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Polychromy in the chaPel oF corPuS chriSti church in Szczecin aS a Static anD moBile Painting

abstract 
the polychromy in the chapel of the corpus christi catholic church in Szczecin is thematically and estethically a fully au-
thorial entirety. its general colouristic presumption results from two facts: mystical, that jesus christ is the light of the world 
and physical, that colour is a phenomenon present only in the light environment. therefore, the images of persons who 
are in christ’s communion are indicated by colour, and the rest, who did not learn from christ yet, by a dark drawing. the 
author intended to express the movement based on spiritual interaction, christocentric process of personalisation, purity 
– transparency of persons through the contents of the pictorial-teological polychromy. according to priest józef tischner, 
chastity “is nothing else than the inner logic of love (...)”. one of the general assumptions of this accomplishment was to 
obtain the feeling of pictorial substance in the actual space of the chapel, as well as through some compositional measures 
on walls and pilars-pilaster strips. i was bearing in mind the relations between the specific pictorial phrases placed on them 
and the onlooker moving around. the moving viewpoint, which i was continually experiencing during my work, obliged me 
not only to think about a suitable expression of forms of nodal points for the whole, but also to emphasise the dynamics of 
the space through introducing the images of persons on pilars in a way, that they cover all the surface and, through distor-
tion, link them thematically and esthetically with the walls to create a film narration rather than picture narration, which can 
be experienced while moving around. individual images of persons are mainly shaped by picture drawing, as a border be-
tween different quality of splashes and also by a colourful drawing, which by emphasizing the form, is not only its contour, 
but also, diversified in value and chromatically, a line of different width, which smoothly enters the value-chromatic borders, 
and concentrated, builds up the structure of colour. the obtained ”artistic fabric” is esthetically a different quality than the 
patch, which informs about the surface, the outside. it creates a greater possibility to express the spaciousness of a per-
son, their spirituality and light, as it can be observed in the presentation of blessed Pier giorgio Frassati (ryc. 5). it constitu-
tes a kind of author’s painted definition of the follower of jesus. the morphology of colour building his image, and resulting 
from drawing, shows the structure of a person who, by the power of christ’s Spirit, becomes the light of the world.

Streszczenie 
Polichromia w kaplicy kościoła rzymskokatolickiego pw. Bożego ciała w Szczecinie jest w pełni autorską tematycznie 
i estetycznie całością. jej ogólne założenie kolorystyczne wynika z dwóch faktów: mistycznego, że jezus chrystus jest 
światłością świata, oraz z fizycznego, że kolor jest zjawiskiem istniejącym tylko w środowisku światła. zatem wizerunki 
osób będących we wspólnocie z chrystusem wyznaczone są kolorem, a pozostałych, do których nauka chrystusa jesz-
cze nie dotarła – ciemnym rysunkiem. celem tematycznym realizacji było stworzenie narracji, która wyraziłaby ruch oparty 
na duchowej interakcji związanej z chrystocentrycznym procesem personalizacji, z aktywnością czystego serca, o którym 
mówił jezus chrystus w kazaniu na górze. czystość według ks. józefa tischnera to „nic innego jak wewnętrzna logika 
miłości (...)”. głównym celem artystycznym było uzyskanie poczucia substancji malarskiej i dynamiki form w rzeczywistej, 
fizycznej przestrzeni kaplicy. ruchomy punkt widzenia nieustannie doświadczany w trakcie realizacji, zobowiązywał autor-
kę nie tylko do myślenia o odpowiedniej ekspresji form wizerunków węzłowych dla całości, ale również do wzmocnienia 
ogólnej dynamiki przestrzeni poprzez wprowadzenie wizerunków postaci na lizeny – w taki sposób, aby każdy pokrywał 
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sobą wszystkie płaszczyzny. zastosowane w nich deformacje łączą je tematycznie i estetycznie ze ścianami, aby w trakcie 
przemieszczania się oglądającego zaistniała bardziej narracja filmowa niż zdjęciowa.
Poszczególne wizerunki osób ukształtowane są w znacznej części rysunkiem malarskim – zarówno jako granicą między 
różnymi jakościowo plamami, jak również kolorowym rysunkiem, który uwydatniając formę, nie tylko jest jej konturem 
w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale też zróżnicowaną walorowo i chromatycznie linią różnorodnej szerokości, która płyn-
nie wchodzi w pogranicza chromatyczno-walorowe i w ten sposób zagęszczona buduje strukturę koloru, jego morfologię. 
uzyskana tkanka malarska jest jakością inną estetycznie niż plama informująca o powierzchni, o zewnętrzu. Stwarza więk-
szą możliwość wyrażenia przestrzenności osoby, jej duchowości i ewentualnej świetlistości, jak to ma miejsce w przedsta-
wieniu bł. Pier’a giorgi’a Frassati (ryc. 5). Stanowi ono rodzaj odautorskiej, malarskiej definicji ucznia jezusa. morfologia 
koloru budującego jego wizerunek, a wynikająca z rysowania, ukazuje strukturę osoby, która mocą chrystusowego Ducha 
jest światłem świata.
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Słowa kluczowe: malarstwo ścienne; polichromia; personalizm w sztuce; sztuka sakralna; Boże ciało; kaplica w Szcze-
cinie

POLICHROMIA W KAPLICY KOŚCIOŁA PW. BOŻEGO CIAŁA W SZCZECINIE JAKO OBRAZ STATYCZNY I RUCHOMY

WPROWADZENIE

Polichromia w kaplicy kościoła rzymskokato-
lickiego pw. Bożego ciała w Szczecinie, zrealizowana 
przez autorkę w 2010 roku, została pomyślana jako 
tematyczna i estetyczna całość będąca wyrazem arty-
stycznego poszukiwania wizualnego języka dla nowej 
formy ewangelizacji, do której zachęcał ojciec św. jan 
Paweł ii. Dzięki decyzji proboszcza, ks. Prałata zdzisła-
wa garbicza, w obu tych warstwach jest ona w pełni 
autorską realizacją malarską o powierzchni osiemdzie-
sięciu metrów kwadratowych. Dopełniona jest krzyżem 
procesyjnym malarsko-rzeźbiarskim, dwoma witrażami 
z motywem gołębi, mensą ołtarzową, amboną i naczy-
niami liturgicznymi, wykonanymi również według au-
torskiego projektu. celem realizacji było stworzenie 
narracji malarsko-teologicznej, która wyraziłaby ruch 
oparty na duchowej interakcji związanej z chrystocen-
trycznym procesem personalizacji, z aktywnością czy-
stego serca, o którym mówił jezus chrystus w kaza-
niu na górze. czystość według ks. józefa tischnera to 
„nic innego jak wewnętrzna logika miłości (…). Miłość 
czysta to miłość, która ma w sobie podwójny dyna-
mizm: dynamizm łączenia i dynamizm jednoczenia ku 
niebu. Miłość czysta nie tylko łączy ludzi między sobą, 
ale łączy także tych ludzi z Bogiem” [j. tischner, 2009, 
s. 326]. Dlatego nie przypadkiem vis a vis wizerunku 
chrystusa pojawili się małżonkowie, a tuż obok św. 
Franciszek i św. klara jako wizualizacja koncepcji nowej 
ascezy według teilharda de chardina, zawartej w jego 
Zarysie wszechświata personalistycznego. głównym 
celem artystycznym było uzyskanie poczucia substan-
cji malarskiej i dynamiki form w rzeczywistej, fizycznej 
przestrzeni kaplicy.

1. WARstWA mERytORycZNA

Polichromia przedstawia wspólnotę kościo-
ła: osób jednego ducha, ale różnych stanów, wieku, 
funkcji i kondycji duchowo-fizycznej, których centrum 
stanowi osoba jezusa chrystusa zmartwychwstałe-
go. orientują ją osiowo dwa ewangeliczne wezwania. 
Pierwsze wypowiedziane przez chrystusa: „Łaza-
rzu, mówię ci, wstań” oraz drugie, wypowiedziane 
przez przyjaciół marii i marty z Betanii: „Nauczyciel 
jest i woła ciebie”. wizerunki adama i ewy stanowią 
symbol małżeństwa. Błękitne dłonie w łonie matki 
symbolizują obecność poczętego życia (ryc. 2). wize-
runki małżonków łączą się ze sceną przedstawiającą 
rodzeństwo z Betanii. w ten sposób ukazana została 
rodzina. motyw wielu dłoni między nimi symbolizuje 
zarówno relacje między dziećmi i rodzicami, jak rów-
nież konieczność opuszczenia matki i ojca, aby móc 
odkryć własną drogę. łazarz, marta i maria - przyja-
ciele jezusa symbolizują kondycję duchowo-fizyczną 
nie tylko chrześcijan potrzebujących wskrzeszenia, 
uzdrowienia, re-kreacji (ryc. 4). jan Paweł ii został 
ukazany jako obrońca życia od poczęcia do natural-
nej śmierci. Prawą dłonią błogosławi osobę u schyłku 
życia, a lewą poczęte dziecko będące w objęciach 
swojego ojca, który uobecnia mężczyzn podejmują-
cych zadanie małżeństwa i ojcostwa poprzez aktyw-
ną rodzinną codzienność (ryc.4). w środkowej części 
kaplicy, wyznaczonej słupami-lizenami, znajdują się 
wizerunki, które nie przywołują historycznych osób, 
ale ukazują osoby adorujące Boga. Są to: ewange-
liczne panny roztropne i osoby kontemplujące. inspi-
racją dla tych ostatnich była Ekstaza świętej Teresy 
Berniniego (ryc. 6). na ścianie przeciwległej do ściany 
ukazującej współczesnych pielgrzymów: jana Paw-
ła ii i matkę teresę z kalkuty przedstawieni zostali 
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Ryc. 1. od lewej: trzy marie, jezus, św. Franciszek i klara – fragment autorskiej polichromii w kaplicy Bożego ciała w Szczecinie;  
fot. a. Biegowski, h. król

Fig. 1. From the left: the three maries, jesus, St. Francis and clare, fragments of the polychromy by the author in the corpus christi 
chapel in Szczecin; photo by a. Biegowski, h. król

Ryc. 2. celibatariusze i małżeństwo, w tle oczekujący na ewangelię – fragment autorskiej polichromii w kaplicy Bożego 
ciała w Szczecinie; fot. a. Biegowski, h. król

Fig. 2. celibates and a married couple, in the background people awaiting the gospel of polychromy by the author in the 
corpus christi chapel in Szczecin; photo by a. Biegowski, h. król
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Ryc. 3. od lewej: św. teresa od jezusa, andre Frosatti, św. elżbieta węgierska, bł. aniela Salawa, św. edyta Stein, bł. alfons mazurek, 
mężczyzna, matka z chorym dzieckiem, modlący się wstawienniczo św. jerzy Popiełuszko – fragment autorskiej polichromii w kaplicy 

Bożego ciała w Szczecinie; fot. a. Biegowski, h. król
Fig. 3. From the left: St. teresa, andre Frosatti, St. elisabeth, aniela Salawa, św. edyta Stein, alfons mazurek, man, mother with a sick 

child, priest jerzy Popiełuszko praying for intercession; photo by a. Biegowski, h. król

Ryc. 4. małżeństwo, wskrzeszenie łazarza, jan Paweł ii obrońca życia od 
poczęcia do naturalnej śmierci, ojciec z dzieckiem poczętym, św. matka te-

resa z kalkuty, dzieci i osoby kontemplujące; fot. a. Biegowski, h. król
Fig. 4. married couple, resurrection of lazarus, john Paul ii defender of life 
from conception to natural death, father with a conceived baby, St. mother 

teresa of calcutta, children and contemplating people; photo by a. Biegow-
ski, h. król
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Ryc. 5. Pier giorgio Frassati, fragment autorskiej polichromii w kaplicy Bożego ciała w Szczecinie; fot. a. Biegowski, h. król
Fig. 5. andre Frosatti, fragments of the polychromy by the author in the corpus christi chapel in Szczecin;  

photo by a. Biegowski, h. król
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Ryc. 6. św. józef, św. teresa – fragment autorskiej polichromii w kaplicy Bożego ciała w Szczecinie; fot. a. Biegowski, h. król
Fig. 6. St. josef, St. teresa, fragments of the polychromy by the author in the corpus christi chapel in Szczecin;  

photo by a. Biegowski, h. król

Ryc. 7. św. rodzina – fragment autorskiej polichromii w kaplicy Bożego 
ciała w Szczecinie; fot. a. Biegowski, h. król

Fig. 7. St. Family, fragments of the polychromy by the author in the cor-
pus christi chapel in Szczecin; photo by a. Biegowski, h. król
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współcześni święci, którzy oddali swoje życie, broniąc 
prawdy i wolności, tj. św. Benedykta od krzyża (edyta 
Stein) i św. ks. jerzy Popiełuszko (ryc. 3). Dwie postaci: 
mężczyzny i kobiety ze ściany wejściowej, które sym-
bolizują osoby samotne i żyjące w celibacie, nawiązują 
formą do wczesnochrześcijańskiego motywu orantek 
(ryc. 2). ks. j. Popiełuszko prawą dłonią błogosławi 
obejmowane przez matkę chore dziecko. mężczyzna 
towarzyszący tej scenie nie przypadkiem został wycięty 
jasną linią z tła symbolizującego niebo, bo przypomina 
wszystkich miłosiernych. w kaplicy przywołane zostały 
wizerunki wielu świętych, naznaczonych różnymi cha-
ryzmatami, tj.: bł. anieli Salawy, św. elżbiety węgier-
skiej (z turyngii), bł. alfonsa mazurka, bł. Pier’a giorgi’a 
Frassati i św. Pawła. nad wizerunkiem św. teresy od 
Dzieciątka jezus unosi się symbol Ducha świętego i w 
ten sposób całość polichromii uzyskała dynamikę wie-
czernika w czasie Pięćdziesiątnicy (ryc. 6). święta ro-
dzina z nazaretu wprowadza w tę część kaplicy, w któ-
rej znajdują się wizerunki osób współczesnych jezu-
sowi i osób z jego przypowieści. Przestrzeń między 
maryją i józefem jest spersonalizowana – naznaczona 
obecnością jezusa, który jednocześnie jest przedsta-
wiony jako druga osoba trójcy świętej (ryc. 7).

2. WARstWA ARtystycZNA: fORmA,  
PRZEstRZEń I IluZjA

ogólne założenie kolorystyczne polichromii, 
której część została wykonana ciemnym rysunkiem, 
związana jest z mistyczną treścią ukazującą jezusa 
chrystusa jako światłość świata. kolor jest zjawiskiem 
występującym tylko w środowisku światła. w związku 
z tym, że jezus jest światłością świata, wizerunki osób 
będących we wspólnocie z chrystusem są wyrażo-
ne kolorami. Pozostałe, do których nauka chrystusa 
jeszcze nie dotarła – ciemnym rysunkiem na szarości, 
której odcień przypomina spowitą mgłą zakrzepłą krew 
wytoczoną z wszystkich ludzkich ran zawinionych i nie-
zawinionych (ryc. 2). Polichromia oparta jest na triadzie 
chromatycznej: czerwieni, ultramarynowym błękicie 
i ochrze oraz bieli. Dwudziestowieczny teoretyk kolo-
ru wassili kandinsky stwierdził, że „głęboki błękit cią-
gnie człowieka w nieskończoność, budzi w nim żądzę 
czystości i pragnienia metafizyczne. Jest to kolor nieba 
i ukazuje się nam natychmiast, gdy usłyszymy słowo 
‘niebo’. (…). Uspokaja, działa kojąco i skupiająco” [m. 
rzepińska, 1983, s. 544]. 

Forma polichromii jest efektem naturalnej eks-
presji artystycznej wyrosłej z doświadczenia wartości 
estetycznych realizmu, ikony i kierunków awangardo-
wych dwudziestego wieku. Poszczególne wizerunki 
osób ukształtowane są w znacznej części rysunkiem 

malarskim – zarówno jako granicą między różnymi ja-
kościowo plamami, jak również kolorowym rysunkiem, 
który uwydatniając formę, nie tylko jest jej konturem 
w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale też zróżnicowaną 
walorowo i chromatycznie linią różnorodnej szeroko-
ści, która płynnie wchodzi w pogranicza chromatycz-
no-walorowe, a zagęszczona buduje strukturę koloru. 
uzyskana w ten sposób tkanka malarska jest jakością 
inną estetycznie niż plama informująca o powierzchni, 
o zewnętrzu. Stwarza większą możliwość wyrażenia 
przestrzenności osoby, jej duchowości i świetlistości, 
jak to ma miejsce w przedstawieniu bł. Pier’a giorgi’a 
Frassati. Stanowi ono rodzaj odautorskiej, malarskiej 
definicji ucznia jezusa. morfologia koloru jako efektu 
rysowania barwą kształtuje wizerunek błogosławione-
go, ukazując tym samym strukturę osoby jako światła 
w świecie (ryc. 5). Problem rysunku w malarstwie przez 
kilka stuleci budził burzliwe dysputy. Pytanie o to, czy 
ważniejszy jest on od koloru, do tej pory pobudza do 
dyskusji. interesujące rozwiązanie daje malarstwo Vin-
centa van gogha, które w tej kwestii było zwiastunem 
nowoczesnego kompromisu. współcześnie nadal ry-
sunek łączony jest z aktywnością intelektualną, a kolor 
z dziedziną zmysłów. rysunek malarski łączący aktyw-
ność kognitywną i zmysłową w przypadku szczeciń-
skiej polichromii stanowi również zapis refleksji nad fe-
nomenem ducha chrześcijańskiego, wyrażającego się 
dbałością o całego człowieka, o równowagę między 
jego cielesnością i najgłębiej pojmowanymi: amabilno-
ścią i inteligibilnością. 

 układ postaci na poszczególnych ścianach jest 
prosty, niemal izokefaliczny (ryc. 3). ich modelunki, po-
dobnie jak w ikonie, są bez głębszego światłocienia. 
głównym celem artystycznym było uzyskanie poczucia 
substancji malarskiej i dynamiki form w rzeczywistej, 
fizycznej przestrzeni kaplicy. ruchomy punkt widze-
nia, który autorka nieustannie doświadczała w trakcie 
realizacji, zobowiązywał nie tylko do myślenia o od-
powiedniej ekspresji form wizerunków węzłowych dla 
całości, ale również do wzmocnienia ogólnej dynamiki 
przestrzeni poprzez wprowadzenie wizerunków posta-
ci na lizeny – w taki sposób, aby każdy pokrywał sobą 
wszystkie płaszczyzny. zastosowane w nich deforma-
cje łączą je tematycznie i estetycznie ze ścianami, aby 
w trakcie przemieszczania się oglądającego zaistniała 
bardziej narracja filmowa niż zdjęciowa (ryc. 4 oraz 6). 

 autorka usunęła dwa przyścienne rzędy moc-
no wyrazistych kasetonów i na uzyskaną powierzch-
nię przeniosła błękit ze ścian (ryc. 4). Pozostałe dwa 
środkowe rzędy, zarówno przed prezbiterium, jak i nad 
wyjściem, podczas prac opatrzono łukami koloru wy-
nikającego z tła, aby poprzez iluzję uzyskać namiastkę 
konstrukcji bazylikowej (z jedną nawą wyższą i dwiema 
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bocznymi) i w ten sposób optycznie zwiększyć wyso-
kość pomieszczenia. w części prezbiterium kasetony 
również zostały zastąpione zwielokrotnionym jasnym 
łukiem błękitu. Dzięki temu wizerunek chrystusa, któ-
ry dotyka prawie sufitu, stanowi istotnie dominantę nie 
tylko znaczeniową, ale również optyczną, bez wrażenia 
defektu kompozycyjnego (ryc. 1).

PODsumOWANIE

w kontekście wielu realizacji malarskich w prze-
strzeniach sakralnych, również tych współczesnych, 
kaplica Bożego ciała w Szczecinie stanowi zwartą ca-

łość ikonograficzną symbolizującą wspólnotę kościoła. 
Brak w niej podziału na poszczególne sceny. ten fakt 
wizualny jest niezwykle istotny i w związku z nim ist-
nieje możliwość, że oglądający stanie się nie tylko wi-
dzem wizualnej narracji, ale odniesie wrażenie bycia we 
wspólnocie lub zaproszenia do uczestnictwa w niej. 
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