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Krakowski kosci61 Karmelit6w Bosych 
pw. Niepokalanego Pocz~cia NMP 

Wprowadzenie 

z pocz~tku XX wieku 

PROBA SYNTETYCZNEGO UJFtCIA 

Niegdys Europa cala 
Byla gotyckim kosciolem. 
Wiara kolumny zwiqzala, 
Gmach niebo roztrqcal czolem. 

J. Slowacki 

Na pocz<ttku XX wieku powstaly W Krakowie dwa koscioly karmelitanskie: ko
sci61 pw. Opieki sw. J6zefa, przy ul. Lobzowskiej 40, zbudowany w latach 1903-
-1905, oraz drugi kosci61 00. Karmelit6w Bosych pw. Niepokalanego Pocz~cia 
Najswi~tszej Maryi Panny przy ul. Rakowickiej 18, wznoszony W dw6ch etapach: 
1907-1910; 1929-19321

• 

Niniejszy artykul ukazuje kosci61 00. Karmelit6w Bosych pw. Niepokala
nego Pocz~cia Najswi~tszej Maryi Panny. Zawiera ponadto kr6tkie kalendarium, 
ukazuj<tce najwazniejsze daty z dziej6w budowy kosciola od momentu rozpocz~
cia budowy az do poswi~cenia swi<ttyni. Nast~pnie podany jest kr6tki opis archi
tektoniczny kosciola wraz z pr6b<t analizy architektonicznej oraz interpretacj<t 

l Niniejszy artykul jest zmodyfikowan~ wersj~ materiaru: J. Sz. WRONSKl, Krakowskie koscioly 
karmelitanskie zbudowane na poczqtku XX wieku, "Folia Historica Cracoviensia", voI. lO, red. 
J. Urban, s. 475--494. 
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zjawisk stylistycznych typowych dIa pierwszego trzydziestolecia XX wieku. 
Artykul zawiera r6wniez kr6tki opis wystroju swi<ttyni. 

W podsumowaniu spr6bujemy spojrzeé syntetycznie na t~ karmelitansk<t 
swi<ttyni~, stanowi<tc<t zjawisko wyj<ttkowe w naszym miescie tak pod wzgl~dem 
religijnym, socjologicznym, jak i artystycznym. 

Kosci61 Karmelit6w Bosych pw. Niepokalanego Pocz~cia 
Najswi~tszej Maryi Panny, Krak6w, ul. Rakowicka 18 
(1907-1910 - 1929-1932) 

Kalendarium. Ulica Rakowicka, przy kt6rej pierzei zachodniej stoi kosci61 pw. 
Niepokalanego Pocz~cia NMP, polozona jest na terenie Starego Miasta i biegnie 
od ul. Lubicz wzdruz cmentarzy (Rakowickiego i Wojskowego) w stron~ Biaru
chy, wytyczona zostala w zwi<tzku z zakladanym w latach 1800-1803 Cmenta
rzem Rakowickim2

. 

Karmelici bo si - karmelici reformowani to Bracia Bosi Zakonu Najswi~t
szej Maryi Panny z G6ry Karmel, czyli gal<tz zakonu karmelitanskiego, kt6ra 
powstala w wyniku reformy przeprowadzonej w 1568 r. przez sw. Teres~ Wielk<t 
i sw. lana od Krzyza, opieraj:tcej si~ na powrocie do pierwotnej reguly karmeli
t6w z XIII wieku. Karmelici Bosi przybyli do Krakowa w 1604, a rok p6zniej 
osiedlili si~ na Wesolej, gdzie w 1683 zbudowali klasztor i kosci61 pw. Niepoka
lanego Pocz~cia Najswi~tszej Maryi Panni. W latach 1611-1617 (przy obecnej 
ul. Senackiej) powstal klasztor, a w latach 1636-1637 kosci61 pw. sw. Michala 
Archaniola i sw. J6zefa (przy obecnej ul. Poselskiejt W okresie rz:td6w au
striackich, za panowania cesarza J6zefa II, nastaly czasy wielkiego przesladowa
nia Kosciola5

. W roku 1797 rz:td austriacki zamienil klasztor karmelit6w bosych 
przy ul. Poselskiej i ul. Senackiej na wi~zienie, a kosci61, sruz<tcy przez pewien 
czas do odprawiania nabozenstw dIa wi~zni6w, przebudowano w latach 1872-
-1874 na pomieszczenia s:tdowe (biura s:tdu). W 1956 r. budynki zostaly przeka
zane na cele muzealne, a po roku 1958 poddane ponownej przebudowie. 

"Inspiratorami i inicjatorami zalozenia w Krakowie nowego klasztoru pw. 
Niepokalanego Pocz~cia NMP - pisze ojciec Benignus J6zef Wanat - staly si~ 
karmelitanki bose w Krakowie na Lobzowie. Na nieustanne ich prosby - czyta
my dalej - definitorium prowincjalne w Wiedniu przyj~lo dnia 1 czerwca 1905 r. 

2 Encyklopedia Krakowa, red. R. Burek, Warszawa - Krak6w 2000, s. 835; (dalej: EKr). 
3 W miejscu tym znajduje si~ obecnie szpital sw. Lazarza. Inforrnacja za: Nie jestesmy za

mkniçci. Z o. Mateuszem Wi~ckiem, przeorem klasztoru 00. Karmelit6w Bosych w Krakowie, 
rozmawial Marcin Majerek, "Dziennik Polski", nr 251,27 X 2002, s. 8. 

4 EKr, s. 393. 
5 B.J. WANAT, KultSwiçtegoJ6zefa ... , Krak6w 1981, s. 157. 
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propozycj~ fundacji w odpowiednim czasie,,6. Karmelitanki ponowily prosb~ 
w pazdziemiku 1906, przekazuj<'lc 20 000 koron austriackich na budow~ k1aszto
ru pod warunkiem, ze prace rozpoczn<'l si~ z wiosn<'l1907 roku7

. W 1906 w maju 
pozwolenie na budow~ wydalo Namiestnictwo we Lwowie, a w tym samym roku 
w listopadzie potwierdzilje ks. kard. Jan Puzyna8

. 

Budowa k1asztoru i kosciola, ktor<'l rozpocz~to jesieni<'l 1907 wedlug pro
jektu Tadeusza Stryjenskiego (1849-1943), miala byé prowadzona podjego kie
runkiem. Ze wzgl~du jednak na zbyt wygorowan<'l cen~ oferty, jak<'l postawila 
jego firma budowlana, zrezygnowano z tej propozycji i budow~ wedlug jego 
planow podj<'ll budowniczy krakowski Kazimierz Brzezinski. Ze strony zakonu 
prac~ dozorowal o. Andrzej Gdowski z Czemej. Po dwoch latach budowy odda
no do uZytku cz~sé mieszkaln<'l klasztoru, a z dniem 6 grudnia 1909 wprowadzili 
si~ don pierwsi zakonnicy. 

Budowa kosciola, a wlasciwie jego cz~sci prezbiterialnej z wiez<'l i kaplic<'l 
bocznq, trwala do kwietnia 1910, a 5 grudnia tegoz roku nastlWilo jego poswi~
cenie przez bpa Anatola Nowaka. Na t~ okazj~ miesi<'lc wczesniej, w listopadzie 
1910, zakupiono w odlewni Hillera 5 dzwonow, a w grudniu - organy. W 1911 r. 
sprawiono do kaplicy Matki Bozej Ostrobramskiej drewniany oltarz, wykonany 
w GrOden w Tyrolu, w znanej firmie Ferdynanda Stiiflessera. Natomiast obraz do 
te go oltarza ofiarowal klasztor w Czemej. Rowniez w roku 1911 zamowiono do 
oltarza glownego obraz Madonny Niepokalanej u malarza w Bochni, a takZe za
kupiono w Wiedniu zegar na wiez~. Tym samym zakonczyla si~ pierwsza faza 
budowy kosciola. 

W roku 1913 wybudowano pod kierunkiem Stefana Muellera z Czatko
wic skrzydlo zachodnie klasztoru, wedlug planow inz. Augustyna Tarkowskiego 
zTamowa. 

Po wojnie, w roku 1926, na miejsce zrabowanych w czasie I wojny swia
towej dzwonow, zakupiono w tej samej firmi e Hillera cztery dzwony na wiez~ za 
sum~ 2900 dolarow. 

Drugi etap budowy kosciola przypadl na lata 1929-1932. Plany cz~sci 
nawowej z przedsionkiem i bocznymi aneksami-kaplicami sporz<'ldzil Franciszek 
M<'lczynski (1874-1947), a budow~ prowadzil Stanislaw Slowik. Ze szkod<'l dIa 
architektury - jak wspomina o. prof. Wanat - odstlWiono od pierwotnego planu 
Stryjenskiego9

. Korpus nawowy kosciola mial mieé 5 prz~sel, a zrealizowano tyl
ko trzy. Skrocenie kosciola o dwa prz~sla podyktowane bylo wzgl~dami finan
sowymi w okresie zblizaj<'lcego si~ swiatowego kryzysu finansowego. 

6 TarnZe, s. 166. 
7 TarnZe, s. 166, 167. 
8 TarnZe, s. 167. Dzieje budowy klasztoru i kosciola podaj'è za: B.J. W ANAT, Kult Swiçtego J6-

zefa, s. 167-168. 
9 TarnZe, s. 168. 
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Teraz trwalo wyposazanie swi'lJyni IO. W 1931 sprawiono do kosciola ala
bastrowe oharze, wykonane w Zurawinskich Zakladach Przemyslu Artystyczne
go XX. Czartoryskich, wedlug plan6w architekta J6zefa Szostakiewicza. W tym 
samym roku we wrzesniu zakupiono do kosciola nowe organy firmy Riegiera. 
Wiele krakowskich firm i zaklad6w sluzylo swoj<:t pomoc<:t. Firma Polanskiego 
wykonala ze1betowe konstrukcje do oharzy. Prace slusarskie powierzono zaklado
wi Oremusa, zas instalacje e1ektryczne Jurskiemu. Firma Muraniego zajmowala 
si~ pracami stolarskimi. Firma witrazowa Jana Kusiaka wykonala witraze do 
kosciola. Pewne prace malarskie, jak malowanie obraz6w do oltarza sw. J6zefa 
i sw. Teresy od Dzieci<:ttka Jezus oraz projekt mozaiki do wn~ki nad porta1em ko
sciola, zlecono artyscie malarzowi Janowi Bukowskiemu. Dnia Il wrzesnia 1932 
nastqpila uroczysta konsekracja swi<:ttyni, kt6rej dokonal Metropolita Krakowski 
ks. abp Adam Stefan Sapiehall

. W dalszym ci"tgu trwalo urz<:tdzanie i doposaza
nie kosciola. 

Wspomnian<:t mozaik~ uloZyI w roku 1934 Albert J. Pieczonka SJ. Spraw
dzonej firmie Zurawinskich Zaklad6w Przemyslu Artystycznego powierzono 
w roku 1934 wykonanie oharza do kaplicy Dzieci<:ttka Jezus, a dwa lata p6Zniej do 
kaplicy Matki Bozej Bolesnej. Oba oharze zaprojektowal J6zef Szostakiewicz. 
Natomiast ogrodzenie placu koscielnego projektowal Franciszek M<:tczynski. 

Opis. Kosci61 zbudowany jest z cegly z uZyciem w detalu ciosu kamiennego, na
tomiast fundament powstal z kamienia poligonalnego. Kosci61 ma pIan podluzny 
(40 x 21 m), trzynawowy, bazy1ikowy. Do korpusu nawowego przylega dwu
cz~sciowe prezbiterium (jakby w~zsze od nawy gl6wnej, jego druga cz~sé olta
rzowa, zamkni~ta pi~ciobocznie, jest nizsza od pierwszej cz~sci), skierowane jest 
na p6lnocny wschOd. "Wedlug pierwotnego planu - pisze o. prof. Wanat - gl6w
ny oltarz mial si~ znajdowaé w miejscu dzisiejszej balustrady w t~czy. Za nim, 
w miejscu dzisiejszego prezbiterium, zaplanowana byla zakrystia, a nad ni<:t chOr 
zakonny"12, czyli tzw. oratorium. Widzimy tu pewne podobienstwo do kosciola 
karme1itanek bosych przy ul. Lobzowskiej. 

R6zne fazy budowy dostrzega si~ odczytaé w sklepieniu krzyzowym ko
sciola, a przede wszystkim w jego podzia1e na prz~sla. W prezbiterium mamy: 
w<:tskie prostok<:ttne prz~slo oraz drugie zblizone do kwadratu, w cz~sci oharzowej 

lO W nastt<pnym roku przeniesiono z siedziby karmelitanek bosych przy ul. Kopemika laskami 
slyn~cy obraz sw. J6zefa, kt6ry obecnie znajduje sit:: w oltarzu nawy zachodniej. Obraz o wymia
rach: 281,5 x 170 cm namalowany zostal technik~ olejn~ na p16tnie. Po kasacji klasztoru przez 
wladze austriackie obraz zostal umieszczony w k1asztorze karmelitanek bosych przy ul. Kopemika. 
Por. [MAJER], Dwoch architektow, "Dziennik Polski", nr 251,27 X 2002, s. 8. 

Il Dzit::kujt:: B.J. Wanatowi za cenne uwagi przy pisaniu tej pracy, jak r6wniez bratu Krystia
nowi Lubiitskiemu za informacje odnosz~ce sit:: do kosciola Karmelit6w Bosych. 

12 B.J. WANAT, KultSwifttego Jozefa ... , s. 169. 
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s~ trzy w~skie prostok~tne prz~sla, a apsyda zamkni~ta jest sklepieniem "para
solowym". W szerokiej i przestronnej nawie g16wnej znajduj~ si~ trzy prz~sla 
prostok~tne, ustawione poprzecznie, kt6rym w nawach bocznych odpowiadaj~ 
trzy w~skie prz~sla prostok~tne, ustawione wzdluznie. Gurty, dziel~ce sklepienia 
na prz~sla, splywaj~ na lizeny, stanowi~c z nimi jedn~ wsp6ln~ calosé. 

Naw~ g16wn~ oddzielaj~ od naw bocznych trzy arkady o luku ostrym. 
Lukiem ostrym zamkni~te s~ takZe okna w nawie g16wnej, w prezbiterium (6 okien 
w cz~sci oltarzowej), r6wniez otwory wejsciowe, opr6cz g16wnego portalu. Okna 
w prezbiterium (trzy w cz~sci pierwszej) zamkni~te s~ lukiem pelnym, jak r6w
niez trzy pary bliinich okien w prawej nawie (bocznej), umieszczone w plycinie. 
Nawa lewa nie posiada okien, poniewaz przylega do budynku klasztornego, na
torniast otw6r drzwiowy, prowadz~cy stamt~d do klasztoru, zamkni~ty jest lukiem 
ostrym. W zakonczeniu nawy bocznej znajduje si~ wspornniany laskami slyn~cy 
obraz sw. J6zefa - Patrona Miasta KrakowaJ3

. Obok portalu widnieje tablica 
pami~tkowa, zwi~zana z przeniesieniem slynnego obrazu, wmurowana z okazji 
25. rocznicy wzniesienia kosciola14

. 

Przy prezbiterium, po obu stronach, mieszcz~ si~ aneksy (w prawym ka
plica, w lewym zakrystia), o bliiniaczych oknach, urnieszczonych w plycinie, oraz 
jednym dodatkowym oknem; wszystkie zamkni~te lukiem pelnym. Pomi~dzy lew~ 
boczn~ naw~ a zakrysti~ wznosi si~ czworoboczna wieza, zalozona na rzucie 
kwadratu, o wysokosci 50 m. Pod empor~ ch6row~ miesci si~ przedsionek, z kt6-
rego przejscie do nawy g16wnej zamkni~te jest lukiem ostrym. W przedsionku
-kruchcie znajduj~ si~ relikwie (z prawej strony sw. Rafala Kalinowskiego, z lewej 
- sw. Brata Alberta Chmielowskiego)15. Po obu jego stronach, na osi naw 
bocznych, mieszcz~ si~ male aneksy-kaplice, o trzech oknach (dw6ch bliinich, 
umieszczonych w plycinie oraz jednym - pojedynczym z rozglifieniami). Owe 
kaplice-aneksy s~ dost~pne z naw bocznych poprzez otw6r drzwiowy o luku 

13 W r. 1714 rada miasta na posiedzeniu w ratuszujednoglosnie wybrala sw. Jozefa patronem 
mia sta Krakowa, a rok pozniej tt< decyzje zatwierdzil papiez Klemens XI. Por. Nie jestesmy 
zamkni({ci ... 

14 A oto jej tresé: "W 25. rocznict< wzniesienia tej swilltyni ku czci Niepokalanej Dziewicy Ma
ryi, zacnym fundatorom i fundatorkom, a szczegolnie Komitetowi sw. Teresy od Dziecilltka Jezus 
z wyrazami wdzit<cznosci i z zapewnieniem modlitw 00. Karmelici Bosi; 8 XII 1934". 

15 Po prawej stronie relikwie sw. Rafala Kalinowskiego. W niszy o luku ostrym popiersie, a na 
czamej marmurowej plycie napis: "Ojczyzna nie krwi, aie potu potrzebuje". Ponizej nastt<pujllcy 
tekst: "Relikwie sw. O. Rafala Kalinowskiego 1835-1907, inzyniera, powstanca, Sybiraka, zakon
nika, kaplana. BeatyfIkowany w dniu 22 VI 1983 w Krakowie, kanonizowany w Rzymie w dniu 
17 XI 1991 przez Papieza Jana Pawla II''. Po lewej stronie, pod krucyfIksem znajdujll sit< relikwie 
sw. Brata Alberta. Cialo sw. Brata Alberta Chmielowskiego w tym miejscu spoczywalo w latach 
1948-1983, a po beatyfIkacji dokonanej w dniu 22 czerwca 1983 przez Papieza Jana Pawla II, 
zostalo przeniesione do kaplicy Siostr Albertynek w Krakowie. Obecnie trumienka z relikwiami 
znajduje sit< w kosciele Ecce Homo przy ul. Woronicza lO. 
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ostrym. Luk ostry posiada r6wniez otw6r ch6ru muzycznego, w kt6ry wbudowa
ne s::t organy. 

w w y g l ::t d z i e z e w n <t t r z n y m k o s c i o l a dominuj::t trzy 
bryly, nakryte odr<tbnymi dachami siodlowymi (nad cz<tsci::t oltarzow::t nizszy, 
z wielopolowym zamkni<tciem, nad prezbiterium i naw::t gl6wn'l o tej samej wy
sokosci kalenicy, aIe o r6znym rozstawieniu krokwi - nad prezbiterium bardziej 
stromy) oraz przylegaj::tce do nich aneksy, kaplice i nawy boczne, nakryte dachami 
pulpitowymi. Nad prezbiterium i cZ<tsci'l oltarzow'l obite blach~ nad korpusem 
nawowym pokryte dach6wk'l. Bryl<t kosciola opinaj'l szkarpy: przy prezbiterium 
masywne - uskokowe, przy korpusie nawowym lite, zdobne na calej powierzchni 
czola ornamentem ceglanym zygzakowatym. W narozach fasady ustawione S'l 
ukosnie przypory. Wszystkie nakryte daszkami kapnikowymi. Gzyms wiencz'lcy 
u nasady dachu ma form<t zygzakowat'l. Kaplica, usytuowana po prawej stronie 
prezbiterium, posiada wn<tk<t z oknem tr6jdzielnym o luku tr6jlistnej koniczyny. 

Kosci6l posiada fasad<t jakby z dwoma frontonami: fronton przedsionka, 
zamkni<tty uskokowym - schodkowym szczytem i za nim fronton korpusu na
wowego, zamkni<tty tr6jk'ltnym szczytem, z bogatymi wn<tkami, zamkni<ttymi 
m.in. lukiem schodkowym i dwuramiennym. 

Wejscie do kosciola zdobi prostok'ltny, kamienny portaI (w nim dwuskrzy
dlowe drzwi), nad nim blenda (,,nadswietle"), podzielona dwiema romanizuj'lcymi 
kolumienkami na trzy cz<tsci, a w niej pi<tkna mozaika. W polu srodkowym 
widnieje Matka Boska Szkaplerznal6

, czczona od XIII wieku, a po prawej stronie 
sw. Teresa od Jezusa - reformatorka klasztoru, natomiast po lewej stronie sw. Jan 
od Krzyza. Nad wn<tk'l "nadswietla" umieszczony jest herb Zakonu Karmelit6w 
Bosych, opasany banderol~ z lacinskim napisem: ZELO ZELATUS SUM PRO 
DOMINO DEO EXERCITUUM 17

• 

Po prawej stronie fasady wmurowana zostala w 1963 r. tablica pami'lt
kowa z rZeZbionymi popiersiami, poswi<tcona dw6m swi<ttym naszego stulecia: 
Ojcu Rafalowi Ka1inowskiemu (1835-1907) oraz Bratu Albertowi Chmielow
skiemu (1846-1916)18. Wielkim slug'l karmelitanskim byl Ojciec Rafal Ka
linowski, kt6ry w 1877 r. wst'lPil do nowicjatu karmelit6w bosych w Grazu 
(w stolicy Styrii) w Austrii i w tym zakonie pelnil przez 30 lat sw'l poslug<t za
konn'l. Po odbytych studiach filozoficznych i teologicznych w Raab na W <tgrzech, 
zlozyl w r. 1881 sluby zakonne. Rok p6zniej w Czernej pod Krakowem otrzymal 

16 Na lewej rt;;ce trzyma Dziecilltko Jezus, a w prawej szkaplerz. 
17 "Rozpalilem sit;; zarliwosci'lo o chwalt;; Pana Boga Zastt;;p6w" (l Krl 19, 14). 
18 Oto jej tresé: ,,1863-1963. W lOO-lecie powstania styczniowego, jego bohaterskim uczest

nikom - Slugom Bozym O. Rafalowi Karmelicie Bosemu (J. Kalinowskiemu), Br. Albertowi 
Ojcu ubogich (A. Chmielowskiemu), zl'loczonym wt;;zlem przyjazni w walce o wolnosé Ojczyzny 
w heroicznej sruzbie Bogu i blizniemu. Duchowienstwo i Wiemi Archidiecezji krakowskiej". 
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swi~eenia kaplanskie. Polozyl ogromne zaslugi w dziele odnowy polskich zgro
madzen karmelitanskieh, pelni~e do konea swoieh ziemskieh dni stanowiska 
przelozonego klasztor6w w Czemej oraz w Wadowieaeh. Znaj~e dobrze zyeie 
zakonne i zakony karmelitanskie, tak m~skie, jak i zenskie, napisal wspornnienia, 
kt6re wyszly w ezterech tomach19

• Ojeiee Rafal Kalinowski byl wielkim patriot~20. 
Zmarl w Wadowieaeh, a spoczywa w Czemej. W 1983 r. zostal beatyfikowany na 
Krakowskich Bloniach przez Jana Pawla II podezas jego drugiej pielgrzymki do 
Polski, a kanonizowany zostal w Rzymie 17 listopada 1991 roku. Swi~to patro
nalne Ojca Rafala Kalinowskiego przypada 20 listopada21

. 

Stoj~ea z boku przy korpusie nawowym ezworoboezna masywna wieza, 
przepruta jest w g6mej partii jedynie kilkoma malymi otworami "strzelniezymi", 
nadaj~cymi jej eeeh "starozytnosci". Posiada ona w g6mej kondygnaeji zegar, 
a nad nim (z ezterech stron) okno tr6jdzielne - triforialne. Naroza wiezy w g6r
nych kondygnaejaeh zdobi~ po trzy wkladki kamienne, w sumie jest ieh 1222

. 

Wieza nakryta jest daszkiem namiotowym - brogowym. 

Analiza i interpretacja. Kosei6l 00. Karmelit6w Bosyeh pw. Niepokalanego Po
cz~cia Najswi~tszej Maryi Panny, przy ui. Rakowiekiej 18, budowany w dw6eh 
etapach (1907-1910; 1929-1932) nawi~zuje wyraznie do tradycyjnego budow
nietwa koseielnego, stosowanego w okresie romanizmu i gotyku, a powtarzanego 
w okresie historyzmu, z tym, ze tutaj nieeo zmodyfikowanego, uproszczonego 
i zredukowanego. Usytuowany na pareeli, polozonej w naromiku ui. Rakowiekiej 

\9 RAFAL KALINOWSKI, Klasztory karmelitanek bosych w Polsce, na Litwie i Rusi, t. 1-41900-
-1904. 

20 Urodzil si" w Wilnie. Byl synem Andrzeja Kalinowskiego, profesora matematyki Uniwersy
tetu Wilenskiego, i J6zefy Plonskiej. W 1850 r. ukonczyl Instytut Szlachecki w Wilnie, a nast"pnie 
przez dwa lata studiowal agronomi". W 1855 r. ukonczyl Mikolajewskq, Szkol" Inzynierii Wojsko
wej w Petersburgu, gdzie przez cztery lata wykladal matematyk" i mechanik" budowlanq,. W 1859 r. 
podjq,l prac" przy budowie drogi zelaznej Kursk - Odessa, aie ze wzgl"du na zIe warunki zostal na 
wlasnq, prosb" przeniesiony do Brzescia Litewskiego. W 1863 (do maja) J6zef Kalinowski (jako 
oficer w wojsku rosyjskim - z wyksztalcenia inzynier wojskowy) byl kierownikiem Wydzialu 
Wojny na Litwie, a nast"pnie kierowal powstaniem styczniowym tarnZe. Z 24 na 25 marca 1864 r. 
zostal aresztowany i skazany na kar" smierci, kt6rq, zamieniono na lO lat katorgi i zeslanie na Sybir 
(dlatego jest patronem Sybirak6w), gdzie przebywal do 1874 roku. Po amnestii, po zwolnieniu 
z przymusowych robot, w 1868 r. osiedlil si" w Irkucku (bral udzial m.in. w wyprawach Benedykta 
Dybowskiego). Na Syberii uczyl polskie dzieci katechizmu. Po powrocie do Wilna w 1874 r. objq,l 
w Sieniawie prac" wychowawcy ksi"cia Augusta Czartoryskiego, z kt6rym wi"kszosé czasu sp,,
dzil w Paryzu. 

2\ Biogram przygotowano na podstawie: Litania narodu polskiego - Jan Pawel II. Rozwaiania 
- Ilustrowany leksykon polskich swi~tych, blogoslawionych i slug Boiych w opracowaniu Gabriela 
Turowskiego, Krak6w 2004, s. 88; zob. Encyklopedia Powszechna PWN, t. 2, Warszawa 19843

, 

S.394. 
22 Moze to oznaczaé 12 apostol6w, 12 miesi"cy, w tym cztery pory roku po trzy miesiq,ce. 
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i Lubomirskiego, fasad~ zwr6cony jest w kierunku poludniowo-zachodnim. Do 
kosciola, od strony nawy bocznej, wieZy i zakrystii, przylega klasztor karmelit6w 
bosych, zbudowany z cegly, zalozony na rzucie litery L (podpiwniczony, dwu
pi<ttrowy). W tym zalozeniu widaé cechy wsp6lne dIa tego kosciola i kosciola 
jezuit6w, a takZe w jakims stopniu kosciola redemptoryst6w przy ul. Zamoyskie
go w Podg6rzu. W przypadku kosciola karmelit6w bosych brak dostatecznych 
srodk6w finansowych "wymusil" w pewnym stopniu architektur<t zwart~ i rnniej 
ozdobn~ w stosunku do realizacji kosciola Serca Jezusowego, przy ul. Kopemika23. 

Budowany w latach 1907-1910, przez inz. Kazimierza Brzezinskiego 
wedlug projektu Tadeusza Stryjenskiego, kosci61 00. Karmelit6w Bosych pw. 
Niepokalanego Pocz<tcia NMP przy ul. Rakowickiej 18, dokonczony jednak z bra
ku srodk6w finansowych dopiero w okresie mi<tdzywojennym w latach 1929-1932 
przez Franciszka M~czynskiego (i tak w wersji zredukowanej), jest skromny, 
a "kubiczna" czworoboczna ceglana wieza, w narozach "wzmocniona" jedynie 
"punktowo" kamiennymi ciosami (motyw zaczerpni<tty z jezuickiego kosciola 
Serca Jezusowego, jakze jednak odmiennie zastosowany)24, posiada w g6rnej 
partii triforialne - historyzuj~cè otwory dzwonowe. Oprawne w kamienne obra
mienia (motyw znany r6wniez z kosciola Serca Jezusowego), kt6re mialy przy
dawaé calemu zalozeniu poz~danej "starozytnosci". Kosci61 jezuit6w i kosci61 
karmelit6w bosych, pomimo odmiennosci plan6w i ich bryl, posiadaj~ zblizone 
formy architektoniczne (jest to tzw. formalne powinowactwo z wyboru), a ich 
wieze, tworz~ce dominanty urbanistyczne w tej cz<tsci miasta, robi~ wrazenie, 
jakby chcialy ze sob~ "porozmawiaé" o stylu z pocz~tku XX wieku. 

Podsumowanie 

Moze nie przelom, aIe pewna zmiana jakosciowa w stosunku do tego, co dzialo 
si<t dotychczas w architekturze sakralnej, zaczyna si<t juz w pierwszych latach 
XX wieku (jeszcze na kilka lat przed I wojn~ swiatowéj). Pomimo obowi~zuj~ce
go ci~le w tym okresie jeszcze "starego" wzorca, uswi<tconego tradycj~ nast<tpu
je powolna jego modyfikacja, polegaj~ca na upraszczaniu (rezygnacji z uklad6w 
transeptowych) lub centralizacji uklad6w przestrzennych (skracaniu korpusu na
wowego i stosowaniu transeptu) oraz swobodnym ugrupowaniu bryl. Ten stary 
wzorzec, stosowany rygorystycznie w okresie p6inego - scislego historyzmu, ule
ga rozchwianiu w secesyjnym, zmodemizowanym historyzmie i przetworzeniu 

23 Zob. J. Sz. WRONSKI, Koscioly Krakowa wybudowane w XX wieku - studium historyczno
-architektoniczne, Krak6w 2004 (praca przygotowana do druku). 

24 Motyw kamiennych cios6w (inkrustowanych) wyst«puje r6wniez w kosciele Opieki sw. J6-
zefa przy ul. Lobzowskiej. Por. J. Sz. WRONSKI, Krakowskie koscioly karmelitanskie, s. 475-494. 
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we wczesnym modemizmie. Upraszczanie ksztalt6w - to po pierwsze szukanie 
w architekturze sily wyrazu, a po drugie jest to pr6ba stworzenia ze "starego" 
czegos "nowego". R6:mica w stosunku do tzw. pierwszego okresu poszukiwan po
lega na tym, iz zacz<:::to rezygnowaé z bogatych form gotyku, a zwr6cono si<::: do 
prostych, przysadzistych bez zb<:::dnych ozd6b form romanskich, prezentuj~cych 
zwartosé i jednorodnosé uformowan architektonicznych. 

Kosci61 00. Karmelit6w Bosych pw. Niepokalanego Pocz<:::cia NMP przy 
uI. Rakowickiej 18, budowany w dwu etapach: pielivszy (1907-1910) wieza prez
biterium wedlug projektu Tadeusza Stryjenskiego, realizacja Kazimierz Brzezin
ski, drugi (1929-1932) korpus nawowy i kaplice wedlug projektu Franciszka 
M~czynskiego, wykazuje pewne zbiezne formy z kosciolem jezuit6w przy uI. 
Kopemika, z tym, ze formy w kosciele karmelitanskim zostaly zredukowane 
(uproszczone)25. Gotyckie formy i nawi~zania do stylu p6znego sredniowiecza 
odpowiadaly protoekspresjonizmowi w 6wczesnej architekturze z jednej strony, 
z drugiej zas ulegano bezwiednie 6wczesnym modom na architektur<::: "pelnego 
wyrazu", a tak~ dawala architektura o podlozu gotyckim, z lekkim "nalotem" 
art déco. 

Kosci61 Karmelit6w Bosych przy uI. Rakowickiej 18 to architektura dw6ch 
faz budowlanych; pierwszq, uproszczonq, jakby "romanizuj~c<t", niemal bezde
koracyjnq, cechuje wsp6lnota form "inkrustowanych" z kosciolem przy uI. Lob
zowskiej, w drugiej "gotycyzuj~cej" wyr6zniaj~j~ delikatne formy zdobnicze art 
déco. Trudno orzec, czy oschlosé form zwartych i uproszczonych to wynik 
oszcz<:::dnosci i braku srodk6w, z jakimi borykali si<::: budowniczowie kosciola czy 
wplyw form id~cych z Zachodu, np. gieldy amsterdamskiej architektury Hendrika 
Petrusa Berlage'a26. S~dz<:::, ze pierwszy mial decyduj~cy wplyw na "przerwanie 
budowy", drugi z kolei oddzialal najakosé formaln~kosciola w tym okresie27

• 

25 l.L. KONTKOWSKI, Jezuicki kosci61 Serca Jezusa w Krakowie, Krak6w 1994, s. 395. 
26 Hatje-Lexikon der Architektur des 20. Jahrhunderts, hrsg. von Vittorio Magnago Lampugna

ni, Bonn 1998, s. 43. 
27 W. BALUS, Architektura sakralna w Krakowie i Podg6rzu, [w:] Sztuka sakralna Krakowa 

w wieku XIX, cz. 1, Krak6w 2004, s. 136. 




