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FUNDACJA. PRZY UL. ZATORSKIEJ

..Na gruzach kla~~t~rów zniesionych przez zaborców' powstało'n'owe
życie: K'o~went czerneński, zreform()wany i odnowiony w '-f880 roku,
$tał SIę źródłem odnowy i kolebką życia zak()nnego dla .. całej wznpw"io'::
nej prowincji. Jego dynamizm był ekspansywny. Z"klasztoru wCzerrreJ
wyszły dwie fundacje ...:.-. w Wadowicachf w Krakowie.
.
Dnia 18 września 1891 r. o. Hieronim od Niepokalanego Poczęcia
NMP (Gotti), generał Zakonu, wizytując klasztor w Czernej, poddał myśl'
założenia nowego klasztoru z alumnatem, jako nieodzowny' warUnek
wskrzeszenia prowincji polskiej Ducha Sw. i jej rozwoju ( Koncepcję
tę przedłożył Definitorium Prowincjalnemu w Linzu, zwołanemu specjal~
nie w tymC:eh1 2• Definitorium w dniu 1'1 października 1891 r. postarro~
wiło założyć nowy klasztor z alumnatem w mieście, w którym znajdow~łoby się gimnazjlim. Kapituła czerneńska wysunęła pod fundację aż
kilka miejscowości: . Cieszyn, Bochnię, Wadowice, Tarnow i Kraków,
w listopadzie 1891 r. o. Rafał Kalinowski z o. Bartłomiejem Diaz de Ce~
rio wyruszyli na wizję lokalną do Wadowic. Ponieważ co do miejsca
fundacji wśród ojców kapituły czerneńskiej była wielka rozbieźność.
zdań, generał Zakonu w liście z dnia 16 grudnia 1891 r. polecił o. Bo.nawenturze od Najśw. Serca Maryi (Kirschsteinowi), prowincjałowi austro-węgierskiemu, za poradą definitorówwybrać najodpowiedniejszą miej&COWOŚĆ pod fundację s: Wreszcie DefinItorium Generalne, po' zasięgnię:
ęiu opinii i zbadaniu sprawy, wybrało i zatwierdziło Wadowice pod
fundację klasztoru i alumnatu (aktem datowanym w RZyrrlie, dnia 12
stycznia 1892 r.) 4. Aktem z dnia 22 kwietnia .1892 r. ks;.Albin kard. Du~
AKC 23. Liber yisitatlonum generaliumab annO 1659 s. 101.
AKWD 3: Treść kroniki konwentu naszego pt. św. Józefa w Wadowlcachk.6,'
3 AP 13. Origo et progressus fundationis conventus wadovicensis. Acta 'etdocu-'
menta semi-provinciaE! restauratae k. 145.
4 AP 13, jw. k. 141.
1

2

576

II. KLASZTORY KARMELITOW BOSYCH

najewski, bp krakowski, udzielił pozwolenia na założenie nowego domu
zakonnego wraz z kolegium 5. Nową fundację Stolica Apostolska zatwierdziła dokumentem erekcyjnym 23 sierpnia tegoż roku 6.
Po załatwieniu wszystkich formalności, klasztor w Czernej wydzierżawił na trzy lata dom w Wadowicach, przy ul. Zatorskiej 35, należący
do Franciszka Foltina, właściciela drukarni i księgarni, za czynsz roczny
550 zł. W dniu 1 sierpnia 1892 r. wyruszyli z Czernej na nową fundację
karmelici: o. Rafał Kalinowski - jako przełożony, br. Alojzy od Niepokalanego Poczęcia NMP (R6ssel) ~ k,!charz, br. Izydor od św. Józefa
(Wojdarski) - jako furti~niząkrystian, orazjako prefekt dla alumnów
o. Bartłomiej od św. Teresy (Diaz deCerio)- Hiśzpan, który 19 sierpnia
powrócił do Czernej, a na jego miejsce przybył o. Jan Chrzciciel Bouchaud 7.
Przez kilka tygodni trwała adaptacja mieszkania do potrzeb klasztoru. Ojcowie przez dwa dni odprawiali msze św. w kościele parafialnym,
a następnie do 15 paździer:tlika w kaplicy szpitala wojskowego. W tym
czasie dobudowano część domu, w której u:r:ządzbno kaplicę (10 mdt,
8 m szer.), zakrystię i salkę ella alumnów. W dniu l1istopada kard. Albin
Dunajewski, bp krakowski, 'przy okazji poświęcenia bursy Stefana Batorego, poświęcił b godz . ., rano również nową kaplicę pod wezwaniem
św. Józefa. ' . ' . .
:
.
Siostry karmelitanki pose źWesołej
Krakowie podarowały do'
głównego ołtar~a obraz śW. Józefa; pochodzący z dawriego ich klasztoru
w Wilnie 8.
'
Prze~ 7 lat karmelici prźebywaIi w tymczasowym budynku, utrzymując alumnat '~prowadząc apostolstwo. O intensywności ich pracy duszpasterskiej' świadczy wzrost' Komunii św, w kąplicy. W 1892 roku rozclanow kaplicy 932' komurrIe św. W 1893 r. -'--8.327, 1894 ---.:.. '11.270,
1895 - 15:169, 1896 - 18.280, 1898 - 22.559 Komunii9~
.

w

2. HISTORIA BUDOWY OBECNEGO KLASZTORU

Na Kapitule Prowincjalnej w 1894r.o. Rafała Kalinowskiego obrano
przeorem klasztoru w Czernej~ Na jego miejsce do Wadowic przybył
o. Kazimierz od Niepokalanego Poczęcia NMP (Rybka). W swych wycięczkach po okolicy szukał odpowiedniego miejsca pod bud~wę wła§-'
Tamże. Kopi~ dokumentu k. 160.
k. 162.
7 AKWD 1. Br. Izydor, Woj d.il.r,s)):i,. Kronicz,ka prYW(1tna czyli spis'. najważ
niejszych rzeczy,i t,micln,/akie zachodziły od ,poczc;tku naszej fundacji w Wadowi5

6 Tamże

cach,k.,2.
8

g
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Obecnie zńajduje się w kaplicy w Internacie w Wadowicach.
AKWD 1. Kroniczka prywatna ... k. 3-10.
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eiWego klasztoru.: POI1ieważtąkiego miejs,ca nieznalązł, postanoWił zakupit od Franciszka Folti.na r,ealność l?o, drugiej strc:mie kaplicy przy
ul. Zatorskiej ..
Rok 1895był decydujący p-la dalszego istnienia fund:a,cji. Pop- yvpły~
wem sugel;ltii karmE3Utan,ek bosych' z Krakowa ńa Łol?zowię, kOnwent
czernęński zamierzał zwi.nąć hospicjum. w' Wadowicach, .li otworzyćfun
dację w Krakowie,. na własnym gruncie, na PrądIiikulO. Qprócz ubogiego 19du przyw~ązanego do' karmelit9w, nic nie prze:rnawia~o za Waclowicami. Dla ratowania sytuacji przybyl na miejsce o. Bonawentura, pro-o
wincjał. Wys~uchał opinii tamtejszych ojców. tstącl uclał s~ędoCzernej,
gdzie wpłynął Ila kapitułę,libynie rezygnowała z fundacji.: Jednak projekt o. Kazimierza Rybki.- budowy klasztoru na .. gruncie Francis21ka
Foltina -:- nie znalazł szerszego uznania. Q. Jąn Bouchaucl poddał PrOjekt budowy w dolince ;koło Janików i Widrów. Zwrócił się w tej sprawie do prowincjała, przebywającego.w Częrnej. Q. Bonawentur,a wysłało,
o. Bartłomieja od św. Teresy, jako swego delegata do oceny izaopiniowania projektu o. Jana Bouchaud. O. Bartłomiej zwrócił uwagę, że w clolinie będzie wilgoć; raczej na "górce" kilka metrów 'wyżej jest naJodpowiednięjszy teren podbudowę nowego klal;lztoru. Po clokonaniu wjzji,
wszystkim spodobało się wskazane mięjsce. Postanowiono nabyć parc,ęlę.
Władze państwowe, zanim udzieliły pozwolenia na.budowę klasztoru
w' Wad,owica~h, zażądały od konwentu w Czernej wyjaśnienia, jaką, sumę przeznacza na utrzymanie zakonników, a jaką na Qudowę klasztoru.
Kontraktem z dnia 28 czerwca 1893 L kapituła czerrreńska spq;edała
Annie.z Zakrzewskich hL Potockiej ą morgów 1230 sążni ziemi na Prąd:,
niku Czerwonym, za SU1P-ę 4.750 zł. reńskich'11. Kwotę powyższą wraz
z innymi, w sumie 3,7.266 zł ręńskichprzeznaczonp dla Wadowic 12, z tegona utrzymanie zakonników, 30.000 zł.. L, a 7.26(:) zł na zakupienie parcel i budowę klasztoru. Na podstąwie ,aktu fundacyjnego wydaneg.o
przez konwent wCzernej" władze rządowe 'dnia 31lipc;:a 1896 r.(nr
65026) udzieliły pozwolenia na; budowę'klasztęru wWadowicach 13. Ną
Łychmiast ,rozpoczęto pertraktacje zw:łaścicielami o nabycie parcel p'od'
budowę. Dzięki pomocy j pośrednictwu 'adwokataJ. ,Iwańskiego,' który
sądow:nieprzeprowapziłkontraldy kupna i sprzedaży, zakupiono po~

trzebne parcele po 700

zł

r. ,za 1 nlórg.

Z początkiem 1897 L rozpoczęło się gromadzenie :rnąteriałów budo-~
wlanych. Dnia 15 maja zaczęto kopać studp.ię, którą ukończono 25 czerk. 5.
AP 13. Acta et documenta
daży k. 174.
12 Tamże k. 177.
13 Tamże k. 245.
10 Tamże
11

31 -

Zakon 00. Karmelitów BoSych

semi-provinciaerestauratae;kontra~t

' .

kupna i. sprze-
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na 16,85 m studnia kosztowała 800 zł r: Dostarczała wody
do budowy klasztoru. Wykopy ziemne pod' fundamenty rozpoczęto
12 czerwca. Same zaś fundamenty murowano od 31 sierpnia do 1 paź
dziernika;. Przez całą jesień gromadzono kamienie z Gorzenia od Krobickiego i cegłę prasowaną od Peterka Z Białej. Budową kierował Adam
Kozłowski, budowniczy zWadowic 14. Odśtycznia 1898 r. kierownictwo
robót przejął br. Hilarion Sowik, budowniczy. karmelita bosy. Do budowy kościoła sprowadzono z Wiednia architekta Jordana, który skorygował oraz przeprowadził korektę planów kościoła.
Z ·początkiem marca 1898 r. rozpoczęto budowę zakrystii, a w kwietniu: - kopanie i zakładanie funda:mentówpod kościół. Przy budowie było zatrudnionych ok. 100 robotników. W sierpniu dwupiętrowy klasztor
przykryto dachem. Dnia 11 września bp krakowski Jan Puzynapoświęcił
kamień węgielny kościoła (pod wezw.
Józefa), którego mury wyciągnięte były już pod gzymsy 15. Sporządzony dokument pamiątkowy,
w tubie ołowianej, zamurowano w kamieniu węgielnym, obok ołtarza po
stronie ewangelii. W listopadzie ukończono roboty murarskie świątyni
oraz położono dach na kościele, zakrystii, furcie i wieży.
Od 2'1 listopada 1898 r. przełożonym fundacji został o. Chryzostom
od Wniebowzięcia NMP (Lamoś).O. Rafał Kalinowski powrócił do Czernej. Zmiana ta była opatrznościową dla konwentu. Nowy przełożony
przystąpił z szerokim rozmachem do dalszej budowy klasztoru. Jego
osobistą zasługą było powiększenie zasięgu prac budowlanych. O. Chryzostom przedłużył skrzydło zachodnie o 10m. Zaplanował w nim kuchnię, refektarz, oficyny i pomieszczenia dla alumnów. Budowę tego skrzyła rozpoczęto 13 marca 1899 r. Dnia 'l kwietnia przystąpiono również do
budowy wielkiej zakrystii na parterze i chóru zakonnego na piętrze
w przedłużeniu prezbiterium. Prace nad ukończeniem i wyposażeniem
wnętrza kościoła szybko postępowały, ze względu na ustalony z góry
termin konsekracji świątyni. Trzy ołtarze, ambonę i figurkę Dzieciątka
Jezus wykonał artysta rzeźbiarz Ferdynand Stuflesser w Gr6den St. Ulrich w Tyrolu 16. Wielki ołtarz kosztował 2.500 zł r. ci dwa boczne po
150 zł r. Obraży do ołtarzy w kościele malował Franciszek Bergman
ż Gablonz w Czechach. Obraz Matki Bożej Szkaplerznej kosztował 42,
a św. Józefa do głównego ołtarza 140 zł L 17 Dzwony wieżowe wykonał
Karol Schwab w Białej (za sumę 2.006 zł r.). Poświęcił je ks. Andrzej
Klimczak, dziekan z Frydrychowic, w dniu 19 czerwca 1899 r. Otrzymały
imiona: Jezus, Maryja, Józef. Organy kościelne wykonał Riegerz Jagersdorf za 2.600 zł r.

Sw.

14

AKWD 1. Kroniczka prywatna k. 7.
k. 8.
Tamże k. 10. Zob. Kartogr. AKWD 6. Plan

15 Tamże
16

ołtarza

wielkiego.

17 Tamże.
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3. KONSEKRACJA KOSCIOŁA I INAUGURACJA ŻYCIA ZAKONNEGO

W dniu 26 sierpnia 1899. r. odprawiono po raz ostatni mszę św. w kaplicy przy ul. Zatorskiej, a po południu uroczyste nieszpory, w czasie
których kazanie wygłosił ks. Zyła, proboszcz z Radoczy. Po nieszporach
uformowała się procesja, w której o. Bonawentura, prowincjał, przeniÓ.sł
uroczyście Sanctissimum na "górkę", do namiotu zbudowanego przed
kościołem. W procesji brali udział prawie wszyscy mieszkańcy miasta.
Ko:p.sekracja kościoła odbyła się dnia 27 sierpnia. Dokonał jej książę
kniaź z Kozielska JanPuzyna, bp krakowski 18. Pierwszą mszę w koście
le odprawił ks. Andrzej Klimczak" dziekan z Frydrychowic. Przez trzy
kolejne dni trwały uroczystości.
Dnia 30 sierpnia, pod przewodnictwem o. Bonawentury Kirschsteina,
prowincjała, rozpoczęto w nowym domu wspólne akty życia zakonnego.
W tym dniu prowincjał podniósł klasztor- dogodności wikariatu, uniezależniając .go. od konwentu· w Czernej. Wikarym -klasztoru . został
o. Chryzostomod Wniebowzięcia NMP (Lamoś). Dnia 16.III.1899 r. erygowano w klasztorze .Kolegium Filozoficzno-Teologiczne dla kleryków.
Lektorem fi1ozofii.zamianowano o. Mariana Goeschlbergera. Prefektem
ahlmnów pozostał nadalo. Kazimierz Rybka. Porządek dnia dostosowano
do zadań wikariatu i kolegium. W klasztorze mieszkało 14 zakonników,
w tym 5 kp ł a nó w: Jan Chryzostom Lamoś, Mariąn Goeschelberger,
Kazimierz Rybka, Romuald Kućka, Jan Nepomucen Sowa, oraz k l e ry-:
c y: Jan od Krzyża (Wurm), Albert od Nawiedzenia NMP(Drobniak),
Engelbert od Wszystkich Swiętych (Deventes), Czesław od Wniebowzię
cia NMP (Jakubowski), Jan Kanty od św. Teresy (Osierda), a także
b r a c~i a.": Izydor od św. Józefa (Wojdarski) - zakrystian, Edward od
św. Teresy (Palka) - furtian, Edmund od św. Teresy (Zarzycki) - ku~
charz i Hilarion Sowik l9 .
Po konsekracji kościoła, kontynuowano budowę i wewnętrzny wystrój klasztoru aż do 1901 r. W dniu 5 maja 1900 r. o. Chryzostom Lamoś.·
został prowincjałem prowincji austro-węgierskiej, a wikarym klasztoru
w Wadowicach wybrano o. Bartłomieja od św. Teresy, Hiszpana. Za
jego urzędowania, staraniem specjalnie założonego w tym celu komitetu
pod przewodnictwem rzeźnika Aleksandra Zębatego, wzniesiono obok
kościoła postument ze statuą św. Józefa, otoczony żelazną balustradą_
Poświęcenie figury odbyło się 16 lipca, w uroczystość Matki. Bożej
Szkaplerznej.
.
.
.
Zakrystię wzbogaciły srebrne naczynia i bogate paramenta liturgiczne, ofiarowane klasztorowi przez dobrodziejów. Dnia 24 listopada
18 Tamże

k. 12.

Catalogus Ord. Carmelit.Discalceatorum jn._provincia Austro-Hungarica sub ti·
lulo s. Leopoldi Anno 1900. Jaurini 1899 s. 12.
19

37·
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1900 r. b. Władysław Sojka,-bernardyn z Kalwarii, założył w kościele
i poświęcił drogę krzyżową, rzeźbioną w drzewie, zakupioną ,u Ferdynanda Stliflessera w Tyrolu za cenę 800 z12°. U tegoż rzeźbiarza nabyto
też ołtarz do chóru zakOlmego, za 700 zł złożonych na ten cel przez
Józefa i Annę Szafranskich .-z Frydrychowic 21 •. Nowy ołtarz zainstalowano w chórze 3 grudnia 1900 roku. W tym też czasie przeprowadzono
odwodnienie budynków i meliorację ogrodu, vi którym założonoowo-.
cowy sad.
Po ukonczeniu prac murarskich przy budowie klasztoru i muru klauzurowego,o. Chryzostom Lamoś, prowincjał, w dniu 7 lipca 1901 r. zaprowadził w nowym domu kanonicżną klauzurę. Całość budowy (łącznie
z wewnętrznym urządzeniem i gospodarstwem) kosztowała ok 120.000 zł
renskich.
Na prośbę miesikanców Wadowi c magistrat miasta zmienił' nazwę
ulicy Zawadzkiej na Karmelicką.
Dnia 10 października 1903 T. na- Definitorium Prowincjalnym podniesiono wikariat wadowicki' dogodności przeoratu. Pierwszym przeorem
klasztoru zostało. Chryzostom od WniebowzięciaNMP. W 3 lata póź
niej, tj. w 1906 r. na Kapitule Prowincjalnej w Wiedniu, na przeora
konwentu w Wadowicach wybrano o. Rafała Kalinowskiego, który zmarł
na tym urzędzie w opinii świętości, w dniu 15 listopada 1907 To
Klasztor spełniał swój cel. Przez swoje kolegium humanistyczne dla
chłopców i Kolegium Filozoficzne dla kleryków stał siękólebkąpowo
łan zakonnych. Rozpowszechniany przez karmelitów kult Matki Bożej
Szkaplerznej i św. Józefa ściągał z okolicy tłumy ludzi na uroczystQści.
Kapłani niezmordowanie pracowali w konfesjonałach; Dowodem tej pra'-'
cy jest progresja Komunii św.:
Rok 1900
1901
1906 .
1908
1909
1911

ilość

komunii: 41.225
49.765
51,480
61.740
63.000
·83.200

W czasie pierwszej wojny światowej klasztor zajęty' był na szpital
wojskowy. Alumnat' zamknięto. W 1920 To otworzono znów Kolegium,
które z przerwami istnieje do dzisiejszego dnia. W 1945 r. opuszczając
Wadowice, Niemcy podminowali zabudowania internatu i klasztoru.
Dzięki szczegÓlnej opiece św. Józefa klasztor uniknął zniszczenia. W dowód wdzięczności za cudowne ocalenie, Zgromadzenie ufundowało św.
Józefowi pamiątkową tablicę w prezbiterium kościoła.
20 Archiwum Klasztoru wWadowicach. Kronika klasztoru .• T.
21 Tamże.
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W 1957 r .. zainstalowano w kościele,' zakrystiach, chórze zakonnym
i furcie centralne ogrzewanie (za 95.000 zł). W rok później przeprowadzonokapitalną restamację 'wnętrza kościoła. Położono polichromię (za
175.000 zł) i odrestaurowano wszystkie ołtarze wraz z amboną. W latach
następnych przeprowadzono w klasztOrze centralne . ogrzewanie i kapitalny remont dachów z rynnami.

4. OPIS KOSCIOŁA I KLASZTORU

Klasztor usytuowany jest na wzgórzu poza miastem, od strony połud
niowej, obok dawhiejszych ulic Karmelickiej i Słowackiego. Budynek
murowany z cegły prasowanej zajmuje parcele 753 i 751/3 w wykazie
hip. gminy katastralnej Wadowice (ryc. 110).
Koś

ci ó łtrzynawowy, neoromański, lekko zwrócony· fasadą na
zachód, o wymiarach zewnętrznych 17X28 m. Nawa główna
szer. 7, wys. 12 m, czteroprzęsłowa. Scianypodzielone lizenami i bardzo
wąskim gzymsem. Nawy boczne (szeT. 4, wys. 5,5 m) otwarte do nawy
głównej archiwoltami, wspartymi na filarach. Ponad łukami arkad po
tr~y płytkie sklepione nisze. Prezbiteri1?ll prostokątne, położone o dwa
stopnie wyżej od nawy. W bocznych ścianach po dwa oszklone portale
do zakrystii i kaplicy brackiej. Nad portalami okna do klasztoru i na
poddasze. nawy bocznej. Sklepienie naw krzyżowe, podzielone gurtami,
oparte na oporach wzmocnionych zewnętrznymi skarpami. Nad bramą
wejściową chór muzyczny wsparty na arkadach trzech bram prowadzą
cych z kruchty do wnętrza świątyni. Kruchta - w granicach jednego
przęsła nawy --'- pod chórem muzycznym, zamknięta ścianami od strony
naw bocznych. W lunetach 10 okien przesklepionych arkadowo. Fasada
prosta bez szczególniejszego znaczenia. Po bokach zdwojone lizeny. Portal półokrągły, z cegły, zwieńczony tympanonem z herbem karmelitań
skim w polu. W środku fasady rozeta
okno w formie gwiazdy sześ
ciorożnej, a ponad nim płytka półokrągła nisza. Po bokach fasady pół.:.'
okrągłe wąskie okna do bocznych naw kościoła.
Ołtarze, ambona i droga krzyżowa wykonane przez rzeźbiarza Ferpółnocny

=-

dynanda Stuflessera w Tyrolu.

Przy ścianie czołowej prezbiterium - wielki ołtarz (szeT. 4;85 m),
wykonany z drzewa, malowa:ny i złocony. W środku pancerne taber-.
nakulum, z wyzłacanym tronem zwieńczonym archiwoltą, z księgą o 7
pieczęciach i Barankiem na szczycie. Antepedium podzielone na trzy
pola. Na środku krzyż równoramienny w ornamencie, .po bokach płasko
rzeźby: ofiara Izaaka i ofiara Melchizedecha. Retabulum trzykondygna-.
cyjne. W dolnej kondygnacji ponad predellą 2 płaskorzeźby: arka Noe~
go na falach potopu i prorok Jonasz na brzegu .morza .z wielorybem.
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kondygna'cja ma kształt trój!bramy tryumfalnej zwieńczonej
w środkowej, wyższej niszy - obraz św. Józefa (o wymiarach l,30X2,'ł5 m), malowany przez Franciszka Bergmana, w bocznychstatuy św. Jana od Krzyża i św. Teresy z Avila. Ponad nimi na belkowaniach, w zwieńczeniu statuy śś. karmelitańskich Anioła i Magdaleny
de Pazzis. Środkowa część retabulum zwieńczona arkadą ze statuą Boga
Ojca na Clbłokach otoczonego z 2 stron aniołami (ryc. 112).
Pozostałe ołtarze usytuowane w nawa'::l bocznych, przy. ścianach
przyległych do prezbiterium. Od strony wschodniej ołtarz z obrazem
Matki Bożej Szkaplerznej (o wymiarach 1,36XO,'ł5 m) w arkadzie retabulum. W drugiej nawie ołtarz Z figurką Dzieciątka Jezus.
Z drugiej strony tej nawy, obok chóru muzycznego - ołtarz św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Pod mensą woskową figura świętej w habicie
karmelitańskim na łożu śmierci. Nad mensą złocona nisza z relikwiarzem. Po bokach płaskorzeźby przedstawiające 2 sceny z życia świętej:
komunię i chwilę śmierci. W środkowej arkadzie wspartej na złoconych
kolumnach ~ statua świętej Teresy z krzyżem i różami w rękach. Z le~
wej strony anioł z wieńcem róż, z prawej z lilią.
Ambona z drzewa,sześciobcczna. VV czterech płycinach, przesklepionych archiwoltą, płaskorz'by ewangelistów. Na ścianie tablice
przykazań Bożych, a na stożkow ym daszku gołębica, symbol Ducha Św.
Obok prezbiterium,;.., przedłużeniu nawy wschodniej kaplica zołta-·
rzem Niepokalanego Poczęcia NMP. Za wielkim ołtarzem (w przedłuże
niu prezbiterium) druga zakrystia i skład kościelny (o wymiarach
'łXI0 m), z śufitem lcasetonowym. Na piętrze chór zakonny (również
'łXI0 m), dwuprzęsłowy, ze sklepieniem krzyżowym. Ołtarz z drzewa,
malowany i złocony. Retabulum trójdzielnez' trzema półokrągłymi ni.,.
szami, zwieńczonymi trójkątnymi dekoracjami. W środkowej riiszy,'
wyższej i obszerniejszej,' statua Serca P. Jezusa, w. bocznych zaś statuy Matki Bożej Niepokalanej i św. Józefa~ W ołtarzu tabernakulum.:'
archiwoltą;

Po prawej stronie koścoła murowany k l a s z t o r. Skrzydło połu:d:'
niowe dwupiętrowe (dl. 50, szer; 8,5 m), z dwoma ryzalitami na końcach.
Klasztor podpiwniczony. W trzech kondygnacjach południowych po
8 cel mieszkalnych o wymiarach: szef. 3, dł. 4, wys. na parterze 3,50,
a w górnych kondygnacjach po 3,30 m. Korytarze na parterze szer. 2m;
a na piętrze 2.10 m, sklepione krzyżowo. Skrzydło zachodnie o trzech
piętrach, ze wspólnymi oficynami.
Plany kościoła i klasztoru wykonali w Wa~owicach (15 lutego 1898r;}
budowniczy T. Prauss i inżynier A. Kozłowski. Zatwierdził je burmisttz;
miasta w dniu 18 czerwca 1898 r; L. 22'ł'ł. Plan kościoła został skorygowany przez architekta Jordana z Wiednia i uległ znacznej zmianie.
(W pierwszym planie nawy były trzyprzęsłow·e. Ołtarz wielki miałznaj-:
dować się w absydzie znacznie niższej od sklepień świątyni. Kruchta
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zaplanowana była na zewnątrz, z attyką i balkonem. W fasadzie w miej-:
scu rożety miało być okno dużych rozmiarów, zamknięte, łukiem pół-:
qkfągłynl z podziałami kamiennymi. W górnej c:z;ęści, fasady zaplano- i
wano okno w~ględnie nisze trójdzielne. Wieża klasztorn~miała posia-i
daćzegar).
'
,
W 1937 r.po prawej stronie kościoła wybudowano furtę i rozmównicę, według planów Leonarda Rtisska, architekta w Wadowicach. Od
$trony południowej i zachodniej klasztoru znajduje sięogród otoczony
murem kląuzurowym, obęjmujący parcele pod L. w wykazie kat.: 731/2,
7,38/1, 758/2, 7;39/2, 744/2, 745/2, 751/2, 752/3, 757/2, 763/2, 765l2, 770/2.
Do muru klauzurowego od strony południowej przylegają zabudowaniagospodarc~e z k4lkoma ha ziemi ornej. Do klasztoru nalezą następu
jące parcele iiemiupl'awnej: L. Kat. 716, 717, 718/2,723/2,724, 725,726,
727, 728, 731/1, 132, 733, 738/1, 741, 742, 743, 744/1, 152/2, 157/1, 758/1,
163/1, 152/5, .165/1, 170/1, 71.1/1, 716/1, 171,180, 166, 169, 712, 715, 718,
179, 767, 768, 713, 774, 182, 781, 187, 805/1, 809/1, 809/2, 810/1, 810/2,
614(1, 815. Gmina katastr.Chocznia: 6664/2, 6661/2, 6660/2.
Park i plac przed kościołem zajmują parcele: 754, 776/2, 711/2, 770/3,
165/3, 763/3, 759/3, 75113, 752/4, 752/2, 145/3, 144/3, 138/2, 731/3, 730/1,
729.

5. WYKAZ PRZEORÓW KLASZTORU

,Lp.

I",

1
2
3
4,
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

I. '

, Imię
"

r nazwisko .

O. Rafał od św. Józefa (józef Kalinowski)
O; Kazimierz od Niep. Poczęcia (Rybka)
,O. Rafał od św. Józefa (Józef Kalinowski)
O. ,Bartłomiej od św. Teresy (Diaz de Cerio)
O. Jan Chryzostom od Wniebowzięcia (Lamoś)
O: Bartłomiej od św. Teresy (Diaz de Cerio)
Jan Chryzostom od Wniebowzięcia (Lamoś)
O; Rafał od św. Józefa (Józef Kalinowski)
O. Bogusław od św. Jan,a Chrzciciela (Jacaszek)
O. ,Bogusław od św. Jana Chrzciciela (Jacaszek)
O. Kazimierz od Niep. Poczęcia (Rybka)
O. Kazimierz od Niep.'Poczęcia (Rybka)
O. Anzelm od św. Andrzeja Corsiniego (Maciej Gądek)
O. Sylwester od św. Elizeusza (Ignacy Gleczman)
O. Andrzej od Jezusa (Franciszek Gdowski)
O. Tomasz od Najsł. Serca Maryi (Józef Pikoń)
O. Tomasz od Najst Serca Maryi (Józef Pikoń)
O. Sylwester od św. Elizeusza (Ignacy Gleczman)
O. Antoni od Dzieciątka Jezus '(Andrzej Foszczyński)
O. Gabriel od MB Bolesnej (Józef Klimowski)
O. Augustyn od Najsł. Serca Maryi (Fr; Kozłowski) ,

O:

Data

śmierci

1892-1894
1894-1897
1897-1898
1898
1898c-1900
1900~1903

, 1903-1906
1906--1907
1907-1909
190~1912

1912-,-1915
191~1918

1918-1920
1920-1921
1921-:-1924
1924-1927
1927-1930
1930~i933

"1933-1936
1936--1939
1939-'-1946

'

584

II. KLASZTORY' KARMELITOW BOSYCR

Imię

Lp.
22
23
24
25
,26
27,
28
29

30
31
32

I

O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.

i nazwisko

Lata

Paulin od MB Miłosierdzia (Jan' Ogorzelec)
Paulin od' MB Miłosierdzia (Jan Ogorzelec)
Józef od MB z Góry Karmelu (Jan Prus)
Achilles od N. Serca'Jezusa«B'ron; Bodzenta)
Konstanty od Trójcy S'V. (Władysław Patecki)
Makary od Dusz Czyśćcowych ,(Alojzy Nowak)
Korneliusz od św. TeresyO(Stanisław Klimczak)
Konstantyn od Trójcy Sw.' (WładysławPatecki)
Kajetan odN. Serca Jezusa (Jerzy Furmanik)
Celestyn od Matki Bo±ej (Wincenty Kołodziej)
Melchior od Niep. PocZęcia (Jan :Wr:óbel)

urzędu

1946-194(1,
1948-1951
1951-1954
1954-1957
1957~1960

1960-1963
1963~196!1 ,
1966-1969 '
1969-1972
1972-1975
1975-1978

6. PRYWATNE GIMNAZJUM, KARMELITÓW W ,'WADÓWICACH
Załażenie Kalegium agólnakształcącega dla chłopców pragnących

da klasztaru, była celem fundacji w Wadawicach. Stąd historia
alumnatu jest arganicznie' związana z dziejami wadawickiegakanwentu>
Alumnat razpaczął swą egzystencję ad września 1892 L, w wydzier, żawianym damu Franciszka Faltina w Tamicach, przy ul. Zatarskiej 35.
Pierwszymi alumnami byli: Erazm Jakubawski, Juliusz PIach i Stanisław
Lipka 22. Pa pierwszym raku gimnazjum pażostał tylko. Erazm JakubawskLW lę93 r. przyjęta Franciszka Gajdę (a. Brakard), Jana Wajnawskiega i Balesława Gacka, a w naptępnym, raku Józefa Maja z Garzenia
(a. Julian) i Macieja Gądka (a., Anz'elrn) Marszawic. Chłapcy mieszkciU
w damu zakannym, na terenie klauzury.: ,Sypialnie mieli na paclda~zu,'
a salkę da nauki abak zakrys'tiLPierws?ym prefektem' internatu był,
a. Jan Chrzciciel Bauchaud, Francuz. Urząd ten pełnił ad 24 sierpnia;
i892 da 14 lutego. 1895 r. Prefekt był adpqwiedżialny za formacjędu-,
chawą i maralną wychawanków. Nalekęje i zajęcia szkalne alumni'
liczęszęzali cadziennie da Publicznego Gimnazjull w Wadawicach. Tak:
była aż da raku 1916. Ferie świąteczne i wakacje zgadnie z regulami-;
riem,wychawankawie spędzali w klasżtarze 23 ; Tryb życia mieli surawy, ;
ria wzór Zakanu. Pa czterech lub
pięciu latach' gińmazjum przyjma-;
wańa ich' da nawicjatu w Czerńej. W 189'1 r. da nawicjatu udali się;
pierwsi wychawankawie:. Erazm Jakubawski
Czesław ad Wnie]:>owzięcia NMP)i Alajzy Osierda(a. Jan Kanty).
Dnia 13 marca 1899 r. rozpaczęta na ,,'górće" prace ziemne pacl funq.amenty skrzydła półnacno zacha~Iliega" które przęzńaczona na inter-;
wstąpić

z

po

(o.

w

22 AKWD 2. Zapiski kronikarskie klasztoru
,wadowic~ch k. 4.
28,APGW 1., Statuta pro' alumnatu .. praeparatorJo ad ,Novitiatum CaąneIitarum'
Disc.~annexo conventui eiusdem ordinis. inWadowice.
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nat 24. Już 25 sierpnia alumnat przeniósł się wraz ze zgromadzeniem zakonnym do' nowego klasztoru. Po ukończeniu budowy Internatu, o. Ka:..
zimierz od Niepokalanego PoczęCia NMP (Rybka),
dniu 22· czerwca
1900 r. poświęcił nowy zakład 25; do którego przeprowadzono się 28 lipca.
O. Kazimierz Rybka .był dobrym organizatorem i wychowawcą. Po~
trafił zdobyć sobie żaufanie chłopców. Pomimo licznych trudności za~
łożył orkiestrę w internacie, organizował wycieczki krajoznawcze.' Dbał
o poziom intelektualny' i moralny alumnów. Pod dIiiem 30 ·stycznia
1900 r. Maciej Gądek, uczeń V klasy gin:ina:zjum; zanotował w kronice
zakładu: "Otrzymaliśmy śWiadectwa z bardzo .pomyślnym skutkiem,
które zadowoliły naszych przełożonych oraz podniosły shiwę Alumnatu
nie tylko w Zakonie, lecz także w Gimnazjum, a nawet wmieśCie.
9 alumnów było 4 celujących ... trzech zbliżonych do celujących i dwóch
z dobrymi ocenami. Dzięki roztropności kierownictwa i mozolnej pracy
o. Kazimierza Rybki, prefekta, aumnat nasz stanął pod każdym w·zglę
dem bardzo wysoko" 26 •
.Za urzędowania o. Kazimierza (1896-1903 r.) wstąpiło do nowicjatu
8 alumnów 27. Następcami o. Rybki byli: o.Jan Nepbmucen Sowa (do
1905 r.), apo nim '0. Czesław Jakubowski i o. Ignacy Bylica.
Dnia 1 sierpnia 1911 r. przybył do Wadowic o.Ezechiel od Najśw.
Serca Jezusa, generał Zakonu, celem przeprowadzenia wizyty kanonicznej. Owocem wizytacji była rewizyta statutu alumnatu i ponowne
jego zatwierdzenie w dniu 12 sierpnia .28. Wizytator zarządził większe
odłączenie internatu od zgromadzenia. Zgodnie ż jego poleceniem wydzielono dla alumnów część ogrodu. Przyłączono dwie sale: jedną na
parterze - gdzie mieścił się magazyn kuchenny - przeznaczono na re~
fektarz dla chłopców, a w drugiej - gdzie znajdowała się biblioteka -'urządzono kaplicę. Ołtarz do kaplicy internatu wykonał Franciszek
Stuflesser z Gr6den za 1.300 koron. Generał podniósł liczbę ahirrinÓw
do 20 (dotychczas mogło ich być tylko najwyżej 15) 29. Prefekt uzyskał
tytuł dyrektora alumnatu 30. Do pomocy otrzymał dwu ojców jako
korepetytorów dla chłopców.
W 1916 r. zamknięto alumnat z powodu wojny światowej. Budynki
zostały zajęte na szpital wojskowy.
Po uzyskaniu niepodległości, dzięki staraniom o. Anzelma Gądka, definitora generalnego, a następnie pierwszego prowincjała wskrzeszonej
prowincji Ducha Św., w 1920 r. z powrotem otwarto alumnat. Z powodu

w

Na

24

25
26
27
28

29
80

AKWD 1. Kroniczka prywatna ... k. 10.
APGW 3/2. Kronika alumnatu .wadowickiego 1898 s. 32.
Tamże s. 18. Por. APGW 7. Katalog ocen.
Tamże s. 57.
APGW 1/1. Statuta pro akumnatu praeparatorio ad noVitiatum ...
APGW 3/1. Kronikaalumnatu wadowickiegos. 100.
AKWD 1. Kroniczka prywatna k. 26.
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reformy szkolnej, gimnazjum wWadowicach zmieniło program 'nauczania, przechodząc z kierunku klasyc:z;nego na humanistyczny. Ten wzgląd,
a przede wszystkim aspekt moralny i pędagogicznywpłyn,ął decydują
co na utworzenie samoistnego, własnego gimnazjum. Piewszym je.go dy:r;ektorem został o. Alfons Maria od Ducha Sw. (Mazurek). Pełnił on również obowiązki profesora. Ponadto profesorami byli:, o. Hieronim Pszczół..
ka i o. Czesław Jakubowski 31.
1926 r~ Kurato~ium Ok,ręgu Szkolnego, objęło nadzór nad zakła
dem, badając program-nauczania i warunki zdrowotne. Ponieważ,szkoła
nie, posiadała własnych kwalifikowanych profesorów, dlatego zatrudniono specjalistów świeckich z Gimnazjum Państwowego; Ministerstwo
WR i OP aktem z dnia 5 stycznia 1927 r. nr II 15226/26 ustaliło' urzędo
wą nazwę dla zakładu: "Collegium Męskie 00. Karmelitów Bosych
w Wadowicach 32. Kuratorium Okręgu Krakowskiego pismem -z dnia
17 stycznia 1927 roku L. II 7545/26 udzieliło konwentowi wadowickiemu
koncesji na prowadzenie własnego zakładu naukowego.
W 1928 r., dla stworzenia odpowiednich warunków higienicznych,
rozbudowano internat, przedłużając budynek o 13 m. Plany wykonał
Józef Raszka, budowniczy w Cieszynie, dnia 28 października 1927 r. 33 •
Zostały one zatwierdzone przez Definitorium Prowincjalne 16 lutego
1928 r. i przez burmistrza miasta 29 marca 1928 r. (L. 960). Koszt całej
budowy wyniósł ok. 110.000 zł3 4 • Nowy lokal umożliwił podniesienie
poziomu szkoły. Dzięki niezmordowanej pracy o. Czesława Jakubow-:
skiego powstał gabinet fizyczny i przyrodniczy. O. Czesławi przy pomocy ks. Franciszka Góreckiego z Ameryki, zdobył egzotyczne i cenne
okazy z zakresu flory, fauny i mineralogii. Zakupiono wiele cennych
przyrządów fizycznych i maszyn. Według inwentarza 35, gabinet posiadał 300 zarejestrowanych pozycji. Oprócz pracowni naukowych była
biblioteka zakładowa z księgozbiorem dostosowanym do potrzeb wy~
chowanków. Książki oprawiali sami chłopcy na zajęciach praktycznych,
we własnym zakładzie introligatorskim.
Od roku 1932 collegium uzyskało prawa półpaństwowe. Program nauczania dostosowano do przewidzianego przez kuratorium. Personel nauczycielski składał się z kwalifikowanych profesorów Państwowego Gimnazjum im. Wadowity.
Rok 1934 był przełomowy w historii zakładu. Nowy dyrektor o. Jó:..
zef Prus podjął śmiałą inicjatywę rozbudowy internatu na wielką skalę.

W

APGW 312. Druga część kroniki internatu S" 10-11.
APGW 22. Akta Prywatnego Gimnazjum Karmelitów Bosych w Wadowicach
od 1921 do 1932.
33 Archiwum w Wadowicach. Plan na przybudowę klasztoru.
34 Druga część kroniki s. 110.
35 APGW 10. Krótka historia założenia gabinetu fizycznego i przyrpdniązego przy
31

32

prywatnej szkole

średniej

00. Karmelitów Bosych w Wadowicach.
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W krótkim czasie równolegle do skrzydła południowego, od strony pół
nocnej klasztoru stanął olbrzymi gmach pod patronatem św. Józefa.
Budynek dwupiętrowy o wymiarach 39 Xl1 mógł pomieścić 200 chłop
ców (ryc. 111). Plany budowy wykonał w maju 1934 r. Leonard Russek,
budowniczy w Wadowicach 36. Nowy internat stwarzał wychowankom
niemal luksusowe warunki higieniczne, zdrowotne, naukowe. Posiadał
obszerne aule wykładowe, sypialnie i łazienki z ubikacjami na II piętrze,
wielką salę gimnastyczną, teatralną oraz nastrojową kaplicę na III pię
trze i wieżę przeznaczoną do celów obserwacji astronomicznych. Dla
kolegium otwierały się szerokie horyzonty, gdy uzyskało ono pełne
prawa państwowe. Niestety, druga wojna światowa przekreśliła piękne'
perspektywy naukowe. Od r. 1939 d.o 1945 internat służył za koszary
dla niemieckiej straży granicznej. Po uzyskaniu wolności, otwarte
w 1945 r. Gimnazjum posiadało prawa państwowe z małą maturą·
W 1948 r. zakład je utracil, przechodząc na prawa Niższego Seminarium.W 1952 Toku seminarium zostało zlikwidowane, a budynki zajęto
na szpital powszechny, który istnieje do chwili obecnej. Po roku 1951,
w zwróconej części szpitala i zachodniej klasztoru, karmelici znów
otworzyli Niższe Seminarium.

:ży

3~ APKB. Dział kaitografii: AKWD 4. Plan rozbudowy klasztoru Czcigodnych
Braci Karmelitów Bosych w Wadowicach.

Księc

