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Białostocki
Kościół
Białostocki kościół pw. Chrystusa Króla i Św. Rocha został zbudowany w
latach 1927 -1944 według projektu architekta Oskara Sosnowskiego w
stylu modernistyczno-ekspresjonistycznym na wzgórzu św. Rocha na
miejscu dawnego, nieczynnego cmentarza i kaplicy św. Rocha. Budowla
jest widoczna z wielu miejsc w mieście, a szczególnie jej wieża (78m) z
trzymetrową figurą Matki Boskiej stojącej na piastowskiej koronie.
Kościół ma kształt ośmiokąta, a wykorzystane architektonicznie
elementy sieci krystalicznej nadają jej lekkości. Jest to pomnik - wotum
dziękczynne za odzyskanie niepodległości w 1918 roku i zwycięstwo w
bitwie warszawskiej w 1920 roku. Od 14 X 2018 roku kościół jest
bazyliką mniejszą. 10 XII 2018 roku świątynia została wpisana na listę
100 Pomników Historii na stulecie odzyskania niepodległości przez
Polskę. Budowla ta urzeka mnie o każdej porze roku, jest jednocześnie
ogromna i lekka, gdy na nią się patrzy. Zdaje się unosić w powietrzu jak
Gwiazda Zaranna.
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Bialystok
Church
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Białystok church of Christ the King and St. Rocha was built in
the years 1927-1944 according to the design of the architect
Oskar Sosnowski in the modernist-expressionist style on St.
Roch on the site of the former, closed cemetery and the
chapel of St. Roch. The building is visible from many places in
the city, especially its tower (78m) with a three-meter statue
of the Virgin Mary standing on the Piast crown. The church is
octagonal in shape, and the architecturally used elements of
the crystal lattice give it lightness. It is a monument - a votive
offering of thanks for regaining independence in 1918 and the
victory in the Battle of Warsaw in 1920. From October 14,
2018, the church is a smaller basilica. On December 10, 2018,
the temple was entered on the list of 100 Historical
Monuments for the centenary of Poland regaining
independence. This building captivates me at any time of the
year, it is at the same time huge and light when viewed. It
seems to be floating in the air like the Morning Star.

