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Pszczyna 2007

1.  Idea 
                           

„Byłem, kim jesteś, jestem, kim będziesz” (tekst epitafium nagrobnego)  

Mieszkańcy Pszczyny skupieni wokół Parafii  Podwyższenia Krzyża Św. i  Matki 
Boskiej  Częstochowskiej  odczuwają  potrzebę  urządzenia  przestrzeni  publicznej 
pomiędzy kościołem przy ul. Skłodowskiej-Curie, ul. Bielską oraz Osiedlem Piastów 
jako  łączącej  funkcje  cmentarza  i  parku.  Połączenie  dwóch  funkcji  związanych  
z odpoczynkiem doczesnym i wiecznym powinno zaowocować wzmocnieniem więzi 
społecznych,  w  tym  międzypokoleniowych.  Wyrazem  szacunku  dla  tradycji  jest 
przywrócenie miejscu pochówku zmarłych należnej mu rangi, poprzez lokalizację w 
pobliżu kościoła i osiedli ludzkich. Szacunek dla człowieka, zarówno tego „który jest” 
jak  i  tego  „który  był”,  jest  elementem  świeckiej  myśli  humanistycznej  jak  
i  tradycji  chrześcijańskiej  a  kult  zmarłych jest  częścią  dziedzictwa  europejskiego. 
Tworząc  zespół  parkowo-cmentarny  wokół  kościoła,  mieszkańcy  i  duszpasterze 
pragną mieć możliwość medytacji  o życiu człowieka na ścieżkach Drogi Krzyżowej 
oraz modlitwy przy grobach najbliższych w pobliżu  swych  domów.  Ekumeniczny  
i częściowo świecki charakter cmentarza i parku zjednoczyłyby ludzi różnych wyznań 
i światopoglądów, wobec nieuniknionej śmierci.  
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2.  Miejsce
Teren  pomiędzy  ulicami  Bielską,  M.  Skłodowskiej-Curie  przy  kościele  stanowi 

nieurządzony  i  niezagospodarowany  grunt  o  pow.  ok.  3,5  ha  w  dobrze 
skomunikowanej części miasta, pomiędzy centrum i Osiedlem Piastów. Od lat 70-
tych  w  obowiązujących  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego 
teren ten przeznaczony był pod funkcje usług publicznych (szkoła górnicza, ośrodek 
kultury,  przychodnia  itp.)  oraz  handel,  gastronomię  i  rzemiosło.  Planowany  tu 
skoncentrowany  ośrodek  usługowy  obsługujący  osiedle  mieszkaniowe  nie  został 
jednak zrealizowany.  Powstał  tu  za to  kościół  Parafii  Rzymsko-Katolickiej  będący 
obrazem możliwości  i  potrzeb lokalnej  społeczności.  O randze i  znaczeniu terenu 
decydują dziś funkcje publiczne kultury sakralnej tzn. kościół, dom parafialny, parking 
i ogród przykościelny, bez których miejsce to byłoby dotknięte pustką i wandalizmem.
Śmiała  i  nowoczesna  architektura  Kościoła  oraz  staranne  i  przemyślane 
zagospodarowania  terenu  w  jego  najbliższym  sąsiedztwie  tworzą  przestrzeń 
publiczną wysokiej jakości, będącą dobrem kultury współczesnej.   

 Teren  nieurządzonej  zieleni  na  wschód  od  Kościoła  jest  w  istocie  ugorem 
miejskim, stanowi jednak element przestrzeni wypoczynkowej i spacerowej istotnej 
dla mieszkańców. 
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Rys.2  zdjęcie lotnicze planowanej lokalizacji 

3.  Tradycja
Śmierć  była dla  naszych przodków elementem rzeczywistości,  stale  obecnym, 

którego nie dało się zamknąć w murach szpitali czy przytułków. Podstawową zmianą, 
jaka zaszła w miejscach pochówku z chwilą zaistnienie chrześcijaństwa na ziemiach 
polskich, było ich położenie względem osiedli ludzkich. Od średniowiecza zmarli byli 
bliskimi  sąsiadami  żywych.  Cmentarze  urządzano  w  bezpośrednim  sąsiedztwie 
świątyń. Słowo kościół pochodzi od kości świętych (relikwii) umieszczanych w ołtarzu 
dla uświęcenia miejsca kultu religijnego. Słowo  cmentarz pochodzi  od łacińskiego 
coemeterium, czyli miejsce snu.

Wbrew pogańskim przesądom w dobie  chrześcijaństwa cmentarz  przestał  być 
„przestrzenią  nieczystą”,  gdyż  bliskość  kościoła  czy  relikwii  uświęcała  go.  
W  średniowieczu  stały  się  cmentarze  specyficznym  miejscem  kultu  zmarłych, 
wierzono  bowiem,  iż  modlitwa  przy  szczątkach  świętych  lub  bliskich  osób  jest 
bardziej  skuteczna.  Gdy cmentarze przeniesiono w sąsiedztwo kościoła,  stały się 
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one  miejscem  uroczystości  religijnych  np.  procesji  Bożego  Ciała  czy  kazań 
Wielkanocnych. Przez długi czas nekropolie, były traktowane jak część świątyni.

W przeciwieństwie do dzisiejszej praktyki, dawne cmentarze były przestrzenią 
publiczną,  gdzie  przejawiały  się  różne  aspekty  życia  miasta.  Zdarzało  się,  że 
budowano  w  ich  obrębie  szkoły,  szpitale  i  domostwa,  ale  również  handlowano, 
sprawowano  sądy  i  ogłaszano  wyroki.  Pełniły  zatem  częściowo  funkcję 
specyficznego forum miejskiego. 

Obydwie  wojny  światowe  oraz  wcześniejsze  powstania  przyczyniły  się  do 
powstawania nekropolii wojennych, obdarzanych w Polsce szczególnym szacunkiem 
i  opieką  np.  Powązki  Wojskowe  czy  Cmentarz  Orląt  Lwowskich.  Sztuka  rzeźby 
nagrobnej oraz sztuka kształtowania założeń cmentarnych jest istotnym elementem 
dziedzictwa narodowego. 
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4.   Przyszłość
Istnienie  rezerwy  terenu  przy  Kościele  Podwyższenia  Krzyża  Św.  stanowi 

niespotykaną  możliwość  urządzenia  zespołu  parkowo-cmentarnego  zgodnego  
z  odwieczną  tradycją  i  spełniającego  współczesne  wymagania.  Ambicją  lokalnej 
społeczności  skupionej  wokół  duszpasterstwa  parafii  rzymsko-katolickiej  jest 
stworzenie unikalnego w skali  kraju założenia przestrzennego łączącego utylitarną 
funkcję  grzebalną z funkcją  wypoczynkową,  przyrodniczą  i  kulturalną.   Zamiarem 
wspólnoty jest  kreacja przestrzeni  miejskiej  z zachowaniem ładu i  współczesnych 
wymogów sanitarnych przy ochronie środowiska i krajobrazu. 

Lokalizacja  planowanego  cmentarza  spełnia  wymagania  współczesnych 
przepisów techniczno-budowlanych i sanitarnych dotyczących minimalnej odległości 
miejsc  pochówku  od  budynków  mieszkalnych,  sklepów  spożywczych  itp.,  nie 
wpływając  negatywnie  na  sposób  użytkowania  sąsiednich  nieruchomości.  Teren 
wokół  nekropolii  planowany  jest  do  zagospodarowania  jako  ogólnodostępny  park 
miejski  z zielenią ozdobną, małą architekturą (ławki,  fontanna, posągi) i  ścieżkami 
spacerowymi. 

Taki  park  zapewniałby  mieszkańcom codzienny  wypoczynek.  Bliskość  dużych 
skupisk ludności i położenie na skrzyżowaniu kilku szlaków pieszych przy ważnych 
trasach komunikacyjnych  dawałoby szansę licznym osobom ukojenia  doczesnych 
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rozterek w atmosferze spokoju, ciszy i zadumy. Nowy park byłby alternatywą wobec 
tradycyjnych  skwerów i  konkurencją  wobec  hałaśliwych  miejsc  handlu,  rozrywki  
i gastronomii. 

Uzupełnieniem parku wokół cmentarza mogłyby być obiekty kultu religijnego, np. 
kapliczki  lub  rzeźby  Drogi  Krzyżowej.  Możliwość  modlitwy w trakcie  codziennego 
spaceru  przyczyniłaby  się  do  pogłębiania  wartości  chrześcijańskich.  Sąsiedztwo 
szczątków najbliższych osób umacniałaby poczucie tożsamości lokalnej oraz więzi 
międzypokoleniowe,  wpływając  na  ograniczenia  patologii  społecznych,  w  tym 
przestępczości, wandalizmu i alkoholizmu. 

Stworzenie  dobrze  skomponowanej  i  z  artyzmem  zrealizowanej  zielonej 
przestrzeni  publicznej  podniosłaby  rangę  dzielnicy  poprzez  poprawę  estetyki 
krajobrazu,  podniesienie  intensywności  wykorzystania  terenu i  stworzenie nowych 
możliwości wypoczynku. Zieleń cmentarna i parkowa stanowiłaby ważny elementy 
systemu przyrodniczego miasta, będąc ostoją ptaków i drobnych zwierząt.

 

5.  Opis koncepcji
Opracowana  koncepcja  zagospodarowania  Parku  Doczesnego  i  Wiecznego 

Odpoczynku przewiduje lokalizację po wschodniej  stronie kościoła na powierzchni 
ok. 1,7 ha cmentarza mogącego pomieścić nawet ok. 2800 pojedynczych grobów 
oraz ok. 1500 grobów urnowych. Istnieje również możliwość pochówku podwójnego 
lub potrójnego. Ilość miejsc mogłaby być zwielokrotniona. Taka liczba pozwoli w pełni 
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zabezpieczyć niezbędne miejsca pochówków dla lokalnej społeczności i ich bliskich 
na zawsze.

Służebny i użyteczny charakter zespołu odzwierciedla jego układ przestrzenny, 
który zachowuje istniejące „utarte” szlaki piesze, nie powodując izolacji  osiedla od 
centrum miasta.  Ponieważ planowany teren nie posiada podziemnego uzbrojenia, 
budowa  cmentarza  nie  powoduje  konieczności  kosztownej  przebudowy 
infrastruktury. Badania hydro-geologiczne terenu pozwalają przyjąć, że z uwagi na 
korzystne warunki wodno-gruntowe, lokalizacja cmentarza nie wymaga zastosowania 
specjalnych instalacji sanitarnych.

Osią założenia Ogrodu Wiecznego Odpoczynku jest główna aleja biegnąca od 
wejścia do kościoła. Przy jej odnodze prowadzącej do bocznego wejścia zachowany 
będzie  plac  z  posągiem Matki  Boskiej  Fatimskiej  wśród  istniejących drzew.  Pola 
grobów tradycyjnych (murowanych i ziemnych) będą urządzone po obydwu stronach 
alei.  Groby  urnowe  będą  urządzone  w  kolombariach  tworzących  częściowo 
ogrodzenie cmentarza. 

Zieleń cmentarną stanowić będzie grupa zachowanego starodrzewu, planowane 
szpalery drzew, żywopłoty i…darń trawiasta. Nowatorstwo planowanego polegać ma 
ograniczeniu powierzchni nagrobków i urządzeniu przestrzeni między grobami oraz 
częściowo samych grobów jako trawnika. Estetyczne, przyrodnicze i krajobrazowe 
oddziaływanie  cmentarza  będzie  korzystniejsze  przez  to,  że  zamiast  typową 
kamienną  pustynią  pozostanie  zielonym parkiem.  Układ  kompozycyjny  podkreślą 
urządzone między grobami ścieżki.

Głównym  elementem  plastycznym  cmentarza  będą  regularne  szeregi 
nagrobków o zminimalizowanych gabarytach i ujednoliconej formie, co symbolizować 
może kruchość ludzkiego życia oraz równość wszystkich wobec śmierci i tego, co po 
niej. 

Park wokół cmentarza zostanie urządzony dla równowagi jako nieregularny  
z przewagą swobodnych form luźnych skupisk zielni wielopiętrowej i krętych alejek. 
Dominantą przestrzenną całego założenia pozostanie kościół z wieżą dzwonniczą  
a jego wpływ na krajobraz zrównoważą wieżowce mieszkalne Osiedla Piastów.
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6.  Dylematy
Proponowana lokalizacja zespołu parkowego-cmentarnego w mieście  wzbudza 

określone  kontrowersje  oraz  wątpliwości.  Wynika  to  częściowo  z  obywatelskiego 
podejścia  części  lokalnej  społeczności,  która pragnie  debaty  na  temat  tej  ważnej 
inwestycji celu publicznego. Częściowo wynika z uprzedzeń i stereotypów. 

Wprowadzony  i  utrwalony  w  ostatnich  dziesięcioleciach  kult  tego,  co 
doczesne, ideologia życia bez Boga wpłynęły na potoczne postrzeganie zmarłych i 
ich  pochówku.  Przyjęło  się  w  ostatnim  półwieczu  lokalizować  cmentarze  poza 
miastem, z dala od Boga i ludzi. 

Częściowo względami sanitarnymi, częściowo argumentami ówczesnej doktryny 
urbanistycznej  stosującej  „segregację”  odmiennych  funkcji  tłumaczono  lokalizację 
cmentarzy na  uboczu,  z  dala  od  codziennego życia  i  zainteresowania  ludzkiego. 
Tylko  niektóre  cmentarze  wojskowe  (głównie  radzieckie)  lokalizowane  były  w 
miastach  przy  głównych  drogach  i  zyskiwały  stosowną  oprawę  estetyczną  i 
przestrzenną.  Cmentarze komunalne i  parafialne posiadały zasadniczo lokalizacje 
typowe raczej dla oczyszczalni, lotnisk lub wysypisk. 

Konsumpcyjny styl życia oraz kult młodości i sukcesu skutecznie odciągają dziś 
człowieka  od  modlitwy,  czy  rozważania  kwestii  związanych  z  nietrwałością  bytu 
doczesnego. Najbardziej  pierwotny i  najmocniejszy strach dotykający człowieka to 
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strach  przed  śmiercią.  Skutkuje  to  występowaniem  tzw.  psychologicznych  
uciążliwości lokalizacji cmentarza w pobliżu budynków mieszkalnych.
Uciążliwości  te,  choć  niemierzalne,  traktowane  są  poważnie  przez  inicjatorów 
budowy  nekropolii,  stąd  przewiduje  się  szczególną  dbałość  o  równoważenie 
przestrzenne i estetyczne funkcji cmentarnej i parkowej.                 

Planowane  Ogrody  mają  być  miejskim  azylem  zieleni,  dającym  doczesny 
spokój  i  ciszę oraz wieczny spoczynek.  Nie  jest  to  społeczny  eksperyment,  tylko 
próba przywrócenia rzeczy do stanu, w jakim niegdyś szły i iść powinny.   

"Przechodniu! Westchnij do Boga. Ciebie czeka ta droga "    (tekst epitafium nagrobnego)

Opracowanie:  mgr  inż.  arch.  Marcin  Ulewicz,  mgr  inż.  arch.  Dariusz  Zjawiony  
we współpracy z ks. proboszczem Józefem Markiem oraz Radą Parafialną, Radą 
Społeczną i Wspólnotą Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pszczynie 
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