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Introduction

Kościół w dzielnicy Błonie w Przemyślu wybudowano na początku XX wieku. Na projektanta tej świątyni
parafia wybrała architekta Stanisława Majerskiego, znanego już w tym czasie projektanta kościołów i obiektów
publicznych. Omawiany obiekt, zaliczany do zabytków
budownictwa architektury i wpisany do rejestru zabytków, nie został do tej pory objęty badaniami naukowymi. Stosunkowo młody wiek kościoła oraz być może, jak
wydaje się bez szczegółowych oględzin, dobrze odczytywana i prosta bryła świątyni nie zachęcały badaczy do
podjęcia badań. Niemniej kościół ten, z chwilą ukończenia jego budowy, zmienił sylwetę miasta Przemyśla na
osi wschód – zachód. Stał się widoczną subdominantą
zabudowy miejskiej.
W artykule przedstawiono historię budowy świątyni
w oparciu o przeprowadzoną kwerendę archiwalną w Archiwum Państwowym Miasta Przemyśla, archiwum Podkarpackiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu,
Kroniki kościoła łac. na Błoniu oraz archiwum prywatnego ks. prałata T. Końskiego i ks. prałata St. Ożoga. Dokonano szczegółowych oględzin obiektu, wycinkowych
badań architektonicznych (na tyle, na ile pozwalały warunki) oraz przestudiowano dokumentację techniczną
i konserwatorską. Badania, które w dalszym ciągu trwają, pozwoliły omówić i scharakteryzować wartości zabytkowe świątyni z okresu historyzmu, przeanalizować podejmowane podejścia konserwatorskie, co było głównym
celem badań, oraz uchwycić tło wydarzeń towarzyszących budowie kościoła.

The church in the Błonie quarter in Przemyśl was
built at the beginning of the 20th century. The parish chose
architect Stanisław Majerski, then a well-known designer
of churches and public utility buildings, to design the
church. The object in question numbered among valuable achievements of building and architecture, and entered into the register of historical buildings, has not yet
been subjected to in scientific research. The relatively
young age of the church and possibly, as might seem without a detailed inspection, the easily readable and simple
bulk of the church did not encourage scientists to commence research. Nevertheless, once its construction had
been completed the church altered the silhouette of the
city of Przemyśl in the east – west direction, as it became
a visible subdominant among the city buildings.
The article presents the history of the church construction process on the basis of a preliminary research
conducted in the State Archive of the City of Przemyśl,
the archive of the Podkarpackie Monument Protection
Office in Przemyśl, the Chronicles of the Latin church
in Błonie and the private archive of rev. Prelate T. Koński
and rev. Prelate St. Ożóg. A detailed inspection of the
object was carried out, as well as fragmentary architectonic research (as far as conditions allowed), and the technical and conservation documentation was carefully studied. The research, which is still in progress, allowed for
discussing and characterising historic values of the church
from the period of historicism, analysing the applied conservation approaches which was the main aim of the research, and grasping the events constituting the background for the church construction process.

1. Rys historyczny
W dniu 2 grudnia 1906 roku na walnym zebraniu
mieszkańców dzielnicy Błonie, w którym uczestniczył
burmistrz miasta Doliński, uchwalono budowę kościoła. Wybrano komitet, na czele którego stanął ks. prałat
Karol Krementowski, a po jego śmierci funkcję tę objął
ks. Antoni Gorczyca. Teren pod budowę kościoła, przekazany przez Jana Wołyńca, który objął kierownictwo
budowy, poświęcono w maju 1908. Kościół wybudowany został w latach 1908-1911, w oparciu o projekt inż.
Stanisława Majerskiego.

Praca dopuszczona do druku po recenzjach

1. Historic outline
The decision to build a church was passed on December 2, 1906, at a general meeting of the residents of
the Błonie quarter, in which the city mayor Doliński also
participated. A committee was selected, presided over by
the rev. Prelate Karol Krementowski, and after his death
by the rev. Antoni Gorczyca. The church building site,
donated by Jan Wołyniec who became the site manager,
was consecrated in May 1908. The church was erected

Article accepted for publishing after reviews

Wiadomości Konserwatorskie • Conservation News • 28/2010

61

Budowa świątyni kosztowała około 100 000 koron,
a wśród ofiarodawców należy wymienić: gminę Przemyśl, biskupa J.S. Pelczara, ks. K. Krementowskiego,
księżniczkę K. Lubomirską. Mieszkańcy tej dzielnicy
bardzo chętnie ofiarowywali sumy pieniężne na budowę przyszłego kościoła. W czerwcu 1908 roku rozpoczęto
budowę fundamentów, a 4 października 1908 roku kamień węgielny pod budowę nowego kościoła położył biskup przemyski Józef Sebastian Pelczar. Mury świątyni
wzniesione były już w tym czasie do wysokości 7 m.
Należy wspomnieć, że w trakcie budowy zmieniono plan
świątyni, powiększając szerokość kościoła o ok. 2 m. Przy
końcu budowy w 1911 roku zawaliło się sklepienie nawy.
Przyczynami awarii budowlanej obwiniano budowniczego Władysława Kwiecińskiego z Leżajska. Jak zaznaczono w Kronice kościoła łac. na Błoniu: „Kościółek zbudowany w stylu gotyckim, z cegły (…) ma ładną smukłą
wieżę, wysoką do góry się wspinającą i jest prawdziwą
ozdobą tutejszej dzielnicy. Długość wynosi 23 metry –
szerokość w nawie 9 m, a wysokość 14,50 m. Duża brama, kaplice powiększają obszar kościółka”1. Poświęcenie
kościoła odbyło się 19 listopada 1911 roku, a więc budowa trwała 5 lat od czasu powstania komitetu budowy.
Uroczystość poświęcenia nowej świątyni odbyła się pod
przewodnictwem ks. biskupa J.S. Pelczara. Pierwszym
opiekunem i rządcą kościoła został ks. Andrzej Łukasiewicz, a od grudnia 1912 roku administrację objął ks.
Adam Leja, katecheta szkoły im. A. Mickiewicza. Ogrodzenie kościoła w formie parkanu sfinansował Michał
Bystrzycki, wiceprezydent miasta. W 1926 roku w kościele zainstalowano światło elektryczne, prace te wykonał Władysław Ząbek. Koszt instalacji elektrycznej wyniósł 3 367 zł. Z historią rozwoju parafii związana jest
data 1935 roku, kiedy kupiono kolejną działkę, a w roku
następnym firma Józefa Górniaka wykonała w kościele
wentylację. Kratki wentylacyjne założono w oknie nad
zakrystią, otwarto zatkane otwory w sklepieniu i w
oknach strychowych zainstalowano żaluzje. Kościół poddano gruntownym pracom malarskim w lipcu 1936 roku,
kiedy pomalowano wnętrze, zakrystię, przedsionek, wieżę, chór. Wnętrze pomalowane zostało techniką wapienno-kazeinową w 4 odcieniach koloru kremowego, lamperia zaś farbą olejną. Odnowiono ołtarze, odświeżono
ławki, przemalowano westybul. Założono malowanie
frontonu kościoła farbą olejną, gzymsy postanowiono
wykonać jako pozłacane. Przyjęty sposób tzw. odnowienia kościoła daje nam obraz stosowanych w ówczesnym
okresie metod modernizacji obiektów. Wyposażenie kościoła zostało wzbogacone 21 marca 1937 roku o nową
chrzcielnicę, którą wykonał Teofil Krupiński z Kańczugi. Artysta rzemieślnik chrzcielnicę przedstawił w formie
bryły ośmiobocznej o trzonie w kształcie kapitela i pokrywie stożkowej. W tym samym roku w kwietniu zarząd miasta Przemyśla wykonał chodnik przy kościele,
a po przeciwnej stronie ułożył kanalizację i usunął wysoki transformator, chowając elektryczne podzespoły
w studzience pod poziomem nawierzchni chodnika. Jak
odnotował ks. proboszcz Franciszek Twardzicki, „Przestrzeń przed kościołem powiększyła się przez to znacznie i kościół został odsłonięty i jest widoczny z większej
odległości”2. Skrzyżowanie dróg przy kościele zostało
oświetlone. W tym samym czasie zniwelowano teren
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between 1908 and 1911, according to the project by engineer Stanisław Majerski.
The construction of the church cost approximately
100 000 crowns, and among the benefactors were: the
District of Przemyśl, Bishop J.S. Pelczar, rev. K. Krementowski and Princess K. Lubomirska. Residents of the
quarter were also willing to donate money towards the
building of the future church. In June 1908, the foundations were laid and on October 4, 1908, the Bishop of
Przemyśl Józef Sebastian Pelczar laid the cornerstone for
the construction of the new church. By that time the
church wall had already been built up to the height of
7 m. It should be mentioned that the church plan was
altered during the construction process and the church
was made app. 2 m wider. In 1911, towards the end of
construction, the vault over the nave collapsed. The
builder Władysław Kwieciński from Leżajsk was blamed
for that building catastrophe. It was recorder in the
Chronicle of the Latin church in Błonie: “The church
was built in the Gothic style, from brick (…) has a slender
tower, tall and soaring upwards and is the pride of the
quarter. It is 23 metres long, 9 m wide in the nave, and
14.5 m high. A large gate and chapels enlarge the area of
the church”1. The church was consecrated on November 19, 1911, so the construction took 5 years since the
building committee had been set up. The ceremony of
consecrating the new church was conducted by the Bishop J. S. Pelczar. The first guardian and administrator of
the church was rev. Andrzej Łukasiewicz, and since December 1912 it was administered by rev. Adam Leja,
a catechist at the A. Mickiewicz School. The church fence
was funded by Michał Bystrzycki, vice – president of the
city. In 1926 electricity was installed in the church, and
the work was performed by Władysław Ząbek. The cost
of installation of electricity amounted to 3 367 zloty. The
next important date in the parish history was 1935, when
another plot of land was purchased, and the year 1936
when the firm of Józef Górniak installed air conditioning in the church. Ventilation grates were fixed in the
window over the sacristy, the blocked openings in the
vault were cleaned out and blinds were installed in the
loft windows. The church was painted in July 1936, when
the interior, sacristy, porch, tower and the choir were all
painted. The interior was painted 4 shades of cream using
the lime-casein technique, and the border was made with
oil paint. The altars were renovated, the pews freshened
up, and the vestibule was repainted. The church frontage
was to be pained with oil paint, and the cornices were to
be gilded. The approved way of the so-called renovation
of the church offers a picture of methods of object modernization used in those times. A new baptismal font made
by Teofil Krupiński from Kańczuga was added to church
fittings on March 21, 1937. The master craftsman presented the font in the form of an octagonal block with
a shaft in the shape of a capital and a conical lid. In April
the same year, the administration board of Przemyśl had
pavement laid by the church, and sewage pipes on the
opposite side, and had a tall transformer removed hiding
its electrical sub-assemblies in a manhole beneath the pavement. The Vicar Franciszek Twardzicki recorded that “The
space in front of the church was significantly enlarged;
the church was exposed and is visible from further away”2.
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wokół kościoła pokrywając powierzchnię żwirem i drobnym piaskiem. Wokół kościoła utworzona została zdefiniowana przestrzeń publiczna. Samodzielna parafia powołana została do życia w 1917 roku.
Według „Schematismus univers” z 1933 liczba mieszkańców tej parafii z mieszkańcami parafii katedralnej
wyznania rzymskokatolickiego liczyła 11200 osób, greckokatolickiego 6850, a wyznania mojżeszowego 11980.
Po roku 1919 zaczęto czynić starania o założenie cmentarza, gdyż zmarłych chowano w dzielnicy Wilcze na
cmentarzu przycerkiewnym.
Po zakończeniu budowy obiektu miasto Przemyśl
wzbogaciło się o świątynię w charakterze nawiązującym
do form neogotyckich, zarówno w szacie zewnętrznej,
jak i w wystroju wewnętrznym. Tak zwany „kościółek
na Błoniu” wniósł do przestrzeni Przemyśla nowy akcent w widoku panoramicznym miasta.
W latach 60. XX wieku wykonano malowidła ścienne we wnętrzu. Inspiracją do zmiany wnętrza świątyni
były zbliżające się uroczystości 1000-lecia chrztu Mieszka I, a pomysłodawcą był ówczesny proboszcz, ks. prałat
Tadeusz Koński. Autorem tych dekoracji malarskich jest
Witold Skulicz. Na sklepieniu naniesiono motywy roślinno-ornamentalne, zaś w prezbiterium sceny figuralne. Przy kościele parafialnym swoją pracą służą od roku
1904 siostry Albertynki.

The crossroads by the church was illuminated. At the same
time the area around the church was levelled and the surface was covered with gravel and fine sand. A defined public space was created around the church. An independent
parish was established in 1917.
According to “Schematismus univers” from 1933, the
residents of the parish together with the inhabitants of
the Roman – Catholic cathedral parish numbered 11 200,
the Greek Catholics 6850 and the Jews 11 980. After 1919,
efforts were made to have a cemetery established, since
the dead were buried in the Wilcze quarter in the graveyard by the Orthodox church.
After completing the building construction, the city
of Przemyśl gained a church alluding in its character to
neo-Gothic forms, both in its outside and interior decorations. The so-called “Błonie church” introduced a new
accent to the panoramic view of the city.
In the 1960s, wall paintings were made inside. The
change in the church interior was inspired by the approaching celebrations of the 1000th anniversary of the
baptism of Mieszko I, and its originator was the then
Vicar, rev. Prelate Tadeusz Koński. The author of the
painting decoration was Witold Skulicz. Plant ornaments
were painted on the vault, while figurative scenes in the
presbytery. Since 1904, Albertine sisters have been serving in the church.

2. Opis obiektu

2. Object description

Kościół zaznaczający się zwartą formą w panoramie
miasta położony jest we wschodniej jego części przy
ul. T. Zana i Lwowskiej. Orientowany na kierunek
wschodni założony został na planie krzyża, którego
wszystkie naroża objęto ceglanymi z jednym uskokiem
przyporami o kształcie prostokątnym i romboidalnym
w części przyziemnej. Bryła kościoła składa się z jednej,
oświetlonej z każdej strony trzema wysokimi oknami
nawy o wysokości 12 m, do której od strony południowej przylega wieża o wysokości 29 m, transeptu mieszczącego w swoich ramionach kaplice z dwoma oknami
i prezbiterium zakończonym formą trójboczną o oknach
ostrołukowych.
Kościół wybudowano z murów ceglanych w wątku
główkowym, zaś gzymsy i opaski wykonano z kamienia.
Cokół w nawie głównej zaznaczony gładkim tynkiem, a w
części prezbiterialnej z tynku imitującego płyty kamienne czerwonego piaskowca. Szczyty elewacji frontowej
i transeptu o charakterze neogotyckim zakończone zostały formą schodkowo-sterczynową. Ściana szczytowa podzielona została dwoma płaskimi gzymsami z piaskowca,
z których jeden biegnie na wysokości linii oparcia połaci
dachowej, a drugi akcentuje zwieńczenie przypór i przejście łuków okiennych w linię pionową. Gzyms ten opasuje kościół po jego obwodzie. Ściany kościoła zwieńczono kamiennym profilowanym gzymsem z arkadkowym
fryzem, oprócz fasady i szczytowych ścian transeptu, gdzie
położono kamienny płaski gzyms, a nad nim wymurowano ścianę z ostrołukowym okienkiem i sterczynami.
W trójkącie ściany szczytowej wykonano środkowe okno
i cztery ostrołukowe blendy opasane piaskowcem, o wysokości nawiązującej do przebiegu linii szczytowej. Wejście główne zaakcentowane zostało kamiennym arkado-

The church, whose compact form stands out in the
city panorama, is located in its eastern section at T. Zan
and Lwowska Street. It is oriented towards the east, and
was laid out on the plan of a cross whose all corners were
framed with brick buttresses with one offset, rectangular in shape but rhomboidal in their ground section. The
bulk of the church consists of one main nave 12 m high
illuminated by three tall windows on each side, on the
south side adjoined by a 29-metre-tall tower, and
a transept encompassing chapels with two windows each
and a presbytery enclosed with a three-sided form with
ogival windows.
The church has brick walls with header bond, while
cornices and trims were made from stone. The set-off in
the main nave was highlighted in smooth plaster and in
the presbytery with plaster imitating slabs of red sandstone. The neo-Gothic gables of the front elevation and
the transept were crowned with step-pinnacle forms. The
gable wall was divided by two flat sandstone cornices,
one of which runs at the height of the roof support, while
the other highlights the buttress tops and the transition
of window arches into a vertical line. The latter cornice
encircles the church round its perimeter. Church walls
were topped with a profiled stone cornice with arcade
frieze, except for the façade and the gable walls of the
transept where a flat stone cornice was applied over which
a wall with an ogival window and pinnacles was built. In
the triangle of the gable wall a central window and four
ogival blind ones trimmed with sandstone were made,
their height corresponding with the course of the gable
line. The main entrance was highlighted by the arcaded
stone portal with columns, set in the brick wall with pinnacles topped with a stone cross above which there is

Wiadomości Konserwatorskie • Conservation News • 28/2010

63

wym portalem z kolumnami, opasanym ścianą ceglaną ze
sterczynami, zwieńczoną kamiennym krzyżem, powyżej
którego umieszczono centralnie ostrołukowe okno.
Z dwóch stron prezbiterium dostawiono pięcioboczne pomieszczenia, a w jednym z nich od strony północnej urządzono zakrystię, do której prowadzą dwuskrzydłowe drzwi
płycinowe. W zakrystii zachował się ślad wejścia na ambonę. Do wnętrza kościoła wchodzi się przez drzwi stalowe dwuskrzydłowe, z ozdobnymi elementami florystycznymi i listwą środkową w formie kolumienki, zwieńczone nadświetlem półkolistym z kolorowym szkłem. Drzwi
zewnętrzne do wieży o dwóch skrzydłach płycinowych
z ostrołukowym witrażowym nadświetlem zostały wykonane z drewna.
W nawie głównej przy wejściu znajduje się drewniana kruchta z drzwiami w każdej ścianie, które prowadzą
do wnętrza świątyni. Nad kruchtą wydzielono chór
z drewnianą podłogą i ozdobną drewnianą balustradą.
Drzwi wewnętrzne prowadzące na chór, strych i wieżę
zainstalowano w formie dwuskrzydłowych przeszklonych, z nadświetlem po prawej stronie przy wejściu
w ścianie południowej. W wieży do wysokości pierwszej
kondygnacji zamontowano schody kręte z kutą metalową balustradą o wzorach esownicowych, a powyżej schody drabiniaste drewniane. Nawa główna nakryta jest czteroprzęsłowym sklepieniem krzyżowo-żebrowym z lunetami kryształowymi, a niższa nawa poprzeczna sklepieniem kryształowym. Cegły w lunetach ułożono w jodełkę. Między oknami nawy głównej umieszczono żebra
główne spoczywające na głowicach, a poniżej dano półkolumny zakończone opaską wałeczkową i formami
kwiatowymi. Posadzki wykonane zostały z płyt granitowych w kolorze grafitowo-stalowym. Przejście z nawy
głównej do prezbiterium jest zasygnalizowane trzema
stopniami, nad którymi rysuje się ostrołukowa tęcza.
Nawa główna i poprzeczna nakryte zostały dachami dwuspadowymi ze ścianą kolankową, prezbiterium trójspadowym, zakrystia i składzik wielopołaciowym, a wieża
wysokim ostrosłupem o miękkiej linii. Grubość ściany
nad grzbietem nawy ulega zmniejszeniu o grubość 1 cegły. Konstrukcja dachów jest drewniana, płatwiowo-kleszczowa z zastrzałami i kryta blachą miedzianą. Słupy z belkami połączono na czopy, a kleszcze ze słupami
i krokwiami śrubami. Nad sklepieniami zainstalowano
ściągi stalowe między lunetami.
Wieża zespolona z bryłą kościoła od strony południowej skonstruowana została na pięciu kondygnacjach z narożami objętymi uskokowymi przyporami sięgającymi
do czwartej kondygnacji. Sylwetkę wieży dzielą gzymsy.
Nad drugą kondygnacją występuje płaski kamienny
gzyms, a nad czwartą szeroki kamienny profilowany
gzyms, niosący niewielki szczyt schodkowo-sterczynowy. Najwyższa kondygnacja wieży jest węższa od niższych partii i posiada naroże ścięte. Płaszczyzna ściany
najwyższej kondygnacji dodatkowo podzielona została
poziomą linią kamiennego gzymsu łączącą się z opaskami łukowymi wysokich okien. Taka kompozycja podziałów architektonicznych zapewnia harmonię proporcji
bryły obiektu. Wieżę wieńczy profilowany kamienny
gzyms okapowy. Okna ostrołukowe wypełnione zostały
drewnianymi żaluzjami. Od strony południowej do wieży prowadzą ostrołukowe drzwi, a wnętrze oświetlane
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a central ogival window. On both sides of the presbytery
pentagonal rooms were added, one of which on the north
side houses the sacristy which can be entered through
a double-leaf panel door. A trace of an entrance to the
pulpit was preserved in the sacristy. The church can be
entered through a double-leaf steel door with decorative floral elements and the central column, topped with
a semi-circular fanlight with coloured glass. The exterior double-leaf panel door to the tower was made from
wood and has an ogival stained-glass fanlight.
In the main nave at the entrance there is a wooden
porch with door leading to the interior of the church in
each wall. Above the porch there is a choir with wooden floor and a decorative wooden balustrade. The interior door leading to the choir, attic and the tower was
installed in the form of a double-leaf glass door with
a fanlight on the right side at the entrance in the south
wall. A winding staircase with a wrought metal balustrade with S-shaped pattern was fitted in the tower
reaching up to the first floor, and wooden floating stairs
above. The main nave is covered with a four-bay groin
vault with crystal lunettes, and the lower transept is
covered with a diamond vault. Bricks in the lunettes
were laid in herringbone pattern. Main ribs supported
on capitals were placed between the windows of the
main nave, with engaged columns crowned with a rollmoulding band and floral forms below. Floors were
made from granite slabs, graphite-steel shade of grey.
The entrance from the main nave to the presbytery was
highlighted by three steps, over which an ogival rainbow was outlined. The main nave and the transept were
covered with gabled roofs with a braced wall, the presbytery with a three-hipped roof, the sacristy and the
storeroom with a hip roof, and the tower with a tall softlined pyramid. The thickness of the wall over the nave
ridge was decreased by the size of one brick. The roofs
had a wooden purlin-collar tie construction with angle
struts and were covered with copper sheets. Posts were
joined with beams using mortise and tenon joints, and
collar ties were joined with posts and rafters using bolts.
Steel collar beams were installed over the vaults between
the lunettes.
The tower, adjoining the church on the south side,
is a five-storey construction with corners encircled by
offset buttresses reaching up to the fourth storey. The
silhouette of the tower is divided by cornices. A flat
stone cornice is visible above the second storey, and
a wide profiled stone cornice carrying a small step-pinnacle gable can be seen above the fourth. The top storey of the tower is narrower than the lower sections
and has a truncated corner. The surface of the top storey wall was additionally divided with a horizontal line
of a stone cornice joining the arched trims of the tall
windows. Such a composition of architectonic design
has ensured a harmony of proportions in the object. The
tower was topped with a profiled stone eaves cornice.
Ogival windows were fitted with wooden blinds. On
the south side there is an ogival door leading into the
tower, and the interior is lit through slit windows in
the west and east elevation up to the third storey3. All
windows were highlighted with a cornice running below them.
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jest okienkami szczelinowymi w elewacji zachodniej
i wschodniej do wysokości trzeciej kondygnacji3. Wszystkie okna podkreślone zostały gzymsikiem podokiennym.
W rozwiązaniu architektonicznym kościoła widać
konsekwencję formy i przyjętego detalu artystycznego.
Kompozycja przestrzenna bryły kościoła tworzy logiczną i czytelną, historyzującą formę.
Kościół wpisany został do rejestru zabytków 6 czerwca 1983, a w decyzji ministra znalazł się zapis, że obiekt
posiada oryginalną elewację oraz wystrój wnętrza. Decyzja ta wyznaczyła nową wartość budowli i uznała myśl
architekta oraz kunszt budowniczych za wkład do rozwoju cywilizacyjnego Przemyśla.

3. Prace konserwatorskie
i modernizacyjne
Kościół do lat 60. XX wieku nie przechodził prac
budowlanych i konserwatorskich. W tychże latach zaczęły pojawiać się pęknięcia w murach kościoła, w partiach
przyziemnych od strony południowej przy wieży. Przyczyn nie ustalono, wskazując jedynie, że objawy te są
wynikiem podwyższenia nawierzchni drogi i nasilającego się ruchu pojazdów samochodowych oraz lokalnym
osiadaniem gruntu. Ksiądz proboszcz T. Koński wskazywał także, że pęknięcia w murach kościoła pojawiły się
po wybuchu gazu, jaki miał miejsce w sąsiedztwie przy
ul. Zielińskiego. Oprócz spękań ścian przechyleniu uległ
krzyż na wieży.
Pożar, który wybuchł w 1967 roku, zniszczył zakrystię i kredensy. Uszkodzeniu uległy również malowidła.
Po tych wydarzeniach przeprowadzono prace konserwatorskie i malarskie w prezbiterium. Prace te powierzono
artystom przemyskim: E. Korzeniowskiemu i W. Rokowskiemu. Z końcem lat 70. ks. prałat T. Koński zlecił opracowanie projektów witraży do kościoła Maciejowi Kałczyńskiemu. Przed stanem wojennym zostały wykonane projekty dla wszystkich okien. Zaproponowana forma witraży nawiązywała do szkoły B. Żeleńskiego.
Po II soborze watykańskim, kiedy wprowadzono
zmiany w liturgii, mensę ołtarza przeniesiono na ołtarz
soborowy. Na miejscu byłej ambony powieszono obraz
św. Faustyny. Historyczny ołtarz główny był kamienny,
płyta kamienna spoczywała na wspornikach. Pozostałości pierwotnego ołtarza przykryte zostały formami drewnianymi.
W kościele zmianie ulegały systemy grzewcze. W latach 60. pod zakrystią zainstalowano piec węglowo-koksowy, od którego wyprowadzono komin. Uruchomiono
ogrzewanie nadmuchowe, ciepłe powietrze tłoczono do
wnętrza kościoła poprzez kraty ułożone przy wielkim
ołtarzu i przy pierwszym stopniu ołtarza św. Karola Boromeusza. Następnie wykonano centralne ogrzewanie
opalane koksem, aby później przejść na piec gazowy.
W zakres prac modernizacyjnych wykonanych w latach
90. należy zaliczyć także wymianę posadzki w prezbiterium na płytki ceramiczne i wyłożenie płytkami kamiennymi powierzchni przy wejściu do wieży.
W latach 1999-2000 na zlecenie parafii wykonano
odkrywkę fundamentów wokół obiektu na głębokości
3,5 – 4,5 m. Powodem tych prac było wystąpienie spękań w murach fundamentowych, w ścianie od strony

The consistency in form and approved artistic detail
is clearly visible in the architectonic solutions in the
church. Spatial composition of the church makes up
a logical and legible historicist form.
The church was entered into the historic building
register on June 6, 1983, and the note of the object possessing an original elevation and interior decoration was
recorded in the official decision. The decision gave the
building a new value, and approved of the architect’s
concept and the builders’ craftsmanship as a significant
contribution to the civilisation development of Przemyśl.

3. Conservation
and modernisation work
Until the 1960s, the church did not undergo any
building or conservation work. During those years cracks
started to appear in the church walls, in the ground sections on the south side by the tower. No causes were
found, it was only indicated that the symptoms could
result from banking up the road surface and increasing
traffic, as well as local soil settling process. The Vicar
T. Koński also pointed out that the cracks in the church
walls appeared after the gas explosion which had taken
place in the neighbourhood, in Zielińskiego Street. Besides wall cracks, the cross on the tower had tilted.
The fire which broke out in 1967 destroyed the sacristy and pantries, and the paintings were also damaged.
After those events conservation and painting work was
carried out in the presbytery. The work was entrusted to
artists from Przemyśl: E. Korzeniowski and W. Rokowski.
Towards the end of the 1970s, he rev. Prelate T. Koński
commissioned Maciej Kałczyński to stained-glass windows for the church. Projects for all the windows had
been completed before the martial law was imposed. The
proposed form of the stained-glass windows alluded to
the school of B. Żeleński.
After the Second Vatican Council, when changed in
the liturgy had been introduced, the altar mensa was
moved to the council altar. The former pulpit was replaced with a painting of St. Faustina. The historic main
altar had been made of stone, with a stone slab resting
on supports. The remains of the original altar were covered with wooden forms.
The heating systems in the church were also gradually altered. In the 1960, a coal and coke heating stove
was installed under the sacristy, from which a chimney
was let out. Forced airflow heating was introduced; hot
air was pumped into the church interior through the grille
laid at the great altar and at the first step of the altar of St.
Charles Borromeo. Then coke fuelled central heating
was installed, only to change later to a gas-fuelled stove.
The modernisation work carried out during the 1990s
included also replacing the floor in the presbytery with
ceramic tiles and tiling the surface at the tower entrance
with stone slabs.
In the years 1999-2000, an open pit at the depth of
3.5 – 4.5 m was made around the foundations, commissioned by the parish authorities. The reasons for it were
cracks appearing in the foundation walls, a wall on the
south side of the object and the tower. The church with
its stone foundations had no insulation. Numerous gaps
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południowej obiektu i wieży. Kościół posadowiony na
fundamentach kamiennych nie posiadał izolacji. Liczne
ubytki w fundamencie kamiennym uzupełniono kamieniem o podobnej strukturze. Podjęto decyzję o założeniu po obwodzie fundamentów opaski żelbetowej o grubości 60 cm, z betonu klasy B25 ze środkiem wodoodpornym, zbrojonej stalą Ø 16-18 mm, na całą głębokość
wykopów. Na płaszczyźnie zewnętrznej ułożono folię.
Podejście takie dało gwarancję przeniesienia sił rozpierających, nie likwidując jednak przyczyn pęknięć fundamentów. Zastosowano metodę zespolenia i spięcia obwodowego fundamentów, nie analizując i nie wyjaśniając przyczyn uszkodzeń posadowienia. Należy jednak
stwierdzić, że rozwiązanie takie, wykonane pod nadzorem osób posiadających dobre przygotowanie merytoryczne, spełniło swoje zadanie w kwestii stabilizacji statycznej kościoła.
Fundamentowanie dzwonnicy dodatkowo otoczono
słupami żelbetowymi ustawiając je w miejscach załamań
linii obrysu fundamentu, które zazbrojono stalą Ø 10 mm,
a na strzemiona użyto Ø 6 mm. Słupy posadowiono na
głębokości spodu fundamentów kościoła. Jak należy przypuszczać, dodatkowe otoczenie obiektu krótkimi słupami w miejscach załamań murów podyktowane było częściowym wzmocnieniem stateczności dzwonnicy. Prace
przy fundamentach zakończono wylaniem płyty odbojowej, co należy przyjąć jako postępowanie standardowe.
W sklepieniach krzyżowych o grubości 1 cegły przeprowadzono zabiegi wzmocnienia konstrukcyjnego od
strony grzbietowej. Powodem takich rozwiązań były
pojawiające się rysy na podniebieniach sklepień. Przyjęto metodę dość powszechnie stosowaną. Na grzbiecie
sklepienia położono powłokę żelbetową o grubości
12 cm. Do zbrojenia krzyżowego użyto prętów Ø 6 mm.
Należy zaznaczyć, że przeprowadzone prace konstrukcyjne wykonano na podstawie tylko częściowych
obliczeń. Gros prac prowadzono kierując się praktyką
i doświadczeniem zawodowym.
W roku 2002 wymieniono pokrycie dachowe nawy
głównej oraz w 50% konstrukcję więźby dachowej. Pozostawione elementy drewniane, które wykazywały nieznaczne ogniska korozji biologicznej, wzmocniono dobijając nakładki. W całości położono nowe łacenie.
Wszystkie elementy drewniane poddano zabiegom impregnacyjnym. Za zgodą wojewódzkiego konserwatora
zabytków zdemontowano dachówkę i położono na dachu blachę miedzianą4. Z powodu tej decyzji konserwatora obiekt zabytkowy utracił swój historyczny wystrój.
Także i w tym przypadku odwołano się do rozwiązań utylitarnych, gdyż jak można przypuszczać, wzorowano się na przykładach takich samych rozwiązań zastosowanych w innych zabytkowych kościołach.
W kolejnych latach 2002-2003 przeprowadzono prace rewaloryzacyjne elewacji i detali architektonicznych.
Cegłę i spoiny pokryto powłokami malarskimi, mającymi imitować pierwotną kolorystykę materiałów. Po takim zabiegu płaszczyzny architektoniczne otrzymały
nową jakość artystyczną. Prace odbiegające od współczesnej metodyki postępowania konserwatorskiego zmieniły wartości artystyczne szaty budowli.
W 2009 roku parafia rzymskokatolicka pw. NMP
Nieustającej Pomocy otrzymała zezwolenie od podkar-
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in the stone foundation were filled in with stone with similar structure. It was also decided that a Ferro-concrete
band 60 cm thick, made from B25 concrete containing
a waterproof agent and reinforced with Ø 16-18 mm steel,
should be placed around the foundation perimeter to the
full depth of the pit. The outside surface was secured with
foil. Such an approach guaranteed transferring strut forces, although it did not eliminate the causes of foundation
cracks. The method of joining and fastening the foundations along their perimeter was applied, without analyzing or explaining the causes of the foundation damage. It
should be stated, however, that such a solution realised
under the supervision of well – prepared people with practical knowledge fulfilled its role as far as the issue of static
stability of the church was concerned.
The bell-tower foundations were additionally surrounded with reinforced concrete posts which were situated in places where the foundations outline was broken, and reinforced with Ø 10 mm steel, while stirrups
were made from Ø 6 mm steel. Posts were embedded at
the depth of the church foundation bottom. It can be
assumed, that surrounding the object additionally with
short posts in places where the wall outline was broken
was dictated by the necessity of partially strengthening
the bell-tower stability. Work on the foundations was
completed by pouring out the fender plate, which should
be treated as standard procedure.
The construction of cross vaults which had the thickness of 1 brick was reinforced from the above. The reasons for such solutions were the cracks appearing on the
underside of the vaults. The commonly used method
was accepted: a reinforced concrete layer 12 cm thick was
placed on the vault ridge. Ø 6 mm beams were used for
cross reinforcement.
It should be emphasised that the construction work
was carried out with only partial calculations. Most of
the work was performed using practical and professional
experience.
In 2002, the roofing over the main nave and 50% of
the rafter framing were replaced. The remaining wooden elements which showed slight traces of biological corrosion were strengthened by re-striking cover plates. All
the roofing battens were replaced and all the wooden
elements were impregnated. With the approval of the
voivodeship monument conservator, original roof tiles
had been removed and the roof was covered with copper sheets4. With this decision of the conservator the object lost its historic design.
In this case utilitarian solutions were also referred to
since, as can be surmised, the solutions applied followed
similar examples used in other historic churches.
In the following years 2002-2003, renovation work
was carried out on elevations and architectonic details.
Brickwork and joints were covered with coats of paint
which were to imitate the original colouring of the building materials. After such treatment architectonic planes
acquired new artistic value. The work diverging from
the modern methodology of conservation altered the
artistic value of the building design.
In 2009, the Roman-Catholic Parish of Our Lady of
Perpetual Succour obtained a permit from the Podkarpackie voivodeship monument conservator to replace the
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packiego wojewódzkiego konserwatora zabytków na
wymianę zniszczonej więźby dachowej nad prezbiterium
i zakrystiami oraz na wykonanie nowego pokrycia z blachy miedzianej łącznie z rynnami i rurami spustowymi.
W decyzji konserwatorskiej wskazano, że należy
uwzględnić aspekt konserwatorski robót, a w związku
z tym trzeba rozpatrzyć możliwość zachowania w formie
„świadków” oryginalnych elementów więźby5. Zaakcentowany sposób podejścia konserwatorskiego, przyjmowany od lat 50. ubiegłego wieku, nie stracił nic na aktualności. Konserwator zabytków w wydanej decyzji zwrócił uwagę na potrzebę zachowania oryginalnych elementów, które reprezentują pierwotne rozwiązania oraz spełniają wymogi statyczne.
Wśród wykonywanych prac konserwatorskich,
w trakcie których zachowywano współczesną metodykę
postępowania, możemy wyliczyć zabiegi konserwatorskie przy ołtarzu głównym i bocznym z wizerunkiem św.
Stanisława Kostki.
Główny neogotycki drewniany ołtarz pochodzi z początku XX wieku. Wykonany został według przyjmowanej idei historyzmu, a więc ma charakter architektoniczny i formę konstrukcji nastawnej, zwieńczonej wimpergą. Strzeliste gabaryty kończą się pinaklami i zdobione
są czołgankami oraz kwiatonami. Trzon i sylwetę ołtarza
zbudowano z drewna dębowego, a elementy zdobnicze
z lipowego. Obraz ołtarzowy przedstawia Matkę Boską
Nieustającej Pomocy i wstawiony został w ramę zwieńczoną łukiem ostrym z maswerkiem, a wykonany został
w technice olejnej na zaprawie kredowo-klejowej. Za
nim we wnęce umieszczona jest figura Jezusa Chrystusa
na czerwonym tle. Rzeźbę z drewna lipowego pokryto
zaprawą kredowo-klejową, na którą naniesiono polichromię w technice olejnej.
Neogotycki ołtarz boczny zrealizowano w konwencji ołtarza głównego. Datowany na początek XX wieku
wykonany został z drewna dębowego, natomiast elementy snycerskie i rzeźbiarskie z lipowego. Obraz w ołtarzu
przedstawia św. Karola Boromeusza i w dolnym lewym
rogu zachował się podpis – T. Lisiewicz, 1916. Klęczący
święty ubrany jest w brązowy habit, ze splecionymi na
piersiach rękami, przyjmuje komunię świętą od anioła
w białej szacie. Anioł, pochylony nad świętym, prawą ręką
podaje mu komunikant, a w lewej trzyma kielich. Nad
głową anioła od inskrypcji IHS rozchodzą się złociste
promienie.
Prace konserwatorskie poprzedzone zostały szczegółową inwentaryzacją, dokładnymi badaniami stratygraficznymi, w efekcie których określono warstwy technologiczne, jedną datowaną na okres powstania kościoła i drugą,
bliżej niesprecyzowaną – datowaną jako XX-wieczna,
oraz techniki wykonania obiektów. Przyjęto program
konserwatorski zakładający eliminację przyczyn powstałych częściowych zniszczeń ołtarzy, wzmocnienie stanu
technicznego obiektów, usunięcie przemalowań, wtórnych lakierów i rekonstrukcję pierwotnej kolorystyki i estetyki. Przywrócono złocenia i srebrzenia drzwiczkom
tabernakulum6.
Zważywszy jakość, stan, pochodzenie – warsztat,
wartość artystyczną, charakter obiektów, zaakceptowany
i wykonany zakres prac konserwatorskich zaliczyć możemy do rutynowych czy też powszechnie stosowanych

damaged rafter framing over the presbytery and sacristies, and to have a new roof covering made from copper
sheets together with gutters and drainpipes. In the conservator’s decision it was indicated that the conservation
aspect of the work should be taken into account, and
therefore the possibility of preserving original elements
of rafter framing in the form of ‘witness pegs’ ought to
be considered5. The highlighted method of conservation
approach, accepted since the 1950s, has lost none of its
relevance. In his decision the monument conservator
drew attention to the necessity of preserving the original
elements which represent the original solutions and fulfil the static requirements.
The realised conservation of the high altar and the
side altar with the image of St. Stanisław Kostka can be
numbered among the instances of conservation treatment
during which the modern methodology of conservation
proceedings was preserved.
The neo-Gothic wooden high altar dates back to the
beginning of the 20th century. It was made according to
the approved concept of historicism, therefore it is of
architectonic character and has the form of an adjustable
construction, topped with a wimperg. Its soaring shape
is finished with pinnacles and decorated with crockets
and finials. The main part and the silhouette of the altar
were made from oak wood and decorative elements from
lime wood. The altar painting represents Our Lady of
Perpetual Succour, was fitted into an ogival frame with
tracery, and was executed using the oil on a chalk-glue
primer technique. Behind it, in an alcove, there is a statue
of Jesus Christ against a red background. The lime wood
sculpture was covered with a chalk – glue primer on
which a polychrome was applied using the oil technique.
The neo-Gothic side altar was realised in the same
convention as the main altar. Dating back to the beginning of the 20th century, it was made from oak wood,
while woodcarvings and sculptures were made from lime
wood. The painting in the altar represents St. Charles
Borromeo and has a signature preserved in its bottom
left corner saying – T. Lisiewicz, 1916. The kneeling Saint
is wearing a brown habit and, with his hands joined at
his breast, he is receiving the Holy Communion from
an angel in a white robe. The angel, bending over the
Saint, gives him the sacramental bread with his right hand
while in his left he is holding a chalice. Golden rays
stream from the IHS inscription above the angel’s head.
Conservation work was preceded by detailed stocktaking and careful stratygraphic examination which allowed for identifying technological layers, dated to the
period of the church construction and to another vaguely described as the 20th century, and the techniques used
to make the objects. The approved conservation program
assumed eliminating the causes of the partial damage
done to the altars, strengthening the technological condition of the objects, removal of repainted fragments or
unoriginal varnish, and reconstruction of the original
colouring and aesthetics. Gilding and silver-plate on the
tabernacle door were restored6.
Considering the quality, state, origin – method, artistic value and character of objects, we can rate the approved and carried out conservation tasks among the
routine or commonly applied proceedings. Both utili-
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sposobów postępowania. W podejmowanych w kościele
działaniach rewaloryzacyjnych można wyszczególnić
zarówno metody utylitarne, jak i profesjonalne.
Czas budowy kościoła, w którym rozegrały się kataklizmy dziejowe, zaznaczył się ogromnym dążeniem
społeczeństwa do sfinalizowania podjętego zamiaru wybudowania świątyni. Takie zaangażowanie lokalnej społeczności w budowę, a następnie w wyposażanie kościoła
stanowić może swoisty fenomen zachowań ludzkich
w kreowaniu swojej przestrzeni.

tarian and professional methods could be distinguished
among those applied in the course of the restoration work
undertaken in the church.
The century of the church construction, which
abounded in historical cataclysms, was marked by
a profound desire of the society to complete the undertaken task of erecting the church. Such involvement of
local community in the process of building and then fitting the church can constitute a specific phenomenon of
human behaviour in creating their own space.

Ryc. 3. Wiązanie cegieł w sklepieniu kościoła
Fig. 3. The church vault bond

Ryc. 1. Sylweta kościoła od strony zachodniej1
Fig. 1. The west side of the church

Ryc. 4. Fragment więźby dachowej
Fig. 4. A part of the rafter framing

Ryc. 2. Widok form architektonicznych wieży i szczytu kościoła
Fig. 2. Architectural style of the church tower and gable

Ryc. 5. Ołtarz główny po pracach konserwatorskich
Fig. 5. The high altar after conservation
Wszystkie fotografie L. Lichołai. All photos by L. Lichołai
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Streszczenie

Abstract

Artykuł omawia historię budowy, ustrój architektoniczny oraz prace konserwatorskie i modernizacyjne kościoła wybudowanego na początku XX wieku w dzielnicy Błonie w Przemyślu. Wyszczególniono i scharakteryzowano uwarunkowania, w jakich przyszło budować
nowy obiekt kościelny na peryferiach historycznego miasta. Pokazano poszczególne etapy budowy, wyposażania
i instalowania w świątyni nowej infrastruktury. Opisano
architekturę obiektu i zwrócono uwagę na jego wartości
architektoniczne. Zinterpretowano wykonane prace modernizacyjne i konserwatorskie. Wykazano przyjmowanie podejścia utylitarnego, powszechnie akceptowanego
i profesjonalnego.
Kościół na Błoniu w Przemyślu, wybudowany na
początku minionego wieku w stylu historyzującym (styl
nawiązujący do poprzednich epok, neogotycki), stanowi
jeden z wielu przykładów architektury tego nurtu. Wyraża również ambicje ówczesnych mieszkańców w zaspokajaniu swoich potrzeb duchowych. Dla Przemyśla
jest reprezentatywnym przykładem afirmacji funkcji
budowli na początku minionego stulecia. Po wpisaniu
kościoła do rejestru zabytków przedstawia również dorobek architektoniczny i artystyczny historycznego miasta. W widoku panoramicznym przestrzeni zurbanizowanej zalicza się do form mocnych (wyróżnia się formą,
gabarytami, masą).

This article presents building history and architectural system as well as scope of conservation and modernisation of a church located in Przemyśl and built at the
beginning of the 20th century in the Błonie quarter. It
reveals circumstances and determinants prevailing at the
time when a new church was being erected aon the outskirts of this historical city. Individual phases of building
and equipping the church and installing its new infrastructure are discussed here, too. The article describes
architecture of the building and highlights its architectural values. It also provides an interpretation of conservation and modernisation work that were carried out.
Furthermore it emphasises adopted utilitarian attitudes
that are generally accepted and deemed professional.
The so-called “Błonie church” in Przemyśl erected
at the beginning of the last century and presenting the
neo-Gothic style, is one of many examples of this trend
in architecture. It also expresses ambitions of city dwellers of the time to satisfy their spiritual needs. In case of
Przemyśl it representatively instances affirmation of the
building’s functions in the early years of the previous
century. After the church has been entered in the register of historical buildings it also constitutes an example
of architectural and artistic achievements of this historical city. As an element of the panoramic view of urbanised space it ranks among strong architectural forms.
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