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Projekt budowy
Świątyni BoŜej
Opatrzności
i jego realizacja
W dniu 2 maja 2002 roku w Warszawie nastąpiło uroczyste wmurowanie
kamienia węgielnego pod budowę Świątyni Świętej BoŜej Opatrzności jako
Wotum narodu za odzyskaną wolność i pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II.
W uroczystości udział wzięli – Legat Papieski, Ks. Kardynał Franciszek
Macharski, Ks. Prymas Józef Glemp, Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski,
biskupi i politycy oraz kilka tysięcy mieszkańców Warszawy. Obecna była
równieŜ kopia Obrazu Jasnogórskiego wędrująca po kraju.
Ideę budowy Świątyni, tym razem w Wilanowie, po ponad 200 latach
podjął Ksiądz Prymas Józef Glemp. 30 stycznia 2003 roku Prezydent Lech
Kaczyński podpisał pozwolenie na budowę Świątyni i Domu Parafialnego.
25 lutego 2003 roku rozpoczęto roboty budowlane.
Plac budowy zlokalizowany jest w Wilanowie, w środku
nowopowstającej części dzielnicy. Prowadzi do niego historyczna oś Traktu
Królewskiego i ulica Sobieskiego.
Zamek Królewski i bryła Świątyni Świętej BoŜej Opatrzności wyznaczą
główną reprezentacyjną aleję Stolicy.
Projekt Świątyni Świętej BoŜej Opatrzności, pod względem rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych, realizuje tezy zawarte w załoŜeniach ideowoprogramowych, w myśl których Świątynia wraz z zespołem ma być nie tylko
symbolem, miejscem modlitwy i dziękczynienia, ale ma słuŜyć całemu
społeczeństwu w rozwiązywaniu jego najtrudniejszych problemów.
Historyczne cztery drogi, którymi Polacy dąŜyli do wolności, określone
przez Księdza Prymasa to drogi:
- Walki,
- Kultury,
- Cierpienia
- Modlitwy.
Drogi te obecnie zmieniły się w konkretne zadania dla społeczeństwa.
Zaprojektowana Świątynia Świętej BoŜej Opatrzności jest rotundą
wpisaną w cztery portale stanowiące zamknięcie krzyŜa greckiego.
Te dwie w przestrzeni przenikające się bryły w rzucie ortogonalnym to:
- koło – semantyczny znak Boga
- krzyŜ – znak Chrystusa.

Przyjętą zasadę kompozycyjną dopełnia pion światła – Ducha Świętego
przenikający wnętrze Świątyni od kopuły aŜ po posadzkę kościoła.
Światło wędruje wewnątrz organicznej formy kształtowanej poprzez
skośne filary zbiegające się centrycznie łącząc z promieniami światła
wpadającego przez świetlik, który otwiera kopułę na niebo.

Wystrój wnętrza tworzyć będą elementy z naturalnych materiałów,
proste w formie, surowe, eleganckie w wyrazie. Ściana ołtarzowa w „miękki
sposób” otwiera światło na krzyŜ umieszczony klasycznie na osi wejściowej.
Nawę główną o średnicy 46 m otacza nawa komunikacyjna, z której
znajdują się wejścia do Kaplicy Nawrócenia z Najświętszym Sakramentem,
Kaplicy Matki BoŜej, Kaplicy Chrzcielnej i holu Muzeum Jana Pawła II.
We wnętrzu Świątyni przewidziano 1500 miejsc siedzących i ok. 1000
miejsc stojących.
Nad nawą boczną, okalającą pierścieniem nawę główną, zlokalizowano
Muzeum Jana Pawła II, upamiętniające pontyfikat i pielgrzymki Ojca Świętego
do Ojczyzny. Z poziomu Muzeum zaprojektowano wyjście na taras widokowy
wokół kopuły.

Pod nawą główną umieszczono kościół dolny, sepultorium - miejsce
spoczynku dla zasłuŜonych Polaków.

Wnętrze Dolnego Kościoła

PODSTAWOWE GABARYTY ŚWIĄTYNI
- Wysokość Świątyni wraz z latarnią i krzyŜem
- Wysokość portali – bram od poziomu wejścia do Świątyni
- Wysokość zasadniczej bryły Świątyni od poziomu terenu
- Średnica zewnętrzna rotundy
- Średnica nawy głównej

75,0 m
28,0 m
32,0 m
54,0 m
46,0 m

PODSTAWOWE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE
- Kopuła – blacha tytanowo-cynkowa
- Elewacje – okładzina kamienna (piaskowiec), aplikacje z brązu
- Inne elementy – beton architektoniczny, granit, drewno

Widok wnętrza kopuły

Świątynia w trakcie realizacji

Przekrój bryły Świątyni

