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Założenia programowe dotyczące opracowania koncepcji urbanistyczno – architektonicznej  

kościoła rzymsko - katolickiego na terenie osiedla Europejskiej Stolicy Kultury Nowe Żerniki 

we Wrocławiu 

 

 

1. Kościół – architektura, elementy wystroju i wyposażenia wnętrza 

Kościół może zostać zaprojektowany na rzucie prostokąta lub kwadratu, z transeptem lub bez, 

w formie krzyża łacińskiego lub greckiego, w typie halowym lub bazylikowym (z wyznaczoną osią główną), 

na rzucie podłużnym lub centralnym (koła, kwadratu, wieloboku – o wielu osiach), a także na rzucie 

nieregularnym lub niesymetrycznym.  

Forma architektonicznego projektu świątyni musi pełnić służebną rolę wobec liturgii (style 

architektoniczne w przeszłości zawsze narzucały przepisy liturgiczne).   

W rzucie poziomym opracowywanego projektu kościoła należy zaprojektować przestrzeń dla wiernych - nawę, 

a w niej wyróżnić prezbiterium, na którym winna się skupiać uwaga wiernych (jest to centrum liturgii). Nawa 

kościoła musi przylegać do prezbiterium i zostać zaprojektowana w ten sposób, aby wierni kierowali swój wzrok 

i uwagę na prezbiterium. Przy projektowaniu nawy kościoła należy zadbać o to, aby stwarzała ona odpowiedni 

nastrój powagi i spokoju w świątyni; projektując nawę kościelną należy również zadbać o wydzielenie miejsc 

do prywatnej modlitwy, tak aby była ona „mniej atrakcyjna od prezbiterium”. Ważnymi aspektami, na które 

należy zwrócić uwagę projektując nawę jest oświetlenie naturalne i sztuczne oraz akustyka.   

Wielkość nawy kościelnej determinuje liczba wiernych mieszkających na terenie parafii, a przede wszystkim 

liczba wiernych uczestniczących w niedzielnych mszach Św. oraz liczba niedzielnych mszy. Zakładając, 

że projektowane osiedle zamieszka 7 500 ludzi, a 1/3 jego mieszkańców będzie uczęszczała w niedzielę 

do kościoła, w którym sprawowane będą 4 msze Św., liczba wiernych mieszczących się w kościele na miejscach 

siedzących (tego wymaga komfort dzisiejszych czasów) powinna wynosić  ok. 600 miejsc (maksymalnie); 600 

miejsc siedzących, przy założeniu 2 osób siedzących na 1 m2, daje 300 m2 powierzchni nawy. Do powierzchni 

nawy należ doliczyć powierzchnię ciągów komunikacyjnych, umożliwiających wejście i opuszczenie kościoła 

we właściwym czasie (wymaganym przez przepisy prawne) oraz umożliwiających przystąpienie wiernych 

do komunii Św. (ok. 50% wiernych przyjmuje Komunię Św.). Wielkość prezbiterium (w zależności od wielkości 

kościoła) winna mieć powierzchnię od 1/4 do 1/3 powierzchni nawy kościoła. Projektując część prezbiterialną  

należy zwrócić szczególną uwagę na odległości między ścianą prezbiterium, a ołtarzem („soborowym”) oraz 

ołtarzem, a stopniem komunijnym. Te odległości muszą uwzględniać możliwość swobodnego poruszania się 

celebransa wraz z asystą wokół ołtarza.   

W nawie kościoła należy zaprojektować :  

A. miejsce na ławki dla wiernych oraz ciągi komunikacyjne (vide wyżej), 

B. cykl stacji Drogi Krzyżowej (14 stacji w formie rzeźbiarskiej lub malarskiej – minimum ikonograficzne 

to 14 krzyży, po jednym dla każdej stacji) z możliwością procesyjnego ich obejścia, 

C. miejsce dla 2 do 4 konfesjonałów do spowiedzi (w tym jednego będącego „zamkniętym pomieszczeniem” 

dającym możliwość kompletnej izolacji od nawy kościoła – z zastosowaniem współczesnych technik 

izolacyjnych i wentylacyjnych),    

D. emporę organową (najlepiej naprzeciw prezbiterium) wraz z instrumentem i prospektem organowym oraz 

miejscem (amfiteatralnym) dla chóru kościelnego lub scholi kościelnej. Wielkość prospektu organowego 

winna byś proporcjonalna do wielkości kubatury kościoła oraz akustyki wnętrza kościoła (mają pełnić 

służebną rolę dla liturgii). Prospekt organowy ma pełnić funkcję elementu estetycznego wystroju wnętrza 

kościoła. W związku z koniecznością usytuowania w/w elementu wyposażenia kościoła (instrument 
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organowy - prospekt organowy) w obrębie empory organowej, należy ograniczyć w projekcie wielkość okna 

za prospektem organowym lub zaniechać projektowania takiegoż (instrument organowy nie może być 

doświetlony i ogrzany światłem słonecznym), 

E. kaplice wewnętrzne – np. kaplicę chrzcielną z chrzcielnicą i właściwą aranżacją dekoracji ścian (o tematyce 

chrztu) oraz kaplicę Najświętszego Sakramentu (miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu) 

z możliwością niezależnego (od wejścia do kościoła) wejścia do niej i możliwością adoracji Najświętszego 

Sakramentu przez cały dzień przez wiernych (uwaga : projekty kaplic są rozwiązaniami opcjonalnymi). 

Ponadto w projekcie kościoła należy uwzględnić: 

 kruchtę kościelną prowadzącą (przez główne wejście do kościoła) do wnętrza kościoła, z drzwiami 

wewnętrznymi oddzielającymi nawę kościoła od wejścia. Kruchta winna izolować wnętrze kościoła od 

zimna i gorąca oraz umożliwiać (ze względu na bezpieczeństwo i przy braku osobnej kaplicy Najświętszego 

Sakramentu) adorację Najświętszego Sakramentu oraz indywidualne nawiedzenie kościoła przez wiernych, 

 miejsce na ekspozycję szopki bożonarodzeniowej i Grobu Pańskiego, jako okresowych, powtarzalnych 

elementów wyposażenia wnętrza świątyni.   

W prezbiterium należy zaprojektować :  

(uwaga : wystrój nawy i prezbiterium winien być ekspozycją architektury kościoła, nie natomiast dekoracji 

figuralnej czy ornamentalnej)   

A. Ołtarz ofiarny (tzw. „soborowy”); ołtarz ofiarny powinien być wyeksponowany, jako najważniejsze miejsce 

w kościele (ekspozycja w formie i oświetleniu) oraz usytuowany w obrębie prezbiterium w taki sposób, aby 

dookoła niego pozostało miejsce dla koncelebransów, celem swobodnego obejścia ołtarza z „okadzeniem”. 

Ołtarz winien wyróżniać się formą i fakturą. W historii ołtarz przybierał kształt sarkofagu (jako grób 

męczennika), stołu lub kamienia ofiarnego (wymiary ołtarza winny zawierać się w granicach : 95 – 100 cm 

wys., 80 – 120 cm szer., 140 – 300 cm dł.). Szerokość i długość mensy ołtarzowej uwarunkowana jest 

wielkością i gabarytami samego prezbiterium. Mensa winna zostać zaprojektowana na rzucie prostokąta 

lub kwadratu, a w wyjątkowych sytuacjach owalu lub koła. Ołtarz może być wykonany z kamienia, cegły, 

żelbetu lub drewna, a także z innych właściwych materiałów. Formalnie winien korespondować 

z wyposażeniem i wystrojem wnętrza kościoła (monumentalny lub w formie rzeźbiarskiej). 

B. Ambonkę, lichtarze oraz miejsce na dekorację kwiatową (elementy wyposażenia wnętrza, tj. ambonka  

i lichtarze, winny zostać zaprojektowane w takiej stylistyce, jak ołtarz). Ambonka, jako miejsce głoszenia 

„Słowa Bożego”, musi zostać oddzielona kompozycyjnie od ołtarza, aby można było obejść ołtarz 

procesyjnie „z okadzeniem”, jednocześnie musi ona zostać zaprojektowana w stylu i formie (także 

materiałowo) ołtarza. Ambonka winna być wysunięta (w stosunku do ołtarza) w stronę nawy kościoła 

(wiernych) oraz posadowiona na poziomie ołtarza. Nie może ona zasłaniać ołtarza ani tabernakulum. 

C. Tabernakulum  - miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu (o ile nie ma osobnej 

kaplicy); tabernakulum może mieć zróżnicowaną formę i kształt (w zależności od potrzeb i wystroju 

kościoła), jednakże musi to być „skrzynka” pancerna i ogniotrwała. Tabernakulum zazwyczaj sytuuje się 

na głównej osi kościoła, w ścianie prezbiterium (odpowiednio zamocowane i zabezpieczone przed 

profanacją). Tabernakulum posiada półkę, która winna zostać zamocowana na wysokości umożliwiającej 

swobodne postawienie puszki (przed), 2 świec oraz (ewentualnie) dekoracji kwiatowej. W układzie osiowym 

kościoła tabernakulum winno byś usytuowane na głównej osi świątyni, za ołtarzem, na podwyższeniu (kilka 

stopni) wraz z podestem umożliwiającym jego adorację. W kościołach o rzutach niesymetrycznych oraz 

w kościołach wieloosiowych, tabernakulum może zostać umiejscowione na jednej z osi świątyni (nie na osi 

głównej); wówczas za ołtarzem umieszcza się zazwyczaj miejsce przewodniczenia „Zgromadzeniu 

Liturgicznemu” – tzw. sedilia. Tabernakulum winno być usytuowane tak, aby było widoczne dla wiernych, 

należy je również odpowiednio wyeksponować stosowną dekoracją oraz oświetleniem (zawsze przy 

tabernakulum musi znajdować się „czerwona” lampa). Projekt tabernakulum winien uwzględniać 

możliwość wystawienia monstrancji nad tabernakulum – dla adoracji i nabożeństw (może być to forma 

tronu lub innej plastycznej aranżacji). 
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D. Sedilia - miejsce przewodniczenia „Zgromadzeniu Liturgicznemu” (sedilia to fotel - krzesło 

przewodniczącego liturgii oraz krzesła - taborety, fotele lub ławy - dla koncelebransów lub asysty). Należy 

je zaprojektować tak, aby celebrans był widoczny (nieco dalej od ołtarza i ambonki). Przed fotelem 

celebransa powinien być ustawiony pulpit przenośny lub stały. Jeżeli tabernakulum jest w osobnej kaplicy 

lub na jednej z osi wieloosiowego kościoła, a sedilia są usytuowane na osi głównej kościoła, to powinny być 

wyniesione o kilka stopni powyżej posadzki prezbiterium, aby ołtarz nie zasłaniał  celebransa. Materiał, 

z którego zostaną wykonane sedilia jest dowolny, ale musi uwzględniać ich funkcję, a formalnie 

korespondować z wystrojem i wyposażeniem prezbiterium. 

E. Miejsce na chrzcielnicę (o ile nie zaprojektowano osobnej kaplicy chrzcielnej). Chrzcielnica może zostać 

wykonana z dowolnego materiału - kamień, żelbet, metal lub drewno – zawsze z metalową misą na wodę. 

Dowolna może być również jej forma, jednakże odpowiednia do funkcji i korespondująca formalnie 

z wyposażeniem i wystrojem świątyni. Przy chrzcielnicy należy umieścić świecznik na paschał. 

Prezbiterium może zostać zaprojektowane z apsydalnym, wielobocznym lub krzywolinijnym zamknięciem; 

może także zostać zamknięte ścianą prostą. Dekoracja ścienna prezbiterium może mieć charakter malarski lub 

rzeźbiarski. W prezbiterium, w sąsiedztwie ołtarza głównego, należy usytuować krzyż (na ścianie lub przy 

ołtarzu – wolnostojący), który ponadto powinno się szczególnie wyeksponować. Dekoracja ścienna 

prezbiterium winna także akcentować tabernakulum (o ile znajduje się ono na osi głównej kościoła). Ściany 

prezbiterium można przepruć oknami wypełnionymi dekoracją witrażową o tematyce figuralnej 

(np. nawiązującej do tytułu kościoła), ornamentalnej lub abstrakcyjnej.   

2. Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne kościoła 

Wnętrze kościoła winno zostać oświetlone w dwojaki sposób : naturalny (okna – w tym okna 

wypełnione witrażami) oraz sztuczny (oświetlenie elektryczne). Oświetlenie poza funkcją podstawową 

tj. użytkową (odpowiednie doświetlenie wnętrza dla potrzeb wiernych i sprawowania liturgii) winno mieć także 

funkcję estetyczną i kompozycyjną (oświetlenie iluminacyjne podkreślające sakralny charakter i wyjątkowy 

nastrój wnętrza). Ze względu na funkcję, oświetlenie dzielimy na : 

 podstawowe – oświetlenie typowo użytkowe, potrzebne do sprawowania liturgii, 

 iluminacyjne – podkreślające architekturę wnętrza, ołtarz itp., 

 okolicznościowe, stosowane przy bożonarodzeniowej szopce, Bożym Grobie itp.,  

 nocne – wewnętrzne, we wnętrzu kościoła jest to wieczna lampa (całodobowe oświetlenie),  

 nocne – zewnętrzne, na zewnątrz kościoła jest to oświetlenie „zabezpieczające”,  

 miejscowe, jest to oświetlenie wybranych elementów wystroju i wyposażenia świątyni tj. ołtarze, 

konfesjonały, ambonka, pulpit, miejsce przewodniczenia, gabloty etc.,  

 dekoracyjne, pełniące funkcję wyłacznie estetyczną, głównie poprzez kształt i formę opraw 

oświetleniowych,  

 zewnętrzne, eksponujące architekturę kościoła, oświetlające teren wokół kościoła, itp.   

3. Nagłośnienie wnętrza kościoła 

Istotnym elementem projektu kościoła jest jego akustyka, na którą składa się wiele czynników tj.: konstrukcja 

obiektu i detalu architektonicznego, rodzaje zastosowanych materiałów, rodzaj tynków, elementów 

wyposażenia i wystroju wnętrza, a nawet rodzaj okien. Aby zapewnić odpowiednią słyszalność w świątyni należy 

zaprojektować systemy nagłaśniające wnętrze kościoła. Projektując nagłośnienie wnętrza należy kierować się 

przesłankami zarówno funkcjonalnymi, jak i estetycznymi.   

4. Zakrystia  

Zakrystia jest miejscem bezpośredniego przygotowania do sprawowania liturgii. Usytuowanie jej w obrębie 

projektu oraz jej układ architektoniczny uzależniony jest od potrzeb i wielkości kościoła. Zakrystia winna być 

umiejscowiona w pobliżu lub przylegająco do prezbiterium. Należy zaprojektować dwie zakrystie: jedną dla 
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księży i drugą dla ministrantów. Zakrystia dla księży winna mieć (zważywszy na wielkość parafii, gabaryty 

kościoła oraz liczbę księży) od 20 do 30 m2. Ponadto pomieszczenie winno zostać wyposażone w szafy na szaty 

liturgiczne oraz kredens (tj. mebel przeznaczony do przechowywana paramentów liturgicznych). Zakrystia dla 

ministrantów winna mieć powierzchnię od 30 do 40 m2; powinna także przylegać do zakrystii dla księży i być 

wyposażona w meble do przechowywania strojów liturgicznych. Obie zakrystie winny być połączone 

z sanitariatami (dostępnymi dla użytkowników zakrystii, a także dla wiernych).   

5. Dzwonnica – wieża 

Projekt kościoła winien uwzględniać wieżę (wieże) kościelną pełniącą funkcję dzwonnicy. Miejsce jej 

usytuowania w obrębie obiektu jest dowolne (związane z bryłą kościoła – w kościołach orientowanych, 

w fasadzie zachodniej, lub wolnostojące). Poza rolą dzwonnicy, wieża (wieże) powinna być dominantą 

w krajobrazie (zwłaszcza w niskiej zabudowie mieszkaniowej osiedla) i zwieńczona krzyżem. W większych 

wieżach (zespolonych z bryłą kościoła) można usytuować: części mechaniczne instrumentu organowego, składy 

sprzętów stałych dekoracji okresowych, schody na emporę chórową. W projekcie konkursowym należy 

uwzględnić dzwony (również w kontekście projektu konstrukcyjnego), w liczbie od jednego do trzech (lub 

więcej), o ciężarze od 50 do 1500 kg.   

6. Pomieszczenia gospodarcze oraz ogrzewanie 

W projektowanym kościele należy uwzględnić pomieszczenia na urządzenia techniczne (np. kotłownia i miejsce 

magazynowania „paliwa”, przyłącza wodociągowe i elektryczne, warsztat dla konserwatora urządzeń 

technicznych, magazyn oraz miejsca na instalacje specjalne).   

7. Droga procesyjna dookoła kościoła  

Wokół kościoła należ zaprojektować drogę procesyjną (ciąg komunikacyjny), zaczynającą się i kończącą się przy 

głównych drzwiach wejściowych o szerokości od 3 do 4 m.   

8. Parking dla samochodów 

Należy zaprojektować parking dla samochodów wiernych przyjeżdżających do kościoła na liturgię. Przy 

wielkości parafii ok. 7 500 wiernych, parking winien pomieścić ok. 30 samochodów osobowych.   

9. Zaplecze parafii : program użytkowy pomieszczeń towarzyszących budynkowi kościoła   

Program budynków towarzyszących budynkowi kościoła powinien uwzględniać podstawowe potrzeby 

związane z codziennym funkcjonowaniem parafii. Do budynków towarzyszących zalicza się m.in.  plebanię oraz 

budynki, w których znajdą się sale umożliwiające stałe spotkania grup parafialnych.  

Plebania, jako obiekt zamieszkania i pracy proboszcza oraz księży wikariuszy, winna być miejscem, do którego 

się chętnie przychodzi, i w którym się chętnie przebywa, pracuje i odpoczywa; estetycznie winna być 

podporządkowana architekturze kościoła. Plebanię należy usytuować nie dalej niż 100 m od zakrystii (patrz. 

program funkcjonalny budynku kościoła pkt 4.). Plebania winna posiadać ponadto bezpośredni dojazd do drogi 

oraz osobne wejście do kancelarii.    

Użytkowy program plebanii  

A. pomieszczenie ogólnodostępne :  

 kancelaria z archiwum (osobne pomieszczenie o powierzchni od 10 do 15 m2), 

 poczekalnia (o powierzchni od 50m2 - bez archiwum),  

 toalety dostępne dla interesantów (w obrębie kancelarii).  

B. pomieszczenia prywatne :  

 mieszkanie proboszcza - 3 pokoje, łazienka oraz aneks kuchenny lub kuchnia – 70 m2,  
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 2 mieszkania wikariuszy – 2 pokoje, aneks kuchenny lub kuchnia, łazienka – 50 m2,  

 2 pokoje gościnne z łazienkami (jedno mieszkanie - pokój i łazienka) – 20 m2,  

 kuchnia z zapleczem gospodarczym i magazynem na lodówki i towary spożywcze,  

 wspólna jadalnia – wielkość na przyjęcie ok. max. 30 osób z możliwością „ugoszczenia” przy wspólnym stole 

(takim, aby podać obiad z przystawkami, pierwszym daniem, daniem głównym i deserami) oraz 

z właściwym wystrojem meblarskim,  

 pomieszczenia gospodarcze (pralnia, suszarnia, kotłownia i ewentualnie magazyn na opał, warsztat, 

magazyny, przyłącza wodociągowe i elektryczne, i in.),  

 mieszkanie gospodyni (przy kuchni) – pokój i łazienka – ok. 30 m2.   

Ponadto w kubaturze budynku plebanii (lub wolnostojące) należy zaprojektować garaże na 4 samochody (przy 

powyższym założeniu projektowym plebanii).   

Budynek z salami spotkań grup parafialnych może być zaprojektowany, jako wolnostojący lub ujęty 

w kubaturze plebanii. Budynek z salami spotkań powinien uwzględniać zmienną ilość użytkowników, zależną 

od rodzaju zgromadzenia i funkcji. Podział pomieszczeń powinien zakładać :  

 3 salki – każda przeznaczona dla ok. 15 - 40 osób; można przyjąć rozwiązanie wariantowe, umożliwiające  

jednoczesny pobyt ok. 100 osób (z pomniejszeniem powierzchni sal jw.),  

 biblioteka parafialna/mediateka,  

 węzeł sanitarny (lub kilka), dostosowany do zakładanej liczby osób.   

Proponowane rozwiązania powinny mieć na względzie bliskie sąsiedztwo budynku centrum kulturalnego oraz 

kompleksu szkolno-edukacyjnego (możliwość kooperacji, pozwalająca na adaptację pomieszczeń w/w 

obiektów na potrzeby życia społecznego parafii).   

Proponowane rozwiązania winny mieć możliwość modułowego powiększenia obiektów plebanii oraz 

budynku z salami spotkań grup parafialnych w wypadku powiększenia liczby parafian (np. wybudowania 

nowego osiedla mieszkaniowego). 


