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obecne wydanie naszej gazety jest wyjątkowe.           
W całości poświęcamy je nowemu projektowi 
ołtarza, który niedługo stanie się częścią naszej 
świątyni. Prezentowany projekt opracował wybitny 
artysta - pan Mariusz Drapikowski. Jego dzieła znane 
są nie tylko w Polsce, lecz także na całym świecie. 
Zapraszamy do zapoznania się z jego wybranymi 
pracami.
Twórczość artystyczna pana Mariusza Drapikowskiego 
związana jest ze szczególną misją wpisaną                    
w działalność Stowarzyszenia Królowej Pokoju 
(Communita Regina della Pace). Propaguje ono 
ideę modlitwy adoracyjnej przed Najświętszym 
Sakramentem w intencji pokoju w ludzkich sercach 
i na świecie. Materialnym znakiem tego duchowego 
dzieła są ołtarze adoracyjne, w które wpisana jest 
integralnie postać Maryi, nazywanej przez św. Jana 
Pawła II Niewiastą Eucharystii, Pierwszą Monstrancją, 
Gwiazdą prowadzącą Kościół do Jej Syna.
Nasza Wspólnota otrzymała szczególne zaproszenie 
do włączenia się w to duchowe dzieło. Pierwszym 
jej etapem jest budowa nowego ołtarza, ale mamy 
nadzieję, że niedługo powstanie również kaplica 
adoracji Najświętszego Sakramentu. Kolejne 
informacje nad postępem prac zostaną przekazane 
przez Księdza Proboszcza w następnym wydaniu 
“Maksymiliana”.
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Wykonaniem ołtarza w naszym kościele zajmie się firma 
DRAPIKOWSKI STUDIO, która od ponad trzydziestu lat zajmuje 
się kompleksowym projektowaniem, realizacją i rewitalizacją 
wnętrz sakralnych. Wystrój i wyposażenie wnętrza świątyni 
tworzone jest zawsze indywidualnie i podkreśla charakter danej 
przestrzeni sakralnej. 

Firmę w 1984 roku założył Mariusz Drapikowski, natomiast aktualnie prowadzi 
ją wraz z synem Kamilem. Zatrudniają zespół artystów, z którymi od wielu lat 
współtworzą oryginalne realizacje plastyczne o charakterze sakralnym. Firma jest 
jedyną na świecie współczesną pracownią, w której tworzone są wielkoformatowe 
realizacje srebrne. Na przestrzeni minionych lat powstało również wiele prac 
nowatorskich o charakterze współczesnym, wykorzystujących kryształ i zamknięty 
w nim teatr światła i cienia. Ten właśnie motyw będzie wykorzystany w realizacji 
ołtarza w naszym kościele. 

 Projekt ołtarza w kościele św. Maksymiliana na Błotach
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Mariusz Drapikowski 

jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Podkreśla, że na jego życie oraz 
twórczość ogromny i trwały wpływ wywarła osoba i nauczanie św. Jana Pawła II. 
Osobiste spotkania z Ojcem Świętym pozwoliły Mariuszowi Drapikowskiemu 
wzrastać i dojrzewać artystycznie w Kościele katolickim. Charakterystyczną cechą 
Jego twórczości jest umiłowanie bursztynu, który wykorzystuje w wielu swoich 
pracach. Mieszka i tworzy w Gdańsku. Jego prace wystawiane są w Muzeach 
Watykańskich, Muzeum Sztuki w Rydze, w Muzeum Zamkowym w Malborku oraz 
w gdańskim Muzeum Bursztynu. 
Za swoją twórczość artystyczną Mariusz Drapikowski otrzymał wiele nagród 
i wyróżnień. W 2006 roku otrzymał wyróżnienie BUNZ Award 2006 w 
międzynarodowym konkursie organizowanym przez „Institute of Desing and 
Culture” w Bazylei. W 2008 roku odebrał odznaczenie „Pro Ecclesia et Populo” 
(Zasłużony dla Kościoła i Narodu) za osobiste zaangażowanie i mistrzostwo 
artystyczne wykazane przy realizacji wielu dzieł sakralnych, Nagrodę im. Św. Brata 
Alberta, nagrodę specjalną kard. Józefa Glempa Prymasa Polski na „Sacroexpo 
2001”, nagrodę Bursztynnika Roku. Należy podkreślić, że po raz pierwszy 
tytuł Bursztynnika Roku został przyznany w 1999 roku właśnie Mariuszowi 
Drapikowskiemu. Za swoją działalność artystyczną Mariusz Drapikowski został 
odznaczony m. in. Złotym Medalem „Primatiali Nomismate Aureo” Prymasa 
Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu św. Stanisława z gwiazdą, Srebrnym 
Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem 
Księcia Mściwoja II za wybitne zasługi dla Miasta Gdańska w dziedzinie Kultury i 
Sztuki.
Poniżej prezentujemy wybrane dzieła mistrza.

 Ołtarz adoracji ŚWIATŁO POJEDNANIA I POKOJU do Kibeho otwarty, fot. Anna Szymanowska

Każdy z ołtarzy to zaledwie materialny znak, który nabiera 
właściwego wymiaru jedynie wówczas, gdy napełniany jest, 

jak naczynie, modlitwą.
-Mariusz Drapikowski

 Projekt ołtarza w kościele św. Maksymiliana na Błotach
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 Suknia wdzięczności, miłości, cierpienia i nadziei do Cudownego Obrazu na Jasnej Górze  Monstrancja do Medziugorje - dar pielgrzymów
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 Kaplica adoracji, bazylika katedralna, Warszawa-Praga  Bazylika św. Brygidy - fragment bazylika św. Brygidy - fragment
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 Kościół Matki Bożej Różńcowej, Gdańsk, tabenakulum

 Prezbiterium kościoła pw. bł. S.W. Frelichowskiego w Toruniu

 Tabernakulum adoracyjne w parafii pw. bł. S.W. Frelichowskiego w Toruniu - zamknięte

 Tabernakulum adoracyjne w parafii pw. bł. S.W. Frelichowskiego w Toruniu - otwarte
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 Św. Paweł I pustelnik, rzeźba ze srebra, Ołtarz Jasnogórski

Kamil Drapikowski

-syn  Mariusza Drapikowskiego, jest absolwentem Wydziału Rzeźby Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku. W swoich pracach stara się sformułować wypowiedź 
tak, aby była ona czytelna, ale nie dosłowna, łącząc to, co dawne i odległe z formą 
współczesnego wyrazu. Językiem plastycznym opisuje to, co metafizyczne, kreując 
wrażliwość odbiorcy, pozostawiając mu jednak przestrzeń do interpretacji. Swoją 
współczesną formę wypowiedzi artystycznej często formułuje, stosując dawne 
techniki rzeźbiarskie.
Kamil Drapikowski jest autorem modeli srebrnych prac, m.in.: rzeźb św. 
Pawła Pustelnika i Kazimierza Jagiellończyka do Ołtarza Jasnogórskiego. Jest 
także współautorem srebrnej rzeźby św. Michała Archanioła ofiarowanej do 
włoskiego Sanktuarium na Monte Sant’Angelo w Gargano. Zrealizował także 
wiele prac pomnikowych w Polsce i na świecie m.in.: pomnik-fontannę św. 
siostry Faustyny Kowalskiej, umiejscowiony przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, a 
także pomnik Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Solcu Kujawskim. 
W 2010 roku wykonał marmurowy pomnik św. siostry Faustyny Kowalskiej do 
Stockbridge, Massachusetts w Stanach Zjednoczonych, a także figurę Matki Bożej 
Apokaliptycznej na Wzgórzu Jasnogórskim u stóp klasztoru paulińskiego. 
Warto dodać, że Kamil Drapikowski jest również laureatem Nagrody Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Aktualnie wraz z firmą DRAPIKOWSKI STUDIO 
pracuje nad realizacją Ołtarza Adoracji Najświętszego Sakramentu Matki Bożej 
Pokoju w Yamoussoukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej. 

Źródło: www.drapikowski.pl (dostęp: 15 lutego 2021 r.).

 Św. Paweł I Pustelnik (fragment), rzeźba ze srebra, Ołtarz Jasnogórski
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 Figura Madonny Apokaliptycznej w prezbiterium kościoła Bożego Ciała w Gdańsku Morenie

 Pomnik św. Faustyny Kowalskiej, Łódź

 Figura Madonny brzemiennej przy kościele pw. św. Maksymilana Kolbego w Słupsku
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 Pomnik św. Jana Pawła II przed kościołem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Toruniu św. Kazimierz – rzeźba ze srebra – Ołtarz Jasnogórski
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Centra Modlitwy o Pokój, które łańcuchem modlitwy mają objąć całą ziemię. Materialnym znakiem 
tego dzieła są wykonywane w naszej pracowni ołtarze adoracji, które zawierają charakterystyczną dla 
danego miejsca symbolikę ikonograficzną. Przez minione lata, powstawały kolejne Światowe Centra 
Modlitwy o Pokój, w takich miejscach jak: Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Oziornoje
(Kazachstan), Kościół św. Jakuba w Medjugorie (Bośnia-Hercegowina), Kibeho Sanktuarium Matki 
Bożej w Rwandzie, Bazylika Matki Bożej Pokoju w Yamoussoukro (Wybrzeże Kości Słoniowej), 
Sanktuarium św. Jana w Dagupan (Filipiny), Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Namyang (Korea 
Południowa), Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej w Niepokalanowie (Polska).

W ołtarzach adoracji monstrancje mają kształt Matki Bożej. Co to oznacza?

Istotnym elementem łączącym Centra Modlitwy o Pokój są monstrancje nawiązujące do wizerunku 
Najświętszej Maryi Panny. Św. Jan Paweł II w swojej eucharystycznej encyklice wskazał na szczególny 
związek Matki Bożej z Najświętszym Sakramentem nazywając Ją Niewiastą Eucharystii, pierwszym w 
historii tabernakulum, wskazując że Ona pierwsza Jego adorowała.

A jaki jest cel kolejnego dzieła Gwiazd na Płaszczu Maryi Królowej Pokoju?

Równolegle z misją 12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju, prowadzone jest dzieło Gwiazdy 
na Płaszczu Maryi Królowej Pokoju. Ma ono ten sam cel, aby czerpać pokój z samego źródła którym 
jest Eucharystyczny Chrystus. W tym wypadku liczba powoływanych miejsc adoracji Najświętszego 
Sakramentu, w modlitewnej łączności ze Światowymi Centrami Modlitwy o Pokój, jest nieograniczona. 
W ramach tego projektu powstało już kilkadziesiąt takich Gwiazd. Aktywność ta pozwoliła na 
powołanie ruchu społecznego Apostołów Pokoju, liczącego już kilkaset osób.

Najważniejszym celem działania stowarzyszenia Comunità Regina della Pace, jak i naszej twórczości, 
jest zbliżenie człowieka do Boga, aby Go na nowo odkrył w Najświętszym Sakramencie, na nowo 
uwierzył i prawdziwie uwielbił.

Podkreśla Pan, że stara się, aby dzieła sakralne były piękne.

Każdy człowiek jest inny i w sposób indywidualny odbiera rzeczywistość, ale mimo to skłania się ku 
temu, co oddziałuje na niego pozytywnie, a także potrafi wyciszyć.

Uważam, że sztuka w każdej epoce wywiera znaczący wpływ na emocje człowieka. Pomaga głębiej 
dostrzegać piękno świata. Jak mawiał Etiene Barlier: Może piękno nie zbawia świata, lecz obdarza 
nas owym pragnieniem doskonałości… pragnieniem lepszego, bez którego to pragnienia świat byłby 
bezsprzecznie zdany na zgubę. Grecki filozof Platon stwierdził, że piękno jest jedyną, wieczną Ideą, 
która jest widzialna dla człowieka, która jest zarazem światłem pozwalającym dostrzec Prawdę i Dobro. 
W jego języku określa tą współzależność jedno słowo: kalokagatia, wskazujące na nierozerwalność 
i tożsamość „piękna i dobra”. Jan Paweł II w Liście do artystów stwierdził, że potęga dobra schroniła 
się w naturze piękna.

Bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że spotkamy się niedługo na Błotach.

Ja również dziękuję.  Jeśli prace nad ołtarzem nie opóźnią się, to już na początku maja powinny być 
ukończone.
 
Rozmawiała Anna Bardska

SZTUKA SAKRALNA PROWADZI DO BOGA
Wywiad z Panem Mariuszem Drapikowskim, mistrzem dzieł sakralnych, autorem m. in. Bursztyno-
wego Ołtarza i Tryptyku Jerozolimskiego.

Anna Bardska: W listopadzie 2019 roku adorowaliśmy przez tydzień Pana Jezusa w
wykonanej przez Pana monstrancji przeznaczonej dla Medjugorie. Czy mógłby Pan
opowiedzieć nam o tym dziele?

Mariusz Drapikowski:  Monstrancja o nazwie „Królowa Pokoju” jest darem Stowarzyszenia Comunita 
Regina della Pace, przekazanym w 2011 roku do kościoła św. Jakuba w Madjugorie. Naszej pracowni, 
którą prowadzę wraz z synem Kamilem, abp Henryk Hoser i Ojcowie Franciszkanie powierzyli 
budowę kaplicy adoracji w tym miejscu. Na czas realizacji tego zadania ta monstrancja peregrynuje 
po parafiach i ośrodkach duszpasterskich w Polsce i w Europie. Jest to materialny znak duchowego 
dzieła, który nabiera właściwego wymiaru dopiero wówczas, gdy napełniany jest - jak naczynie - 
modlitwą.

Skąd czerpie Pan natchnienie do pracy nad tak pięknymi dziełami?

Marc Chagal pisał, że: Artyści przez całe wieki zanurzali pędzle w barwnym alfabecie wiary i piękna, 
jakim jest Ewangelia, która i dla mnie jest źródłem inspiracji. Myśl tą uzupełnia w swoim Liście do 
artystów Jan Paweł II wskazując, iż: Każda autentyczna inspiracja artystyczna wykracza bowiem poza 
to, co postrzegają zmysły, i przenikając rzeczywistość stara się wyjaśnić jej ukrytą tajemnicę.

Wspomniał Pan o swoim synu Kamilu…

Pracownię prowadzę od 35 lat, ale od jedenastu lat wraz z synem Kamilem, artystą rzeźbiarzem, 
absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zatrudniamy także artystów, którzy wraz z nami 
współtworzą nasze dzieła, ponieważ jestem przekonany, że dialog i kompromis wyznaczają właściwą 
drogę w poszukiwaniu piękna, natomiast praca dyplomowa Kamila stała się istotnym elementem 
Tryptyku Jerozolimskiego – ołtarza adoracji wykonanego do Ziemi Świętej (aktualnie znajduje się w 
Grocie Mlecznej w Betlejem).

Jako wspólnota otrzymaliśmy zaproszenie do włączenia się w duchowe dzieło „Gwiazd
na Płaszczu Maryi Królowej Pokoju”, rozpoczynając od realizacji nowego ołtarza
adoracji. Jak zatem zrodziła się idea powołania Dwunastu Światowych Centrów Modlitwy
o Pokój?

Realizacja Tryptyku Jerozolimskiego stała u początku założenia w 2008 roku Stowarzyszenia 
Comunita Regina della Pace, którego misją jest apostolstwo adoracji Najświętszego Sakramentu w 
intencji pokoju. Inspiracją do podjęcia tej inicjatywy było m.in. pragnienie wypełnienia duchowego 
testamentu św. Jana Pawła II oraz słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego Benedykta XVI w dniu 
1 stycznia 2007 r. w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju: Pragnę (…), aby każdy chrześcijanin poczuł, 
że jego zadaniem jest być niezmordowanym budowniczym pokoju.

W odniesieniu do apokaliptycznego obrazu przedstawionego przez św. Jana ukazującego Matkę 
Najświętszą jako Królową w koronie z Gwiazd Dwunastu, realizacja inicjatywy Stowarzyszenia 
dokonuje się przez dzieło 12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju, którego celem jest utworzenie 
dwunastu miejsc adoracji Najświętszego Sakramentu na wszystkich kontynentach. Są to Światowe 
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Trypryk Jerozolimski błogosławiony przez Papieża Benedykta XVI
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Błogosławieństwo Papieża Franciszka, Watykan, czerwiec  2016
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 Gwiazda Kazachstanu —  ołtarz otwarty, fot. A. Szymanowska

 ołtarz adoracji Donum Caritas et Pax w Yamoussoukro, fot.  A. Szymanowska

Dzieło Gwiazd Dwunastu
- jest jedną z ważniejszych inicjatyw podjętych przez Communita Regina della Pace - Stowarzy-
szenie Królowej Pokoju – w ramach idei propagowania modlitwy adoracyjnej przed Najświętszym 
Sakramentem w intencji pokoju w ludzkich sercach i na całym świecie.
Do aktywności tego rodzaju zachęcał m.in. w swoim nauczaniu św. Jan Paweł II, który nieustannie 
wskazywał zarówno na znaczenie, jak i potrzebę modlitwy przed Chrystusem Eucharystycznym, 
nazywając ją ożywczym oddechem wiary. Podobnie Ojciec Święty Benedykt XVI w Orędziu na 
Światowy Dzień Pokoju (1 stycznia 2007 r.) powiedział, iż pragnie, aby każdy chrześcijanin poczuł, 
że jego zadaniem jest być niezmordowanym budowniczym pokoju i wytrwałym obrońcą godności 
osoby ludzkiej i jej niezbywalnych praw.

Materialnym znakiem umożliwiającym aktywne włączanie się wiernych w nurt apostolstwa modli-
twy proponowanej przez Communita Regina della Pace, są ołtarze adoracji Najświętszego Sakra-
mentu. Stanowią one istotną ogniskową dla powstających centrów modlitwy o pokój. W ołtarze te 
wypisuje się integralnie postać Maryi, nazywanej przez Świętego Jana Pawła II: Niewiastą Eucha-
rystii, Pierwszą Monstrancją czy Gwiazdą prowadzącą Kościół do Jej Syna.
W odniesieniu do apokaliptycznego obrazu przedstawionego przez św. Jana, ukazującego Mat-
kę Najświętszą jako Królową w koronie z Gwiazd Dwunastu, Stowarzyszenie podjęło działania, 
których celem jest utworzenie możliwie na wszystkich kontynentach ośrodków wieczystej adora-
cji Najświętszego Sakramentu. Chodzi m.in. o to, aby nieustająca modlitwa płynąca z dwunastu 
miejsc, otaczała całą Ziemię.
Realizacji ołtarzy podjęła się pracownia DRAPIKOWSKI STUDIO.
Pierwszy z nich, Tryptyk Jerozolimski znajduje się w Ziemi Świętej, w kaplicy Czwartej Stacji Drogi 
Krzyżowej w Jerozolimie (2009 r.).
Drugi ołtarz to pentaptyk – Gwiazda Kazachstanu, którego miejscem docelowym jest kaplica w 
sanktuarium Królowej Pokoju w Oziornym, gdzie od 2 lipca 2014 roku wierni gromadzą się na mo-
dlitwie przed Najświętszym Sakramentem.
Trzecia z Gwiazd Dwunastu, nosi tytuł „Donum Caritas et Pax” – „Dar Miłości i Pokoju” a jego miej-
scem przeznaczenia jest sanktuarium Maryi Królowej pokoju w Yamoussoukro na Wybrzeżu Kości 
Słoniowej.
Warto podkreślić, że każdy z ołtarzy, zarówno tych, które już powstały, jak i tych, które - miejmy 
nadzieję – Boża Opatrzność pozwoli zrealizować, to zaledwie materialny znak, który nabiera wła-
ściwego wymiaru jedynie wówczas, gdy napełniany jest, jak naczynie, modlitwą.
O swoim osobistym zaangażowaniu w modlitwę o pokój i duchowe poparcie dla działań Communi-
ta Regina Della Pace na rzecz zapewnił podczas prywatnych audiencji Papież Benedykt XVI. Pierw-
szy raz, kiedy pobłogosławił Tryptyk Jerozolimski (28.01.2009 r.) i za drugim razem (10.10.2013 r.), 
gdy zaprezentowana została Ojcu Świętemu Gwiazda Kazachstanu.
Informacje szczegółowe dotyczące Communita Regina Della Pace można znaleźć na stronie www.
reginapacis.pl

Do tej pory udało się stworzyć siedem z  Gwiazd Dwunastu, na kontynencie azjatyckim, europej-
skim i afrykańskim. Nazywamy je Światowymi Centrami Modlitwy o Pokój. Znajdują się one w:

 ۞ Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Oziornoje (Kazachstan),
 ۞ Kościół św. Jakuba w Medjugorie (Bośnia-Hercegowina),
 ۞ Kibeho Sanktuarium Matki Bożej w Rwandzie, 
 ۞ Bazylika Matki Bożej Pokoju w Yamoussoukro (Wybrzeże Kości Słoniowej), 
 ۞ Sanktuarium św. Jana w Dagupan (Filipiny),  
 ۞ Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Namyang (Korea Południowa), 
 ۞ Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej w Niepokalanowie (Polska).
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 ołtarz adoracji Światło Pojednania i Pokoju do Kibeho, fot. Anna Szymanowska

ołtarz adoracji, Niepokalanów, PolskaTryptyk Jerozolimski (ołtarz otwarty z monstrancją)

ołtarz adoracji NS w Namyang, fot. Anna Szymanowska



Zawierzanie się Bogu jest naturalną praktyką 
ludzi Kościoła. Znamy dobrze takie akty z historii 

Kościoła, kiedy to król Jan Kazimierz, kardynał 
August Hlond czy św. Jan Paweł II zawierzali 

całą Polskę i Polaków Chrystusowi, przez 
wstawiennictwo Matki Bożej. W naszej Świątyni 

takiego zawierzenia można będzie dokonać 
indywidualnie. W nowym Ołtarzu, w części 

przedstawiającej Całun Turyński będą znajdowały 
się miejsca, w których, w specjalnych tulejach, 
będą składane zapisane na kartkach intencje, 

prośby i akty zawierzenia. Jest to materialny znak 
więzi duchowej z Chrystusem i Jego Matką.

Codziennie podczas Adoracji Najświętszego 
Sakramentu powierzane będą wszystkie te 

sprawy, które zostaną złożone u stóp Ołtarza. 
Nadto, w każdym miesiącu odprawiana będzie 

Msza Święta w powierzonych intencjach. 

Wszystkim Ludziom Dobrej Woli Bóg zapłać za 
wszelką duchową, modlitewną i materialną 

pomoc, jaką otrzymuje Parafia, składamy 
serdeczne Bóg Zapłać. Ofiara złożona wraz z 

aktem zawierzenia jest nie tylko materialnym 
darem serca, dzięki któremu możliwe jest 

zbudowanie Ołtarza Adoracji, ale stanowi ona 
przede wszystkim wyraz miłości do Kościoła i 

Chrystusa.


