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HISTORIA ZAKONU BOŻOGROBCÓW

Z

dobycie Jerozolimy przez Krzyżowców 15 lipca 1099 r. stało się początkiem wielu
działań organizacyjnych w Królestwie Jerozolimskim. Jednym z ważniejszych była
potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa dla pielgrzymów odwiedzających święte miejsca
chrześcijaństwa. Założono kilka kapituł, z których największe znaczenie miała znajdująca się przy Grobie Świętym i spełniająca jednocześnie rolę Kapituły Katedralnej.
W 1114 r. została ona przekształcona przez patriarchę Jerozolimskiego Arnufa Malecorne z Rohes w regularne zgromadzenie kanonickie i przyjęła regułę św. Augustyna.
Szczególny charakter sanktuarium Grobu Bożego, które było kościołem patriarchy jerozolimskiego, kościołem koronacyjnym, a jednocześnie miejscem zmartwychwstania
Chrystusa, powodował, że jego kanonicy musieli pełnić wiele funkcji, z których najważniejszą była opieka nad Grobem Świętym (Custodia Sancti Sepulcri). Do celebrowania tej czynności opracowali oni specyficzną liturgię. Tak powstał zakon znany pod
nazwą „Kanonicy Regularni Stróże Świętego Grobu Jerozolimskiego” (Canonici Regulares Custodes Sanctissimi Sepulchri Hierosolymitani). W latach 1122-43 zakon otrzymał formalne zatwierdzenie papieskie. Strojem oficjalnym zakonników był czarny habit z naszytym podwójnym krzyżem koloru czerwonego – godłem zakonu.
7

Pochodzenie tegoż tłumaczy legenda według której
Matka Boża palcem umaczanym we krwi Chrystusa
zdjętego z krzyża zaznaczyła na białej szacie apostoła Jakuba Młodszego dwa krzyże jeden pod drugim
i oznajmiła mu, iż będzie stróżem Grobu jej Syna.
Na tę pamiątkę kapłani zakonnicy opiekujący się Grobem Bożym przyjęli ten znak jako swoje godło. Zakonników nazwano bożogrobcami od najważniejszego dla
nich miejsca – Świętego Grobu Jerozolimskiego.
Wielkie uznanie jakim cała Europa obdarzała wyzwolenie kolebki chrześcijaństwa spowodowała znaczne poparcie dla zakonu oraz liczne nadania zarówno
w samej Palestynie jak również w Anglii, Włoszech,
Niemczech i Hiszpanii.
Nowe placówki parafialne powstawały w Ziemi Świętej do momentu upadku Jerozolimy i odbicia jej przez
muzułmanów w 1187 r. Wtedy siedziba przełożonego
zakonu przeniesiona została do Akki, a po jej utracie
w 1291 r. do klasztoru św. Łukasza w Perugii. Upadek
Akki jest uznawany za koniec funkcjonowania państwa jerozolimskiego.
Utrata Jerozolimy i brak dostępu do miejsc świętych zmieniły dotychczasową formę
działania Stróżów Grobu Bożego. Był to prawdopodobny przyczynek budowania kopii
grobu w miejscach pobytu zakonników dla potrzeb spełnienia swego posłannictwa –
„stróżowania przy Grobie Świętym”. Pomimo wielu starań i zabiegów stolicy apostolskiej kolejne wyprawy krzyżowe nie odbiły Jerozolimy i pozostaje ona do dnia dzisiejszego w rękach niechrześcijańskich. Sytuacja ta spowodowała spadek znaczenia kapituły zakonu. Jednostki filialne zakonu dzięki wielu nadaniom funkcjonowały natomiast coraz lepiej i rozwijały się. Formalnie podporządkowani byli nadal zwierzchnictwu patriarchy, ale z uwagi na spore oddalenie często kierowali się własnymi i lokalnymi interesami.
Zakonnicy byli w posiadaniu relikwii (ziemia z Grobu Jezusa Chrystusa, drzewo
z Krzyża Świętego), które stawały się przedmiotami szczególnego kultu w miejscach
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gdzie zakładali swoje klasztory.
Bulla papieska Jana XXII z 1325 r.
wspomina o 88 klasztorach, a zapisy z 1471 r. podają liczbę zakonników
na 2 080 skupionych w 200 placówkach.
Struktura ich była dwojaka – były
to klasztory zarządzane przez lokalnych proboszczów (prepozytów)
i mniejsze placówki o charakterze
przytułków, szpitali czy szkół.
Swoją działalność prowadzoną
Fragment karty z antyfonarza miechowskiego
z wizerunkiem Jaksy wracającego z pielgrzymki
w ziemi Świętej (hospicja i przytuliska dla pielgrzymów) zamienili na
działalność dostosowaną do lokalnych potrzeb. W XII w. zakon zaczął prowadzić działalność duszpasterską wśród ludności zamieszkującej jego dobra, a tym samym przejął liczne parafie świeckie tam działające.
W związku z niebezpieczeństwem związanym z pielgrzymowaniem do opanowanej przez muzułmanów Ziemi Świętej, bożogrobcy organizowali w swych kościołach
sanktuaria pielgrzymkowe – budowali kopie Grobu Chrystusowego, gdzie umieszczali relikwie Krzyża Świętego.
W 1489 r. papież Innocenty VIII nakazał rozwiązanie kapituły i przeniesienie całego
majątku do Zakonu Maltańskiego Rycerzy św. Jana. Znaczna ilość zgromadzeń klasztornych w Niemczech, Włoszech i Francji poddała się tej decyzji. Jednak nie zakony
w Polsce i Hiszpanii które poparte licznymi petycjami świeckiej władzy tych państw,
uzyskali decyzję – już kolejnego papieża Aleksandra VI – anulującą postanowienie
jego poprzednika. Zbiegło się to z przeniesieniem władzy naczelnej zakonu do Polski
do Miechowa, stąd przełożony klasztoru miechowskiego otrzymał tytuł prepozyta generalnego.
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BOŻOGROBCY MIECHOWSCY
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ardzo niewielu polskich rycerzy było uczestnikami wypraw krzyżowych czy też
pielgrzymami do Jerozolimy. Spowodowane to było znacznymi trudnościami komunikacyjnym, ogromnymi kosztami wyprawy, która niejednokrotnie trwała kilka
lat. Jednym z nielicznych krzyżowców był książę Jaksa Gryfita z Miechowa. On to, jak
podaje rocznik kapituły krakowskiej, wyprawił się do Ziemi Świętej w 1162 r. Zapisy
miechowskie mówią, że powrócił w 1163 r. przywożąc ze sobą Marcina zwanego Gallusem, zakonnika herbu „Wielbłąd”.
Nie sposób nie wspomnieć tu bardziej
dokładnie o Jaksie. Jest to znamienna postać historyczna budząca wiele
sprzeczności i sprawiająca historykom
wiele problemów. Do dnia dzisiejszego
nie sposób ustalić czy było dwóch Jaksów: z Miechowa i z Kopanicy, czy też
byli oni tą samą osobą. Trudno właściwie uznać, że w tym samym okresie żyli
dwaj znamienici możnowładcy tego samego imienia i nie nadano im żadnych
przydomków dla rozróżnienia.
Jaksa urodził się prawdopodobnie około
1115 r. Znaną datą z jego życia jest zapisany w kronikach z 1145 r. ślub z Agapią
– córką Piotra Włostowica zwanego Duninem. Miał trzy córki i syna, który został zakładnikiem Czechów gwarantującym dotrzymanie przez Polaków warunków pokoju. W 1158 r. na jego pogrzebie Jaksa przebywał w Pradze. W latach
1162-63 w warunkach trwających niePortret Jaksy z nagrobka w miechowskiej bazylice
pokojów pielgrzymował do Jerozolimy.
10

W 1166 r. uczestniczył w zjeździe w Jędrzejowie, gdzie wystąpił razem ze szwagrem
Świętosławem przeciwko księciu seniorowi
Bolesławowi Kędzierzawemu.
Zmarł w 1176 r. nie doczekawszy konsekracji budowanego kościoła w Miechowie ani
kościoła św. Michała we Wrocławiu.
Jaksa przebywając w Jerozolimie spotkał
Stróżów Grobu Chrystusowego i jak wielu innych pielgrzymów doznał od nich serdecznej opieki. Wtedy powstał zamysł sprowadzenia zakonu do Polski. Za zgodą patriarchy jerozolimskiego sprowadził zakonników do Miechowa i uposażył ich nadając
oprócz Miechowa wsie Komorów i Zagórzyce (obecnie Zagorzyce).
Wkrótce podjęto prace nad wzniesieniem
zabudowań klasztornych i budową nowej
świątyni pod wezwaniem Świętego Grobu, która konsekrowana była przez biskupa
Gedkę 15 lipca 1186 r. Książę Bolesław Kędzierzawy na prośbę Jaksy zatwierdził fundację klasztoru i przekazał bożogrobcom
Maciej Miechowita – miniatura z XVI w.
immunitet obejmujący zwolnienie z ciężarów prawa książęcego.
Zwolnienia te potwierdzili kolejni władcy – Kazimierz Sprawiedliwy i Mieszko Stary.
Klasztor miechowski wsparły licznymi nadaniami możne rody: Włostowiców (Łabędzie), Lisowie-Gryfici, a także Jan i Andrzej (Wierzbnowie), przedstawiciele Powałów
(Wojsław, Żyron i Olton) oraz Strzegoniów (Gniewomir z żoną i synem Imbramem).
Majątek powiększyły darowizny samych kanoników miechowskich oraz nadania ich
rodzin.
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Posiadłości bożogrobców wymienione w dokumencie Monachusa, które łącznie obejmowały aż 34 osady, a także saliny i dziesięciny, koncentrowały się w czterech głównych
kompleksach majątkowych – wokół Miechowa, Chełma k. Bochni, Skaryszewa i Gniezna.
Kanonicy miechowscy już w XII w. zorganizowali sanktuarium pielgrzymkowe wokół
kopii Grobu Chrystusa. Wskazuje na to wezwanie nowej świątyni klasztornej – Świętego Grobu.
Trzeba dodać, że Jaksa przywożąc zakonników z Jerozolimy przywiózł ziemię zebraną spod Grobu Chrystusa. Ziemia ta jako swoiste relikwie została rozsypana i na niej powstał
pierwszy kościół i klasztor.
Po 1198 r. nastąpił szczególnie ożywiony rozwój
zakonu. Powstały nowe klasztory bożogrobców
i to zarówno na terenach, gdzie zakon posiadał
już swe placówki czyli w Małopolsce i Wielkopolsce, jak i tam, gdzie ich wcześniej nie było
czyli na Śląsku, a później na Mazowszu. Miechowici pojawili się także poza terenami państwa polskiego – na Węgrzech. Pod koniec
XV w. na terenie Polski istniało już ponad trzydzieści różnego typu placówek zakonu.
Wzrost znaczenia i zamożności klasztoru spowodował zakusy władzy świeckiej w kierunku
uszczuplenia jego zasobów. Na zachodzie Europy powstała już wcześniej instytucja komendy,
która dotarła i do polskich ziem. Dawała ona
możliwość wyznaczania przez świeckie władze
przełożonych klasztoru bez uzgadniania spraw
personalnych z władzami zakonnymi.
Doprowadzało to niejednokrotnie, że przełożonymi klasztorów zostawali ludzie bez święSamuel Nakielski – wielki kronikarz
ceń kapłańskich oraz bez znajomości spraw kobożogrobców
niecznych do pełnienia takich funkcji.
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Prepozyci generalni komendatoryjni pojawili się w Miechowie w 1567 r. Pierwszym został mianowany Szymon Ługowski, kanonik krakowski i poznański oraz
notariusz skarbu królewskiego. Dał się
on niestety poznać jako bardzo zły przełożony generalny, który zabiegał o majątek klasztorny, a dysponował nim samowolnie według własnych korzyści.
Na szczęście kilku komendatariuszy zasłużyło na dobrą pamięć zakonników –
byli to: bratanek króla Stefana Batorego
Andrzej (późniejszy kardynał i przyjaciel
Karola Boromeusza), Maciej Łubieński
(współautor statutów uchwalonych przez
kapituły generalne zakonu w latach 1621
i 1625, które zatwierdzone przez papieża Urbana VIII obowiązywały aż do kasaty zakonu) oraz Piotr Koryciński (prepozyt w latach 1677-1680). Dzięki trwałemu oporowi zakonników wobec narzucania im zwierzchników doszło do likwidacji stanowiska prepozyta komendatoryjJan z Kęt – wykładowca w miechowskiej szkole
nego w 1737 r. Wtedy to przełożony klaszbożogrobców – mal. M. Hołda
toru otrzymał tytuł: praepositus generalis claustralis infulatus, a został nim kustosz Stanisław Stępkowski.
W miechowskim klasztorze największym i najliczniej obsadzonym, w czasach największej świetności klasztoru żyło około 60 zakonników (do dzisiaj możemy naliczyć
w głównym budynku 60 pojedynczych cel). Liczebność zaś wszystkich zakonników
szacuje się na około 150-180.
Miechowski klasztor posiadał wspaniałą bibliotekę, archiwum i skryptorium, gdzie
powstawały dzieła opracowywane przez zakonników. Tu przepisywano tomy znanych
13

filozofów i ojców kościoła, ale tworzono także dokumenty, które służyły całemu kościołowi. To wszak bożogrobcy opracowali i rozpowszechnili w kościele uroczyste obchody okresu Wielkiej Nocy. Oni są autorami liturgii triduum paschalnego. Odkryte najstarsze polskie zapisy tzw. „kazania świętokrzyskie” prawdopodobnie
powstały w miechowskim skryptorium.
Tu wreszcie pracował znamienity historyk Samuel Nakielski autor dzieła, które
posłużyło jako źródło wielu późniejszym
znakomitym historykom.
Reguła zakonna świętego Augustyna
oraz charakter działania zakonu spowodował, że bożogrobcy byli zakonem kleryckim. Praca duszpasterska wymagała,
aby członkowie zgromadzenia posiadali
święcenia kapłańskie.
Miechowska świątynia jako miejsce,
gdzie uroczystości odprawiane były
przez najwyższe władze zakonu posiadała odpowiednie wyposażenie. Jednym
z jego elementów był specjalny tron prepozyta. Było to wielkie „karło pod baldachimem stojące” – jak to określali zakonnicy – po stronie ewangelii ozdobione insygniami władzy prepozyta – godłem bożogrobców - podwójnym krzyżem oraz
mitrą i pastorałem.
756 lat działalności bożogrobców w Polsce
zakończył ukaz carski likwidujący zakon
w 1819 r. Podobnie jak w zaborze rosyjMiechowska kopia Grobu Jezusa Chrystusa
skim, Prusacy i Austriacy dokonali kasat
z 1530 r.

14

na swoich terenach. Najdłużej utrzymali się zakonnicy w Przeworsku, bo do 1846 r.
Władze przejęły cały majątek bożogrobców od pól,
lasów, browarów, młynów po naczynia liturgiczne,
kościoły, klasztory, szpitale i przytułki.
Podejmowane kilkakrotnie zabiegi o przywrócenie funkcjonowania klasztorów zarówno u władzy
świeckiej jak i papieskiej nie odniosły pozytywnych rezultatów.
Straty dla naszej kultury były ogromne: 4 677 woluminów oraz nieokreśloną liczbę inkunabułów i rękopisów zakonnych wywieziono do Warszawy (Samuel Bogumił Linde), skąd zabrano je do Petersburga. Do dzisiaj odzyskano zaledwie kilkadziesiąt
pozycji rozproszonych po bibliotekach Polski.
W Miechowie zachowały się nieliczne szczątki bogatej biblioteki oraz niewielka ilość naczyń liturgicznych schowana przemyślnie przed rabunkiem.
Kościół przeszedł pod zarząd księży diecezjalnych
natomiast klasztor został przejęty na biura i mieszkania dla urzędników carskich. Po jakimś czasie
zwrócono kościołowi przyziemie klasztoru – krużganki jako nieprzydatne dla zaborcy. Ostatni proTomasz Nowina-Nowiński – ostatni
boszcz generalny Tomasz Nowina-Nowiński pozo- proboszcz generalny bożogrobców
stał na stanowisku jako proboszcz świecki. Jeden
z byłych zakonników, Baltazar Chwalbiński, został po śmierci Tomasza Nowińskiego
proboszczem w 1830 r. Jeszcze w 1846 r. wraz z czterema ostatnimi żyjącymi braćmi
wniósł prośbę o restytucję zakonu. Zrezygnował z urzędu w 1852 r.
Baltazar Chwalbiński był ostatnim z bożogrobców w Miechowie.
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ajstarszym dokumentem bożogrobców opisującym ich majętności jest przywilej
konfirmacyjny Monachusa z 1198 r. Prawo polskie z ówczesnych czasów nie wymagało pisemnego potwierdzenia nadań, darowizn czy faktu sprzedaży. Forma ustnej transakcji dokonana w obecności świadków na których brano osoby wyróżniające się w danej społeczności powagą i pozycją społeczną była wystarczająca. Dokumenty pisane sporządzali nieliczni posiadający pieczęć i odpowiednie do tego przygotowanie. Stąd z dawnych czasów nie mamy zbyt wiele pisanych dokumentów. Często dla porządku, szczególnie w instytucji kościelnej i w klasztorach, sporządzano wykazy z podaniem czasu transakcji i osób jej towarzyszących. Tak właśnie stało się z majątkiem
bożogrobców, chcąc potwierdzić pisemnie stan posiadania zakonnicy wystąpili do patriarchy o udokumentowanie tego i dzięki tym zabiegom powstał pisany dokument
stwierdzający stan posiadania zakonu w Polsce. Dokument Monachusa znajduje się
w zbiorach Muzeum Czartoryskich w Krakowie.
Klasztor miechowski był głównym łącznikiem z Ziemią Świętą i jednocześnie znacznym źródłem dochodów, jakie otrzymywał patriarchat w Jerozolimie.
Papież Urban IV w dekretach z lat 1248-49 wyłączył zgromadzenie miechowskie
i wszystkie mu podległe placówki z jurysdykcji lokalnej władzy duchownej i potwierdził podległość miechowskiego konwentu pod patriarchat jerozolimski.
Bardzo ważnym wydarzeniem było ustanowienie proboszcza Marcina Czcika pełnomocnikiem, rządcą i wikariuszem generalnym patriarchy na całą Polskę i kraje sąsiednie. Z uwagi na likwidację formalną patriarchatu jerozolimskiego (spowodowanego
opanowaniem tamtych ziem przez muzułmanów), zakon został całkowicie podporządkowany władzy papieskiej.
Wzrost znaczenia zakonu w świecie, utrudnienia w pielgrzymkach do Ziemi Świętej
spowodowały nie tylko znaczne zwiększenie ruchu pielgrzymkowego do Grobu Jerozolimskiego w Miechowie, ale także dalsze liczne nadania i zakupy majątków czynione przez bożogrobców.
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W połowie XV w. stan majętności zakonu przedstawiał się następująco:
– majątki nadane przy osadzaniu lub zaraz po tym fakcie (dokument Monachusa):
Miechów, Zagorzyce, Komorów, Strzeżów, Jaksice, Krzesławice, Chełm, Targowisko, Ołudza, Stawiany, Skaryszew, Sławno, Grodzisko, Łętkowice, Rzeplice, Dłubnia, Bawół, Nieszkowice, Chycza Górna, Chycza Dolna, Bieganów
– Klucz miechowski:
Uniejów (1229), Smroków (1236), Przesławice (1277), Szczepanowice (1278), Michałowice (przed 1295), Kalina Mała (przed 1335), Bukowska Wola (1335), Podmiejska Wola (1339), Falniów (przed 1349), Kamieńczyce (przed 1344), Wola
Kalińska (1354), Brzuchania (1383-1399), Pstroszyce, Rozpierzchów i Podleśna
Wola (1387-1412), Parkoszowice (1392-1410), Chodów, Chodowiec (1404), Orłów
(1412), Siedliska (przed 1450)
– Pińczowskie:
Wrocieryż (1394), Jedlcza (1405), Gartatowice (1417-1429), Sadów (1420)
– Bocheńskie:
Mszczęcin, Moszenica, Kłaj (przed 1243)
– Sądeckie:
Nieszkowa (przed 1255), Łącko
– Olkuskie:
Wolica (1390-1416)
– Radomskie:
Dzierżków (1230-1235), Twarogowa Wola (1401)
– Kieleckie:
Jadowniki (1394)
– Spiskie:
Lendak (1313), Łapsze Niżne (1314), Hanuszowice (1313)
– Wielkopolska:
Grochutowo, Jankowo, Czeszowo (1170)
Miejscowości, w których bożogrobcy posiadali kościoły i zgromadzenia to:
Miechów
Bytom – Śląsk
Chełm n. Rabą
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Chorzów – Śląsk
Chmielów – dawne Węgry obecnie Słowacja
Chodów k. Miechowa
Droginia – pow. myślenicki
Gniezno – z przywileju Monachusa
Grodzisko n. Prosną – pow. Pleszew w poznańskim
Górzno – ziemia dobrzyńska
Giedlarowa – pow. przeworski
Gniewczyn – pow. przeworski
Hanuszowice – dawne Węgry obecnie Słowacja
Kraków – ul Stradomska 12 – kościół św. Jadwigi
Kraków – od 1796 r. kościół św. Barbary
Kieżmark – dawne Węgry obecnie Słowacja
Koło – poznańskie
Lendak – Słowacja
Leżajsk – ziemia przemyska
Łapsze Niżne – południowa Małopolska
Łęgonie n. Pilicą – pow. opoczyński
Nysa – opolskie
Praga – Czechy
Przeworsk - ziemia przemyska
Pyzdry n. Wartą – pod Wrześnią
Rawa Mazowiecka – południowe Mazowsze
Rembowo – bydgoskie
Rudołowice – ziemia przemyska
Rypin – ziemia dobrzyńska
Sępólno – północne Kujawy
Sieradz
Skaryszew – radomskie
Sławice k. Miechowa
Sumino – ziemia dobrzyńska
Tarnawa – pow. jędrzejowski
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Tuligłowy – ziemia przemyska
Uniejów k. Miechowa
Urzejowice – pow. przeworski
Wągłczów – pow. sieradzki
Wrocieryż – świętokrzyskie
Wrocimowice – Małopolska
Wyszogród – płockie
Ździar – Słowacja
Zgodnie ze swą regułą bożogrobcy zajmowali się opieką nad pielgrzymami, do czego
często potrzebne były szpitale czy przytułki. Szpitale zarządzane przez nich znajdowały się w Żarnowcu, Krakowie, Rypinie, Gnieźnie, Pyzdrach, Sieradzu, Bytomiu, Potoku, Raciborzu, Nysie, Ząbkowicach i Głogowie.
Przy parafiach zarządzanych bezpośrednio czy też nadzorowanych często prowadzili szkoły. Oprócz miechowskiej placówki istniały także w parafiach: Skaryszew, Chorzów, Wyszogród, Sepólno, Przeworsk, Leżajsk, Chełm, Uniejów, Lendak, Łapsze
Niżne, Hanuszowice, Wrocieryż, Chodów, Urzejowice, Wrocimowice, Wągłczów.
W 1780 r. powierzono im prowadzenie pojezuickiego kolegium w Rawie Mazowieckiej, a w 1788 r. kolegium papieskiego w Braniewie.
Zajęcie przez Austriaków konwentu św. Jadwigi na Stradomiu poskutkowało przekazaniem bożogrobcom miechowskim kościoła św. Barbary wraz z sąsiadującym gmachem, w którym w 1796 r. urządzili szkołę prowadzoną aż do 1818 r.
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SZLAK BOŻOGROBCÓW W MAŁOPOLSCE

C

zasy świetności zakonu bożogrobców dawno minęły, a od formalnej kasaty zakonu na ziemiach polskich upłynęło wiele lat. Pomimo znacznego upływu czasu w miejscach, gdzie wybudowali swoje kościoły, domy zakonne, szkoły czy szpitale, do dnia dzisiejszego istnieją wyraźne ślady ich działalności.
W niniejszej publikacji podjęliśmy próbę przybliżenia naszym czytelnikom miejsc,
gdzie do dzisiaj pamięta się o zakonnikach w czarnych habitach z czerwonym podwójnym krzyżem, gdzie istnieją kościoły stanowiące pomniki ich sławnej przeszłości.
Publikacja ta nie wyczerpuje w całości problemu, gdyż skupiliśmy się na miejscach,
które możemy odwiedzić i jednocześnie takich, gdzie widoczne są ślady działania bożogrobców.
Rozpoczniemy oczywiście od Miechowa, który był siedzibą ich zwierzchnictwa i gdzie
na każdym kroku widać wyraźnie ich ślady. Kolejne opisywane miejsca to funkcjonujące kościoły w Siedliskach, Uniejowie, Chodowie, Sławicach, Wrocimowicach, Krakowie, Chełmie i Łapszach Niżnych. Wyjątkiem jest tu może pokrótce opisany dawny kościół św. Jadwigi na krakowskim Stradomiu, który mimo iż od końca XVIII w. służy
świeckim celom, to w części nadal przypomina dawną świątynię.
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Ołtarze:
1. Główny – Zmartwychwstanie
2. Północny – Ukrzyżowanie
3. Południowy – Matki Bożej
Częstochowskiej
4. Świętego Jakuba Młodszego
5. Świętego Augustyna
6. Świętych Piotra i Pawła
7. Świętego Jana Nepomucena
8. Świętej Anny
9. Świętego Józefa
10. Świętego Antoniego
11. Ukrzyżowanie
12. Ukrzyżowanie

Wyposażenie:
A – ambona
C – chrzcielnica
F1 – fresk z XIV w.
F2 – freski z XV w.
K – konfesjonały
S – stalle
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ierwszy drewniany kościół z niewielkim budynkiem klasztoru wzniesiony pod
nadzorem Marcina Gallusa stał się zbyt mały jak na potrzeby rozwijającego się zakonu. Przerobiono więc budynki klasztorne i wybudowano w Miechowie kościół w stylu romańskim z ciosów kamiennych. Pod koniec XIV w. i ten stał się za mały. Kolejna
przebudowa zakończyła się wzniesieniem dużego gotyckiego zespołu składającego się
z trójnawowej bazyliki i budynku klasztornego.
Kościół miechowski jest trzynawową, trójprzęsłową bazyliką gotycką z XIV-XV wieku
z fragmentami romańskimi z pierwszego trzydziestolecia XIII w. Obecny jego wygląd
to wynik gruntownej przebudowy w stylu późnobarokowym w latach 1745-1802. Jest
budowlą orientowaną, usytuowaną w północno-zachodnim narożu Rynku.
Do świątyni wchodzi się przez kruchtę znajdującą się przy południowej nawie drugim
bokiem przylegającą do wieży. Jest to kwadratowa budowla o dwóch kondygnacjach
posiadająca ścięte narożniki, nakryta płaską kopułą z obeliskiem na szczycie. Na zewnątrz kruchty we wnękach znajdują się dwie rzeźby: Ofiarowanie z XVII w. oraz późnobarokowa św. Jadwigi Śląskiej. Na wysokich cokołach stoją figury: św. św. Piotra
i Pawła oraz dwóch aniołów, przeniesione tu z dawnej bramy cmentarza. W ścianie zachodniej kruchty znajduje się ołtarz z krucyfiksem i późnobarokowymi posągami Matki Bożej Bolesnej oraz św. św. Piotra i Pawła.
Do kościoła prowadzi wejście przez barokowy marmurowy portal z 1714 r. ozdobiony
herbem Gryf oraz herbem bożogrobców – podwójnym krzyżem.
Nawa główna świątyni, wysoka na 25 metrów i długa na 50 m, ma sklepienie oparte
na pojedynczych i podwójnych gurtach. Wzdłuż niej biegnie profilowany gzyms. Pod
nim, między filarami, umieszczone są kartusze herbowe osób zasłużonych dla rozwoju zakonu. Od wschodu nawa zamknięta jest ołtarzem głównym, od zachodu chórem
muzycznym. Prezbiterium zamknięte jest wielobocznie, trójprzęsłowe, dwustopniowe.
Ściany podzielone są gzymsem na dwie kondygnacje: w górnej części rozdzielone pilastrami i balkonikami, w dolnej mają podział ramowy. Wzdłuż prezbiterium niższego
po obu stronach pod ścianami znajdują się stalle dębowe ozdobione rzeźbą barokową.
Na ścianach prezbiterium wiszą obrazy o tematyce religijnej.
W środkowej części posadzki znajduje się wejście do lochów oraz krypt grobowych zamknięte pokrywą z 1793 r. wykonaną z grubej blachy miedzianej z napisem: „D.O.M.
SEPULCRUM PRAEPOSITORUM GENERALIUM ET FRATRUM CUSTODUM SS
SEPULCRI HIEROSOLIMITANI MDCCXCIII”.
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Prezbiterium wyższe oddzielone jest od niższego marmurową balustradą. W lewej
ścianie znajduje się wejście prowadzące do zakrystii z marmurowym portalem ozdobionym herbem bożogrobców oraz mitrą i pastorałem. Pomiędzy nim a balustradą
stoi tron prepozytów miechowskiego zgromadzenia bożogrobców. Na oparciu tronu
umieszczono herb bożogrobców oraz insygnia władzy proboszczów generalnych.
Przed balustradą są dwa wejścia boczne: od strony południowej z „babińca” (przedsionka wejściowego), a od strony północnej z przedsionka zakrystii.
W samym kościele, nie licząc krużganków, znajduje się dwanaście ołtarzy. Główny –
rokokowo-klasycystyczny (dzieło Wojciecha Rojowskiego) wypełnia całą wschodnią
ścianę świątyni.
Centralne miejsce ołtarza zajmuje relief przedstawiający Zmartwychwstanie.
Nad kamiennym grobem unosi się w obramieniu z chmur postać zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa z chorągwią. Obok grobu przedstawiono przerażonych strażników. Między sześcioma korynckimi kolumnami, umieszczonymi po obu
stronach centralnej części
ołtarza, znajdują się postacie trzech niewiast: Marii
Magdaleny, Marii – matki Jakuba i Salome, niosących do grobu wonności
oraz postać anioła.
W górnej części ołtarza, nad zwieńczeniem
kolumnady,
umieszczona jest grupa aniołków
adorująca ukoronowanego Boga Ojca trzymającego berło i wspartego o kulę
ziemską.
Bazylika Grobu Bożego – widok z Rynku
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Tabernakulum ołtarzowe wykonane w stylu rokokowym stoi na tle płyt lustrzanych
wypełnionych dekoracyjną kratką. Na zwieńczeniu postacie św. św. Grzegorza i Augustyna. Centralnie umieszczone jest wyobrażenie Ducha Świętego w postaci gołębicy.
Właściwe tabernakulum wykonane jest
w formie miniaturowej świątyni z dwoma aniołami po bokach.
Przy tęczy ustawione są ukośnie dwa
rokokowe ołtarze. Z lewej strony ołtarz
św. Jakuba Apostoła Mniejszego. Centralna płaskorzeźba ołtarza przedstawia
św. Jakuba biskupa Jerozolimy, w trakcie ceremonii święcenia olejów. Z prawej ołtarz św. Augustyna. Płaskorzeźba
ołtarzowa przedstawia scenę wręczenia
reguły kanonikom regularnym Stróżom
Grobu Chrystusowego w Jerozolimie.
Postacie zakonników ubrane są w charakterystyczne dla Bożogrobców szaty – na habity nałożone mają pelerynki
(mantolety) ozdobione wyhaftowanym
czerwonym podwójnym krzyżem na lewej piersi.
Przy filarach międzynawowych umieszczone są następne dwa rokokowe ołtarze – św. św. Piotra i Pawła z lewej strony a św. Jana Nepomucena z prawej.
Po drugiej stronie tych filarów, zwrócone
w kierunku ołtarza głównego, stoją dwa
barokowe konfesjonały w stylu zgodnym
ze stallami.
Przy lewym filarze zawieszona jest późNawa główna kościoła
nobarokowa ambona z 1777 r., do której
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wejście prowadzi od nawy północnej schodkami ukrytymi wewnątrz filara. Na rogach
kosza ambony znajdują się postacie czterech
ewangelistów. Płyciny kosza zaopatrzone są
w złocone płaskorzeźby – sceny z życia Chrystusa. Daszek ambony wieńczy postać anioła
trzymającego tablice mojżeszowe.
Chór muzyczny zamyka nawę od strony zachodniej i zajmuje całą szerokość kościoła.
Wsparty jest na czterech opilastrowanych filarach biegnących linią falistą. Chór ozdobiony jest bogatą ornamentyką rokokową. Organy w typie barokowo-klasycystycznym z postacią św. Cecylii – patronki śpiewu i muzyki
kościelnej, zawierają 12 zespołów piszczałek
w części środkowej (w nawie głównej) oraz po
trzy zespoły w nawach bocznych.
Pod chórem w zachodniej ścianie kościoła,
w niszy sklepionej półkoliście, znajduje się
malowidło ścienne pochodzące z okresu przed
1379 r. Przedstawia ono Chrystusa ukrzyżowanego wraz z trzema Mariami. Obok stoi
św. Jan i jakiś rycerz – prawdopodobnie autor fresku uhonorował w ten sposób fundatora kościoła i klasztoru księcia Jaksę. Nad niszą znajduje się okrągłe okienko z charakterystycznym czterolistnym wycięciem. Ściana
ta pochodzi z dawnego romańskiego kościoła.
W nawie południowej znajduje się ołtarz MatOłtarz Matki Bożej Częstochowskiej
ki Bożej Częstochowskiej z piękną, kutą barokową suknią. Obraz niesiony jest przez dwa anioły. W zwieńczeniu ołtarza anioły adorujące hierogram MARYA. Pod nimi kartusz rokokowy z napisem: „ECCE ANCILLA
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DOMINI”. Po obu stronach ołtarza
stoją postacie rodziców Marii – Anna
i Joachim. W dolnej części nastawy ołtarza w zaszklonej wnęce umieszczone
są relikwia św. Konstancjusza. Ołtarz
od dalszej części kościoła oddzielony
jest marmurową balustradką z przejściem w środku.
Boczny ołtarz w nawie południowej
(oparty o ścianę południową kościoła)
w swej centralnej części zawiera obraz
pędzla Franciszka Smuglewicza przedstawiający św. Józefa z Dzieciątkiem
Jezus.
W południowej ścianie umieszczone jest wejście główne z kruchty, prowadzące przez klasycystyczny portal
z 1714 r. wykonany z marmuru, ozdobiony epitafium i portretem na blasze
proboszcza generalnego Floriana Buydeckiego (1762-1765). Nad portalem
widnieje stiukowa płaskorzeźba przedstawiająca Przemienienie Pańskie.
Nawę południową kościoła od zachodu
zamyka wnęka z podniesioną posadzką, z której prowadzi wejście na wieżę kościelną.
Miechowski kościół zaopatrzono w murowaną wieżę w 1397 r., była niższa niż
Ukrzyżowanie – ołtarz w nawie północnej
obecnie i cała zbudowana z ciosów kamiennych. Liczne najazdy tatarskie
nadwyrężyły jej konstrukcję tak, że trzeba ją było remontować. Została gruntownie
29

przebudowana i obłożona z zewnątrz cegłą zendrówką. Wieża przykryta była gotyckim czterospadowym dachem namiotowym i kryta jak większość budowli gotyckich
dachówką.
Pożar, jaki ogarnął całe miasto w święta wielkanocne 1745 r. nie oszczędził kościoła.
Budowla spłonęła doszczętnie, a ogromny żar spowodował nawet zawalenie się stropów. Zaczęto mozolnie odbudowywać świątynię wraz z wieżą. Z uwagi na to, że w pożarze miasta spłonęła również dzwonnica stojąca nad wejściem do zabudowań klasztornych, od strony Małego Rynku, wieżę odbudowywano z zamysłem wykorzystania
jej jako dzwonnicy (wcześniej miała charakter typowo obronny). W 1761 r. wciągnięto
na nią dzwony, a w 1791 r. ozdobiła jej dach ogromna kula ze złoconym krzyżem bożogrobców na stronie południowej zwróconej w kierunku miasta.
Kaplica św. Marii Magdaleny umiejscowiona jest pod wieżą. Wejście do niej znajdujące
się w południowo-zachodniej części kościoła prowadzi przez barokowy portal z czarnego marmuru z epitafium i portretem na blasze generała zakonu Macieja Łubieńskiego (1617-1627). Kaplica ma gwiaździste sklepienie a ściany pokryte są freskami
z XV w. W ołtarzu kaplicy znajduje się postać Chrystusa Ukrzyżowanego – kopia gotyckiej rzeźby skandynawskiej. W południowej ścianie kaplicy znajduje się nisza z płóciennym malowidłem przedstawiającym Marię Magdalenę. W posadzce jest wejście do
krypty grobowej znajdującej się pod kaplicą.
W nawie północnej w nastawie ołtarza umieszczony jest krucyfiks z I połowy XVI w.
Nad ołtarzem znajduje się medalion z napisem „ECCE SALVATOR MUNDI”. W zwieńczeniu ołtarza widnieje grupa aniołów trzymających chustę Weroniki oraz włócznię
i gąbkę. Po obu stronach ołtarza stoją stiukowe posągi Matki Bożej i św. Jana.
Boczny ołtarz nawy utrzymany jest w stylu przeciwległego (w nawie południowej).
W centralnej części zawiera obraz św. św. Anny i Marii namalowany przez Franciszka Smuglewicza. Obok ołtarza stoi piękna barokowa chrzcielnica z repusowaną srebrną pokrywą.
W ścianie północnej jest przejście do zakrystii a na lewo wejście do maleńkiej kaplicy
poświęconej św. Antoniemu. Wewnątrz kaplicy znajduje się ołtarz z barokowym obrazem tego świętego.
Pod posadzką północnej nawy znajduje się krypta grobowa, w której złożono szczątki
Samuela Nakielskiego.
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Wyjście do ogrodu plebańskiego w ścianie północnej, prowadzi przez marmurowy klasycystyczny portal zawierający epitafium i portret na blasze proboszcza Mateusza Buydeckiego (1765-1768). Nad portalem jest stiukowa płaskorzeźba Matki Bożej Anielskiej.
Od zachodu nawę zamyka nisza z wejściem do położonych niżej, urządzonych w przyziemiu klasztoru krużganków.
Wejście do nich otoczone jest wczesnorenesansowym portalem (1534 r.), na którego
górnej części widnieje napis restauratora kościoła – Tomasza Bylicy z Olkusza.
Obok wejścia na ścianie północnej znajduje się symboliczny, klasycystyczny nagrobek
Jaksy Gryfity ufundowany przez ostatniego generała zakonu Tomasza Nowiny-Nowińskiego w 1802 r. Na ścianie obok znajduje się tablica z epitafium fundatora.
Znajdujące się po prawej stronie od wejścia na krużganki drzwi prowadzą do kręconych schodów wiodących na chór.
Krużganki urządzone są w przyziemiu czworoboku klasztornego wybudowanego
na zlecenie proboszcza Stanisława Stojko w latach 1385-97 przez muratora Mikołaja z Prus. Posiadają sklepienie krzyżowo-żebrowe ze zwornikami w kształcie tarcz
i wspornikach w kształcie kapiteli toskańskich. Na niektórych zwornikach widnieją
znaki herbowe: Topór, Odrowąż, Łodzia, Łabędź i Pobóg. W czasach dawnych krużganki były otwarte na wirydarz klasztorny - obecnie ściany między filarami zostały zamurowane i zaopatrzone w przeszklenia.
Krużganki są miejscem, gdzie kultywowana jest tradycja bożogrobców odprawiania
w każdy piątek przez cały rok nabożeństwa drogi krzyżowej. Tu na ścianach znajdują
się piękne neogotyckie stacje drogi krzyżowej. Są również miejscem, gdzie organizowane są różne ekspozycje.
W północnym skrzydle urządzona została kaplica całunu. Znajduje się tam pobłogosławiona przez Ojca Świętego Jana Pawła II kopia Całunu Turyńskiego oraz stała ekspozycja dotyczącą tej relikwii kościoła katolickiego.
Po pożarze w 1506 r. Tomasz z Olkusza odrestaurował zniszczone krużganki, a w wirydarzu wybudował przylegającą do wschodniego skrzydła gotycko-renesansową kaplicę Świętego Grobu (1530 r).
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Wejście do kaplicy prowadzi ze wschodniego krużganka przez renesansowy portal kamienny, obok którego znajduje się kamienna kropielnica z herbem Andrzeja Batorego „Wilcze zęby”.
Centralnym elementem kaplicy jest Grób Chrystusa. Jest to kamienna kwadratowa
budowla wykonana z ciosów kamiennych pokrytych plastyczną dekoracją. W przedniej części po lewej stronie znajduje się niskie wejście do
komory grobowej. Kwadratowe wnętrze komory przykryte jest polichromowanym sklepieniem, wzdłuż prawej ściany stoi kamienny zdobiony sarkofag.
Górna część grobu jest drewniana, wykonana w stylu
barokowym w II połowie XVIII w. Obok w południowozachodniej części kaplicy znajduje się ołtarz z ciosów kamiennych o dekoracji podobnej jak na grobie.
Grób Chrystusa był nieodłącznym elementem kościołów wznoszonych przez bożogrobców. Miechowski został wzniesiony na ziemi przywiezionej z Jerozolimy i tu
rozsypanej. Dla podniesienia autentyczności miejsca
w zachodniej ścianie kaplicy został wmurowany kamień
przywieziony z grobu Chrystusa z Jerozolimy.
W okresie kiedy muzułmanie zabronili pielgrzymom
odwiedzać grób jerozolimski, Miechów stał się celem
pielgrzymek całej średniowiecznej Europy. Jako miejsce
pielgrzymek, miechowski Grób Chrystusowy uzyskał
szereg przywilejów, w tym przywilej odpustu zupełnego podobnie jak grób jerozolimski.
Na prawej ścianie we wnęce znajduje się brązowa tablica
z wizerunkiem Ojca Świętego Jana Pawła II upamiętniająca jego pobyt w tejże kaplicy (jeszcze w roli kardynała
krakowskiego), o którym to fakcie wspomniał w breve
nadającym miechowskiemu kościołowi zaszczytny tytuł
Ambona z 1777 r.
bazyliki.
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Kopuła stropu kaplicy pokryta jest freskami na których w czworokątnych polach
umieszczono motywy roślinne. W dolnej części umieszczone są kartusze herbowe zawierające herb królewski oraz herb królowej Bony.
Do Grobu w Miechowie pielgrzymowało wielu dostojnych gości, wśród których znalazła się królowa Polski - obecnie św. Jadwiga Andegaweńska.
W kompleks budynków zespołu poklasztornego wchodzi tzw. „zamek generałów zakonu”. Najstarszą jego częścią jest fragment północny z sienią przejazdową, którędy
wjeżdżało się na wewnętrzny dziedziniec klasztoru.
Obiekt ten restaurowany był po pożarach w latach 1506 i 1544, najpierw
przez proboszcza Tomasza Bylicę z Olkusza, a później przez Jana z Lwówka.
Proboszcz Maciej Łubieński kontynuował dzieło odbudowy, aby jak twierdził –

Krużganki w przyziemiu klasztoru bożogrobców

33

„niegodny miana siedziby proboszczów” –
stan jego zmienić.
Budynek został wyremontowany, pokryty
gontem, a wnętrze obiektu otrzymało jednolitą manierystyczną formę.
Pożar z 1745 r. doszczętnie zniszczył kościół i budynek zamku. W 1762 r. kolejny
proboszcz Florian Buydecki odnowił budynek w stylu późno barokowym. W remoncie przeprowadzonym przez proboszcza ks.
Jana Widłaka w 1955 r. zlikwidowano bramę przejazdową, a w zachodnim ryzalicie
umieszczono klatkę schodową.
Z „zamkiem” poprzez bramę wjazdową łączy się kamienne murowane ogrodzenie,
do którego w północno-wschodnim narożniku przylega nakryta dachem namiotowym wieloboczna, przysadzista baszta
o znaczeniu dekoracyjnym.
Do prostokątnego czworoboku klasztoru
od południa przylega podłużna dobudówka (skrzydło południowe), w której obecnie
mieści się sąd i prokuratura. Budynek zajmoOzdobny ornat z XVIII w.
wany przez prokuraturę i wydział ksiąg wieczystych nazywany był „pałacem opackim”.
Klasztor jest potężnym czworobokiem na planie wydłużonego prostokąta. Dwa jego
piętra to cele klasztorne i inne pomieszczenia jak np. karcer zachowany do dzisiaj
i przerobiony na lamus. Do dnia dzisiejszego, pomimo wielu przeróbek, zachowało
się około 60 cel zakonnych oraz dwupiętrowe pomieszczenie refektarza. Na ścianach
budowli wyraźnie widać historię remontów i przeróbek. Wspaniałym przykładem
sztuki kamieniarskiej są, znajdujące się od wschodu budynku, rzeźbione w kamieniu
obramienia okienne.
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Do zespołu poklasztornego od strony południowo-wschodniej przylega cmentarz kościelny, który kiedyś był cmentarzem grzebalnym. Ogrodzony jest on murem z żeliwnymi przęsłami na kamiennej podmurówce wykonanym w 1880 r., zrekonstruowanym gruntownie od strony zachodniej
i południowej w 1994 r., a od wschodniej
w 2002 r.
Z dawnych czasów pochodzi lokalna legenda – swoista przeróbka baśni o bazyliszku. Na przedmieściu Janów, w skarpie
okalającej posiadłości zakonne, był zrujnowany budynek z kamienia. Nazywano go „ślimakiem” a była to stara obudowa wyjścia z lochów znajdujących się pod
kościołem, klasztorem i centrum miasta.
Otóż według baśni, żył tam stwór podobny do dużego koguta, który czasami w porze przedwieczornej podchodził do wyjścia z lochów. Na kogo on spojrzał swoimi czerwonymi oczami, tego spotykało
w ciągu kilku najbliższych dni jakieś nieszczęście. Opowieść ta była tak sugestywna, że przechodzące tam wieczorami kobiety zasłaniały dzieciom głowy chustami,
aby spojrzenie złego stwora nie sprowaChór muzyczny bazyliki
dziło na nich nieszczęścia. Legenda straciła swoją aktualność kiedy ksiądz Józef Kwiatkowski sprzedał skarpę, a nowi właściciele kamień z budynku wykorzystali na fundamenty wznoszonych domów. Dzisiaj
w tym miejscu jest mur oporowy zasłaniający wejście do podziemnych tuneli.
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Ołtarze:
1. Główny – Ukrzyżowanie
2. Zmartwychwstanie
3. Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia
Wyposażenie:
A – ambona
T – tablica epitafijna dobrodziejów kościoła

Stara brama kościoła
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W

podmiejskiej wiosce Siedliska, na przełomie XV i XVI w. został wybudowany
przez zakon bożogrobców murowany kościółek pod wezwaniem św. Krzyża.
W XVII w. dobudowano do niego drewnianą dzwonnicę, którą w latach siedemdziesiątych XX w. wzmocniono wysokim podmurowaniem. Podczas remontu zmieniono
pokrycie głównego dachu z gontów na blachę.
Obok kościoła jest cmentarz, który w dawnych czasach pełnił rolę cmentarza grzebalnego – do dnia dzisiejszego zachowały się dwa nagrobki. Kościółek ten jest utrzymywany przez parafię i w każdą niedzielę odprawiana jest w nim msza święta.
Główne wejście do kościoła znajduje się w zachodniej części podmurowania wieży,
której wnętrze stanowi kruchtę wejściową. Z kruchty wchodzimy do wnętrza kościoła
przez ostrołukowy kamienny portal.
Wnętrze kościoła posiada barokowe wyposażenie, w skład którego wchodzi główny
ołtarz, dwa ołtarze boczne i zainstalowana przy północnej ścianie rzeźbiona ambona.
Od południa w bocznej ścianie jest dodatkowe wejście prowadzące przez gotycki portal
z ciosów kamiennych.
W ścianie północnej,
w prezbiterium znajdują
się drzwi do dobudowanej w latach siedemdziesiątych XX w. zakrystii.
Ołtarz główny stanowi piękny rzeźbiony
krucyfiks
umieszczony na czerwonym ekranie otoczonym barokową ramą.
Widok kościoła od strony północno-zachodniej
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Drewniana konstrukcja ołtarza zaopatrzona jest
w dwa podwyższenia na których stoją postacie św. św.
Piotra i Pawła.
W dolnej części nastawy ołtarzowej po obu stronach mensy znajdują się malowane na deskach obrazy z przedstawieniem św. Marii Magdaleny oraz św.
Piotra.
Lewy boczny ołtarz jest wykonany z drewna. Dwie
boczne kolumny, niegdyś marmoryzowane, obecnie
pokryte są farbą imitującą złoto. Centralnie umieszczony obraz Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa namalowany przez nieznanego malarza, oprawiony jest
w barokową, półkoliście zakończoną ramę. Na ścianie południowej ustawiony jest ołtarz w identycznej
Gotycki portal

Górna część nastawy ołtarza głównego

dekoracji, z obrazem przedstawiającym Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą.
Obydwa boczne ołtarze posiadają po cztery drewniane
podstawy, na których umieszczone były drewniane figury
świętych (zostały skradzione).
Drewniana ambona z prowadzącymi do niej schodkami
umieszczona została na północnej ścianie kościoła.
Drewniany sufit nawy malowany jest w herby dostojników
kościoła.
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Na ścianie południowej obok wejścia znajduje
się tablica epitafijna dobrodziejki kościoła Anny
z Wejssów Godefroj zmarłej 1 września 1845 r.
Przywracany zostaje również powoli stary zwyczaj bożogrobców odprawiania procesji do tego
miejsca.
Niedaleko od kościoła na łąkach znajduje się niewielkie źródło uważane za cudowne. Przemywanie
w nim w okresie wiosennym oczu ma poprawiać
wzrok, a dawne opowieści mówią o przypadkach
cudownego przywrócenia wzroku
osobom niewidomym po przemyciu w nim oczu.
Miejscowa legenda mówi o biednej
dziewczynie, która niosła w wiadrach wodę z cuOłtarz Niepokalanego Poczęcia
downego źródełNajświętszej Marii Panny
ka znajdującego
się na łąkach. W pewnym momencie pękło wysłużone koromysło, wiadra się przewróciły i woda
wylała na ziemię. Rozpływając się utworzyła kałużę w kształcie podwójnego krzyża takiego samego
jak herb bożogrobców. Ponieważ był to mroźny poranek woda zamarzła. Pobożna dziewczyna zawiadomiła o tym fakcie zakonników z Miechowa, a oni
uważając ten fakt za znak Boży wybudowali na miejscu zdarzenia kościół.
Ołtarz Zmartwychwstania
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Ołtarze:
1. Główny – Ukrzyżowanie – Pieta
2. Świętej Rodziny
3. Świętego Józefa
Wyposażenie:
A – ambona
C – chrzcielnica
T – tablica epitafijna dobrodziejów kościoła

Średniowieczna misa chrzcielna
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P

ierwsze wzmianki o kościele w Uniejowie znajdują się w zapisach poborców świętopietrza w roku 1325 r. Kościół stał tu już dużo wcześniej. Kronikarz bożogrobców
Samuel Nakielski w „Miechovii” podaje, że połowa wsi Uniejów została podarowana
przez komesa Ziemiętę herbu Gryzima z Ziemięcic na Śląsku już około 1214 r. Później
jego córka Agnieszka oddała zakonowi resztę wsi, pobierając za to opłatę ośmiu grzywien srebra.
Murowany kościół z „białego kamienia”, jak wspomina Liber beneficiorum, został wybudowany w połowie
XV w. Na przełomie XIX
i XX w. przeprowadzono
znaczne remonty kościoła oraz zmiana wyposażenia.
W chwili obecnej, dzięki licznym przeróbkom,
zewnętrznie nie posiada
on określonego wyraźnie stylu. Prostokątny
zarys ścian wspieranych
kilkoma murami przyporowymi z dostawioną
od północy zakrystią,
Widok kościoła w Uniejowie
dwuspadowym dachem
pokrytym blachą i misterną sygnaturką to obecny wygląd zewnętrzny kościoła.
Wewnątrz świątynia ma późnobarokową dekorację. Ołtarz główny wypełnia całą szerokość prezbiterium. Jego głównym elementem jest umieszczony w nastawie, malowany na desce obraz przedstawiający Ukrzyżowanie. Powstał on w krakowskiej pracowni Mikołaja Czarnego. Na tle obrazu ustawiona jest XV w. rzeźba Pieta – przedstawienie Matki Bożej Bolesnej. Powstała ona najprawdopodobniej w krakowskiej pracowni rzeźbiarskiej.
W stylu podobna jest do Piety z kościoła św. Barbary, jednakże tamta rzeźbiona jest
w kamieniu.
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Wnętrze kościoła

Obraz z rzeźbą otoczony jest pilastrami z dekoracyjnymi motywami barokowymi. Na
mensie ustawiony jest tron wystawienia Najświętszego Sakramentu, a pod nim tabernakulum. W górze postać Boga Ojca unoszącego się nad małym przedstawieniem
Ukrzyżowania.
Dwa boczne ołtarze ustawione są skośnie przy łuku tęczowym. Lewy poświęcony jest
Świętej Rodzinie, która przedstawiona jest na obrazie ołtarzowym, prawy – św. Józefowi. Po prawej stronie, przy ołtarzu św. Józefa, ustawiona jest chrzcielnica wykonana z czarnego marmuru.
Na lewej ścianie zamontowana jest ambona – wchodzi się do niej po schodkach przylegających do ściany.
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Ołtarz Świętej Rodziny

Pieta z ołtarza głównego

Ołtarz Świętego Józefa

Organy kościelne pochodzą z końca XVIII w. Chór muzyczny, na którym stoją, ozdobiony jest wizerunkami aniołków grających na różnych instrumentach. W zakrystii
wisi obraz malowany przez włoskiego malarza Tomasza Dolabellę przedstawiający
Ucztę Baltazara. Na zewnątrz kościoła ustawiona jest starodawna chrzcielnica (niegdyś element wyposażenia kościoła) z widniejącym na niej herbem bożogrobców.
W kryptach grobowych znajdujących się pod kościołem spoczywają, oprócz duchownych zawiadujących parafią, członkowie rodziny Chronowskich – dawnych właścicieli Charsznicy.
Zacny kronikarz miechowski ksiądz Jan Pycia próbował dopasować nazwę miejscowości Uniejów do dawnych tradycji i wierzeń słowiańskich wywodząc, jakoby miała
pochodzić od bogini Nyji. Jednak ta teza nie przyjęła się i pozostała tylko jako ciekawostka zapisana w książce księdza „Nad Cichą”.
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Ołtarze:
1. Główny – Ukrzyżowanie
2. Świętego Józefa
3. Matki Bożej Różańcowej
Wyposażenie:
I – portret Mikołaja Raja
H – krzyż bożogrobców
D – stacje drogi krzyżowej

Obelisk stojący w miejscu dawnego
kościoła
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P

ierwszy drewniany kościół w Chodowie powstał z fundacji krakowskiego biskupa
Zawiszy z Kurozwęk herbu Poraj w latach 1379-81.
W najstarszych dokumentach bożogrobców parafia chodowska jest zapisana jako podległa zakonowi, natomiast miejscowość pozostawała w rodzinie Zawiszów. W 1404 r.
Michał z Radomska – proboszcz generalny bożogrobców – nabył Chodów za 1 400 grzywien srebra i odtąd zarówno parafia jak i okoliczne miejscowości należały do zakonu.
Podobnie jak Miechów, Chodów dotykała dość często klęska pożaru. Ten z 1720 r. doszczętnie strawił kościół.
Staraniem miejscowego proboszcza Baltazara Wróblewskiego nowy, drewniany kościół poświęcono już
w 1723 r. W czasie zaborów
w 1823 r. (a więc już po kasacie zakonu bożogrobców) parafia chodowska została podporządkowana do Uniejowa
i kościół utracił status parafialnego.
Dzięki staraniom okolicznych mieszkańców, w tym
obywatela Chodowa Mikołaja
Raja, władze carskie wyraziWidok kościoła od strony zachodniej
ły zgodę na przywrócenie parafii w Chodowie. Zgoda została uzyskana po audiencji u cara Mikołaja II, do którego
udała się delegacja składając przy tym liczne materialne dowody wdzięczności i poddania władzy rosyjskiej.
W 1904 r. biskup kielecki Tomasz Kuliński uroczyście erygował świątynię jako kościół
parafialny. W 1931 r. kolejny pożar strawił świątynię i następna jaką wzniesiono bliżej
głównej drogi była murowana. W 1938 r. biskup Franciszek Sonik poświęcił kościół,
który szczęśliwie dotrwał do naszych czasów.
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Kościół w Chodowie jest budowlą o znacznych rozmiarach, z wieżą
usytuowaną nad kruchtą wejściową.
Oprócz głównego wejścia w ścianie
szczytowej znajdują się jeszcze dodatkowe boczne do kruchty oraz do zakrystii.
Nawa główna zakończona jest półkolistą absydą, w której jest umieszczony ołtarz główny. Przedstawia on
ukrzyżowaną postać Chrystusa rzeźbioną w kamieniu umieszczoną na
ciemnym tle które oprócz liter alfa
i omega zawierają dziesięć cyfr rzymskich symbolizujących przykazania
Boże.
Transept, umiejscowiony przy prezbiterium, kończą wysokie ściany zaopatrzone w okrągłe przeszklone witrażem okna.
Pod oknami
na ścianach
umieszczone są stacje
Ukrzyżowanie – ołtarz główny kościoła
drogi krzyżowej. Podniesiony strop zakończony jest gwiaździstym
sklepieniem ze złoconymi żebrami.
Dwie boczne nawy, oddzielone od głównej filarami podtrzymującymi strop, zakończone są ołtarzami umieszczonymi w płytkich wnękach ściennych. Lewy utrzymany w stylu
ołtarza głównego poświęcony jest św. Józefowi i postać tego
świętego z Dzieciątkiem Jezus zajmuje centralną jego część.
Mikołaj Raj
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W prawym ołtarzu
umieszczono
rzeźbioną w kamieniu
postać Matki Bożej
Różańcowej.
Półkoliście sklepione
okna zaszklone są witrażami przedstawiającymi postacie świętych.
Przy filarach podtrzymujących strop
po obu stronach nawy
ustawione są ławki.
W kruchcie wejściowej po prawej stronie
wisi portret Mikołaja
Raja oraz wielki kuty
Ołtarz Świętego Józefa
krzyż bożogrobców.
O przedwczesnej śmierci fundatora chodowskiego
kościoła niesie wieść, że był bardzo wrażliwy na wdzięki niewieście. W miejscowości
Dobrawola (między Staszowem a Wiślicą)
za czasów Zawiszy żyła słynnej urody młynarzówna. Zawisza wiedząc, że sypia ona
na stogu, pewnej nocy przystawił do stogu drabinę i wdrapał się na górę. Nie przewidział, że spał tam również ojciec panny,
który z wielką siłą drabinę odepchnął tak,
że biskup spadł i mocno się poturbował. Po
tym upadku chorował ciężko i po nowym
roku 1382 wyzionął ducha.
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Ołtarz Matki Bożej Różańcowej

Dawny drewniany kościół
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Ołtarze:
1. Główny – Ukrzyżowanie
2. Matki Bożej Różańcowej
3. Świętego Wojciecha
Wyposażenie:
A – ambona
B – rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego

Witraż przedstawiający Świętego
Andrzeja
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D

awny drewniany kościół w Sławicach pochodzi z okresu 1325-27. Za budowniczego tej świątyni uważany jest pleban Michał herbu Abdank. W 1410 r. wieś nabyli bożogrobcy i pozostawała w ich rękach aż do kasaty zakonu, mieli też patronat nad
kościołem.
Nową, orientowaną i murowaną świątynię wzniesiono w połowie XVII w. Z tego okresu pochodzi prostokątne prezbiterium z murami przyporowymi. Nawa z wieżą dobudowane zostały w 1927 r. Nawa posiada strop drewniany ułożony półkoliście, tynkowany i polichromowany. W rokokowym ołtarzu głównym umieszczona jest postać
Chrystusa Ukrzyżowanego – plastyczna rzeźba umieszczona na tle obrazu malowanego na płótnie we wgłębionej barokowej ramie. Zasłaniany jest
ekranem ze współcześnie malowanym obrazem Matki Bożej.
Część środkową ołtarza otaczają z boków potrójne kwadratowe pilastry podtrzymujące rozerwane sklepienie naczółka. Na nim siedzą dwa
putta. W środkowej części nastawy nad Chrystusem w falistej ramie znajduje się obraz
przedstawiający św. św. Piotra i Pawła. Z obu stron nastawy ołtarzowej stoją postacie
dwóch aniołów.
Na mensie ołtarzowej w części
środkowej umieszczone jest tabernakulum. Kościół w Sławicach w formie świątyni okolonej kolumnami z falistym sklepieniem, z dwoma wolutami
symetrycznie umieszczonymi
Kościół w Sławicach
po bokach.
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W nawie przy łuku tęczowym znajdują się dwa
ukośnie ustawione ołtarze. Z lewej – ołtarz poświęcony Matce Bożej
Różańcowej z obrazem
Matki Bożej, w środkowej części. Boki ołtarza
flankują dwa kwadratowe pilastry podtrzymujące rozerwany naczółek. Na sklepieniu siedzą
dwa putta skierowane do
środka, gdzie w barokowej ramie znajduje się
Wnętrze kościoła
obraz przedstawiający
pokłon Trzech Króli. Przy pilastrach stoją polichromowane postacie świętych – Jana
z Kęt i Jana Nepomucena.
Prawy ołtarz, identyczny w wystroju z lewym, poświęcony jest
patronowi kościoła św. Wojciechowi. Jego też
przedstawia obraz ołtarzowy. Górny obraz
przedstawia Świętą Rodzinę, a na bokach ołtarza stoją postacie św. św. Wacława i Kazimierza.
Po lewej stronie przy występie muru umieszczona jest ambona z półkolistym koszem
ozdobionym rokokowymi ornamentami z gołębicą ducha świętego na ścianie nad koszem.
W prezbiterium znajduje się pochodzący
z 1929 r. witraż przedstawiający św. Andrzeja
Postać Chrystusa
ufundowany przez proboszcza parafii Sławice
Ambona
Zmartwychwstałego
Andrzeja Gracę.
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Ołtarz Świętej Rodziny

Ołtarz Świętego Wojciecha

Na lewej ścianie nawy umieszczono późnobarokową rzeźbę Chrystusa Zmartwychwstałego.
Mały chór muzyczny podtrzymywany przez dwa filary mieści niewielkie organy.
Kruchta wejściowa znajduje się w przyziemiu wieży spełniającej rolę dzwonnicy.
Dwuspadowy dach kościoła kryty jest dachówką ceramiczną. Chełm wieży oraz sygnaturka kryte są blachą.
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Ołtarze:
1. Główny – Świętego Andrzeja Ap.
2. Matki Bożej Szkaplerznej
3. Świętego Jana z Kęt
4. Świętego Jana Chrzciciela
5. Świętego Józefa
Wyposażenie:
A – ambona
K – rokokowe konfesjonały

Zabytkowa drewniana dzwonnica
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ierwsze wzmianki o drewnianym kościele pochodzą z 1326 r. Z Wrocimowic pochodził chorąży krakowski Marcin Wrocimowski herbu Półkozic, słynny uczestnik
bitwy grunwaldzkiej. Jest on uważany za fundatora kolejnego – zapewne też drewnianego – kościoła. Wieś przechodziła w różne ręce; jej właścicielami byli Wielogłowscy,
potem Oraczewscy. Ostatni jej właściciel żupnik krakowski Mikołaj Koryciński zapisał
Wrocimowice oraz Racławice Andrzejowi Batoremu generałowi bożogrobców.
Obecny – murowany kościół wzniesiono w latach 174854. Jego głównym
budowniczym był
Maciej Cepigowski.
Kościół jest jednonawowy i czteroprzęsłowy, orientowany z dwoma dobudówkami nadającymi zewnętrznemu zarysowi kościoła kształt krzyża.
Wyposażenie kościoła posiada cechy
barokowe
Widok kościoła od strony północnej
i wczesnorokokowe.
Główne wejście, od zachodu, umieszczone jest na wprost rokokowego ołtarza z drugiej połowy XVIII w. W centralnej części ołtarza umieszczony jest obraz św. Andrzeja Ap. (namalowany w latach 1850-1860 przez Wincentego Wodzinowskiego), a po bokach Przemienienia Pańskiego i Wniebowzięcia Matki Bożej (namalowany wg obrazu
hiszpańskiego malarza Bartolome Esteban Murillo z XVII w.).
Boczne rokokowe ołtarze, powstały w drugiej poł. XVIII w. Umieszczono w nich obrazy przedstawiające św. Jana Chrzciciela i św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus.
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Wnętrze kościoła

Ambona

Na uwagę zasługuje także rokokowa ambona oraz dwa zachowane, również rokokowe konfesjonały.
Transept znajdujący się przy prezbiterium kończą z obu stron rokokowe ołtarze,
a w nich barokowe obrazy: cud św. Jana Kantego z dzbankiem i Matka Boża Szkaplerzna. Obraz MB Szkaplerznej zasłaniany jest kopią obrazu Zwiastowanie - Giovani Baptisto Pittoniego.
Podziały wewnętrzne ścian uzyskano za pomocą parzystych lub zdwojonych pilastrów, belkowania i ślepych arkad. Zastosowano sklepienia kolebkowe z lunetami, na
gurtach. Fasada frontowa kościoła ma dwie kondygnacje ze szczytem ujętym wolutami. Podziały uzyskano za pomocą parzystych i zdwojonych pilastrów oraz belkowania
i gzymsów. Ściany boczne o podziałach ramowych. Wieżyczka umieszczona w środku
dachu kościoła ma barokową sygnaturkę.
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Ołtarz Świętego Jana z Kęt

Ołtarz Świętego Jana
Chrzciciela

Ołtarz Świętego Józefa

Obok kościoła stoi drewniana dzwonnica o konstrukcji słupowej. Zbudowana
jest na planie kwadratu o pochyłych ścianach, z nadwieszoną izbicą i dachem namiotowym, zwieńczonym ośmioboczną
wieżyczką z kopułką. Dzwon odlany został w 1530 r.

Krzyż ołtarzowy –
ślad po Bożogrobcach, dawnych
zarządcach kościoła
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Ołtarz Matki Bożej
Szkaplerznej
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ościół Świętej Jadwigi na podwawelskim Stradomiu ufundował Kazimierz Wielki
około 1360 r. Budowę dokończyła siostra króla – Elżbieta Łokietkówna w 1375 r.
Budynki klasztorne i szpital dobudowano później staraniem Jana z Czyżowa, kasztelana krakowskiego Opiekę. nad kościołem powierzono miechowskiemu konwentowi bożogrobców – pierwszym proboszczem został Marcissius Świeborowski.
Jak podają stare kroniki krakowskie ulegał on wielokrotnym pożarom w latach 1473,
1536 i 1556. Prawie całkowitej ruinie uległ podczas potopu szwedzkiego.
Dużym wysiłkiem przełożonego klasztoru Augusta Wolskiego został odbudowany
i konsekrowany przez biskupa sufragana krakowskiego Mikołaja Oborskiego w 1674 r.
Bożogrobcy kierując się swoją regułą w kościele umieścili kopię Grobu Bożego – w tym
przypadku kształt głównego ołtarza kościoła przypominał Grób Chrystusowy z Jerozolimy.
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Rzut fundamentów kościoła i klasztoru Św. Jadwigi (na podstawie Atlasu Twierdzy Kraków)

Panorama Krakowa M. Meriana wykonana w 1593 r. obok wzgórza Wawel kościół św. Jadwigi
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Elżbieta Łokietkówna z dziećmi, obok pieczęć królowej z krzyżem bozogrobców

Wypadki insurekcji kościuszkowskiej i następujące po niej burzliwe zmiany dla naszej
ojczyzny spowodowały zajęcie Krakowa przez Austriaków.
Administracja zaborcy zajęła budynek w 1796 r. przekształcając go na urząd celny,
pocztę i biura. W końcu mieściła się tu komenda korpusu wojsk austriackich.
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Po odzyskaniu niepodległości budynki zajęte były przez dowództwo krakowskiego
okręgu wojskowego, a po wojnie urządzono w nim mieszkania i do dnia dzisiejszego po części funkcję tę spełnia. Wyrzuconym z klasztoru i kościoła bożogrobcom dla
rekompensaty władze zaborcze przekazały kościół świętej Barbary opuszczony przez
jezuitów. Obecnie opisywane obiekty to kamienica na ulicy Stradomskiej pod numerem 12-14. Od strony podłużnego podwórza zobaczyć można zachowane w pierwotnym kształcie prezbiterium kościoła św. Jadwigi. Obiekt przylegający bezpośrednio do
ulicy to budynek dawnego klasztoru, tak już przebudowany, że nierozpoznawalny z tej
strony.

Obecny wygląd dawnego kościoła
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Ołtarze:
1. Główny – Świętej Barbary
2. Świętego Stanisława Kostki
3. Najświętszego Serca Pana Jezusa
4. Matki Bożej Jurowickiej
5. Opatrzności Bożej
Wyposażenie:
A – ambona
P – Pieta
O – Ogrojec

Boczna ściana kościoła
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ościół Św. Barbary jest jednym z najciekawszych średniowiecznych zabytków
Krakowa. Znajduje się w pobliżu Rynku głównego w uroczym zakątku obok bazyliki mariackiej przy Placu Mariackim. Brama znajdująca się w kompleksie zabudowań
przylegających do kościoła, łączy Plac z Małym Rynkiem.
Najstarszym dokumentem dotyczącym tego miejsca jest list Rady Miejskiej Krakowa
z 1338 r. wysłany do papieża Benedykta XII, proszący o udzielenie odpustów
wiernym przychodzącym do kaplicy, zbudowanej na cmentarzu mariackim. Ta
kaplica ufundowana przez krakowskiego
mieszczanina Mikołaja Wierzynka herbu
Łagoda, to zaczątek dzisiejszego kościoła.
Kaplica została przebudowana w latach
1394-1402 (dodano dwa przęsła do trzech
już istniejących) i zamieniona na kościół.
W czasach kiedy w Krakowie przeważała
mieszczańska ludność niemieckojęzyczna, w kościele mariackim kazania głoszono właśnie po niemiecku. Za panowania
króla Zygmunta I na prośbę posłów zamieniono język głoszenia kazań i odprawiania liturgii – niemieckojęzyczne przeniesiono do kościoła św. Barbary.
Wiosną 1579 r. przybyli do Krakowa
pierwsi ojcowie jezuici. Początkowo podjęli pracę duszpasterską przy kościele św.
Szczepana, później dzięki poparciu króla
Stefana Batorego przejęli kościół św. Barbary, w którym rezydowali do momentu
rozwiązania zakonu w 1773 r.
Widok kościoła od Placu Mariackiego
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Widok kościoła od Małego Rynku

Gotyckie rzeźby w arkadowym Ogrojcu

69

Nawa kościoła z ołtarzem głównym

Kościołem zarządzała Kongregacja Kupiecka i Komisja Edukacji Narodowej, aż wreszcie w 1796 r. władze zaborcze austriackie przekazały kościół wraz z domem kanonikom regularnym z Miechowa. Od momentu przejęcia obiektu miechowici utrzymywali
w domu pojezuickim najpierw szkołę normalną, a potem wydziałową. W 1817 r. władze
Wolnego Miasta Krakowa zorganizowały tu Liceum św. Barbary, które zamieniono na
szkołę techniczną. Po likwidacji szkoły w budynku stacjonowało wojsko, a od 1842 r.
urządzono tu bursę akademicką. Budynek wraz kościołem przejęli ojcowie jezuici po
reaktywowaniu zakonu przez papieża Piusa VII.
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Kościół jest jednonawową świątynią, która po remontach w XVIII w.
otrzymała barokowy wystrój. Zewnętrzna ściana szczytowa nawiązuje do pierwotnego gotyckiego kształtu. W tym stylu utrzymana jest też arkadowa kaplica zwana
Ogrójcem.
Wewnątrz znajdują się rzeźby wykonane przez artystów związanych
z Witem Stwoszem. Zarówno ściany jak i same rzeźby pokryte są gotycką polichromią.
Wejście główne usytuowane jest
niesymetrycznie i prowadzi do wnętrza przez wkomponowany w sąsiadujący Ogrójec ostrołuk. Sklepienie kościoła jest polichromowane – dzieło Piotra Molitora z 1765 r.
Ołtarz główny w środkowej części nastawy posiada niszę w której
Obraz Matki Bożej Jurowickiej
znajduje się gotycki krucyfiks z lat
1410-1420 otoczony barokowymi, rzeźbionymi przez Dawida Heela, postaciami Matki
Bożej Bolesnej, św. Jana i św. Marii Magdaleny. Ta część głównego ołtarza zakrywana
jest dwoma ekranami. Jeden posiada malowane przedstawienie patronki kościoła św.
Barbary, a drugi Matki Bożej. Rozerwany naczółek ołtarza podtrzymywany jest przez
dwie grupy graniastych pilastrów, przed którymi na podwyższonych piedestałach stoją
postacie dwóch świętych. W rozerwanym naczółku na czerwonym tle inicjały IHS
otoczone wieńcem promieni, na których znajdują się główki aniołków. Na mensie ołtarzowej stoi tabernakulum z tronem wystawienia z 1876 r.
71

Balustrada znajdująca się
przed ołtarzem jest uważana za najpiękniejszy zabytek tego rodzaju w Krakowie
– pochodzi z 1690 r.
Po lewej stronie nawy znajduje się boczny ołtarz św.
Stanisława Kostki zawierający obraz tego świętego
(kopia najstarszego przedstawienia świętego z rzymskiego Kwirynału). Obecnie przysłonięty jest on
przedstawieniem św. Ignacego Loyoli. W glorii ołtarza św. Franciszek Borgiasz
a bezpośrednio nad mensą mniejszy obraz ukazujący św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus. Po prawej stronie nawy znajduje się kolejZabytkowa kamienna Pieta
ny boczny ołtarz Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Obraz ołtarzowy przysłonięty jest przedstawieniem św. Franciszka Ksawerego. W glorii widnieje obraz św. Alojzego Gonzagi, a poniżej mniejszy św. Zyty, patronki stowarzyszenia, które dawniej funkcjonowało przy kościele.
We wnęce lewej ściany umieszczono kamienną rzeźbę Matki Bożej Bolesnej tzw. Pietę. Rzeźba ta wykonana jest przez słynnego Mistrza Pięknych Madonn o nieznanym
imieniu.
Po tej samej stronie nawy, bliżej wejścia, znajduje się w ścianie mała kaplica. Głównym elementem jej ołtarza jest cudowny obraz Matki Bożej Jurowickiej. Obraz ten
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namalowany na przełomie XIV i XV w. był własnością hetmana wielkiego koronnego
Stanisława Koniecpolskiego, który w obawie przed kozakami oddał go jezuitom w Barze. Od tego momentu, modlący się przed obrazem doznawali szczególnych łask czy
uzdrowień. Jezuici zbudowali sanktuarium maryjne w Jurowicach na Polesiu i umieścili w nim obraz. Kasata zakonu spowodowała, że obraz zmieniał swoje miejsce, aż
ostatnia jego opiekunka Gabriela z Wańkowiczów Horwattowa przekazała go jezuitom
w Krakowie i tu został uroczyście umieszczony w kościele św. Barbary.
Niewielka wnęka w prawej ścianie mieści jeszcze jeden ołtarz – Opatrzności. W nim
obraz przedstawiający Pana Jezusa rozmnażającego chleb. Na tymże ołtarzu umieszczono ponadto obraz karmelitanki – św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Na uwagę zasługuje piękna ambona umieszczona na prawej ścianie kościoła. Na zwieńczeniu baldachimu przedstawiono rzeźbioną postać Mojżesza, a kosz okalają również rzeźbione personifikacje trzech cnót Boskich: Wiarę,
Nadzieję i Miłość.
W podziemiach pochowani są duchowni pracujący w tym kościele, a także rodziny mieszczan opiekujących się świątynią. Spoczął tu
między innymi słynny tłumacz biblii ksiądz
Jakub Wujek.
Piękna legenda opisuje budowę kościoła św.
Barbary. Podczas budowy kościoła mariackiego zostało sporo materiału. Wznoszący go
robotnicy postanowili, że z niego wybudują jeszcze jeden kościół a za pracę nie pobiorą żadnej opłaty. Jak postanowili, tak i zrobili - swoją ciężką pracę przy budowie kościoła Świętej Barbary potraktowali jako wotum
ofiarowane Bogu.
Ołtarz Najświętszego Serca Pana Jezusa
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Ołtarze:
1. Główny – Świętego Jana
Chrzciciela
2. Matki Bożej Nieustającej
Pomocy
3. Świętego Józefa
4. Najświętszego Serca Pana
Jezusa
Wyposażenie:
A – ambona
C – chrzcielnica
F – freski ścienne
G – Grób Jezusa Chrystusa
(pod mensą ołtarzową)

Widok kościoła i wieży
od strony wschodniej
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ierwszą pisaną wzmiankę o Chełmie, zawarte są w przywileju konfirmacyjnym
patriarchy Monachusa (1198 r.). Osada Chełm wraz z kościołem była już dobrze
zagospodarowana w chwili, kiedy komes Mikora Gryfita (spokrewniony z Jaksą) podarował ją bożogrobcom miechowskim. Posiadłość stała się bardzo istotnym elementem rozległych włości miechowitów. W Chełmie oprócz kościoła były zagrody i karczma, gdzie zatrzymywali się kupcy po lub przed
przeprawą przez rzekę.
Kupcy często wystawiali swoje towary na targu
nad Rabą (miejscowość
od tych zwyczajów przyjęła nazwę Targowisko).
Pierwszy kościół służył
parafianom do 1412 r.
Wtedy Mikołaj z Radomska, proboszcz w Chełmie
(późniejszy generał zakonu w Miechowie) wybudował drugi, drewniany kościół. Obejmujący
w 1729 r. parafię ks. WaWidok kościoła od strony północno-zachodniej
cław Muratowicz zastał
go w bardzo złej kondycji technicznej. Wieloletnie jego zabiegi zakończyły się budową
nowego, murowanego kościoła, do którego wykorzystano dawną podmurówkę. Budowa zakończyła się w 1753 r., a konsekracja kościoła nastąpiła 9 października 1825 r. już
po kasacie zakonu bożogrobców.
Jak w wielu innych zarządzanych przez zakon miejscach i w Chełmie był szpital –
trudno ustalić kiedy jego funkcjonowanie się rozpoczęło, ale z zapisków wydatków parafii wynika, że w połowie XVIII w. był remontowany jego dach.
Obecnie kościół prezentuje kształt ostatniej przebudowy. Wyposażony jest w jednolitą, barokową dekorację. Ołtarz główny, dzieło malarza i snycerza Piotra Korneckiego
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Freski ścienne ze scenami nadawania przywilejów bożogrobcom

z Gdowa, w centralnej części nastawy posiada bogato ozdobioną wnękę z obrazem
oflankowaną typową barokową kolumnadą przebiegającą linią falistą. Między kolumnami umieszczono rzeźbione postacie: św. Anny, św. Joachima, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Właściwie w ołtarzu są trzy obrazy przesuwane zamiennie: przedstawiający św. Jana Chrzciciela (1752 r.), Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą (obraz odnowiony w 1811 r.) oraz Ostatnią
Wieczerzę namalowaną przez nieznanego artystę z Tyrolu w 1911 r. Stacje drogi krzyżowej
umieszczone na ścianach nawy kościoła pochodzą z 1875 r. i ufundowane są przez Mariannę Rosnerową, matkę ówczesnego proboszcza.
Dwa boczne ołtarze wykonane są w identycznej dekoracji – w centralnej części obraz ołtarzowy, po bokach dwa kwadratowe pilastry
podtrzymujące rozerwany naczółek. Obok pilastrów na niewielkich piedestałach stoją postacie świętych. Lewy ołtarz poświęcono Matce Bożej Nieustającej Pomocy i jej obraz jest
centralną częścią ołtarza. Ramę obrazu podtrzymują dwa anioły, a ciemne tło wypełnia- Chrzcielnica z herAmbona
jące obramienie stanowi miejsce zawieszania bem bożogrobców
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darów wotywnych.
Na cokołach stoją postacie św. Bernarda
i św. Alfonsa.
Pod mensą ołtarzową
znajduje się symboliczny Grób Boży.
Prawy ołtarz poświęcony jest św. Józefowi
i jego właśnie z Dzieciątkiem Jezus przedstawia obraz ołtarzowy. Jest też drugi obraz namalowany dla
tego ołtarza przedstawiający Matkę Bożą
Różańcową. Rzeźby
po bokach to generał
zakonu bożogrobców
w mitrze oraz kanoWnętrze kościoła
niczka grobu bożego.
Najstarszym fragmentem kościoła są kamienne podstawy filarów podtrzymujących
chór muzyczny, na którym zamontowano zabytkowe organy. Kolejnym zabytkowym
elementem, pamiętającym czasy świetności zakonu, jest piękna kamienna chrzcielnica, ozdobiona na szczycie herbem bożogrobców, pochodząca z przełomu XVI i XVII w.
Boczna kaplica znajdująca się po lewej stronie prezbiterium ma kolebkowe sklepienie
z lunetami. Jest ona bogato zdobiona – freski ścienne pochodzące z XVIII w. przedstawiają nadawanie bożogrobcom przywilejów. Barokowy ołtarz w kaplicy w części głównej zawiera płaskorzeźbioną postać Chrystusa z Sercem Gorejącym. W glorii znajduje się Gołębica Ducha Świętego. Pod ramą obrazową umieszczono napis „Pójdźcie do
mnie wszyscy, którzy pracujecie i obciążeni jesteście, a ja was ochłodzę”.
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Obok kościoła znajduje się prostopadłościenna wieża kryta namiotowym dachem
z blachy miedzianej. Dawniej posiadała bramę przejazdową – obecnie zamurowana od
zewnątrz pełni funkcję dzwonnicy.
Obok kościoła znajduje się jedyne muzeum poświęcone bożogrobcom. Opiekuje się
nim emerytowany ksiądz Antoni Tworek, który jest jednocześnie jego twórcą. Zebrane tu eksponaty świadczą o działaniu Zakonu Kanoników Regularnych Stróży Świętego Grobu Jerozolimskiego.
Ród Gryfitów, który ufundował kościół w Chełmie rozrósł się w okolicy i reprezentantami jego była można rodzina Chronowskich. Miejscowa legenda mówi, że jeden
z braci Chronowskich został wzięty do niewoli tureckiej i przeszedł tam na islam. Po
powrocie do swej rodzinnej wsi, wybudował meczet na wzgórzu Kobyla Góra i zamieszkał w nim wraz ze swoimi żonami. Jako odszczepieniec od wiary katolickiej
został wyklęty przez rodzinę. Nad Kobylą Górą przeszła gwałtowna burza, a w budowlę uderzył piorun. Nazajutrz na tym miejscu pozostały jedynie głazy o dziwnych
kształtach i tajemnicze napisy wyryte na skale, które dzisiaj możemy oglądać.

Sala muzealna z ekspozycją szat liturgicznych
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Ołtarze:
1. Główny – Świętego Kwiryna
2. Błogosławionego ks. Józefa Stanka
3. Świętego Mikołaja
Wyposażenie:
A – ambona
C – chrzcielnica
W – kruchta wejściowa w wieży

Widok kościoła od strony zachodniej
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a początku XIV w. tereny na których leżą Łapsze Niżne razem ze Spiszem należały do Węgier. Wieś założył Kokosz Berzeviczy i około 1314 r. przekazał zakonowi
Bożogrobców z Miechowa.
Kościół został ufundowany w 1310 r. przez założyciela wsi. Na patrona kościoła wyznaczono św. Kwiryna – biskupa, męczennika działającego za czasów cesarza Dioklecjana na terenie Chorwacji.
Kościół w Łapszach Niżnych jest jedyną świątynią tego wezwania w Polsce.
Świątynia jest budowlą gotycką, wzniesioną nad rzeczką Łapszanką na południowym
stoku pasma Pienin Spiskich z Górą Żar wznoszącą się na wysokość 789 m. npm.
Wystrój wnętrza pochodzi z czasów znacznie późniejszych i utrzymany jest w stylu
późnego baroku.
Główny
ołtarz
w części centralnej zawiera obraz
z 1763 r. przedstawiający św. Kwiryna w stroju biskupim. Za kolumnami
flankującymi część
środkową ołtarza
znajdują się dwie
rzeźbione postacie
św. Sebastiana i św.
Jana Nepomucena.
Nad skrzydłami ołtarza umieszczono
rzeźbione postacie
Ojców Kościoła św.
Piotra i św. Pawła.
W zwieńczeniu ołtarza znajduje się
rzeźbiona
postać
Widok kościoła od strony południowo-wschodniej
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Boga Ojca ponad wyłaniającym się
z chmur globem ziemskim i postacią
gołębicy symbolizującą Ducha Świętego. Wokół Boga Ojca umieszczono figury świętych: Alojzego, Rocha,
Wawrzyńca i Stefana.
Prezbiterium ma strop żebrowy i zakończone jest wielobocznie. W lewej ścianie prezbiterium wykonano
przejście do zakrystii.
Przy łuku tęczowym znajduje sią
mała ambona, a od strony nawy ustawiono dwa boczne ołtarze.
Lewy, barokowy, z obrazem Matki Bożej Nieustającej pomocy został
po 1999 r. poświęcony pochodzącemu z Łapsz Niżnych Bł. ks. Józefowi
Stanko.
Prawy w części centralnej zawiera
obraz św. Mikołaja, a w górze obraz
św. Antoniego z Padwy.
Po prawej stronie przy ścianie zewnętrznej znajduje się piękna barokowa chrzcielnica.
Do wnętrza świątyni prowadzą dwa
wejścia: główne, na wprost ołtarza,
pod wieżą, oraz boczne, od strony
południowej, ozdobione od strony
Ołtarz główny Świętego Kwiryna
nawy barokowym portalem.
Nawa posiada drewniany polichromowany strop. Malowidła pochodzą z 1914 r.
W środkowej części umieszczono przedstawienie Matki Bożej Anielskiej. Wśród barokowych ozdobników umieszczono krzyż bożogrobców z datą wykonania malowideł.
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Nad głównym wejściem
mieści się prosty chór
muzyczny, na który prowadzą z nawy drewniane
kręcone schodki.
Zewnętrzny wygląd kościoła poza proporcjami
i spadzistym dachem nie
ma charakteru gotyckiego. Rozległy remont przeprowadzony w XVIII w.
spowodował zmianę w wyglądzie wieży, która ma barokowy hełm. Na szczycie
dachu nad nawą kościoła
umieszczono sygnaturkę
swoim kształtem nawiązującą do konstrukcji hełmu
wieży.
Po kasacie zakonu bożogrobców, kościołem zarządzali księża diecezjalni.
Ołtarz Błogosławionego
Ołtarz Świętego Mikołaja
Od 1957 r. opiekę nad
Ks. Józefa Stanka
świątynią przejęli OO. Pijarzy i zarządzają parafią do
dnia dzisiejszego prowadząc jednocześnie w stojącym obok kościoła domu zakonnym
ośrodek edukacyjno-wypoczynkowy.
Dawna legenda opowiada o przyczynie lokacji kościoła w Łapszach Niżnych.
W XII w. teren Spisza był podzielony miedzy dwa rody Berzeviczych i Gorgeyów. Kiedy rody się rozrosły zaczęło brakować terenów i miedzy nimi zaczęła narastać nienawiść. Wreszcie z rąk Berzeviczych zginął przedstawiciel rodu Gorgeyów – Fryderyk. Waśń między rodami została zakończona interwencją grafa spiskiego Stefana.
Sąd grafa nakazał Berzeviczym zakończyć bratobójcze walki. Ponadto Kokosz jako
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Polichromia na stropie nawy kościoła

głowa rodu miał się stawić przed komesem Arnoldem (Gorgeyem), jego
synami i wraz z braćmi oraz innymi krewnymi złożyć ojcu i braciom zamordowanego uroczysty hołd. Dodatkowo miał odbyć pielgrzymkę pokutną do Rzymu a stamtąd udać się do innych świętych miejsc w Europie. Kokosz Berzeviczy miał uiścić rodzinie zabitego główszczyznę w wielkiej kwocie
200 grzywien, z którego połowę mógł
zatrzymać po złożeniu hołdu. Za duszę
zabitego Fryderyka Kokosz Berzeviczy miał ufundować sześć kościołów lub klasztorów,
w których miały być
odprawiane msze
święte pokutne.
Kościół w Łapszach
Niżnych
wybudowany wtedy przez
Kokosza i ofiarowany Bożogrobcom był
częścią zadośćuczynienia za popełnioną
zbrodnie.

Chrzcielnica
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