że za interesującym pomysłem formy zewnętrznej nie idzie w parze budowa prze- 
strzeni i detal wnętrza (os. Dywizjonu 303). Zdarza się jednak, że pozornie spokojna, od-
wołująca się do tradycji (także lokalnej) fasada, skrywa wnętrze zaskakujące dynamiką  
i rozmachem (os. Kalinowe).

Dziś problemem jest przerost kubaturowy części powstałych tu zespołów sakralnych. 
obecnie bowiem rzadziej wykorzystywane są przyziemne kaplice (w kościołach dwu- 
kondygnacyjnych – tzw. kościół dolny, zwykle intensywniej wykorzystywany w okre-
sie wznoszenia głównej przestrzeni sakralnej), a zespoły sal katechetycznych, po przenie- 
sieniu religii do szkół, obecnie zazwyczaj stoją puste. trzeba jednak zauważyć, że część 
proboszczów czyni starania na rzecz ich wykorzystania – jako np. przedszkola, kuchnie dla 
ubogich, sklepiki parafialne itp.

3.  Pluralizm czy spójność konstrukcji i formy?

Projektanci kościołów młodszych mogli już reagować na współczesne możliwości kon-
strukcyjno-materiałowe i wykończeniowe. nie zawsze jednak było to w pełni możliwe. 
główną przeszkodą staje się tu budowanie w większości przypadków systemem gospodar-
czym – czyli siłami parafian, bez użycia zaawansowanych, nowoczesnych technologii bu-
dowlanych i specjalistycznego sprzętu (systemowe deskowania, dźwigi budowlane). Brak 
jest dziś także wystarczających środków finansowych w, zmęczonych społecznymi kosztami 
przemian ustrojowych,  biedniejących i zwolna wyludniających się parafiach nowej huty.

Próbując dziś odpowiedzieć na pytanie, co przeważa w architekturze kościołów nowej 
huty, działanie czysto formalne czy spójność wszystkich podstawowych determinant pro- 
jektowych – możemy stwierdzić, że połowa z nich ma formy silne (obłe, ostrokątne – trój- 
kątne czy prostokątne – kwadrat), wsparte konsekwentnie dobranymi rozwiązaniami kon-
strukcyjno-materiałowymi (Bieńczyce, mistrzejowice, Dywizjonu 303, szklane Domy, Kali-
nowe). formy pozostałych, choć nieraz harmonijne i spójne, są więc spokojniejsze, nie stojąc 
w opozycji do otaczającej architektury mieszkaniowej.

W kościołach nowohuckich dominują konstrukcje przekryć na bazie żelbetu (ustroje pły-
towo-belkowe i ramowe) i ściany murowane (jedno- lub wielowarstwowe) oraz konstruk- 
cje kratownicowe ze stali (szklane Domy, Bohaterów Września) i drewna (teatralne, Bul-
warowa). Wydaje się, że nowinki techniczno-materiałowe są tu wdrażane ostrożnie. Wyda- 
je się, że najbardziej śmiałym i innowacyjnym rozwiązaniem jest do dziś konstrukcja ścian 
i przekrycia kościoła w Bieńczycach proj. Wojciecha Pietrzyka, we współpracy z ewą Po-
dolakową. Konstrukcja ta realizując śmiałą, plastyczną koncepcję formalną, łączy w sobie  
i rzeźbiarskość i logikę przyjętej koncepcji konstrukcyjnej.

sztuka po II wojnie światowej, w tym także sztuka sakralna, przyśpieszyła rozłam mię-
dzy przeszłością a teraźniejszością – sztuka uległa niespotykanemu dotąd zróżnicowaniu,  
a twórcy poczuli się już w pełni wyzwoleni, co w architekturze kościołów czasem prowa-
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dziło do realizacji form trudnych do zaakceptowania3. Ks. henryk nadrowski zauważa  
w związku z tym, że twórcy nie mogą się stać niewolnikami wolności sztuki. Jego zda- 
niem dziełami stanowiącymi przełom w nowej architektury sakralnej były m.in. moderni-
styczny kościół św. Jana na paryskim montmartrze4 oraz unitariański kościół w oak Park  
wg projektu franka Lloyda Wrighta5.

Il. 4. Kościół św. Józefa na osiedlu Kalinowym w nowej hucie – przykład form odwołujących się 
do tradycji Kościoła (plan) oraz do tradycji lokalnej (dach krakowski)

Ill. 4. the durch of st. Joseph on the Kalinowe housing estate – the example of forms invorking  
to the tradition of the church (the plan) and to the local (cracow region) roof tradition

także powojenna architektura kościołów nowej huty jest swoistym wyzwalaniem  
z historyzmu – jest rodzajem balansu na granicy stylowego fundamentalizmu-historyzmu  
i postmodernizmu – rozumianego jako pluralizm i formalno-stylowa złożoność. Dążność do 
prostoty, a nawet swoistej ascezy formy, znajduje tu wyraz jedynie w nielicznych obiektach 
(os. Dywizjonu 303). Zdecydowana większość realizacji sakralnych nowej huty prezentuje 
postawę otwartą i aktywną w stosunku do tego, co nowe, co nowoczesne, przy jednoczesnym 
poszanowaniu korzeni tradycji chrześcijańskiej.

3  Kurek J., [w: 3].
4 realizacja wg proj. Anatola de Baudot, ucznia eugène’a Violle-le-Duca (1894–1904) oraz henri  

Labrousta, w duchu secesji i zarazem modernizmu.
5 Jest to jedna z najważniejszych realizacji Wrighta z pierwszej dekady (1906) XX wieku. osiągnięta  

tu estetyka i struktura materialna (konstrukcyjna i wykończeniowa) to efekt zastosowania jednego 
materiału – żelbetu. uważa się, że to pierwsza tak nowoczesna struktura na świecie. Aby zmniej-
szyć hałas z ulicy, wyeliminowano okna na jej poziomie, a doświetlenie wprowadzono przez witraże  
w dachu.
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Il.  5.  Kościół w Bieńczycach – przykład unikalnego, rzeźbiarskiego rozwiązania formalnego, 
wymagającego indywidualnego, nietypowego rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego

Ill.  5.  Church  in  Bieńczyce  –  the  example  of  the  unique,  sculptor’s  formal  solution, 
exacting individual, non-typical constructional and material solution
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