
KURIER DZIELNICY XI20 Nr 8, listopad–grudzień 2017

Współczesną świątynię pw. Zmar-
twychwstania Pańskiego na Woli Duchac-
kiej, wg projektu mgra inż. Antoniego 
Mazura, rozpoczęto wznosić 28 grudnia 
1974 r. Kamień węgielny, poświęcony 
przez papieża Pawła VI, został wmuro-
wany przez kard. Karola Wojtyłę 21 listo-
pada 1975 r. podczas uroczystej liturgii.

Budowa mimo przeszkód
Dwa lata później zamknięto prowi-

zoryczną kaplicę tymczasową. Dobudo-
wano za to podziemną kaplicę pw. Krzy-
ża Świętego (tzw. „kościół dolny”), którą 
poświęcił o. Robert Kurtz CR, generał 
zakonu zmartwychwstańców. W 1979 r. 
w nowej kaplicy zaczęto celebrować na-
bożeństwa. Równolegle burzono mury 
poprzedniej kaplicy i budowano nowy 
gmach świątyni. „Kościół górny” został 
poświęcony uroczyście 12 maja 1979 r. 
przez biskupa pomocniczego krakow-
skiego ks. dra Juliana Jana Groblickiego.

W 1980 r. zakończono budowę 
w stanie surowym, upamiętniając to wy-
darzenie poświęceniem krzyża na szczy-
cie kościoła. W pierwotnych planach 
założono postawienie wieży kościelnej, 
jednak jak dotąd nie wybudowano jej, 
bo zewnętrzną sylwetkę budowli nieco 
uproszczono w stosunku do pierwotne-
go projektu.

Budowa kościoła w tamtych czasach 
napotykała na liczne przeszkody i trud-
ności. Władze komunistyczne, kierują-
ce się ideologią ateizmu państwowego, 
zaciekle walczyły z religią, traktujące ją 
jako „prywatną” sprawę wierzących. 
Nawet po udzieleniu zgody na budowę 
świątyni nie ustawały w przeszkadzaniu 
w inwestycji. Dlatego dokonywały pod 
byle pretekstem konfiskat materiałów 
budowlanych (!), mnożyły zapory ad-
ministracyjne, przysyłały kontrole, na-
kładały kary finansowe, a jeśli i to nie 
hamowało robót, to zdarzały się też 
kradzieże, dokonywane przez tzw. „nie-
znanych sprawców”. Mimo to budowa 
postępowała dzięki heroicznej postawie 
zakonników i determinacji wolskiej spo-
łeczności, która nie szczędziła środków 
materialnych i bezinteresownej pracy, by 
jak najszybciej mieć swój własny, godny 
i piękny Dom Boży.

Budowę prowadził początkowo  
o. Józef Żabówka CR, proboszcz wolski 
w latach 1971–1980, który doprowadził 
kościół do „stanu surowego”. W 1977 r. 
do parafii przybył do pomocy o. Henryk 
Worsewicz CR, stając się przełożonym 
zmartwychwstańczego domu zakonnego.

1 listopada 1980 r. proboszczem 
parafii został o. Bronisław Zarański CR, 
który pełnił tę funkcję do roku 1989. To 
on dokończył urządzanie wnętrza świą-
tyni, zagospodarował podziemia i plac 
przykościelny.

Ojcowie zmartwychwstańcy zadbali 
o wnętrze kościoła. Zaprojektował je 
sławny krakowski architekt – prof. zw. 
dr hab. Wiktor Zin, dziekan Wydziału 
Architektury Politechniki Krakowskiej, 
generalny konserwator zabytków w Pol-
sce i popularyzator sztuki (np. w słyn-
nym cyklu programów emitowanym 
w TVP pt. „Piórkiem i węglem”).

Poza pracami koncepcyjnymi dla 
zmartwychwstańców, których podjął 
się z wielką chęcią, profesor Zin bywał 
na Woli Duchackiej, spotykał się z para-
fianami, którym przedstawiał ze swadą 
swój artystyczny zamysł i program iko-
nograficzny wystroju świątyni.

Profesorowi Zinowi w jego pracach 
pomagało kilku krakowskich artystów – 
mgr inż. arch. Aleksandra Zin (prywat-
nie żona Wiktora Zina), dr hab. Joanna 
Stożek, prof. Stefan Dousa z Wydziału 

Architektury Politechniki Krakowskiej 
(rzeźbiarz i medalier, późniejszy twórca 
Pomnika Ofiar Komunizmu na Cmenta-
rzu Rakowickim, Głazu Papieskiego na 
Błoniach i popiersi w Galerii Wielkich 
Polaków w Parku Jordana w Krakowie), 
Wiesław Hłasko oraz Jacek Lende.

Podziwiając bogatą pod względem 
artystycznym i teologicznym kompozy-
cję przestrzeni wewnętrznej świątyni, 
warto pamiętać o zespole ludzi, którzy 
ją stworzyli.

W kolejnych latach we wnętrzu ko-
ścioła powstawały: ceramiczna mozaika 
ścian prezbiterium, herby (papieski, bi-
skupi i parafialny), bogata polichromia 
autorstwa dr hab. Joanny Stożek. Wy-
konano też marmurowy ołtarz i am-
bonę wg projektu autorstwa Wiesława 
Hłasko. Powstały płaskorzeźby i mo-
numentalna figura Zmartwychwstałego 
Chrystusa w prezbiterium. Zamonto-
wano witraże w oknach według założo-
nego programu ikonograficznego, warte 
osobnego opisu.

Wydarzenia lat 80. XX w.
W czasie trwania stanu wojennego, 

29 sierpnia 1982 r. przy kapliczce Matki 
Boskiej Częstochowskiej przy ul. Mal-
borskiej, na prośbę parafian odprawiono 
uroczystą Eucharystię. Było to w sześć-

Historia parafii na Woli Duchackiej (cz. V)
Kontynuuję opowieść o dziejach parafii O.O. Zmartwychwstańców przy ul. Szkolnej. Zatrzymaliśmy się 
na wydarzeniach z lat 70. XX w.

Papież Paweł VI błogosławi kamień węgielny 
dla kościoła parafialnego na Woli Duchackiej, 
2 maja 1975 r.

Kard. Franciszek Macharski (z lewej) całuje 
relikwie Krzyża św. podawane przez ks. Bro-
nisława Zarańskiego, CR.
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setną rocznicę sprowadzenia przez księ-
cia Władysława Opolczyka jasnogórskiej 
ikony z zamku Bełz do Częstochowy. 
Fakt ten upamiętniono tablicą zawieszo-
ną na kapliczce o treści: „600-lecie M.B. 
Częstochowskiej uczczono mszą św. w tej 
kaplicy 29 VIII 1982”. Przypomnijmy, że 
kapliczkę ufundował Piotr Pers w pięć-
setlecie jasnogórskiej ikony, w 1882 r., 
i tu też celebrowano pierwszą (odno-
towaną przez kroniki) w dziejach Woli 
Duchackiej Najświętszą Ofiarę.

Pierwsze „msze młodzieżowe” za-
częto celebrować regularnie na Woli 
Duchackiej w 1969 r., ale pierwsza mło-
dzieżowa wspólnota Ruchu Światło-Ży-
cie powstała tutaj dopiero w latach 80. 
XX w., jeszcze za życia założyciela oaz 
– Sługi Bożego ks. dra hab. Franciszka 
Blachnickiego, wybitnego pedagoga kul-
tury chrześcijańskiej.

Ruch oazowy w czasach komunizmu 
był antidotum na programową ateizację 
młodzieży przez totalitarny ustrój. Oazy 
to takie chrześcijańskie „harcerstwo bez 
mundurów” wzorowane na pedagogicz-
nym modelu metod skautingu, ale w tre-
ściach zupełnie katolickie. Według zale-
ceń Episkopatu Polski, do 1983 r. oazami 
opiekowały się zakony, natomiast póź-
niej – poszczególne parafie. Na Woli pa-
rafię prowadził zakon zmartwychwstań-
ców, więc ciągłość opieki nad młodzieżą 
została zachowana. Schole i muzyczne 
zespoły oazowe m.in. ubogacały liturgię. 
W 1983 powstała w parafii pierwsza oa-
zowa schola dziewczęca.

Ołtarz główny poświęcono w 1983 r., 
natomiast monumentalną figurę Chry-
stusa Zmartwychwstałego – w 1984 r.

W latach 1983–1984 wybudowano 
dom katechetyczny, częściowo zajęty na 
klasztor przez siostry ze Zgromadzenia 
Zmartwychwstania Pańskiego, posłu-
gujące na wolskiej plebanii (w kuchni), 
w kościele (zakrystii) oraz katechizujące 
(w salkach przykościelnych).

Początkowo, tj. do 1984 r., siostry 
dojeżdżały do parafii z domu zakonne-
go przy ul. Przybyszewskiego w dziel-
nicy Krowodrza. Pierwszą z nich była  
s. Helena Deja CR. W 1984 r. zakonni-
ce przeprowadziły się na Wolę na stałe. 
Pierwszą przełożoną zmartwychwsta-
nek na Woli Duchackiej została s. Danu-
ta Osuch CR. Oprócz niej zamieszkały 
tu i pracowały s. Magdalena Bliski CR, 
wspomniana s. Helena Deja CR, a już 
znacznie później – s. Stanizja Więcła-
wik CR. W części klasztornej wolskie-
go domu katechetycznego urządzono 
dla sióstr wewnętrzną kaplicę z Naj-
świętszym Sakramentem. Poświęcił ją  

7 kwietnia 1985 r. ks. kardynał dr Franci-
szek Macharski.

W 1986 r. w parafii na Woli Duchac-
kiej miała miejsce perygrynacja po do-
mach parafian kopii cudownego obrazu 
Matki Boskiej Częstochowskiej, przy 
której każda rodzina przyjmująca w swo-
je progi tę ikonę odprawiała wspólnie 
nowennę, a następnie przekazywała ob-
raz sąsiadom. I tak Matka Boska wędro-
wała od domu do domu wolan.

Wyposażenie wnętrza
Wciąż trwała budowa świątyni. Bocz-

ny ołtarz, ówcześnie pw. Matki Boskiej 
Nowego Życia, ufundował w 1986  r. 
Władysław Godyń, a poświęcił go oso-
biście w tym samym roku, wizytując 
Wolę, Sługa Boży ks. bp Jan Pietraszko 
(m.in. wojenny kapelan kard. Adama 
Stefana Sapiehy i bliski współpracow-
nik kard. Karola Wojtyły, nadto m.in. 
kapelan harcerzy, od 1964 r. przewod-
niczący Archidiecezjalnej Komisji ds. Ar-
chitektury i Sztuki Kościelnej, reprezen-
tujący Kardynała Wojtyłę wobec władz 
PRL-u w sprawach budowy świątyń. Jego 
zakulisowa, pozytywna rola w sprawach 
budowy kościoła na Woli Duchackiej jest 
nie do przecenienia).

Trzeba dodać jeszcze kilka słów wy-
jaśnienia o dobrodzieju kościoła na Woli, 
tzn. o wspomnianym fundatorze ołtarza 
bocznego. Władysław Godyń to słynny 
krakowski, chrześcijański filantrop i ko-
lekcjoner sztuki (m.in. posiadacz obra-
zów wybitnych polskich artystów, np. 
Jacka Malczewskiego, Józefa Chełmoń-
skiego, Piotra Michałowskiego, Henryka 
Siemiradzkiego itd.), który po sprzeda-

ży kolekcji (liczącej ok. 250 malowideł) 
ufundował za uzyskane pieniądze wielkie 
dzieło dobroczynne w czasach III RP – na 
miarę domu Helclów, a nawet je prze-
wyższające swoim rozmachem – czyli aż 
sześć domów (dla około trzystu osób) 
bezdomnych, chorych, repatriantów, 
samotnych matek, itd. To właśnie Wła-
dysław Godyń m.in. stworzył Przytuli-
sko św. Brata Alberta dla Bezdomnych 
Kobiet na Woli Duchackiej przy ul. Mal-
borskiej 64, prowadzone do dziś przez 
siostry albertynki. W tymże przytulisku 
znajduje się tablica upamiętniająca Wła-
dysława Godynia, poświęcona przez  
o. Bronisława Zarańskiego CR.

Wnętrze świątyni wzbogaciło się też 
o krzyż oraz kandelabry w prezbiterium. 
Dr hab. Joanna Stożek wykonała nie tyl-
ko freski do nowego kościoła, ale także 
modernistyczną Drogę Krzyżową, którą 
poświęcił na miejscu 19 kwietnia 1987 r. 
biskup pomocniczy Archidiecezji Kra-
kowskiej ks. bp dr Stanisław Smoleński.

W latach 80. XX w. powiększono 
zakrystię, a w dolnej części kościoła 
(w podziemiach) urządzono dodatkowo 
salki katechetyczne. Wtedy też zasypano 
mokradła, dzięki czemu powiększono 
znacznie plac kościelny. Zwieńczeniem 
robót było postawienie krzyża misyj-
nego na zewnątrz kościoła oraz figury 
Zmartwychwstałego Chrystusa, który 
wręcza klucze św. Piotra papieżowi Ja-
nowi Pawłowi II, jako następcy na Stolicy 
Piotrowej.

Uroczystej konsekracji kościoła do-
konał ks. kard. dr Franciszek Macharski 
28 czerwca 1989 r. Po tej uroczystości 
dotychczasowy proboszcz o. Bronisław 
Zarański zakończył swoją misję budow-
niczego świątyni oraz proboszczowania, 
a na jego miejsce, 31 sierpnia 1989 r., 
przyszedł o. Bronisław Cyganik CR, któ-
ry był proboszczem do roku 1998.

O czasach wolskiej parafii w III RP 
napiszę w jednym z następnych nume-
rów „Kuriera”.

Pisząc ten tekst, korzystałem m.in. 
z książki o. Marcina Ćwieka CR pt.  
65 lat Parafii Zmartwychwstania Pańskiego 
na Woli Duchackiej w Krakowie (Kraków 
2014). Za uwagi dziękuję mgr inż. arch. 
Elżbiecie Drużyńskiej.

Marek Mariusz Tytko

Poprzednie części historii parafii ukazały 
się w „Kurierze” nr 8/2014, nr 5/2015, 
nr 5/2016, nr 9/2016. Wszystkie teksty 
są dostępne na stronie internetowej 
www.dzielnica11.krakow.pl 

Jan Paweł II oraz o. Henryk Worsewicz CR,  
Watykan


