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Kraj Budownictwo inżynieryjne

Nowoczesna sztuka sakralna

Zlokalizowana na 6 ha gruntu u zbiegu ulic Klimczaka 
oraz Sobieskiego wi tynia, to bez w tpienia jeden z bardziej 
interesuj cych obiektów architektonicznych stolicy, który 
powoli zaczyna wpisywa  si  w panoram  Warszawy. Au-
torem projektu s  warszawscy architekci – Wojciech i Lech 
Szymborscy. Jest to obiekt kilkukondygnacyjny, oparty na 
planie krzy a greckiego z czterema wej ciami o wymiarach 
84 na 84 m i wysoko ci 76 m wraz z krzy em na szczycie 
wi tyni. Na parterze obiektu, w okr g ym wn trzu przy-

pominaj cym rzymski Panteon, usytuowana b dzie wi ty-

nia Opatrzno ci Bo ej wraz z kaplicami upami tniaj cymi 
najwa niejsze wydarzenia w historii Polski. Nawa g ówna, 
mieszcz ca 1500 miejsc siedz cych, to projekt konstrukcyjny 
ramowo-p ytowy, wpisany w ko o o rednicy 68 m. Bry  
ko cio a stanowi 26 kolumn rozmieszczonych k towo. Na 
poziomie 59,2 m cz  si  pochy e, wewn trzne s upy kolumn 
o zmiennym przekroju, dodatkowo sprz one na wysoko ci 
26,4 m wewn trznym pier cieniem w kszta cie zaokr glo-
nego trójk ta. Na wysoko ci 24,1 m, wie cem obwodowym 
w kszta cie litery L, cz  si  pionowe zewn trzne s upy ko-
lumn o sta ym przekroju 80/80 cm.

Realizacja konstrukcji żelbetowej  
Świątyni Opatrzności Bożej

Bernarda Ambroża-Urbanek , Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Historia budowy Świątyni Opatrzności Bożej to tak naprawdę historia wielu pokoleń Polaków. Idea budowy obiektu narodziła się ponad 200 lat 
temu jako wotum Sejmu Czteroletniego za uchwaloną 3 maja 1791 r. Konstytucję. Uroczystej inauguracji na terenie dzisiejszego Ogrodu Bota-
nicznego na Agrykoli w Warszawie dokonał rok później król Stanisław August Poniatowski. Śmiałe plany wskutek wojny z Rosją i późniejszych 
rozbiorów legły jednak w gruzach. Inicjatywa przodków powróciła wraz z ustaleniami Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej, który 17 marca 
1921 r. podjął uchwałę o wypełnieniu zobowiązania Sejmu Czteroletniego i budowie świątyni na Polach Mokotowskich. Wykonanie tej ustawy 
skutecznie zablokowała II wojna światowa i późniejsza komunistyczna dyktatura. Finalizacji inwestycji podjął się prymas Polski kard. Józef Glemp, 
który w 1998 r. wraz z Episkopatem Polski i Archidiecezją Warszawską powołał Fundację Budowy Świątyni Opatrzności Bożej. W 1999 r. papież Jan 
Paweł II poświęcił kamień węgielny pod budowę świątyni, wmurowany w 2002 r. na Polach Wilanowskich. Budowę rozpoczęto na początku 2003 
r. Rozpoczęto, bo trwa ona nadal, a jej postępy, a tym samym kolejne karty historii świątyni, możemy śledzić na bieżąco…
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Bezpo rednio pod wi tyni  b dzie znajdowa  si  Panteon 
Wielkich Polaków, czyli miejsce pami ci o tych, którzy na 
sta e weszli do historii narodu polskiego. W czterech kaplicach 
umieszczonych na planie kwadratu, na dziesi ciu o tarzach, 
stworzona zostanie panorama historii Polski. Na pierwszym 
pi trze, czyli na wysoko ci 26 m, znajdowa  si  b dzie muzeum 
Jana Paw a II oraz muzeum kardyna a Stefana Wyszy skiego. 
Podpory stropu pod cz  wystawienniczo-ekspozycyjn  two-
rz  rygle cz ce s upy pochy e i wieniec obwodowy s upów 
zewn trznych. Parter z pierwszym pi trem cz  ci gi komu-
nikacyjne – schody i windy wpisane w konstrukcj  pylonów 
zewn trznych.

Rozmach przestrzenny, jaki cechuje budowany kompleks, 
trudno porówna  do znanych nam budowli tego typu w Polsce. 
Cz  sakralna to zaledwie jedna czwarta ogólnej powierzchni 
obiektu. Pozosta  powierzchni  zajmuje kompleks wi tyni 
Opatrzno ci Bo ej – rozbudowany architektonicznie zespó  
„placówek” o charakterze kulturalno-edukacyjnym, którego 
kubatura wynosi a  24 tys. m3. Kompleks ten umieszczony 
jest bezpo rednio nad pier cieniem nawy g ównej i nad naw  
boczn . Poziom ekspozycyjny, zajmuj cy 3 tys. m2 powierzchni, 
przeznaczono pod sal  audiowizualn , konferencyjno-koncer-
tow , zaplecze techniczne, ksi garni  oraz oba muzea. Ca o  
wie czy taras widokowy, a na wysoko ci 76 m – kopu a wi -
tyni. Z powodu z o ono ci koncepcji architektonicznej, a tak e 
zró nicowania funkcji poszczególnych poziomów prace nad 
realizacj  inwestycji podzielono na dwa etapy – pierwszy obej-
muj cy wykonanie cz ci sakralnej i administracyjno-duszpa-
sterskiej, drugi – realizacj  cz ci muzealno-edukacyjnej.

Wznosząc się ku niebu

Realizacj  projektu wi tyni rozpocz to na pocz tku 2003 r. 
Generalny wykonawca robót, gorzowska  rma Z. Marciniak 
SA, w ci gu roku wykona  ponad 3100 m2 stropów, 1520 m.b. 
cian oraz 90 s upów konstrukcyjnych. Do ko ca 2007 r. budow  

zwie czono na wysoko ci 26 m konstrukcj  betonowego wie ca 
usytuowanego nad naw  g ówn . Wieniec ten po czono 22 
kolumnami z 26 przewidzianych w projekcie. Uko czono tak e 
prace nad  larami w formie litery V. Dalsza cz  prac zosta a 
jednak przerwana z powodu braku funduszy. Zapewnieniem 
p ynno ci  nansowej inwestycji zaj a si  specjalnie w tym celu 
powo ana Fundacja Centrum Opatrzno ci Bo ej, której status 
pozwala  na wy onienie w trybie przetargu wykonawcy na ro-
boty elbetowe dla cz ci kulturalno-muzealnej w kompleksie 
wi tyni. Stworzenie fundacji spe niaj cej wymogi ustawy 

o zamówieniach publicznych otwar o drzwi do ubiegania si  
o wsparcie budowy rodkami z bud etu pa stwa, zw aszcza e 

realizacj  projektu do stanu surowego zamkni tego oszacowano 
na kwot  140–150 mln z .

W post powaniu przetargowym w 2008 r. wy oniono  rm  
Warbud, która odpowiada za realizacj  konstrukcji elbetowej 
w cz ci kulturalno-muzealnej wi tyni Opatrzno ci Bo ej. 
Warbud przej  prace na 26. m wysoko ci, zako czone w 2007 r. 
przez pierwszego wykonawc . Nowa  rma otworzy a tym sa-
mym drugi etap trudnych prac – przede wszystkim z powodu 
zastosowania w projekcie skomplikowanego zbrojenia i specjal-
nego deskowania oraz du ych wysoko ci. Priorytetow  kwesti , 
sp dzaj ca sen z oczu, ci gle jednak okazuje si  zabezpieczenie 
 nansowe projektu – to bowiem w obliczu ko cz cych si  prac 

budowlanych przy wi tyni mo e skaza  inwestycj  na kolejne 
historyczne oczekiwanie…
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