
Ten niezwykły kompleks, tworzący 
Franciszkański Ośrodek Kultury, powstał w ob-
rębie zespołu klasztornego w Leżajsku, który 
jest jednym z najważniejszych zabytków regio-
nu. Wiekowemu obiektowi Prezydent RP na-
dał status pomnika historii, co podnosi ran-
gę tego miejsca. Nowy ośrodek stanowi tym 
samym łącznik między tradycją a nowocze-
snością i godnie wpisuje się w dawny zamysł 
architektoniczny.

Projekt i realizacja

Program rewitalizacji zabytkowej bazy-
liki, obiektów klasztornych oraz przylegają-
cych do nich terenów był inwestycją rozło-
żoną na dwa lata. W ramach prac został też 
przebudowany Plac Mariacki. W tracie odre-
staurowywania kompleksu odtworzono histo-
ryczne ogrody klasztorne, a ważnym zwieńcze-
niem prac był projekt nowoczesnego centrum 
Franciszkańskiego Ośrodka Kultury.

Najistotniejszym celem wzniesienia FOK 
było stworzenie miejsca, które pełniłoby 

potrzebną w Leżajsku funkcję ogniska krzewie-
nia szeroko pojętej kultury. Dzięki połączeniu 
nowego budynku z zabytkowymi obiektami 
klasztoru zwiększyło się miejsce na organiza-
cję dużych publicznych imprez kulturalnych 
oraz zajęć dla osób w każdym wieku.

Fuzja architektoniczna

Zamysłem projektu Franciszkańskiego 
Ośrodka Kultury było rozbudowanie obiek-
tów gospodarczych klasztoru i wzbogacenie 
ich o nowoczesną część, spójnie komponują-
cą się z zastanym dziedzictwem. Pierwotnie 
w starym budynku znajdowała się obora, a do 
końca lat 90. XX wieku zakonnicy prowadzili 
w tym miejscu gospodarstwo.

Nowy budynek oferuje dziś atrakcyjną 
przestrzeń. Wnętrze stanowi przestronną stre-
fę o charakterze uniwersalnym, dzięki czemu 
bez trudu pozwala realizować różne formy wy-
darzeń kulturalnych. W budynku zaprojekto-
wano nowoczesną i obszerną salę amfiteatral-
ną, która pomieści 280 osób.

Bryła i wykończenie zewnętrzne

Projekt budynku w zamyśle stanowi pro-
stą bryłę z dachem płaskim, jednak dużym 
urozmaiceniem jest oryginalny narożny wy-
kusz na północno-wschodniej elewacji. Jego 
skośne ściany rozszerzają się ku dołowi. Na 
górze konstrukcja stanowi barierkę tarasu. 
Kompozycję dopełniają okna o kształcie del-
toidów, podkreślające nietypowy wygląd wy-
kusza. Na zachodniej elewacji zaprojektowano 
drugi wykusz, wąski, z dużymi pojedynczymi 
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przeszkleniami, które otwierają bryłę na oto-
czenie.

Okna w głównej części budynku zaprojek-
towano w postaci ciągu biegnącego naokoło 
wzdłuż krawędzi dachu, pod okapem. Dzięki 
nim przestrzeń wewnętrzna jest doskonale 
doświetlona światłem dziennym.

Elewacja budynku wykończona jest białym 
tynkiem oraz tradycyjnymi cegłami klinkiero-
wymi, które powielają materiał wykorzystany 
na ścianach budynków klasztornych. W trak-
cie rewitalizacji użyto około 22 tysięcy sztuk 
klinkieru. Wybrano czerwonobrązowy model 
DARWIN firmy Röben. Ponadto do realizacji 
projektu wykorzystano 8 tysięcy płytek klin-
kierowych tego samego rodzaju. Ceramiczna 
okładzina zdobi ściany i długi ciąg schodów 
prowadzący z zewnątrz na górną kondygna-
cję budynku.

Otoczenie budynku

Na terenie ośrodka zastosowano także 
cegły klinkierowe CANBERRA marki Röben. 
Odrestaurowano nim mur ciągnący się za bu-
dynkiem FOK na długości 60 m. Jego wyso-
kość wynosi prawie 2 m. Aby sprostać zadaniu, 
użyto około 74 tysięcy sztuk cegieł. Tradycyjny 
klinkier o gładkim licu i cieniowanej, czer-
wonobrązowooliwkowej barwie, doskonale 
sprawdza się na prostej formie ogrodzenia. 
Jest łatwy w utrzymaniu czystości, elegancki 
i komponuje się z wiekowymi zabudowania-
mi klasztornymi. Wybrane do prac renowa-
cyjnych cegły spinają estetycznie wygląd ca-
łego kompleksu.

FOK służy z powodzeniem około czter-
nastotysięcznemu miastu Leżajsk. Daje prze-
strzeń wszystkim grupom organizującym 

pomoc dla mieszkańców oraz duszpasterzom. 
Jest docenianym miejscem spotkań, okolicz-
nościowych przedstawień, konferencji i zajęć 
edukacyjnych oraz rozrywkowych. W kom-
pleksie znajduje się świetlica św. Franciszka 
oraz kafejka internetowa dla dzieci i młodzie-
ży. Bardzo prężnie działający ośrodek znany 
jest już w kraju choćby z zakrojonych na sze-
roką skalę koncertów.
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