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Nowoczesność w służbie wiary. Zespół kaplic 

tajemnic Różańca Świętego Kalwarii w Katowicach -

Panewnikach  

Modernity in the service of faith. Complex of the Holy Rosary 

Mysteries Chapels in the Katowice-Panewniki Calvary  

 

 
Abstrakt: W artykule zaprezentowano unikatowy zespół powojennych kaplic różańcowych 
zlokalizowanych na terenie Kalwarii w Katowicach-Panewnikach, jego historię, założenia ideowe, 
nieco zapomnianych twórców ich architektury, rzeźby i malarstwa oraz progresywnej, nowatorskiej 
formy. Zastosowano tradycyjne metody naukowe charakterystyczne dla historii sztuki, czyli badania 
empiryczne, analizę dokumentów oraz analizę ikonograficzną oraz ikonologiczną. Założenie 
różańcowe do tej pory, poza nielicznymi krótkimi wzmiankami, nie doczekało się opracowania 
naukowego. Powstało w latach 1955–1963 w trudnych warunkach komunistycznej rzeczywistości. 
Bardzo przemyślany i bogaty w znaczenia program ikonograficzny był dziełem proboszcza ojca 
Norberta Chudoby. On także, jako kierownik, najbardziej angażował się w budowę kaplic. Niestety, 
wkrótce po ich poświęceniu zmarł. Założenie złożone z piętnastu kaplic tajemnic radosnych, 
bolesnych i chwalebnych Różańca Świętego jest pod wieloma względami wyjątkowe. Jego twórcy 
chcieli uczcić ważne wydarzenia w dziejach polskiego kościoła, a także oddać go w opiekę Matki 
Boskiej i Chrystusa. To nie tylko manifestacja wiary duchownych i społeczności oraz zwycięstwa 
ducha nad materią, ale także możliwości konstrukcyjnych i architektonicznych tego okresu, 
zastosowano w nich bowiem progresywne, ekspresyjne rozwiązania formalne, między innymi 
cienkościenne paraboliczne łuki i zadaszenia. Architekci i artyści, którzy stworzyli założenie 
różańcowe należeli do najwybitniejszych twórców swojej epoki. Wykreowali dzieło totalne, a 
jednocześnie bardzo intymne i swojskie, w którym połączono w harmonijną całość urbanistykę, 
architekturę, rzeźbę, malarstwo i zieleń. Wśród twórców należy wymienić architektów Andrzeja 
Masteja i Stanisława Sepioła, rzeźbiarzy Karola Muszkieta, Jana Białka, Edwarda Koniuszego i 
Wiktora Józefowicza oraz krakowskie rzeźbiarki-ceramiczki Krystynę Borkowską–Niemojewską, Ewę 
Żygulską, Janinę Karbowską–Kluziewicz i Barbarę Żątowską. Niewątpliwie zespół kaplic 
różańcowych na terenie Kalwarii w Katowicach-Panewnikach posiada bardzo wysoką wartość 
historyczną, artystyczną, estetyczną i naukową i jako taki powinien zostać poddany rewaloryzacji i 
objęty ochroną konserwatorską.  
Słowa kluczowe: architektura, kalwaria, Katowice, modernizm, tajemnice Różańca Św.  
 
Abstract: The article presents a unique complex of post-war rosary chapels located in the area of the 
Calvary in Katowice-Panewniki, its history, ideological assumptions, somewhat forgotten authors of 
their architecture, sculpture and painting, as well as its progressive, innovative form. Traditional 
scientific methods characteristic of art history were applied, i.e. empirical research, analysis of 
documents, as well as iconographic and iconological analysis. So far, apart from a few brief mentions, 
the Rosary Complex has not been the subject of a scientific study. It was established in the years 1955–
1963 in difficult conditions of the communist reality. A very well-planned and meaningful 
iconographic program was the work of Father Norbert Chudoba, the parish priest. He was also most 
involved in erection of the chapels, managing their construction process. Unfortunately, he died 
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shortly after the consecration. The complex consisting of fifteen chapels of the Joyful, Sorrowful and 
Glorious mysteries of the Holy Rosary is in many ways unique. Its creators wanted to commemorate 
important events in the history of the Polish Church, and to place it under the protection of the Virgin 
Mary and Christ. It is not only a manifestation of the faith of the clergy and the community and the 
victory of the spirit over matter, but also of the construction and architectural capabilities of the 
period, as progressive, expressive formal solutions were applied, including thin-walled parabolic 
arches and canopies. The architects and artists who created the Rosary complex were among the most 
outstanding artists of their time. They created a total and, at the same time, very intimate and familiar 
work, which combined urban planning, architecture, sculpture, painting and greenery into a 
harmonious whole. Among them are the architects Andrzej Mastej and Stanisław Sepioł, the sculptors 
Karol Muszkiet, Jan Białek, Edward Koniuszy and Wiktor Józefowicz, and the Cracovian ceramic 
sculptors Krystyna Borkowska–Niemojewska, Ewa Żygulska, Janina Karbowska–Kluziewicz and 
Barbara Żątowska. Undoubtedly, the complex of rosary chapels at the Calvary in Katowice-Panewniki 
has a very high historical, artistic, aesthetic and scientific value and as such should be revalorized and 
placed under the conservator's protection.  
Keywords: architecture, calvary, modernism, mysteries of the Holy Rosary 

 

Wprowadzenie 

 

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja unikatowego zespołu kaplic 

różańcowych zlokalizowanych na terenie Kalwarii w Katowicach-Panewnikach, jego historii, 

założeń ideowych, nieco zapomnianych twórców architektury, rzeźby i malarstwa oraz 

progresywnej, nowatorskiej formy. Zastosowano w nim tradycyjne metody naukowe 

charakterystyczne dla historii sztuki, czyli badania empiryczne i źródłowe oraz analizę 

ikonograficzną oraz ikonologiczną. 

Do tej pory w literaturze pojawiały się podstawowe, na ogół niepełne dane 

historyczne dotyczące tej realizacji. Krótko scharakteryzowali ją: ojciec Chryzostom Kurek w 

artykule pt. Kalwaria panewnicka opublikowanym w „Gościu Niedzielnym” z 1966 roku 

(Kurek, 1966, 3), Stefan Gierlotka w opracowaniu pt. Bazylika Ojców Franciszkanów św. 

Ludwika i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach-Panewnikach. Stulecie 

konsekracji 1908–2008 z 2008 r. (Gierlotka, 2008) oraz Magdalena Swarczewska w artykule pt. 

Kalwaria panewnicka od XIX do XXI wieku z 2014 roku (Swarczewska, 2014). Swarczewska, 

oprócz podania nazwisk rzeźbiarzy i malarzy, wskazała jako analogię do architektury kaplic 

cykl figur Drogi Krzyżowej autorstwa Jerzego Sobocińskiego w Ujściu z 1976 r. oraz 

powojenne budowle Katowic i Chorzowa – halę widowiskowo-sportową „Spodek” czy 

„Planetarium” (Swarczewska, 2014, 38). Podstawowe informacje można również znaleźć w 

opracowaniu pt. Kalwaria Śląska w Panewnikach na stronie Parki i Ogrody wykonanym przez 

uczniów Zespołu Szkół Katolickich w Katowicach pod opieką Bożeny Kurzei, w którym 

wykorzystano niepublikowane opracowanie architekta Andrzeja Masteja (Kalwaria Śląska). 

 

W momencie osiedlenia się Dominikanów w Panewnikach w 1900 roku i rozpoczęcia 

budowy kościoła (proj. Mansuetus Fromm, 1905–1908) zakupiono 13 ha terenu z myślą o 

założeniu Kalwarii. Pierwszym zlokalizowanym tam obiektem była grota na cześć Matki 
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Boskiej z Lourdes, która powstała w latach 1904–1905 z okazji 50-lecia ogłoszenia dogmatu 

Niepokalanego Poczęcia NMP (il. 1). Wykonawcą była firma Johanna Carla Bauma z 

Duisburga (Pyka, 2003, 308). W 1911 r. wzniesiono pierwsze kaplice Drogi Krzyżowej w 

formie obrazów umieszczonych w skromnych drewnianych obudowach. XII stacja przyjęła 

formę trzech drewnianych krzyży, do których przymocowano zachowane do dzisiaj figury 

Chrystusa i łotrów; dwie ostatnie wykonano w odlewni „Püte” z Kolonii (Kurek, 1966, 3). 

Wtedy to przekształcono teren m.in. zasypując doły, wytyczając drogi oraz sadząc liczne 

drzewa. W 1916 r. Max Śliwka opracował projekty neogotyckich kaplic, które jednak nie 

zostały zrealizowane (Pyka, 2003, 309).  

W 1936 r. rozpisano dwa konkursy na założenie urbanistyczno-architektoniczne 

Kalwarii. Dopiero w drugim wyłoniono zwycięski projekt studentów Politechniki 

Lwowskiej Tadeusza Brzozy i Jana Kruga. W 1937 r. rozpoczęto budowę nowego, 

modernistycznego założenia. Do 1939 r. ukończono pięć kaplic: Kajfasza, Piłata, św. 

Weroniki (il. 2), Szymona i drugiego upadku Chrystusa. Sześć kolejnych – II, III, IV, VIII, IX i 

XIV pozostało nieukończonych. Prace podjęto w 1947 r. i kontynuowano je do 1953 r., kiedy 

to poświęcono XIV, ostatnią stację Grobu Bożego. Założenie składa się z kaplic o różnym 

charakterze – niekubaturowych i kubaturowych oraz dużego kościoła kalwaryjskiego. Na 

terenie o charakterze leśno-parkowym wytyczono szeroką żwirową drogę, która rozpoczyna 

się na placu przedkościelnym, następnie podąża prosto w kierunku wschodnim, wzdłuż 

murów kościoła, by następnie miękko skręcić na północ (il. 3). Od tego momentu biegnie 

meandrując na południe, wzdłuż wschodniego odcinka muru klasztornego. Następnie 

miękko zakręca i prowadzi w drugą stronę, by gwałtownie skręcić w kierunku wschodnim i 

mostkiem poprowadzić na drugą stronę rzeki Kłodnicy, łagodnym łukiem osiągając punkt 

kulminacyjny – kościół kalwaryjski oraz Boży Grób. Kaplice Drogi Krzyżowej zlokalizowano 

po obydwu stronach ścieżki. Ich głównym elementem są okazałe rzeźby Chrystusa i 

towarzyszących mu osób wykonane z kamienia lub sztucznego kamienia. Przed wojną 

tworzyli je rzeźbiarze Marian Wnuk i Antoni Mehl, a po wojnie m.in. Bogusław Langman, 

brat Leonard Bannert O.F.M. oraz Angelina Petrucco–Jura. W niektórych stacjach zawisły 

obrazy Antoniego Michalaka z lat 1937–1939, a trzy obrazy w kościele kalwaryjskim (Kaplicy 

Ukrzyżowania) wykonał w latach 1950–1951 Edward Daniel Czuch.  

Przed budową kaplic maryjnych kult Matki Boskiej w Panewnikach był bardzo żywy. 

Oddawano jej cześć w kilku miejscach, przede wszystkim przy Grocie Lurdzkiej w Kalwarii, 

gdzie modlitwy wiernych często skutkowały cudownymi uzdrowieniami. Trzy takie 

przypadki opisano w tekście pt. Kalwaria i Sanktuarium w Panewnikach (Kalwaria i 

Sanktuarium). Nabożeństwa odbywały się także w kościele, w kaplicy przed obrazem Matki 

Boskiej Częstochowskiej oraz przy figurze Matki Boskiej Fatimskiej wykonanej w samej 

Fatimie i sprowadzonej w 1960 r. Od czasu budowy kaplic różańcowych obchody różańcowe 

organizowano na Kalwarii podczas wszystkich świąt Maryjnych, w każdą niedzielę 
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października oraz na życzenie pielgrzymów przybywających do Panewnik (Kalwaria i 

Sanktuarium).  

1954 rok został ogłoszony przez papieża Piusa XII Rokiem Maryjnym. Świątynia w 

Panewnikach otrzymała wówczas status Sanktuarium Maryjnego, dlatego zmieniono jej 

wezwanie dodając człon „Wniebowzięcia NMP”. Natychmiast zapadła decyzja o budowie 

tymczasowych kaplic różańcowych na terenie Kalwarii, które poświęcono 19 września 1954 

roku, w 50-lecie Groty Panewnickiej. Były to proste drewniane konstrukcje z obrazami 

ukazującymi tajemnice Różańca (il. 4). Scenę z Nawiedzeniem św. Elżbiety namalował sam 

proboszcz ojciec Norbert Chudoba (Album 1). W tym samym czasie zaczęto usypywać Górę 

Oliwną – pierwszą stację bolesną wykorzystując ziemię z placu budowy nowego osiedla w 

Katowicach-Ligocie. W tym dziele pomagali parafianie i pielgrzymi – każdy zwiedzający 

miał zawieźć przynajmniej jedną taczkę ziemi na Górę.  

Prace budowlane przy nowych stacjach różańcowych rozpoczęto w maju 1955 r. 

Początkowo planowano wzniesienie dość monumentalnych kaplic o klasycyzującym 

charakterze z czterema kolumnami posadowionymi na wysokich, oblicowanych kamieniem 

cokołach, jednak nie doszło do ich realizacji, ponieważ władze zatrzymały budowę pierwszej 

z nich i nakazały jej rozbiórkę (il. 5). Ukarały także ojca Chudobę grzywną w wysokości 300 

zł. Zgodnie z zaleceniami władz przed wznowieniem budowy należało opracować plany 

sytuacyjne Kalwarii. Zlecono wówczas prace pomiarowe terenu, które wykonano w 

listopadzie i grudniu 1955 r. Na ich podstawie architekci Andrzej Mastej i Stanisław Sepioł 

opracowali inwentaryzację oraz projekty: sytuacyjno-wysokościowy, założenia i zieleni. 

Powstały wówczas trzy plany, których fotografie zamieszczono w jednym z albumów 

zachowanych w Archiwum OO. Franciszkanów Prowincji Wniebowzięcia NMP: Schemat 

Kalwarii w Panewnikach, Projekt Kalwarii w Panewnikach oraz Inwentaryzacja Kalwarii w 

Panewnikach (Album 2). 23 sierpnia 1956 r. Referat do Spraw Wyznaniowych Prezydium 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach zatwierdził plany, a kolejnego dnia uzyskano 

pozwolenie Wojewódzkiego Zarządu Architektoniczno-Budowlanego.  

W opracowaniu Kalwaria Śląska w Panewnikach napisano: „Podstawowym założeniem 

projektu było rozwiązanie, które nie kolidowałoby z kaplicami Drogi Krzyżowej oraz było 

czytelne i zróżnicowane w układzie i przebiegu dróżek kalwaryjskich. Chodziło także o to 

by zaprojektować je tak, aby miały charakter kaplic lekkich i otwartych w odróżnieniu do 

kaplic Męki Pańskiej. W projekcie wskazano również zasady kształtowania zieleni tj. 

uzupełnienie i ewentualną korektę istniejącego stanu oraz zaproponowano rozwiązania, 

które eksponowałyby i podkreślały podstawowe elementy architektoniczne kalwarii 

(Kalwaria Śląska). 

Zespół kaplic różańcowych składa się w pięciu stacji tajemnic radosnych 

poświęconych w 1957 r., pięciu stacji tajemnic bolesnych poświęconych w 1959 r. oraz pięciu 

stacji tajemnic chwalebnych poświęconych w 1963 r. Karol Muszkiet z Janem Białkiem 
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wykonali rzeźby do części radosnej, Edward Koniuszy, Wiktor Józefowicz i Jan Białek – do 

części bolesnej, Ewa Żygulska, Krystyna Borkowska–Niemojewska oraz Janina Karbowska–

Kluziewicz do części chwalebnej (Gierlotka, 2008, 148).  

Architekci musieli wytyczyć nowe drogi i to w taki sposób, aby nie kolidowały z 

wcześniejszymi trasami i stacjami Drogi Krzyżowej (il. 6). Obydwa szlaki łączą się w dwóch 

miejscach: przy Kaplicy Kajfasza z 1938 roku, która jest jednocześnie drugą stacją części 

bolesnej Różańca oraz przy grupie Ukrzyżowania przynależącej do obydwu zespołów. 

Nowy układ dróg przedstawiał się następująco. Dodatkowa ścieżka powstała wzdłuż 

południowo-wschodniego odcinka ogrodzenia. Zlokalizowano przy niej pięć kaplic tajemnic 

radosnych. Ścieżka przebiega prosto, łamiąc się na wysokości czwartej stacji. Po przeciwnej, 

północno-zachodniej stronie założenia Kalwarii, wytyczono nową drogę stanowiącą 

kontynuację przedwojennej, już istniejącej. Po jej lewej stronie zlokalizowano stacje tajemnic 

bolesnych. Nowo wytyczony odcinek wpisał się zakolem w północno-zachodnią część 

Kalwarii. Dwie kaplice znalazły się za rzeką, dlatego też zaszła konieczność budowy mostów 

św. Józefa i św. Ludwika. Stacje tajemnic chwalebnych powstały po lewej stronie nowej, 

zasadniczo prostej drogi wytyczonej w północnej części Kalwarii, równolegle do rzeki 

Kłodnicy. Z powodu omówionych prac konieczne były wycinki oraz nowe nasadzenia 

drzew i krzewów.  

Albumy przechowywane w Archiwum OO. Franciszkanów Prowincji Wniebowzięcia 

NMP pozwalają na dokładną rekonstrukcję historii budowy kaplic. Znajduje się w nich 

bardzo szczegółowa dokumentacja fotograficzna oraz opis przeprowadzonych prac.  
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1. Kaplice części radosnej Różańca Świętego  

 

W latach 1956–1957 wykonano pięć kaplic związanych z radosnymi tajemnicami 

Różańca Świętego: Zwiastowanie, Nawiedzenie św. Elżbiety, Boże Narodzenie, Ofiarowanie Jezusa 

w świątyni i Odnalezienie Jezusa w świątyni. Zostały poświęcone 24 listopada 1957 r. przez 

biskupa Herberta Bednorza (Gierlotka, 2008, 146).  

Prace wykonywali: Edward Woźny, który przygotowywał kamienne płyty i 

betonował, kamieniarz Franciszek Mieszczak, który układał kamienie, Piotr Ślosarz, który 

murował oraz Jan Kapusta, który wykonywał szalunki. Pomagali też inni, m.in. Władysław 

Białek oraz nieznani z imion Broll i Błaszczyk. W pracach przy fundamentach kaplic brali też 

udział parafianie i klerycy. W obróbce kamieni prowadzonej w ogrodzie klasztornym 

uczestniczyli kamieniarze zatrudnieni przy budowie katowickiej katedry, którzy 

przyjeżdżali do Panewnik po godzinach pracy, m.in. nieznani z imion Hunieba i Macura. 

Sam kamień pochodził z placu budowy gmachu Związków Zawodowych w Katowicach. 

Po rozbiórce elementów kamiennych nie zrealizowanej kaplicy dokonano 

przekształceń fundamentu tak, aby można było ją zrealizować według zmienionych planów. 

Nowe kaplice powstały wzdłuż ceglanego muru ograniczającego teren Kalwarii od 

wschodu. Wszystkie mają podobne rozmiary i formę architektoniczną. Na betonowym 

fundamencie wzniesiono kamienny cokół ze schodkami, które prowadzą na niewielki podest 

pełniący funkcję ambony. Cokół wykonano z ciosów piaskowca z Brennej o różnych 

rozmiarach i grubej, chropowatej fakturze. Na cokole posadowiono wysoką kamienną ścianę 

z ciosów o gładkiej fakturze, do którego przymocowano płaskorzeźby wykonane z wapienia 

pińczowskiego. Tylko w jednym przypadku oprócz nich pojawiła się pełnoplastyczna figura 

Matki Boskiej. Zgodnie z pierwotnym projektem wyobrażenia miały być osadzone niżej, 

jednak w trakcie prac nad pierwszą kaplicą postanowiono usytuować je o 20 cm wyżej 

wprowadzając dodatkową warstwę kamienia. Płaskorzeźby umieszczono w nowoczesnej 

oprawie architektonicznej przyjmującej zróżnicowane kształty: żelbetowych lekkich 

daszków samonośnych bądź wspartych na pojedynczych kolumnach lub łukach, albo też 

łupinowych arkad lub konch. W kompozycjach istotną rolę pełni metaloplastyka – krzyże 

oraz napisy z liter ze stali nierdzewnej, czy geometryczne balustrady ambonek i lichtarze z 

kutego żelaza. Wszystkie te elementy wykonał bratanek proboszcza Norbert Chudoba ze 

Świętochłowic.  

Pierwsza kaplica tajemnic radosnych – Zwiastowania powstała w latach 1955–1956 (il. 

7). Jej budowę zainaugurowano 7 maja 1955 r. odprawieniem Mszy Świętej przy Grocie 

Lurdzkiej oraz odmówieniem pierwszej tajemnicy radosnej w miejscu wykopu. W pracach 

pomagali parafianie, zbierano również datki. Krata została ofiarowana przez firmę „EMKA” 

z Katowic. Ogólny schemat kaplicy omówiono wcześniej, jednak wyróżnia ją żelbetowy 

daszek o rzucie wycinka koła wsparty z lewej strony na smukłej kolumnie. Być może jest to 
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pozostałość po rozebranej konstrukcji. Nad daszkiem widniał niegdyś napis wykonany z 

metalowych liter: „Zdrowaś Maryjo łaski pełna”.  

Autorem płaskorzeźb i rzeźby Matki Boskiej z kaplic tajemnic radosnych był 

krakowski artysta Karol Muszkiet. Proces powstawania dzieł wyglądał następująco. Na ogół 

przywożono na miejsce model w rozmiarze 1:1 i na tej podstawie pomocnik Jan Białek 

odkuwał go w kamieniu pińczowskim pochodzącym z krakowskiego zakładu Franciszka 

Łuczywy (il. 8). W ostatniej fazie Muszkiet na miejscu wykańczał formę.  

W przypadku płaskorzeźby Zwiastowania artysta wykonał ją w Krakowie w 1955 r. 

22 września 1956 r. na miejscu dorzeźbił skrzydła anioła z dodatkowej płyty kamienia. 

Rzeźba ukazuje dwie postacie – Madonnę z prawej strony i klęczącego anioła z lewej (il. 9). 

Matka Boska stoi w kontrapoście, kierując ciało oraz uniesione i złożone do modlitwy ręce w 

prawą, a opuszczoną ku aniołowi głowę – w lewą stronę. Jest pokazana jako młoda 

dziewczyna, z długimi włosami i aureolą wokół głowy. Anioła ukazano z profilu – to młoda, 

androgeniczna postać o delikatnych rysach i długich włosach. Z jego pleców wyrastają duże 

skrzydła. Zarówno on jak i Maria noszą długie, bogato udrapowane szaty. Postaci 

modelowane są twardo, a ruch i drobne fałdy materii dodają im ekspresji.  

Druga stacja tajemnic radosnych to kaplica Nawiedzenia św. Elżbiety (il. 10). Jej 

fundatorkami były matki i niewiasty z Parafii, które jak napisano w Dokumencie erekcyjnym: 

„Mimo trudnych warunków życiowych spieszą z chętną ofiarą, by na pamiątkę Roku 

Maryjnego pozostawić przyszłym pokoleniom Pomnik głębokiej wiary i wielkiej radości ku 

Matce Boskiej” (Dokument erekcyjny, 1955). Z boku stacji wyryto napis kapitalikami: 

„Fundowały matki i niewiasty Panewnik-Ligoty 1957”. Prace budowlane prowadzono od 

października do grudnia 1956 r. W listopadzie 1956 r. Muszkiet ukończył gipsowy model 

rzeźby, a Jan Białek na miejscu, od maja do czerwca 1957 r. przekuwał go w kamień. 1 lipca 

1957 r. Muszkiet wykonał ostateczne prace rzeźbiarskie dopracowując formę. Stację 

wyróżnia to, że płaskorzeźbę umieszczono we wnęce utworzonej z żelbetowej, 

cienkościennej łupiny o kształcie paraboli, nad którą widnieje napis z metalowych liter: „O 

niewiastaś ty między niewiastami”. Postaci Matki Boskiej i św. Elżbiety tworzą zwartą 

grupę. Ukazano je z profilu – z lewej młodą i wyższą Marię, z prawej starszą i niższą 

Elżbietę. Obydwie kobiety ubrane są w długie, bogato udrapowane suknie, na głowach mają 

chusty, a wokół nich aureole. Matka Boska trzyma w prawej dłoni kwiaty (?), a Elżbieta 

uniesioną lewą dłonią dotyka jej przedramienia. Kobiety obejmują się w taki sposób, że ich 

głowy niemal się dotykają.  

Prace budowlane przy kolejnej kaplicy Bożego Narodzenia przeprowadzono od 

listopada 1956 do lutego 1957 r. W Dokumencie erekcyjnym podkreślono, że powstała w roku 

obchodów 300-lecia ślubów króla Jana Kazimierza w Częstochowie, jako wotum za powrót z 

więzienia i wygnania księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz biskupów Stanisława 

Adamskiego, Herberta Bednorza i Juliusza Bieńka. Z boku kaplicy wyryto napis: 
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„Fundowali czciciele Różańca Św. 1957”. W kwietniu 1957 r. Muszkiet ukończył gipsowy 

model rzeźby. W maju przywieziono z grubsza ociosany kamień, a od maja do czerwca Jan 

Białek odkuwał w nim rzeźbę. 1 lipca 1957 r. Muszkiet wykonał ostateczne prace 

rzeźbiarskie dopracowując formę, a już 2 lipca dzieło zostało po raz pierwszy poświecone. 

Architektoniczną oprawą dla płaskorzeźby jest żelbetowy daszek o wklęsło wypukłym 

zarysie, wsparty na filarze wzniesionym z grubo obrobionych ciosów czerwonego 

piaskowca (il. 11). Nad daszkiem znajduje się napis z metalowych liter: „A słowo ciałem się 

stało”. Płaskorzeźba wyobraża grupę Bożego Narodzenia (il. 12). W centrum klęczy Matka 

Boska pochylając się nad Dzieciątkiem w żłóbku. Za nimi, z prawej strony ukazano stojącego 

św. Józefa, który patrzy na Marię i Jezusa, prawą ręką podtrzymując szatę. Z lewej strony 

stoi anioł wyobrażony jako młoda dziewczyna o długich włosach i złożonych do modlitwy 

rękach. Z jego pleców wyrastają duże skrzydła. Postaci ubrane są w długie, drapowane 

szaty.  

Prace budowlane przy kaplicy Ofiarowania Jezusa w świątyni przeprowadzono od 

marca do kwietnia 1957 r. Z boku umieszczono napis: „Fundowała młodzież parafialna 

1957”. 20 sierpnia przywieziono model rzeźby z Krakowa. Tradycyjnie, Jan Białek wykonał 

ją w kamieniu, a Karol Muszkiet ostatecznie wykończył formę. Wyróżnikiem tej kaplicy jest 

łupinowy żelbetowy daszek o ostrołukowym wykroju wsparty na kolumnie umieszczonej z 

prawej strony (il. 13). Płaskorzeźba składa się ze zwartej grupy trzech osób (il. 14). Z lewej 

strony stoi Maria w ujęciu profilowym, przekazująca małego Jezusa ukazanemu z prawej 

strony, również z profilu kapłanowi Symeonowi. Postaci okrywają obfite, bogato drapowane 

szaty. Głowę Marii nakrywa maforion, a kapłan nosi duży turban. Dzieciątko jest widoczne 

tylko częściowo. Ukazano je frontalnie, ze złożonymi rączkami i aureolą wokół głowy. Nad 

płaskorzeźbą znajduje się napis z metalowych liter: „Oczy moje oglądały zbawienie 

Twoje…”.  

24 listopada 1957 r. biskup Bednorz poświęcił pierwsze cztery kaplice tajemnic 

radosnych Różańca Świętego. Ostatnia z tej grupy upamiętnia Odnalezienie Jezusa w świątyni 

(il. 15). Ufundowali ją Maria i Paweł Chudobowie – rodzice proboszcza ojca Norberta jako 

„Pomnik nieustannej wdzięczności”, wykorzystując spadek po bracie Marii, Franciszku 

Jandzie z Kochłowic (Dokument erekcyjny, 1957). Z boku kaplicy wyryto napis: „Fundowali 

Paweł i Maria Chudobowie Franciszek i Anna Jondowie 1957”. Prace budowlane 

prowadzono od maja do lipca 1957 r. W listopadzie przywieziono płaskorzeźbę i 

wolnostojącą figurę Matki Boskiej, które wykończył na miejscu Karol Muszkiet. Kaplicę 

wyróżnia łamany żelbetowy daszek wsparty na cienkim parabolicznym łuku wykonanym z 

tego samego materiału. Pod łukiem stoi spowita w płaszcz i maforion Matka Boska z 

uniesionymi dłońmi, zwrócona ku wyobrażeniu z płaskorzeźby (il. 16). Przedstawiono na 

niej zwartą grupę postaci: z lewej strony trzech kapłanów, z prawej skierowanego ku nim, 

siedzącego młodego Chrystusa. Wszyscy duchowni są ubrani w długie, drapowane szaty, a 
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na głowach mają wysokie nakrycia; środkowy unosi dłonie. Szaty Chrystusa są poruszone, a 

krzyżowa aureola wokół jego głowy jest nieproporcjonalnie duża. Nimb symbolizuje w ten 

sposób Jego mękę i chwałę. Płaskorzeźba została umieszczona w obramionej płycinie o 

parabolicznym kształcie. Nad daszkiem widnieje napis z metalowych liter: „Znaleźli go 

między doktorami…”.  

24 listopada 1957 r. wszystkie kaplice zostały poświęcone przez biskupa Bednorza. 

 

2. Kaplice części bolesnej Różańca Świętego  

 

W 1957 r. rozpoczęto budowę nowej drogi niezbędnej do realizacji kaplic części 

bolesnej Różańca Świętego. Powstały one w dwóch kolejnych latach – 1958 i 1959 roku. 4 

października 1959 r. biskup Bednorz dokonał ich uroczystej konsekracji. Kaplice były 

poświęcone cierpieniom Jezusa: Modlitwie w Ogrójcu, Biczowaniu (Kaplica Kajfasza), Cierniem 

ukoronowaniu, Niesieniu krzyża oraz Ukrzyżowaniu.  

Architektura kaplic części bolesnej jest do siebie zbliżona, za wyjątkiem Biczowania i 

Ukrzyżowania. Pierwsza z nich powstała z przebudowy jednej z przedwojennych stacji Drogi 

Krzyżowej, natomiast druga to kompozycja złożona z trzech żelbetowych krzyży z figurami 

Chrystusa i łotrów oraz Matki Boskiej Bolesnej. Trzy pozostałe kaplice to rozbudowane 

struktury architektoniczne. Każda z nich składa się z: platformy oblicowanej ciosami 

kamienia z Brennej, na którą prowadzą schodki, pojedynczych ścianek zbudowanych z 

gładkich ciosów kamienia oraz odważnych żelbetowych daszków. W tak wykreowaną 

przestrzeń wkomponowano pełnopostaciowe rzeźby lub płaskorzeźby o wyrazistej, 

zgeometryzowanej i ekspresyjnej formie.  

W Dokumencie erekcyjnym pierwszej z kaplic poświęconej Modlitwie Jezusa w Ogrójcu 

napisano o wypełnianiu przez cały naród polski jasnogórskich przyrzeczeń złożonych z 

okazji 300-lecia ślubów kazimierzowskich, a samą budowlę określono jako „Pomnik miłości i 

wdzięczności” (Dokument erekcyjny, 1957a). Prace budowlane rozpoczęto w październiku 

1957 roku. Brali w nich udział Franciszek Mieszczak, Piotr Ślosorz, mistrz kamieniarski 

Edward Woźny oraz P. Pinkawa. Model rzeźby został wykonany zimą 1957 r. przez 

Edwarda Koniuszego, Jana Białka i Wiktora Józefowicza. Artyści, z uwagi na zastrzeżenia 

zamawiającego, sporządzili kilka wersji zróżnicowanych pod względem pozy i ekspresji 

Chrystusa i apostołów (il. 17). Pomiędzy 5 a 16 sierpnia 1958 r. Koniuszy z pomocą 

Józefowicza odkuł płaskorzeźbę w kamieniu na podstawie gipsowego modelu.  

Zespół składa się z dwóch części: wysokiego krzyża, ustawionego po lewej stronie 

oraz otwartej kaplicy złożonej ze ściany oraz żelbetowego, masywnego, lekko zadartego ku 

górze daszku, wspartego z prawej strony na masywnej kolumnie, a z lewej na trzech 

metalowych prętach (il. 18). Obydwa elementy wyniesiono na wysokim cokole oblicowanym 

ciosami grubo opracowanego kamienia. Pod krzyżem ustawiono pełnoplastyczną figurę 
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klęczącego, modlącego się Chrystusa, który w dramatycznym geście unosi ręce ku górze (il. 

19). Jest ubrany w długą, udrapowaną szatę o ostro załamujących się fałdach. Wychudzoną, 

niemłodą twarz o ostrych rysach kieruje w lewo. Ma długie włosy, a jego oczy są zamknięte. 

Monumentalna płaskorzeźba została umieszczona na ścianie kaplicy. Ma kształt 

wydłużonego, leżącego prostokąta i jest całkowicie wypełniona trzema postaciami śpiących 

apostołów śś. Jakuba, Piotra i Jana, którzy są ubrani w długie szaty. Św. Piotra wyobrażono z 

lewej strony. To niemłody człowiek o kędzierzawych włosach i krótkiej brodzie, który w 

rękach trzyma miecz. Pośrodku ukazano św. Jana jako młodego mężczyznę o półdługich, 

kręconych włosach. Górną część jego ciała pokazano frontalnie, dolną – z profilu. Z prawej 

strony, frontalnie ukazano św. Jakuba, który wspiera głowę na lewym przedramieniu. To 

niemłody mężczyzna z twarzą okoloną długimi włosami i brodą. Rysunek rzeźby jest bardzo 

wyrazisty i linearny, a formy zgeometryzowane. Jej powierzchnię opracowano 

kamieniarsko, nadając bogatą i zróżnicowaną fakturę.  

Druga kaplica tajemnic bolesnych Różańca Świętego Biczowanie Pana Jezusa została 

umieszczona w Domu Kajfasza wzniesionym przed II wojną światową (il. 20). Jej 

fundatorkami były „matki i niewiasty parafii panewnickiej” (Tekst dokumentu fundacyjnego, 

1959). Podczas przebudowy w 1959 r. obniżono poziom wejścia do kaplicy, wykonując z obu 

stron schody oraz oblicowany kamieniem, niski murek, a rzeźbę Chrystusa biczowanego 

przesunięto do przodu tak, aby była lepiej widoczna. Pełne drzwi zastąpiono ażurową 

metalową kratą, którą wykonał Norbert Chudoba, bratanek proboszcza.  

Prace budowlane przy trzeciej kaplicy tajemnic bolesnych Różańca Świętego Cierniem 

ukoronowanie trwały od maja do września 1958 roku, a ostatecznie ukończono ją w 

październiku 1959 r. Fundatorami było wielu parafian wymienionych w Dokumencie 

erekcyjnym z czerwca 1958 r., którzy wznieśli ją jako: „pomnik niezłomnej wiary św. i miłości 

gorącej” dla Boga i Marii (Album 4). Norbert Chudoba, bratanek proboszcza wykonał 

metalowy krzyż na kaplicy. Edward Koniuszy, Jan Białek i Wiktor Józefowicz 

wymodelowali w glinie pierwszą figurę Chrystusa, jednak ta nie została przyjęta przez 

zamawiającego. W październiku odkuto w kamieniu docelową rzeźbę i już 4 października 

1959 r. biskup Bednorz poświęcił kaplicę. 

Cokół-platformę wykonano analogicznie do pierwszej stacji (il. 21). Ściana została 

umieszczona lekko pod kątem w stosunku do linii cokołu. Wyrasta z niej masywny, 

żelbetowy daszek o zarysie zbliżonym do trójkąta, lekko zadarty w górę i skierowany w 

lewą stronę. Za nim znajduje się smukły akcent w postaci wysokiego słupa zwężającego się 

ku górze, na którym zamocowano metalowy krzyż. Na cokole, nieco z prawej strony 

kompozycji, siedzi Chrystus ukazany jako Vir Dolorum. Pokazano go frontalnie, w 

wyprostowanej, sztywnej pozie, z lekko rozstawionymi nagimi stopami. Spowija go 

udrapowana, długa materia przepasana przez prawe ramię w taki sposób, że odsłania 

umięśniony tors i żylaste ręce podtrzymujące narzędzia męki. Pociągła twarz z długą brodą i 
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prostymi włosami wyraża ból i zamyślenie. Na głowie nosi koronę cierniową. Powierzchnia 

rzeźby ma zróżnicowaną, chropowatą fakturę. 

Aby dostać się do dwóch kolejnych kaplic tajemnic bolesnych Różańca Świętego 

należy przejść przez most św. Józefa zbudowany w 1958 r. nad przepływającą przez 

Kalwarię rzeką Kłodnicą (il. 22). Jego konstrukcję wykonano z żelbetu, a balustradę – z 

kamienia oraz żelaznych krat sporządzonych przez wspomnianego Norberta Chudobę. 

Powstał także drugi most – Św. Ludwika ukończony przed odpustem ku czci tego świętego. 

W ich budowie brali udział pracownicy regulacji Kłodnicy, m.in. Paweł Nowak oraz 

nieznani z imion Olchawa, Wojtas, Kornaś i Wolak.  

Prace budowlane przy czwartej kaplicy części bolesnej Różańca Dźwiganiu Krzyża 

wykonano od października 1958 r. do czerwca 1959 r. Jej fundatorami byli parafianie, 

rodziny Zubertów, Czekańskich, Komanderów, Kostujów, Burków, Musiałów, Nowaków, 

Strzodów i Tomalów, którzy uczynili to, jak czytamy w Dokumencie fundacyjnym „Pomni 

ciężkich czasów i zmagań jakich przeżywać muszą” (Dokument fundacyjny, 1959). Przy 

budowie kaplicy byli m.in. zatrudnieni Piotr Ślosarz oraz nieznani z imion Moskwik i 

Błaszczyk. W trakcie prac wykorzystywano ziemię przywożoną z placu budowy nowego 

osiedla w Katowicach-Ligocie. W lipcu 1959 r. rzeźbiarze wykonali gliniany model figury 

Chrystusa niosącego krzyż, a Wiktor Józefowicz i Jan Białek odkuli ją w kamieniu. W marcu 

1960 r. do Panewnik przywieziono model grupy oprawców, a w lipcu 1960 r. Józefowicz 

odkuł ją w kamieniu. Białek wykonał wówczas także poprawki przy figurze Chrystusa. W 

przypadku omawianej kaplicy wysoki cokół-platformę oraz schody oblicowano grubo 

ciosanymi blokami czerwonego piaskowca (il. 23). Ściana przyjęła formę zbliżoną do 

trójkąta, z ostrym wierzchołkiem, do którego przymocowano metalowy krzyż. Ze ściany 

wyrasta masywny, żelbetowy łamany daszek o zadartych do góry płaszczyznach. Jego 

kraniec opiera się o filar wykonany z gładkich ciosów żółtego piaskowca. Podobnie 

wykończono powierzchnię ściany. Kroczący w lewą stronę Chrystus znajduje się na jej tle. 

Przy filarze ustawiono grupę trzech oprawców (il. 24). Fragmenty ich ciał, głównie 

kończyny, torsy i głowy wyłaniają się z powierzchni kamienia o grubej fakturze. Dwaj 

oprawcy stoją. Postać z prawej strony ukazano frontalnie. Prawą rękę ma uniesioną do góry, 

lewą opuszczoną wzdłuż ciała i zaciśniętą w pięść. Drugi oprawca zwraca się w lewo 

trzymając w jednej z rąk nieokreślony przedmiot. Przed nimi wyłania się ukazana frontalnie, 

klęcząca postać trzeciego rzezimieszka. Wszyscy mają zacięty i gniewny wyraz twarzy. 

Kształty są sumaryczne i zgeometryzowane, przy czym obłe i gładko wykończone partie rąk 

i nóg kontrastują z linearnymi twarzami oraz chropowatą fakturą szat. Postacie wykonują 

gniewne gesty w kierunku Chrystusa dźwigającego krzyż na prawym ramieniu (il. 25). Jego 

masywne ciało pokazano z profilu, za wyjątkiem głowy ujętej frontalnie. Jest ubrany w 

długą szatę, a na głowie ma koronę cierniową. Na brodatej, okolonej długimi włosami i 

pooranej zmarszczkami twarzy maluje się cierpienie. 
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Piąta stacja bolesna Ukrzyżowanie Jezusa została ufundowana przez rodzinę Draszow 

z Panewnik, jak czytamy w Dokumencie fundacyjnym z 1959 r. „z wdzięczności za odebrane 

łaski i z miłości ku Bogu Ukrzyżowanemu i jego Niebieskiej Matce Bolesnej” (Album 5) (il. 

26). W akcie napisano również o „ciężkich czasach materializmu” oraz symbolice: „by 

potężne trzy krzyże wskazywały światu zobojętniałemu drogę do prawdziwego pokoju i 

szczęścia”, nazywając je „pomnikiem niezłomnej wiary świętej” (Album 5). Tłem dla stacji 

były zabudowania fabryczne widoczne poza murem otaczającym Kalwarię. Proboszcz 

Norbert Chudoba, który napisał teksty w Albumie podkreślał, iż stacja miała przypominać 

„że każda praca jest krzyżem Chrystusowym uświęcona, a Matka Boleściwa pocieszycielką 

utrapionych” (Album 5). Stacja jest złożona z trzech monumentalnych, żelazobetonowych 

krzyży, na których osadzono ekspresyjne rzeźby Chrystusa i dwóch łotrów, pochodzące ze 

starej grupy Ukrzyżowania usytuowanej w pobliżu dzisiejszej VII stacji Męki Pańskiej. 

Zostały wykonane w 1911 r. w odlewni „Püte” w Kolonii (il. 27). Zanim zawisły na krzyżach 

w 1959 r. zostały odnowione przez proboszcza ojca Chudobę. Z prawej strony ustawiono 

nową, monumentalną rzeźbę Matki Boskiej Bolesnej, która ze złożonymi do modlitwy 

rękami wpatruje się w syna. Kamienna rzeźba została odkuta na miejscu przez Jana Białka i 

Wiktora Józefowicza na podstawie modelu wykonanego w skali 1:1. Na postumencie, z 

którego wyrastały krzyże umieszczono napis z metalowych liter wykonanych przez 

bratanka proboszcza Norberta Chudobę: „Zmarł za grzechy nasze (I KOR. 153)”. Krzyż 

Chrystusa usytuowano przed krzyżami łotrów, na osi kompozycji. Zbawiciela pokazano 

jako zwycięzcę, z nogami wspartymi na podnóżku i otwartymi, uniesionymi ku niebu 

oczami. Realistycznie oddane ciało jest osłonięte sięgającym do ud, udrapowanym 

perizonium. Głowa o pięknej twarzy, z krótkim zarostem i długimi włosami, pochyla się w 

lewo. Muskularne ciała łotrów zostały ukazane jakby w paroksyzmie agonii, przy czym 

prawa postać zdaje się wyswobadzać z więzów; prawa ręka jest zgięta w łokciu, podobnie 

jak prawa noga w kolanie. Brodate twarze okolone kędzierzawymi, gęstymi włosami 

wyrażają emocje. Powierzchnia krzyży jest zróżnicowana, a niektórym partiom nadano 

fakturę poprzez groszkowanie. Figura Matki Boskiej Bolesnej stoi na kwadratowym, niskim 

cokole (il. 28). Jej głowa unosi się ku górze w kierunku syna, a splecione na piersi ręce oraz 

twarz wyrażają boleść. Jest ubrana w długą suknię i maforion, a stopy ma bose. Modelunek 

jest twardy, szaty potraktowane linearnie, a formy poddane geometryzacji. Postać Marii całą 

sobą wyraża żal, co było założeniem pomysłodawcy ojca Norberta Chudoby, który w 

albumie nad jej zdjęciem zamieścił podpis: „Czy jest boleść, jako boleść moja (Jer. Tren. 

1.12)”. Przy zdjęciu krzyży pojawiły się napisy: „Stat crux dum volvitur orbis” [„Krzyż stoi, 

choć zmienia się świat”] oraz „Vide, Domine, et considera, quoniam facta sun vilis. Lam. Jer: 

Cap. 1,11” z lamentacji Jeremiasza. 

4 października 1959 r., w uroczystość św. Franciszka z Asyżu biskup Herbert 

Bednorz poświęcił kaplice części bolesnej Różańca Świętego. 
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3. Kaplice części chwalebnej Różańca Świętego  

 

Pięć kaplic tajemnic chwalebnych Różańca Świętego powstało i zostało poświęconych 

w 1963 r. (22 września). Ukazują Zmartwychwstanie Chrystusa, Wniebowstąpienie Pańskie, 

Zesłanie Ducha Świętego, Wniebowzięcie oraz Koronację Matki Boskiej. W 1964 r. rozpoczęto 

kaplicę św. Rafała, jednak z powodu sprzeciwu władz państwowych ostatecznie jej nie 

zrealizowano (Gierlotka, 2008, 146–147). Zespół kaplic chwalebnych miał upamiętniać Rok 

Maryjny oraz uczcić Matkę Boską Królową Świata, o czym napisano w Dokumencie 

erekcyjnym pierwszej z nich (Dokument erekcyjny, 1958). Wyróżnikiem tego zespołu jest 

wykorzystanie płaskorzeźby ceramicznej i mozaiki. Architektura stacji jest dynamiczna i 

nowoczesna, w większości przypadków wykorzystująca akcenty wysokościowe. Tak jak 

poprzednio zastosowano kamień i metaloplastykę, ale też cienkościenne łupinowe 

konstrukcje z żelazobetonu: daszki, smukłe słupy i łuki. W kompozycji każdej ze stacji 

wydzielono lub uwzględniono przestrzeń dla mówcy.  

Pierwsza kaplica chwalebna Zmartwychwstanie Chrystusa została wniesiona w latach 

1959–1960. Jej główną fundatorką była Barbara Kurzeja oraz wielu innych parafian 

podpisanych na Dokumencie fundacyjnym. Tym razem w inwokacji zawarto słowa o „czasach 

naszego bojowania”, „nadziei chwalebnego zmartwychwstania” i „dowodzie wielkiej 

miłości ku Bogu i Królowej nieba i ziemi” (Dokument fundacyjny, 1959). Tak jak w innych 

kaplicach, szczególną wagę poświęcono obróbce kamieniarskiej. Elementy żelbetowe, m.in. 

trzy monumentalne słupy i łuki wykonywano na miejscu. Montażu płaskorzeźby trzech 

Marii oraz rzeźby anioła doglądała ceramiczka Barbara Żątowska. Niestety, pierwsza 

dekoracje ceramiczne, które były zbyt słabo wypalone uległy zniszczeniu w czasie zimy i 

zostały odtworzone na wiosnę 1961 r.  

Stacja składa się z kilku elementów: oblicowanej dzikim kamieniem płyty-platformy, 

do której prowadzą niskie schodki, ściany z ceramiczną płaskorzeźbą i kamiennym wejściem 

do Grobu Chrystusa, żelbetowego, żaglastego daszku wspartego z prawej strony na 

metalowym słupie zakończonym krzyżem oraz strzelistego akcentu z lewej strony w postaci 

trzech żelbetowych łuków (il. 29). Pierwotnie w wejściu do grobu Chrystusa siedział 

ceramiczny anioł, z którego pozostały jedynie nogi, a na nadprożu wejścia umieszczono 

napis wykonany z metalowych liter: „Zmartwychwstanie Jezusa” (il. 30). Co ciekawe, na 

fotografiach nad głowami trzech Marii widnieje inna, niezachowana do dziś sentencja: 

„Zmartwychwstał. Tutaj go nie ma. Mk 16.6”. Usunięto ją już w 1961 r. przed rekonstrukcją 

zniszczonej w zimie płaskorzeźby (Album 5). Płaskorzeźba ukazująca trzy Marie kroczące do 

grobu Chrystusa jest monumentalna (il. 31). Pozy kobiet są zróżnicowane, dwie pierwsze 

niosą naczynia, trzecia ma puste ręce. Wszystkie są ubrane w długie suknie, a na głowach 

mają chusty. Pierwsza, która otwiera pochód jest młoda i została ukazana z profilu. Trzyma 
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przed sobą naczynie, ku któremu pochyla głowę. Jej ubiór to niebieska, długa suknia, a na 

głowie ma zieloną chustę. Środkowa dama jest nieco starsza. Ukazano ją frontalnie z 

dzbanem w prawej ręce. Nosi różową suknię z zielonym szalem. Postać z prawej strony jest 

najstarsza i pokazana w ujęciu ¾. Jej sylwetkę szczelnie spowija ciemna suknia i maforion. 

Tło dla trzech postaci stanowi przebiegający w połowie wysokości ściany pas wykonany z 

płytek ceramicznych o zróżnicowanych kształtach i kolorach. Anioła wyróżniał biały kolor. 

Został ukazany w siedzącej pozie, ze skrzyżowanymi na kolanach rękami i głową 

skierowaną ku Mariom. Jego smukłą, androgeniczną postać spowijała długa szata, a zza 

pleców miękko spływały duże skrzydła. Twarz o łagodnych rysach okalały długie, proste 

włosy. Ojciec Chudoba pod fotografiami figur zamieścił komentarz: „Trzy Maryje poszły, 

drogie maści niosły” oraz „Rzekł im anioł biały: Zmartwychwstał, nie ma go tu” (Album 5).  

Drugą kaplicę tajemnic chwalebnych Wniebowstąpienia Pańskiego wzniesiono w latach 

1960–1961. Jej fundatorką była Jadwiga Hutkiewicz z domu Kowalczyk, która w ten sposób 

spełniła wolę swojego brata księdza Maksymiliana Kowalczyka, aby uczcić ich zmarłych 

rodziców Wincentego i Marię oraz brata Franciszka. Elementy ceramiczne, z których 

wykonano promienie nie wytrzymały mrozów i zaszła konieczność ich odtworzenia. I w 

tym wypadku nad montażem czuwała Barbara Żątowska. Kompozycja kaplicy jest zbliżona 

do omówionej poprzednio (il. 32). Na kamienny podest prowadzą szerokie schody, tym 

razem umieszczone frontalnie. Z prawej strony znajduje się otynkowana ściana, na której 

wykonano płaskorzeźbę ukazującą Marię z apostołami, a z lewej strony, nieco pod kątem 

skonstruowano wysoki akcent wieżowy o miękkim zarysie, na którym wykonano 

ceramiczne promienie. Pierwotnie stała przed nim obecnie zniszczona pełnoplastyczna 

figura anioła oraz płyta z odciskiem stóp Chrystusa, która zachowała się do dzisiaj. Na 

płaskorzeźbie ukazano zwartą grupę apostołów oraz stojącą na ich czele, wyróżnioną 

jasnym kolorem Marię (il. 33). Mężczyźni stoją, za wyjątkiem jednego, przestawionego przed 

Matką Boską, który klęczy wpatrując się w promienie. Apostołowie zostali ukazani w 

zróżnicowanych pozach: dwaj frontalnie, a pozostali z profilu. Jeden z nich zasłania twarz w 

geście smutku. Fizjonomie postaci są różnorodne; ten, który klęczy to młodzieniec bez 

zarostu o kręconych włosach, pozostali mają brody, niektórzy łysieją. Kolorystyka 

płaskorzeźby jest utrzymana w ciepłej tonacji brązów i zieleni. Wyróżnia się Maria, której 

sylwetkę pozostawiono białą. Nie zachowany, znany z archiwalnych fotografii anioł został 

ukazany jako hieratyczna, androgeniczna postać o młodej twarzy i długich włosach, ubrana 

w długą suknię i spięty z przodu płaszcz (il. 34). Zwracał się ku apostołom i Marii, a gesty 

jego dłoni wskazywały na to, że coś im tłumaczył. Brzeg cokołu dekorują metalowe litery: 

„Jezus… Tak wróci, jak do nieba wstąpił. Dz. AP. 1”.  

Trzecią kaplicę chwalebną Zesłania Ducha Świętego wzniesiono w latach 1960–1963. I 

w tym przypadku płaskorzeźba nie przetrwała zimy i trzeba było ją odtwarzać. To jedna z 

najbardziej efektownych pod względem konstrukcyjnym stacji (il. 35). Tym razem cokół-
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platforma jest dość głęboki i jak zwykle oblicowany grubo ciosanym kamieniem. 

Wyjątkowo, z prawej strony usytuowano okrągłą ambonkę z ażurową, kutą kratą złożoną z 

liter „CREATOR”. Schody umieszczono z boku, z prawej strony. Obramienie ściany z 

płaskorzeźbą stanowi baldachim z mozaiką gołębicy Ducha Świętego, o konstrukcji 

utworzonej z dwóch żelbetowych parabolicznych łuków: przedniego – niższego i szerszego 

oraz tylnego – wyższego i smuklejszego. Na ceramicznej płaskorzeźbie ukazano zwartą 

wielopostaciową grupę apostołów i Marii otrzymujących dary Ducha Świętego (il. 36–37). W 

centrum wyobrażono siedzącą młodą Marię ubraną w białą suknię i maforion oraz błękitny 

płaszcz. Po jej lewej stronie przyklęka starzec w jasnej szacie i beżowym płaszczu. Unosi 

twarz w kierunku przedstawionej na podniebiu baldachimu gołębicy Ducha Świętego, 

wyciągając w jej kierunku lewą rękę, a prawą podtrzymując biały dokument (?). Pozostałych 

jedenastu apostołów ukazano w zróżnicowanych pozach. Dzięki pochyleniom głów i gestom 

kompozycja wydaje się dynamiczna. Wszyscy, poza św. Janem zostali pokazani jako dojrzali 

mężczyźni z brodami. Z ich grupy wyróżnia się św. Jan stojący po lewej stronie Matki 

Boskiej, który trzyma w dłoniach kodeks i kieruje swój wzrok ku Duchowi Świętemu, jakby 

szukał natchnienia. Nad głowami wszystkich apostołów widnieją płomienie ognia 

symbolizujące zesłanie Ducha Świętego. Kolorystyka i tym razem jest ciepła, chociaż dwie 

postaci, w tym Maria mają zimne, biało-błękitne szaty. U stóp widnieje napis wykonany z 

metalowych liter: „Napełnieni zostali wszyscy Duchem Św. Dz. Ap.2”. Jak już wspomniano, 

na podniebiu baldachimu znajduje się mozaika utworzona z drobnych prostokątnych kostek 

o różnych rozmiarach. Ukazano na niej widocznego od tyłu i wzbijającego się do lotu białego 

ptaka z szeroko rozpostartymi skrzydłami. Tło tworzą przenikające się, pryzmatyczne 

promienie w kolorze złota, zieleni i brązu, które kreują wrażenie dynamiki i ekspresji.  

Czwartą kaplicę chwalebną Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wznoszono od 

1961 roku (il. 38). Została ufundowana przez wiele parafianek wymienionych w Dokumencie 

fundacyjnym, w którym nazwano ją „pomnikiem żywej wiary” i „wdzięczności” (Album 6). 

W przypadku tej stacji szerokie stopnie prowadzą na niski podest i do ambonki z pełną 

balustradą. Głównym akcentem jest motyw wieżowy złożony z wysokiej ścianki z 

płaskorzeźbą oraz czterech smukłych, żelbetowych słupów zakończonych przypominającym 

półksiężyc zwieńczeniem-cokołem oraz figurą Matki Boskiej. Po lewej stronie znajduje się 

ściana o miękkim zarysie krawędzi i rzutu z wyrytymi figurami papieża i świętych, którzy 

opisywali lub prorokowali wniebowzięcie lub chwałę Marii (il. 39). Ukazano Piusa XII – 

papieża, który ogłosił Rok Maryjny oraz świętych: Bernardyna ze Sieny, Bonawenturę, 

Antoniego Padewskiego oraz Jana, o czym informują imiona tworzące aureole wokół ich 

głów. Oprócz tego przy postaciach wyryto napisane przez nich słowa. I tak przy Piusie XII 

widzimy napis: „Niepokalana Bogurodzica… Wzięta jest z ciałem i duszą do chwały 

niebieskiej. Pius XII. Dogmat 1.XI.1950”, na księdze trzymanej przez św. Bernardyna ze 

Sieny: „Matka zawsze z Synem” oraz data „1444”, na szacie św. Bonawentury: 
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„Wniebowzięcie jest pełną szczęśliwością” oraz data „1274”, obok św. Antoniego z Padwy 

„Zbawiciel ozdobił ją najwyższą chwałą” oraz data „1231”, a przy św. Janie słowa: „Objaw. 

XII.1” oraz „Ukazał się wielki znak na niebie”. Postaci są uproszczone i linearne. Linie 

zostały wyryte i wypełnione farbą w czarnym kolorze, który kontrastuje z gładkim i jasnym 

tłem ściany. Napisy wykonano białymi kapitalikami. Ukazane w ¾ postacie stoją, za 

wyjątkiem św. Jana, który klęczy. Zwracają się w kierunku grupy wniebowstąpienia. Z lewej 

strony pokazano postać papieża Piusa w stroju pontyfikalnym, który gestykuluje. Zakonnicy 

są ubrani w habity, św. Bernardyn i św. Antoni Padewski trzymają kodeksy, a św. 

Bonawentura nosi płaszcz i kapelusz kardynalski. Św. Jan jest pokazany podczas pisania 

swojego objawienia: dzierży pióro i wskazuje na postać Marii odwracając twarz w kierunku 

swoich towarzyszy.  

Najmocniejszym plastycznym akcentem jest płaskorzeźba aniołów wykonana z 

barwnej, szkliwionej ceramiki (il. 40). Tworzą zwartą, poruszoną grupę. Dolne postacie 

klęczą; prawy unosi wieniec chwały, lewy – naręcze wysypujących się kwiatów. Ich pozy są 

dynamiczne, jakby unosili się razem z Marią do nieba. Rozwiane szaty wzmagają ten efekt. 

Trzeci anioł jest pokazany frontalnie. Swoją twarz oraz ręce kieruje ku górze, tak jakby przed 

chwilą wypuścił z nich Matkę Boską. Postacie są młode, androgeniczne, o długich, miękko 

układających się włosach. Noszą długie szaty, a z ich pleców wyrastają duże skrzydła. 

Kolorystyka rzeźby jest ciepła, utrzymana w tonacji brązów i zieleni, z akcentami barwy 

szaro-niebieskiej. Maryję ukazano jako młodą dziewczynę o długich prostych włosach 

ubraną w długą szatę, ze wzrokiem skierowanym w dół, ku aniołom. Rzeźbę wykonano 

również ceramiki, jednak z uwagi na sposób ekspozycji jej szczegóły potraktowano 

sumarycznie a całość pomalowano na jednolity, szaro-zielonkawy kolor.  

Piąta kaplica Koronowania Matki Boskiej powstała w latach 1961–1963. Jej fundatorem 

była rodzina Królów, do której przyłączyły się dzieci przystępujące do wczesnej Komunii 

Świętej, składając ofiarę na ten cel. Zrealizowano ją, jak napisano w Dokumencie erekcyjnym 

„Mimo wielkich trudności” (Dokument erekcyjny, 1961). Kaplica stanowi kulminację założenia 

i jest usytuowana najbliżej Groty Lurdzkiej. Została wyniesiona na wysokim nasypie 

oblicowanym dzikim kamieniem i porośniętym bluszczem (il. 41). Prowadzą do niej schodki 

z metalową balustradą, a zabezpieczenie stanowi analogiczna balustrada. Na szczycie 

nasypu, na cokole ustawiono monumentalną ceramiczną rzeźbę Matki Boskiej (il. 42). To 

młoda dziewczyna w długiej sukni i płaszczu, dzierżąca w rękach insygnia królewskie – 

berło i kulę z krzyżem. Owalna twarz jest okolona długimi, spływającymi na plecy włosami, 

a nad jej głową trzej aniołowie podtrzymują złotą koronę. Strzelisty żelbetowy baldachim 

oparto w trzech punktach na wysokich, rozszerzających się ku górze podporach. Pomiędzy 

nimi znajdują się paraboliczne arkady, a zwieńczenie przyjęło formę odwróconej paraboli 

przypominającej półksiężyc, znany z tradycyjnej ikonografii Niepokalanie Poczętej. Na 
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ściance baldachimu umieszczono napis z metalowych liter: „Królowo Polski módl się za 

nami”. Całość wieńczy smukły krzyż. 

 

4. Analiza ikonologiczna  

 

Kaplice różańcowe powstały za rządów prowincjała ojca Teofila Zawiei, które miały 

miejsce w latach 1956–1968 (Kronika Klasztoru, 1950–1973), jednak najbardziej zaangażowany 

w ich budowę był ówczesny proboszcz i administrator parafii ojciec Norbert Chudoba 

(1908–1965) (il. 43). Urodził się w Knurowie jako Walenty Chudoba. W 1924 r. wstąpił do 

zakonu franciszkańskiego, a w 1932 r. został wyświęcony na kapłana. Otrzymał godność 

prefekta w Niższym Seminarium Duchownym w Kobylinie, uczył tam również języka 

polskiego. Przez dwa lata studiował w Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie. W 

latach 1945–1965 pełnił funkcję proboszcza w Panewnikach, a następnie został mianowany 

przełożonym klasztoru we Wronkach, jednak jego przedwczesna śmierć uniemożliwiła 

objęcie tej funkcji (Gierlotka, 2008, 163). Nie tylko osobiście doglądał prac przy kaplicach 

różańcowych Kalwarii Panewnickiej, ale również niektóre z nich sam wykonywał (il. 44). Jak 

się wydaje, był inicjatorem całego przedsięwzięcia. Bez wątpienia brał udział w opracowaniu 

programu ideowego zespołu, ale także decydował o szczegółach, np. pozach i wyrazie rzeźb 

czy płaskorzeźb. Wiadomo, że interesował się sztuką, sam również malował obrazy (jeden z 

nich został umieszczony w pierwszych stacjach różańcowych) i tworzył wiersze. W jednym z 

nich, napisanym w 1963 r. z okazji uroczystości poświęcenia kaplic chwalebnych, 

następująco wytłumaczył pobudki, które nim kierowały podczas kreowania tego wielkiego 

dzieła:  

 

„Cieszą się wszyscy – wszak łaska to wielka 

Najświętsza Panna, Bożarodzicielka 

Chce z nami mieszkać w przepięknych kaplicach 

By swą dobrocią pielgrzymów zachwycać. 

 

Będą przychodzić ze wszystkich stron świata, 

Aby w różańcu, gdy zło ich przygniata, 

Znaleźć pociechę i pokój dla duszy 

I uśmiech matki w bolesnej katuszy… 

 

(…) Wpisze historia ten dzień w złote głoski, 

Bo odtąd chwała i cześć Matki Boskiej 

Przez poświęcenie jej kaplic różańca 

Szerzyć się będzie z Panewnik bez końca” (Album 5).  
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Trudno wyliczyć osoby zaangażowane w budowę kaplic. Byli to nie tylko 

zatrudnieni przez księdza proboszcza fachowcy, ale także parafianie, których imiona nie 

zawsze są znane. W pracach budowlanych i kamieniarskich brali udział: Piotr Ślosorz 

(obróbka kamienia), Falkus, Kapusta (cieśla), P. Pinkawa, Moskwik (kamieniarz), Błaszczyk, 

Adamczyk, Broll, Myśliwiec, Wilczański, Świderski, Macura, Hunieba, Nowak, Zioło, 

Władysław i Franciszek Mieszczakowie, Władysław Białek, Łącki i mistrz kamieniarski 

Edward Woźny (il. 45–46). W budowie pomagali także klerycy. Bardzo ważną rolę odegrał 

bratanek proboszcza Norbert Chudoba, który wykonał istotne z punktu widzenia wyrazu 

całości elementy metalowe: krzyże, balustrady, litery napisów i świeczniki (il. 47). Należy 

podkreślić zaangażowanie parafian w budowę kaplic. Kobiety, mężczyźni, a nawet dzieci 

wykonywali prace nie wymagające kwalifikacji, np. ziemne, czy porządkowe. Każdorazowo 

poświęcenie kaplicy lub ich grupy miało bardzo uroczystą oprawę i brały w nim udział 

tysiące wiernych (il. 48). Jak wiele podobnych inicjatyw w tych trudnych dla Kościoła 

czasach i ta stała się manifestacją wiary narodu, budującą poczucie wspólnotowości.  

Przedwojenni projektanci urbanistyki i stacji Drogi Krzyżowej Kalwarii Panewnickiej 

Jan Krug i Tadeusz Brzoza byli modernistami z krwi i kości, studentami Politechniki we 

Lwowie. Pomimo nacisków nie zgadzali się na uhistorycznianie architektury (Pyka, 2003, 

313). Ksiądz Henryk Pyka słusznie zauważa, że „forma tej realizacji daleko odbiegała od 

przyzwyczajeń przeciętnego pielgrzyma” (Pyka, 2003, 314–315). Andrzej Mastej i Stanisław 

Sepioł, którzy po wojnie projektowali założenie urbanistyczne i architekturę kaplic tajemnic 

Różańca Świętego musieli się dostosować do zastanego kontekstu urbanistyczno-

architektonicznego. Wytyczone przez nich nowe drogi nie kolidowały z istniejącymi, w 

jednym przypadku stanowiąc nawet ich kontynuację. Oczywiście nie obyło się bez wycinek, 

jednak architekci w staranny sposób zaprojektowali nowe nasadzenia drzew i krzewów 

ozdobnych, które stworzyły właściwą oprawę dla stacji. Nie zrealizowano w pełni projektu 

zieleni, pozostawiając niezagospodarowaną dolinę Kłodnicy oraz część zachodnią Kalwarii 

(Kalwaria Śląska). 

Kaplice różańcowe stanowiły manifestację możliwości architektonicznych i 

konstrukcyjnych drugiej połowy XX wieku. W ich budowie na szeroką skalę wykorzystano 

cienkościenne łupinowe zadaszenia oraz paraboliczne łuki. W architekturze kontynuowano 

kierunek nowoczesny wytyczony przez projektantów przedwojennych stacji Drogi 

Krzyżowej w Katowicach-Panewnikach Jana Kruga i Tadeusza Brzozę. W warunkach 

konkursu z 1936 r. wyraźnie zaznaczono, że każda ze stacji powinna mieć ambonę, a 

założenia niekubaturowe należy projektować w formie grubej ściany z wnęką mieszczącą 

grupę rzeźbiarską w taki sposób, aby sceny można było podziwiać od zewnątrz (Pyka, 2003, 

312). Powojenni architekci pod pewnymi względami nawiązali do tych założeń. Po pierwsze 

stworzyli otwarte kaplice, w których tajemnice Różańca Świętego pokazywane przez 
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malarskie i rzeźbiarskie wyobrażenia były widoczne dla wszystkich, po drugie, poprzez 

zastosowanie schodów i rozmaitych rozwiązań ambon i quasi-ambon umożliwili 

wykorzystywanie stacji jako miejsca kazań i przemów.  

W pięciu stacjach tajemnic chwalebnych pojawiła się pewna właściwość 

charakterystyczna dla twórczości powojennej – włączenie do nowoczesnych kompozycji 

architektonicznych malarstwa monumentalnego, czyli mozaiki oraz ceramicznej rzeźby, 

które dopełniły modernistyczną formę, dając w efekcie ukształtowania rzeźbiarskie i 

malownicze. W ten sposób zrealizowała się w nich idea syntezy, obecna w sztuce niemal od 

zawsze.  

O twórcach omawianego założenia wiadomo stosunkowo niewiele. Andrzej Mastej i 

Stanisław Sepioł wspólnie odbyli studia architektoniczne na uczelni bardzo istotnej z punktu 

widzenia czasów powojennych – Wydziale Architektury Akademii Górniczej w Krakowie, 

który powstał w 1946 roku. Razem z Wydziałami Inżynierii i Komunikacji tworzył tzw. 

Wydziały Politechniczne, które stały się podstawą dla założonej w 1954 roku Politechniki 

Krakowskiej (Wydziały Politechniczne). Mastej i Sepioł uczyli się fachu od architektów-

modernistów oraz innych, zorientowanych na nowoczesność pedagogów, m.in.: Adolfa 

Szyszko-Bohusza, Juliusza Żórawskiego, Włodzimierza Gruszczyńskiego, Tadeusza 

Tołwińskiego, Władysława Tatarkiewicza, Ludomira Ślendzińskiego czy Adama 

Mściwujewskiego.  

Andrzej Mastej urodził się 25 sierpnia 1930 r. w Dębowcu koło Jasła (Andrzej Mastej). 

W latach 1949–1955 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Od 

kwietnia do lipca 1955 r. pełnił funkcję urbanisty w Wojewódzkim Zarządzie 

Architektoniczno-Budowlanym Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, 

w latach 1955–1973 był zatrudniony w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej (od 1961 do 

1976 r. w charakterze generalnego projektanta Rybnickiego Okręgu Węglowego). Od 1973 r. 

pracował w Biurze Planowania Przestrzennego w Katowicach. Równolegle zajmował się 

projektowaniem architektonicznym małej architektury sakralnej. Oprócz założenia 

różańcowego Kalwarii Panewnickiej w Katowicach wykonał m.in.: perspektywiczny plan 

zagospodarowania przestrzennego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego – obszar „B” 

(1955, współautor), jako główny projektant – generalny plan zagospodarowania 

przestrzennego jednostek osadniczych Rybnickiego Okręgu Węglowego (ok. 1962, zespół), 

plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Żory (ok. 1963, zespół), plan ogólny 

zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia (ok. 1964, zespół), plan szczegółowy 

zagospodarowania przestrzennego centralnego ośrodka usługowego miasta Wodzisławia do 

realizacji w latach 1970–1985 (ok. 1971, zespół), Perspektywiczne założenia rozwoju ROW na lata 

1976–1980, studium rozwoju urbanistycznego ROW na lata 1976–1980, plany ogólne 

zagospodarowania przestrzennego miast – Lublińca, Woźnik Śląskich, Rybnika, projekt 

ogólnomiejskiego centrum usługowego w Żorach, jako współautor: plany ogólne 
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zagospodarowania przestrzennego miast – Tarnowskich Gór, Radzionkowa, Piekar Śląskich, 

zespołu uzdrowiskowego Wisła-Ustroń, domy jednorodzinne m.in. przy ulicy Związkowej 

w Katowicach, projekt wnętrza kościołów: pw. św. Jerzego w Cieszynie, SS. Służebniczek w 

Katowicach-Panewnikach, w Katowicach-Podlesiu, Świętochłowicach i Chorzowie-Starym. 

Za swoje projekty i realizacje otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia.  

O Stanisławie Sepiole w dzisiejszym stanie badań wiemy zdecydowanie mniej (il. 49–

50). Urodził się w 1929 r., zmarł w 2005 r. w Zabrzu. W 1953 r. ukończył Wydział 

Architektury Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Był członkiem SARP-u Oddział 

Katowice oraz Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Do jego największych realizacji 

należy nowoczesny kościół Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Zabrzu-Helence 

(1980–1988) (Stanisław Sepioł). 

W realizacji stacji Różańca Świętego w Katowicach-Panewnikach brali udział różni 

rzeźbiarze. W najwcześniejszych kaplicach tajemnic radosnych głównymi akcentami są 

rzeźby Karola Muszkieta (powstałe przy udziale Jana Białka), który zaproponował dość 

tradycyjne pod względem ikonograficznym wyobrażenia utrzymane w nieco idealizującej 

konwencji. Powstały wówczas Zwiastowanie, Nawiedzenie, Boże Narodzenie, Ofiarowanie Jezusa 

w świątyni i Znalezienie Jezusa w świątyni. Konwencjonalne i tradycyjne rzeźby zdają się nie 

pasować do nowoczesnej formy architektonicznej kaplic, należy jednak pamiętać, że 

pierwsza kompozycja z tej serii ukazująca Zwiastowanie powstała w 1955 r., zanim Mastej i 

Sepioł przystąpili do projektowania architektury kaplic. Pierwotnie była przeznaczona do 

dość konwencjonalnej konstrukcji, złożonej z czterech kolumn i zadaszenia, wykorzystującej 

tradycyjny materiał, czyli kamień. Władze wstrzymały prace i nakazały jej rozbiórkę, co też 

uczyniono. Klasycyzująca stylistyka pierwotnego, nie zrealizowanego projektu architektury 

dobrze korespondowała z idealizującym i tradycyjnym stylem płaskorzeźb Muszkieta. 

Sytuacja zmieniła się po modyfikacji koncepcji architektury stacji radosnych. Sepioł i Mastej 

nadal operowali tradycyjnymi materiałami, ale stworzyli nowoczesne kompozycje z 

cienkościennymi, żelbetowymi powłokami i parabolicznymi łukami.  

Karol Muszkiet (1904, Sokal–1993, Kraków) był nie tylko rzeźbiarzem, ale także 

malarzem i konserwatorem (il. 51–52). Wykształcił się w Akademii Sztuk Pięknych w 

Krakowie, m.in. u Xawerego Dunikowskiego i Konstantego Laszczki oraz Accademia di 

Belle Arti w Rzymie. Przed wojną należał do zrzeszenia Artystów Plastyków „Zwornik”. 

Wykonywał dzieła o różnym charakterze, w tym konserwatorskie (rozety stropu sali 

Senatorskiej na Wawelu, projekty tzw. głów wawelskich) i religijne (św. Antoni Padewski w 

kościele garnizonowym w Katowicach z lat 30. XX w., gloria anielska wokół krzyża z 

prezbiterium kościoła św. Katarzyny w Krakowie z 1944 roku, figura Matki Bożej 

Pośredniczki Łask w Tyńcu z 1950 roku, stacje Drogi Krzyżowej dla kościoła Matki Bożej 

Dobrej Rady w Krakowie z lat 80. XX w.) (Karol Muszkiet).  
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W kreacji rzeźb i płaskorzeźb kaplic tajemnic bolesnych brali udział Wiktor 

Józefowicz i Edward Koniuszy, którzy byli uczniami wybitnego polskiego rzeźbiarza 

Xawerego Dunikowskiego (Xawery Dunikowski, 1955, 12) (il. 53). Ich pomocnikiem był Jan 

Białek (il. 54–55). Koniuszy (1919–2001) uczył się w Państwowym Liceum Technik 

Plastycznych w Zakopanem w klasie Antoniego Kenara (1936–1939), szkole Sztuk 

Plastycznych w Tarnowie w klasie W. Popiela (1947) oraz na Wydziale Rzeźby Akademii 

Sztuk Pięknych w Krakowie (1947–1952 u Xawerego Dunikowskiego). Podczas studiów 

został asystentem Dunikowskiego, współpracując z nim przy Pomniku Czynu Powstańczego 

na Górze Świętej Anny oraz przy Pomniku Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej w 

Olsztynie. W 1958 r. przeniósł się do Toronto, gdzie nadal tworzył (Szrodt, 2021) (Szrodt, 

2010, 270). O Wiktorze Józefowiczu w dzisiejszym stanie badań wiadomo tylko tyle, że 

również był uczniem Dunikowskiego (il. 56). 

W realizacji kaplic tajemnic chwalebnych brały udział ściśle współpracujące ze sobą 

artystki, rzeźbiarki-ceramiczki: Krystyna Borkowska–Niemojewska, Ewa Żygulska, Janina 

Karbowska–Kluziewicz i Barbara Żątowska (il. 57–60). W tym czasie wspólnie wykonały 

ceramiczną okładzinę kolumn w restauracji „Przystań” na terenie Parku Śląskiego w 

Chorzowie. Dwie z nich – Ewa Żygulska i Janina Karbowska–Kluziewicz, razem z Barbarą 

Żątowską prowadziły w latach 50. XX wieku pracownię ceramiczną przy ul. Stromej 5 w 

Krakowie, tworząc zespół o nazwie „Stroma 5” (Kostuch, 2015, 306). Wykonywały także 

obiekty ceramiki użytkowej i dekoracyjnej.  

Krystyna Borkowska–Niemojewska (1923–2016, Kraków) w 1952 r. ukończyła 

Wydział Konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie jej nauczycielami byli 

rzeźbiarze Franciszek Kalfas i Jacek Puget oraz Marian Słonecki i Jan Dutkiewicz (Przegląd 

rzeźby, 1974, 8). Ulubioną techniką artystki była rzeźba ceramiczna, ale tworzyła również w 

brązie czy mosiądzu (Kozioł, 2019, 77).  

Janina Karbowska–Kluziewicz (1920–1990) wykonywała kompozycje ceramiczne, 

grafiki, sztukę użytkową, projektowała także architekturę wnętrz. W 1945 r. ukończyła 

Wydział Architektury Wnętrz krakowskiego Instytutu Sztuk Plastycznych. Wspólnie z Ewą 

Żygulską stworzyła mozaiki dla gmachu Sądu Wojewódzkiego w Krakowie (Kostuch, 2015, 

525). Jej specjalnością była właśnie ta dziedzina sztuki, ale w swoich dziełach często także 

łączyła ceramikę z innymi materiałami – metalem czy szkłem.  

Ewa Żygulska (1924, Lwów–1997, Kraków) wykonywała rzeźby ceramiczne, witraże, 

dzieła sztuki użytkowej, ale także malowała i konserwowała dzieła sztuki. Ukończyła 

Wydział Architektury Wnętrz Instytutu Sztuk Plastycznych we Lwowie. Po wojnie związała 

się z Krakowem, pracowała m.in. dla „Cepelii” oraz „Estetyki” z Bytomia. Do jej 

najważniejszych dzieł monumentalnych należą mozaiki Domu Kultury w Chrzanowie, 

kościoła pw. Opatrzności Bożej w Katowicach-Zawodziu (1954), Sądu Wojewódzkiego w 

Krakowie oraz świątyni Boskiego Zbawiciela tamże (Kostuch, 2015, 534) (Teliński, 2006).  
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Założenie różańcowe złożone z 15 kaplic tajemnic Różańca Świętego zrealizowane na 

terenie Kalawarii Panewnickiej jest pod wieloma względami wyjątkowe. To nie tylko 

manifestacja wiary i zwycięstwa ducha nad materią, ale także możliwości konstrukcyjnych i 

architektonicznych tego okresu. Jej twórcy mieli aspiracje, aby uczcić ważne wydarzenia w 

dziejach Kościoła, a także oddać go w opiekę Matki Boskiej i Chrystusa. Bardzo przemyślany 

i bogaty w znaczenia program ikonograficzny oraz sam zespół był dziełem proboszcza ojca 

Norberta Chudoby, który niestety wkrótce po jego poświęceniu zmarł. Architekci i artyści, 

którzy stworzyli założenie różańcowe należeli do najwybitniejszych twórców swojej epoki. 

Wykreowali dzieło totalne, a jednocześnie bardzo intymne i swojskie, w którym połączono 

w harmonijną całość urbanistykę, architekturę, rzeźbę, malarstwo i zieleń. Niewątpliwie 

posiada ono bardzo wysoką wartość historyczną, artystyczną, estetyczną i naukową i jako 

takie powinno zostać poddane rewaloryzacji i ochronie.  
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ZAŁĄCZNIK 

 

 

 

1. Grota Lurdzka Kalwarii Panewnickiej, fot. 

A. Borowik, 2021. 

 

 

 

 

2. Stacja VI Męki Pańskiej Kalwarii 

Panewnickiej, fot. A. Borowik, 2021. 
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3. Inwentaryzacja Kalwarii Panewnickiej z 

1956 r. przed przystąpieniem do prac. 

Archiwum OO. Franciszkanów Prowincji 

Wniebowzięcia NMP. 

 

 

4. Tymczasowa stacja różańcowa Kalwarii 

Panewnickiej, fot. ok. 1955 r. Archiwum OO. 

Franciszkanów Prowincji Wniebowzięcia 

NMP. 

 

 

 

5. Pierwsza, rozebrana w 1955 r. stacja 

różańcowa Kalwarii Panewnickiej, fot. ok. 

1955 r. Archiwum OO. Franciszkanów 

Prowincji Wniebowzięcia NMP. 
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6. Projekt Kalwarii Panewnickiej z 1956 r., A. 

Mastej, S. Sepioł. Archiwum OO. 

Franciszkanów Prowincji Wniebowzięcia 

NMP. 

 

 

 

 

7. Kaplica pierwszej tajemnicy radosnej 

Różańca Świętego Zwiastowania, fot. A. 

Borowik, 2021. 
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8. Kaplica trzeciej tajemnicy radosnej 

Różańca Świętego Bożego Narodzenia z 

widocznym modelem rzeźby, 1957 r. 

Archiwum OO. Franciszkanów Prowincji 

Wniebowzięcia NMP. 

 

 

9. Rzeźba Zwiastowanie, 1957 r., autor: Karol 

Muszkiet. Fot. A. Borowik, 2021. 
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10. Kaplica drugiej tajemnicy radosnej 

Różańca Świętego Nawiedzenia, fot. A. 

Borowik, 2021. 

 

 

11. Kaplica trzeciej tajemnicy radosnej 

Różańca Świętego Bożego Narodzenia, fot. A. 

Borowik, 2021. 

 

 

12. Rzeźba Boże Narodzenie, 1957 r., autor: 

Karol Muszkiet. Fot. A. Borowik, 2021. 
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13. Kaplica czwartej tajemnicy radosnej 

Różańca Świętego Ofiarowania Jezusa w 

świątyni, fot. A. Borowik, 2021. 

 

 

14. Rzeźba Ofiarowanie Jezusa w świątyni, 1957 

r., autor: Karol Muszkiet. Fot. A. Borowik, 

2021. 
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15. Kaplica piątej tajemnicy radosnej Różańca 

Świętego Odnalezienia Jezusa w świątyni, fot. 

A. Borowik, 2021. 

 

 

16. Rzeźby Matka Boska oraz Odnalezienie 

Jezusa w świątyni, 1957 r., autor: Karol 

Muszkiet. Fot. A. Borowik, 2021. 
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17. Nie zrealizowane wersje rzeźb do kaplicy 

Modlitwa w Ogrójcu, 1957. Autorzy: Edward 

Koniuszy, Wiktor Józefowicz i Jan Białek. 

Archiwum OO. Franciszkanów Prowincji 

Wniebowzięcia NMP. 

 

 

18. Kaplica pierwszej tajemnicy bolesnej 

Różańca Świętego Modlitwy w Ogrójcu, fot. A. 

Borowik, 2021. 

 

 

19. Rzeźby Chrystusa oraz śpiących 

apostołów z kaplicy Modlitwy w Ogrójcu, 

1959 r., autorzy: Edward Koniuszy, Wiktor 

Józefowicz i Jan Białek. Fot. A. Borowik, 

2021. 
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20. Kaplica Kajfasza z 1938 r., przebudowana 

w 1959 r., z Ciemnicą – kaplicą drugiej 

tajemnicy bolesnej Różańca Świętego 

Biczowania, fot. A. Borowik, 2021. 

 

 

21. Kaplica trzeciej tajemnicy bolesnej 

Różańca Świętego Cierniem ukoronowania, fot. 

A. Borowik, 2021. 

 

 

22. Most św. Józefa na Kalwarii 

Panewnickiej, 1959 r., fot. A. Borowik, 2021. 
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23. Kaplica czwartej tajemnicy bolesnej 

Różańca Świętego Niesienia krzyża, fot. A. 

Borowik, 2021. 

 

 

24. Rzeźba Oprawcy z kaplicy Niesienia 

krzyża, 1960 r., autorzy: Wiktor Józefowicz i 

Jan Białek, fot. A. Borowik, 2021. 

 

 

25. Rzeźba Chrystus niosący krzyż z kaplicy 

Niesienia krzyża, 1960 r., autorzy: Wiktor 

Józefowicz i Jan Białek. Fot. A. Borowik, 

2021. 
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26. Kaplica piątej tajemnicy bolesnej Różańca 

Świętego Ukrzyżowania, fot. A. Borowik, 

2021. 

 

 

27. Rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego i 

dwóch łotrów z 1911 r. umieszczone w 1959 

r. w kaplicy Ukrzyżowania. Archiwum OO. 

Franciszkanów Prowincji Wniebowzięcia 

NMP. 

 

 

28. Rzeźba Matki Boskiej Bolesnej z kaplicy 

Ukrzyżowania, 1959 r., autorzy: Wiktor 

Józefowicz i Jan Białek. Fot. A. Borowik, 

2021. 
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29. Kaplica pierwszej tajemnicy chwalebnej 

Różańca Świętego Zmartwychwstania 

Chrystusa, fot. A. Borowik, 2021. 
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30. Rzeźba anioła z kaplicy Zmartwychwstania 

Chrystusa, fot. ok. 1960 r. Archiwum OO. 

Franciszkanów Prowincji Wniebowzięcia 

NMP. 

 

 

31. Grób Chrystusa i grupa trzech Marii z 

kaplicy Zmartwychwstania Chrystusa, fot. A. 

Borowik, 2021. 
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32. Kaplica drugiej tajemnicy chwalebnej 

Różańca Świętego Wniebowstąpienia 

Pańskiego, fot. A. Borowik, 2021. 

 

 

33. Grupa Marii i apostołów z kaplicy 

Wniebowstąpienia Pańskiego, fot. A. Borowik, 

2021. 
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34. Anioł i odciski stóp Chrystusa z kaplicy 

Wniebowstąpienia Pańskiego, fot. ok. 1961 r. 

Archiwum OO. Franciszkanów Prowincji 

Wniebowzięcia NMP. 

 

 

35. Kaplica trzeciej tajemnicy chwalebnej 

Różańca Świętego Zesłania Ducha Świętego, 

fot. A. Borowik, 2021. 
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36. Grupa Marii i apostołów oraz mozaika 

gołębicy Ducha Świętego z kaplicy Zesłania 

Ducha Świętego, fot. A. Borowik, 2021. 

 

 

37. Grupa Marii i apostołów z kaplicy 

Zesłania Ducha Świętego, fot. A. Borowik, 

2021. 

 

 

38. Kaplica czwartej tajemnicy chwalebnej 

Różańca Świętego Wniebowstąpienia 

Pańskiego, fot. A. Borowik, 2021. 

 

 

39. Grupa papieża Piusa XII i świętych z 

kaplicy Wniebowstąpienia Pańskiego, fot. A. 

Borowik, 2021. 
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40. Rzeźba Aniołów z kaplicy 

Wniebowstąpienia Pańskiego, fot. A. Borowik, 

2021. 

 

 

41. Kaplica piątej tajemnicy chwalebnej 

Różańca Świętego Koronacji Matki Boskiej, fot. 

A. Borowik, 2021. 
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42. Figura Matki Boskiej Królowej Polski z 

kaplicy Koronacji Matki Boskiej, fot. A. 

Borowik, 2021. 

 

 

43. Ojciec Norbert Chudoba, ok. 1960 r. 

Archiwum OO. Franciszkanów Prowincji 

Wniebowzięcia NMP. 
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44. Ojciec Norbert Chudoba z robotnikami 

na budowie mostu św. Ludwika na Kalwarii 

Panewnickiej, 1959 r. Archiwum OO. 

Franciszkanów Prowincji Wniebowzięcia 

NMP. 

 

 

45. Robotnicy na budowie kaplic, ok. 1959 r. 

Archiwum OO. Franciszkanów Prowincji 

Wniebowzięcia NMP. 

 

 

46. Karol Muszkiet i robotnicy podczas 

budowy kaplicy Zwiastowania, 1957 r. 

Archiwum OO. Franciszkanów Prowincji 

Wniebowzięcia NMP. 
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47. Norbert Chudoba, bratanek proboszcza 

O. Norberta Chudoby przy pracy nad 

metalowymi elementami kaplic, ok. 1963 r. 

Archiwum OO. Franciszkanów Prowincji 

Wniebowzięcia NMP. 

 

 

48. Poświęcenie kaplic części chwalebnej 

Różańca Świętego, 1963 r. Archiwum OO. 

Franciszkanów Prowincji Wniebowzięcia 

NMP. 
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49. Architekt Stanisław Sepioł, 1956 r. 

Archiwum OO. Franciszkanów Prowincji 

Wniebowzięcia NMP. 

 

 

50. Ojciec Norbert Chudoba i architekt 

Stanisław Sepioł na budowie kaplic, ok. 1957 

r. Archiwum OO. Franciszkanów Prowincji 

Wniebowzięcia NMP. 
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51. Rzeźbiarz Karol Muszkiet przy bloku 

kamiennym, z którego powstała rzeźba 

Zwiastowania, 1957 r. Archiwum OO. 

Franciszkanów Prowincji Wniebowzięcia 

NMP. 
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52. Karol Muszkiet wykańczający rzeźbę 

Odnalezienie Jezusa w świątyni, 1957 r. 

Archiwum OO. Franciszkanów Prowincji 

Wniebowzięcia NMP. 

 

 

53. Rzeźbiarze Edward Koniuszy (z lewej) i 

Wiktor Józefowicz (z prawej), ok. 1958 r. 

Archiwum OO. Franciszkanów Prowincji 

Wniebowzięcia NMP. 
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54. Jan Białek, ok. 1958 r. Archiwum OO. 

Franciszkanów Prowincji Wniebowzięcia 

NMP. 

 

 

55. Jan Białek robiący poprawki przy grupie 

Oprawców, 1960 r. Archiwum OO. 

Franciszkanów Prowincji Wniebowzięcia 

NMP. 

 

 

56. Wiktor Józefowicz i Jan Białek podczas 

pracy nad rzeźbą Chrystusa Frasobliwego, 

1959 r. Archiwum OO. Franciszkanów 

Prowincji Wniebowzięcia NMP. 

 

 

57. Rzeźbiarki oraz robotnicy. Archiwum 

OO. Franciszkanów Prowincji 

Wniebowzięcia NMP. 
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58. Rzeźbiarki podczas prac nad mozaiką 

kaplicy części chwalebnej Różańca Świętego. 

Archiwum OO. Franciszkanów Prowincji 

Wniebowzięcia NMP. 

 

 

59. Rzeźbiarki, ojciec Chudoba i robotnicy 

podczas prac nad płaskorzeźbami i 

mozaikami kaplic części chwalebnej Różańca 

Świętego. Archiwum OO. Franciszkanów 

Prowincji Wniebowzięcia NMP. 

 

 

60. Rzeźbiarka podczas prac nad kaplicą 

części chwalebnej Różańca Świętego. 

Archiwum OO. Franciszkanów Prowincji 

Wniebowzięcia NMP. 

 

 

 

 

 


