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1. KLASZTOR', SS, STANISŁAWA I ANNY W ZAKRZEWIE,' 

, Z' klasztor,u'oo;karmelitów bosych w 'War~;'zawie' na Krakowskim 
Przedmieściu wyszła' nowa fundacja wmiejscowośći Zakrzewo, pow. 
Nieszawa, w pobliżu Aleksandra Kujawskiego. 

Fundatorami zakrzewskiego klasztoru byli StaiIisława' i Anna z Po,.. 
nętowSkich Sokołowscy, kasztelanowie, bnescyci kujawscy (ryc. JOD). 

S~Il1a kon~epcja.funda~~i zrodził~ się przed 1745'r;;Re~liZacjajej.nastą .. 
pIła w pierwszej połoWIe styczma 1745 r. Aktem z dma 5 stycznra 1745 
roku kapituła klasztoru warszawskiego postanowiła dać o. Celestynowi 
od sw, Kazimierza (Jakubowi Iwińskiemu), przełożonemu wyznaczonemu 
na nową fundację: 1 kielich,2ornaty białe, 2 alby,j 1 mszaP. Oprócz 
o. Celestyna, na fundację udał się o. Cezary od Matki BożeJ z Góry 
Karmelu. 

Sokołowscy wystawili karmelitom klasztor z drzewa. Dedykowano 
go św. Stanisławowi i św. Annie, patronom fundatorów. Na utrzymanie 
klasztoru kasztelanowie zapisali przyległy folwark Gęsin w pow. nie
szawskim 2. W pierwszych latach swego istnienia fundacja administra
cyjnie należała do klasztoru w Warszawie. Karmeliciprżebywający 
W rezydencji zakrzewskiej wchodzili w skład kapituły warszawskiej~ 
Przybywali do Warszawy na. wybory socjusza na Kapitułę Prowincjalną. 
Wszelkie zapisy i kontrakty na rzecz fundacji w Za:k:rzewie zatwierdzała 
i przyjmowała kapituła klasztoru warszawskiego. Z zapisów tych przy,.. 
jęto następujące: , 

1150 - 1() czerwca. Zatwierdzenie i przyjęcie zapisu 3.000 fi. z obliga~ 
cją wieczystą 6 mszy w miesiącu od,Wojciecha Sokołowskiego, 
chorążego kruszwickiego 3. 

1 Bib!;" UW rkps 40. Acta capituli conventus varsaviensisk. ,156. 
2 Słownik geograficzny. T. XIV. Warszawa 1895 s; 318. 
3 Acta capituli conventus vaIsaviensis k. 168. 
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1151 - Zapis sumy 3.000 zł od Podczaskiej z obligacją dwóch mszy 
w tygodniu. 

1151 - Zapis sumy 2.000 zł z obligacją wieczystą jednej mszy w ty
godniu, od Józefa Sokołowskiego 4. 

1153 - 20 grudnia. Zapis sumy 2.000 zł z obligacją wieczystą 2 mszy 
w miesiącu, od Jadwigi z Sokołowskich Chorysiewskiej 5. 

1155 - 22 grudnia. Konfirmacja zapisu sumy 6.000 tynfów dla rezyden-
cji zakrzewskiej, dokonanego przez Annę z Porętowskich So

kołowską, fundatorkę klasztoru. Z ,tej sumy Sokołowska przeznaczyła 
4.000 tynfów na 4 msze w ~iesiącu·ia:r;tJX\Tęrsą.:r:z,5i;2:90;·'t:y.1lI,fx)w;,na oliwę 

do wiecznejlampki w kościeJe 6: ' 
'- ", ... ",. .". ~ ~ 

W październiku 1152 r. zmarł Stanisław Sokołowski, fundator klasz-
toru. Ciało jego pochowano w kościele w Zakrzewie. Kazanie pogrze
bowe wygłosił.o. ,Geża.ry od Matki Bożej,przełoźon'y'konwentu 7. '; .',\ 

Rezydencja zakrzewska podniesiona została do stopnia wikariatu 
ok; 1754' r., a przedcł160 x.' do. godności przeoratu.- Wskazuje na. id obec
ność na Kapitule ,Prowincjalnej w 1160. r. 'w Berdyczowie o' .. Juliana 'Qd 
Aniołów, który figuruje na,liście jako przeor ,klasztoru .w: Zakrzewię 8. 

Konwent zakrzewski. był z.przerwami'przeoratem, od J 151. (?) do, J n8 r. 
W 1803r. znowu· klasztor zamianowano przeoratem z.tego powodu,' że 
·częŚć zgromadzenia.poznaiiskiego, po kasacie tamtejszego domu zakon
hego,przybyła do. Zakrzewa. W 1841 r. znów: klasztor; jest wikariatem 9; 

A.w+ 1854.c.....1864 jest na nowoprzeOl'atem 10; 

" Tu.·w Zakrzewie; w dniu l/października 1199 'L, z' rozporządzenia 
Jana. Albertrandy'ego, delegata' apost.·i .0fiCjała warszaWskiego, ·odby
ła ;'się 'Kapituła Prowihcjalna 11. Ponieważ;;po trzecim rozbiorze Polski 
pod zaborem pruskim znajdowały się tylko dwa pełne klasztory -'-;
przeoraty, w Warszawie i-Poznahiu; oraz wikariat w Zakrzewie; dlatego 

4 Tamie k: 171:' 
-:~: Tamze.· 

6 Tamże k. 175, . 

. • 7 Korpnacyq. całemu.. n~ebu ,sławną. wyspkięgo . urodzenia (, .. ) JWP. StQJlisla.wa iw 
WieJkięj W!zĆ!cy. Sokołowskiego,)asztęJarid brz~~kiego.~ .. przyzłoźeniu drogieg;. ciaI~ 
depozytu w koŚcieJe zakrzewskifnswojey" fundacyi WW. OÓ.Karmelitówbo'~y~l{piow. 
polskiej'c.:.)pizezW: f. Cez'alego ocl 'N: P~~M;lIyi z 'Góry Karmelu' ( ... )w!ek;; 'PIZ~
s'złyin: cl.~ '23 . października' ogłOszona;. tli teraz >tia 'kons6lacyą' załosne r caley . .prześw,ietne j 
familii, osobliwie JWP. Annie z Ponętowskich Sokołowskiej, kaszt., brzeilkiey. i ,fun
datorce najłaskawsz~y reprezentowana roku 1753 w Warszawie, w druk. J. K. Mej. 
{Estr.'XIV s. 138). "... .. 'c ::; - i ".-

.: ,.B Ap 10. Acta pr6viilCiae 'S. S:piritus ab :anno' 1760.-.-;1793 s~ 2;'" , : 
9 Catalogus PP. Cermelitarum Discalceatorum necnon,Monialium:Prpvinciae Po

lonae S. Spiritus Anno Domini 1841 s. 41. 
10 Catalogus tam .. , Fratruin:'qUam 'Mónialitim ordinis CarinelitaruIIi Dlscaice'atorum 

Provinciae Polonae AD 1859""':1864.' . / .. '.' ;".,;..,; , 

11 Acta capituli conventus varsavien'Sis.k.:'218. .l ;". 'l: 
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,Kapituła"Prciwincja.1nańłbgła :wyhrac' tylko wikariusza pr()wincjalnego 
-semiprbwincji. Został nim O. CliryzostomOdświ'Maciejai, ~"" 

W latach 1860-1861 o. Walerian od św. Brygidy (Surl:eltbstahii 
pr:zeor w Zakrzewi.e, ,z pomocą miejscowej ludności .:wybudowaLpiętro~ 
,~y klasztor' murowaij,y.'pom żakonny, skasoviany ,~o~t~t prze~;'rźąd car-
ski dekreteu;i"~"dpi~27fi~t~p~da lą64i:~ :. ."""".,'",';:,, ,':/::',' '~," 

-, ,~ . , ! "'-~ .• ' 

--, .' 
.-;. 

"KościółbarolroWy,':drewnii:uiy, kÓristrukcji'zręboweJ; fa'sird<fhJi6co:. 
n y na południe'. Korpus !trzynawowy. N aW'ybocżneodditeloKe-; ód: 'ceIi:
tralnej arkadami o łuku koszowym, wspartymi na ośmiobocznych słu
pach. Po bokach prezbiterium, w przedłużeniu naw kruchta (od wscho
du) i zakrystia (od zachodu) z lożami kblatbtsldmtrici pięt~ze,; ot\v'a~tymi 
do prezbiterium prostokątnymi otworami. Wnętrze prezbiterium i głów
:nejnawy'nakryte deskoWyin stropem':kblebkowym,' a'nawyboczne 
i pÓzbsta'le pomieszczen.ia 'i stf6pcim'ipła.skimL' Fk:s~da dwukon'dygrtacyj
ha~"'zwieńczona trojkątenJ: i'kiź'}rżi:iin"na "~icżycici.;w" narożach riiskYe 
wreźe;'nakrytecebulastymi h~łinami ii~ta~niaihi,' p6k'ryteblaclrą. ie~ 
wnętrzneelewade 'OszaloWarie. Dachy' siodłoW:e,na.d bocitJ.y:ini riaw'ctmi 
1 przybridówkamipulpitowe, pokTyte blachą (ryc. 98-c-f)9).;' 
, ""Zasadniczy wystr6 jlwypbsażetiie Wnętrza z XVIII -w.'Oita'rzgłó'wny, 
p6źnobarokowy; 'z rzeźbi-oną nastawą adorujących. anioł6w i tT~ema 
kompozycJanii malarski'mi:Mcitki Bożej Częstochowskiej w 'predelli, 
s'w.' Ahhy Samotrzeę'wiówcii#:Ym retał?ulurtl i śy:r. Stanisława Sźczelra: 
nawskiego -IN zwfenczeniu. ołtarz boczrfyw prezbi'terium'z 'drugierp6~. 
XVII w. z kręconymi kolumr'raIIli, z rzeźbamidwóch'aniołów i'bilCIlaŚw. 
w zwieńczeniu. W retabulum obraz chrztu Chrystusa w Jordanie. Ołta
rzew nawach bocznych rokokowe z kolumnami. Z lewej stronypoświę
'cony Matce Bożej z rzeźbami śś. Joa~hirilai 'Ahriy: vi rei:abuiuni 6:brai 
Niep. Poczęcia NMP" przyozdobiony metalową suknią. W zwieńczeniu 

rtmiejszy'obraz;:priiwdbpocf6bi:fie Św. Eliasia proroka, Po prawej stionie 
ółtarz,Św:'J6zefEi z'nefbamLMelchizedecha, Śś: Elżbiety:; Teresyod.Je
zusa 'j:j'anaOd KrzYża. Wretabullun ohraz ŚW:."jÓzefaz niiedątkiem 
przyozdobiony' srebrną stlklenką,wykonaną prze~ toruńskiego' ił9tiiika 
Michala:>bawicia' Hausmanna (poł." X\lttf w.) 12, zasuwany: drugIm" óbra~ 
zem św. Antoniego Padewskiego, namalowanym przez Pietraszewskiego 
w 1808 L 13_W zw.ień'czenhl"wiija, św. Gertrudy. Ambona· z poł, XVIII w. 
i'''koinpb~yeJami:inillarskifui:ewange1istów·'irz~źbąśw. Michała :Archa-

. ; ; .' '. - ':"".." : . :", : : i',. '>' :. " " \~ 

12 Zakrzewo. W: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. XI.' Wojewódzfwo'byd
goskif! 'p'i:id4"ed." TadeuszaCh!' i a'n o w 's 'k i e !f8 i-Mari1uia' K Q'r n e c ki e g o. Ze
sżyt I;'PViviat-" ale:ksandroW:Skt -··Warszawa 1'96'9 s. 4"0. -" °l" 

13 Tamże s. 41. 
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nipła W zWlenczeniu. DWą barokowe, konfesjonały., i sta<::je drogi krzy
żowej z 2 poło XVIII w, Z!łch()wałyąię, dwa portręty trumieIlIle fundat()~ 
rów klasztoru: " ' ,r 

L Stanisława Sokoło~skiego z h. Pomi<mi'litetami S[taIiisław] zW{i'el
kiej] Wi[rzący] S[ okołowski]~[asztelan] B[rzesk,o] K[U:jawski]. 

2. Anny Sokołowskiej z h. Pomian; Brógoraz"Nałęcz i literami A[nnal 
z Pi[onętowskich] S[okołowska] W[asztelanowa] B[rzesko] K[ujawska]. 
Po stronie wschodniej kościoła wznosi się piętrowy k,lasztor nP.' rzu

cie prostokąta, podpiwniczony, otynkowany, bez;stczeciólniejszych wa':" 
lo.!ów ,architektonicl:nych .. :ęl~wacje podzielone gzymsem między kon
dygna,c)ami. Dach ,siodłowY"kryty dach~'o/ką. Buqynek murowany. 

2. ,~LASZTQlł- W, POSZUMIEN~p _" 

K~asztor pod wezw~ św.St~pisławp. w PO$zun:iieniu (pow:,oszmiański), 
został ufudowany w 1760 r..przezStaJ;lisława Narbuta"niiejscQwego dzie
dzica. Od 1780 r., przy klasztorze _ ~armelici prowadzili parafię" (liczącą 
762 dusze) oraz szkołę parafialIlą. vi 1782 r. kształciło się tu 15 yczni<~w 
szlacheckiego pochodzenia, 3 mieszczan i,3 włościan. Po znls.zc:Z;Emiu w.Q.,
jennym kościół w 1818 r. został odbudowany, a w 1819 r. konsekrowa
ny przez bpa Tadeusza Kundicza, sufragana wileńskiego .. Przezcca!y czas 
swego istnienia konwent był rezydendą. W 1816 r. przebywało w nim 
trzećh karmelitów: o. Bonifacy Kozaryn -przełożony, o. R,ohertŁawry
nowicz i O. !=hryzostom Tawtowiq - kaznodzieja. W 18Hl r_oku prze
łożonym ,był o. Korneliusz Mirski, a w 1827 r. o. Bruno od św. Teres)1" 
(Petrykowski).-;Klasztor uległ kasacie w 1832 r.14 

3. KLASZTOR W TAGANRQGU 

W Taganrogu' - miasteczku portowym, nad morzem Azowskim, 
w 1811 r. karmelici założyli rezydencję przy kOściele Sw. Trójcy Ko_ś':" 
ciół miał być wybudowany nakładem rządu w 1806 r. Przez szereg lat 
rezydował tutaj o. Serafin ąd św. ,Stanisława Kostki (Holfeld)., Nieznane 
są dalsze dzieje rezydencji z powodu braku historycznychźródeł1S • " 

14 Ź ród ł a: AP 4. Spis karmelitów i karmelitanek bosych ... k, 17-18. Rkps 35. 
J.M.O i ż y ck L Kilka szczegółów fragmentarycznych o prowincji Jitewskiej karme.~ 
litów bosych k. 60-63. Jan Kur c z e w s k i ks. Biskupstwo wileńskie. Wilno 1912 
S. ,260, 293 .• ' _ " 

15 Ź ród ł a: j\,P 27. ,Datalogus PP1 ac PP., CarmeIitarum ,Discalceatorum, provinciae 
S. Spiritus et S. Casimiri (1'833) k.-3a. Słownik.geograficzny. T. VII. Warszawa' 1892 
S. 142. 


