Magdalena Howorus-Czajka

Alternatywne funkcje zabytkowych wnçtrz koscielnych
a mariaz ze sztuk^ wspolczesn^.
Ochrona zabytkow to procès. Procès polegajqcy na rozpoznaniu, badaniu, dokumentacji, konserwacji, monitoringu, dokumentacji itd. Proces
to uporzqdkowany w czasie ciqg zmian i stanow zachodzqcych po sobie.
Kazdy proces jest nosnikiem funkcji, a funkcje skladajq siç na systemy.
Ochrona zabytkow nie jest procesem zachodzqcym w izolacji, ale pelni
okreslonq funkcjç, istotnq z perspektywy dzialania systemu, jakim jest
otoczenie czlowieka, w sensie kulturowym, srodowiskowym, spolecznym
i ekonomicznym. Dbajqc o poprawnosc ochrony zabytkow, nie mozna
zapominac o kontekscie, przyczynach i konsekwencjach tego procesu.

Zmieniajqce si^ realia historyczno-ekonomiczne sprawiajq, ze cywilizowane spoleczenstwa stajq
przed dylematem odpowiedniego zagospodarowania zabytkow, a co za tym idzie takze srodkow
przeznaczanych na ich ochron<^. W specyficznej
sytuacji sq obiekty sakralne i postsakralne, ktore noszq w swej materialnej pami^ci pierwiastek
sacrum.
Chcialabym tu rozwazyc dwa przyklady ukazujqce strategic post^powania z zabytkowym wn^trzem sakralnym wobec jego mariazu ze sztukq
wspolczesnq. Pierwszym przykladem b^dzie kos
ciol sw. Jana w Gdansku, drugim zas kosciol Wniebowzi^cia Najswi^tszej Marii Panny w Lubiqzu.
Zabytki te rozni teren, lqczy zas tragiczna historia. Obydwa zostaly okaleczone w czasie ostatniej
wojny, jednak przezywajq swoiste „wskrzeszenie”
dzi^ki mariazowi ze sztukq wspolczesnq.
Po utraceniu swojej pierwotnej funkcji zabytek, mimo prac zabezpieczajqcych, bylby tylko pustq skorupq dawnej swietnosci, gdyby nie otrzymal
nowej funkcji. Dlatego tez w Europie wypracowano kilka koncepcji rewitalizacyjnych, rowniez
dla budowli sakralnych lub postsakralnych, ktore
z roznych przyczyn wymagajq wsparcia instytucji
czy panstwa lub przeszly w posiadanie wlascicieli swieckich. Pierwsza koncepcja jest symbiozq
funkcji religijnej i kulturalnej. Przykladem moze
byc kosciol Najswi^tszej Marii Panny na Piasku
we Wroclawiu, ktory jest jednoczesnie galeriq
sztuki, jak rowniez wspomniany kosciol sw. Jana
w Gdansku. Kolejne warianty zakladajq pozbawienie obiektu funkcji sakralnej. Sq to funkcje:
muzeum (na przyklad zespol poklasztorny Ber1 E Florjanowicz, Wstçp, „Ochrona Zabytkow” 2012,
3-4, s. 3.

nardynow w Jaworze), centrum kulturalno-wystawienniczo-konferencyjnego (na przyklad kosciol
sw. Urszuli w Udaninie na Dolnym Slqsku, kosciol
Najswi^tszej Marii Panny w Elblqgu - slynne Cen
trum Sztuki Galeria EL), biblioteczna, rekreacyjno-sportowa (kosciol ewangelicki w Zi^bicach na
Dolnym Slqsku jako hala sportowa gimnazjum),
kommemoratywna (trwala ruina), sepulkralna
(kolumbarium w kosciele sw. Konrada w Marl-Huels) i mieszkalna2.
Gotycki kosciol sw. Jana w glownym zr^bie
powstal w latach 1370-14653. Blisko sto lat po
zakonczeniu budowy (1559) swiqtyni^ przej^li luteranie. Mimo protestanckiego ikonoklazmu zachowali wystroj, jedynie przystosowujqc wn^trze
do liturgii luteranskiej (na przyklad zwrocenie law
w kierunku ambon, a nie oltarza) i wciqz wzbogacajqc je pi^knym wyposazeniem w wiekach
nast^pnych4. Pod koniec XVI wieku daly o sobie
znac wady konstrukcyjne swiqtyni. Przyczynq byl
niestabilny, nasypowy grunt uniemozliwiajqcy
wybudowanie gl^bokich fundamentow, co doprowadzilo do rozchwiania konstrukcji i wymusilo

2 A. Organisty, M. Wyrzykowska, Muzeum Willmanna, czyli „swiqtynia sztuki" w Lubiqzu. Propozycje rewitalizacji kosciola klasztornego Wniebowziçcia NMP, [w:] Kosciol
klasztorny Wniebowziçcia NM P w Lubiqzu: historia, stan zachowania, koncepcja rewitalizacji, red. A. Koziel, Wroclaw
2010, s. 149-152. Autorzy przytaczajq liczne przyklady
rewitalizacji obiektow postsakralnych z calej Europy. Inne
opracowanie tego zagadnienia to: J. Kurek, Laicyzacja
sacrum. Wspolczesna adaptacja swiqtyn do nowych funkcji,
http://www.pif.zut.edu.pl/pif'15_pdf/B'05_KUREK.pdf,
dostçp: 10.02.2016.
3 I. Berent, J. Szczepahski, Kosciol sw. Jana w Gdan
sku, Gdahsk 2012, s. 20.
4 Tamze, s. 10.
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prace wzmacniajqce (1588—1595): stabilizowano plytkie fundamenty pi^ciu filarow oraz scian,
a takze zalozono sciqgi sklepienia5. Dodatkowym
utrudnieniem byly umieszczone pod posadzkq
swiqtyni pochowki6. Wzmacniajqce prace budowlane prowadzone byly i w nast^pnych stuleciach
z powodu wychylania si^ kolejnych scian kosciola,
osiadania filarow i p^kania sklepien7. Przelom nastqpil w 1943 roku, kiedy wobec zblizajqcego si^
frontu wschodniego niemieccy historycy sztuki
i konserwatorzy rozpocz^li czynnosci zabezpieczajqce wyposazenie wn^trza. Zabytki ruchome
zostaly skatalogowane i przewiezione w bezpieczne miejsca. Oltarz glowny dluta Abrahama van
den Blocka ze wzgl^du na duze rozmiary pozostawiono zabezpieczony we wn^trzu swiqtyni8.
Po pozarze gdanskiej starowki wiosnq 1945 roku
kosciol sw. Jana zostal przekazany na rzecz Skarbu
Panstwa jako opuszczony majqtek poniemiecki.
Niestety budowla ta nie zostala obj^ta odbudowq w latach 1945-1960/1966. Najwazniejszq interwencjq zabezpieczajqcq zabytek bylo polozenie
nowego dachu w latach 50. XX wieku9, a obiekt
wymagal wielu prac konserwatorskich. Jego stan
byl na tyle zly, ze budynek zostal wykorzystany
jako naturalna sceneria do fragmentow filmu pt.
Kolumbowie rocznik 20 (rez. Janusz Morgenstern,
1970) przedstawiajqcych walki w powstaniu warszawskim. Wieloletni brak dostatecznych zabezpieczen doprowadzil do zawalenia si^ jednego
z filarow nawy glownej, a wraz z nim powiqzanych
sklepien (1986). By powstrzymac d e g r a d a j zabytku, odbudowano zawalony filar oraz wzmocniono betonowymi okladzinami inne zagrozone
filary korpusu nawowego. W tym stanie zabytek
dotrwal do 1989 roku. Wowczas to zamiany ustrojowe umozliwily przekazanie go Archidiecezji
Gdanskiej10. Zapewne wysokie koszty odbudowy
i renowacji obiektu sprawily, ze wladze koscielne

5 S. Bogdanowicz, Kosciol sw. Jana w Gdansku,
Gdansk 1990, s. 12-13.
6 Tamze, s. 13.
7 Tamze.
8 http://w w w .centrum sw jana.pl/kosciol-sw -jana,
dost^p: 9.02.2015; wypowiedz Iwony Berent (kierownika biura odbudowy kosciola sw. Jana z ramienia Nadbaltyckiego Centrum Kultury w Gdansku), http://www.
youtube.com/watch? v = l-aJ Qek0zlI&feature = youtube,
dost^p: 9.02.2015) oraz notatki autorki z prelekcji Iwony
Berent w cyklu wykladow Akademii Dawnego Gdahska
organizowane przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdahsku 28.01.2015, http://www.ikm.gda.pl/2015/01/cykl-wykladow-akademii-dawnego-gdanska/, dost^p: 9.02.2015.
9 Notatki autorki z prelekcji Iwony Berent, dz. cyt.
10 I. Berent, J. Szczepahski, dz. cyt., s. 10.
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przystaly na k o n c e p j polqczenia funkcji sakralnej z kulturalnq, w wyniku ktorej 23 lutego 1995
roku Archidiecezja Gdanska, Wojewoda Gdanski i Nadbaltyckie Centrum Kultury podpisaly
umow^ dotyczqcq przekazania Nadbaltyckiemu
Centrum Kultury kosciola sw. Jana na trzydziesci lat11 z prawem do rownoleglego uzytkowania
sakralnego. Od 1998 roku kosciol sw. Jana jest
osrodkiem Duszpasterstwa Srodowisk Tworczych
Archidiecezji Gdanskiej, ktore zachowuje funkcje liturgiczne obiektu12. Glowne prace konserwatorsko-modernizujqce rozpocz^ly si^ w 2009
roku. Bylo to mozliwe dzi^ki uzyskaniu funduszy
europejskich w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego pt. Rewaloryzacja i adaptacja kos
ciola sw. Jana w Gdansku na Centrum sw. Jana.
Etap I13. Koncepcja konserwacji kosciola zakladala zachowanie jego wn^trza w stanie jak po
pozarze w 1945 roku14. W mysl zalozen projektu
cz^sc wschodniq (prezbiterium) przeznaczono na
funkcje liturgiczne, a zachodniq (korpus nawowy)
przystosowano do pelnienia funkcji kulturalnych:
wybudowano scen^ wraz z profesjonalnym naglosnieniem i oswietleniem, garderoby dla artystow
umieszczono we wn^trzu wiezy, do ktorej dobudowano klatk^ schodowq. Symbolem dwufunkcyjnosci obiektu mogq byc obrotowe krzesla, ktore
sq wykorzystywane zarowno podczas niedzielnych
mszy, jak i podczas koncertow. We wszystkich
tych pracach dbano o zachowanie standardow
konserwatorskich i wszelkie interwencje (na przyklad montaz oswietlenia, naglosnienia czy rolet
zaslaniajqcych okna) byly wprowadzane przy zastosowaniu nowoczesnych technologii minimalizujqcych in g e r e n j w tkank^ zabytku. Obecnie
obiekt jest w bardzo dobrej kondycji. Konser
watorzy wykonali ogrom prac zabezpieczajqcych
sprz^zonych z modernizacjq i rewaloryzacjq budowli (na przyklad zmudnq prac^ sklejania p^kni^c i rozwarstwien zabytkowych plyt polqczono

11 Obecnie okres uzyczenia przedluzony jest do 2045 r.,
http://www.youtube.com/watch?v=l-aJQek0zlI.
12 I. Berent, J. Szczepahski, dz. cyt., s. 10.
13 Zrodlo finansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2007-2013;
Os priorytetowa 6 - Turystyka i dziedzictwo kulturo
we; Dzialanie 6.3 - Regionalne dziedzictwo kulturowe
o potencjale turystycznym; Beneficjent: Nadbaltyckie
Centrum Kultury w Gdahsku; Kwalifikowana wartosc
projektu: 14 633 004,23 zl; Kwota dofinansowania:
11 001 923,08 zl, zrodlo: http://centrumswjana.pl/kosciol-historia/, dost^p: 8.02.2016.
14 Wypowiedz Malgorzaty Sadowskiej-Mathes, kierownika prac konserwatorskich, http://www.youtube.com/
watch?v=l-aJQek0zlI.

15 Notatki autorki z prelekcji Iwony Berent, dz. cyt.
16 Historia klasztoru i kosciola Wniebowziçcia Najswiçtszej Marii Panny w Lubiqzu zostala opracowana na
podstawie: Opactwo Cystersow w Lubiqzu i artysci, red. A. Koziel, Wroclaw 2008; Kosciol klasztorny...; P Giergoh, Lubiqz
— opactwo Cystersow, http://www.sztuka.net/palio/html.run
?_Instance = www.sztuka.net.pl&_PageID = 853&newsId=3020& callingPageId=852& _cm s=new ser& _CheckSum=1685977426 (dostçp: 7.02.2016); http://www.lubiaz.
pl/lubiaz/historia, dostçp: 7.02.2016; http://www.fundacjalubiaz.org.pl/rewitalizacja.php, dostçp: 7.02.2016.
17 Johan Gustaw Gottlieb Büsching wywiôzl z Lubiqza
min. 60 plôcien Willmanna (M. Wyrzykowska, Propozycje
reintegracji wnçtrza kosciola klasztornego w Lubiqzu w kon-

napoleonskich w murach opactwa prowadzono
szpital polowy. Od 1823 roku urzqdzono w nim
szpital psychiatryczny. N a przelomie wiekôw XIX
i XX wzroslo zainteresowanie wartosciq kulturalnq klasztoru, czego przejawem byly podejmowane dzialania konserwatorskie. Jednak na szerszq
skalç prace przeprowadzono dopiero w latach
1934-1937.
Wokôl dziejôw kompleksu lubiqskiego w cza
sie II wojny swiatowej powstalo wiele hipotez.
Jedna z nich glosi, ze byla tu fabryka broni, inna,
ze prowadzono prace badawcze nad tranzystorem lub radarem na potrzeby nazistôw. Kolejna,
ze skladowano tu zloto III Rzeszy. Potwierdzenie
czçsci tych hipotez mozna znalezc w pracach naukowych, ktôre dokumentujq ulokowanie w klasztorze fabryki zbrojeniowej i osrodka badawczego
firmy Telefunken18. Wiosnq 1944 roku niemieccy
urzçdnicy rozpoczçli akcjç wywozenia pozostalych
jeszcze obrazôw Willmanna oraz stalli Steinla
i innych dziel (na przyklad Piety lubiqskiej) do
skladnicy w Lubomierzu (Liebenthal). Kompleks
klasztorny zostal zajçty przez Armiç Czerwonq
26 stycznia 1945 roku. Zolnierze radzieccy przebywali tu do 15 marca 1948 roku. W tym czasie
zdewastowano nekropolie piastowskie oraz pozostale groby, spalono resztç wystroju wnçtrz, czym
dopelniono zniszczenia obiektu. Po opuszczeniu
klasztoru przez czerwonoarmistôw sytuacja zabytku nie ulegla poprawie. Jako mienie bezpanskie
i poniemieckie zostalo pozostawione na pastwç
szabrownikôw. W 1951 roku opactwo przejql Zarzqd Domu Ksiqzki i wykorzystal na skladnicç.
Sytuacja ulegla poprawie w 1967 roku, kiedy pieczç nad zabytkiem objçlo Muzeum Narodowe we
Wroclawiu19.

tekscie rewitalizacji przestrzeni sakralnych na Slqsku, [w:]
Opactwo Cystersow..., s. 451; A. Koziel, Dziela Michaela
Willmanna i jego warsztatu przechowywane obecnie na te
renie Polski (poza Slqskiem), http://wroclaw.wyborcza.pl/
wroclaw/1,35771,825984.html#ixzz40Kls6vWL, dostçp:
16.02.2016.
18 M. Wyrzykowska, dz. cyt., s. 451; A. Koziel, Losy
wyposazenia i wystroju kosciola klasztornego Wniebowziçcia NM P w Lubiqzu po 1943 roku, [w:] Kosciol klasztorny
Wniebowziçcia NM P w Lubiqzu. Historia, stan zachowania, koncepcja rewitalizacji, red. A. Koziel, Wroclaw 2010,
s. 129-147; G. Grajewski, „Miçdzy sztukq, naukq a politykq. Ochrona zabytkôw na Dolnym Slqsku w czasach
III Rzeszy”, praca doktorska przygotowana na Wydziale
Architektury Politechniki Wroclawskiej pod kierunkiem
prof. dr. hab. Janusza L. Dobesza, s. 317, http://www.dbc.
wroc.pl/Content/30240/grajewski_miedzy_sztuka_PhD.
pdf, dostçp: 10.02.2016.
19 M. Wyrzykowska, dz. cyt., s. 452.
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z wprowadzeniem systemu ogrzewania podlogowego w kosciele). W miarç postçpu dzialan konserwatorskich do kosciola zaczçly wracac wywiezione po 1943 roku elementy wystroju wnçtrza15.
Wciqz jednak wiele (na przyklad prospekt organowy) czeka, aby przywrôcono im dawnq swietnosc.
Kosciôl Wniebowziçcia Najswiçtszej Marii
Panny w Lubiqzu mial podobnie dramatyczne losy
jak kosciôl gdanski16. Historia kosciola przyklasztornego w Lubiqzu siçga XII wieku, kiedy to poczqtkowo benedyktyni, a potem cystersi osiedlili
siç na tym terenie. Gotycki zrqb obecnego kos
ciola przyklasztornego powstal w poczqtkach XIV
wieku i byl konsekrowany w roku 1340. Wiek XIV
to okres rozkwitu opactwa, ktôremu kres polozyly wojny husyckie, w czasie ktôrych w 1432 roku
kosciôl splonql. Zostal jednak szybko odbudowany. Kolejne dwiescie lat to dla klasztoru lubiqskiego czasy trudne. Podczas wojny trzydziestoletniej
Lubiqz zajçly wojska szwedzkie i saksonskie. Splqdrowano wôwczas dobra klasztorne, bibliotekç
i archiwa. Po zakonczeniu wojny nastqpil szczegôlny okres odbudowy i rozkwitu klasztoru pod rzqdami opatôw Arnolda Freibergera (1632-1672)
i Jana Reicha (1672-1691). Obecna swiqtynia
zawdziçcza swôj charakter gruntownej barokizacji prowadzonej pod kierunkiem Mathiasa Stei
na w latach 1672-1681, a nastçpnie 1690-1698.
Glôwnym malarzem lubiqskim byl Michael Willmann (1630-1706), zwany „slqskim Apellesem”,
ktôry w roku 1660 osiadl tu na stale. Innymi wielkimi twôrcami dzialajqcymi w Lubiqzu byli Anton
Felix Scheffler, Christian Filip Bentum i Franz
Josef Mangoldt. W roku 1715 zbudowano nowq,
barokowq fasadç kosciola, kruchtç i dwie wieze.
Kres rozwojowi opactwa polozylo pruskie panowanie nad tym terenem (1740). W 1811 roku, po
kasacie zakonu, przywlaszczono sobie jego dobra,
miçdzy innymi zasoby biblioteki cysterskiej, wywozqc obrazy do organizowanego we Wroclawiu
Kunst- und Antiken Kabinett17. W czasie wojen

m

Obecny gospodarz kompleksu pocysterskiego
to Fundacja Lubiqz powstala w 1989 roku z inicjatywy grupy spolecznikow pragnqcych ratowac
zabytek. Do sukcesow Fundacji nalezy zgromadzenie kwoty 15 000 000 zl, ktorq przeznaczono
na niezb^dne prace konserwatorskie i budowlane. Dokonane przez niq prace konserwatorskie
byly najwi^kszq w Polsce inwestycjq prowadzonq przez o r g a n iz a j pozarzqdowq o charakterze
spolecznym (70% ze srodkow niepublicznych)20.
Do glownych prac remontowych i konserwatorskich w latach 1993-2014, wykonanych dzi^ki
staraniom Fundacji przy wsparciu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewodztwa Dolnoslqskiego21, nalezy wzmocnienie
konstrukcji budynku klasztornego, remont dachow kompleksu glownego22, odrestaurowanie
sali ksiqz^cej i refektarza, kontynuowanie prac
konserwatorskich w bibliotece, zainstalowanie
dwoch nowych w^zlow sanitarnych w palacu.
W kosciele Wniebowzi^cia Najswi^tszej Marii
Panny oszklono okna, wykonano nowe schody
w wiezach i polozono posadzk^, odrestaurowano
takze kaplic^ ksiqz^cq. Kontynuowane sq tez pra
ce konserwatorskie w kaplicach sw. Bernarda i sw.
Benedykta23. Niestety Fundacja Lubiqz odczuwa
negatywne skutki kryzysu oraz spadku zaufania
spolecznego do tego typu organizacji, co utrudnia
pozyskiwanie sponsorow i w konsekwencji znacznie uszczuplilo mozliwosci finansowe. Obecnie
Fundacja przezywa gl^boki kryzys, roczny deficyt wynosi okolo 150 000 zl24. Warto zauwazyc,
ze fundusze europejskie opierajq si^ na refundacji kosztow inwestycji. Fundacja nie dysponuje
jednak odpowiednimi srodkami na samodzielne
ubieganie si^ o dofinansowanie25.
20 E Skrzywanek, Czy Lubiqz mozna uratowac...?, [w:]
Opactwo Cystersow..., s. 463-464.
21 Wykaz prac konserwatorskich za rok 2013: kosciol
NMP w zespole klasztornym, kaplice ss. Benedykta i Bernar
da - wykonanie zabezpieczenia konstrukcji kaplic i lqcznika
mi^dzy nimi; Kaplica Ksiqz^ca przy kosciele pw. Wniebowzi^cia NMP w zespole pocysterskim - konserwacja wn^trza;
biblioteka klasztoru pocysterskiego - konserwacja malowidel
na scianie wschodniej, zrodlo: http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=102768, dost^p: 10.02.2016.
22 Palacu, klasztoru, kosciola, budynku dawnych rzemieslnikow klasztornych, kosciola sw. Jakuba, budynku
dawnych urz^dnikow klasztornych, budynku dawnej kancelarii, budynku bramnego i dawnego szpitala, budynku
dawnego browaru i dawnej wozowni.
23 http://www.fundacjalubiaz.org.pl/rewitalizacja.php,
dost^p: 7.02.2016.
24 P Skrzywanek, dz. cyt., s. 463-464.
25 Tamze. W dokumencie pt. „Strategia rozwoju wojewodztwa dolnoslqskiego 2020” na s. 47 znajduje si^ wzmian-
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Kosciol Wniebowzi^cia Najswi^tszej Marii
Panny w Lubiqzu nie doczekal si^ jednorodnej
wizji przyszlosci. Wydaje si^, ze scierajq si^ tu
dwie propozycje. Pierwsza z nich wyklarowala si^
w srodowisku historykow sztuki, ktorzy postulujq
stworzenie Muzeum Michaela Willmanna. Koncepcja ta posiada realne podstawy. Patrzqc na
ogolocone, lecz b^dqce w dobrej kondycji mury
kosciola przyklasztornego, trudno uwierzyc, ze
wyposazenie wn^trza, choc zdekompletowane,
zachowalo si^ w dobrym stanie i mogloby wrocic na swe pierwotne miejsce. Podobnie obrazy
Willmanna rozproszone sq po muzeach i innych
kosciolach26. Badacze sprzeciwiajq si^ zaprzeszlym
ideom rekonstruowania utraconych elementow
wystroju i, holdujqc nowym technologiom, proponujq wykorzystanie projekcji multimedialnych
dopelniajqcych obraz calosci i stanowiqcych wartosc historycznq, edukacyjnq i turystycznq27. Historycy sztuki postulujq nawet rozszerzenie koncepcji Muzeum Willmanna i przeistoczenie go
w Galeri^ Slqskiej Sztuki Barokowej.
Druga koncepcja lansowana jest przez gospodarza obiektu - Fundacja Lubiqz. Opiera si^ na
propozycji rewitalizacji opracowanej przez biuro
architektoniczno-projektowe „Pentagram” w Poznaniu28, postulujqcej przeksztalcenie opactwa
w centrum hotelowo-kongresowo-wypoczynkowe, a kosciol Wniebowzi^cia NMP w przestrzen
wystawienniczq29. Fundacja, wiedziona zapewne
ch^ciq zdobycia funduszy na prace konserwator
skie obiektu, posuwa si^ do kontrowersyjnych
decyzji o charakterze komercyjnym. Imprezy ma-

ka: „Opracowanie programu ochrony i wykorzystania najcenniejszych obiektow dziedzictwa kulturowego przy wlqczeniu
zrodel finansowania i odpowiedzialnosci za ich zachowanie
(m.in. Lubiqz, Ksiqz, Krzeszow), ktora daje nadziej^ na polepszenie sytuacji finansowej obiektu”, http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/SRWD/
SRWD_2020-final.pdf, dost^p: 16.02.2016.
26 B. Steinbom, O zyciu i tworczosci Michaela Wil
lmanna, [w:] Michael Willmann (1630-1706), Katalog
wystawy [Salzburg-Wroclaw 1994], Salzburg 1994, s. 18
24; K. Sztarballo, Niezwykle losy obrazow z kolekcji lubiqskiej, „Ochrona Zabytkow” 2000, 53, s. 32-38; A. Koziel,
Doskonala szkola malarstwa, czyli slow kilka o zespole ob
razow Michaela Willmanna z dawnego kosciola klasztornego
Cystersow w Lubiqzu, [w:] Opactwo cystersow w Lubiqzu...,
s. 259; M. Wyrzykowska, dz. cyt., s. 445-459; E Skrzywa
nek, dz. cyt., s. 460-465; A. Organisty, M. Wyrzykowska,
dz. cyt., s. 149-160.
27 A. Organisty, M. Wyrzykowska, dz. cyt.
28 http://www.fundacjalubiaz.org.pl/rewitalizacja.php,
dost^p: 7.02.2016; http://pentagramarchitekci.pl/portfolio/
rewitalizacja-opactwa-w-lubiazu/, dost^p 13.02.2016.
29 M. Wyrzykowska, dz. cyt., s. 452.

A SP w Gdahsku; Projekt Jacka Staniszewskiego „Subkul
tury - Slup Kultury”.
32 1999 - Genesis - wystawa instalacji Magdaleny
Schmidt-Gory; 2004 - Wstancie, chodzmy Aliny Afanasjew; 2007 - Swiqtynia Sztuk Wszelkich; 2008 - Obiekty i sztandary wiary, ktorej zabrakio; 2010 - Blue Morph
- instalacja Victorii Vesny i Jamesa Gimzewskiego; 2011
- Lunae Descriptio.
33 2005 - wideofresk Oddychajqca katedra Domini
ka Lejmana; 2006 - Inauguracja - Wirtualny (cud), wideoperformance - Jacek Staniszewski; 2007 - Daylight
System - Miroslaw Filonik; 2008 - Poslaniec - Bill Viola;
2009 - Kolumbowie w sw. Janie - autor koncepcji Przemyslaw Adamski; 2013 - Inject - Herman Kolgen, pokaz
audiowizualny w ramach Open Source Art Festival.
34 http://centrumswjana.pl/projekt-subkultury-slupkultury-jacek-staniszewski/.
35 http://www.gazetakaszubska.pl/19575/nowa-galeria-miejska-na-slupach, dost^p: 10.02.2016; notatki
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30 1997 - historyk fotografii Konrad Nawrocki Powrot
na gdanskie uliczki. Trzysta starych fotogramôw do 1945;
1999 - Portret roku 1989. Powtorka z wyborow ’89. Trzysta
fotografii dwudziestu dwôch autorow; dokumenty ze zbiorôw Archiwum Pafistwowego w Gdafisku, Archiwum KK
NSZZ „Solidarnosc”, Osrodka „Karta” w Warszawie, osôb
prywatnych, a takze Okrqgly Stôl wypozyczony z Kancelarii Prezydenta RP; 2003 - Historia wg Newsweeka - okolo siedemdziesiçciu tematôw i ponad trzysta zdjçc z lat
1933-2001; 2004 - Wystawa Swiat w obiektywie „National
Geographic” i Cmentarze Nowego Orleanu Piotra Millatiego; 2005 - Pielgrzymki polskie. Kronika podrozy papieskich
do Ojczyzny - wystawa zdjçc Adama Bujaka, Wyprawy
na krance swiata - wystawa fotografii „National Geogra
phic” i Ziemia obiecana Tomka Sikory; 2007 - wystawa
fotografii Kingi Choszcz w ramach III Festiwalu Kultur
Swiata „Okno na Swiat”; 2008 - Wystawa pokonkursowa XI edycji Pomorskiego Konkursu Fotografii Prasowej
im. Zbigniewa Kosycarza; 2010 - UFO Projekt Szymona
Rogifiskiego; 2011 - wystawa fotografii Ocalic Narodowq
Spusciznç. Ostance Prosb i Nekropolie Pomorza - wystawy
obiektôw i fotografii; 2014 - wystawa prac Piotra Niklasa
pt. Przejscie.
31 1999 - Anioly Swiata - wystawa malowidel ze
zbiorôw Stowarzyszenia Sacro Art z Krakowa oraz rzezb
z Kaszub i Pomorza; 2005 - prof. Maciej Swieszewski,
Obraz Ostatnia Wieczerza; 2006 - Listy niewyslane - wystawa kolazy Aliny Afanasjew; 2007 - Triennale Tkaniny
Baltyckiej; 2011 - wystawa Usmiech Lqczy i Art in Exile
/ Sztuka na uchodzstwie; 2013 - Maly Trojkqt Weimarski;
2015 - Cierpliwosc - wystawa Iwony Zajqc; Punkty Styczne. Wystawa Miçdzywydzialowych Srodowiskowych Studiôw Doktoranckich A SP w Gdafisku w ramach 70-lecia

performance, akcje parateatralne czy instalacje32.
Gotyckie wn^trze jest szczegolnie przyjazne pokazom wykorzystujqcym elektroniczne srodki przekazu artystycznego: wideoart, wideoinstalacje czy
kolaze elektroniczne33.
Przykladem funkcjonowania Centrum sw.
Jana jako miejsca wystawienniczego moze byc
ekspozycja prac Iwony Zajqc pt. Cierpliwosc (6—
29 listopada 2015 roku). Skladaly si^ na niq trzy
plotna o wymiarach 185 x 300 cm, na ktorych
wsrod szwedzkich wzorow ludowych artystka wyhaftowala wypowiedzi gdanskich stoczniowcow
mowiqcych o ich zzyciu si^ z zakladem pracy.
Interpretacja projektu rozwija si^ wielokierunkowo. Zaskakujqce jest zestawienie szwedzkiego
folkloru z probq ukazania mentalnosci polskich
robotnikow. Jednak dwa przeciwlegle brzegi Baltyku lqczq nici natury historycznej, kulturowej,
mentalnej. Nietypowa dla Zajqc technika haftu
(artystka zaslyn^la jako tworca streetartowy —
murale wykonywala technikq szablonu) zwraca
uwag^ na trud pracy tworczej. Mozolnosc i cierpliwosc to cechy coraz rzadziej obecne w sztuce
wspolczesnej. Artystka zdaje si^ isc na przekor
wspolczesnym tendencjom, pragnqc ocalic —tak
jak atmosfer^ Stoczni Gdanskiej —skrawki przeszlosci. Wspolnym mianownikiem dla zawartych
w wystawie tresci jest topos pracy.
5 grudnia 2015 roku przed kosciolem sw. Jana
odbyla si^ akcja Jacka Staniszewskiego w ramach
projektu „Subkultury —Slup Kultury”, ktorej ku
ratorem byl Pawel Mazur34. Zalozenie projektu
jest dobrze znane mieszkancom Trojmiasta. Staniszewski, jako kierownik Pracowni Propagandy
Spolecznej na Wydziale Grafiki gdanskiej Akademii Sztuk Pi^knych, prowadzil wraz ze swoimi studentami podobny projekt w Sopocie35.

Or

sowe (inscenizacje historyczne czy Slot Art Festi
val) przyciqgajq rzesze odbiorcow, jednakowoz nie
jest to najkorzystniejsze dla zabytkowych murow.
W dalszej cz^sci artykulu chcialabym omowic
poszukiwania alternatywnych funkcji dla obiektow sakralnych i postsakralnych w postaci mariazu sztuki wspolczesnej z zabytkowymi wn^trzami koscielnymi na przykladzie kosciola sw. Jana
w Gdansku i kosciola przyklasztornego Wniebowzi^cia Najswi^tszej Marii Panny w Lubiqzu. Taka
strategia sprz^gni^ta jest z programami samorzqdow widzqcych w nich szans^ na rozwoj regionu.
Dobrym przykladem jest przypadek Centrum sw.
Jana w Gdansku, przyszlosc kosciola lubiqskiego
nie jest juz tak klarowna.
Sztuka wspolczesna we wn^trzach kosciola sw.
Jana w Gdansku pojawila si^ w roku 1996 i funkcjonowala mimo trwajqcych prac remontowych.
Najcz^sciej odbywajq si^ tu koncerty. Popularne
sq tez widowiska teatralne, baletowe, opery i pokazy filmowe. Wsrod pokazow sztuk wizualnych
we wn^trzach kosciola najliczniej gosci fotografia30. Wystawy malarstwa i tkaniny artystycznej
nie sq juz tak cz^ste31. Wielkim uznaniem publicznosci cieszq si^ pokazy nowszych form sztuki jak

18 pazdziernika 2011 roku zostala otwarta Nowa
Galeria Miejska w Sopocie, ktora w formie slupa
informacyjnego pojawila si^ w przestrzeni miasta.
Wedlug zalozenia inicjatora tej akcji —dra hab.
Jacka Staniszewskiego, slup mial si^ stac swoistym
forum wypowiedzi studentow ASP na nurtujqce
ich tematy spoleczno-polityczne. Zaangazowana
i bezkompromisowa postawa artystyczna zawsze
byla bliska Staniszewskiemu, ktory sprzeciwia
si^ „ikeizacji” sztuki czy, inaczej mowiqc, jej upudrowaniu36. Dla tego tworcy istot^ dobrej sztuki
stanowiq emocje. Nie dziwi zatem, ze artyscie odpowiada dzialanie w przestrzeni miasta, noszqce
w sobie atmosfer^ happeningu.
Kontrowersyjnym przykladem mariazu sztuki
wspolczesnej z zabytkowym wn^trzem jest goszczqca w murach lubiqskiego kompleksu poklasztornego od 2001 roku coroczna impreza masowa
pod nazwq Slot Art Festival. Formula tego wydarzenia jest polqczenie pierwiastkow kultury alternatywnej i chrzescijanskiej. W ciqgu pi^ciu dni
uczestnicy dzielq czas pomi^dzy liczne warsztaty,
koncerty, wystawy, projekcje filmow oraz wyklady. Bogaty program przyciqga coraz wi^kszq liczb^
uczestnikow. Organizatorzy otrzymali wsparcie
ze strony Fundacji Lubiqz oraz wladz lokalnych,
Urz^du Miasta Wolow i Starostwa Powiatowego
w Wolowie37.
Wsrod artystow prezentujqcych swoje prace na
Slot Art Festival byla Malgorzata Szandala, ktora
w 2009 roku zaprezentowala i n s t a l a j Kolumna
meduza —prac^ powstalq w spontanicznej reakcji
na atmosfer^ wn^trza. Autorka przyznaje, ze surowosc i moc architektury pocysterskiego kosciola
urzekla jq, ale i sprowokowala do przeciwstawienia trwalosci dziejowej architektury ulotnosci
wyimaginowanej kolumny. Pozyskany na miejscu
material — czerwono-biale tasmy ostrzegajqce
zwiedzajqcych przed trwajqcymi pracami budowlanymi —posluzyl do stworzenia tej kolumny-meduzy. Instalacja Szandaly byla poddana ludzkiej
autorki z wypowiedzi J. Staniszewskiego na spotkaniu
w cyklu „Ksztalty w strefach znaczeû” prowadzonym przez
dr Dorotç Grubbç-Thiede w Instytucie Kultury Miejskiej
w Gdaûsku 17.02.2015, http://www.ikm.gda.pl/activity/
zakonczone-projekty/ksztalty-sferach-znaczen/.
36 Rozmowa z Jackiem Staniszewskim przeprowadzona przez Malgorzatç Zerwe, https://radiogdansk.pl/index.
php/audycje-rg/dokumenty-i-reportaze/item/27820-artysci-jacek-staniszewski.html, dostçp: 10.02.2016.
37 http://slot.art.pl/pl/festinfo/o-festiwalu, dostçp: 7.02.
2016. N a tej stronie internetowej nie ma jednak informacji, jakq opiniç wydal Wojewôdzki Urzqd Ochrony Zabytkôw w sprawie organizowania tak duzej imprezy i towarzyszqcych jej prac przystosowujqcych ten obiekt zabytkowy.
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interwencji i czula na kazdy jej przejaw, rejestrujqc ruch powietrza wywolany krokami przechodniow38.
W 2015 roku w ramach projektu „Artkatedra”
na SAF odbyla siç wystawa Aguli Swobody. Artystka pokazala publicznosci nie tylko swoje prace
malarskie, ale takze trzy performance’e zatytulowane Krwioobieg. Koncepcja akcji odnosila siç do
metafory drzew jako krwioobiegôw. Skojarzenie
zostalo spotçgowane przez rozlanie czerwonej
farby sciekajqcej po galçziach drzew. Wyrastajqce z jednego pnia konary rozchodzq siç i oddalajq. W tym naturalnym stanie rzeczy artystka
widzi symbolicznq opowiesc o zmieniajqcych siç
relacjach miçdzyludzkich i czlowieka z Bogiem.
Malarstwo Swobody rowniez podejmuje tç tematykç, opierajqc jçzyk metafory na wizjach surrealistyczno-poetyckich. Swiat basni i dziwow z lat
dziecinstwa stworzony w wyobrazni artystki staje
siç narzçdziem do komentowania zdarzen i relacji
z zycia codziennego zaobserwowanych w doroslym zyciu.
Rok wczesniej wystawy sztuk wizualnych w katedrze odbywaly siç pod haslem „Przestrzen Wolnosci”. Do artystow zjednoczonych pod tym ha
slem dolqczyli Katarzyna Wyrembelska i Tomasz
Soin. Wyrembelska zwiqzana jest z poznanskim
srodowiskiem artystycznym (absolwentka malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu)
i warszawskim (studia magisterskie na Wydziale
Sztuki Mediow Akademii Sztuk Piçknych w Warszawie). Soin (absolwent Wydzialu Architektury Politechniki Warszawskiej) oparl swojq drogç
twôrczq na polqczeniu muzyki i sztuk wizualnych.
W Lubiqzu zaprezentowal interdyscyplinarny pro
jekt „Wayout”, ktôry realizuje wraz z innymi artystami. Sklada siç na niego album muzyczny oraz
show lqczqcy elementy koncertu i przedstawienia.
Wizualnq warstwç tego projektu stanowi 16 gra
fik ukazujqcych wspôlczesnq reinterpretacjç emocji zwiqzanych Drogq Krzyzowq Jezusa. Religijne
inspiracje sq u Soina mocno ukryte, wymagajq od
odbiorcy swoistego wtajemniczenia czy zaufania
emocjom oraz oddania siç refleksji i kontemplacji na drodze do odnalezienia ponadczasowych
wartosci i analogii pomiçdzy wspôlczesnosciq
a przeszlosciq. Styl artysty zdradza pierwszenstwo
photoshopa przed tradycyjnq edukacjq plastycznq. Stqd wirtuozeria techniczna nie idzie w parze
z jakosciq formy wizualnej.

38
http://malgorzata-szandala.art.pl/strona_gosia_11/
kolumnameduza.htm, dostçp: 9.03.2016.

nych). Nie ma zadnych gwarancji, ze nowi wlasciciele uszanujq pami^c materialnq obiektu, a tym
bardziej jego wartosc historycznq. Czy w zwiqzku
z tym mozemy wciqz mowic o sprawnym systemie
ochrony zabytkow w Europie? Moze zatem warto wytyczyc drog^, na ktorej spotkajq si^ rozwaga
i swiadomosc z ekonomiq i nowoczesnosciq. By
tak si^ stalo, potrzebna jest racjonalna polityka
samorzqdow w kooperacji z urz^dami ochrony zabytkow oraz animatorzy kultury, ktorzy nie tylko
skoncentrujq si^ na realizacji swoich projektow,
ale rowniez b^dq swiadomie dbac o zachowanie
zastanego dziedzictwa.
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Spotkania sztuki wspolczesnej z katedrq lubiqskq majq takze inny wymiar. We wn^trzach
budowli organizowane sq rowniez wystawy. Na
przyklad prezentacja prac Jozefa Halasa Lubiqz.
Od Willmanna do Halasa, ktorej glownq inicjatorkq byla Ewa Kaszewska z Fundacji Galeria 2.
Wernisaz wystawy odbyl si^ 7 grudnia 2011 roku.
Juz sam tytul sugeruje dialog wspolczesnosci z historiq. Niegdys mury katedry zdobily plotna wybitnego barokowego mistrza Michaela Willmanna. Olbrzymi, czterometrowy obraz Jozefa Halasa
(okolo 20 m2), powstaly specjalnie na t^ wystawy,
byl holdem dla zyjqcego ponad 350 lat wczesniej
malarza lubiqskiego. Pozostale prace (czternascie
cyfrowych kopii obrazow 2 m x 2 m z cyklu „Duze
Figury”) byly rowniez inspirowane malarstwem
religijnym39.
Przedstawione przyklady poszukiwan alternatywnych funkcji zabytkowego wn^trza sakralnego
—kosciol sw. Jana w Gdansku i kosciol pocysterski
w Lubiqzu —pokazujq dwie odmienne sytuacje.
W pierwszym przypadku, mimo silnego naruszenia konstrukcji obiektu, po 1989 roku udalo si^
lokalnej spolecznosci i wladzom podzwignqc zabytek z ruiny. W drugim —mimo dobrego zachowania murow obiektu i duzej cz^sci wyposazenia
—zabytek straszy pustkq.
Poszukiwanie alternatywnych funkcji opartych na mariazu sztuki wspolczesnej i zabytkowych wn^trz koscielnych jest problematyczne.
Nalezy miec swiadomosc zagrozen niesionych
przez tego rodzaju proby rewitalizacji i rewaloryzacji obiektow zabytkowych. Wypracowane przy
wspoludziale konserwatorow koncepcje sq podyktowane ratowaniem obiektu przed skutkami
zniszczen na przyklad wojennych. Jednak coraz
cz^sciej dochodzi do sytuacji, gdy z powodow ekonomicznych koscioly sq sprzedawane jako zwykla
nieruchomosc (na przyklad kosciol sw. Katarzyny
w Brukseli przeksztalcony na bazar czy supermar
ket Tesco w kosciele w Westbourne i wiele in-
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SUM M ARY
Alternative Functions of Historical Interiors of Churches and Fusion with Modem Art
The change of the historical-economic conditions
cause the civilised societies to re-evaluate the manag
ing of the historical monuments, and thus, to recalcu
late the resources used for their preservation. A spe
cific situation can be observed while analysing sacral
and post-sacral artefacts.
In the article, the author investigates two ex
amples depicting the strategy to supervise a histori
cal sacral interior during its fusion with the modern
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art: the Church of St John in Gdahsk and the Church
of Assumption of the Blessed Virgin Mary in Lubiqz.
The monuments differ in the area they are located
on; they are connected by the same tragic history and
by a “resurrection” they are currently experiencing
thanks to their cooperation with the modern art. The
article focuses on the quality and specifics of these fu
sions?

