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KLASZTOR MATKI BOŻEJ ZWYCIĘSKIEJ
.W KAMIEŃCU PODOLSKIM
1~ . PIERWSZA FUNDACJA KLASZTORU NA ,;SKAŁCE"

W 1622 r. Definitorium Generalne upóważniłoo.'Jana od św. Józefa
(Centurioniego), prowincjała polskiego,· do wysłania zakonników na
fundację do Warszawy lub do miasta . Kamieniec PodolskLPonieważ
z powodu intryg innych zakonów· nie- doszło do założenia klasztoru
w stolicy, dlatego karmelici przyjęli fundację w Kamieńcu Podolskim;
Fundatorką domu była KrystynaCieklińska, wdowa po Marcinie,który
pełnił urząd sędziego kamienieckiego i latyczowskiego. Po uzyskaniu
zgody bpa kamienieckiego Adama Nowodworskiego w 1623 r., na nową
fundację przybyli ze Lwowa: o. Makary od Najśw. Sakramentu (Deme·ski) j o.Wacław od św. Michała ..
W 1624 r. Cieklińska zapisała karmelitom własny dom nabyty od Samuela Łaszcza, oraz dwa inne zakupione od jej śióstr:Małgorzaty Ko.:.
walskiej i Zofii Zaleskiej. Zapisała również grunt położony na przedmieściu Karwasary. Oprócz tych .nieruchomości, na utrzymanie zakon':'
ników· oiazbudowę .kościoła i· klasztoru Cieklinska ofiarowała fundusze:
w styczniu'1623 r. sumę 3:900 zł, aw 1624r. 1.000 zł, zabezpieczone na
dobrach Malijowcaćh Stanisława· Potockiego, podkomorzego podolskie~
go. Ok. 1632"r; .fundatorka zapisała jeszcze sumę 4.000zł,zabezpieczoną
również na tych dobrach.
Obok. sędziny do powstania klasztoru przyczynili się:
Zofia Chodkiewicz owa przez donację swego dworu w 1624 r.i
Piotr i Mikołaj Potoccy, starostowie kamienieccy, którzy na mocy
przywilejów królów Władysława IV, Jana Kazimierza i Michała Wiś
niowieckiego odstąpili pewne realności ze starostwa. kamienieckiego na
rzecz karmelitów i
Jan Michał Myśliszewski w sierpniu 1638r. zapisał karmelitom dwa
swoje" .domy ~ w pobliżu bramy ruskiej -które klasztor objął w po;siadanie dopiero w 1658 r.
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Z powyższych donacji i ofiar dobrodziejóW karmelici postawili koś
ciół i klasztor w południowej stronie miasta na "Skałce". Kościół pod
wezw. Matki Bożej Zwycięskiej i św. Józefa miał być wybudowany
już w 1638 r. Po zajęciu Kamieńca Podolskiego przez Turków w 1612 r.,
zakonnicy zostali rozpędzeni, a klasztor z kościołem uległ rozbiórce.
Część jego murów włączono do fortyfikacji, a część rozebrano i zużyto
jako materiał do naprawy mostu łączącego fortecę z miastem.

2.' WZNOWIENIE FUNDACJI PRZEZ MARCINA BOGUSZA

Po zawarciu w KatłOwicaęh 'pokpN . z;' 'Tl,i:IJtarlli;: Kamieniec Podolski
przywrócony został Polsce. We wrześniu 1699 r. przybyli tu w celu
przejęcia miasta komisarze królewscy, a wraz z nimi o. Edmund od
św. Michała: (zychowski). Tówatzyszyłmu o: Piotr Damiari:·:odśW:.::To~
masza (Marcin Kożuszyński), podprzeor lubelski, który jednak z powodu
choroby musiał z drogi:zawrócić:. ._ ..'
<_\ ::: ,"
":. o odzyskaniu klasztoru i dawnego- terenu zajętego teraz pod :fortyfjkacjei nię było ,mowy: Karmelitom_przyszedł z pomocą Marćih.Bogusz,
podĘom;przy ". podolski, ofiarując.·:im - swoją kamienicę' w·' póbliżu fary,
przy·~:uL Tatarskiej; W zamian za dawny klasAtor-rplacę, McircijJ.Kątski,
wojewoda krakowski- i podolski, ~aktem _z dnia 24 września 1103 r: 1Hzy"
dzielił karm_elitom inne place znajdlljącesiępo oobu' stronach.zapisanej
tm:)przez Boggsza.-kamienicy.Heleńa Gruszecka'prżekazałatez swoje
nięruchorności.Na uzyskanym terenie zakonnicy '. wybtiq.owali .. klasz""
tor i drewniany kościół. Całą swą posesję:otoczyliniurem:W-kościęle
umieści-lizwłoki . zmarłego w międzyczasie ofundafotci:Marcina.Bogusza,
przewiezione z .ko.ścioła janOwskiego. Zofiardobrodziejów,-azwłaszcza
zw:yasygnowan~j ze skarbu Rzeczypbspolitej sumy 40.000<złza dawny
klasztor, wybudowali nqwymutowahykośd:ół. Pla.nycd.o niego wykonał
w·l 11 'ł T. Rippe;genęral':'koinendanLtwierdzy- kamienieckiej. Konsekracji świątynL-(podwezw-aniem Matki'Bożej Zwycięskiej i św. Jóżefa};miał
dQkonać MikQłajDerobo'lN'ski,,'hp °kamienie:cki,w 1150 r., Druga ':konse~
~racja- .. ~···:t:nieznanych:·powodów;:~,:tnicHa :.miejsce-_w.·-182'łr:~DókbnaJ
jej ks. bp Franciszek Mackiewicz.
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c':- EiośCiół. murowaJly; _jednonawowy; '.wstylu barokowym, -zwracony
prezbiterium do ul. Tatarskiej, zwanej później Karmelitańską.:o::Szcz.e~
gólliy.ut.bk ,. pQsiadała. wypukłaa1:>syda, iUniejętnie~; ihal'indn:izowana
z !orponumelltalnymiWieźami.Była-Ona \pndzielorta'pilastrami i: dkiehnY"
mi płycinami na trzy pola w kierunku wer:l::ykalnym,-;-L;plastyazliyin
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gzymsem' 'prófiiowano-kostko"W:yffi, ~ :obiegająćym c;.;cały; ~ ~ośc!ół2'~na::' ze;wnątrz ... Elewacja •. absydy.' żwieńczona:.':p'ółkolistym~:.pTzyq,;ółKiem(·, .na
szc~ycie którego ,umies?:czori.o. statuę,MatkLBożejiZwycięskiej:>w :korlmie
i. ż berłem ,w Tę-ce; Absydę.·;flarrku]'ą C'ZW.or.obocżnewieże;·. tEzy.konB.1gn~
eyjn~ Na jniżsża: kóndygnacja,:ożdobinmi:'.pilaB1r·ami ~LprofiIowahymLk~;;
pitelami :jońSKimi ze. zwisając:ymfgi~nda.rńi~ łączy.·csię ~swYili: belkOw.;irJ
niem z absydą i belkowaniem kóś~oła>;Stbdkow;e.::kOndygnę.cja1io.sia:
dają ze. wszystkich .stron .wystawy kolumnowe z .kómpozytowyrrii:kapitelami, półkolistymi niszami w polach i tralkowymi balustradamkBeł~
kowania i elewacje ścian zwieńczone trójkątnymi tympanonami. z-wazonami na ·szczYtach. Najw'Yższe~kóntlY9naeje;~:h'ilckimh,l{óluta:mi w~:na
róznikacIT,' ·posiad.'ają·
polać~':: p'rostokąthe :otwóJ:y"Okierine."'·· wreze
*w.:'feń,czQne: stQ'żko~yW.r.kqpUłk~mIr~tżyz1dIi:::·~b{yghi~ih~· koitipozydą
()9-zn,acza~cisię fasadcL W przecłwieństwie'
wsZystk:Icb.:kosdółÓw kai~
melitański~h' ~. a zwłaszcza ·berdyczo~skiego_~ 'posiadała: eiew~cjęwy..
p'ukłą, "zwieńczońą'; półkblistYmprzyczółkiem zwazbnami :płonącego
ognia po bókCiCIł. 'Kdśtlół- oŚwfet!ony dziesięciomą.·bkna'mi(rYc; 6.7..2.....(8);
:'.: 'Do ·św}ątyni. ptiylegaly: z.aJ:),ti49wani~ .··k~~szt<?iIle, .:p~~ezT:&~e~.~~{)~1:
obok 'z~Jr.ómad.żeriip.;mi~ś_dł{)· .się .. ~u .·seminaiittiiid.ie.cęż]cilne,(w latach
1740--":'1781, i793~1795'i Jr:98~i843) ...'. '. .. '.-. ."'" ... - ........ ; - _ ... .
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W 1862 r. do konwentu kamienieckiego przyłączyła Się .część zgro'~
madzenia ze zlikwidowanego klasztoru w Głębokiem z o. Bartłomiejem
BrydyckiID, ostatnim przeorem na czele. Po zniesieniu diecezji kamienieckiej, rząd carski zabrał klasztor karmelitom (17/29 września 1866 r.).
W maju 1867 r. zamknięto kościół Matki Bożej Zwycięskiej. Z wielkim
nakładem pracy i kosztów przerobiono go całkowicie na sobór Bogarodzicy Kazańskiej. Wspaniała absyda, fasada i wieże uległy całkowitej
przebudowie. Na środku kościoła wzniesiono cerkiewną kopułkę, a ponad dawną fasadą -Jiinięj.ą.źą wieżyq:kę..~.
Do posiadłości ziemskichlcońWen±'l1.ń.ale~ał(j.jtirydyka na Karwasarach, kawałek ziemi'-fprzyklar:;ztorze);~ydzierżawt()nej mieszczanom
za opłatą roczną tn~;złp.,· orai fólwarkOlchowiec zW-any Karmelity, poło
żony w odległości 1 mili za miastem w kierunku południowym. Folwark
liczył 135 sznurów gruntu (1 sznur = 44,665 m 2 ) i dwa stawy. Oprócz tego karmelici mieli w mieście 5 domów mieszkalnych i oficynę, które
wydzierżawiali. Dochód roczny z domów wynosił 520 zlp., a z oficyny
175 zł. Poza tymi nieruchomościami posiadali zakonnicy wiele zapisów
funduszowych (zabezpieczonych na różnych majątkach) z wieczystymi
obligacjami. Z zapisów tych pobierali roczny czynsz. W 1808 r. klasztor
miał w sumie kapitał 24.680 rubli miedzianych, a w następnym roku
122.400 złp. W 1809 r. ogólny dochód z majątku i parafii wynosił
9.173 zł a rozchód 8.829 zł. W 1842 r. dobra i kapitały konwentu uległy
konfiskacie.
W XVII i XVIII w., ze stałych legatów eremu w Czernej i ofiar
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(dobrodziejów) na ten cel przeznaczonych, klasztor kamieniecki prowykupu niewolników z niewoli tatarskiej i tureckiej.
" Od 1803 r. karmelici w Kamieńcu prowadzili parafię przydzieloną im
przezks.bpa Jana Dembowskiego. W jej skład wchodziły wioski: Boryśzkowice, Humińce, Kołubajówce, Muszka Boryszkowiecka, Olanówka lub Helenówka ze Słobódką Kulczyjowiecką i Suprynkowice.
W 1803 r. parafia liczyła 1342 wiernych.
Po .kasacie klasztor' został zajęty na archiwum miasta i kasę guberwadził akcję

nialną·

Z ród l a: Archiwum Generalne w Rzymie. Plut. 92. sygn. r. Obligationes perpetuae
conventus camenecensis; APKB w Czernej rkps 169; J. M. G i ż Y c k i. Karmelici
bosi lIT Berdyczowie, Kupinie i Kamieńcu Podolskim; Bibl. 05501. rkps 1877, Acta
primi capituli generalis ... s. 81; E u s e b ius a b O m ni b u s S a n c fi s. Enchiridion
chronologicum. Romae1131 s. 114-115; Jan Kanty O s i e r d a. "Kalendarz Glosu
Karmelu" 1940 r. s. 17; M. O s tr o w s k i. kościół i klasztor Karmelitów Bosych
w Kamieńcu. "Przegląd Katolicki". R. 1 (1863) s. 550;. A. P r u s i e w i c z. Kamieniec
Podolski. "Litwa i Ruś" R. 2 (1913)z. IV-V s. 29; A. J. R o Ile. Zameczki podolskie.
T. U. Warszawa 1880 s. 290; W o l y n i a k (Giżycki). Zniesioną kościoły i klasztory
r:?}'msk.o-katolickie ... w diecezji łuckiej, żytomierskiej r kamienieckiej. "Nowa Polonia
Sacra" (wyd. ks. Jan Fijalek). T. I. Kraków 1928 s. 219-291; Volumina Legum. T. IV.
Petersburg 1859 f. 420 s. 193; Przekazy ikonograficzne w' Arch.Prow. Karmelitów
Bosych w Czernej.

