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Niniejszy pokaz rysunków i akwarel Jerzego Nowosielskiego stano-
wi wydarzenie bez precedensu. Dzięki życzliwości Galerii Starmach mo-
żemy po raz pierwszy podziwiać w murach naszej Uczelni projekty nie-
zrealizowanej polichromii kościoła akademickiego KUL. Przygotowany 
specjalnie na tę okazję wnikliwy tekst Pani  Krystyny Czerni z Instytutu 
Historii Sztuki UJ stanowić będzie odtąd podstawowe źródło wiedzy na 
temat lubelskiego cyklu malowideł ściennych i związków znakomitego 
artysty z KUL-em w początku lat 60. XX w. 

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować Pani Krystynie 
Czerni, autorce znakomitego opracowania oraz Panu Andrzejowi Star-
machowi, Dyrektorowi Galerii Starmach za okazaną przychylność dla 
inicjatywy i użyczenie prac. Księdzu Prof. Antoniemu Dębińskiemu, 
Rektorowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II prze-
kazuję wyrazy wdzięczności za objęcie honorowego patronatu nad wy-
darzeniem. Edycja niniejszej publikacji nie byłaby możliwa bez dużego 
zaangażowania Pani Anny Kowalczyk, która zechce przyjąć serdeczne 
podziękowania. 

Krzysztof Przylicki
kurator wystawy

wystawa odbywa się pod patronatem honorowym 
Rektora KUL

Ks. prof. Antoniego Dębińskiego
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„Najpiękniejsze wiersze są te nienapisane” – słowa, przypisywane 
poecie Władysławowi Broniewskiemu, trafnie oddają potoczne prze-
konanie, że prawdziwe, nieskazitelne arcydzieła powstać mogą jedynie 
w marzeniach i wyobraźni. Doskonałość jest niedostępna śmiertelni-
kom, skazanym na przeszkody i ograniczenia. Dlatego tak lubimy czas 
przeszły, niedopełniony. Co by było, gdyby? Fakty niezaszłe, dzieła nie-
dokonane – a przecież w zamierzeniach niekiedy przełomowe, mogące 
zmienić bieg dziejów, a może nawet losy świata. Na tym polega fenomen 
historii alternatywnej. Od wydania rozprawy Historia niebyła Aleksan-
dra Demandta1 wypada rozszerzać materiał badawczy na wydarzenia, 
do których nie doszło, niemniej jednak dojść mogło. Dziś popularne jest 
budowanie równoległych narracji i modeli historii kultury.2 Analiza nie-
spełnionych możliwości nie jest już traktowana jak  jałowa spekulacja, 
czy fantazjowanie. Przeciwnie – bywa wielce przydatna, buduje uzasad-
nienia dla sądów wartościujących, służy obserwacji kulturowych prze-
mian i kontekstów. Niekiedy sam fakt utraty, czy niezaistnienia – podno-
si walor nieobecnego dzieła. 

Żal za „niedokonanym” w szczególny sposób dotyczy twórców ce-
nionych i ich nienarodzonych, choć przecież już poczętych dzieł: pla-
nowanych a nienapisanych powieści, zapowiadanych i nienakręconych 
filmów, szkicowanych, lecz nienamalowanych obrazów. Ranga artysty, 
większe lub mniejsze ślady twórczych zamysłów – budzą nasz szczery 
żal, nierzadko złość na okrucieństwo losu, który uniemożliwił powsta-
nie arcydzieła. To przypadek Jerzego Nowosielskiego, jednego z naj-
wybitniejszych malarzy XX wieku, obdarzonego szczególnym talentem 
aranżowania sakralnych przestrzeni. Był artystą pracowitym, zostawił 
ogromny dorobek – setki obrazów, ikonostasów, niemało polichromii 
– jednak jego notatniki i szkice pełne są odrzuconych projektów, am-
bitnych pomysłów, które zostały tylko na papierze i w wyobraźni zawie-
dzionego malarza. 

„W chwili obecnej – pisze Jerzy Nowosielski 21 czerwca 1962 roku 
w liście do przyjaciela, Andrzeja Grzegorczyka – jestem niesamowicie 
zajęty projektowaniem i początkiem pracy w terenie nad trzema poli-
chromiami, które wypada mi (tak się złożyło, że ani rusz nie można się od 
tego wykręcić) w tym roku zacząć. Jedna w Warszowicach k. Pszczyny, 

1  Zob. Aleksander Demandt, Historia niebyła. Co by było, gdyby...?, tłum. M. Skalska, 
Warszawa 1999.

2  Zob. Gdyby... Całkiem inna historia Polski, red. E. Olczak i J. Sabak, Warszawa 2008; 
Tadeusz Lubelski, Historia niebyła kina PRL, Kraków 2012.
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– niezrealizowana polichromia 
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dla kościoła akademickiego KUL 
w Lublinie (1962)
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druga, maleńka, prawdopodobnie w Górze Kalwarii pod Warszawą, trze-
cia, jeżeli zaakceptują mój projekt, zupełnie zresztą bezkompromisowy – 
w akademickim kościele w Lublinie. Cała nadzieja w tym, że jedna, (albo 
i wszystkie) roboty <się wściekną> tego roku i wtedy będę rzeczywiście 
do dyspozycji. A gra jest warta świeczki, bo w polskich warunkach, przy 
niesłychanej ekskluzywności konfesyjnej poszczególnych kościołów 
i denominacji, najlepszym <kazaniem> ekumenicznym jest <pokazać> 
perspektywy jedności kultu”3. 

Niestety, wszystkie wymienione w liście projekty to właśnie „dzieła 
niedokonane”, żadna z planowanych polichromii nie została zrealizowa-
na. Projekt do Warszowic zupełnie przepadł, ten do Góry Kalwarii został 
wykorzystany – po pewnych zmianach – przy dekoracji wnętrza w koś-
ciele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego na Jelonkach w Warszawie 
(1966)4, polichromię w kościele akademickim KUL w Lublinie wykonał 
ostatecznie Eugeniusz Mucha z artystami „Grupy Krakowskiej”5.

Być może – paradoksalnie – wszystkie te propozycje zjawiły się za 
późno? Druga połowa lat pięćdziesiątych to dobry czas dla monumen-
talnej sztuki sakralnej w Polsce. U progu II Soboru Watykańskiego, który 
tak bardzo odmieni oblicze Kościoła – także w tej dziedzinie panuje wy-
raźne ożywienie. W wyniku politycznej odwilży władza nie daje może 
zezwoleń na budowę nowych świątyń, lecz dopuszcza szeroko zakrojoną 
renowację starych kościołów, a konserwatorzy nie wahają się wprowa-
dzać sztuki nowoczesnej do zabytkowych przestrzeni. Jeszcze w 1960 
roku Tadeusz Chrzanowski zauważa prawdziwy „renesans ambitnych 
polichromii”: „To okres wyjątkowo wprost płodny w tej dziedzinie sztuki. 
A co więcej, mogący się wykazać wcale dobrymi osiągnięciami. Na swój 
sposób renesans po wieku XV, po baroku i po okresie matejkowsko-
-wyspiańsko-mehofferowskim. (…) Doprawdy – sypią się te polichromie 
jedne za drugimi”6. Wydaje się, że apogeum ambitnych dekoracji sakral-
nych przypadło w Polsce właśnie na przełom lat 50-tych i 60-tych. Im 
później, tym częściej brał górę konformizm estetyczny, rosła przewaga 

3  Jerzy Nowosielski, Listy i zapomniane wywiady, Kraków 2015, s. 231.

4  Zob. Krystyna Czerni, Nowosielski, Kraków 2006, s. 128-131 (il. 148-153).

5  Zob. Magdalena Kowalska, Jan XXIII na KUL, czyli kilka słów o polichromii w kościele 
akademickim, „Przegląd Uniwersytecki”, nr 4-5 (150-151) 2014, s. 49-50; idem, Polichromia 
w kościele akademickim KUL jako żywa odpowiedź języka sztuki na orędzie papieża Jana 
XXIII, [referat prezentowany w grudniu 2014 na „III Łódzkich Spotkaniach Historyków Sztuki”, 
w druku].

6  Tadeusz Chrzanowski, Nowe polichromie w kościołach Ziemi Krakowskiej, „Tygodnik 
Powszechny” 1960, nr 1, s. 6

Ilustracja 1. Jerzy Nowosielski, projekt polichromii kościoła akademickiego KUL w Lublinie (strona 
północna i prezbiterium), 1962, [zaginiony], za: Zbigniew Strzałkowski, Malarz współczesnej ikony, 
„Życie i myśl” 1964, nr 7/8, s. 177-185 (il.). 

Ilustracja 2. Jerzy Nowosielski, projekt polichromii kościoła akademickiego KUL w Lublinie (prez-
biterium), 1962, [zaginiony], za: Zbigniew Strzałkowski, Malarz współczesnej ikony, „Życie i myśl” 
1964, nr 7/8, s. 177-185 (il.).
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stylizacji i rutyny. Dodatkowo, począwszy od lat 70-tych, zamalowano 
wiele powojennych polichromii w duchu posoborowego puryzmu, który 
w efekcie nawoływań do prostoty przyniósł falę nowego ikonoklazmu. 
Odtąd na wiele lat dekorację kościelnych wnętrz opanowała produkcja 
bez większych ambicji i wartości artystycznych: sztampowa, niedroga.

W 1962 roku, pisząc list do przyjaciela, Nowosielski jest raczej do-
brej myśli. To dla niego czas intensywnej pracy, jest już artystą uzna-
nym, ma na koncie sukcesy i ważne wystawy, przenosi się właśnie na 
profesorską posadę z Łodzi do Krakowa. Od połowy lat 50-tych projek-
tuje wnętrza sakralne samodzielnie, czuje się zauważony i doceniony. 
Latem 1957 roku – kończąc polichromię kościoła w Zbylitowskiej Górze 
– pisze z radością do żony: „Wygląda b. ładnie i strop i cała reszta. Chyba 
najbardziej udana moja polichromia. (…) U mnie był Dutkiewicz, potem 
Pieńkowska – strasznie się im podobało malowidło. Potem właśnie po-
jechaliśmy autem ks. Smolenia po tych kościołach. Już się trochę pod-
uczyłem prowadzić samochód. Przejechaliśmy tylko jedną kurę, ale nie 
ja, tylko właściwy szofer. (…) Następnie byłem z ks. Smoleniem w Szcze-
panowie i ułożyliśmy się, co do tamtej polichromii. (...) W ogóle wydaje 
mi się, że moje akcje poszły w górę po odsłonięciu malowidła w Zb. G. 
Okazuje się, że mało jest malarzy, którym można powierzać polichromie 
zabytkowych kościołów”7. Nie do końca sprawdzą się optymistyczne 
prognozy artysty, malarską dekorację bazyliki św. Stanisława w Szcze-
panowie wykona ostatecznie Maciej Makarewicz. Wciąż pojawiają się 
jednak nowe propozycje. 

Nieznane są bliżej okoliczności zaproszenia Nowosielskiego do prac 
nad wystrojem kościoła akademickiego KUL, są jednak dowody coraz 
częstszych w tym czasie kontaktów artysty z lubelskim środowiskiem. 
Uwagi w listach świadczą o towarzyskiej zażyłości z ks. Władysławem 
Smoleniem, który od 1957 roku stał na czele katedry sztuki kościelnej 
KUL. Z uczelnią współpracowało też ściśle środowisko „Tygodnika Po-
wszechnego” i „Znaku”, z którym malarz był zaprzyjaźniony. Wiadomo, 
że dobrze znał prof. Irenę Sławińską (w latach 1962-64 dziekana Wy-
działu Nauk Humanistycznych KUL), Władysława Stróżewskiego, Ta-
deusza Chrzanowskiego, a także Jacka Woźniakowskiego, który już od 
1952 roku prowadził na KUL-u wykłady z historii sztuki współczesnej 
i estetyki, a w latach następnych przechodził kolejne szczeble kariery na-
ukowej. Współpracę z lubelską uczelnią podejmuje również sam Nowo-
sielski, który 8 grudnia 1959 roku pisze w liście do ks. Jerzego Klingera, 

7  Jerzy Nowosielski, Listy..., s. 110-111. 

prawosławnego kapłana i przyjaciela: „Ja mam już trochę wolniejszą 
głowę i mogę trochę malować, a trochę piszę, bo z K.U.L.u zwrócili się 
do mnie, by w ciągu następnego semestru (od stycznia do czerwca) wy-
głosić u nich 6 prelekcji na temat różnych zagadnień sztuki nowoczesnej 
i przyległej do niej problematyki8. Trochę się boję, bo taką 1½ g. prelek-
cję przygotowuje się co najmniej 3 tyg. a nie wiem czy starczy mi siły 
na taką pracę miesiąc w miesiąc. Nie chcę jednak zaniedbywać tamtego 
środowiska”. Dwa tygodnie później dodaje:  „12 stycznia mam pierwszy 
wykład na K.U.L.u z serii o sztuce nowoczesnej p. t. <Prehistoria i aktual-
ność impresjonizmu>. Mam dużo pracy z jego przygotowaniem”9.

Środowisko humanistyczne KUL jest w tych latach bardzo otwarte 
na kulturę i sztukę współczesną. To czas twórczości awangardowej Gru-
py „Zamek”, aktywnie działa Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki, 

8  W archiwum malarza zachowały się rękopiśmienne notatki do wykładów wygłaszanych 
na KUL, dwa z nich opublikowano, zob. Jerzy Nowosielski, Czym jest malarstwo nowoczesne 
jako pewien typ aktywności ludzkiej w świecie współczesnym; O różnicy między kompozy-
cją a konstrukcją obrazu (na przykładzie El Greca i Cézanne’a), [w:] idem, Zagubiona bazyli-
ka, Kraków 2013, s. 26-46.

9  Jerzy Nowosielski, Listy..., s. 14-15.

Ilustracja 3. Jerzy Nowosielski, projekt polichromii kościoła akademickiego KUL w Lublinie (ścia-
na południowa), 1962, [zaginiony], za: Zbigniew Strzałkowski, Malarz współczesnej ikony, „Życie 
i myśl” 1964, nr 7/8, s. 177-185 (il.).
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a w jego ramach grupa artystyczna „INOPS”. Z ich inicjatywy w dniach 
10-14 maja 1960 roku zorganizowany zostaje „Tydzień Sztuki Nowo-
czesnej”, obejmujący seminaria dyskusyjne, pokazy filmów, odczyty 
i wystawy, z udziałem znanych artystów, krytyków i publicystów, takich 
jak Aleksander Wojciechowski, Jacek Woźniakowski, Piotr Krakowski, 
Jerzy Turowicz, ks. Władysław Smoleń i Jerzy Nowosielski. W sprawo-
zdaniu z imprezy Stanisław K. Michalczuk napisze: „Materiał pokazu-
je, że zainteresowanie sztuką aktualną wśród pracowników ówczesnej 
Sekcji Historii Sztuki KUL było duże i autentyczne, nawet ze strony wy-
kładowców zajmujących się sztuką epok wcześniejszych (...) Dyskusję 
– i podsumowanie – zdominowały kwestie dotyczące sztuki sakralnej 
i religijnej, ale z relacji wynika, że uczestnicy mieli świadomość wielu 
problemów i aspektów ówczesnej myśli i praktyki twórczej, a polemiki 
były burzliwe. (...) Dyskusja dowiodła ogromnego zaangażowania się 
uczestników Tygodnia w sprawy sztuki nowoczesnej, w szczególności 
zaś nowoczesnej sztuki kościelnej. Była obrazem poruszanych w refera-
tach  konfliktów zachodzących między sztuką tradycyjną a nowoczesną. 
Nie zawsze przekonała tradycjonalistów, ale na pewno pobudziła zapał 
tych, którzy w żywotności sztuki dopatrują się gwarancji jej postępu”10.  

Podczas „Tygodnia Sztuki Nowoczesnej” Jerzy Nowosielski wygło-
sił odczyt Czym jest nowoczesne malarstwo jako pewien typ aktywno-
ści ludzkiej w świecie współczesnym?, który zachował się w notatkach 
artysty i został opublikowany11. W tym samym czasie kolekcja zbiorów 
muzealnych KUL wzbogaciła się także o trzy obrazy krakowskiego ma-
larza, pozostające do dzisiaj w zbiorach Pracowni Zbiorów Muzealnych 
KUL: Przemienienie na Górze Tabor (1961), Chrystus Pantokrator (prze-
łom lat 50. i 60.?) i Matka Boża Orantka (1957)12. 

Fakt ożywionych kontaktów Nowosielskiego z lubelską uczelnią 
dowodzi, że propozycja wykonania polichromii – nawet, jeśli nieoficjal-
na i nie poparta żadnym dokumentem, co w tamtych czasach należało 
do normy – brzmiała obiecująco i wiarygodnie. Zdawać się mogło, że 
wszelkie okoliczności będą sprzyjać temu przedsięwzięciu. Propozycja 

10  Stanisław K. Michalczuk, Tydzień Sztuki Nowoczesnej na KUL (10-14 maja 1960), „Ze-
szyty Naukowe KUL”, 1960, nr 3, s. 127-134; przedruk w: Grupa „Zamek”. Konteksty – wspo-
mnienia – archiwalia, (pod red. M. Kitowskiej-Łysiak, M. Lachowskiego, P. Majewskiego), 
Lublin 2009, s. 311, 318.

11  Jerzy Nowosielski, Czym jest malarstwo nowoczesne jako pewien typ aktywności ludz-
kiej w świecie współczesnym?, [w:] idem,  Zagubiona bazylika,  Kraków 2013, s. 26-37. 

12  Zob. Krzysztof Przylicki, Ex Thesauro Universitatis. Zbiory sztuki Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2013, s. 56-57.

Ilustracja 4. Jerzy Nowosielski, 
Matka Boża (fragment sceny 
Deesis), projekt polichromii 
kościoła akademickiego KUL 
w Lublinie (prezbiterium – 
detal), 1962, [zaginiony], za: 
Zbigniew Strzałkowski, Malarz 
współczesnej ikony, „Życie 
i myśl” 1964, nr 7/8, s. 177-185 
(il.).
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musiała być poważna, bowiem w opracowanie koncepcji artysta włożył 
sporo pracy, co nie zawsze było regułą. Wiele projektów Nowosielskiego 
ma charakter pobieżny, szkicowy i niedopracowany, czytelny tylko dla 
autora. Inaczej się działo, gdy malarz mógł liczyć na realizację zamówie-
nia; rysunki stawały się bardziej precyzyjne i szczegółowe, artysta mno-
żył warianty, proponując wiele kolorystycznych i programowych wersji, 
niejako „myśląc na papierze”. Tak było przy okazji Lourdes, Tychów, Haj-
nówki, czy Jelonek13 – w przypadku wykonanych polichromii zwracały 
uwagę także różnice między projektem a wersją ostateczną, rodzącą się 
niejako in situ, w trakcie pracy.

Kościół akademicki KUL p.w. Św. Krzyża stanowi część dawnego 
zespołu kościelno-klasztornego dominikanów, w XIX w. przejął funk-
cję kaplicy garnizonowej, zaś podczas działań I wojny światowej został 
zniszczony14. Na jego obecny kształt decydujący wpływ miała przebu-
dowa, dokonana w latach 1934-35 przez architekta Mariana Lalewi-
cza, wprowadzająca do prostego, klasycyzującego wnętrza elementy 
modernizmu. Niewielka, bazylikowa świątynia ma układ orientowany, 
dwunawowy – jednak to szersza nawa główna i wydłużone, zakończone 
półokrągłą absydą prezbiterium budują właściwą przestrzeń kościoła. 
W to właśnie wnętrze – włączając weń międzynawowe łuki i znajdują-
ce się nad nawą boczną empory – miał wkroczyć ze swoją polichromią 
Nowosielski. 

Zachował się ślad kilkunastu projektów i szkiców wnętrza, choć nie-
które z nich zaginęły. W 1964 roku opublikowano 4 czarno-białe zdję-
cia projektów, towarzyszące artykułowi  Zbigniewa Strzałkowskiego15 
(il. 1-4); żadnej z reprodukowanych tam prac niestety nie odnaleziono, 
dwie z nich dokumentuje także karta inwentaryzacyjna w kartotece dzieł 
artysty z archiwum Fundacji Nowosielskich (il. 5). Zarówno zaginione 
projekty, jak i te zachowane szczęśliwie w pracowni malarza (il. 6-16), 
a prezentowane w ramach obecnej ekspozycji na KUL, pokazują dopraco-
waną i konsekwentną koncepcję wnętrza, gdzie polichromia – w formie 

13  Zob. Jerzy Nowosielski. Notatki, część czwarta, Galeria Starmach, Kraków, luty-marzec 
2008.

14  Zob. Małgorzata Michalska, Architektura gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go. Historia i inspiracje stylistyczne, „Roczniki Humanistyczne”, T. XLVIII-XLIX (2000-2001), 
z. 4, s. 195-232; Hubert Mącik, Kościół pw. Świętego Krzyża w Lublinie (kościół akademicki 
KUL):  
 http://teatrnn.pl/leksykon/node/1978/ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_pw_%C5%9Bw_krzy%C5%BCa_w_
lublinie_ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_akademicki_kul [dostęp: 10.01.2015]. 

15  Zob. Z. Strzałkowski, Malarz współczesnej ikony, „Życie i myśl” 1964, nr 7/8, s. 177-185.

zakomponowanych sferycznie i oddzielonych dekoracyjnymi ramami 
scen – szczelnie wypełnia powierzchnię ścian, wnęk i okiennych wy-
sklepków. Zgodnie z tradycją sztuki bizantyńskiej „zanurzenie” uczestni-
ków liturgii w malarskiej przestrzeni, wytrącić ich miało z bieżącego nur-
tu wydarzeń, przenosząc w inny, duchowy wymiar rzeczywistości. Idea 
„mistycznego environnement” była szczególnie bliska Nowosielskiemu, 
który w twórczości monumentalnej dążył do takiej właśnie, „holistycz-
nej” koncepcji sakralnego wnętrza. Zmuszany do ustępstw i kompromi-
sów, nie zawsze mógł do końca osiągnąć zamierzony efekt, jednak jego 
celem było stworzenie wrażenia wizualnej jedności, sytuacji „wejścia 
w obraz”, wszechogarniającego malarstwa jako żywiołu. 

Relacja widza i malowideł w przestrzeni jest także jednym z kluczy do 
odczytywania monumentalnego malarstwa bizantyńskiego. Pisał o tym 
Hans Belting, odwołując się do badań Otto Demusa, opisującego specy-
ficzną rzeczywistość „przestrzennych ikon”: „Są one tak ściśle związane 
z zamieszkiwaną przez siebie przestrzenią kościoła, że staje się ona ich 
właściwą przestrzenią obrazu. Granice pomiędzy przestrzenią realną 

Ilustracja 5. Karta dokumentacyjna z kartoteki dzieł Jerzego Nowosielskiego [archiwum Fundacji 
Nowosielskich].
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a wyobrażoną są, zgodnie z tą interpretacją, świadomie przekraczane, 
tak, że widz może postrzegać siebie w przestrzeni wspólnej ze świętymi 
przedstawionymi na malowidłach. Na złotym tle postacie wychodzą mu 
kolejno naprzeciw z sugestywną wyrazistością. Nie wchodzą one jednak 
w przestrzeń codzienności, lecz – przeciwnie – zabierają widza do swo-
jej. (...) Widz przestaje w pewnej mierze dostrzegać granicę estetyczną, 
oddzielającą odeń obraz, gdy widzi go w otoczeniu będącym jego włas-
ną przestrzenią”16.

Opracowując projekt sakralnego wnętrza Nowosielski przygotowy-
wał zwykle kilka, czasem kilkanaście kartonów. Ostateczne decyzje po-
dejmował pracując bezpośrednio na ścianie, często nawet bez przygoto-
wanych patronów czy przepróch. Także w przypadku Lublina powstało 

16  Hans Belting, Obraz i kult, tłum. T. Zatorski, Gdańsk 2010, s. 201; cyt. za: Jagoda Żarno-
wiecka, Monumentalne malarstwo Jerzego Nowosielskiego w kaplicy cerkwi prawosławnej 
pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie, „Kunszt. Rocznik Studen-
tów  Historii Sztuki UJ”, 2014, nr 3, s. 75.

kilka koncepcji ikonograficznych i kolorystycznych. Jednak we wszyst-
kich wersjach program ikonograficzny zakładał – zgodne z architektu-
rą kościoła, a także z tradycyjnym bizantyńskim podziałem przestrze-
ni – rozróżnienie na sanktuarium (przęsło i absyda prezbiterium), oraz 
trzyprzęsłową nawę. Ikonografię prezbiterium oparł artysta na trzech, 
splecionych ze sobą i przenikających się wątkach: eucharystycznym, 
epifanicznym i eschatologicznym, w ikonografii nawy przeważała zaś 
narracja ewangeliczna: sceny maryjne, chrystologiczne, oraz rozbudo-
wany wątek hagiograficzny – czyli również tematy umieszczane w tra-
dycyjnym programie bizantyńskim w naosie.

Dla ideowych treści polichromii decydujące okazało się wezwanie 
patronalne kościoła – pod wezwaniem Świętego Krzyża. Przechowywa-
ne w ołtarzu relikwie Krzyża Świętego, a także lokalizacja świątyni w są-
siedztwie wzgórza, na którym – jak świadczą źródła – stała od wieków 
figura „Bożej Męki”, potwierdzały obecną w tym miejscu tradycję religij-
ności pasyjnej17. Stąd pierwotnym pomysłem Nowosielskiego było włą-
czenie do malowideł ściennych całej drogi krzyżowej, której poszczegól-
ne stacje artysta planował umieścić wokół nawy głównej: w dolnej partii 
przęseł ściany południowej, po stronie północnej pod emporą: na bocz-
nych ścianach filarów dzielących obie nawy, na koniec także w prezbite-
rium (il. 7, 12, 15). Zachował się szkicowany ręką malarza rzut lubelskie-
go kościoła z planowanym rozmieszczeniem kolejnych stacji (il. 7), choć 
także i w tym przypadku, w porównaniu z konkretnym widokiem ścian, 
zabrakło konsekwencji – projekty barwne zakładały dwie stacje w każ-
dym z przęseł nawy, na planie kościoła są one zaznaczone pojedynczo.

Nabożeństwo drogi krzyżowej jest zasadniczo obce tradycji Pra-
wosławia, które kładzie nacisk na teologię zmartwychwstania, unikając 
wizji poniżonego ciała Zbawiciela. Nowosielski podzielał niechęć do 
popularnych w zachodniej sztuce obrazów cierpień i śmierci Chrystusa, 
nazywając tradycję obrazową drogi krzyżowej „okrutnym, sadystycz-
nym komiksem”, „cyklem rzeźbionych lub malowanych okrucieństw” 
a nawet „dewiacją Kościoła zachodniego”. „W ogóle, jeśliby to ode mnie 
zależało – przyznawał bezceremonialnie – powyrzucałbym Drogę 
Krzyżową z kościołów”18. Sam jednak kilkakrotnie próbował się zmie-
rzyć z tym tematem, projektując stacje Męki Pańskiej do pięciu katoli-
ckich świątyń (Izabelin, Zbylitowska Góra, Lublin, Wesoła, Azory)19. Tym 

17  Zob. Małgorzata Michalska, op. cit; Hubert Mącik, op. cit. 

18  Zbigniew Podgórzec, Rozmowy z Jerzym Nowosielskim, Kraków 2009, s.68-69.

19  Zob. Krystyna Czerni, Katalog projektów i realizacji sakralnych Jerzego Nowosielskie-

Ilustracja 6. Jerzy Nowosielski, szkic wystroju wnętrza kościoła akademickiego KUL w Lublinie, ołó-
wek na papierze, 20 x 30,1 cm, 1962, wł. Galeria Starmach.
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bardziej należy docenić wysiłek i kreatywność artysty, który nie chcąc 
malować dosłownie brutalnej tortury krzyża, unikał narracyjnych szcze-
gółów, znajdując teologiczne oparcie – co zauważył ks. Henryk Paprocki 
– w nawiązaniu do tekstów nabożeństw Triduum Paschalnego w Koś-
ciele prawosławnym (antyfony i kanony Jutrzni, nieszporów Wielkiego 
Piątku i Wielkiej Soboty)20. „Jestem przekonany, że najbardziej niebez-
pieczne jest właśnie malowanie takich scen – tłumaczył malarz – No, 
bo jak namalować scenę egzekucji, i to okrutnej egzekucji, by nie popaść 
jednocześnie w jakiś sadyzm, naturalizm albo w rodzaj patosu? Chcia-
łem to rozegrać jak najbardziej dyskretnie. Żeby było smutne, czy nawet 
dosyć ponure, ale bez tego krzyku uczuciowego, który w przypadku ta-
kich spraw ja odczuwam, jako coś nieprzyzwoitego”21. 

Wrażenie, jakie możemy odnieść wobec kilku pasyjnych scen z pro-
jektów lubelskich potwierdza założenia estetyczne malarza, który grozę 
wydarzeń towarzyszących Męce Pańskiej buduje za pomocą ascetycz-
nych środków. Przejmująca samotność Chrystusa dźwigającego krzyż 
w opustoszałej przestrzeni, tworzy – mimo żywej kolorystyki projektu 
– surowy i monumentalny efekt (il. 12, 15). 

Według pierwotnej koncepcji malarza, ostatnie stacje drogi krzyżo-
wej miały się znaleźć w prezbiterium, stanowiąc dopełnienie euchary-
stycznego wątku ikonografii. Zachowało się kilka projektów polichromii 
prezbiterium – zarówno w rzucie perspektywicznym, widocznym od 
strony nawy (il. 1, 16), jak i w panoramicznym rozwinięciu całej ściany 
(il. 2, 8, 9). W każdym z wariantów, na ścianie wschodniej absydy ar-
tysta umieścił monumentalną kompozycję Deesis, jednak w nietypowej, 
specyficznej redakcji. Stojący w centrum całopostaciowy Pantokrator 
(gr. Władca Wszechświata), to zarazem Salvator Mundi (łac. Zbawiciel 
Świata) – przedstawiany tradycyjnie nie z księgą, lecz z królewskim 
jabłkiem lub globem zwieńczonym krzyżem w lewej dłoni. Po prawicy 
Pantokratora-Zbawiciela, nieco niżej stoi zwrócona doń w modlitew-
nym geście Matka Boża (powiększony projekt tego fragmentu poli-
chromii zachował się w reprodukcji – il. 4). Co ciekawe – i nietypowe 

go [w:] eidem, Nowosielski, Kraków 2006, s. 209-215; Jerzy Nowosielski. Via Crucis, Galeria 
Słowiańska, Kraków 2000; Renata Rogozińska, Jerzy Nowosielski. Sztuka na dnie piekła, 
[w:] W stronę Golgoty. Inspiracje pasyjne w sztuce polskiej w latach 1970-1999, Poznań 
2002, s. 246-255.

20  Zob. Ks. Henryk Paprocki, Droga zmartwychwstania. Esej o Drodze Krzyżowej w Weso-
łej, (w:) Jerzy Nowosielski. Via Crucis, Galeria Słowiańska, Kraków 2000, s. 4-7.

21  J. Nowosielski, Sztuka po końcu świata. Rozmowy, Kraków 2012, s. 50.

Ilustracja 7. Jerzy Nowosielski, projekt wystroju wnętrza kościoła akademickiego KUL w Lublinie 
(rzut kościoła, wystrój prezbiterium i ściany tęczowej), ołówek i akwarela na papierze, 30 x 20 cm, 
1962, wł. Galeria Starmach.

Ilustracja  8. Jerzy Nowosielski, projekt polichromii kościoła akademickiego KUL w Lublinie (prezbi-
terium), akwarela na papierze, 17,9 x 34, 3 cm, 1962, wł. Galeria Starmach.
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– dopełniająca tradycyjnie scenę Deesis postać Jana Chrzciciela, wy-
stępuje tu w scenie Chrztu Chrystusa w Jordanie, umieszczonej poniżej 
Pantokratora (il.2), lub po jego lewicy (il.8). 

Centralne przedstawienie Deesis – modlitwy wstawienniczej – 
przez swoje nawiązanie do Sądu Ostatecznego, buduje wątek eschatolo-
giczny ikonografii. Jego uzupełnieniem w kolejnych wariantach projektu 
są sceny epifaniczne, umieszczone w południowej części prezbiterium 
(Chrzest Chrystusa w Jordanie, Wniebowstąpienie, Przemienienie). Po 
stronie północnej sanktuarium Nowosielski planował ostatnie sceny 
drogi krzyżowej, mające także wymowę eucharystyczną: Ostatnia Wie-
czerza, Ukrzyżowanie i Anastasis. Myśląc całościowo o aranżacji sakral-
nego wnętrza, artysta planował także sprzęty: ołtarze, predelle. Ślady 
tych projektów zachowały się w formie roboczych szkiców, jako pro-
pozycje kilkuskrzydłowego retabulum, lub nastawy ołtarzowej w for-
mie łuku (il. 6, 7, 16). Na innym rysunku (il. 1) – w centrum prezbiterium 

malarz umieścił polichromowany krzyż ołtarzowy na prostej mensie, 
której antepedium przesłania ikona Płaszczenicy – będąca prawosław-
nym odpowiednikiem tematu Złożenia do grobu. Dekoracji prezbiterium 
dopełniać miała polichromia głęboko wyciętych lunet sklepienia; we-
dług jednego z projektów znalazły się tam – rozpisane w kwadratowych 
polach – cytaty z psalmu: „Kto jest ten Król Chwały? „ (Ps. 24, 10), (il. 10).

Wymowa teologiczna ikonografii lubelskiego prezbiterium opiera 
się na odwołaniu do modlitwy eucharystycznej, będącej wspomnieniem 
odkupieńczej śmierci Chrystusa. Do pomysłu tego Nowosielski wrócił 
po latach projektując panneau eucharystyczne w kościele oo. francisz-
kanów-reformatów na Azorach w Krakowie, gdzie także umieścił – jak 
sam tłumaczył: „...splecione ze sobą i przenikające się wzajemnie tema-
ty. Pierwszy z nich oparłem na wątku z anamnezy eucharystycznej, czyli 
Wspomnienia zawartego w modlitwie eucharystycznej – Męka Pańska, 
Złożenie do Grobu, Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie. W drugim 
wątku splotłem z pierwszym tematykę Drogi Krzyżowej”22. Wszystkie te 
sceny pojawiły się także w projektach lubelskiej polichromii.

Połączenie motywów pasyjnych z eucharystycznymi, bardzo żywe 
w tradycji cerkwi i w pismach Ojców Kościoła, zakłada pojmowanie oł-
tarza jako tronu Boga, a zarazem miejsca ofiary Chrystusa. Nie przy-
padkiem wnętrze jerozolimskiej Bazyliki Grobu Pańskiego skrywa pięć 
ostatnich stacji drogi krzyżowej. „Pragnąłem niejako odtworzyć sytuację 
jerozolimską – powie Nowosielski o swojej koncepcji po latach – Przecież 
w tamtejszej świątyni w miejscu Golgoty znajduje się ołtarz. I to chcia-
łem unaocznić w swej realizacji. Umieszczając nad ołtarzem XII stację 
Drogi Krzyżowej pragnąłem niejako spotęgować wspomnienie Ukrzyżo-
wania i złożenia do grobu zawarte w anaforze eucharystycznej”23.

Obok ikonografii nawy opartej na stacjach drogi krzyżowej, Nowo-
sielski rozważał też inne koncepcje. Nawa główna kościoła, zbudowana 
na planie prostokąta, jest trójprzęsłowa – z wbudowanym w zachodnie 
przęsło chórem muzycznym. Masywne, przyścienne filary wspierają 
kolebkowe sklepienie z lunetami, od strony północnej do nawy głównej 
przylega mniejsza nawa boczna, nad nią otwarta na nawę główną empo-
ra. W projektach polichromii strony północnej kościoła Nowosielski po-
zostawił białą płaszczyznę frontową przyściennych filarów, pokrywając 

22  Mistrz współczesnej ikony. Z Jerzym Nowosielskim rozmawia Marian Słomczyński, „Za 
i Przeciw” 1978, nr 1, s. 12-13; przedruk w: Jerzy Nowosielski, Sztuka po końcu świata. Rozmo-
wy, Znak 2012, s. 242.

23  ibidem.

Ilustracja 9. Jerzy Nowosielski, projekt polichromii kościoła akademickiego KUL w Lublinie (prezbi-
terium), akwarela i ołówek na papierze, 1962, wł. prywatna.
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malaturą wszystkie wnęki: boczne ściany podpór i empor, podłucza mię-
dzynawowych prześwitów, wysklepki lunet, nawet balustradę ambony  
(il. 1, 13, 14). Trudno zidentyfikować całą ikonografię, choć na ścianach 
arkad międzynawowych i empor można domyślać się scen biblijnych, 
we wnętrzach i w pejzażu (Połów ryb na jeziorze Genezaret? Spotkanie 
Chrystusa z Samarytanką? Emaus?). Szczególną uwagę zwraca jednak 
rozwinięty wątek hagiograficzny. Wszystkie wolne miejsca – ściany 
filarów, balustrady empor, nisze i okienne glify – pokrywają wizerunki 
świętych i proroków: jedni w ujęciu całopostaciowym, z rozwiniętymi 
zwojami, inni w popiersiach, w obramowaniu kartuszy lub medalionów. 
Nie sposób rozpoznać poszczególnych postaci, jednak wiadomo, że 
w świątyniach katolickich Nowosielski zwykł przedstawiać starotesta-
mentowych patriarchów, lub świętych pierwszego tysiąclecia24, sprzed 
schizmy – podkreślając tym samym wspólną, bizantyńską tradycję 
obu Kościołów. Nie inaczej mogło być w Lublinie, a więc: prorocy, kró-
lowie i kapłani Starego Testamentu, obok nich apostołowie, ewangeli-
ści i Ojcowie Kościoła, mnisi i anachoreci wczesnego chrześcijaństwa, 
wyznawcy i męczennicy pierwszego tysiąclecia. Uzupełnieniem figu-
ralnej polichromii, również na ścianie tęczowej prezbiterium (il. 7), były 
motywy ornamentalne i emblematyczne (gwiazdy, Etimasia, inskryp-
cje w kartuszach i na banderolach), a także czyste, abstrakcyjne formy: 
kwadraty, prostokąty i koła.

Największą powierzchnię pod malaturę znalazł malarz na południo-
wej ścianie nawy. Prócz fragmentarycznego wariantu ze stacjami dro-
gi krzyżowej – w ciepłej tonacji bladego różu, oliwkowej zieleni i sepii 
(il. 12), znane są dwie wersje projektu ściany w ciemnej kolorystyce in-
dygo (il. 3, 11), z których zachował się tylko jeden, znajdujący się obecnie 
w kolekcji prywatnej. W projektach tych Nowosielski po raz pierwszy 
zastosował swą ulubioną, ciemną kolorystykę, szczególnie sprzyjającą 
– jak twierdził – modlitewnemu skupieniu. Powróci ona w niezreali-
zowanych projektach wnętrza cerkwi w Hajnówce25, czy dolnej cerkwi 
na warszawskiej Pradze; częściowo uda się wcielić tę wizję w unickiej 
cerkwi w Lourdes, krakowskiej kaplicy p.w. Borysa i Gleba, i w cerkwi 

24  Zob. Krystyna Czerni, „A czto to takie czorne?” – historia powstania i recepcji polichro-
mii Jerzego Nowosielskiego w cerkwi greckokatolickiej p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii 
Panny w Lourdes (1984), [w:] Mit – Symbol – Mimesis. Studia z dziejów teorii i historii sztuki 
dedykowane profesor Elżbiecie Wolickiej-Wolszleger, Lublin 2009, s. 359-391; Mieczysław 
Porębski, Realizm eschatologiczny Jerzego Nowosielskiego [w:] idem, Nowosielski , Kraków 
2003, s.113-114.

25  Zob. Jerzy Nowosielski. Notatki, część czwarta... s. 49-54.

Ilustracja 10. Jerzy Nowosielski, projekt polichromii kościoła akademickiego KUL w Lublinie (skle-
pienie prezbiterium), ołówek, tusz i akwarela na papierze, 34,9 x 24,5 cm, 1962, wł. Galeria Starmach.

Ilustracja 11. Jerzy Nowosielski, projekt polichromii kościoła akademickiego KUL w Lublinie (ściana 
południowa nawy głównej), ołówek i tempera na papierze, 48 x 70 cm, 1962, wł. prywatna.
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w Białym Borze26. Ikonografia obu lubelskich projektów jest zbieżna, 
różni się jedynie szczegółami kompozycji. Całość utrzymana w kolo-
rystyce ciemnego błękitu z wyróżniającymi się detalami śnieżnej bieli, 
szarości i płomiennego oranżu nimbów, obejmuje sceny mariologiczne, 
wkomponowane – zgodnie z architektonicznym podziałem ściany – 
w trzy przęsła, oddzielone przyściennymi filarami. Kolejno, idąc od chó-
ru ku prezbiterium: 1 przęsło: Narodzenie Matki Bożej (na górze), Pre-
zentacja Chrystusa w świątyni (na dole); 2 przęsło: Zwiastowanie (na 
górze), Nawiedzenie i Zaślubiny Maryi z Józefem (na dole); 3 przęsło: 
Zaśnięcie Matki Bożej – scena na całą wysokość ściany.

Nie wiadomo jak ostatecznie rozwinęłaby się koncepcja wnętrza 
w trakcie realizacji, który wariant ikonograficzny nawy wybrałby Nowo-
sielski: ten z drogą krzyżową, czy raczej ze scenami z życia Marii. Nie 
wiadomo też, która wersja kolorystyczna by zwyciężyła – trudno wy-
obrazić sobie, by obie strony kościoła pomyślał artysta w tak odmiennej 
tonacji barwnej. Wszystkie warianty projektów łączy jednak podobne 
nasycenie malarstwem każdej dostępnej powierzchni, na której rytmy 
form i kolorów budują spójną, wizualną całość. Podobnie, jak w wielu 
aranżacjach przestrzennych Nowosielskiego, mimo czytelnej, teologicz-
nej erudycji malarza, większą rolę od narracyjnej logiki odgrywa wza-
jemna dyspozycja kształtów i kolorów, ich układ na płaszczyźnie: alter-
nacja scen większych i mniejszych, form figuralnych i geometrycznych. 
Bezbłędne rozłożenie akcentów barwnych, naprzemienność drobnych 
elementów i rozległych płaszczyzn – buduje efekt równowagi i kolory-
stycznej harmonii. 

„Na czym jednak polega bizantyńskość Nowosielskiego? – pytał 
w 1960 roku Tadeusz Chrzanowski – Z jednej strony jest to czerpanie 
z <greckich> wzorów, czerpanie tak bezpośrednie i wierne, jak to było 
praktykowane wśród ruskich <żywopisów>. Powtórzenie schematu iko-
nograficznego jest tu bowiem nie plagiatem, lecz kanwą. Jak w jazzie: 
tematem dla improwizacji barwą i formą. Z drugiej – jest jeszcze ów bi-
zantyński horror vacui, który każe artyście zapełniać wszelkie dostępne 

26  Zob. Krystyna Czerni, Projekty i realizacje sakralne Jerzego Nowosielskiego dla cerkwi 
greckokatolickiej [w:] Światło Wschodu w przestrzeni gotyku. Materiały pokonferencyjne 
(red. K. Pasławska-Iwanczewska), Górowo Iławeckie 2013, s. 69-120.

Ilustracja 12. Jerzy Nowosielski, projekt polichromii kościoła akademickiego KUL 
w Lublinie (strona zachodnio-południowa), ołówek i tempera na papierze, 32,2 x 
22,9 cm, 1962, wł. Galeria Starmach.



13

miejsca malowidłami, ponieważ malarstwo nie jest służką architektury, 
lecz samoistnym organizmem żyjącym z bryłami budowli w zgodnym 
współistnieniu: drzewo z drzewem. I jest wreszcie śmiałość w traktowa-
niu materii malarskiej: artysta maluje tu naprawdę, a nie przenosi w taki 
czy inny sposób na tynk zawczasu przygotowane wzory”27.

Ani w archiwum KUL, ani w pracowni artysty nie zachowały sie 
żadne dokumenty, najmniejszy nawet ślad dyskusji wokół propozycji 
Nowosielskiego. Według przekazów ustnych, realizacji bizantynizują-
cej polichromii przeciwstawiła się ostatecznie kuria biskupia w osobie 
ówczesnego ordynariusza diecezji lubelskiej, ks. biskupa Piotra Kałwy, 
który miał się wyrazić: „Mamy już tu w Lublinie taką ruską kaplicę. Jedna 
wystarczy”.

Ostatecznie polichromię kościoła wykonał zespół malarzy krakow-
skich według projektu i pod kierunkiem Eugeniusza Muchy. Jak pisali 
ówcześni gospodarze kościoła i duszpasterze akademiccy: „W latach 
1964-1966 grupa artystów z Krakowa wykonała w kościele polichromię 
(część al fresco), przedstawiającą ewangeliczne podstawy chrześci-
jańskiego pokoju (prawda, sprawiedliwość, wolność i miłość) oraz re-
alizatorów tychże w dziejach chrześcijaństwa. Tematyka zaczerpnięta 
ze słynnej encykliki Jana XXIII Pacem in terris. Dzieło to wywołało dys-
kusję i kontrowersyjne opinie wśród znawców. Projekt nie został jeszcze 
zrealizowany do końca”28.

Obok Eugeniusza Muchy przy realizacji lubelskiej polichromii pra-
cowali członkowie „Grupy Nowohuckiej”: Julian Jończyk, Danuta Urba-
nowicz i Witold Urbanowicz. Jak zauważa Magdalena Kowalska: „Boga-
ctwo przedstawionej treści i liczne zabiegi aktualizacyjne nie zapobiegły 
dyskusjom nad formą polichromii. Proste środki wyrazu, stylistyczne 
nawiązania do sztuki ludowej oraz motywy abstrakcyjne nie spodoba-
ły się wszystkim widzom. Kontrowersje doprowadziły do zamalowania 
części malowideł – przedstawienia Świętej Rodziny na ścianie tęczo-
wej oraz abstrakcyjnej kompozycji na sklepieniu prezbiterium. Artysta 
wspominając pracę nad lubelską polichromią mówił: <miałem ogrom-
ne środowiskowe trudności, było dużo ludzi, którzy chcieli to malować, 
a jednocześnie odrzucono projekt Nowosielskiemu (…). Zaangażowano 

27  Tadeusz Chrzanowski, op. cit.

28  Ks. Tomasz Rostworowski SJ, ks. Hubert Czuma SJ, Duszpasterstwo Akademickie 1918-
1968  [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia KUL, red. ks. Marian Rechowicz, Lublin 1969, s. 306.

Ilustracja 13. 
Jerzy Nowosielski, 
projekt polichromii 
kościoła akademickiego 
KUL w Lublinie (ściana 
północna, widok od strony 
prezbiterium), ołówek 
i tempera na papierze, 
32,2 x 22,9 cm, 1962, 
wł. Galeria Starmach.
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nas, ale bardzo to przeżywałem, właściwie malowałem nocami, żeby się 
nie narażać ludziom, żeby nie patrzyli>” 29.

Historia niedokonana. Wielka szkoda. Świadomość, że właśnie na 
tych ziemiach – w sąsiedztwie wspaniałego pomnika kultury jagielloń-
skiej: kaplicy zamku lubelskiego – nie pozwolono Nowosielskiemu zre-
alizować swej natchnionej wizji, zaprzepaszczając tym samym szansę 
na powstanie arcydzieła, budzi uzasadniony smutek. 27 lat później ar-
tysta wróci do Lublina, by ofiarować mu ikonostas dla greckokatolickiej 
kaplicy seminaryjnej30. Jednak odważny i „zupełnie zresztą bezkom-
promisowy” projekt wnętrza kościoła akademickiego KUL pozostanie 
tylko na papierze i w naszej wyobraźni – także w ten sposób świadcząc 
o żywotności wschodniej tradycji na ziemiach polskich. I o głębi ducha 
ekumenizmu, który każe nam wszystkim wracać do wspólnych korzeni. 

Na tym polega zwycięstwo artysty, który w 1990 roku tak mówił 
w filmie Przypomnieć sobie raj: „Mnie się wydaje, że właśnie ikona to 
pierwszy realny element zjednoczenia chrześcijaństwa. Na gruncie od-
krycia raju ziemskiego, do którego dostęp daje ikona, chrześcijanie się 
łączą po raz pierwszy w sposób realny. Bo przecież jeżeli ja realizuję 
polichromię w Tychach, w Wesołej pod Warszawą – w kościołach ka-
tolickich – to sprawia więcej, i bardziej niweluje uprzedzenia, niż gdyby 
ktoś tam pisał całe rozprawy historyczne, filozoficzne czy teologiczne 
na ten temat. Bo sztuka emocjonalnie bardziej zbliża ludzi – jednych do 
drugich”31. 

29  Magdalena Kowalska, Polichromia w kościele akademickim KUL...

30  Zob. Krystyna Czerni, Projekty i realizacje sakralne... s. 105-107.

31  Jerzy Nowosielski, Przypomnieć sobie raj [w:] idem, Listy..., s. 276-277.

Ilustracja 14. Jerzy Nowosielski, projekt polichromii kościoła akademickiego KUL 
w Lublinie (ściana północna, widok od strony prezbiterium), ołówek i tempera na 
papierze, 29,5 x 20,7 cm, 1962, wł. Galeria Starmach;
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Ilustracja 15. Jerzy Nowosielski, szkic polichromii kościoła akademickiego KUL 
w Lublinie (fragment ściany południowej), ołówek na papierze, 32,3 x 22,9 cm, 
1962, wł. Galeria Starmach.

Ilustracja 16. Jerzy Nowosielski, szkic wystroju wnętrza kościoła akademi-
ckiego KUL w Lublinie (prezbiterium), ołówek na papierze, 30 x 20 cm, 1962, 
wł. Galeria Starmach.
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