
Kraków, klasztor kamedułów na Bielanach, XVII w.

1. Kategoria

Zabytki sakralne, klasztor

2. Położenie administracyjne

gm. Kraków, pow. krakowski, woj. małopolskie

3. Współrzędne

50.04569 19.84090

4. Kod w dokumentacji

Krakow-02-275

5. Opis

Zespół klasztorny znajduje się w południowej części 
Lasu Wolskiego, na tzw. Pagórkach św. Stanisława, 
których nazwę zmieniono później na Srebrną Górę, 
nawiązując w ten sposób do popularnej historii mówiącej
o perypetiach związanych z powstaniem klasztoru. 
Ufundowany przez marszałka wielkiego koronnego 
Mikołaja Wolskiego z Podhajec, przy znacznym 
współudziale kasztelana wojnickiego Sebastiana 
Lubomirskiego. W skład jednolitego pod względem 
architektonicznym, barokowego zespołu wchodzi kościół
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zabudowania 
klasztorne, domki pustelników, furta, foresteria, tzw. dom
Wolskiego, wiszące ogrody, taras widokowy oraz alejki i 
miejsca przeznaczone do modlitwy i kontemplacji. 
Całość założenia otoczona jest kamiennym murem. 
Reguła ogranicza możliwość przebywania kobiet na 
terenie klasztoru do 12 wyznaczonych w ciągu roku dni. 
Wschodnia część kompleksu stanowi strefę ciszy i 
medytacji przeznaczoną wyłącznie dla zakonników.

Zgromadzenie kamedułów zostało założone na początku 
XI wieku przez Romualda z Camaldoli, syna księcia 
Rawenny, który po burzliwej i pełnej uciech młodości 
przeszedł wewnętrzną przemianę i postanowił spędzić 
resztę życia ćwicząc się w ścisłej ascezie. Opracowane 
przez Romualda zasady życia pustelniczego opierały się 
na mocno zaostrzonej regule benedyktyńskiej. Twórca 
zgromadzenia zmarł w roku 1027. W 1481 roku został 
beatyfikowany, a w roku 1582 kanonizowany przez 
papieża Grzegorza XIII. W XVI wieku, w wyniku 
reformy zakonu przeprowadzonej przez Pawła 
Justynianiego i Justyniana z Bergano, w Umbrii koło 
Perugii powstała nowa kongregacja kamedulska pod 
nazwą Zgromadzenia Pustelników Kamedułów Góry 
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Koronnej (Mons Coronae). Do tej kongregacji należy 
zgromadzenie na Bielanach*.

Do Polski sprowadził kamedułów na początku XVII 
wieku Mikołaj Wolski z Podhajec, marszałek nadworny, 
a potem marszałek wielki koronny. Wolski jako 
właścicielem ogromnej fortuny dwa główne w życiu miał 
zamiłowania: do zajęć umysłowych i do podróżowania. 
Wykształcenie jego było zupełnie niezwykłe, otaczał się 
ludźmi nauki i artystami, rad ich sobie nawet z zagranicy
sprowadzał, miał wyborną kapelę i dobierał do niej 
niepospolitych kierowników, zbierał księgi i obrazy**. 
Myśl  o sprowadzeniu do Polski zakonników ostrzejszej 
reguły podsunął podobno sprawującemu poselstwo w 
Rzymie Wolskiemu papież Klemens VIII. Wybór padł na 
kamedułów z pustelni Mons Coronae. 

Po przybyciu do Polski w roku 1603 pierwsi zakonnicy 
na polecenie swojego patrona zaczęli szukać miejsca na 
erem. Wybrali doskonale nadające się do tego celu 
Pagórki św. Stanisława. Teren ten był jednak własnością 
kasztelana wojnickiego Sebastiana Lubomirskiego, który 
nie był skłonny do przekazania Pagórków Wolskiemu. 
Tradycja mówi, że marszałek uciekł się w tej sytuacji do 
podstępu i wyprawił ucztę, na którą oprócz samego 
Lubomirskiego zaprosił także kilka znaczących postaci 
ówczesnego życia politycznego i religijnego, w tym 
biskupa krakowskiego Bernarda Maciejowskiego i 
Jerzego księcia Zbaraskiego. Przy końcu biesiady, kiedy 
uczestnicy w dobry już byli wprawieni humor, Wolski 
naprowadził rozmowę na rzecz o zamierzonej fundacyi, i 
zaczął ubolewać, że w dobrach swych nie ma miejsca 
dogodnego na erem. Biskup krak. i ks. Zbaraski zezwalali
na obranie w ich dobrach stosownej miejscowości. 
Podziękował im Wolski za dobre chęci, lecz dodał, że już 
sprawę badał, ale i u nich na próżno szukano dogodnego
umieszczenia. Zręcznym obrotem zachęcony kasztelan 
wojnicki, oświadczył tedy gotowość do odstąpienia na 
ten cel góry a nawet i wsi Bielan. Tego tylko czekano. Akt
darowizny już był naprzód przygotowany. Podsunięto go 
panu kasztelanowi, który papier podpisał. Taka hojność 
wywołała głośne objawy uznania i wdzięczności. Wśród 
podziękowań marszałek Wolski podarował 
Lubomirskiemu użyte do biesiady naczynia srebrne 
ogromnej ceny, wyrównującej rzekomo wartości Bielan. 
(…) A Bielniszę, czyli dawne pagórki św. Stanisława, 
według tradycyi na pamiątkę tych srebrnych darów 
nazwano odtąd Srebrną Górą**.

Budowę klasztoru rozpoczęto tuż po jego oficjalnej 
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fundacji dokonanej przez Wolskiego w roku 1604. W 
latach 1605-1609 powstało trzynaście z dwudziestu 
zaplanowanych domków pustelniczych. W roku 1609 
rozpoczęto budowę świątyni, wznoszonej 
prawdopodobnie według planów wrocławskiego 
architekta Walentego von Säbischa. Rok później do 
eremu przeprowadzili się zakonnicy, którzy do tej pory 
mieszkali w położonym za Wisłą i należącym do 
benedyktynów tynieckich Bodzowie. W 1617 roku w 
wyniku katastrofy budowlanej zawaliła się duża część 
będącego już na ukończeniu kościoła. Drugą świątynię 
budowano od roku 1618 według planów Andrea Spezzy. 
Tym razem obyło się bez większych niespodzianek, a 
gotowy kościół został poświęcony we wrześniu 1642 
roku przez biskupa Tomasza Oborskiego***. 

W 1961 roku w wyniku pożaru wywołanego przez 
niesprawną instalację elektryczną spłonął hełm północnej
wieży kościoła oraz znaczna część jego dachu. Do roku 
1965 wieża została odbudowana na podstawie planów i 
pomiarów wykonanych przez profesora Wiktora Zina z 
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. 
Nawiązujący później do tego wydarzenia metropolita 
krakowski Karol Wojtyła miał nazwać bielański erem 
piorunochronem Krakowa, dzięki któremu miasto stoi 
przez tyle stuleci bezpieczne i nienaruszone.

Głównym elementem architektonicznym zespołu 
klasztornego jest kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny - wczesnobarokowy, 
jednonawowy, wzniesiony na planie prostokąta, z 
węższym prezbiterium od wschodu i rzędami kaplic 
bocznych otwierających się arkadami do nawy głównej. 
Monumentalna, poszerzona o dwie wieże fasada 
wykonana jest z białego ciosu wapiennego imitującego 
marmur i ozdobiona tak zwanym czarnym marmurem 
dębnickim oraz naturalnej wielkości rzeźbami świętych 
sporządzonymi z piaskowca. W ołtarzu głównym 
znajduje się obraz Wniebowzięcia NMP namalowany 
przez znanego dziewiętnastowiecznego malarza 
krakowskiego Michała Stachowicza. W wystroju wnętrza
kaplic uwagę zwracają sztukaterie Jana Falconiego oraz 
cykle obrazów Tomasza Dolabellego, nadwornego 
malarza królów polskich z dynastii Wazów. W kaplicy 
św. Romualda umieszczony jest cudowny obraz Matki 
Bożej Królowej Pustelników, którego autorstwo 
przypisuje się kamedule-malarzowi, ojcu Wenantemu z 
Subiaco. W podziemiach kościoła znajduje się kaplica 
oraz krypta, w której zamurowywane są doczesne 
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szczątki zmarłych zakonników.

W zachodniej części kompleksu klasztornego znajduje 
się budynek furty, przeznaczona dawniej dla gości 
foresteria (tzw. Schindlerówka) oraz zabudowania 
gospodarcze. Od północy i południa do kościoła 
przylegają dwa dziedzińce ze studnią, refektarzem i 
kuchnią (dziedziniec północny) oraz z domem gościnnym
i tzw. domem Wolskiego (dziedziniec południowy). 
Wschodnia część założenia tworzy strefę ciszy i 
kontemplacji, w której znajdują się domki pustelnicze z 
ogródkami. Całość założenia otacza kamienny mur, w 
obrębie którego zmieściły się jeszcze wiszące ogrody, 
taras widokowy oraz alejki i miejsca przeznaczone do 
zadumy i modlitwy.

Zwięzły opis niezmiennego od wieków życia kamedułów
podają w swoim przewodniku po zespole klasztornym 
Marzena i Marek Borkowscy:

Kameduli oddają się całkowitej samotności i milczeniu, 
pozostając jednak cały czas we wspólnocie. Noszą białe 
habity, długie brody i ogolone głowy. Siedem razy na 
dobę spotykają się w kościele na modlitwach, a pozostały
czas wypełniają modlitwą indywidualną i pracą, głównie 
fizyczną. Mieszkają w osobnych domkach z ogródkami, 
nie korzystają z radia, telewizji i internetu. Opuszczają 
klasztor tylko w nagłej konieczności lub podczas tak 
zwanej rekreacji – kilak razy do roku. Kobiety mają 
wstęp za furtę tylko w ściśle określone dni. Kameduli nie 
spożywają pokarmów mięsnych, a dietetyczne posiłki 
jedzą, z wyjątkiem kilkunastu dni w roku, w samotności w
swoich celach. Po śmierci zakonnika ciało ubrane w 
habit kamedulski było składane na prostej desce (nie w 
trumnie) w katakumbach znajdujących się w podziemiach
kościoła i zamurowywane. Opowieści, jakoby kameduli 
pozdrawiali się słowami memento mori i spali w 
trumnach, są zupełnie zmyślone ***.

6. Uwagi

---
7. Źródła i materiały

* Wikipedia, hasło Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Krakowie (Na Bielanach), dost. 8.06.2017.

** Stanisław Tomkowicz, Bielany, w: Biblioteka Krakowska, nr 
26, Kraków 1904, s. 7-8; 9-10.

*** Marzena i Marek Florkowscy, Przewodnik po eremie 
kamedułów na Bielanach w Krakowie, Kraków 2009. Cyt. 
tamże, s. 5.
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28 marca 2017 r.
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