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Kościół farny, a od 1925 roku kościół katedralny w Łomży został wybudowany jako

pseudobazylika. Świątynia stanowi jeden z wcześniejszych przykładów tego typu budowli na

Mazowszu.  W granicach  obecnego  województwa podlaskiego  łomżyńska  katedra  stanowi

ważny  zabytek  architektury  gotyku.  Łomża  jako  miasto  odniosła  wymierne  straty  w

zachowanych zabytkach architektonicznych w sierpniu 1920 roku, a także we wrześniu 1939

roku.  Kościół  farny  przemianowany  na  katedrę  po  utworzeniu  w  1925  roku  diecezji

łomżyńskiej,  pomimo  zawirowań  wojennych,  ocalał  do  czasów  współczesnych.

W latach 1996-2012 zainicjowano i zrealizowano kompleksowy projekt, którego celem była

techniczna  naprawa  budynku oraz  wykonanie  niezbędnych  prac  konserwatorskich,  w taki

sposób,  aby  zachować  zabytek  łomżyński.  Elementem wspomnianych  prac  była  również

nowa  aranżacja  przestrzeni  prezbiterium.  W  założeniu  inwestora,  którym  była  diecezja

łomżyńska, celem było uporządkowanie artystyczne i liturgiczne tej części świątyni, aby była

przestrzenią   w  pełni  funkcjonalną  do  sprawowania  liturgii.  Prace  projektowe  zostały

powierzone  przez  biskupa  krakowskiemu  artyście  Czesławowi  Dźwigajowi.  Rzeźbiarz

przedstawił  biskupowi  projekty,  a  także  ustalił  kolejność  wykonywania  następujących  po

sobie  etapów  prac.  Sukcesywnie  podejmowane  działania  spowodowały  nieodwracalne

zmiany,  zwłaszcza  w  przestrzeni  zabytkowego  wnętrza.  Z  racji  na  niedługi  czas  od

zakończenia podjętych działań zależało mi na dokonaniu analizy historycznych przeobrażeń

budynku  katedry,  a  także  jej  wnętrza  oraz  na  ukazaniu  argumentacji,  jaka  towarzyszyła

współczesnym  mocodawcom  przy  podejmowaniu  ostatecznej  decyzji.  Opracowany  w

dysertacji temat obejmuje zakresem całość przeprowadzonych prac zakwalifikowanych jako

remonty,  prace  restauratorsko-konserwatorskie  i  współczesną  aranżację.  Z  uwagi  na

wprowadzenie  do  zabytkowej  przestrzeni  monumentalnej  współczesnej  rzeźby  temat  w

centralnej  części  pracy  został  skoncentrowany  wokół  tego  obiektu  wprowadzonego  do

prezbiterium. Podjęcie  w  postaci  dysertacji  komentarza  do  łomżyńskiej  realizacji  było

konieczne,  aby  ukazać  tę  rzeźbę  i  cały  zaproponowany  wystrój  wnętrza  w  kontekście

umiejscowienia go w przestrzeni zabytkowej architektury. Temat, którym zająłem się w pracy

nie ma stanu badań.  Dokonana w Łomży realizacja  nie  była  wcześniej  opracowywana w

kontekście współczesnej sztuki.
Merytoryczne  podsumowanie  dokonanych  prac  jest  próbą  umiejscowienia  współczesnej

łomżyńskiej  realizacji  na  tle  innych  przykładów  rzeźbiarskich  dotyczących  aranżacji



prezbiterium. Uważam, iż podjęcie tematu było też moim osobistym zobowiązaniem wobec

kościoła, w przestrzeni którego otrzymałem w 2007 roku święcenia kapłańskie; przestrzeni,

która w wyniku dokonanych prac w dużej mierze obecnie nie istnieje, a stanowi dla mnie

sentymentalne odniesienie. Niewątpliwie wiele działań było koniecznych i realizując temat,

pragnę  wykazać  zasadność  niektórych  rozwiązań.  Dodatkowym  bodźcem  w  celu

kompleksowego  opracowania  współczesnych  zmian  była  możliwość  pozyskania  od

krakowskiego  rzeźbiarza  całej  dokumentacji  rysunkowej,  która  ukazuje  projektową  drogę

artysty, uwieńczoną realizacją wewnątrz świątyni. 
Rozwijając  problem  badawczy  łomżyńskiej  katedry  z  jej  współczesną  rzeźbiarską

aranżacją,  posłużyłem  się  w  opracowaniu  metodą  historyczną,  która  pozwoli  ukazać

chronologicznie dzieje kościoła z jego przemianami. Zastosowana metoda ukazała motywy

współczesnych  decydentów,  którzy  wprowadzenie  zmian  motywowali  uwarunkowaniami

historycznymi.  Analiza  krytyczna  pozwoliła  na  merytoryczną  ocenę  nowej  kompozycji

artystycznej  w  kontekście  współczesnej  rzeźby  umieszczonej  w  przestrzeni  zabytkowych

prezbiteriów. Naukowa ocena poszerzona o opinie miejscowego środowiska ukazała pełny

obraz i komentarz do powziętego tematu. Metoda porównawcza pozwoliła na odniesienia do

podobnych  realizacji.  Nadrzędnym  celem  opracowania  tematu  było  udokumentowanie

przeprowadzonych prac oraz ukazanie ich na tle historii, w oparciu o naukowy komentarz.
W  pracy  zostały  wydzielone  trzy  rozdziały,  które  mają  pomóc  czytelnikowi

w usystematyzowaniu przedstawionej wiedzy.
Rozdział  pierwszy obejmuje historię  kościoła  katedralnego w Łomży od momentu

budowy po czasy współczesne z dokładnym skatalogowaniem przeprowadzonych w latach

1996-2012  prac.  W  rozdziale  została  przedstawiona  historia  dokonywanych  we  wnętrzu

zmian, a także niezrealizowanych projektów z XX wieku.
W rozdziale drugim przedstawiłem współczesny kontekst rzeźby związanej z sacrum.

Jest to również próba wskazania granic dla współczesnej rzeźby. W drugim paragrafie tegoż

rozdziału wskazałem na sprawdzonych twórców współczesnej rzeźby sakralnej, których prace

w sposób właściwy wpisują się w kościelną architekturę. Na tym tle została ukazana sylwetka

artysty  Czesława  Dźwigaja,  a  także  moment  poszukiwania  wykonawcy  do  realizacji

łomżyńskiej.
Rozdział trzeci to przedstawienie projektów złożonych przez rzeźbiarza, a także ich

realizacja. W tym rozdziale dokonałem również odpowiedzi na pytanie, czym jest realizacja

rzeźby z łomżyńskiego prezbiterium?
Do  pracy  zostały  dołączone  ilustracje.  Kolejne  fotografie  pokażą  przeobrażenia

wnętrza  katedry.  W zbiorze  zdjęć  zostały  zamieszczone  niepublikowane  wcześniej  plany

rozbudowy kościoła  o zakrystię,  wykonane przez pracownię Cybichowskiego z Poznania.



W pracy zostały pokazane projekty Czesława Dźwigaja, które, gdyby nie podjęta dysertacja,

zostałyby bezpowrotnie zniszczone.  


