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II W KRAKOWIE

Dzieje klasztoru Karmelit6w bosych
W Nowym WiSniczu
W latach 1630-2009

Wst~p

Po zwyciçskiej bitwie pod Chocimiem Stanislaw Lubomirski jako wotum
wdziçcznosci Bogu ufundowal w Nowym Wisniczu klasztor Karmelitow bosych. Mial on byé szczego1nym znakiem i sacrum ziemi wisnickiej. W ciqgu
wiekow przechodzil razne ko1eje losu. Po okresie rozkwitu nadeszly zabory,
a wraz z nimi kasata zakonu. Ostatecznej dewastacji dokonal okupant niemiecki.
Do dzisiaj klasztor uzywany jest niezgodnie z wolq fundatora.
K1asztor ten stanowi symbo1 niszczqcej polityki zaborcy austriackiego. Podobny 10s zgotowano setkom innych klasztorow na terenie Galicji.

Wotum

wdzi~cznosci

za

zwyci~stwo

Po smierci Tana Karo1a Chodkiewicza (24 IX 1621), wielkiego hetmana lite wskiego, Stanislaw Lubomirski zostal mianowany nacze1nym dowodcq armi i
po1sko-litewsko-kozackiej. Sytuacja byla krytyczna. Pod Chocim zblizala sitt
armia turecka liczqca okolo dwustu tysittcy zolnierzy z sultanem Osmanem
na cze1e. Wojska po1skie liczyly ty1ko siedemdziesiqt pitté tysittcy. Stanislaw
Lubomirski zlozyl wowczas slub: jdli odniesie zwycittstwo, to na czdé Boga
Sa1watora wybuduje w swoim miescie Wisniczu swiqtynitt wraz z klasztorem.
Armia po1ska rzeczywiscie odparla napor Turkaw i zmusila sultana do zawarcia
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pokoju 9 paidziernika 1621 roku, ktory ustalil granic~ na Dniestrze z Chocimiem po stronie moldawskiejl.
Lubomirski, wracaj,!c z pola bitwy, zatrzymal si~ w Krakowie, gdzie odwiedzil
karmelitow bosych, by omowié spraw~ zalozenia nowej fundacji w Wisniczu.
Definitorium prowincjonalne odrzucilo jednak jego propozycj~, obawiaj,!c si~,
ze dwor magnacki b~dzie mial zbyt duzy wplyw na zycie zakonnikow. Przeor
klasztoru sw. Michala w Krakowie ojciec Piotr poradzil Lubomirskiemu, by z t'!
sam,! propozycj,! zwrocil si~ do wladz generalnych zakonu. Funkcj~ generala
pelnil wowczas ojciec Maciej od sw. Franciszka, fundator karmelitow bosych
w Polsce. Przychylil si~ on do owej prosby i Definitorium Generalne dnia 51utego 1622 roku wydalo zgod~ na fundacW.
Po otrzymaniu zezwolenia od biskupa krakowskiego Lubomirski natychmiast przyst,!pil do budowy. Za miejsce usytuowania wybral wzgorze polo zone
na poludnie od zamku uchodz,!ce wowczas za najpi~kniejsz,! cz~sé Wisnicza.
Budowa warownego klasztoru w Wisniczu byla ostatnim dzielem Stanislawa
Lubomirskiego. Reforma zakonu karmelitanskiego dokonana przez sw. Teres~
od Tezusa i sw. Tana od Krzyza po soborze trydenckim przywrocila pierwotn,!
regul~. Kapitula Generalna w Cremonie w 1593 roku przeprowadzila podzial
jurysdykcyjny na dwie autonomiczne rodziny, to jest: karmelitow dawnej obserwancji i karmelitow bosych, czyli zreformowanych3•
Karmelici bosi w 1593 roku uzyskali peln,! autonomi~ jurysdykcyjn,!, sprowadzeni do Polski utworzyli w roku 1617 samodzieln,! prowincj~ polsk,!. Pierwszy
klasztor zalozony zostal w Krakowie pod wezwaniem Niepokalanego Pocz~cia
Najswi~tszej Marii Panny (obecnie szpitalny sw. Lazarza)4.
Zakon karmelitow sprowadzony z Hiszpanii osiedlal si~ w miastach. Lubomirski nie chcial budowaé eremu. Nowy klasztor oprocz zycia monastycznego

, F. Siarczyllski, Obraz wieku panowania Zygmunta III. krola polskiego i szwedzkiego zawieraiqcy opis osob tyiqcych pod jego panowaniem, znamienitych przez swe czyny pokoju i woyny [... ]
porzqdkiem abecadla ulotony. Cz. 1. Lw6w 1828, s. 289; Historia Po/ski w datach. Pod red. W. Kucharskiego, D. Misiejuka. Wrodaw 2007, s. 98.
2
B. J. Wanat, Zakon Karmelitow Bosych w Poisce. Klasztory karmelitow i karmelitanek bosych
1605-1975. Krak6w 1979, s. 347.
l Acta capitulorum generalium Ordinis Fratrum B. V. Mariae de Monte Carmelo. VoI. 1: Ab
anno 1318 usque ad annum 1593. Cum notis praecipue a R. P. Benedicto Zimmerman OCD mutuatis
edidit [... ] Gabriel Wessels. Romae 1912, s. 593-594; A. de la Virgen del Carmel, Historia de la reforma teresiana (1562-1962). Madrid 1968.
4 B. Lozinski, Leksykon zakonDw w Polsce. Warszawa 1998, s. 70-71.
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mial cel polityczny - stworzenie mocnych fortyfikacji, ktore ochranialyby miasto i zamek5• Pocz,!tkowo wladze zakonne nie zatwierdzily fundacji, obawiaj,!c
siy skutkow lokalizacji klasztoru i kosciola w dobrach prywatnych oraz przekonan religijnych potomkow fundatora.
Poswiycenia kamienia wygielnego na wiosny 1622 roku dokonal biskup krakowski Tomasz Oborski. Fundator przyst,!pil do budowy z wielkim rozmachem,
sprowadzil rzesze robotnikow oraz jencow wojennych. Budow,! kierowal nadworny architekt Lubomirskiego Wloch Maciej Trapola pracuj,!cy dIa niego
w latach 1618-16376 •
Od 1629 roku zatrudniani byli takZe Turcy i Tatarzy pojmani w wygranej
przez Lubomirskiego bitwie pod Ujsciem Zielonym. Lubomirski przy budowie klasztoru musial dostosowaé siy do zakonnych schematow ustaIonych
dIa polskiej prowincji karmelitow. Kodeks przepisow budowlanych, rygory
prawne i nak1adanie sankcji przez wizytatorow generaInych zakonu staly siy
przyczyn,! ujednolicenia architektury zakonnej karmelitow. Karmelici bosi
w 1614 roku opracowali program budownictwa dostosowanego do swoich
potrzeb 7•
Obiekty karmelitanskie odznaczaly siy nowoczesnym stylem i w dziejach architektury polskiej zajmowaly pozycjy wyj'!tkow,!s. Wladze prowincji wybraly
jeden z dwu wzorow budowlanych. Charakteryzowaly siy one zastosowaniem
krzyza lacinskiego o skroconych i szerokich ramionach. Dwuprz<ìslowe prezbiterium zwrocone bylo ku poludniowemu wschodowi, po bokach posiadalo kaplicy
i oratorium9 •
Ograniczenia zakonne mialy wplyw na wielkosé budowli, jej proporcje, liczb<ì
oltarzy. W Wisniczu zostaly one nieco zmodyfikowane, na przyk1ad wzniesiono dwie wiezyczki w fasadzie, ktorych przy obiektach karmelickich dotychczas

5

T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Ziemi Krakowskiej. Krak6w 1982, s. 335-336.

6

A. Krupinski, Zabytki U1'banistyki i architektury wojew6dztwa tarnowskiego. Warszawa 1989,

S·73·
7 Acta Capituli Generalis OCD Congregationis S. Eliae. VoI. 1: 1605-1641. Pod red. A. Fores OCD.
W: Monumenta Historia Carmeli Teresani. T. 11. Romae 1990, s. 52.
8 A. Milob~dzki, Architektura XVII wieku. Warszawa 1980, s. 59; M. Brykowska, Architektura
Karmelit6w Bosych w XVII-XVIII wieku. Warszawa 1991, s. 26; B. J. Wanat, Sztuka Karmelu. Krak6w 1999, S. 21-22.
9 P. Szlezynger, Problemy badawcze zwiqzane z adaptacjq zespolu poklasztornego karmelit6w
bosych w Wisniczu Nowym. "Ochrona Zabytk6w" R. 37: 1984, nr 3; B. J. Wanat, Z dziej6w zakonnego
budownictwa barokowego w Malopolsce. Krak6w 2006, s. 26-27.
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nie wznoszonO. Podstawowe prace budowlane przy swiqtyni prowadzone byly
do czerwca 1630 roku
Fortyfikacje klasztoru Karmelitow W Wisniczu wzniesione zostaly wraz
z klasztorem i kosciolem. Ochranialy One zamek, uniemozliwiajqc szczegolnie
niebezpieczny atak z sqsiedniego wzgorza. Budowniczy jako figurtt wyjsciowq
przyjql czworokqt determinowany uksztaltowaniem terenu i rozmieszczeniem
obiektow klasztornych rowniez na plani e czworoboku. Przed frontem kosciola
i klasztoru znajdowal sitt wittkszy dziedziniec sluzqcy dworskim uroczystosciom
religijnym".
Klasztor wraz z kosciolem otoczony zostal fortyfikacjq kleszczowo-bastionoWq, opartq na figurze gwiazdy czterowierzcholkowej (powstalej z czworokqta).
Fortyfikacje podlegaly scislym regulom nowowloskiego systemu sformulowanego przez Francesco de Marchiego w drugiej polowie XVI wieku. LqczyIa
go wspolna zasada stosowania narysu gwiazdy dIa fortyfikacji wznoszonych
na cyplach i grzbietach gorskich12 •
lO

•

Przej~cie

klasztornych obiekt6w przez karmelit6w

Pa ponad osmiu latach nieprzerwanej pracy klasztor byl juz prawie ukonczony, czego nie mozna byIo powiedzieé o kosciele. Fundator pragnql, aby karmelici jak najszybciej wprowadzili sitt do klasztoru, a prosbtt skierowal do ojca
Michala od Zwiastowania Najswitttszej Marii Panny, aby objql na stale piecztt
nad klasztorem. Intromisja karmelitow bosych do klasztoru wisnickiego odbyla
sitt 26 maja 1630 roku.
W sklad kapituly konwentu weszlo szdciu ojcow. Przeorem zostal ojciec
Cyryl od sw. Franciszka. W uroczystosciach brala udzial kapitula katedralna
wraz z bp. Marcinem Szyszkowskim oraz wielu przedstawicieli duchowienstwa.
Odbyla sitt najpierw uroczysta procesja eucharystyczna, ktora wyruszyla z kosciola parafialnego, a na jej czele szedl zbrojny hufiec wojska Lubomirskiego,
szlachta, pozniej w kolejnosci dworzanie i zakonnicy odziani w biale plaszcze,

w

Wojew6dzki Urzqd Ochrony Zabytk6w Delegatura w Tarnowie (dalej: WUOZDT), Teka:

Klasztor Karmelitow Bosych (obecnie Zaklad karny) Nowy Wisnicz.
n WUOZDT, Teka: Fortyfikacje Klasztoru Kannelitow Bosych. Nowy Wisnicz.
P. Szlezynger, Dawny kOSciol Karmelitow Bosych W Wisniczu. Bochnia 2009, S. 14-15.
U
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w rttku trzymaj'l-cy zapalone swiece. Nie zabraldo takZe samego fundatora z synem Konstantym Jackiem. Trastt udekorowano kwiatami i zieIeni'l-, chor i orkiestra uswietnialy uroczystosci, oddawano rowniei saIwy z zamkowych dzial.
Punktem docelowym, do ktorego udala sitt procesja, byla kaplica, gdzie msztt
sw. odprawH bp Szyszkowski. Po zakonczeniu mszy sw. fundator wrttczyl klucze
przeorowi klasztoru, poiniej odbyla sitt uczta na zamku'3 •
W chwili wprowadzenia zakonnikow klasztor byl jui ukonczony oraz bogato
wyposaiony. Zakrystia byla bogatsza nii w istniejq.cych jui klasztorach karmelitow bosych, posiadala naczynia liturgiczne ze zlota i srebra, bielizntt koscieln'l-'
Lubomirski wyposaiyl klasztorn'l- bibliotektt w ksittgozbior zawieraj'l-cy trzysta
tomow cennych dziel w bogatych oprawach. Karmelici otrzymali klasztor w pelni urz'l-dzony, fundator zadbal tei o iywnosé dIa zakonnikow'4•
Lubomirski przez cale iycie czuwal nad powittkszeniem zbiorow bibliotecznych i wpIacal reguIarny czynsz. W 1730 roku dobytek wzrosi znacz'l-co i osi'l-gn'l-I zaskakujq.cq. liczbtt tysi'l-ca osmiuset tytuIow, do tej sumy nie wliczono dziel
zabranych przez Szwedow. Ksittgozbior byl dobrze przechowywany i dobrze
skataIogowany'5.
Budowtt kosciola ukonczono i dokonano konsekracji dopiero po trzynastu
Iatach pracy, to jest w 1635 roku'6 •
Wojewoda Lubomirski nie iaIowal pienittdzy na wystroj swi'l-tyni. Jego zamierzeniem byIo, aby kosci61 i klasztor nosH miano pomnika zwycittstwa chocimskiego, podkrdlal sw'l- okazalosci'l- zaslugi i bogactwo fundatora. 1lipca 1635
roku koscioi otrzymal wezwanie Chrystusa ZbawicieIa'7•
Klasztor w Wisniczu byl jednym z pierwszych obiektow zakonnych wzniesionych poza duiym osrodkiem miejskim. Ta barokowa budowla w swoich rozwiq.zaniach i wystroju architektonicznym przyrownana jest do s1ynnych budowli
wloskich, mittdzy innymi do kosciola Il Gesù w Rzymie czy hiszpanskich budynkow.
Klasztor skupiony byl wokol trzech dziedzincow. Najwittkszy dziedziniec
przy wirydarzu od strony polnocnej z g16wn'l- bram'l- zapewne nie byl objttty

B. J. Wanat, Zakon Karmelit6w ... , s. 348-349.
J. Dlugosz, Biblioteka klasztoru karmelit6w bosych w Wisniczu. "Archiwa, Biblioteki i Muzea
Koscielne" T. 13: 1966, s. 93-111.
'5 B. J. Wanat, Zakon Karmelit6w ... , s. 349-350.
,6 T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka ... , s. 336.
'7 B. J. Wanat, Zakon Karmelit6w ... , s. 350.
'3

'4
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klauzUfq. zakonnq.. Miescil on pomieszczenie przeznaczone do cel6w naukowych i administracyjnych. Znajdowaly si~ tam Kolegium Teologiczne, biblioteka, archiwum, sale kleryk6w oraz sklady i pomieszczenia kuchenne. Wejscie
w elewacji p61nocnej prowadzilo przez dlugq. sklepionq. kolebkowo sien i kruzganek zwany 10ggiq.'8.
Dziedziniec sredni usytuowany w poludniowo-zachodnim narozniku budowli mie sciI cele dIa zakonnik6w. Cz~sé ta zwana interius obj~ta byla klauzUfq..
Od pozostalych cz~sci klasztoru wydzielaly jq. przejscia w kruzgankach, osobna
klatka schodowa i wyjscie w elewacji zachodniej do ogrodu. Pojedyncze cele
zakonnik6w miaIy okresione w przepisach wymiary: mniejsze 13 x 13 x 13 pi~dzi
. polskich19 , wi~ksze 16 x 16 x 16 to jest 3,84 x 3,84 x 3,84 m przepisy okreslaly
r6wniez liczb~ cel w klasztorze: 40 pojedynczych dIa zakonnik6w, 6 dIa chorych
i 6 dIa dostojnych gosci wizytujq.cych klasztor.
Dziedziniec najmniejszy usytuowany w narozniku poludniowo-wschodnim
posiadal cele wi~ksze, przekraczajq.ce zalecenia (3)4 x 6,9 m). Przeznaczone one
byly zapewne na pomieszczenia goscinne oraz pracownie: krawieckq., szewskq.,
bieliiniarskq. czy aptek~. MieScily si~ tam takZe pomieszczenia dIa bractw sw.
J6zefa i szkaplerzneg0 2o •
Wn~trze kosciola lsnilo zlotem, srebrem, a nad oltarzem wzniesiony byl baldachim przeplatany zlotem. Na oltarzu staly wysokie, srebrne posq.gi Chrystusa
Zbawiciela, Matki Bozej i sw. Teresy oraz pozlacane relikwiarze. Wn~trze oswietlalo trzydziesci swiec umieszczonych w bogatych kandelabrach, ustawionych
na przemian ze zlotymi i srebrnymi wazonami z kwiatami. Uroczystosé konsekracji uswietnila kapela z samego Wawelu. W przeddzien konsekracji swiq.tyni
procesjonalnie przeniesiono do kosciola trumn~ z cialem zmarlej w 1622 roku
zony fundatora Zofii Ostrogskiej i ziozono jq. w grobowcu fundatorskim. Tego
samego roku w rocznic~ upami~tniajq.q zwyci~stwo nad Turkami, lO paidziernika, uroczyscie przeniesiono do kosciola relikwie: cale cialo sw. Aleksandra,
m~czennika oraz czaszk~ jednej z towarzyszek sw. Urszuli, przywiezione przez
karmelit6w z Rzymu wracajq.cych z kapituly generalnej21.
Wyposazenie kosciola oraz zakrystii bylo niezgodne z przepisami zakonnymi. Prawo zakonne nakazywalo w duchu ub6stwa budowaé skromne koscioly

WUOZDT, Teka: Klasztor Karmelit6w ...
13 pitìdzi = 3,12 m, por. Wielka Encyklopedia Powszechna. T. 8. Warszawa 1966, s. 654.
'0 WUOZDT, Teka: Klasztor Karmelit6w ... , s. 336.
" B. J. Wanat, Zakon Karmelit6w ... , s. 351.
18
19
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i zabranialo dekoracji stiukowych, polichromii, ornamentyki ze zlota i srebra.
Lubomirski, chqc wybudowaé jak najokazalszy kosci6l jako wotum i pomnik
zwycit[stwa nad Turcjq pod Chocimiem, wyjednal u Kapituly Generalnej w Rzymie w 1632 roku dyspenst[ od rozdzialu I i II drugiej czt[sci konstytucji zakonnych dotyczqcej budowy i wystroju kosciola
Chodzilo o to, by fundacja klasztoru, aczkolwiek byla wotum dIa Boga,
spelniala takZe opr6cz fortecy obronnej rolt[ rodzinnego mauzoleum, w kt6rym
chowano zmarlych czlonk6w rodu. Pierwsza byla wspomniana zona fundatora.
Lubomirski, zabezpieczajqc utrzymanie dIa kosciola i klasztoru, uposazyl
fundacjt[ w ziemit[ i zapisy pienit[zne, zabezpieczone na jego dobrach. W 1624
roku w urzt[dzie staroscinskim miasta Krakowa zapisal klasztorowi sumt[ tysi qca pit[ciuset zlotych na swoich wioskach Zegartowice, Kwastowice, Krzeslawice
i Dqbie. Pit[é lat p6iniej w Sandomierzu zapisal kolejnq kwott[ tysiqca zlotych
na tych samych dobrach. Przekazal takze wioskt[ Aleksandrowa, polozonq
na poludnie od klasztoru, cZt[sé gruntu i lasu oraz dwa stawy u podnoza g6ry
klasztornej. W 1647 roku zapisal mlyn we wsi Kobyle.
Przed swojq smierciq fundator kazal oddaé przekazane karmelitom pieniqdze
i dobra, a w zamian za to oddal klasztorowi na wieczystq wlasnosé swoje dziedziczne wioski: Zegartowice, Krzeslawice, Kwastowice i Dqbie z przyleglosciami,
z majqtkiem Bigosz6wka i cZt[sciami lasu d6br Komorniki23 •
Lubomirski, pragnqc, aby wszystkie dobra, kt6rymi uposazyl kosci61, pozostaly przy zakonie na zawsze, wyjednal dekret od Definitorium Generalnego
w Rzymie z lO maja 1647 roku o nienaruszalnosci d6br stalych i ruchomych
klasztoru. Postanowienie zatwierdzil sam papiei i pod karq ekskomuniki zabroni! sprzedawaé, zmieniaé lub darowaé rzeczy z wyposazenia zakrystii, biblioteki i d6br pozostalych. Natomiast w roku 1660 kr61 Jan Kazimierz nadal
klasztorowi przywilej na s61 z zup wielickich pit[ciu balwan6w szlacheckich
na kazdy rok i jednoczesnie polecil wciqgnqé go inter bandos perpetua fundationis 24 •
Klasztor w Wisniczu byl w XVII wieku jednym z najlepiej uposazonych klasztorDW karmelitDw bosych. Opr6cz wspanialego urzqdzenia posiadal18S7 morg6w ziemi, z prawem patronatu nad kosciolem parafialnym w G6rze sw. Jana.
22

•

" Tamie, s. 362.
23 B. J. Wanat, Zakon Karmelit6w ... , s. 363.
'4 C. Gil, Czterysta Zat Karmelit6w Bosych w PoZsce (1605-1772). W: Karmelici Bosi w PoZsce
1605-2005. Pod red. C. Gila. Krak6w 2005, s. 49.
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Poza tym mial znakomite polozenie geograficzne, zdrowy klimat i mocny element obronny25.
W czasie napadu Szwed6w klasztor wraz z zamkiem padl ofiaréf najeidicy.
Bogate wyposazenie zakrystii oraz trumny Stanislawa i Zofii Lubomirskich zabezpieczyl AIeksander Lubomirski, zabierajéfc je ze sobéf na Spisz. Czçsé zakonnik6w udala siç na Wçgry. l wrzeSnia 1655 roku Szwedzi bez problemu zajçli
klasztor, a p6iniej zamek. W celach zakonnych zamieszkali oficerowie z zonami,
a w oficynach zolnierze. W korytarzach zas urzéfdzono stajnie dIa koni, refektarz sluzyl jako jadainia i miejsce do zabaw. Pozostalych karmelit6w zamkniçto
w ch6rze zakonnym. Niekt6rzy zakonnicy przyplacili to zyciem. Opuszczajéfc
Wisnicz 19 wrzesnia 1656 roku, Szwedzi zgrabili najcenniejsze rzeczy. Lup wywieziono na stu piçédziesiçciu wozach. Z klasztoru zabrali wazniejsze ksiçgi
z biblioteki, srebrne kapitele z tabernakuIum i inne dziela sztuki. Podczas proby
ucieczki przed Jerzym Lubomirskim podpalili klasztor i zamek, jednak dziçki
natychmiastowej reakcji ludzi pozar zostal szybko ugaszony. W grudniu 1657
roku powrocili zakonnicy z Wçgier i przystéfpiono do odbudowy zdewastowanych budynk6w. Trwala ona niecale dwa lata26 .
Zadania tego podjéfl siç ojciec Szymon. Zniszczone zabudowania pokryl dachem i postawil nowe kominy. Nabyl nowy dzwon, gdyz stary zlupili Szwedzi,
nowéf lampç, monstrancjç z koronéf oraz srebrne kapitele. W poiniejszych Iatach
klasztor pokryto biachéf miedzianéf.
W czasie drugiej inwazji szwedzkiej na Polskç klasztor ocaial. Jako wotum
wdziçcznosci za cudownéf opiekç Matki Bozej konwent ufundowal w 1706 roku
srebrnéf sukniç. Okres wzgIçdnego spokoju nie trwal jednak dlugo.
W 1713 roku wojska saskie nalozyly na klasztor ogromne kontrybucje. Zakonnicy nie byli w stanie zaplacié zadnej sumy. Wobec tego kapitula postanowila
zastawié srebra koscielne. Kolejne dotkliwe straty skarbiec koscielny poniosl
w 1714 roku, kiedy zakradl siç do niego dawny ministrant klasztoru Stefan Jaworski. Zabral on srebrne i zlote przedmioty oraz poniszczyl drogocenne ornaty,
wycinajéfc z nich haftowane zlotem kolumny. Z grobowca fundatorskiego wykradl srebrne tablice i ornamenty27•

25 E. J. Dutkiewicz, Katalog zabytk6w sztuki w Polsce. T. l: Wojew6dztwo Krakowskie. Z. 2: Powiat bochenski. Warszawa 1951, S. 24.

Tamze, s. 72 .
Szlezynger wyraza opini~, ze "zniszczenia w WiSniczu to dzielo wojsk rosyjskich wbrew
falszywym stereotypom o zniszczeniu rezydencji i kosciola przez Szwed6w" (P. Szlezynger, Dawny
kosci61 Karmelit6w .. , s. 15).
26
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Klasztor wisnicki na przelomie XVII i XVIII wieku udost((pnil odplatnie
miejsca w grobowcu klasztornym tym, ktorzy chcieli po smierci tam spoczywaé.
Obszerne zabudowania, dobra okolica, klimat sprzyjajqcy skupieniu spowodowaly, ze w czerwcu 1630 roku nowicjat karmelitanski przeniesiono z krakowskiego zawilgoconego klasztoru do Wisnicza. Po dwunastu latach wyznaczono
mu miejsce w Przemyslu, a w konwencie wisnickim otwarto Kolegium Teologiczne, w ktorym regularne studia prowadzono az do kasaty klasztoru 28 •

Skasowany klasztor przeznaczony na

wi~zienie

PIan aneksji terenow Rzeczypospolitej powstawal na wiele lat wczesniej przed
jego realizacjq w 1772 roku. Sprzyjala temu polityka magnaterii i elit politycznych Korony oraz Wielkiego Ksi((stwa Litewskiego. Zwlaszcza Radziwillowie
i Sapiehowie dqzyli do przej((cia udzielnej wladzy na Litwie w separacji z Polskq.
Niektore grupy magnackie przywykly do przyzywania obcej pomocy umozliwiajqcej im realizacj(( wlasnych planow. W wyniku tajnego ukladu z 1702 roku
oddano Wielkie Ksi((stwo Litewskie pod protektorat Piotra Wielkiego, co naruszylo traktat unii lubelskiej i negatywnie odbilo si(( na Polsce. Po jej terenie,
jak na poligonie poruszaly si(( wojska szwedzkie, saskie i rosyjskie, utrzymujqC si(( z rekwizycji zywnosci, a takZe wywOZqC zrabowane dziela sztuki i inne
bogactwa. Juz od 1769 roku POCZ((to wysuwaé projekty wykorzystania ziem
Rzeczypospolitej w politycznych przetargach mi((dzy Petersburgiem, Berlinem
i Wiedniem29 •
Bogato uposazony klasztor wisnicki zostal z tq cz((sciq Malopolski wcielony
do Austrii. Cesarz Austrii JozefII Habsburg zrobil wszystko, aby zakony dzialajqce w cesarstwie podporzqdkowaé wladzy panstwowej i doprowadzil w rezultacie do ich skasowania. W 1777 roku zerwano lqcznosé klasztorow z Rzymem,
zlikwidowano w Galicji siedemdziesiqt cztery klasztory na sto osiemdziesiqt
osiem istniejqcych.
Zaborca zagrabil majqtki klasztorne. 23 kwietnia 1783 roku na mocy rozporzqdzenia cesarskiego gubernatora Galicji Jozefa hrabiego de Brigido wedlug
plan6w barona Wadawa de Margelika, wizytatora i radcy dworu, zamkni((to

,8
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Tarnze, s. 17.
W. Kucharski, D. Misiejuk, Historia ... , S. 132-136.
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klasztor wisnicki. Zaborca wywiozl skarbiec, a dobra ziemskie przejt(to na tak
zwany fundusz religijny3 0 • Rzqd zabral wraz z klasztorem jego majqtki, ktorych wartosé oszacowano na 87 659 zl. Kosztowne dziela sztuki przewieziono
do Wiednia. Austriacy mieli wywieié tam dwa wozy obrazow. Obraz sw. Jozefa
przeniesiono do kosciola parafialnego w Wisniczu, gdzie znajduje sit( do dzi$3'.
Karmelici zdolali tylko wywieié do Lwowa bibliotekt( i archiwum 32 . Budynki
klasztorne przeznaczono na cit(zkie wit(zienie dIa osiemdziesit(ciu osob. Od 1786
roku miescil sit( w skasowanym klasztorze sqd kryminalny, a takZe mieszkania
st(dziow. Jednym z st(dziow byl Michal Kossak i tu urodzH sit( w 1824 roku i spt(dzal dziecinstwo jego syn JUliUSZ33 .
Kosciol klasztorny przeznaczono na kaplict( wit(ziennq uzytkowanq do roku
1939. W wit(zieniu wisnickim odsiadywali kart( przede wszystkim kryminalisci,
tatrzanscy rozb6jnicy. W latach poiniejszych znajdowali tam swoje miejsce wit(iniowie polityczni, uczestnicy i organizatorzy powstan narodowowyzwolenczych.
Dekretem z 4 wrzesnia 1818 roku utworzono w wit(zieniu sqd apelacyjny dIa czterech cyrkulow: tarnowskiego, sqdeckiego, wadowickiego, bochenskiego. Od 1854
roku w obiekcie pokarmelitanskim znalazl swoje miejsce takZe sqd szlacheckP4.
Pod koniec XIX wieku karmelici upominali sit( o prawa do swojej wlasnosci.
Starania te nie przyniosly pozytywnych wynikow. Wedlug notatek krakowskiego konserwatora zabytkow Bogdana Tretera sporzqdzonych w 1933 roku wynika, ze kosci61 byl zaniedbany i wymagal solidnej konserwacji. Widoczne byly
pt(knit(cia w sklepieniu i scianach transeptu, gzymsach, przez nieszczelny dach
przeciekala woda35 .
W 1923 roku wit(zienie cywilne ponownie przeznaczone zostalo dIa wit(iniow kryminalnych skazanych na ponad trzy lata. Od 1929 roku urzqdzono

30

Continuatio Edictorum Mandatorum et Universa/um w Galicyi i Lodomeryi Kr6/estwie.

1 II 1783 do 31 XII 1783. Lemberg 1784.
31 P. P. Gach, Karmelici bosi na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w dobie kasat. W: Cztery wieki
karmelit6w bosych w Po/sce 1605-2005. Materialy z og6/nopo/skiego sympozjum historyczno-te%gicznego. Krak6w 2005, s. 59.
32 J. Dlugosz, Biblioteka k/asztoru karme/it6w w Wisniczu ... , s. 91-169.

Pomnik Juliusza Kossaka znajduje sitr w centrum Nowego Wisnicza.
P. Szlezynger, Problemy adaptacyjne dawnego klasztoru Karmelit6w Bosych w Nowym Wisniczu. "Ochrona Zabytk6w" R. 37: 1984, z. 3, s. 50-52; tenie, Kosci61 i klasztor Karmelit6w Bosych
w Wisniczu Nowym. "KwartalnikArchitektury i Urbanistyki" T. 29: 1984, z. 2, s. 143-160.
35 Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. IT 1390: Dzienniki konserwatorskie Bogdana Tretera, l IX 1932-24 X 1933, s. 38-40.
33
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tu wi~zienia wojskowe. W okresie mi~dzywojennym, jak wspomina Ludwik
Hyla, pracownik wi~zienia W latach 1930-1935, mieszkania W Nowym Wisniczu oswietlano lampami naftowymi. Byé moze dlatego z pewn~ zazdrosci~
spogl~dano na zamek wisnicki i wi~zienie, ktore byIo oswietlone wlasnym pr~
dem elektrycznym. TakZe i pracownikow wi~zienia zaliczano do szcz~sliwcow
(o wi~iniach raczej tak nie mowiono )36 •
Wi~zienie W WiSniczu nalezalo do duzych -liczylo okolo 650 wi~iniow. Posiadalo dobrze rozwini~te warsztaty - tkacki, W ktorym wyrabiano tkaniny na potrzebywi~ziennictwa, duze warsztaty krawieckie szyj~ce ubrania letnie dIa wi~iniow,
warsztaty stolarskie, W ktorych mi~dzy innymi wyrabiano meble, warsztaty szewskie, tartak. Hodowano trzod~ chlewn~. Wi~zienie posiadalo wIasn~ pr~dnic~
do oswietlania obiektu. Fachowcami w tych zakladach byli albo dozorcy, albo
przyjmowani pracownicy cywilni. Prace wykonywali tylko wi~iniowie.
W warsztacie tkackim mniejszym pracowalo szesédziesi~ciu wi~iniow z wyrokami bezterminowymi, natomiast w wi~kszym warsztacie pracowalo stu
szesédziesi~ciu (pracuj~cych w dwoch duzych salach). W tym warsztacie w 1929
roku powstai bunt wi~iniow, zostai jednak opanowany37. Powodem buntu byIo
zarz~dzenie, na mocy ktorego wi~iniowie musieli na noc wydawaé ubrania
na korytarze. W skutek urz~dzonej przez wi~iniow glodowki kilku z nich zmarlo. Do kierownika Dzialu Pracy nalezalo rowniez obliczanie zarobkow wi~iniow,
ich odpowiednie ksi~gowanie oraz kontrola nad wykorzystaniem przez dane go
wi~inia swojego zarobku38 • Zarobek dzielono na dwie cZ~Sci: kwot~, kt6r~ wi~
zien mogI przeznaczyé na zakup zywnosci oraz odkladany systematycznie tak
zwany "kapital zelazny" wyplacany przy wyjsciu z wi~zienia.
Do dzialu gospodarczego nalezalo wyzywienie wi~iniow, a wi~c zakup zywnosci, sporz~dzanie jadiospisow, nadzor nad kuchni~. Wi~zienie byIo kontrolowane przez Departament Karny Ministerstwa Sprawiedliwosci, jak i przez
Najwyzsz~ Izb~ Kontroli Panstwa39 .
W lipcu 1939 roku wi~zienie zostalo przeksztalcone na penitencjarny zaklad
rzemidlniczy, zmieniono nazw~: Wi~zienie - Zaklad Rzemieslniczy w Wisniczu.

36 Zbiory prywatne Barbary Chraboty (dalej: ZP B. Chraboty), Pamitttnik Ludwika Hyli, Grodziec Sl,!ski 1984, s. 31 (mps).
37 Podobne bunty mialy miejsce w 1872 i 1910 roku. Archiwum Narodowe w Krakowie, ParafÌa
garnizonowa sw. Agnieszki w Krakowie ANK, sygn., PGK 173: Katalog wittzni6w zakladu karnego
w Wisniczu 1 XII 1907.
's ZP B. Chraboty, Pamitttnik Ludwika Hyli ... , s. 35-36.
'9 Tamie, s. 36.
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WiSnicz, podobnie jak wiele innych rniejscowosci, bardzo ucierpiai w czasie
II wojny swiatowej40 •
We wrzesniu 1939 roku Nierncy uczynili W wit[zieniu ob6z pracy podlegaj,!cy kornendantowi SS dystryktu krakowskiego. Obj,!wszy wladzt[ nad wit[zieniern, obrabowali doszczt[tnie kosci61 pokarrnelitanski4'. Nie uszanowali nawet
sarkofag6w Lubornirskich i trurnien znajduj,!cych sit[ W kryptach. W kosciele
rozpalali ogniska, na kt6rych paIono trurnny z krypt, Iawki oraz oltarze. Jak
rn6wi,! swiadkowie W kosciele rnialy rniejsce egzekucje na osobach duchownych
i wit[zniach42 . Rozebrano wieze oraz wykonano szereg innych zabieg6w, kt6re
tylko przyspieszyly upadek. Dernolowanie fasady i wnt[trz rozpoczt[to na wiosnt[
1940 roku na rozkaz kolejnych kornendant6w wit[zienia SS: Herrnana Dolpa
i Wilhelrna Asrnusa. W rnornencie gdy rozpoczt[to rozbi6rkt[, wnt[trze byIo zrujnowane, oltarze popalone, ch6r oberwany, sciany brudne od sadzy, z otworarni
po kulach. Sklepienia popt[kane, posadzka zerwana w niekt6rych rniejscach.
Rozbi6rkt[ rozpoczt[to od zerwania blachy rniedzianej, zburzono nastt[pnie wieze
koscielne, attyki, zwalono sklepienia, zniszczono detale zdobnicze oraz rozebrano wszystkie oltarze, a cenne ozdoby rozkradzion0 43 •
W lipcu 1940 roku kornendant obozu wyst,!pil do wladz Generalnej Guberni
o zgodt[ na czt[sciow,! rozbi6rkt[ swi,!tyni, rnotywuj,!c j,! zagrozeniern popt[kanego sklepienia. Zgody udzielH Rudolf Schr6der. Do wiosny 1942 roku rozebrano
rnury swi,!tyni: z kosciola pozostaly tylko dolne partie scian nawy g16wnej i prezbiteriurn sit[gaj,!ce 5-10 rn wysokosci44. Prace przy rozbi6rce swi,!tyni prowadzily polskie firrny z Bochni pod nadzorern Rurnianowskiego, Hansa Schneidera,
J6zefa Kabana, Antoniego Norka. Zdewastowano takZe podziernn,! kaplict[ pod
wezwaniern sw. Krzyza. W krypcie grobowej Lubornirskich ocaiaio osiern sarkofag6w i dwie trurnn~5. Zabytkowe wyposazenie wnt[trz zostaio zniszczone,

40 W 1933 roku Nowy Wisnicz na podstawie przepisow o cz~sciowej zmianie ustroju samorz~
du terytorialnego zostal pozbawiony praw miejskich. Dopiero w 1994 roku prawa te przywrocono.
4' ANK, sygn. PGK 173, Katalog wi~zniow... ; E. Duraczyllski, Hitlerowski system okupacyjny.
W: Zarys historii Polski. Warszawa 1980, s. 676.
42 A. Kozlowiecki, Pamù;tnik wiçinia. "Studia Historyczne" R. 26: 1983, z. 3, s. 113.
43 B. J. Wanat, Zakon karmelitow ... , s. 368-370; Muzeum Okr~gowe w Bochni, sygn. 18/80/59:
A. Norek, budowniczy w Bochni (rkps).
44 A. Krupinski, Zabytki urbanistyki i architektury wojewodztwa tarnowskiego. Warszawa 1989,

s.7345 B. J. Wanat, Zakon karmelitow ... , s. 370; J. Lepiarczyk, Niemieckie barbarzyfzstwo w Wisniczu. "Ziemià' 1945, nr 11/12, s. 247.
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cenniejsze rzeczy rozkradzione przez Niemcow. Material z rozebranej swi'ityni zostal wykorzystany przy budowach rezydencji 46 gubernatora Hansa Franka
W Przegorzalach i Krzeszowicach 47•
W wiçzieniu wisnickim odsiadywalo swoj'i karç wielu wiçzniow politycznych
oraz osob duchownych. Uwiçzieni byIi miçdzy innymi pose! dr Jozef Putek,
wojewoda krakowski Michal Gnoinski, malarz Tadeusz Korpal, ks. prof. Marian
Morawski, ks. pralat JozefRychlicki, jezuici Wiktor Maéko, Adam Kozlowiecki
i wielu innych 48 •
Pamiçtnik ks. Adama Kozlowieckiego dokladnie ukazuje warunki zycia
w pierwszych miesi'icach okupacji w wisnickim wiçzieniu. Opisane w nim wydarzenia ukazuj'i udrçki, jakie przezywali wiçzniowie 49 • Jezuita Kozlowiecki byl
miarodajnym swiadkiem, a jego pamiçtnik stanowi dobry material na opracowanie naukowe bestialstwa, jakiego Niemcy dopuszczaIi siç wobec wiçiniow
przetrzymywanych w zakladach karnych i obozach koncentracyjnych 50 •
JUZ7 wrzesnia 1939 roku Niemcy zorganizowaIi w wiçzieniu oboz dIa jencow
wojennych, osadzaj'ic tu zabranych do niewoIi zolnierzy Armii Polskiej. Po wywiezieniu tychZe (15 XII 1939 mial miejsce ostatni transport jenc6w wojennych)
zorganizowali tu ob6z koncentracyjny. Pierwszy transport Iicz'icy sto os6b przybyl z krakowskiego wiçzienia Montelupich 23 grudnia 1939 roku.
W wisnickim obozie pracy wiçiniowie zamykani byIi w celach na noc, w dzien
natomiast pracowali w r6Znych miejscach, na przyklad w gospodarstwie rolnym,
budowlanym itp. Mimo mroz6w, wiçzniom nie wydano czapek i cieplej bielizny. Przy przydzielaniu ubran nie brano pod uwagç wzrostu, tuszy, a komicznie
prezentuj'icy siç wiçiniowie byIi obiektem drwin. Obliczano, iz wartosé energetyczna racji zywnosciowych wynosila okolo 300-400 kalorii, co prowadzilo
do wyniszczenia organizmu. Wiçzniowie byli tez bici pod byle pretekstem.
8 czerwca 1940 roku w odwecie za ucieczkç jednego wiçinia rozstrzelano
dziesiçé os6b, w tym pracownik6w: dr. Wladyslawa Bobilewicza, mgr. Andrzeja Bienkowskiego i ks. Ferdynanda Machaya. Nalezy zaznaczyé, ze spolecznosé

WUOZDT, Teka: Ruiny kosciola pokarmelita/iskiego Nowy Wisnicz.
Hans Frank byl generaInym gubernatorem dIa okupowanych ziem PoIski od paidziernika
1939 do stycznia 1945 roku. Po wojnie, w procesie norymberskim zostal skazany na kar't smierci,
wyrok wykonano.
48 ANK, sygn. PGK 173: Katalog wictzni6w...
49 A. Kozlowiecki, Ucisk i strapienie. Pamiçtnik wiçinia 1939-1945. CZ.l. Krak6w 1995, s. 79-122.
so Kozlowiecki Adam, ks., arcybp. W: Encyklopedia wiedzy o jezuitach. Opr. L. Grzebien SI.
Krak6w 2004, s. 315.
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Nowego Wisnicza podj~la akcj~ niesienia pomocy wi~iniom. Zawié!zano w tym
celu tajny komitet. Wykorzystano przy tym fakt, iz wsrod straznikow wi~zien
nych byli Polacy i to za ich posrednictwem przekazywano wi~iniom mi~dzy
innymi paczki i wiadomosci od rodzin 51 .
W nocy z 26 na 27 lipca 1944 roku oddzial dywersyjny I Batalionu 12. Pulku
Piechoty Armii Krajowej z Placowki "Los" W Lipnicy Murowanej przeprowadzil
jedné! z najwi~kszych akcji na wi~zienie W Nowym Wisniczu, maj~c~ na celu jego
zdobycie i uwolnienie wi~iniow politycznych W przeddzien ich odtransportowania do obozu W Auschwitz. Projekt uwolnienia wi~iniow politycznych z wi~
zienia wisnickiego byl przedmiotem wielu narad W dowodztwie I Batalionu, jak
rowniez na odprawach u dowodcy 12. Pulku Piechoty AK pplk. Juliana Wi~cka
2
O pseudonimie "Topolà'5 •
Sporz~dzony zostal bardzo dokladny pIan wi~zienia, pIan rozmieszczenia niemieckiej zalogi, rozkladu zaj~é ze szczegolnym uwzgl~dnieniem przyzwyczajen
komendanta Schr6dera. Na uruchomienie akcji potrzebna byla tylko zgoda "Topoli", obawiajé!cego si~ represji na miejscowej ludnosci, tym bardziej ze nawet
oddzial dywersyjny "ZelbeC po zapoznaniu si~ z sytuacj~, odst~pil od tej akcji,
a Niemcy wyznaczyli W Nowym WiSniczu zakladnikow.
Argumentami za przeprowadzeniem akcji bylo smiertelne zagrozenie wi~i
niow politycznych, szansa zdobycia duzej ilosci broni i amunicji oraz mozliwosé
wprowadzenia do akcji nowo promowanych uczestnikow konspiracyjnej Szkoly
Podchor~zych. Pewnym problemem byl zakwaterowany W Nowym Wisniczu,
W odleglosci okolo 300 m od polozonego na wzgorzu wi~zienia, zmotoryzowany, posiadajé!cy samochody pancerne i ci~zké! bron oddzial niemieckiego
wojska w sile jednego batalionu. Miejsce koncentracji oddzialu znajdowalo
si~ w poblizu skrzyzowania drog w polowie drogi z Nowego Wisnicza do Lipnicy Murowanej.
Zalog~ wi~zienia stanowilo kilkunastu Niemcow zakwaterowanych na terenie wi~zienia w kilku pomieszczeniach oraz kilkudziesi~ciu straznikow polskich
skladaj~cych si~ z mieszkanc6w Nowego WiSnicza i okolicznych wsi. W wi~
zieniu znajdowalo si~ okolo stu trzydziestu wi~iniow politycznych. Wh;zienia
strzegly dwa posterunki zewn~trzne i kilka posterunkow wewn~trz, mi~dzy innymi w lokalnej elektrowni. Przy bramie glOwnej byla warta 1+9 wartownikow
pod dowodztwem niemieckiego oficera.

51

52

A. Kozlowiecki, Ucisk ... , s. 110, 119.
http://ewka.k2.webpark.pI/ akcja.htm
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W dyiurce wewn'!.trz witrzienia perni! sluibtr oficer Niemiec oraz dwoch
strainikow Niemcow i Niemiec obslugujqcy centraltr telefonicznq. Magazyn broni znajdowal sitr W pomieszczeniu za dyiurk,,!-, obok dyiurki pogotowie w sile
okolo 30 wartownikow z dlug,,!- broni,,!-53.
W wyniku przeprowadzonej akcji witrzienie zostalo calkowicie opanowane.
Uwolniono l28 witrzniow politycznych oraz zdobyto 3 karabiny maszynowe,
5 automatow MP, okolo 50 karabinow, 12 pistoletow, okolo 200 granatow rtrcznych, kilka tysitrcy sztuk amunicji i inny sprztrt wojskowy. W akcji bralo udzial
36 iolnierzy Armii Krajowej, z czego tylko 6 dzialalo jako grupa szturmowa
wewnqtrz witrzienia. Poscig za nimi ruszyl dopiero rano, aIe nie dal iadnego
rezultatu. Niemcy nie schwytali ani jednego uwolnionego witrznia.
W szyscy uczestnicy akcji, iolnierze Armii Krajowej, wykonali powierzone im zadania bezbltrdnie. Jak wynikalo z pozniejszych doniesien, zastraszany naczelnik witrzienia dotrzymal danego slowa. Nad ranem dopi ero pojechal
do Bochni, gdzie osobiscie poinformowal iandarmeritr o zaistnialych wypadkach. Sily napastnika ocenil na okolo trzystu dobrze uzbrojonych ludzi, prawdopodobnie ze zrzutow angielskich54.
Od sierpnia 1944 do stycznia 1945 roku po zlikwidowaniu witrzienia znajdowala sitr tam siedziba sztabu VII Armii Wehrmachtu. Po wojnie 1949-1951
zabezpieczono mury kosciola, zasypano kap1ictr grobowq Lubomirskich, z ktorej
przeniesiono na zamek rozbite sarkofagi (6) i trumny drewniane, ktore uloiono
w kryptach pod kaplic,,!- zamku wisnickieg0 55 •
W koncu 1950 roku stosunki mitrdzy panstwem a Kosciolem weszly w faztr
ostrego kryzysu. W nasttrpnych latach wielu ksitriy aresztowano za tak zwan,,!dzialalnosé antypanstwowq. Eskalacja wrogosci wladz PRL-u wobec Kosciola
byla jednym z powodow witrzienia wielu duchownych bez przyczyn. Przykladem
bezprawnosci komunistow bylo uwitrzienie ojca Wojciecha Zmarza - prowincjala zakonu franciszkanow konwentualnych za znalezione dolary amerykanskie w czasie napadu na krakowski klasztor przez sluiby bezpieczenstwa w 1951

53 E. Kowal, Akcja. http://ewka.k2.werbpark.pl.akcja.htm; http://ewka.k2.webpark.p1!organizacja.htm
54 Relacja red. Aleksandry M~czki, Krak6w 18 IX 2009. Aleksandra, c6rka plutonowego pchor.
Stefana M~czki pseudonim "S~p': kt6ry bral udzial w akcji, dowodz~c patrolem zewn~trznym
na przedpolu.
55 A. Majewski, Zamek w Wisniczu. "Teka Konserwatorska" Z. 3: 1956, s. 44; M. Serafinska-Domanska, Nowy Wisnicz w pobliiu zamku Kmit6w i Lubomirskich. Nowy Wisnicz 1991, s. 32-35.
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roku. Od 7listopada 1951 roku do 10 marca 1955 roku w wittzieniu Montelupich
w Krakowie oraz Nowym Wisniczu odsiadywal on "wyrok" nie wiadomo za C0 56 •
Wisnicki klasztor sluzyl za wittzienie przez caly okres komunistyczny i perni ttt roitt do chwili obecnej. Pomimo podejmowanych prob zadaszenia ruin
swi,,!tyni, a nawet jej odbudowy w 1971 roku, wntttrze nadai pozostaje otwarte,
narazone na erozjtt, ktorej uIegaj,,! ocaiale fragmenty murow 57• Po wprowadzeniu
stanu wojennego w Malopoisce internowano 439 osob, 132 sposrod nich trafily
najpierw do Zakladu Karnego w Nowym Wisniczu. Wittkszosé z nich przywieziono tuz po rozbiciu strajkow Iub po aresztowaniu w domach.
Obecnie Wisnicki Zaklad Karny jest jednostk,,! typu zamknitttego dIa recydywistow penitencjarnych w Poisce. Dysponuje 403 miejscami, a sluzbtt w nim
pelni 146 funkcjonariuszy oraz 21 pracownikow cywilnych. Na terenie wisnickiej
jednostki dziala licz,,!cy 34 miejsca Oddzial Terapeutyczny dIa wittiniow uzaIeznionych od aIkoholu i narkotykow. Przebywaj,,!cy tu mttzczyini mog,,! rowniez UCzttszczaé do szkoly. Po ukonczeniu szkoly osadzeni mog,,! podj,,!é praCtt
w Przedsittbiorstwie Przemyslu Obuwniczego. W bylej swi,,!tyni (ruinie) wittiniowie maj,,! piac do gry w pHktt rttczn"!.

Zakonczenie
Obecnie kompletowane i zabezpieczane s,,! pami,,!tki zwi,,!zane z klasztorem
Karmelitow bosych w Nowym Wisniczu. Wittkszosé ulegla niestety rozproszeniu, najcenniejsze zostaly wywiezione poza gran ice Polski. Moze juz czas
podj,,!é proby ich odzyskania. Poznaniu bogatej historii tego obiektu wiele uwagi poswittcili o. Benignus Jozef Wanat OCD oraz Piotr Stanislaw Szlezynger,
co zaowocowalo zebraniem szerokiej dokumentacji na ten temat, przynosz,,!c
w rezuItacie wiele wnikliwych opracowan. Inspiruj,,! one do dalszych badan nad
dziejami zakonow polskich spiecionych nierozerwainie z histori,,! narodu.
Po okolo stu czterdziestu latach od kasaty klasztoru karmelitanskiego obecny
burmistrz Nowego Wisnicza Stanislaw Gaworczyk czyni starania o zabezpieczenie resztek koscielnych murow oraz wykonanie dokumentacji technicznej,

,6

Archiwum Franciszkan6w w Krakowie (AFK), brak sygn., Teka Zmarz Antoni Wojciech

1936-1990.
57

Autor artykulu ogli!dal zaklad karny i stan ruin kosciola 28 maja 2009 roku.
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odpowiednie dotacje na rzecz od-

Streszczenie
Dzieje klasztoru Karmelit6w bosych W Nowym Wisniczu Wlatach 1630-2009
Po zwyci<;skiej bitwie z Turkami pod Chocimiem W 1621 roku StanisIaw Lubomirski - wIasciciel Wisnicza, jako wotum wdzi<;cznoSci Bogu ufundowai klasztor Karmelitow bosych. WIadze zakonne obawialy si<; lokalizacji klasztoru i kosciola W dobrach
prywatnych, ze wzgl<;du na ewentualny wplyw dworu na zycie zakonnikow. W 1622 roku
fundator z wielkim rozmachem przystqpil do budowy, wprowadzajqc rzesze robotnikow
oraz jencow wojennych. Budowq kierowai nadworny architekt Lubomirskiego, WIoch
Maciej Trapola. Budowane obiekty odznaczaly si<; nowoczesnym stylem i W dziejach
architektury polskiej zaj<;ly wyjqtkOWq pozycj<;. Obiekt byl ufortyfikowany, sluzyl takZe
obronie zamku wisnickiego.
26 maja 1630 roku odbylo si<; uroczyste wprowadzenie karmelitow bosych do wisnickiego klasztoru. Budow<; kosciola ukonczono W1635 roku. Jego wn<;trze byIo wyjqtkowo
bogato wyposazone i W XVII wieku zaliczane do najlepiej uposazonych klasztorow karmelitow bosych.
l wrzesnia 1650 roku Szwedzi zaj<;li zamek i klasztor, niszczqc, plqdrujqc i grabiqc najcenniejsze rzeczy, W tym bibliotek<; oraz dziela sztuki. Klasztor wisnicki po rozbiorach
zostai wcielony do Austrii. Cesarz Jozef II doprowadzil SWq politykq do kasacji klasztorow, Wtym i wisnickiego. Zagrabil majqtki klasztorne, wywiozi skarbiec klasztorny, a dobra ziemskie przeznaczono na fundusz religijny. Najcenniejsze dziela sztuki wywieziono
do Wiednia (dwa wozy obrazow). Budynki klasztorne przeznaczono na wi<;zienie, sqd
kryminalny, a takZe mieszkania dIa s<;dziow.
Po odzyskaniu niepodiegiosci W 1918 roku, pomimo protestow karmelitow, W klasztorze nadal istnialo wi<;zienie. We wrzesniu 1939 roku Niemcy urzqdzili W nim oboz
dIa jencow wojennych, a poiniej ob6z koncentracyjny, obrabowali kosciol i rozpocz<;li
rozbiork<; koscielnych murow. Material ze swiqtyni wykorzystali przy budowie rezydencji Hansa Franka w Przegorzalach i w Krzeszowicach. Do chwili obecnej W klasztorze
znajduje si<; wi<;zienie, a ruiny klasztornego kosciola sluzq jako boisko dIa wi<;iniow.
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Summary
The history of the Discalced Carmelite Monastery in Nowy Wisnicz
between 1630-2009
After winning the battle against the Turks at Chocim in 1621, Stanislaw Lubomirski,
the owner of Wisnicz, founded the monastery of the Discalced Carmelites as a votive
offering to God. Religious authorities feared the location of the monastery and church
in private estates due to the potential impact of the court on religious life. In 1622 the
founder began the construction at full swing, employing great numbers oflabourers and
prisoners of war. The process of the construction was supervised by Lubomirski's court
architect, an Italian Maciej Trapola. The buildings were characterized by a modern style
of architecture and they occupied a unique position in the history of Polish architecture.
The property was fortified and also served as defence for the castle of Wisnicz.
On May 26, 1630 a ceremony was held to introduce the Carmelites to the monastery
in Wisnicz. The construction works were completed in 1635. The interior was very well
equipped and, in the seventeenth century, was considered one of the best equipped Discalced Carmelite monasteries.
On September l, 1650 the Swedes captured the castle and monastery destroying, looting and pillaging the most precious things including the library and the works of art. The
monastery in Wisnicz after the partition of Poland was incorporated into Austria. Emperor Joseph II through his policies led to the suppression of monasteries, including the
monastery in Wisnicz. He robbed the monastery, took away the monastic treasury and
allocated the church estates to religious funds. The most valuable works of art were taken
to Vienna (two wagons of paintings). The buildings of the monastery were converted
to perform the functions of a prison, criminal court and housing for judges.
After regaining independence in 1918, despite the protests of the Carmelites, the prison in the monastery continued to function. In September 1939, the Germans used it as
a camp for prisoners of war and later a concentration campo They robbed the church and
started to demolish the walls of the church. The material from the tempie was used in the
construction of the residences for Hans Frank in Przegorzaly and Krzeszowice. There
is still a prison in the monastery buildings and the ruins of the church serve as a playground for the prisoners.

