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Przewodnik po gotyckim kościele p.w. św. Klemensa w Wieliczce

Słowo o przewodniku.
Kościół p.w. św. Klemensa w Wieliczce to jeden z najważniejszych zabytków miasta.
Mijając go na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, że w przeszłości była to jeszcze wspanialsza, a co ważniejsze bogatsza świątynia. Dziś patrząc na klasycystyczną bryłę kościoła aż
ciężko wyobrazić sobie, iż w tym samym miejscu, przed ponad 230 laty wznosiła się dostojna gotycka budowla, dorównująca wyposażeniem katedrom i kolegiatom. Jeszcze w drugiej
połowie XVIII w. jej wnętrze przypominało to, jakie możemy dziś podziwiać np. w kościele
Bożego Ciała w Krakowie. Niestety – pomnik historii Wieliczki przepadł wraz z nadejściem
zaboru austriackiego. Niniejszy przewodnik jest próbą odtworzenia nieistniejącej świątyni
w taki sposób, jakby nadal stała na swoim miejscu i wciąż można było ją odwiedzić. Pomocny przy tym jest fakt, że aktualny kościół św. Klemensa został zbudowany w oparciu o niemal ten sam układ przestrzenny. Dzięki temu jego współczesna bryła może z powodzeniem
posłużyć do sentymentalnej wędrówki po niezachowanym wnętrzu. Rekonstrukcji wyglądu
gotyckiego kościoła podjął się już Łukasz Walczy na łamach czasopisma „Studia i Materiały
do Dziejów Żup Solnych w Polsce” 1. Ten sam autor przeprowadził też niezwykle wnikliwą
kwerendę źródeł, publikując artykuły dotyczące uposażenia kościoła2. To właśnie te prace
były dla mnie największą pomocą do napisania niniejszego przewodnika. Bardzo przydatne
okazały się też artykuły o charakterze inwentaryzatorskim autorstwa Klementyny OchniakDudek, Elżbiety Kalwajtys oraz Magdaleny Ozgi, a także publikacja dotycząca kamieniarki
kościoła autorstwa Witolda Kuca3. W tym miejscu pragnę podziękować pracownikom Muzeum Żup Krakowskich, a w szczególności Panu Markowi Skubiszowi za okazaną pomoc
i udostępnienie materiałów. Przewodnik ten nie ma pretensji do bycia pracą naukową, ale
jest propozycją nietypowego spaceru w samym sercu królewskiego miasta Wieliczki.
Dzieje romańskiego kościółka.
Rzecz należy zacząć od historii. Jak każda dobra historia, tak i ta ma swoją legendę.
Powiada ona, że w zamierzchłych czasach, w miejscu dzisiejszego kościoła św. Klemensa
rósł Święty Gaj. Stał w nim posąg pogańskiego bożka – Ziemnego Króla, którego miejscowa
ludność otaczała kultem. Zwano go tu Skarbnikiem, bowiem okolica bogata była w słone
źródła, a z nich warzono cenną sól. Pewnego razu strudzony wędrowiec zatrzymał się w wielickim gaju. Nikt wówczas nie wiedział, że był to sam św. Wojciech, który właśnie podążał
przez Kraków i Gniezno na Pomorze. Usiadł on w cieniu starych drzew, pod figurą Ziemnego
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Króla, a wokół zgromadzili się zaciekawieni przybyszem mieszkańcy. Św. Wojciech zauważywszy, że tutejsi ludzie nie znają jeszcze wiary chrześcijańskiej począł ich nauczać. Opowiadał im o Jezusie, Jego Apostołach Piotrze i Pawle oraz o ich uczniu – św. Klemensie. Zachwyceni historią słuchacze spostrzegli nagle, że znany im posąg Skarbnika przedstawia
naprawdę owego Klemensa! Nawet lokalny kapłan zwany Wielicko zrozumiał, że przez cały
czas oddawał cześć temu świętemu. Biskup Wojciech zadowolony ze swej misji, postanowił
powierzyć tę okolicę pod opiekę Ojców Benedyktynów z pobliskiego klasztoru w Tyńcu.
Gdy więc mnisi przybyli nad słone źródła, mieszkańcy przyjęli ich z otwartymi ramionami.
Wkrótce posąg Ziemnego Króla zastąpiła drewniana kapliczka św. Klemensa, w dawnym
Gaju urządzono chrześcijański cmentarz, a kapłan Wielicko przywdział zakonny habit. Pod
opieką uczonych Benedyktynów okolica wzbogaciła się jeszcze bardziej i ludzie ściągali doń
ze wszystkich stron. Widząc to, zakonnicy postanowili zbudować tu pierwszy, modrzewiowy
kościół, który oczywiście poświęcili św. Klemensowi4.
Jak w każdej legendzie, tak i tu jest ziarnko prawdy. Początek tej historii przypada na
wiek XI. Wtedy to naprawdę benedyktyni z Tynieckiego klasztoru wybudowali w Wieliczce
kościół, przy którym posiadali niewielką placówkę5. Delegowani zakonnicy pilnowali tam
poboru należnego im przydziału soli warzonej, zatwierdzonego przez legata papieskiego
Idziego w latach 1123-11256. Romańską świątynię wzniesiono u dołu ówczesnej osady, nad
lokalnym skrzyżowaniem dróg, w pobliżu średniowiecznego placu targowego – zapewne
w miejscu, gdzie stoi aktualny kościół7. Ze względu na opiekę tynieckich mnichów od początku nosiła wezwanie św. Klemensa8. Ten prawdopodobnie murowany kościółek był
znacznie mniejszy od swych następców9. Jego prezbiterium znajdowało się bliżej dzisiejszej
ul. Zamkowej, a tuż za nim, pod powierzchnią obecnego ołtarza funkcjonował przykościelny
cmentarz10. Najstarsza wzmianka o „kościele przy Wielkiej Soli” pochodzi z 26 maja 1229 r.
i znajduje się w bulli protekcyjnej papieża Grzegorza IX dla klasztoru Benedyktynów w Tyńcu11. Już w 1290 r. Wieliczka otrzymała prawa miejskie, a niewielka romańska świątynia
przestała wystarczać szybko rozrastającemu się miastu12. Jeszcze w czasach panowania
Władysława Łokietka utworzono tutejszą parafię. Jej pierwszy znany pleban to niejaki Henryk13. Była więc jedną z najstarszych parafii na prawym brzegu Wisły14. Już w XIV w. związki
z benedyktynami dobiegły końca, a wielickie probostwo przeszło pod patronat króla15.
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Historia gotyckiego kościoła.
Budowa nowego, murowanego kościoła rozpoczęła się ok 1354 r.16 Kronikarz Jan
Długosz odnotował w swym dziele „Liber Beneficiorum”, iż „…rzeczony kościół został wzniesiony z cegły przez obywateli i mieszkańców wielickich”. Jednak nie tylko mieszczanie, ale
i sam król Kazimierz Wielki miał swój wkład w budowę świątyni17. Gotycką budowlę wzniesiono w miejscu poprzedniej – romańskiej. Kiedy Kazimierz Wielki w 1361 r. wytyczył zachowany do dziś szachownicowy układ miasta, wielicki kościół pozostał na jego uboczu18.
Prawnym opiekunem kościoła parafialnego był od początku władca, który osobiście
decydował o obsadzeniu stanowiska proboszcza19. Np. w 1440 r. król Władysław III uczynił
proboszczem wielickim swego osobistego spowiednika Grzegorza z Sanoka – towarzysza
w m.in. bitwie pod Warną. Ten zaś z całym zaangażowaniem zajął się gospodarką wielickiego probostwa20. W podzięce król ofiarował parafii wieś Łyczankę, gdzie założył folwark dla
plebana. Tym sposobem w XV w. obszar wielickiej parafii rozciągał się od wsi Kokotów aż po
wspomnianą Łyczankę. Jan Długosz nadmienia, że już w czterdziestych latach XV w.
wszystkie ołtarze w kościele posiadały dochody z Żupy. Uposażały je kopalniane bractwa
kopaczy, tragarzy, a także bachmistrz i sam żupnik. Wówczas każdy z ołtarzy miał już własnego altarystę – duchownego opiekuna. Wraz z kapelanami założyli oni Bractwo Kapłanów21. W pierwszej połowie XVI w. pracowało tu aż 17 duchownych22. Od darowizn i zapisów
nie stronili też zamożni mieszczanie – tym sposobem wielicka parafia stała się jedną z największych i najzamożniejszych w kraju23. Oprócz miasta obejmowała 41 wsi, co czyniło ją
najrozleglejszą w diecezji krakowskiej24. Dzięki licznym odpustom przybywali tu pielgrzymi
i pątnicy. W średniowieczu na 92 nadania odpustowe w całej Małopolsce aż siedem miało
miejsce w Wieliczce. Dawało to miastu trzecie miejsce zaraz po Krakowie i Kazimierzu25! Do
końca XVIII w. wielicki kościół nie ulegał większym przekształceniom, ale co jakiś czas kolejni fundatorzy dostawiali boczne kaplice. Napisano o nim iż: „posiadał, prócz grobów podziemnych, pięć kaplic i 20 ołtarzów, które pięknie, a niektóre z nich nawet kosztownie przybrane były. (…) Tak kaplice, jako też ołtarze były zbudowane przez rozmaitych fundatorów i ich
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św. patronom poświęcone”26. Najbogatsze wśród miejskich kościołów parafialnych uposażenie wielickiej fary, upodobniło ją bardziej do katedr i kolegiat niż małomiasteczkowych świątyń. W kościele stale urzędowało od trzech do czterech kapłanów, co pozwalało na zaspokojenie potrzeb olbrzymiej parafii. Jeszcze w połowie XVIII w. obejmowała ona miasto wraz
z przedmieściami oraz 30 wsi w promieniu do kilkunastu kilometrów. Było to zatem od pięciu do ośmiu tysięcy wiernych27!
Wokół kościoła koncentrowało się życie religijne miasta i kopalni. Tu odprawiały swe
nabożeństwa średniowieczne bractwa kopaczy i tragarzy. Tutaj w każdy dzień roboczy
o godzinie piątej rano gromadzili się na mszy św. ci, którzy zjeżdżali pracować pod ziemię.
Tu celebrowano msze św. „cechowe” za zmarłych mistrzów i czeladników. Tutaj wreszcie
modlono się za ojczyznę oraz w intencji dobrego wyboru starszych i władz miejskich. Kazania głosili absolwenci Uniwersytetu Krakowskiego szczycący się doktoratami. Prowadzono
też szkołę parafialną i katechezę dla dorosłych. Uroczystym nabożeństwom asystowała kapela i chór parafialny złożony z uczniów tutejszej szkoły28. Angażowani byli też pensjonariusze pobliskiego szpitala Św. Ducha – tzw. „dziady kościelne”, którzy o świcie w niedzielę
i święta śpiewali „Bogurodzicę”29. W 1598 r. wielicką parafię wizytował sam kardynał Jerzy
Radziwiłł. Udzielił wówczas bierzmowania prawie dwóm tysiącom osób, a rajcom miejskim
polecił przyjmować w święta Komunię św. aby dawać przykład ludowi30. W okresie wczesnonowożytnym „u św. Klemensa” dano 12 600 ślubów, a 55 000 osób przyjęło chrzest św.31
Ponieważ kościół był murowany i otoczony niezabudowanym obszarem cmentarza,
przetrwał liczne pożary miasta32. Np. ogień, który 29 października 1535 r. strawił niemal całą
Wieliczkę, oszczędził świątynię33. Konieczne naprawy w dużej mierze finansowała Żupa,
a ponadto wpłacała miesięczny czynsz na wino mszalne. W XVII w. władze kopalni usiłowały
zredukować swoje zobowiązania wobec parafii, ale już w roku 1634 król Władysław IV Waza
podpisał polubowną ugodę pomiędzy żupnikiem Mikołajem Daniłowiczem a kościołem34.
Tutejsza parafia troszczyła się też o dobro miasta. Z tego powodu na przełomie XVII/ XVIII
w. doszło do sporu pomiędzy władzami a plebanem. Rajcy naszli zbrojnie, pobili i znieważyli
ówczesnego proboszcza Jana Kostyńskiego, kanonika katedry gnieźnieńskiej. Powodem
zatargu był sprzeciw tutejszych księży w sprawie bezprawnego wyboru na burmistrza Franciszka Przedborskiego – banity skazanego za nadużycia finansowe. W 1701 r. sprawa dotarła
aż do króla Augusta II, który przyznał rację proboszczowi. Władca pozwał magistrat za uciskanie mieszczan, pracowników żupy oraz duchownych, a burmistrzowi zarzucił brak troski
26
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o remont ołtarza, zakrystii i uporządkowanie cmentarza. Mieszkańcy byli wdzięczni kościołowi za wstawienie się do króla w ich niedoli35. Nie zabrakło też kuriozalnych przepisów. Aż
do 1769 r. za przechodzenie obok kościoła, Żydów obowiązywała opłata na rzecz rektora
szkoły parafialnej36.
Z początkiem XVIII w. Uniwersytet Jagielloński otrzymał prawo przedstawiania biskupowi kandydata na proboszcza wielickiej parafii. Tym sposobem profesorowie słynnego
uniwersytetu dzierżyli urząd tutejszego plebana, jednocześnie wykładając na uczelni. Pamiątką silnego związku z Akademią Krakowską są insygnia rektorskie, umieszczone nad
głównym ołtarzem współczesnego kościoła37.
Niestety, jeszcze pod koniec XVII w. murowana świątynia została poważnie nadwątlona poprzez zagrożenie zawałowe w znajdującej się pod nią komorze „Niedziałek Stary”.
W ścianach i sklepieniu pojawiły się rysy, a wapno i piasek opadały na wielki ołtarz. W kolejnym stuleciu sytuacja regularnie się pogarszała. Przez nieszczelny dach i okna do wnętrza
kościoła zaczęła przeciekać woda deszczowa. Zalewała organy i spowodowała przegnicie
stropu nad korpusem nawowym. W porę przeprowadzony remont mógł ocalić świątynię,
niestety sytuacja polityczna temu nie sprzyjała. W 1772 r. Rzeczpospolita straciła niepodległość, a Wieliczkę zajęli Austriacy38. Na domiar złego w 1782 r. miasto nawiedziło trzęsienie
ziemi, które powtórzyło się jeszcze dwukrotnie. Ostatni wstrząs nastąpił 27 lutego 1786 r.
o godz. 3:45 nad ranem i spowodował pęknięcie północnej ściany kościoła, grążące zawaleniem całej budowli. Jeszcze tego samego roku podjęto decyzję o rozbiórce świątyni. Po uzyskaniu zgody od władz w Wiedniu, do końca 1786 r. rozebrano korpus nawowy i cztery przyległe kaplice. Z gotyckiej świątyni pozostała spora część prezbiterium, zakrystia, zrujnowana kaplica Morsztynów oraz wolno stojąca dzwonnica. Materiały z rozbiórki złożono na placu przykościelnym, ale z powodu braku zabezpieczenie zostały rozkradzione. Być może do
dziś w podmurówkach i piwnicach niektórych domów tkwią cegły i kamienie pochodzące
z wielickiej fary. Zdemontowane wyposażenie, zmagazynowano w pobliskim kościele św.
Sebastiana39. Tak zniknął z krajobrazu Wieliczki piękny, gotycki kościół. Później na jego
miejscu wzniesiono nowy – dopasowany do fundamentów i pozostałości dawnej świątyni.
Ocalały gruz ze ścian i dachu został ubity jako podkład dla przyszłej posadzki40. Dzięki temu,
możemy dziś odbyć nietypową podróż po relikcie przeszłości, stawiając stopy na jego
szczątkach. Nasza wędrówka przebiegać będzie pośród nieistniejących murów, kaplic i ołtarzy świątyni, udokumentowanej w pierwszej połowie XVIII w. Wtedy bowiem, jej wyposażenie stanowiło spuściznę bogactw gromadzonych tam przez całe wieki… Zatem ruszajmy!
35
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F. Zacny, Żydzi w dziejach miasta i saliny wielickiej (do 1914 r.), „SMDŻ”. t. XX, Wieliczka 1997, s. 117.
37
S. Gawęda, Szkolnictwo w Wieliczce w okresie przedrozbiorowym (do 1772 roku), „SMDŻ”, t. XIV, Wieliczka
1985, s. 134.
38
Ł. Walczy, Dzieje kościoła parafialnego św. Klemensa w Wieliczce do 1785 roku, „SMDŻ”, t. XXI, Wieliczka
2001, s. 25-26.
39
E. Kalwajtys, K. Ochniak, Kościół p.w. św. Klemensa w Wieliczce (architektura i wyposażenie), „SMDŻ”, t. XXI,
Wieliczka 2001, s. 33-34.
40
J. M. Fraś, K. Reguła, Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w latach
2001-2002, SMDŻ, t. XXIII, Wieliczka 2003, s. 243-244.
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Zwiedzanie gotyckiej świątyni.
Stoimy przed głównym wejściem do kościoła. Już od średniowiecza teren wokół niego zajmował cmentarz, a co najmniej od pierwszej połowy XVII w. otoczony był kamiennym
murem z kilkoma bramkami, do którego przystawiano niewielkie kapliczki41. Gotycka świątynia podobnie jak współczesna była budowlą halową z przylegającym od wschodu prezbiterium42. Główne wejście znajdywało się tam gdzie obecnie, czyli na osi fasady zachodniej,
naprzeciw Zamku Żupnego43. Ówczesny kościół był jednak o ok. 4 m krótszy od dzisiejszego, zatem frontowa ściana cofnięta była nieco głębiej ku wschodowi 44. Dawny mur fasady
o szerokości 180 cm wypadał dokładnie w linii, gdzie dziś stoją arkady podtrzymujące chór
obecnej świątyni45. Niemal przed samym głównym wejściem przebiegał szeroki łuk zakrętu
drogi Kłosowskiej, która właśnie w tym miejscu wykręcała w stronę Bramy Krakowskiej. Łuk
ten był o wiele łagodniejszy niż dzisiejszy zakręt ul. Zamkowej, bowiem drogą Kłosowską
ciągnęły wozy m.in. z drewnem do kopalni. Długie kłody musiały mieć przestrzeń, aby nie
zawadzać o dwa najważniejsze budynki w mieście46. Gotycki kościół nie posiadał wieży zegarowej, dlatego obecna świątynia dłuższa jest właśnie o rozmiar jej podstawy. Zachodni
i wschodni mur nawy głównej zwieńczony był schodkowym szczytem, przy czym do frontowej ściany przylegał jeszcze niewielki przedsionek kryty dwuspadowym dachem47. Szerokość korpusu nawowego jak i wymiary prezbiterium dzisiejszej świątyni pokrywają się niemal w całości z jej poprzedniczką48. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem obecny kościół
stawiano na linii fundamentów gotyckiego, wykorzystując do tego zachowane fragmenty
prezbiterium, zakrystii oraz kaplicę Morsztynów49. Niższe partie budowli wykonane były
z kamienia łamanego, a cała reszta murów wzniesiona z cegieł50. Zachowane do dziś, dolne
części cokołu pamiętają jeszcze czasy Kazimierza Wielkiego51. Gotycka świątynia była też
wyższa niż obecnie dzięki strzelistemu, dwuspadowemu dachowi, którego wysokość od
płatew do kalenicy wynosiła 18 m. Dach nad prezbiterium i korpusem nawowym pokrywały
dachówki i gąsiory ceramiczne52. Nad nawą umieszczona była wieżyczka sygnaturki, którą
41

E. Kalwajtys, K. Ochniak, Kościół p.w. św. Klemensa w Wieliczce (architektura i wyposażenie), „SMDŻ”, t. XXI,
Wieliczka 2001, s. 44.
42
Ł. Walczy, Dzieje kościoła parafialnego św. Klemensa w Wieliczce do 1785 roku, „SMDŻ”, t. XXI, Wieliczka
2001, s. 14.
43
Tamże, s. 26.
44
Tamże, s. 15.
45
J. M. Fraś, K. Reguła, Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w latach
2001-2002, „SMDŻ”, t. XXIII, Wieliczka 2003, s. 243-244.
46
J. Piotrowicz, Powstanie i rozwój miasta w średniowieczu, Wieliczka. Dzieje miasta, Kraków 1990, s. 74.
47
Wieliczka, plan miasta, 1638, Marcin German, (w:) Atlas Historyczny Miast Polskich, t. V, Małopolska, z. 3,
Wieliczka, Toruo-Kraków 2015, karta 1.3.
48
Ł. Walczy, Dzieje kościoła parafialnego św. Klemensa w Wieliczce do 1785 roku, „SMDŻ”, t. XXI, Wieliczka
2001, s. 15.
49
L. Rzepka, Odbudowa i przebudowa kościoła parafialnego św. Klemensa w Wieliczce w XIX w. i wkład finansowy Saliny w jego restaurację, „Folia Historica Cracoviensia”, V. 6, Kraków 1999, s. 185.
50
S. Świszczowski, Urbanistyczny rozwój Wieliczki, „SMDŻ”, t. III, Wieliczka 1971, s. 28.
51
W. Kuc, Kamieo w budowlach Wieliczki, „SMDŻ”, t. XXIX, Wieliczka 2014, s. 117.
52
Ł. Walczy, Dzieje kościoła parafialnego św. Klemensa w Wieliczce do 1785 roku, „SMDŻ”, t. XXI, Wieliczka
2001, s. 15.
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wymieniono wraz z pokryciem dachowym jeszcze przed 1741 r.53 Do dziś zachował się
ostatni dzwon z tego miejsca i można go odnaleźć na sąsiadującej z kościołem dzwonnicy54.
Wspomniany dzwon ma zaledwie 33 cm wysokości, a jago płaszcz obiega inskrypcja „GOTFFRIED SCHNELRAD ME FECIT WRATISLAVA AD 1733”, co oznacza
„odlany przez Gotfryda Schnelrada w 1733 r. we Wrocławiu”55.
Do wnętrza dawnego kościoła prowadziły (tak jak współcześnie) cztery wejścia: jedno główne, dwa z korpusu nawowego – południowe i północne, oraz niewielkie drzwi w południowej ścianie prezbiterium, pomiędzy wielkim ołtarzem a kaplicą Morsztynów. Wejścia
główne i południowe były starsze i posiadały portale kamienne. Wejście północne i drzwi
prezbiterium zostały wtórnie wybite i wyposażone w ościeże drewniane56. Podłużne, ostro
zakończone okna gotyckiego kościoła przypadały tam gdzie i dzisiejsze duże okna nawowe
– po cztery od północy i od południa57. Kościół nie był wyposażony w witraże, a w oknach
znajdywały się po prostu białe szyby i kamienne podziały58. Pomiędzy oknami ściany kościoła wzmacniały kamienne szkarpy zwieńczone okapnikami – podobne do tych jakie zachowały się wokół prezbiterium59. Dwie takie szkarpy podtrzymywały naroża świątyni od strony
zachodniej – jedna po lewej, druga po prawej stronie. Miały po 3 m długości, 1,6 m szerokości i były ustawione pod katem 60º do południowej osi kościoła60.
Czas wejść do środka. Wnętrze gotyckiej świątyni stanowił (podobnie jak obecnie)
czteroprzęsłowy korpus nawowy oraz dwuprzęsłowe prezbiterium, zamknięte wielobocznie
– trzy boki z ośmioboku. Wewnątrz znajdywało się sześć filarów międzynawowych – trzy po
prawej i trzy po lewej stronie61. Organizowały one wnętrze tworząc gotycką halę trójnawową, wyłożoną w całości kamienną posadzką62. Filary, oraz rozpięte pomiędzy nimi kamienne
łuki połączone zwornikami, dźwigały sklepienie krzyżowo-żebrowe, na którym z kolei
wspierał się dach kościoła. Z czasem, w wyniku osłabienia i popękania sklepienia, nad korpusem nawowym zbudowano strop. Oprócz funkcji dekoracyjnej pełnił przede wszystkim
53

Tamże, s. 26.
E. Kalwajtys, K. Ochniak, Kościół p.w. św. Klemensa w Wieliczce (architektura i wyposażenie), „SMDŻ”, t. XXI,
Wieliczka 2001, s. 101.
55
Tamże, s. 101.
56
Ł. Walczy, Dzieje kościoła parafialnego św. Klemensa w Wieliczce do 1785 roku, „SMDŻ”, t. XXI, Wieliczka
2001, s. 26.
57
Panorama od południa, z Kłosowa, XVIII/XIX w., (w:) Atlas Historyczny Miast Polskich, t. V, Małopolska, z. 3,
Wieliczka, Toruo-Kraków 2015, karta 2.1.
58
Ł. Walczy, Dzieje kościoła parafialnego św. Klemensa w Wieliczce do 1785 roku, „SMDŻ”, t. XXI, Wieliczka
2001, s. 24; Tamże, s. 26.
59
Tamże, s. 26.
60
A. Jodłowski, Sprawozdanie z badao ratowniczych w Wieliczce przy kościele parafialnym św. Klemensa, Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w roku 1969, Wieliczka 1969, s. 3334.
61
Ł. Walczy, Dzieje kościoła parafialnego św. Klemensa w Wieliczce do 1785 roku, „SMDŻ”, t. XXI, Wieliczka
2001, s. 14.
62
Tamże, s. 23; W. Kuc, Kamieo w budowlach Wieliczki, „SMDŻ”, t. XXIX, Wieliczka 2014, s. 117.
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rolę ochronną – wyłapywał spadające na wiernych cegły i kamienie. Z biegiem lat odnotowano kolejno: strop z płytkimi kasetonami malowany w złociste kwiaty, strop z malowanych
desek, strop drewniany płaski z kasetonami i bogatą dekoracją malarską, oraz płaski strop
drewniany63. Prezbiterium także posiadało strop, ale w przeciwieństwie do nawy był po prostu szary. Szare były też filary, a bielone ściany kontrastowały z polichromowanym stropem
nawowym, robiąc tym samym miejsce dla bogato zdobionych ołtarzy. Stały one w nawach,
przy filarach i pod ścianami. Święte obrazy mieniły się złotem i srebrem zdobiących je sukienek i otaczających wotów. Czerwieniły się na nich sznury korali, jakich w dawnym kościele było bardzo dużo64. Mensy ozdabiano antepediami, których kolor dobierano do obowiązującego kalendarza liturgicznego, a nastawy wyposażano w zasłony służące do przysłaniania ołtarzy65. Otaczały je konfesjonały, skrzynie brackie i liczne lampy, w których stale podtrzymywano wieczne światło. Po bokach oraz z tyłu stały chorągwie i baldachimy. Prezbiterium szczelnie wypełniały ołtarze i stalle. Wolne przestrzenie ścian zajmowały tablice i pomniki nagrobne, wykonane głównie z czarnego marmuru dębnickiego. Ogólnie jednak
w wystroju wnętrza przeważała tonacja ciemnobrązowo-złota66.
Do dziś w kościele przetrwały pozostałości z tamtych czasów. Pod dwoma
wschodnimi filarami znajdują się dekoracyjne nastawy św. Katarzyny i św. Barbary.
Powstały one ok. 1700 r. i zapewne stanowiły zwieńczenia nastaw ołtarzowych w gotyckiej świątyni. Są one zakończone od dołu prostolinijnie, oraz posiadają w dolnych
partiach owalne płyciny w formie kojarzącej się z predellą67. Podobnie ołtarze Matki
Boskiej Częstochowskiej i św. Stanisława przy środkowych filarach, skonstruowano z elementów dawnego wystroju kościoła68.
W ciągu wieków w kościele przybywało cennego wyposażenia, począwszy od gotyku, przez renesans, barok po rokoko69. Podobnie też zmieniali się ludzie przychodzący na
nabożeństwa, o czym świadczą znaleziska monet zgubionych niegdyś przez wiernych: denar Jagielloński, szelągi Jana Kazimierza, Jerzego Wilhelma czy Augusta III Mocnego 70. Wyobraźmy sobie, że i my jesteśmy tu w czasach panowania ostatniego króla Polski – Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przespacerujmy się zatem po ówczesnej świątyni.
63

Ł. Walczy, Dzieje kościoła parafialnego św. Klemensa w Wieliczce do 1785 roku, „SMDŻ”, t. XXI, Wieliczka
2001, s. 14-15
64
Tamże, s. 23-24.
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2001, s. 24.
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1
Poznawanie gotyckiego wnętrza zaczniemy od skręcenia w lewo za głównym wejściem i będziemy poruszać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Podchodzimy do północno-zachodniego filaru. W miejscu gdzie obecnie wisi wizerunek św. Jana Pawła II, znajdował się Ołtarz św. Katarzyny („Kowalski”)71. W głównym przedstawieniu umieszczony
był obraz patronki, a w zwieńczeniu malowany wizerunek św. Antoniego Padewskiego 72.
Kunsztowna nastawa ozdobiona była złotem, srebrem i innymi kolorami. Pod koniec XVI w.
ołtarz posiadał wspaniałe wyposażenie liturgiczne: kielich i krzyż – oba srebrne i pozłacane,
parę ampułek cynowych, dwa ornaty (jeden czerwony w żółtawe wzory) wraz z przypisanymi paramentami, po trzy antepedia i obrusy ołtarzowe, oraz jeden ręcznik73. Początki tego
ołtarza sięgają czasów Władysława Jagiełły, a związane są z osobą Michała – puszkarza królewskiego i rodowego wieliczanina. W nagrodę za zasługi w 1427 r. otrzymał on od władcy
działo górnicze. Wówczas też powziął postanowienie ufundowania ołtarza. Niestety – z powodu śmierci zarówno króla jak i samego Michała sprawa fundacji przeciągła się aż do 1450
r. Wtedy to rajcy wieliccy i „starejsi kopaccy” wystąpili do kardynała Zbigniewa Oleśnickiego
z prośbą o dokonanie kanonicznej erekcji ołtarza pod wspólnym wezwaniem świętych: Katarzyny, Małgorzaty, Doroty, Barbary, Agnieszki, Apolonii, Ludmiły, 11 Tysięcy Dziewic,
Bartłomieja i Wiktoryna. Ot, średniowieczny standard. Altarysta był wówczas zobowiązany
do odprawiania tam trzech mszy św. tygodniowo. W poniedziałek była to msza św. zaduszna, w środę przebłagalna za grzechy, a w sobotę o NMP. Po 10 latach doszły jeszcze dwie
msze św. w intencji Frączka Szwaba i jego krewnych, odprawiane w podzięce za hojny zapis
testamentowy na rzecz ołtarza74. Na początku XVIII w. wykonano „nową, elegancką strukturę” ołtarzową75. Niewątpliwie miało to związek z zacieśnieniem stosunków wielickiego kościoła z Akademią Krakowską, bowiem Św. Katarzyna – patronka uniwersytetów, była
czczona przez m.in. uczonych, literatów i żaków76.
2 Ruszamy w stronę kolejnego filaru. Po lewej mijamy północne wyjście z kościoła –
w gotyckiej świątyni znajdywało się ono w podobnym położeniu77. Zatrzymujemy się przy
lewym, środkowym filarze. W miejscu gdzie aktualnie stoi ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej, zlokalizowany był Ołtarz Wszystkich Świętych i św. Józefa („Ciesielski”)78. Główny
obraz przedstawiający św. Józefa zdobiła sukienka, a po jego bokach stały rzeźby św. Piotra
i św. Pawła. Centralny wizerunek przesłaniano innym, istniejącym do dziś obrazem – Św.
71

Ł. Walczy, Dzieje kościoła parafialnego św. Klemensa w Wieliczce do 1785 roku, „SMDŻ”, t. XXI, Wieliczka
2001, s. 20.
72
Tamże, s. 22.
73
Ł. Walczy, Uposażenie kościoła parafialnego Św. Klemensa w Wieliczce do 1772 roku (Altarie), „SMDŻ”, t.
XVIII, Wieliczka 1994, s. 83.
74
Tamże, s. 81-82.
75
Tamże, s. 83.
76
E. Kalwajtys, K. Ochniak, Kościół p.w. św. Klemensa w Wieliczce (architektura i wyposażenie), „SMDŻ”, t. XXI,
Wieliczka 2001, s. 102.
77
Ł. Walczy, Dzieje kościoła parafialnego św. Klemensa w Wieliczce do 1785 roku, „SMDŻ”, t. XXI, Wieliczka
2001, s. 16.
78
Tamże, s. 20.
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Maria Magdalena. W zwieńczeniu nastawy umieszczony był obraz – również zachowany,
wyobrażający Wszystkich Świętych. Jego ośmioboczna rama otoczona była czterema trójkątami, które wypełniały niewielkie malowidła. Kompozycję osadzono w prostokątnej podstawie rozszerzającej się ku dołowi. Flankowały ją figury patronów Królestwa Polskiego: św.
Wojciecha i św. Floriana79. Obrazy obejmowały złocone ramy o kształcie półkolistego wałka,
przyozdobione liśćmi suchego akantu i dwiema rozetkami. U samego szczytu, na ażurowej
kompozycji, znajdował się kartusz w kształcie leżącej elipsy, otoczony przez wici roślinne.
Widniał tam napis fundacyjny wykonany pozłotą na zielonym tle80. Nastawa była drewniana, malowana na niebiesko ze złoceniami81. Ołtarz wyposażony był w zasłony, a od połowy
XVIII w. oświetlony zawieszoną przed nim lampką82. Fundatorem ołtarza w 1709 r. był „oficjalista Żup Jego Królewskiej Mości” Adam Harpeter – rajca, a od 1712 r. burmistrz Wieliczki83. Wspomniane zasłony sprawili: radna Anna Kucharska, pisarz komory celnej Wyszyński,
oraz wielicka rodzina Harpetrów84. Dobór świętych patronów ołtarz zawdzięczał ks. Sebastianowi Drużyńskiemu – kaznodziei farnemu, który zebrał w nim wezwania dwóch średniowiecznych i niefunkcjonujących już ołtarzy. Obok znajdował się familijny grób Jakuba
Wiktora – Starejszego Urzędu Podkomorskiego Górnego, który w 1710 r. zobligował altarystę do opieki nad rodzinnym miejscem pochówku85. W 1733 r. nastąpiło zawiązanie Bractwa
Ciesielskiego. Zobowiązali oni swojego altarystę do odprawiania rocznie szesnastu mszy św.
wotywnych w zlecanych intencjach. Podczas tych nabożeństw miała zawsze przygrywać
kapela. Ołtarzem opiekowało się też Bractwo Prasołów – to właśnie oni ufundowali sukienkę
na obraz św. Józefa, a także krzyż liturgiczny i lichtarze86. Doszły też dodatkowo msze św.
kwartalne, odprawiane w intencjach zadusznych87.
Fragmenty omawianego ołtarza znajdują się dziś w kościele św. Sebastiana
w Wieliczce. Obraz Św. Maria Magdalena wraz z historycznym obramieniem wisi
obok ambony. Święta przedstawiona została w teatralnej, pokutującej pozie, typowo dla barokowej stylistyki88. Z kolei pod chórem ustawione jest dawne zwieńczenie
79
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K. Ochniak-Dudek, M. Ozga, Zespół zabytkowych tkanin liturgicznych w kościele pw. Św. Klemensa w Wieliczce, „SMDŻ”, t. XXVII, Wieliczka 2011, s.15.
85
Ł. Walczy, Uposażenie kościoła parafialnego Św. Klemensa w Wieliczce do 1772 roku (Altarie), „SMDŻ”, t.
XVIII, Wieliczka 1994, s. 93.
86
Tamże, s. 93-94.
87
Tamże, s. 95.
88
E. Kalwajtys, K. Ochniak, Kościół p.w. św. Klemensa w Wieliczce (architektura i wyposażenie), „SMDŻ”, t. XXI,
Wieliczka 2001, s. 84.
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nastawy ołtarza z przedstawieniem Wszystkich Świętych. Zgromadzone na obrazie
postacie stoją wokół znajdującej się na pierwszym planie mensy, a ich wzrok skierowany jest do góry, ku punktowi położonemu przed powierzchnią płótna. Ta piękna
kompozycja pokazuje Świętych, którzy już mogą oglądać Boga, w przeciwieństwie
do widza-śmiertelnika, który patrząc w to samo miejsce nie może Go jeszcze dostrzec. Nastawę wieńczy wspomniany kartusz fundacyjny o treści: „ALTARE
OMNIUM SAN-CTORUM ANNO 1709 die 31 8cto”. Co ciekawe, data ta (31.10) wypada
w Wigilię Wszystkich Świętych89. Fakt zachowania części ołtarza w kościele św. Sebastiana, jest wynikiem magazynowania tam wyposażenia z gotyckiego kościoła św.
Klemensa po jego rozbiórce w 1786 r.90
2 Od średniowiecza w tym miejscu mógł znajdować się Ołtarz św. Marii Magdaleny91.
Funkcjonował tam także pod wspólnym wezwaniem Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
oraz świętych: Jana Ewangelisty, Stanisława, Agnieszki, Katarzyny, Małgorzaty i Doroty.
Niewiele wiadomo o jego wyglądzie. Należał to jednej z dwóch altarii kaznodziejskich. Został ufundowany w 1432 r. przez ks. Jana Pątnika92. Wkrótce, bo w 1480 r. ołtarz otrzymał
wezwanie Św. Trójcy i św. Marii Magdaleny. Wiązało się to z drugą fundacją dokonaną przez
Łukasza Fiołka – pisarza skarbu koronnego, seniora prebendarzy kaplicy Świętokrzyskiej na
Wawelu i plebana czchowskiego93. Wespół z Janem Pątnikiem zastrzegli sobie dożywotnie
prawo patronatu, a po zgonie Jana, prawo to miało przejść na radę miejską. Dokumenty
fundacyjne zostały zdeponowane na ratuszu. Zgodnie z ich wolą altarystą mógł zostać wyłącznie rodowy kapłan-wieliczanin. W przypadku braku księdza można było brać pod uwagę
kleryka ze święceniami niższymi lub ostatecznie bez święceń. W efekcie pierwszym opiekunem ołtarza został jego trzeci współfundator – Maciej z Wojnicza. Na mieszkanie dla altarysty, Łukasz Fiołek oddał wybudowany przez siebie dom na rodzinnej ziemi94. Pod koniec XVI
w. altarysta miał obowiązek odprawiania przy ołtarzu czterech mszy św. tygodniowo:
w poniedziałek zaduszną, we wtorek o św. Katarzynie, w czwartek o Bożym Ciele, a w sobotę o NMP95. Ta ostatnia była odprawiana z introitem „Salve Sancta Parens” oraz kolektą

89

Ł. Walczy, Dzieje kościoła parafialnego św. Klemensa w Wieliczce do 1785 roku, „SMDŻ”, t. XXI, Wieliczka
2001, s. 22.
90
E. Kalwajtys, K. Ochniak, Kościół p.w. św. Klemensa w Wieliczce (architektura i wyposażenie), „SMDŻ”, t. XXI,
Wieliczka 2001, s. 84.
91
Przypuszczenie autora. Jan Długosz w „Liber Beneficiorum” wymienia ołtarze kolejno zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ołtarz św. Marii Magdaleny wypada pomiędzy istniejącymi wówczas ołtarzami św. Katarzyny i
św. Mikołaja, których lokalizacje są znane. Ponadto przejęcie uposażenia i jednego z wezwao przez późniejszy
ołtarz św. Józefa w tym samym miejscu, wydaje się tu logicznym następstwem.
92
Ł. Walczy, Uposażenie kościoła parafialnego Św. Klemensa w Wieliczce do 1772 roku (Altarie), „SMDŻ”, t.
XVIII, Wieliczka 1994, s. 84-85.
93
Ł. Walczy, Uposażenie kościoła parafialnego Św. Klemensa w Wieliczce do 1772 roku (Proboszczowie, Kolegium Wikariuszy, Kaznodzieje Farni),„SMDŻ”, t. XVII, Wieliczka 1992, s. 107.
94
Tamże, s. 108.
95
Ł. Walczy, Uposażenie kościoła parafialnego Św. Klemensa w Wieliczce do 1772 roku (Altarie), „SMDŻ”, t.
XVIII, Wieliczka 1994, s. 86.
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i sekretą za fundatorów96. W pierwszej połowie XVII w. ołtarz posiadał już pełne, bogate
wyposażenie liturgiczne97. W 1629 r. do wezwania Św. Trójcy i św. Marii Magdaleny dołożono kolejne – Imienia Jezus. Wtedy to obowiązki altarysty przeniosły się do wzniesionej
wówczas Kaplicy Kaznodziejskiej98.
3 Przechodzimy dalej wzdłuż północnej ściany nawy głównej. W miejscu gdzie teraz
przebiega linia okna pomiędzy ołtarzem Matki Boskiej Bolesnej a ołtarzem Ukrzyżowania,
znajdowało się wejście do Kaplicy Kaznodziejskiej p.w. „Imienia Jezus”99. Kaplicę wzniesiono na krótko przed 1629 r. Została założona na planie czworoboku i przylegała do północnej ściany korpusu nawowego100. Przykrywała ją kopuła zwieńczona okazałym krzyżem,
a wnętrze rozświetlało okrągłe okno wychodzące na stronę północną101. Pod jej kamienną
posadzką, w kondygnacji piwnicznej zlokalizowana była krypta grobowa. Od pierwszej połowy XVIII w. w kaplicy znajdowały się dwie ławki, dwie chorągwie oraz ołtarz. Zdobił go
„Wizerunek Imienia Jezus”, czyli inicjały „IHS” w ramie oraz nadal istniejący obraz Adoracja
Imienia Jezus. Kaplica powstała staraniem kaznodziei farnego Tomasza Sakrana z Oświęcimia102. Niemal od początku za jej utrzymanie odpowiadał kościelny zakrystianin. Koszty
konserwacji pokrywano czynszem odprowadzanym z folwarku i ośmiu ról „Marcinkowice”,
czyli terenu dzisiejszych Grabówek103. Przy kaplicy funkcjonowało Bractwo Imienia Jezus
założone jeszcze pod koniec XVI w.104 Powołał je kardynał Jerzy Radziwiłł. Od początku posiadało też własne nadania odpustowe105. Podczas uroczystości pogrzebowych, wykorzystywało dwanaście czarnych, płóciennych okryć106. Dysponowało również cennym wyposażeniem liturgicznym: dwoma ornatami w formie rzymskiej (jeden czerwono złoty z altembasu, a drugi jasny z jedwabnego adamaszku wraz z parą dalmatyk); czerwono-złotą kapą
zdobioną granatami z wyszytymi na niej złotem i srebrem tarczą słoneczną i kulą ziemską;
96

Ł. Walczy, Uposażenie kościoła parafialnego Św. Klemensa w Wieliczce do 1772 roku (Proboszczowie, Kolegium Wikariuszy, Kaznodzieje Farni),„SMDŻ”, t. XVII, Wieliczka 1992, s. 108.
97
Ł. Walczy, Uposażenie kościoła parafialnego Św. Klemensa w Wieliczce do 1772 roku (Altarie), „SMDŻ”, t.
XVIII, Wieliczka 1994, s. 86.
98
Ł. Walczy, Uposażenie kościoła parafialnego Św. Klemensa w Wieliczce do 1772 roku (Proboszczowie, Kolegium Wikariuszy, Kaznodzieje Farni),„SMDŻ”, t. XVII, Wieliczka 1992, s. 108-109.
99
Przypuszczenie autora. W związku z opisem położenia innych kaplic, a także planem Marcina Germana z 1638
r. lokalizacja ta wydaje się najbardziej prawdopodobna.
100
Ł. Walczy, Dzieje kościoła parafialnego św. Klemensa w Wieliczce do 1785 roku, „SMDŻ”, t. XXI, Wieliczka
2001, s. 17.
101
Wieliczka, plan miasta, 1638, Marcin German, (w:) Atlas Historyczny Miast Polskich, t. V, Małopolska, z. 3,
Wieliczka, Toruo-Kraków 2015, karta 1.3.
102
Ł. Walczy, Dzieje kościoła parafialnego św. Klemensa w Wieliczce do 1785 roku, „SMDŻ”, t. XXI, Wieliczka
2001, s. 17.
103
Ł. Walczy, Uposażenie kościoła parafialnego Św. Klemensa w Wieliczce do 1772 roku (Proboszczowie, Kolegium Wikariuszy, Kaznodzieje Farni),„SMDŻ”, t. XVII, Wieliczka 1992, s. 111.
104
K. Ochniak-Dudek, M. Ozga, Zespół zabytkowych tkanin liturgicznych w kościele pw. Św. Klemensa w Wieliczce, „SMDŻ”, t. XXVII, Wieliczka 2011, s.12.
105
W. Szymborski, Średniowieczne nadania odpustów dla Wieliczki, „Studia Religiologica”, z. 43, Kraków 2010,
s. 121.
106
K. Ochniak-Dudek, M. Ozga, Zespół zabytkowych tkanin liturgicznych w kościele pw. Św. Klemensa w Wieliczce, „SMDŻ”, t. XXVII, Wieliczka 2011, s.14.
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a ponadto antepedium i welum do przykrywania kielicha – oba z jedwabnego adamaszku
wyszywanego złotem107. Z kaplicą związane było też Bractwo Tragarzy. To właśnie oni
ufundowali przechowywany obecnie w skarbcu srebrny relikwiarz św. Kunegundy, przypominający kształtem trumienkę. W przeszłości otaczano go kultem właśnie w kaplicy „Imienia Jezus”. Kiedy w 1697 r. wybuchł pożar w Komorze Boczaniec, oprócz tradycyjnej akcji
ratowniczej, pobożni tragarze podstawiali pod tamy rzeczone relikwie, ufając w opatrzność
swojej patronki108. Podczas sumy i w największe święta procesjom wychodzącym z fary towarzyszyła asysta honorowa Bractwa Tragarzy, ubrana w kitle i dzierżąca w dłoniach pochodnie109. Owa „straż” składała się z sześciu braci, którzy prawdopodobnie nosili feretron
z relikwiami bł. Kingi. Procesje takie odbywały się w Wielki Czwartek, Niedzielę Wielkanocną, Boże Ciało i dzień św. Klemensa110. Już w średniowieczu bractwo otrzymało własne, liczne nadania odpustowe. Zatem w kaplicy odbywały się msze Bractw Tragarzy i Imienia Jezus, za udział w których wierni mogli dostąpić łaski odpustu. Jednym z warunków była jałmużna na rzecz konfraterni111. Wraz z wzniesieniem kaplicy w 1629 r., przeniesiono tam
również obowiązki altarysty pobliskiego ołtarza Św. Trójcy i św. Marii Magdaleny112.
W związku z tym w XVIII w. do kaplicy mógł trafić zachowany do dziś obraz Św. Trójca.
Wspomniany wyżej obraz Adoracja Imienia Jezus pochodzi z XVIII w. Wizerunek przedstawia Dzieciątko Jezus stojące na monogramie „IHS”, adorowane przez
dwa anioły klęczące po obu Jego stronach. W lewej ręce trzyma krzyż, a prawą błogosławi. Obraz mieści się obecnie w zwieńczeniu nastawy ołtarza Matki Bożej Różańcowej, przy ścianie zamykającej nawę południową. Został tam wtórnie dopasowany do nowej ramy113. Nadmieniony wizerunek Św. Trójca to z kolei obraz olejny
malowany na desce, powstały ok. XVIII w. Cechuje go dobry warsztat malarski epoki
barokowej. Przedstawia tronującego w obłokach Boga Ojca po prawej, a Jezusa
Chrystusa po lewej stronie. Pośrodku, nad Nimi unosi się Duch Święty pod postacią
gołębicy, a pod Ich stopami wyobrażona jest kula ziemska otoczona przez trzy nagie
putta. Omawiany obraz znajduje się dziś w zwieńczeniu ołtarza Św. Józefa przy ścianie nawy południowej. Warto zauważyć, iż obrzeża podobrazia także zostały przycięte w wyniku dopasowywania do nowego miejsca114.

107

Tamże, s.12.
E. Kalwajtys, Świadectwa kultu świętej Kingi w górnictwie solnym, „SMDŻ”, t. XXI, Wieliczka 2001, s. 268-269.
109
Ł. Walczy, Dzieje kościoła parafialnego św. Klemensa w Wieliczce do 1785 roku, „SMDŻ”, t. XXI, Wieliczka
2001, s. 24-25
110
Ł. Walczy, Kult bł. Kingi w małopolskich ośrodkach górnictwa solnego, „SMDŻ”, t. XVIII, Wieliczka 1994, s. 3031.
111
W. Szymborski, Średniowieczne nadania odpustów dla Wieliczki, „Studia Religiologica”, z. 43, Kraków 2010,
s. 117-119.
112
Ł. Walczy, Uposażenie kościoła parafialnego Św. Klemensa w Wieliczce do 1772 roku (Proboszczowie, Kolegium Wikariuszy, Kaznodzieje Farni),„SMDŻ”, t. XVII, Wieliczka 1992, s. 108-109.
113
E. Kalwajtys, K. Ochniak, Kościół p.w. św. Klemensa w Wieliczce (architektura i wyposażenie), „SMDŻ”, t. XXI,
Wieliczka 2001, s. 80-81.
114
Tamże, s. 80.
108
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4 Obracamy się w stronę północno-wschodniego filaru. W miejscu gdzie obecnie wisi
nastawa św. Katarzyny, znajdował się Ołtarz bł. Kingi („Tragarski”)115. Główne przedstawienie patronki zdobiła srebrna pozłacana sukienka, korona i berło. Wokół obrazu rozchodziły się srebrne wyzłacane promienie, a po jego bokach wisiały liczne, srebrne wota
w kształcie serc116. W górnej kondygnacji mieścił się wizerunek św. Jana Chrzciciela. Drewniana nastawa była różnobarwnie malowana i złocona117. Ołtarz został wystawiony na krótko przed 1740 r., ale jeszcze w 1748 r. jego mensa nie była konsekrowana 118. Nie przeszkadzało to jednak wiernym w oddawaniu czci bł. Kindze o czym świadczyły dziękczynne dary.
Wszak już w 1670 r. – przed beatyfikacją, król Michał Korybut Wiśniowiecki ufundował
z dochodów żupy, doroczne nabożeństwo na jej cześć. Zanim Kingę ogłoszono błogosławioną była to uroczysta, śpiewna msza o Trójcy Św., oprawiana każdego 24 lipca przy jednym ze starszych ołtarzy119.
4 Być może właśnie tutaj funkcjonował pierwotnie Ołtarz Męki Pańskiej i Boleści
Matki Boskiej120. Zwany był też Ołtarzem Męki Pańskiej, Pięciu Boleści Matki Boskiej
i Czternastu Świętych Wspomożycieli121. W jego głównym przedstawieniu umieszczone było
wyobrażenie Chrystusa Ukrzyżowanego122. Został ufundowany w 1531 r. przez Rafała Jankowskiego. Patronat mieli sprawować wspólnie proboszcz, wielicka rada miejska i rodzina
Jankowskich. W tym samym roku biskup krakowski Piotr Tyniecki erygował przy nim altarię
przeznaczając ją dla kaznodziei farnego. Pierwszym wielickim kaznodzieją został ks. Mikołaj
Ciechanowski. Do jego obowiązków należało głoszenie Słowa Bożego w każdą niedzielę
i inne obchodzone w kościele święta. Podczas kazań winien zachęcać wiernych do modlitwy
w intencji fundatora. Zgodnie z aktem erekcyjnym, kaznodzieja nie mógł samowolnie oddalić się od wielickiej świątyni na okres dłuższy niż jeden miesiąc. Na taką nieobecność wymagana była już zgoda proboszcza i usprawiedliwienie naprawdę ważną przyczyną. Ponadto
kaznodziei nie wolno było wyręczać się zastępcą – chyba, że w razie choroby. W przypadku
nieposłuszeństwa – po trzykrotnym upomnieniu przez zwierzchnika, miano mu odebrać
115

Ł. Walczy, Dzieje kościoła parafialnego św. Klemensa w Wieliczce do 1785 roku, „SMDŻ”, t. XXI, Wieliczka
2001, s. 20.
116
E. Kalwajtys, Świadectwa kultu świętej Kingi w górnictwie solnym, „SMDŻ”, t. XXI, Wieliczka 2001, s. 269; Ł.
Walczy, Uposażenie kościoła parafialnego Św. Klemensa w Wieliczce do 1772 roku (Altarie), „SMDŻ”, t. XVIII,
Wieliczka 1994, s. 96.
117
Tamże, s. 96; Ł. Walczy, Dzieje kościoła parafialnego św. Klemensa w Wieliczce do 1785 roku, „SMDŻ”, t. XXI,
Wieliczka 2001, s. 22.
118
Ł. Walczy, Uposażenie kościoła parafialnego Św. Klemensa w Wieliczce do 1772 roku (Altarie), „SMDŻ”, t.
XVIII, Wieliczka 1994, s. 96.
119
Ł. Walczy, Kult bł. Kingi w małopolskich ośrodkach górnictwa solnego, SMDŻ, t. XVIII, Wieliczka 1994, s. 30.
120
Przypuszczenie autora. Wobec zagospodarowania innych filarów ołtarzami, północno-wschodni filar pozostawałby wolny, aż do wzniesienia ołtarza bł. Kingi ok. 1740 r. Ponadto ołtarz Męki Paoskiej i Boleści Matki
Boskiej był jednocześnie pierwsza altarią kaznodziejską, a więc ulokowanie go na tym samym filarze co ambona
wydaje się słusznym wyborem.
121
Ł. Walczy, Uposażenie kościoła parafialnego Św. Klemensa w Wieliczce do 1772 roku (Proboszczowie, Kolegium Wikariuszy, Kaznodzieje Farni),„SMDŻ”, t. XVII, Wieliczka 1992, s. 106.
122
E. Kalwajtys, K. Ochniak, Kościół p.w. św. Klemensa w Wieliczce (architektura i wyposażenie), „SMDŻ”, t. XXI,
Wieliczka 2001, s. 63.
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wszelkie beneficja płynące z tytułu pełnionej funkcji. Prócz tego, jako altarysta miał odprawiać przy ołtarzu dwie msze św. tygodniowo: w piątek o Męce Pańskiej, a w inny, dowolnie
wybrany dzień: mszę św. za duszę Jankowskiego123. Na początku XVII w. zamiast piątkowej
mszy św. o Męce Pańskiej odprawiano inną – o Matce Boskiej124. Altaria ołtarza funkcjonowała do 1741 r.125
5
Na tym samym filarze (podobnie jak i dziś) umieszczona była ambona126. Zdobiły ją
zachowane do czasów obecnych figurki przedstawiające czterech ewangelistów127. Od końca XVI w. ponad nią rozpostarta była jedwabna tkanina przetykana złotą nicią128.
Wymienione wyżej rzeźby czterech ewangelistów mierzą po 69 cm. Każda
z postaci trzyma w ręce księgę i odziana jest w tunikę. Jeden z apostołów na prawym
ramieniu ma dodatkowy element dekoracyjny. Można je znaleźć rozdzielone parami
w prezbiterium współczesnej świątyni – w ołtarzu Matki Boskiej Szkaplerznej i w ołtarzu Jezusa Bolesnego129.
6 Przemieszczamy się teraz w stronę naroża nawy północnej. W miejscu gdzie dziś
przebiega linia okna pomiędzy ołtarzem Ukrzyżowania, a ścianą zamykającą nawę od
wschodu, zlokalizowane było wejście do Kaplicy Gawrońskich p.w. świętych Stanisława
i Barbary130. Kaplicę tę wzniesiono pomiędzy 1618 a 1628 r.131 Założona została na planie
czworoboku przy skrajnym – najbliższym prezbiterium, wschodnim przęśle północnej nawy
bocznej132. Przykrywał ją dach wielospadowy zwieńczony wieżyczką, a wnętrze rozświetlały
dwa okna wychodzące na północną stronę133. Posadzka wyłożona była kamiennymi płytami134. We wnętrzu znajdowały się dwa ołtarze135. Starszy z nich – główny („Składny”) od
123

Ł. Walczy, Uposażenie kościoła parafialnego Św. Klemensa w Wieliczce do 1772 roku (Proboszczowie, Kolegium Wikariuszy, Kaznodzieje Farni),„SMDŻ”, t. XVII, Wieliczka 1992, s. 106-107.
124
Tamże, s. 109.
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Ł. Walczy, Dzieje kościoła parafialnego św. Klemensa w Wieliczce do 1785 roku, „SMDŻ”, t. XXI, Wieliczka
2001, s. 20.
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E. Kalwajtys, K. Ochniak, Kościół p.w. św. Klemensa w Wieliczce (architektura i wyposażenie), „SMDŻ”, t. XXI,
Wieliczka 2001, s. 70.
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K. Ochniak-Dudek, M. Ozga, Zespół zabytkowych tkanin liturgicznych w kościele pw. Św. Klemensa w Wieliczce, „SMDŻ”, t. XXVII, Wieliczka 2011, s.13.
129
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1629 r. nosił wezwanie Najświętszej Maryi Panny, św. Stanisława i św. Barbary136. Co najmniej od końca XVII w. zdobił go wysokiej klasy artystycznej obraz przedstawiający Matkę
Boską, który z biegiem lat przybrano jedwabną sukienką przetykaną złotymi nićmi 137.
W ołtarzu mieściło się wyobrażenie św. Barbary, oraz niewielka rzeźba św. Stanisława ukazana w towarzystwie wskrzeszonego Piotrowiny138. Nastawa była drewniana, malowana
różnymi kolorami i skromnie złocona139. Do liturgicznego wyposażenia należały dwa srebrne
kielichy (przechowywane w zakrystii kościoła), a także komplet dwóch srebrnych ampułek
wraz z misą140. W pierwszej połowie XVIII w. ołtarz zmienił wezwanie na św. Stanisława i św.
Wincentego141. Kaplica od początku była miejscem kultu Maryjnego. W 1671 r. prymas Mikołaj Prażmowski uznał za „łaskami słynący” obraz Matki Boskiej Studziańskiej koło Opoczna, a jago kult propagowano nadal w XVIII w. Nie dziwi więc, że na krótko przed 1741 r.
w kaplicy wystawiono drugi ołtarz („Bednarski”) i umieszczono w nim kopię obrazu Matki
Boskiej Studziańskiej. Jego drewniana nastawa była wielobarwna i pozłacana. Na mensie
stało tabernakulum, w którym przez noc z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek przechowywano Najświętszy Sakrament142. Miejsce to pełniło funkcję Ciemnicy podczas obchodów
Triduum Paschalnego. Kaplicę ufundowali podżupek wielicki Stanisław Gawroński (zmarły
w 1628 r.) wraz z żoną Barbarą143. Pierwszym opiekunem ołtarza został stryjeczny brat Stanisława – Jan Gawroński. Poczynając od 1629 r. kolejni dwaj altaryści mieli obowiązek odprawiania na zmianę co drugi dzień mszy św. za spokój duszy fundatora. W dawnym kościele znajdywało się też jego epitafium. Na początku XVIII w. doszła jeszcze jedna msza św.
w tygodniu, w prywatnej intencji – być może od darczyńcy cennego obrazu dla starszego
ołtarza144. Imiona pierwszych fundatorów upamiętniały wyobrażenia świętych umieszczone
w kaplicy: Św. Barbara, jako opiekunka górników, oraz św. Stanisław męczennik, jako patron Polski145. Ponadto opiekę nad ołtarzem sprawował cech bednarzy, którzy św. Barbarę
uznawali także za swoja patronkę146.
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Do dziś zachował się XVIII-wieczny obraz Chrystus w Ciemnicy, który być
może właśnie tutaj wystawiano przed Wielkanocą. Przedstawia on niemal nagiego
Chrystusa w półsiedzącej, lekko odchylonej pozycji, z rękami przywiązanymi do słupa. Scena ukazana jest poprzez kratę mrocznej celi, nieznacznie rozświetlonej przez
niewidoczne okno po lewej stronie. Pod stopami Jezusa znajduje się łaciński napis:
„Domine Jesu Christe da ut Tua Caernitas sit mea redemptio – Tuus Carcercustodiat me
ab aeterno carcere”, co oznacza: „Panie Jezu Chryste, niech Twoja męka będzie moim
odkupieniem i niech Twoje uwięzienie ochroni mnie od wiecznego więzienia”. Obraz ten
można zobaczyć na ścianie, przy schodach wiodących do skarbca nad zakrystią
współczesnej świątyni147.
7 Spoglądamy teraz na wschodnią ścianę nawy północnej. W miejscu gdzie obecnie
znajduje się ołtarz św. Kingi oraz wejście wiodące do zakrystii, umieszczony był Ołtarz św.
Mikołaja („Rzeźniczy”) – tzw. „Kopacki”148. Funkcjonował tam także pod drugim wezwaniem: św. Michała Archanioła149. Wizerunek św. Mikołaja malowany był na desce i osadzony
w drewnianej nastawie. Od połowy XVIII w. stanowił on zasuwę dla drugiego obrazu – Najświętszego Serca Jezusowego. Wówczas to przebudowano nastawę przystosowując ją do
nowej konstrukcji150. Jeszcze w XVI w. na wyposażeniu ołtarza znalazł się niezwykle cenny
Ornat Kopacki. Uszyty był z jedwabnego adamaszku broszowanego złotem, a zdobił go
krzyż dekorowany perłami. Bo bokach widniały dwa godła: Orzeł Zygmuntowski i Herb
Bractwa Kopaczy. Takie samo godło widnieje na przechowywanym do dziś w skarbcu srebrnym złoconym kielichu brackim151. Początki ołtarza „Kopackiego” sięgają czasów panowania króla Kazimierza Wielkiego, co czyni go najstarszym w dawnej świątyni152. Od ok. 1350 r.
aż do czasów zburzenia gotyckiego kościoła opiekowało się nim Bractwo Kopaczy i wielicka
rada miejska153. Wśród późniejszych patronów, w 1426 r. wymienia się tutejszego mieszczanina Andrzeja Skrzypca i jego następców154. Od początku altarysta miał obowiązek odprawiania przy ołtarzu czterech mszy św. tygodniowo: w poniedziałki – zadusznej zbiorowej za
członków bractwa; we środy – o św. Mikołaju i przebłagalnej za grzechy; w piątki – o św.
Krzyżu; w soboty – o NMP. Podczas każdego nabożeństwa modlono się w intencji patronów155. Pod koniec XVI w. doszła jeszcze niedzielna msza św. o Trójcy Św156. Od 1604 r.,
147
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podczas dwóch mszy św. w tygodniu, altarysta wspominał zmarłego wówczas fundatora –
Klemensa Krupkę. Musiał też co roku odprawić dodatkowo cztery msze św. zaduszne – po
jednej na każde „Suche Dni”157. W pierwszej połowie XVIII w. śpiewano tu nabożeństwo
„Nokturnu” – czyli „Wigilii”158. Warto wiedzieć, że podobnie jak tragarze, bractwo kopaczy
także otrzymało w średniowieczu własne nadania odpustowe. Udział we mszach brackich
i wspomaganie materialne konfraterni umożliwiało wiernym dostąpienia łaski odpustu159.
8
Po prawej stronie dzisiejszego ołtarza św. Kingi, w pobliżu miejsca gdzie aktualnie
stoi figura św. Klemensa, wisiał obraz z wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego. Osadzony
był w bogato rzeźbionej i złoconej ramie drewnianej, wykonanej na podobieństwo nastawy
ołtarzowej. Głowę Jezusa zdobiła doczepiana, srebrna korona cierniowa. Ufundował go Jan
Boczkowski – podżupek wielicki w latach 1679-1689. Ustanowił dla tego obrazu wieczystą
mszę św., którą altarysta miał odprawiać w każdy piątek. W połowie XVIII w. pod obraz
wstawiono mensę, czyniąc z niego niewielki ołtarz160.
9 Przesuwamy się parę kroków w prawo. Pod łukiem tęczowym, na przejściu z nawy
północnej do nawy głównej, stał Ołtarz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – tzw.
„Żupny”161. Centralny obraz przedstawiał Chrystusa Konającego z przytwierdzonymi do
podobrazia perizonium i koroną cierniową ze srebra. W zwieńczeniu znajdował się otoczony
promieniami medalion, który z biegiem lat pokryto polichromią i złoceniami162. W XVIII w.
główny wizerunek zastąpiono zachowanym do czasów obecnych obrazem Złożenie do grobu163. Nastawa była czarna i bogato złocona. W XVI w. ołtarz był już dobrze wyposażony
w sprzęt liturgiczny. Składały się na niego: dwa „słusznej wagi” kielichy srebrne pozłacane,
dwa „okrągłe” pacyfikały srebrne pozłacane, parę ampułek srebrnych, parę lichtarzy miedzianych, trzy ornaty z kompletem aparatów (jeden w „formie rzymskiej” z czerwonego
jedwabiu z deseniem białym i zielonym, drugi także w „formie rzymskiej”, adamaszkowy,
zielony z żółtym deseniem, trzeci jedwabny żółtawy), dwa antepedia (jedno żółtawe, drugie
czerwono-zielone), oraz trzy obrusy ołtarzowe i ręcznik164. Ołtarz ufundował w latach 14341440 ówczesny żupnik Mikołaj Serafin z Barwałdu. 20 października 1440 r. król Władysław
Warneńczyk ustanowił altarystę tego ołtarza kapelanem żupnym. Władca zobowiązał go do
odprawiania wieczyście dwóch mszy św. w tygodniu. Za życia króla Władysława jedna miała
156
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być wotywna – „Missa pro peccatis” (przebłagalna za grzechy), a druga wg formularza z uroczystości Wniebowzięcia NMP. Po śmierci władcy obydwie msze św. należało zamienić na
zaduszne. Ponadto altarysta winien odprawiać jedną mszę św. w tygodniu za fundatora
i jego przodków165. Dokument określający obowiązki altarysty, Władysław Warneńczyk spisał w przeddzień wyjazdu na Węgry, gdzie wkrótce miał koronować się na króla tego państwa. Pośpiech spowodował, że patronat nad ołtarzem władca zlecił żupnikowi oraz… jego
potomkom i spadkobiercom, zamiast następcom na urzędzie. W efekcie mecenat przejęła
rodzina ówczesnego żupnika Mikołaja Serafina i dzierżyła go aż do zajęcia Wieliczki przez
Austrię. Altarysta pobierał więc państwowe wynagrodzenie, posiłek i ubrania z żupy, a służył
prywatnym celom jednej rodziny166. Mimo problemów formalnych „kapelania żupna” przetrwała pierwszy rozbiór Polski i pod zaborem nadal pełniła funkcję „kapelani salinarnej”167.
Wspomniany, malowany na płótnie, olejny obraz Złożenie do grobu jest przykładem dobrego warsztatu artystycznego XVIII w. W typowy dla epoki baroku sposób wyobraża wpółleżącego Chrystusa, któremu głowę podtrzymuje Józef z Arymatei. Po środku, za ciałem Jezusa przedstawiona jest postać Matki Bożej, a u Jego stóp
św. Maria Magdalena. Mroki tej sceny rozjaśnia po lewej stronie otwarta arkada groty, za którą widać wzgórze Golgoty168. Wizerunek ten znajdziemy w nawie północnej
obecnego kościoła, zawieszony pomiędzy nagrobnym pomnikiem Józefa Gawina
Niesiołowskiego a bocznym wyjściem.
10

Przechodzimy pod łukiem tęczowym. Jeśli teraz spojrzymy w górę, nie dostrzeżemy
żadnego dodatkowego wyposażania pod arkadą – tymczasem w gotyckim kościele było
inaczej. Od XVI w. na belce pod łukiem umieszczona była grupa Pasji. Składały się na nią
krucyfiks, oraz nadal istniejące figury Matki Bożej i św. Jana Ewangelisty – wówczas polichromowane169. Podczas Wielkiego Postu krzyż przykrywano zasłoną z czarnego płótna
ozdobionego malowidłem170. Pasję oświetlała zawieszona tuż przed nią srebrna, trybowana
lampa – zachowana do czasów obecnych171. Została ufundowana jako wotum 23 kwietnia
1660 r. przez wielickich mieszczan Mathiasa i Jadwigę Sruczyk, z zastrzeżeniem jej lokalizacji przed krucyfiksem172. Ponadto bliżej środka nawy głównej, nieopodal łuku tęczy, podwieszony był mosiężny żyrandol cechujący się dobrym artyzmem wykonania. Stanowiła go
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drewniana rzeźba Matki Bożej, otoczona przez siedem aniołów trzymających w dłoniach
świece. Świecznik ten ufundowały górnicze bractwa: kopaczy i tragarzy173.
Owe postacie asystujące Chrystusowi: Matka Boża i św. Jan Ewangelista to
mierzące po 160 cm rzeźby powstałe w pierwszej połowie XVI w. Niechybnie wyszły
z pod dłuta mistrza obracającego się w kręgu samego Wita Stwosza. Obydwie figury
stoją w lekkim kontrapoście i posiadają pięknie uformowane stroje. Postać Maryi
składa dłonie do modlitwy. Św. Jan w lewej ręce trzyma księgę, a prawą unosi do góry. Na lewym boku u pasa ma przytoczoną prostokątną sakiewkę. Co ciekawe – obie
dłonie Maryi i prawa dłoń św. Jana zostały w przeszłości wymienione. Rzeźby te możemy podziwiać w ołtarzu Ukrzyżowania, stojącym przy ścianie w północnej nawie
współczesnej świątyni174. Z kolei wspomnianą srebrną lampę zdobi ornament oraz
inskrypcja: „MATHIAS SRUCZYK Mieszczanin Wieliczky z Jadwigą Małzonka Swoią tę
lampę do kosczcioła Farnego Wieliczkiego przed CRUCIFIX wposrzod Kosczioła wiszączy
Offiarował y oddał aby tam a nigdzie indziey Stawiana lub wiesana była kiedy on Votum Swoie uczinieł Pokyiey stawac będzie. A. D. 1660 die 23 Aprills Wazy Grzywien 14
łotów pułdwanasta”. Lampę tę można obecnie zobaczyć w Komorze Miejskiej, podziemnej ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich175.
11 Jesteśmy w prezbiterium. Pamiętajmy, że w tym miejscu otaczają nas zachowane do
wysokości kilku metrów oryginalne mury gotyckiej świątyni176. Poruszamy się lewą stroną.
Na przeciwko wejścia do kaplicy Morsztynów, przy północnej ścianie, znajdował się Ołtarz
św. Jana Kantego („Knapski”)177. Główny obraz przedstawiający patrona zdobiła srebrna
sukienka. Po jego bokach stały dwa posagi konne: św. Marcina i św. Idziego. Na zasuwie
umieszczony był malowany wizerunek św. Jadwigi Andegaweńskiej. W zwieńczeniu ołtarza
widniał obraz wyobrażający św. Franciszka z Asyżu, któremu asystowały figurki dwóch
aniołków i św. Klemensa. Nastawa była bogato złocona i wspaniale dekorowana. Na mensie
ustawione były: srebrna złocona pasyjka, oprawiony w róg relikwiarz, oraz dziękczynne votum178. Na początku XVIII w. ołtarz funkcjonował przy południowo-zachodnim filarze nawowym, w pobliżu wejścia do świątyni179. Św. Jan Kanty to patron Polski, Krakowa, jego archidiecezji, ale przede wszystkim krakowskiej uczelni. Był jej uczniem, a w efekcie zasłużonym
profesorem180. Wizerunek patrona tworzył naturalną parę z wyobrażeniem Jadwigi Ande173
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gaweńskiej – odnowicielki krakowskiego uniwersytetu. Już wtedy cieszyła się kultem wiernych, mimo braku formalnego procesu beatyfikacyjnego. W 1713 r. król August II przekazał
prawo patronatu na wielicką farą Akademii Krakowskiej 181. Krótko po tym, podsędek sądu
podkomorskiego górniczego Franciszek Szaroński dokonał fundacji ołtarza. Nieco przed
1741 r. zdecydowano o przeniesieniu go do prezbiterium. Prawo do patronatu przeszło
z biegiem lat na sam urząd podsędkowski. Wówczas altarysta zobowiązany był do odprawiania piętnastu mszy św. rocznie i jednego nabożeństwa Wigilii. Warto pamiętać, że
w 1767 r. czynnym promotorem kanonizacji Jana z Kent, był w Rzymie wielicki proboszcz –
prof. Florian Lachowicz182.
12 Ruszamy dalej. Po lewej i prawej stronie prezbiterium, w podobnym układzie jak dziś
stały drewniane stalle – jedne proboszczowskie, a drugie wikaryjskie183. Zdobiło je dziesięć
obić tureckich z wizerunkami Apostołów, które ufundował ks. Sebastian Krupka w pierwszej
połowie XVII w.184 Niewątpliwe w stallach zasiadali też przedstawiciele władz miasta oraz
żupy. Pozostali wierni zajmowali w kościele miejsca należne im wg statusu społecznego.
Wśród dziesięciu funkcjonujących w XVII w. cechów, bednarze zajmowali pierwsze ławy
przed samym ołtarzem, a cyrulicy ostatnie miejsca pod chórem185.
13 Nieco dalej na północnej ścianie prezbiterium znajdywało się (jak i obecnie) wejście
do zakrystii. Jej mury częściowo ocalały przed zburzeniem starego kościoła186. Od początku
XVII w. dochód z jednej mszy św. w tygodniu przy ołtarzu św. Andrzeja przeznaczany był na
utrzymanie kościelnego zakrystianina. Do jego służby należała troska o bezpieczeństwo
świątyni, utrzymanie szat i naczyń liturgicznych w czystości oraz ich wydawanie z polecenia
kapłana. Ponieważ zdarzały się kradzieże, zakrystianin często nocował w zakrystii187. Nie ma
w tym nic dziwnego bowiem od wschodu przybudowany był do niej skarbiec.
14 Dawny skarbiec stanowiła wąska, okrągła w przekroju wieżyczka188. Dach nad zakrystią i skarbcem pokrywały gonty189. Przechowywano tam gromadzone przez wieki cenne
sprzęty liturgiczne – podarunki od zamożnych fundatorów. Do dzisiejszych czasów prze181

Ł. Walczy, Dzieje kościoła parafialnego św. Klemensa w Wieliczce do 1785 roku, „SMDŻ”, t. XXI, Wieliczka
2001, s. 21.
182
Ł. Walczy, Uposażenie kościoła parafialnego Św. Klemensa w Wieliczce do 1772 roku (Altarie), „SMDŻ”, t.
XVIII, Wieliczka 1994, s. 91-92.
183
Ł. Walczy, Dzieje kościoła parafialnego św. Klemensa w Wieliczce do 1785 roku, „SMDŻ”, t. XXI, Wieliczka
2001, s. 19.
184
K. Ochniak-Dudek, M. Ozga, Zespół zabytkowych tkanin liturgicznych w kościele pw. Św. Klemensa w Wieliczce, „SMDŻ”, t. XXVII, Wieliczka 2011, s.15.
185
K. Dziwik, Bednarstwo wielickie do roku 1772, „SMDŻ”, t. VIII, Wieliczka 1979, s. 69.
186
L. Rzepka, Odbudowa i przebudowa kościoła parafialnego św. Klemensa w Wieliczce w XIX w. i wkład finansowy Saliny w jego restaurację, „Folia Historica Cracoviensia”, V. 6, Kraków 1999, s. 185.
187
B. S. Kumor: Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 4, Kraków 2002, s. 732-733.
188
Wieliczka, plan miasta, 1638, Marcin German, (w:) Atlas Historyczny Miast Polskich, t. V, Małopolska, z. 3,
Wieliczka, Toruo-Kraków 2015, karta 1.3.
189
Ł. Walczy, Dzieje kościoła parafialnego św. Klemensa w Wieliczce do 1785 roku, „SMDŻ”, t. XXI, Wieliczka
2001, s. 26.

21

Dominik Krysa

trwało wiele kosztownych tkanin i wyrobów złotniczych. Powiada się nawet, że ostatni polski proboszcz „…gdy rząd Józefiński żądał wydania sobie sreber kościelnych, bardzo bogatych,
on podobno nawet torturę wytrzymał a sreber wydać nie chciał – i dotąd posiada je kościół”190.
Najcenniejsze z nich to: monstrancja gotycka z 1490 r. oraz dwie inne barokowe monstrancje z XVII i XVIII w.; pięć gotyckich kielichów z przełomu XV/XVI w., trzynaście kielichów barokowych z XVII i XVIII w. – w tym cztery datowane na lata 1633, 1649, 1765 i 1786; dziewiętnaście paten z XVII i XVIII w.; dwie barokowe puszki – jedna z 1657 r., a druga z XVIII w.; dwa
naczynka na wiatyk barokowe; barokowe naczynko do przechowywanie Hostii z XVIII w.;
siedem pacyfikałów – dwa gotyckie i pięć barokowych z XVII i XVIII w.; dwa krzyże ołtarzowe
– jeden z 1641 r., a drugi w stylu rejenckim; dziewięć późnobarokowych relikwiarzy z XVIII w.
– w tym trzy datowane na lata 1715, 1717 i 1748; dwa barokowe lichtarze z XVII w. i sześć
lichtarzy w rejenckim stylu z 1738 r.; dwa barokowe, srebrne posążki aniołków z XVIII w.;
późnobarokowa taca z dzbanuszkiem z drugiej połowy XVII w. o gdańskiej proweniencji;
dwie pary ampułek gotyckich z początku XVI w., jedna ampułka barokowa i jedna w stylu
rejenckim; wczesnobarokowa podstawa kadzielnicy z 1654 r.; barokowa łódka na kadzidło
z XVII w.; dwa okucia mszałów – jedno wczesnobarokowe z 1640 r., a drugie późnobarokowe z 1757 r. Ponadto cenne szaty liturgiczne: pięć haftowanych ornatów z XVII w., w tym
dwa sygnowane herbami Leliwa i Starykoń, oraz jeden ze stułą w stylu rejenckim191. Wiele
z tych wartościowych dzieł można nadal podziwiać na wystawie złotnictwa, zorganizowanej
w krypcie pod kaplicą Morsztynów. Miejsce to odwiedzimy jednak później. Aby uświadomić
sobie bogactwo dawnego inwentarza trzeba wspomnieć też o niezachowanych dobrach.
Pod koniec XVI w. w skarbcu przechowywano: 26 ornatów (w tym dwa średniowieczne, jasnego koloru z jedwabnego adamaszku i dziewięć nowszych, czerwonych), 23 alby, dziesięć
stuł i humerałów, trzy pary dalmatyk z kompletem aparatów, siedem kap (w tym jedna
czerwona z wyszywanym złotem wizerunkiem Apostołów), trzy korporały z palkami, trzy
puryfikaterze, trzy wela, dwa obrusy oraz indywidualne komplety paramentów192. Ponadto
zdeponowano tam wyposażenie dla poszczególnych ołtarzy: siedem antepediów, 28 obrusów, dziesięć sztuk paramentów (w tym jedna czerwona, jedwabna wyszywana złotem
i srebrem), różne nakrycia, zasłony, welony, a także płaszczyki dla chłopców193. W 1629 r.
wojewoda płocki i wielokrotny poseł na sejmy Jan Stanisław Karnkowski sprawił dla świątyni
cenną kapę. Z kolei tuż przed 1629 r. pisarz żupny Krzysztof Jaźwiecki ufundował dwa czerwone ornaty – jeden z adamaszku, a drugi z jedwabiu, wyszywany złotymi nićmi. Po swej
śmierci w 1630 r. otrzymał w kościele epitafium194. Już w połowie XVIII w. skarbiec przechowywał: 92 ornaty, szesnaście kap i dziesięć par dalmatyk. Ponadto do wyposażenia ołtarzy
należało: 24 antepedia (o kolorach dobieranych do liturgii dnia), 105 puryfikaterzy, 69 obru-
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sów, oraz żałobne kiry, przesłony dla Najświętszego Sakramentu, wela na kielichy, ubracula,
tkane tabernakula i różnokolorowe obicia – m.in. 27 bogatych bretów195.
Aktualnie w krypcie pod kaplicą Morsztynów można obejrzeć wybrane dzieła
z zachowanego skarbca na specjalnie urządzonej wystawie złotnictwa. W centralnej
gablocie przyciąga wzrok wspomniana Monstrancja z 1490 r., ufundowana przez kanonika kapituły krakowskiej i żupnika Jana Borzymowskiego, będąca jednym z najcenniejszych dzieł złotnictwa gotyckiego w Polsce. W gablocie na wprost wejścia
widnieje monstrancja św. Klemensa z początku XVIII w., oraz pięć cennych kielichów
z połowy XVII w., w tym jeden podarowany przez wielickiego proboszcza Alberta
Krupkę w 1649 r. i inny ufundowany przez rację wielickiego Hieronima Gortackiego.
W gablocie obok znajdziemy relikwiarz św. Klemensa z pierwszej połowy XVIII w.
mieszczący fragment kości udowej czwartego papieża, relikwiarz św. Kingi z XVII w.
z jej szczątkami kostnymi, oraz kielich z 1633 r. będący podarunkiem Szymona i Katarzyny Wolnych. Ostatnia gablota na prawo od wejścia, zawiera unikatową tacę
i dzban z drugiej ćwierci XVII w., wykonane przez gdańskiego złotnika Krystiana
Paulsena. Szczegółowe omówienie wymienionych dzieł znajdziemy w broszurze dostępnej podczas wizyty w krypcie196.
Ponadto na czasowych wystawach prezentowano jeszcze: kielich mszalny
z przełomu XV/XVI w. fundacji żupnika Andrzeja Kościeleckiego; cztery kielichy późnogotyckie; dwa pacyfikały z ok. 1500 r., oraz gotyckie ampułki mszalne197. Z XVII
i XVIII w. kilkanaście kielichów, puszkę na komunikanty z 1657 r. ufundowaną przez
Agnieszkę i Mateusza Makowskich, barokową monstrancję z XVII w.; a także cenne
relikwiarze oraz pięć haftowanych ornatów z XVII w. sygnowanych herbami ich fundatorów198.
14 W XVIII w. nad zakrystią funkcjonowała również kościelna biblioteka posiadająca
bardzo bogaty księgozbiór. Co ciekawe zgromadzone tam pozycje były prawdopodobnie
dostępne nie tylko dla duchowieństwa. W bibliotece obowiązywał zakaz wypożyczania książek bez zgody proboszcza. Polecenie to jednak notorycznie łamano199. Pozostałością dawnego zbioru jest dziś wspaniała kolekcja ksiąg. Większość stanowią łacińskie dzieła pisane
gotykiem i oprawione w skórę. Z XV w. pochodzą 42 pozycje. Wśród nich warto wymienić
„Medytacje na niedziele i ważniejsze święta” z 1500 r., „Kazania łacińskie o Świętach Pańskich” z 1499 r., „Słownik łacińsko-niemiecki” z 1480 r., a także Przepisy Liturgiczne, Homilie, Opisy scen z Pisma Św., Dekrety Kanoniczne, Żywoty Świętych i Biblie. Zbiór dzieł z XVI
w. to 277 ksiąg, a z XVII w. aż 344! Ich tematyka jest bardzo szeroka: filozofia, teologia, ety195
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ka, retoryka, katechizm, historia kościoła, klasyka, gramatyka, fizyka, geografia, psychologia i medycyna. Obecnie wszystko skatalogowane, podzielone na działy i osobne biblioteki:
łacińską, niemiecką i francuską200. Należy zaznaczyć, że już w XVIII w. wielicka biblioteka,
ze względu na ilość pozycji posiadała własny katalog zbiorów201.
15 My tymczasem stajemy przed głównym ołtarzem. Będąc w gotyckim kościele mielibyśmy przed sobą nie jeden, a trzy ołtarze. Kulisowo do głównego, a symetrycznie do siebie, ustawione były jeszcze dwa inne: po lewej św. Andrzeja, a po prawej Trzech Króli 202.
Ołtarz św. Andrzeja zdobił wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego203. Gotycka nastawa była
niewielka i skromnie złocona204. Już Jan Długosz wspominał o owym ołtarzu, a jego początki
sięgają średniowiecza205. Ufundował go w 1468 r. „sędzia obojga żup” Jan Białkowski. Po
jego zgonie patronat miał zostać przekazany radzie miejskiej. Białkowski uzyskał dla ołtarza
sankcję monarszą, którą z wyprzedzeniem wystawił król Kazimierz Jagiellończyk podczas
sejmu w Piotrkowie w 1468 r.206 Niemal do końca XVI w. ołtarz nosił drugie wezwanie: Bożego Ciała207. Altarysta zobowiązany był do odprawiania, za życia fundatora dwóch mszy
św. tygodniowo: jednej o NMP, a drugiej przebłagalnej za grzechy. Po jego śmierci winien
zamienić te msze św. na zaduszne. Ponadto obowiązywały go dwie msze św. kwartalne
z dołączeniem modlitwy „Deus, cuius Misericordiae non Est numerus…” oraz jedna msza św.
„za zmarłego kapłana” odprawiana pod koniec lutego ok. św. Macieja. Podczas tego nabożeństwa odbywała się specjalna modlitwa „Vigiliae Morturum”, obejmująca dziewięć czytań
z Księgi Joba na przemian z fragmentami Psalmów Pokutnych208. Jeszcze w 1603 r. ołtarz
wzbogacił się o dar wieliczanina Krupy, w postaci mniejszego, pozłacanego kielicha ozdobionego herbami Wieliczki, oraz pateny209. W pierwszej połowie XVIII w. odprawiano tu aż
sześć mszy św. tygodniowo210!
16

Patrzymy na główny ołtarz. Właśnie w tym miejscu, od samego początku w gotyckiej
świątyni znajdował się Ołtarz Główny św. Klemensa Papieża i Męczennika211. W XVII w.,
w jego centrum, umieszczony był malowany na płótnie obraz olejny nieznanego artysty
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przedstawiający Ukrzyżowanie. U stóp Chrystusa wyobrażona była św. Maria Magdalena
obejmująca krzyż, a po jego bokach postacie asystujące: Matka Boska po prawej i św. Jan
Ewangelista po lewej. Po obu stronach krzyża unosiły się dwa adorujące Go anioły, ukazane
jakby w innym wymiarze212. W tle namalowane były słońce i księżyc213. Na głowie Chrystusa
tkwiła spiżowa korona cierniowa, przytwierdzona do podobrazia. Miejsca gwoździ na dłoniach i stopach Jezusa podkreślały spizowe, posrebrzane łebki. W zwieńczeniu ołtarza znajdowała się drewniana rzeźba przedstawiająca Matkę Boską z Dzieciątkiem w typie Assunty.
Otoczona była promieniami i również adorowana przez dwa anioły 214. W XVIII w. obraz olejny został zastąpiony zachowaną do dziś imponującą rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego. Jego korona otoczona była promieniami, przepaska pokryta miedzią i srebrem, a rana na boku
srebrna i pozłacana. Wokół postaci Zbawiciela wisiało dziewiętnaście srebrnych wotów215.
Nad Jego głową unosiły się dwie istniejące do czasów obecnych figury aniołów, trzymające
w rękach „Arma Christi” – narzędzia Męki Pańskiej216. Na ołtarzu stało cyborium, a do przykrywania tam Najświętszego Sakramentu używano jedwabnego, wyszywanego złotem welonu, oraz innych tkanin z aksamitu lub jedwabiu tureckiego217. Mensa wznosiła się na trzech
czarnych, marmurowych stopniach. Poziom trzeciego, z którego celebrowano mszę św.,
wyłożony był czarnobiałą szachownicą z marmurowych płytek. Nastawa była drewniana,
pomalowana na brązowo ze złoconymi ornamentami218.W połowie XVIII w. stopnie przed
ołtarzem przykrywano czerwonym suknem, a przed mensą wykładano kobierce. Od prezbiterium ołtarz odgradzały marmurowe balasy, które również posiadały materiałowe przykrycia219. Kamienne partie wykonane były przeważnie z czarnego marmuru dębnickiego220.
W ostatnich latach świątyni odnotowano, iż: „Wielki Ołtarz cały złocony, mieścił Chrystusa na
krzyżu, tło jego wyzłocone było srebrnemi wyzłoconemi ozdobami - była to udowodniona stara
rzeźba!”221.
Omawiany wyżej krucyfiks powstał jeszcze w XVII w. pod silnym wpływem
okresu wczesnogotyckiego. Ludowe podanie głosi, że do XVIII w. stanowił główny oł212
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tarz w nieistniejącym już kościele św. Krzyża w Wieliczce222. Zgodnie z miejscową legendą, zanim rozebrano owy kamienny kościółek, postanowiono zabrać stamtąd
krzyż, celem umieszczenia go w ołtarzu wielickiej fary. Niestety krucyfiks nie dał się
żadną miarą wynieść: a to był zbyt ciężki, a to znowu nie mieścił się w drzwiach świątyni. Dopiero gdy księża z parafii św. Klemensa przyszli po niego w uroczystej procesji, stał się cud – nagle krzyż lekko i bez problemu dał się wyprowadzić z dawnego
miejsca i zanieść na nowe223. Ciekawostką rzeźby jest późnobarokowe perizonium
dosztukowane ok. XVIII w., wykonane w osobnym kawałku drewna – najpewniej
w związku z uszkodzeniem bądź unowocześnieniem. Korona cierniowa jest współczesna i zastępuje dawną, otoczoną promieniami. Doskonałe dzieło ma także opracowane odwrocie – czyli, niewidoczną część od strony krzyża224. Krucyfiks umieszczony jest w ołtarzu Ukrzyżowania na północnej ścianie nawy w współczesnej świątyni. Wspomniane dwie rzeźby, przedstawiające aniołów towarzyszących Chrystusowi pochodzą z czasów nowożytnych. Są to jakby siedzące postacie o silnie skręconych ciałach225. Można je zobaczyć przytwierdzone do ścian absydy po obu stronach
dzisiejszego ołtarza głównego. Tuż obok wejścia do zakrystii zawieszona jest lampa
ażurowa z początku XVIII w. Posiada okrągły kosz wykończony koronką uplecioną z
roślinnych wici i suchego akantu226. Lampa pełni wciąż tę samą funkcję, podtrzymując wieczne światło przed głównym ołtarzem.
17 Po prawej stronie głównego, a symetrycznie do ołtarza św. Andrzeja, ustawiony był
Ołtarz Trzech Króli („Szewski”)227. Niewiele wiadomo o jego wyglądzie. W XVIII w. nastawę
miał niewielką, skromnie złoconą, ale nadal posiadającą cechy gotyckie. Fundacja ołtarza
sięga średniowiecza228. Początkiem XVI w. staraniem króla Aleksandra Jagiellończyka i biskupa krakowskiego Jana Konarskiego, założono przy nim Bractwo Kapłańskie. Przestało
ono istnieć jeszcze pod koniec tego samego stulecia, a znaczną cześć uposażenia przejęło
Kolegium Wikariuszy229. Dzięki powołanemu w 1537 r. Kolegium, świątynia „tętniła” modlitwą. Dzień zaczynano od śpiewania Oficjum o NMP, po czym następowała suma o Wniebowzięciu NMP. Następnie śpiewano mszę św. według formularza dnia, do której służyli
uczniowie szkoły parafialnej. Niekiedy dzieciom pozwalano zastępować wikarych przy
śpiewaniu oficjum brewiarzowego. Wieczorem odśpiewywano oficjum nieszporne z kompletą, a po nim kolektę „Da pacem, Domine…” i hymn „Salve Regina”. W porannych laude222
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sach i wieczornych nieszporach dodawano pięć kolekt za króla i Rzeczpospolitą: o Matce
Boskiej, o Duchu Św., o św. Janie, o św. Klemensie i o Wszystkich Świętych. Ponadto co piątek odprawiano mszę św. o Męce Pańskiej z introitem: „Ecce vidimus Dominum Jesum…”
w intencji wszystkich fundatorów Kolegium Mansjonarzy, a co kwartał mszę św. „za zmarłego kapłana” wraz z dodatkiem „Wigilii Dziewięciu Czytań”. Regularnie odprawiano też
msze św. zaduszne. Podczas każdej mszy św. modlono się za ojczyznę. Po Podniesieniu
włączano antyfonę „Praevaluit David In Philistate” na zmianę co drugi dzień z „Extende
Domine brachium Tuum…”. Po antyfonie była kolekta „Exurgat Deus et dissipentur inimici
Eius” w intencji zwycięstwa nad wrogami kraju, a po mszy antyfona „Sanguine proprio”.
Piękny, patriotyczny obyczaj230.
18 Stojąc w prezbiterium pamiętajmy, że pod naszymi stopami w gotyckiej świątyni
chowani byli m.in. fundatorzy231. Nie wiadomo czy istniała tam pełnoprawna krypta, ale np.
w 1654 r. rajca wielicki Piotr Grochot vel Grochotowicz w testamencie dokonał hojnego zapisu na rzecz kościoła i życzył sobie być pochowanym obok małżonki Katarzyny, pod wielkim ołtarzem232. W podziemiach kościoła do dziś zachował się niski, sklepiony ceglany tunel
z XVII w. Biegnie on łukiem spoza gotyckich fundamentów prezbiterium, a kończy się tuż
przed ścianą barokowej krypty Morsztynów. Być może kanał ten służył do odwadniania grobów znajdujących się niegdyś pod nami233.
Wylot kanału można dziś zobaczyć odwiedzając kryptę Morsztynów – widoczny jest zaraz po zejściu schodkami, po lewej stronie234. Przebiega on w linii pomiędzy ołtarzem Matki Boskiej Szkaplerznej a ołtarzem Jezusa Bolesnego235. Ponadto pod posadzką prezbiterium znajdywały się groby ziemne, na które natrafiono
podczas prac archeologicznych prowadzonych w 2015 r. Tylko jeden z pochówków
miał układ anatomiczny i spoczywał na desce będącej pozostałością trumny. Na innym z kolei ułożono cztery spore kamienie, co wskazywało na tajemnicze działanie
celowe. Dwa dalsze ciała pochowano wspólnie w zbyt małych grobach, przez co ich
szczątki spoczęły w nienaturalnej pozycji. Kolejny, niemal kompletny szkielet świadczy o pochowku bez trumny czy nawet jamy grobowej. Zmarłym towarzyszyły drobne przedmioty: litery i półkoliste guzy z brązu, medaliki z wizerunkami Maryi, Jezusa
i Świętych, okucie brązowe w kształcie lilii z fragmentem skóry, oraz paciorki i koraliki będące pozostałościami różańców236.
230
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19 Teraz zaczynamy się poruszać wzdłuż południowej ściany prezbiterium. Tuż za absydą mijamy niewielką boczną kruchtę, która w gotyckiej świątyni znajdywała się w tym samym miejscu237. Warto wiedzieć, że od strony południowej, aż do 2014 r. istniały tam oryginalne schody wykonane z piaskowca sprowadzanego niegdyś z Dobczyc238.
20 Podchodzimy pod Kaplicę Morsztynów – jedyną kaplicę, która przetrwała zburzenie
starego kościoła239. Nim jednak wnikliwiej przyjrzymy się temu miejscu, warto pamiętać, iż
pierwotnie stała tutaj Kaplica Jordanów p.w. św. św. Piotra i Pawła. Wzniesiono ją na rzucie kwadratu, przy południowej ścianie prezbiterium, w przęśle najbliższym tęczy 240. Jej mury rosły równocześnie z murami gotyckiej świątyni241. Kaplicę ufundowały w 1354 r. dzieci
Hynka – pierwszego bachmistrza wielickiego: Małgorzata, Wojciech, Hanko i Mikołaj – Jordanowie z Zakliczyna. Spełnili tym samym ostatnią wolę zmarłego ojca, a nowopowstałą
kaplicę zwano odtąd bachmistrzowską. Opat tyniecki Jan zatwierdził uposażenie dla znajdującego się tam ołtarza św. św. Piotra i Pawła. Od początku altarysta zobowiązany był do
odprawiania przy nim codziennej mszy św. za fundatorów. Na krótko przed 1597 r. Jordanowie sprzedali urząd bachmistrzowski rodzinie Morsztynów, a tym samym prawa do rodowej kaplicy242.
20 Zachowana do dziś Kaplica Morsztynów p.w. Ducha Św., powstała dzięki Barbarze
z Moskorzewskich – wdowie po zmarłym w 1689 r. Władysławie Morsztynie – bachmistrzu
wielickim. Był to akt zadośćuczynienia po nawróceniu się obojga małżonków z wyznania
ariańskiego na katolicyzm243. Fundatorka nakazała zburzenie czworobocznej kaplicy Jordanów i wystawienie w jej miejscu nowej – opartej na rzucie ośmioboku. Pozostało jednak stare wezwanie: świętych Piotra i Pawła244. W Historii Domu Zakonnego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, zapisano, iż: „kazała wznieść dużym kosztem nad grobem męża kaplicę,
a co żeby szybko zrealizować użyła Ojców Jezuitów, architekta i budowniczego, którzy w tym
roku (1690) dzieło zaczęli, z wielkim smakiem, przy pochwałach innych oraz dla naszego za-
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chwytu”245. Choć budowla stoi do dziś, to w czasach gotyckiego kościoła wyglądała zgoła
inaczej. Wzorem architektonicznym była tu Zygmuntowska kaplica na Wawelu, a cel powstania podobny – rodowe mauzoleum. Budowę rozpoczęto w 1690 r., a zatrudnieni przy
niej byli Jezuici: projektant Jan Ignacy Delamars oraz architekt Stanisław Solski (lub Piotr
Abramowicz). Prace wykończeniowe ruszyły w 1693 r., po zawarciu umowy z włoskim mistrzem Baltazarem Fontaną i jego pomocnikiem Pakoszem Trabello. Ich zadaniem było pokrycie kaplicy sztukaterią od szczytu kopuły po wysokość dolnych okien. W 1703 r. dzieło
było już gotowe246. Nad ośmiobocznymi ścianami wznosił się bęben z oknami, na którym
osadzona była kopuła zwieńczona latarnią247. Powierzchnię kopuły pokrywały miedziane
łuski, ozdobione inicjałami Barbary i Władysława Morsztynów248. Od zewnątrz górne okna
obramione były stiukami w formie liści akantu, a dolne zwieńczone plastyczną kartuszową
dekoracją wykonaną z piaskowca istebniańskiego249. Jej niższa część jest nadal oryginalna250. Na południowej ścianie umieszczono, wciąż istniejący kartusz fundacyjny z czarnego
marmuru dębnickiego pozyskiwanego w Czernej koło Krzeszowic. Flankują go dwa herby
rodowe: Pilawa – Moskorzewskich i Leliwa – Morsztynów. Otoczony jest misterną sztukaterią w postaci muszli, wolut i festonów owocowych, która pierwotnie zrobiona była z wapienia pińczowskiego251. Wewnątrz gzyms pod sklepieniem obiegała żelazna balustrada252.
Trzy ściany – na wprost wejścia i po jego bokach, wyposażono w arkady – tam właśnie
przewidziano miejsca dla ołtarza i dwóch pomników nagrobnych. Pozostałe cztery ściany
wypełniały okna, wnęki, nisze i bogate dekoracje253. Sztukateria wzorowana była na sztuce
rzymskiej i składała się z precyzyjnych ostro ciętych detalów. Wielickie dzieło Baltazara Fontany – najwybitniejszego mistrza barokowej rzeźby stiukowej w Polsce, było jego pierwszą
pracą artystyczną w naszym kraju. Wraz z Trabello, misternie ozdobili wnętrze kopuły i latarni. Kopuła od spodu podzielona była na osiem pól, z pośród których cztery (zapewne co
drugie) pokrywały freski254. Dekoracja ta niestety nie przetrwała do naszych czasów. Nadal
możemy jednak podziwiać sztukaterie ścienne, wykonane niegdyś z wapienia pińczowskiego255. Nad oknami widnieją symetryczne muszle z przewieszonymi przez nie girlandami,
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a pod oknami kartusze otulone girlandami owocowo-kwiatowymi256. Od strony kościoła do
kaplicy prowadziły dębowe drzwi, pokryte misterną snycerką w postaci kwiatów i wici roślinnych. Posadzka wyłożona była różnobarwnymi marmurami257. Fundatorka zamówiła je
jeszcze w 1692 r. w warsztatach kamieniarskich w Czernej. Wnętrze kaplicy zdobił wspaniały
ołtarz stojący tam gdzie obecnie – pod arkadą na wprost wejścia. W centralnym przedstawieniu widniała rzeźba wyobrażająca Matkę Boską Niepokalanie Poczętą, a po bokach stały
figury: św. Piotra i św. Pawła258. Z czasem w ołtarzu pojawiła się też kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej (być może w formie zasuwy). Nastawa była drewniana i malowana na
czarno. Flankowały ją dwie kolumny, których trzony wykonano z marmuru czarnego, a bazy
i kapitele z czerwonego. Na dwóch kamiennych stopniach wznosiła się murowana mensa –
wszystko z czarnego marmuru dębnickiego. Wśród tej dominującej czerni wyróżniały się
posrebrzane detale. Na mensie stało drewniane cyborium, w którym przez oktawę Bożego
Ciała przechowywano Najświętszy Sakrament259. Tradycja ta jest nadal podtrzymywana,
a kaplica Morsztynów wciąż pełni rolę kaplicy Adoracji. Budowa ołtarza trwała długo, bowiem w 1703 r. nie był jeszcze konsekrowany ani gotowy, a przed 1748 r. został odnotowany
jako ukończony260. Z czasem na ścianach kaplicy zawisły obrazy przedstawiające patronujących fundatorce i jej mężowi świętych: Barbarę z Nikomedii i Władysława króla Węgier261.
Ich oryginalne obramiania z piaskowca istebniańskiego zachowały się do naszych czasów262.
Nie zachował się za to imponujący, czarny ołtarz. Obecny – Ducha Św. pochodzi z XVIII w.,
ale został przeniesiony do kaplicy w latach 30-tych XIX w. ze zlikwidowanego kościoła p.w.
Św. Ducha w Wieliczce263. Fundatorzy zapewnili swojej kaplicy bogate wyposażenie liturgiczne, które po części zachowało się do naszych czasów. Są to m.in. dwa wspaniałe komplety szat. Na jeden z nich składały się: ornat, stuła, manipularz, welum i bursa. Owy ornat
uszyty był z czarnego sukna francuskiego, ozdobiony gałązkami haftowanymi srebrnymi
i srebrnymi-złoconymi nićmi. Sygnował go herb Leliwa. Drugi komplet stanowiły: ornat
z dalmatykami, stułą i manipularzami. Ornat miał złotą kolumnę, a boki uszyte z czarnego
materiału w czarne kwiaty. Ten także oznaczono herbem Leliwa, a dodatkowo inicjałami
Władysława Morsztyna264. Istotą rodowego mauzoleum, były dwa pomniki nagrobne. Jesz256
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cze w 1695 r. fundatorka zleciła ich wykonanie warsztatom kamieniarskim w Czernej265.
W 1703 r. stanęły pod arkadami kaplicy, po lewej i prawej stronie od wejścia – symetrycznie
względem siebie266. Na każdy z pomników składała się tumba z czarnego marmuru. Asystowały im po dwa posągi umieszczone we flankujących je niszach267. Ozdobne zagłębienia,
kute z piaskowca istebniańskiego przetrwały do dziś. Z czarnego marmuru wykonana była
też rotunda i chrzcielnica – stojąca tam zapewne jako symbol nawrócenia się fundatorów268.
Władysław Morsztyn jeszcze za życia postanowił objąć modlitwą siebie i swoich bliskich.
Altarysta ołtarza św. św. Piotra i Pawła miał obowiązek odprawiania 200 mszy św. rocznie:
50 w intencji dusz rodziców i braci fundatora, 50 za dalszych jego przodków, 50 w intencji
córki oraz 50 za duszę Władysława – po jego śmierci. Dawało to w sumie cztery msze św.
tygodniowo. Aby w modlitwach zawsze uczestniczyli wierni, akt erekcyjny nakazywał opłacanie 10 ubogich na udział w nabożeństwie. Każdy z nich dostawał za to po 3 gr. wypłacane
z kasy altarysty. Przy 200 mszach rocznie, wraz z wydatkami na świece i wino, uszczuplało
to przychody zobowiązanego księdza niemal o połowę. Zatem w połowie XVIII w. altarysta
Jan Skrzetuski odprawiał – zgodnie z wypłatą, tylko połowę zalecanych nabożeństw i to nie
osobiście a przez zastępcę269. Mimo to pamięć o rodzie Morsztynów przetrwała w murach
mauzoleum. Najlepszym podsumowaniem niech będą łacińskie słowa wyryte na zewnętrznym kartuszu fundacyjnym, gdzie kaplica określona jest jako: „wieczna świątynia świętej
miłości”, gdzie „kamienie same z siebie układają się w niej tak, że to co ukryte staje się widoczne dla wszystkich”270.
21 Z Kaplicy Morsztynów wędrujemy w stronę łuku tęczowego. Pod nim, na przejściu
z prezbiterium do nawy południowej, na wprost ołtarza „Żupnego”, znajdował się Ołtarz
Matki Boskiej Różańcowej271. Jego nastawa była drewniana i bogato złocona. Na mensie
stało cyborium, w którym podczas świąt Maryjnych umieszczano Najświętszy Sakrament272.
Ołtarz wiązał się z działającym tu od 1610 r. Bractwem Różańcowym. W 1703 r. był gotowy
ale jeszcze niekonsekrowany273. Niedługo potem, bo już w pierwszej połowie XVIII w., przy
zachodnim przęśle południowej nawy wzniesiono osobną kaplicę dla Bractwa274. Od tego
265
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czasu w kościele św. Klemensa znajdowały się dwa ołtarze Bractwa Różańcowego – stary
i nowy. Ten pierwszy w drugiej połowie XVIII w. nosił wezwanie Matki Boskiej Bolesnej, Św.
Jana Ewangelisty i Św. Marii Magdaleny275.
21 Wcześniej, – bo już od średniowiecza, w tym samym miejscu funkcjonował Ołtarz
Wszystkich Świętych i Bożego Ciała276. W jego głównym przedstawieniu znajdował się
obraz Matki Boskiej, a w zwieńczeniu wizerunek Koronacji NMP. Mensa była wówczas murowana, a nastawa kamienna, architektoniczna i tylko częściowo złocona277. Pod koniec XVI
w. ołtarz miał już bogate wyposażenie liturgiczne: srebrny, pozłacany kielich, dwie srebrne
ampułki, srebrny pacyfikał, dwa miedziane lichtarze, cztery ornaty (czerwony, zielony, błękitny i czarny) z czego trzy pierwsze z paramentami, trzy antepedia (czerwone, czerwone
z deseniem zielonym, czerwone z deseniem żółtawym) oraz cztery obrusy278. Ołtarz ufundowali w 1381 r. wieliccy rajcy: Giszko, Ulman, Mikołaj z Rożnowa i Jan Kucharz. Ideą rady
było powołanie w tym miejscu „kapelani miejskiej”. Zobowiązali altarystę do odprawiania
codziennie o świcie mszy św. „Kopackiej” dla robotników udających się do pracy pod ziemią.
W poniedziałek miała być to msza św. zaduszna, w piątek o Męce Pańskiej, a w sobotę
o NMP. We wtorek, środę, czwartek i niedzielę należało trzymać się liturgii dnia. Altarysta
mógł zaniechać odprawienia mszy św. dla górników tylko w razie choroby lub w przypadku,
gdy musiał akurat uczestniczyć uroczystościach organizowanych przez radę miejską279. Ołtarz Wszystkich Świętych związany był z znajdującym się przy nim Cyborium280. W związku
z położeniem, od XV w. przybyło mu drugie wezwanie – Bożego Ciała. Również czwartkowa
msza św. stała się mszą o Bożym Ciele281. Bractwo Kopaczy utrzymywało w cyborium
wieczne światło zwane „lampą kopacką”282. W 1537 r. obowiązek odprawienia mszy św. dla
pracowników kopalni przejęło Kolegium Wikariuszy283. Czynsz na jej odprawianie był regularnie wypłacany z kasy ratusza284. Na początku XVII w. ołtarz został przejęty przez Bractwo
Różańcowe, powołane wówczas do życia przez ks. Sebastiana Krupkę285. Był to wieliczanin,
profesor prawa, który od 1602 r. pełnił funkcję proboszcza w kościele św. Klemensa. Poczy275
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nając od 1607 r. czterokrotnie wybierano go na rektora Akademii Krakowskiej. W 1610 r., już
jako prepozyt, założył w Wieliczce Bractwo Różańcowe286. Zmarł w 1625 r., a w dwa lata
później w świątyni pojawiło się jego epitafium. Tablicę pamiątkową ufundował bratanek
Sebastiana – Wojciech Krupka, który zastąpił go na stanowisku proboszcza287. Od momentu
powołania bractwa, ołtarz Wszystkich Świętych i Bożego Ciała zwano już Różańcowym.
Kongregacja opiekowała się nim aż do otrzymania na początku XVIII w. nowego ołtarza288.
22 Przechodzimy pod łukiem do nawy południowej. Przed nami oryginalna, zachowana
do dziś, barokowa chrzcielnica. W gotyckim kościele mogła stać w tym samym miejscu289.
Omawiana chrzcielnica pochodzi z drugiej połowy XVII w. Wykonana jest
z czarnego marmuru dębnickiego i przyozdobiona puklowaniem290. Jej drewniana
pokrywa ma kształt zamkniętej korony, zwieńczonej królewskim jabłkiem. Symbol
ten przypomina o dawnym patronacie monarchy nad świątynią i królewskim charakterze miasta. Wewnątrz korony dostrzegamy scenę chrztu Chrystusa. Rzeźby te zostały współcześnie odtworzone, jako że oryginał zaginął kilkanaście lat temu291.
23 Kilka kroków dalej zatrzymujemy się przed wschodnią ścianą nawy południowej.
W miejscu gdzie obecnie znajduje się portal wiodący do krypty Morsztynów oraz ołtarz
Matki Boskiej Różańcowej, funkcjonował Ołtarz Matki Boskiej Piaskowej („Kuśnierski”).
Mieścił on kopię cudownego wizerunku z kościoła karmelitów na Piasku w Krakowie292. Wielicki obraz przesłaniała srebrna sukienka z pozłacanymi koronkami293. Umieszczony był
w drewnianej, malowanej na czarno nastawie, która w przeciwieństwie do innych ołtarzy nie
posiadała pozłoty294. Krakowski oryginał namalował zakonnik na przełomie XV/XVI w. bezpośrednio na południowym, zewnętrznym murze karmelickiej świątyni. Z czasem obraz ten
obudowano kaplicą, a od XVII w. jego kult rozpowszechnił się także w innych kościołach295.
Wielicką kopię umieszczono przed 1741 r. w ołtarzu, który jeszcze na początku XVIII w. nosił
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wezwanie Zmartwychwstania Pańskiego296. Możliwe więc, że tu ustawiona była zachowana
do dziś figura Chrystusa Zmartwychwstałego.
Aktualnie w zakrystii kościoła przechowywana jest owa XVIII-wieczna rzeźba
wyobrażająca Chrystusa Zmartwychwstałego. Przedstawia Zbawiciela w akcie błogosławieństwa297. W okresie Wielkanocy wystawiana jest w głównym ołtarzu współczesnej świątyni.
24

Być może to właśnie na tej ścianie zlokalizowane było oryginalne wejście do kaplicy
bachmistrzowskiej. Mogło funkcjonować w tym miejscu od momentu wzniesienia kościoła,
aż do rozpoczęcia budowy mauzoleum Morsztynów w 1690 r.298 Ciała członków tej rodziny
spoczęły w podziemiach kaplicy, gdzie znajduje się grobowa krypta. Do krypty prowadzi
imponujący, zachowany do dziś portal zlokalizowany pod nastawą obecnego ołtarza Matki
Boskiej Różańcowej299. Został wykonany z wapienia pińczowskiego pod kierunkiem Stanisława Solskiego, wg projektu Jana Delmarasa300. Prostokątne obramienie jest bogato profilowane i zdobione motywem kampanuli. Nadproże ma formę sarkofagową, zwieńczoną
listwami. Dekorują je płaskorzeźbione liście akantu i ornament perełkowy301. Na środku płyciny umieszczona jest czaszka ze skrzydłami nietoperza – symbol śmierci i szatana. Przypomina on o ariańskiej przeszłości Morsztynów302. Wzdłuż boków portalu opadają girlandy
z owoców splecione z liśćmi winnej latorośli. Za progiem wykonanym z piaskowca prowadzą w dół kamienne schody303. Wewnątrz, pod posadzką zachowały się fundamenty najstarszej kaplicy – Jordanów304. W zachodniej części widoczna jest deformacja wynikająca z wpisania barokowej budowli w pozostałości średniowiecznej poprzedniczki. Krypta ma sklepienie żebrowe, a żebra te są bardzo szerokie i schodzą przy ścianach do poziomu podłogi305.
Cała konstrukcja osadzona jest na masywnych blokach kamiennych z piaskowca istebniań296
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skiego – można je zobaczyć wyeksponowane w przyściennych żebrach306. Pomiędzy nimi
widnieją półeliptyczne lunety. Światła dostarczały trzy okna w kamiennych obramieniach.
W krypcie była też cysterna na wodę gruntową, która od początku stanowiła tam problem.
W XVIII w. do jej odlewania oddelegowany był specjalny pracownik z dóbr Pawlikowice, które należały wówczas do Morsztynów307. Dziś we wspaniale odrestaurowanej krypcie urządzona jest wystawa złotnictwa pochodzącego ze skarbca dawnego kościoła. Pamiętajmy
jednak, że miejsce to było grobowcem i nadal można tam zobaczyć fragmenty dawnych
dekoracji w postaci kamiennych czaszek, oraz pozostałości ubrań trumiennych308. Obecnie
ciała członków bachmistrzowskiej rodziny złożone są w środkowej i południowo-zachodniej
części krypty309. Na ścianie widnieje tablica upamiętniająca pochowane tam persony. Wśród
nich m.in. fundatorzy kaplicy: Władysław Morstin z Raciborska (1629-1689) – starosta kowalski i duninowski, bachmistrz wielicki, wielokrotny poseł na sejmy, dowódca własnej chorągwi pancernej w bitwie pod Wiedniem z 1683 r., stronnik króla Jana III Sobieskiego 310;
Barbara z Moskorzewskich Morstinowa (1637-1697) – starościna kowalska i duninowska,
wnuczka Hieronima Moskorzewskiego – wybitnego polityka, pisarza ariańskiego i adwersarza ks. Piotra Skargi311. Ponadto co najmniej czwórka ich dzieci, a wśród nich Michał Morstin
(1660-1683), który poległ w czasie bitwy Polsko-Tureckiej towarzysząc królowi312. Jeden
z potomków Władysława Morstina – Ludwik, tak opisał pochowanego tam przodka: Na wojnach poległo kilku; tu tylko wspomnę Michała pod Parkanami poległego, którego zwłoki do
grobu familijnego w Wieliczce sprowadzone spoczęły (…).W kilkadziesiąt lat potem widział go
Wojciech Morstin jeszcze dobrze zachowanego, od szabli miał czaszkę od głowy obciętą. Piękny
mężczyzna leżał w szacie pąsowej aksamitnej313. Pamiętajmy więc, że spoczywają tu obrońcy
wiary chrześcijańskiej i wolności Rzeczypospolitej. Opuszczamy kryptę grobową.
25 Spoglądamy teraz w stronę naroża nawy południowej. W miejscu gdzie obecnie
przebiega linia okna pomiędzy ścianą zamykającą nawę od wschodu, a ołtarzem św. Józefa,
zlokalizowane było wejście do Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej314. Wzniesiono ją na
krótko przed 1741 r.315 Założona była na planie czworoboku i przylegała do południowej nawy kościoła przy skrajnym przęśle wschodnim. Przykrywał ją drewniany strop, a podłoga
wyłożona była z cegieł. Wnętrze rozświetlały dwa okna. Od kościoła oddzielały ją drewniane
306
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drzwi zamykane na kłódkę316. Znajdujący się w ołtarzu („Piekarskim”) obraz Czarnej Madonny czczony był w wielickiej parafii od co najmniej pierwszej połowy XVIII w.317
26 Podchodzimy do południowo-wschodniego filaru. W miejscu gdzie dziś wisi nastawa
św. Barbary, znajdował się Ołtarz Narodzenia Najświętszej Maryi Panny („Powroźniczy”),
znany również jako św. Anny318. Od początku XVIII w. główne przedstawienie stanowił zachowany do dziś obraz Św. Anna z Marią i św. Joachimem, a w zwieńczeniu malowane wizerunki: św. Jana Nepomucena i św. Klemensa319. Pod koniec XVI w. na wyposażenie składały
się: po dwa antepedia i obrusy, cztery ornaty, jeden ręcznik, parę lichtarzy cynowych, parę
ampułek srebrnych pozłacanych, pacyfikał pozłacany „okrągły”, krzyż srebrny pozłacany,
kielich srebrny pozłacany i rękopiśmienny Mszał pergaminowy320. Ołtarz ufundował żupnik
Mikołaj Serafin w latach 1434-1459. Prawo patronatu posiadała także jego rodzina: syn Piotr
– prepozyt sandomierski, oraz Ligęzowie – krewni od strony żony. Jeszcze w 1597 r. altarysta miał obowiązek odprawić przy ołtarzu jedną mszę św. tygodniowo, w dowolny dzień
i zgodnie z kalendarzem liturgicznym321. W latach dwudziestych XVIII w. przeniesiono tu
altarię z zlikwidowanego ołtarza Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, tzw. „Warzyczów”,
a ołtarz tytułowano wezwaniem św. Anny322.
Wspomniany obraz Św. Anna z Marią i św. Joachimem, przedstawia postacie
św. Anny z małą Marią na kolanach i stojącego za nią Joachima. Nad ojcem Marii
unosi się Gołębica, a wszystkie postacie powiązane są ze sobą wzrokiem i gestami.
Jest to symboliczny przekaz posłannictwa, w którym Maria zostanie Matką Zbawiciela, a wcielenie Boga w Człowieka nastąpi za przyczyną Ducha Świętego. Wysokiej
klasy barokowy obraz pochodzi z początku XVIII w. Powstał w warsztacie Jana Triciusa lub Jerzego Eleutera Siemiginowskiego – najwybitniejszego malarza czasów króla
Jana III Sobieskiego. Dzieło to można zobaczyć na ścianie, przy schodach wiodących
do skarbca dzisiejszej świątyni323. Pozostałością ołtarza Narodzenia Najświętszej Maryi Panny może być przechowywane w kościele św. Sebastiana w Wieliczce zwieńczenie nastawy z malowanym wizerunkiem św. Jana Nepomucena324. Pochodzi ono
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z XVII w.325 Przedstawienie świętego posiada owalne, złocone obramienie z wici roślinnych. Można je odnaleźć na południowej ścianie kościółka, zawieszone pomiędzy
dwoma oknami nawy głównej.
27 Teraz podchodzimy do południowego-środkowego filaru. W miejscu gdzie aktualnie
znajduje się ołtarz św. Stanisława, zlokalizowany był Ołtarz Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny („Krawiecki”)326. Od XVII w. zdobił go zachowany do dziś obraz Nawiedzenie św.
Elżbiety, a w zwieńczeniu umieszczony był malowany wizerunek św. Jana Chrzciciela327. Ponadto ołtarz posiadał haftowany szkaplerz328. Na początku XVIII w., w głównym przedstawieniu widniał obraz Matki Boskiej przesłonięty srebrną pozłacaną sukienką. Nastawa była
skromnie złocona329. Ołtarz ufundował w latach 1434-1459 ówczesny żupnik Mikołaj Serafin.
Podobnie jak w przypadku poprzedniego ołtarza, prawo patronatu współdzielił z synem Piotrem – prepozytem sandomierskim, oraz rodziną swojej żony – Ligęzami330. W 1618 r. altarysta zobowiązany był do odprawiania przy ołtarzu jednej mszy św. tygodniowo: raz o NMP,
naprzemiennie z zaduszną. W 1665 r. wystarczała już tylko jedna msza św. w miesiącu, ale
za to śpiewana w asyście kantorów. Na przełomie XVII/XVIII w. doszło do zmiany wezwania
ołtarza na Matki Boskiej Pocieszenia. To wówczas pojawił się w nim wizerunek Maryi, a patronat od rodziny Ligęzów przejęła rada miejska331.
Nadmieniony obraz Nawiedzenie św. Elżbiety, przedstawia spotkanie Matki
Bożej ze św. Elżbietą, którym towarzyszą dwie kobiety zajęte rozmową, oraz zwróceni do siebie św. Józef i Zachariasz. W tle ukazany jest jego dom oraz rozłożyste
drzewo – symbol życia. Obraz powstał w XVII w. i wyszedł spod wprawnej ręki nieznanego artysty, wykształconego we włoskich wzorach malarskich. Obecnie przechowywany jest w jednej z sal plebani332.
28 Ruszamy dalej. Po lewej mijamy południowe wyjście z kościoła – w gotyckiej świątyni było zlokalizowane podobnie333. Zatrzymujemy się przy południowo-zachodnim filarze.
W miejscu gdzie obecnie wisi XVIII-wieczny krucyfiks, znajdował się Ołtarz Matki Boskiej334.
W nastawie przytwierdzonej do kolumny, umieszczony był stary obraz przedstawiający Naj325
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świętszą Maryję Pannę. Ołtarz powstał w pierwszej połowie XVIII w., a jego mensa nie była
wówczas jeszcze konsekrowana. Aby odprawić tam mszę św. należało każdorazowo kłaść
na niej portatyl, czyli specjalnie poświęcony kamień z umieszczonymi wewnątrz relikwiami.
W pierwszej połowie XVIII w. w tym samym miejscu umieszczony był ołtarz św. Jana Kantego, ale jak już wcześniej wspomniano, przed 1741 r. został przeniesiony do prezbiterium335.
28 Być może w tym miejscu ustawiony był wcześniej Ołtarz Ofiarowania Najświętszej
Maryi Panny tzw. „Warzyczów”336. Miał bogate wyposażenie w sprzęt liturgiczny. Pod koniec XVI w. stanowiły go m.in. cztery aparaty337. Altaria mogła sięgać jeszcze czasów romańskiego kościoła. Od samego początku ołtarzem opiekowało się Bractwo Warzyczów. W 1597
r. funkcjonował pod wezwaniem trzech męczenników, świętych: Jerzego, Eustachego i Nikazjusza. W tym czasie altarystę obowiązywały trzy msze św. tygodniowo: w niedzielę o św.
Trójcy, w czwartek o Bożym Ciele, a w sobotę o NMP. Na przełomie XVI/XVII w. doszło
czwarte wezwanie: św. Marty338. Wizytacja biskupia z 1618 r. odnotowała tu niepokojącą
historię. Ówczesny altarysta Jan Gębczyński pobierający sutą pensję za odprawianie wspomnianych mszy św., okazał się człowiekiem pozbawionym święceń kapłańskich, a na dodatek żonatym! Wizytator z ironią nadmienił, iż nie wiadomo czy kiedykolwiek był choćby klerykiem. Aby wymagane msze św. w ogóle się odbywały, oszust opłacał prawdziwego duchownego. Ten zaś, z powodu skąpego wynagrodzenia celebrował tylko dwa z pośród
trzech zleconych nabożeństw. W latach dwudziestych XVIII w. działalność dawnej warzelni
dobiegła końca. Altaria „Warzyczów” funkcjonowała jednak dalej, przenosząc się do pobliskiego ołtarza św. Anny. Tam, aż do lat czterdziestych XVIII w. upamiętniała tę najstarszą
w Wieliczce organizację zawodową339.
29 Teraz podchodzimy do południowej ściany. W miejscu gdzie dziś przebiega linia
okna pomiędzy obrazem Serce Pana Jezusa a chórem, zlokalizowane było wejście do Kaplicy Różańcowej p.w. św. Dominika340. Kaplicę tę wzniesiono w pierwszej połowie XVIII w.
Założona była na planie czworoboku i przylegała do południowej nawy kościoła, w rogu przy
skrajnym przęśle zachodnim. Do kaplicy dostawiona była od południa niewielka zakrystia,
przykryta sklepieniem kolebkowym. Wystawała ona przed linię zachodniej fasady kościoła.
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Obok zakrystii znajdował się murowany schowek na kapy brackie341. Owe „capparium” mieściło się w kącie kaplicy i wyposażone było w szafki. Przechowywano tam 75 kap „sukiennych” i jedną kapę karmazynową z pasem do chorągwi342. W połowie XVIII w. Bractwo Różańcowe dysponowało 8 dużymi chorągwiami i 15 małymi343. Podczas procesji konfratrzy
kroczyli z nimi zawsze przed Bractwem Tragarzy344. W kaplicy stał ołtarz mieszczący obraz
Matki Boskiej Różańcowej, przyozdobiony sukienką jedwabną przetykaną złotą nicią. Nastawa była drewniana, malowana i złocona345. W świątyni funkcjonowały zatem dwa ołtarze
Różańcowe346. Wewnątrz znajdował się też wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej przyozdobiony białą sukienką lamową ze złocistą koronką347. Ponadto Bractwo Różańcowe posiadało bogaty sprzęt liturgiczny: 15 ornatów z kompletem paramentów, 7 alb, 8 par dalmatyk, 7 welonów, 13 antepediów, 38 obrusów, 2 zasłony adamaszkowe na krzyże, 8 tuwalni, 4
opony na ołtarze, 2 kobierce, dywan, kilim czerwone sukno na schody ołtarzowe, 6 poduszek pod mszały i 17 zasłon do ołtarza348. Wyposażenie kaplicy stanowił, zachowany do dziś
niewielki tryptyk ołtarzowy z przełomu XVI/XVII w.349 Prawdopodobnie powstał on na zlecenie ks. Sebastiana Krupki – promotora wielickiego Bractwa Różańcowego350. Podobnie jak
inne konfraternie, tak i ta otrzymała własne nadania odpustowe, a były one wyjątkowo liczne. Brackie msze św. w Kaplicy Różańcowej stanowiły więc dla wiernych okazję do odpuszczenie doczesnych przewinień351.
Owy tryptyk jest dziś najcenniejszym zabytkiem malarstwa kościoła św.
Klemensa. W sposób oryginalny – według formuły z XV w., ilustruje dwie tajemnice
różańcowe: od wewnątrz Bolesne, a na zewnątrz Wcielenia. W części centralnej
przedstawiona jest scena Ukrzyżowania, a na awersach skrzydeł: Modlitwa w Ogrojcu, Biczowanie, Cierniem Ukoronowanie i Niesienie Krzyża. Malowidła na rewersach
skrzydeł ilustrują sceny Zwiastowania i Nawiedzenia oraz postacie świętych: Erazma
i Zofii z córkami. Imiona przedstawionych świętych były też zapewne imionami nieznanych nam fundatorów. Św. Erazm biskup z Formii, jeden z dwunastu wspomoży341
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cieli w XV i XVI w. uznawany był za patrona górników. Św. Zofia była średniowiecznym symbolem Mądrości Bożej, a jej córki personifikacjami cnót teologicznych: Wiary, Nadziei i Miłości. Założeniem Bractwa było więc doskonalenie tych cnót poprzez
modlitwę różańcową, a obowiązkiem m.in. dostarczanie świec do kaplicy. Obecnie
tryptyk przechowywany jest w zakrystii odbudowanego kościoła352.
30 Nim opuścimy świątynię warto spojrzeć na chór muzyczny. Podobnie jak dzisiaj,
w gotyckim kościele znajdowały się tam organy353. Pierwsze z nich sprawił już w 1513 r. żupnik Andrzej Kościelecki. Wielicka fara posiadała zatem własne organy tylko 7 lat po kościele
Mariackim i zaledwie 11 lat po katedrze wawelskiej354! Zatrudniony był też organista355. Instrument był zapewne kilkakrotnie wymieniany. Ostatnie używane jeszcze w gotyckiej budowli miały aż 36 głosów. Ufundował je przed 1703 r. podczaszy warszawski Wawrzyniec
Wodzicki. W latach 1694-1697 pełnił on funkcję administratora-dzierżawcy Żup Krakowskich. Planował też wzniesienie dla swojej rodziny szóstej kaplicy przy wielickiej świątyni, na
co uczynił stosowny zapis. Niestety spadkobiercy nic nie uczynili dla realizacji tego szczytnego legatu356.Warto wiedzieć, że ufundowane przez Wodzickiego organy był największymi
w diecezji krakowskiej357!
Na koniec spójrzmy jeszcze raz w stronę nawy głównej. Oprócz ołtarzy, na ścianach –
podobnie jak dziś, wisiały inne święte obrazy. Kilka z nich możemy nadal oglądać.
Obraz Wizja św. Franciszka Ksawerego powstał w XVII w. i wyszedł z pod
pędzla mistrza wykształconego w kręgach włoskich. Przedstawia widzenie, jakiego
doznał w 1552 r. umierający jezuita podczas podróży do Chin. Widzimy tam konającego Świętego, przed którym klęczy jego uczeń. Ponad nimi – na niebie objawia się
Matka Boża, Jezus Chrystus i Gołębica w otoczeniu aniołów. Od Gołębicy rozchodzą
się promienie oświetlające postacie znajdujące się poniżej, w taki sposób, że najjaśniejszy snop skierowany jest na głowę Franciszka. Warto też zwrócić uwagę na niewidoczne linie, kierujące wzrok widza w punkty wybrane przez malarza. Jedna z nich
przebiega przez dłonie Świętego, podtrzymującego go anioła, Chrystusa, aż do Gołębicy. Druga biegnie od stóp Franciszka, przez głowę ucznia, anioła, wprost do putta
na obrzeżach wizji. Obraz znajduje się obecnie w jednej z sal plebani 358. Kolejnym
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przykładem malarstwa z dawnej świątyni jest niewielki wizerunek św. Jacka pochodzący z XVIII w. Św. Jacek Odrowąż to przedstawiciel polskiej gałęzi zakonu dominikanów, owiany licznymi legendami i związany z kulturą Krakowa. Obraz z jego
przedstawieniem, stanowi obecnie zwieńczenie nastawy niewielkiego ołtarza św.
Stanisława, który odnajdziemy na południowym, środkowym filarze. Warto zwrócić
uwagę na dwa XVIII-wieczne obrazy na północnym, środkowym filarze: Św. Rozalia
oraz Św. Roch przeniesione tu z kościoła szpitalnego p.w. Św. Ducha w Wieliczce359.
W nawie głównej, niegdyś rozstawione były też liczne chorągwie i baldachimy,
używane podczas procesji w ważne uroczystości. Pod koniec XVI w. świątynia wyposażona
była w trzy pary różnych chorągwi i dwa baldachimy jedwabne, ale już w 1629 r. chorągwi
było pięć par360. W połowie XVIII w. dysponowano dużym baldachimem uszytym z czerwonego aksamitu, przybranym złotymi frędzlami. Noszono go na czterech drzewcach zwieńczonych pozłacanymi gałkami. W tym okresie używano też mniejszego baldachimu wykonanego z zielonej tkaniny, ozdobionej złotymi i srebrnymi kwiatami oraz złotymi frędzlami.
Podczas uroczystości Bożego Ciała baldachim noszony był zazwyczaj przez rajców wielickich. Procesjom zawsze towarzyszyły chorągwie. W połowie XVIII w. były to sztandary aksamitne i adamaszkowe, przedstawiające świętych patronów: Klemensa, Antoniego czy
Kunegundę. Chorągiew z wizerunkiem bł. Kunegundy ufundowała rodzina Lubomirskich,
którzy na Sierczy zgłębili szyb jej imienia361.
Czas opuścić zabytkowe mury. Na zewnątrz – podobnie jak w innych gotyckich świątyniach znajdowała się kaplica ogrojca przytulona do jednej ze ścian. W wielickim kościele
przylegała ona do prezbiterium od strony wschodniej – w tym samym miejscu gdzie dziś
zawieszony jest krzyż naprzeciwko Szybu Regis. Kaplica była zadaszona i odgrodzona balasami od cmentarza362. Od końca XVII w. w ogrojcu znajdował się polichromowany krucyfiks363. Jeszcze w pierwszej połowie tego samego stulecia, inny krzyż zawieszony był na północnym murze nawowym, pomiędzy dwoma szkarpami od strony zachodniej364.
Integralną częścią dawniej świątyni była podobnie jak dziś wolnostojąca dzwonnica.
Obiekt ten zachował się do czasów obecnych, ale warto wiedzieć, że jest to co najmniej
druga wersja wielickiej kampanili. Już w XVI w. wspomina się o trzech dzwonach i dwóch
dzwonnikach przy tutejszej farze365. Starsza dzwonnica została wzniesiona jeszcze przed
359

Tamże, s. 108-110.
K. Ochniak-Dudek, M. Ozga, Zespół zabytkowych tkanin liturgicznych w kościele pw. Św. Klemensa w Wieliczce, „SMDŻ”, t. XXVII, Wieliczka 2011, s.13.
361
Tamże, s.13-14.
362
E. Kalwajtys, K. Ochniak, Kościół p.w. św. Klemensa w Wieliczce (architektura i wyposażenie), „SMDŻ”, t. XXI,
Wieliczka 2001, s. 44.
363
Tamże, s. 63.
364
Wieliczka, plan miasta, 1638, Marcin German, (w:) Atlas Historyczny Miast Polskich, t. V, Małopolska, z. 3,
Wieliczka, Toruo-Kraków 2015, karta 1.3.
365
B. S. Kumor: Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 4, Kraków 2002, s. 522; tamże, s. 524.
360

41

Dominik Krysa

1618 r. Jej dolna kondygnacja była murowana, a górna drewniana. Wieńczyła ją kula, którą
już w 1618 r. strącił silny wiatr. W owym czasie wisiały tam cztery dzwony. Dwa z nich nosiły
imiona: Klemens i Dominik. To właśnie one ucierpiały podczas pożaru, który wybuchł 31 października 1681 r. Spaliła się wówczas drewniana część dzwonnicy. Wkrótce obydwa dzwony
odlano ponownie nadając im poprzednie imiona. Ich smutną historię uwieczniono sentencjami obiegającymi płaszcze. Niestety – prowadzone w pobliżu prace górnicze doprowadziły
do całkowitego zrujnowania starej budowli366. Zdecydowało to o wzniesieniu, nowej – istniejącej do dziś dzwonnicy.
Budowę nowej dzwonnicy zlecił sam król Jan III Sobieski. Wyasygnował na ten cel
sumę 10 tys. florenów. Prace rozpoczęły się na krótko przed 1690 r. i wkrótce okazało się, że
koszty budowy znacznie przewyższą zaplanowany budżet. Komisja królewska nie chciała
dać temu wiary, dlatego raportujący finanse kościelny zakrystianin Franciszek Boromiński
musiał pod przysięgą potwierdzić prawdziwość wydatków. Państwowi urzędnicy podjęli
wówczas decyzję o zwiększeniu budżetu, a nadzór budowlany zlecili ks. Władysławowi Przerębskiemu. Inwestycja nie miała jednak szczęścia. W 1698 r. wybuchł pożar, w którym ucierpiała wciąż nieukończona dzwonnica. Wtedy to komisja postanowiła przekazać prace uznanemu architektowi Marcinowi Pellerginiemu. Ten wykonał nowy kosztorys i prowadził nadzór dalszej budowy. Na początku XVIII w. na dzwonnicy zawisły już dwa mniejsze dzwony
(choć jeden wciąż niepoświęcony). Trzeci i największy dzwon (zapewne Klemens) czekał
jeszcze na zawieszenie obok kampanili. Tuż przed 1754 r. położono dach gontowy i tym samym zakończono prowadzone prace367. Musimy wyobrazić sobie, że górna cześć dzwonnicy
wyglądała nieco inaczej niż dziś. Nie było tam przede wszystkim miedzianego okucia i wieńczącego ją hełmu, który dodano dopiero w połowie XIX w.368 Najpewniej była to konstrukcja
drewniana, obita deskami. Składała się z dwóch mniejszych kondygnacji podzielonych
okapnikiem, przy czym wnętrze tej niższej rozświetlały okienka – po dwa na każdą ze stron.
Całość przykrywał kopulasty dach kryty gontem i zwieńczony wieżyczką369. Dla odmiany
dolna, murowana partia jest świetnie zachowana. Została utrzymana w duchu klasycyzującego baroku, a jej forma architektoniczna wskazuje na wpływy sztuki Tylmana z Gameren.
Wzniesiono ją na planie zbliżonym do kwadratu. Budulec stanowiła cegła na kamiennych
cokołach. Na nich oparto pilastry – pod dwa przy każdym narożniku, które z kolei podtrzymują ozdobne belkowanie370. Wspomniany cokół wykonano z dużych bloków gruboławicowego, ciosanego wapienia jurajskiego. W przyziemiu zachowały się gmerki – kamieniarskie
znaki, które można wciąż dostrzec od strony wschodniej371. Wejście do dzwonnicy znajduje
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się nadal w oryginalnym miejscu – naprzeciw kościoła. Wieńczy je herb Janina, należący do
fundatora Jana III Sobieskiego. Wnętrze murowanej części rozświetla pojedyncze okno od
strony południowej, oraz cztery niewielkie okulusy – po jednym na każdej ze ścian372. Na
początku XVIII w. kampanila posiadała co najmniej trzy dzwony: Klemens, Dominik i Marcin.
Pierwszy i największy z nich wisi tam do dziś. Na dzwonnicę został wciągnięty dopiero, gdy
dwa pozostałe były już zawieszone. Jak już wspomniano Klemens został powtórnie odlany
w 1684 r. po zniszczeniu w pożarze z 31 października 1682 r. Odnowienie zlecił ks. Franciszek Boromiński. Taki sam los spotkał też niezachowany dzwon Dominik. Odlano go po raz
drugi 10 kwietnia 1683 r. sumptem kilku fundatorów. Jego płaszcz (jak u Klemensa) zdobiła
sentencja opisująca tragedię, a ponadto wers z Ewangelii św. Jana: „A słowo stało się ciałem
i mieszkało pośród nas”. Imię dzwonu nie było w tym przypadku imieniem świętego patrona,
ale łacińskim odniesieniem do Jezusa Chrystusa – „Dominus” czyli „Pan”. Dominik pękł w XIX
w., a uszkodzenie było tak duże, że w końcu wykorzystano go do odlania innego dzwonu.
Trzeci z dawnych dzwonów – Marcin został nazwany od swego fundatora. Ten także posiadł
inskrypcję. W 1783 r. został odnowiony przez wielickiego proboszcza Marcina Kurowskiego,
doktora teologii i kanonika kleparskiego kościoła św. Floriana w Krakowie. Od drugiej połowy XIX w. losy tego dzwonu nie są już znane373. Do obsługi dzwonów niezbędni byli dzwonnicy. W bogatych parafiach (jak wielicka) zwano ich świątnikami. Do ich obowiązków należało utrzymywanie świątyni w czystości, doglądanie sprzętu liturgicznego, świecenie i gaszenie świec oraz oczywiście dzwonienie. Dzwonić należało na Anioł Pański, w niedzielę,
święta, za zmarłych, po zachodzie słońca, a także w czasie pożaru lub powodzi. Praca ta
była odpowiednio wynagradzana, ale w Wieliczce świątnik mógł sobie też dorabiać… jako
nauczyciel374. Wolno mu było udzielać lekcji dla maksymalnie czternastu początkujących
chłopców, a zajęcia prowadził w kościelnej zakrystii375.
Monumentalny dzwon Klemens ma ok. 2 m wysokości! Obiega go łaciński
napis upamiętniający jego zniszczenie w pożarze z 1682 r. Symetrycznie na płaszczu
rozmieszczone są cztery przedstawienia: grupa Ukrzyżowania, św. Klemens, św.
Franciszek oraz herb. Od góry jak i od dołu objęty jest subtelnym fryzem roślinnym.
Sześć uchwytów do zawieszania zdobią głowy lwów. Niezwykła staranność i kunszt
wykonania dzwonu, świadczy o odlaniu w znakomitym warsztacie ludwisarskim376.
Tym opisem zakończmy poznawanie gotyckiej świątyni. Funkcjonowała ona na ziemi wielickiej przez ponad 430 lat. Odbudowana w zupełnie innym stylu i wyposażona od
nowa, stanowi jedynie drobną pamiątkę po wielkiej historii naszego miasta.
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Otoczenie dawnego kościoła.
Od początku istnienia wielickiej parafii, farze towarzyszyć musiała plebania – rezydencja proboszcza. Już w pierwszej połowie XVII w. stała po południowo-wschodniej stronie
świątyni – w tym samym miejscu, gdzie obecnie budynek tzw. „Wikarówki” (aktualnie siedziba banku)377. Wówczas był to drewniany obiekt zbudowany na rzucie wydłużonego prostokąta, przykryty dwuspadowym dachem, zwrócony szczytem do kościoła, a kalenicą do
sąsiadującej z nim drogi. Dom posiadał jeden komin. Wejście znajdywało się od strony północnej, centralnie na środku pomiędzy dwoma oknami378. Nie wiadomo dokładnie ile razy
plebania była przebudowywana, ale w połowie XVIII w. wyglądała już zdecydowanie inaczej.
Nowy budynek stanął w miejscu poprzedniego, lecz tym razem kalenicą zwróconą do muru
kościoła – zupełnie jak dzisiejsza „Wikarówka”. Wzniesiono go na planie prostokąta z dwoma ryzalitami bocznymi od strony południowej. Jego wschodnie skrzydło graniczyło z ulicą,
a zachodnie sięgało poza linię dzwonnicy379. Był to obiekt drewniany, podmurowany, wsparty na dębowych przyciesiach, o ścianach oblepionych gliną i bielonych wapnem. Wszystkie
okna zabezpieczały żelazne pręty. Dach (zapewne polski) obwiedziony był rynnami, z których woda deszczowa spływała do sosnowych, objętych obręczami kadzi ustawionych na
rogach probostwa. Wejście do plebani wiodło najpewniej od strony północnej. Poprzedzał je
ganek wzniesiony na słupach i otoczony balasami. Z ganku po dębowych schodach przechodziło się do sieni zamykanej podwójnymi drzwiami, wyposażonymi w zasuwy i rygle.
Mroki tej izby rozświetlały dwa okna. Tam też spotykały się przewody kominowe z wszystkich pomieszczeń, kierujące dymy ponad dach plebani. Skręcając w prawo, za wzmocnionymi drzwiami znajdował się pierwszy pokój. Były tam trzy okna z zasuwanymi od środka
okiennicami. Ściany, sufit, a nawet odrzwia dekorowały barwne malowidła. Ciepła dostarczał ozdobny kominek i piec kaflowy. Podwójne drzwi z żelaznymi poręczami prowadziły do
kolejnego pokoju. W nim również znajdywało się zamykane okiennicą okno oraz pełna dekoracja malarska. Kolejne przejście wiodło do pokoju za sienią, z którego dało się do niej
wrócić bądź wyjść na zewnątrz – do ogrodu za plebanią. W tym pomieszczeniu były dwa
okna oraz drzwi z sieni wyposażone w kołatkę. Stamtąd można było udać się albo do sekretnego pokoiku, albo do głównego pokoju stołowego zajmującego wschodnie skrzydło
rezydencji. Prowadzące tam odrzwia również posiadały kołatkę. Wnętrze jadalni rozjaśniały
trzy okna, a ściany i powałę upiększały kolorowe malunki. Był tam również piec kaflowy
i narożny kominek. Z pokoju stołowego drzwi wiodły z powrotem do sieni, oraz do wspominanego małego pomieszczenia. Posiadały one zamki z kluczami oraz podwójną kołatkę. Pod
plebanią znajdywała się murowana, sklepiona piwnica, do której prowadziły schody. Na tyłach probostwa rozciągał się ogród podzielony na dwie części. W pierwszej kolejne kwatery
zajmowały: krzewy agrestu, drzewa owocowe, zioła i kwiaty ozdobne. Druga była dobrze
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utrzymanym trawnikiem. Ziemia pod uprawy została usypana i wyplantowana ponad poziom sąsiadującej z nią drogi. Z tego powodu była tam zbudowana specjalna zapora z dębowych legarów, chroniąca trakt miejski przed osuwiskami. Ogród otaczał parkan z słupkami nakrytymi daszkiem. Od zachodu z sadem graniczyły zabudowania wikariatu odgrodzone płotem z drewnianą furtką380. Plebania przetrwała w tej formie do 1819 r.381
Tuż obok dawnego probostwa, w miejscu wschodniego skrzydła współczesnej plebani stał Dom Mansjonarzy należący do Kolegium Wikariuszy382. Powołano je aktem erekcyjnym w 1537 r. za pośrednictwem fundatora – ks. Mikołaja Rudnickiego. Na samym początku składało się zaledwie z czterech kapłanów i jednego pomocnika, którym mógł być
kleryk lub sługa kościelny (np. dzwonnik) nadany przez proboszcza. Piąty wikary pojawił się
w 1598 r. dzięki fundacji kardynała Jerzego Radziwiłła, a szósty dopiero przed 1618 r. za
sprawą ks. Sebastiana Krupki383. W XVII w. wikarówkę stanowił prawdopodobnie drewniany
budynek, oparty na rzucie prostokąta, kryty dwuspadowym dachem, zwrócony szczytem do
kościoła. Wejście oraz jedno okno znajdywały się od strony północnej, a od strony zachodniej przylegał niewielki domek. Oba budynki posiadały po jednym kominie384. W pierwszej
połowie XVIII w. Kolegium Wikariuszy zajmowało sześć drewnianych domków. Pięć z nich
znajdywało się pod jednym dachem, a szósty stał nieco na uboczu. Mimo osobnych budynków wikariusze mieszkali razem i prowadzili wspólny stół. Obowiązki budowy, konserwacji
i ogrzewania wikarówki należały do proboszcza. W przypadku śmierci któregoś z wikariuszy
bez testamentu, jego ruchomy majątek dzielono na trzy części. Jedna trafiała do kasy farnej, drugą przeznaczano na remont wspólnego domu, a trzecią przekazywano pozostałym
wikarym, z warunkiem odprawienia mszy gregoriańskiej za zmarłego współbrata385. Nieco
później w obiekcie wikarówki zamieszkał kaznodzieja. W połowie XVIII w. jego lokum stanowił drewniany dom z trzema izbami386. W jednej z nich odbywała się nauka szkoły parafialnej. Jej kierownik zajmował poddasze tego budynku. Już wtedy alarmowano o konieczności generalnej naprawy dachu i narożników. Dzięki dotacji z Żupy odrestaurowano starą
wikarówkę z dalszym przeznaczeniem na obiekt szkolny. Odtąd lekcje prowadzono na parterze, a na poddaszu obok dyrektora zamieszkał kaznodzieja farny387.

380

Arch. MŻK, Opisanie kościoła wielickiego i budynków plebaoskich w r. 1754 za ks. Floryna Lachowicza prob.
wiel., s. 3-14, mpis, nie sygn.
381
E. Kalwajtys, K. Ochniak, Kościół p.w. św. Klemensa w Wieliczce (architektura i wyposażenie), „SMDŻ”, t. XXI,
Wieliczka 2001, s. 43; tamże, s. 45.
382
Arch. MŻK, Opisanie kościoła wielickiego i budynków plebaoskich w r. 1754 za ks. Floryna Lachowicza prob.
wiel., s. 3-14, mpis, nie sygn.
383
Ł. Walczy, Uposażenie kościoła parafialnego Św. Klemensa w Wieliczce do 1772 roku (Proboszczowie, Kolegium Wikariuszy, Kaznodzieje Farni), SMDŻ, t. XVII, Wieliczka 1992, s. 99.
384
Wieliczka, plan miasta, 1638, Marcin German, (w:) Atlas Historyczny Miast Polskich, t. V, Małopolska, z. 3,
Wieliczka, Toruo-Kraków 2015, karta 1.3.
385
Ł. Walczy, Uposażenie kościoła parafialnego Św. Klemensa w Wieliczce do 1772 roku (Proboszczowie, Kolegium Wikariuszy, Kaznodzieje Farni), SMDŻ, t. XVII, Wieliczka 1992, s. 99-100.
386
Tamże, s. 111.
387
S. Gawęda, Szkolnictwo w Wieliczce w okresie przedrozbiorowym (do 1772 roku), SMDŻ, t. XIV, Wieliczka
1985, s 132-133.

45

Dominik Krysa

Od 1592 r. w miejscu obecnego budynku plebani, znajdował się Dom Bernarda, czyli
rezydencja bernardyna z konwentu na krakowskim Stradomiu388. Zakonnik został tam osiedlony przez ówczesnego żupnika Sebastiana Lubomirskiego. Był to zabieg kontrreformacyjny wobec szerzącego się arianizmu i kalwinizmu. Jednocześnie bernardyn pełnił rolę duchownego powiernika górników389. Jego obowiązkiem było udzielanie ostatniego namaszczenia śmiertelnie rannym podczas wypadków w kopalni. Swoją misję wypełniał zwłaszcza,
gdy zaszła konieczność zjazdu pod ziemię, przed czym często wzbraniali się tutejsi księża390.
Na początku XVII w. Dom Bernarda był zapewne drewniany, zbudowany na planie prostokąta, kryty dwuspadowym dachem, zwrócony szczytem w kierunku kościoła. Posiadał też dwa
kominy. Od strony północnej znajdywały się podcienia, pod którymi z kolei zlokalizowane
było wejście do budynku. Centralnie położone drzwi flankowały dwie pary okien. Domowi
towarzyszyła zabudowa gospodarcza, przylegająca do jego wschodniej i zachodniej ściany.
Obiekty te także były oparte na rzucie prostokąta i posiadały dwuspadowe dachy zwrócone
szczytem391. Bernardyn rezydował przy wielickiej farze przynajmniej do początku XVIII w.392
Dzisiejsza kaplica św. Jana Nepomucena jest następczynią innej kapliczki pod tym
samym wezwaniem, która towarzyszyła wielickiej świątyni od co najmniej połowy XVIII w. 393
Dawna kaplica była drewniana, wzniesiona na podmurówce i dębowych przyciesiach. Miała
formę obwiedzionego balasami ganku wspartego na słupach. Prowadziły tam dwa kamienne schody o półkolistym kształcie. Przykryta była kopulastym (najpewniej gontowym) dachem pomalowanym na czerwono. Ze szczytu wystawała ozdobnie rzeźbiona belka nośna,
zwieńczona miedzianą pozłacana gałką i żelaznym pozłacanym krzyżem. Pośrodku ganku
stała pięknie wykonana, drewniana figura Świętego – polichromowana i miejscami wyzłocona. Nad jego głową tkwiła aureola z blaszanych złoconych gwiazdek. Na zewnętrznych
stronach kapliczki wypisano łacińskie sentencje. Od północy: Decrevit Sanctum Duo benedictus honorem Hunc tali Civis Lechicus indecolat; od wschodu: Lumine major ut sol electa Maria
A qua Joannes Lumina magna tulid; od zachodu: Fluctibus emergit Martyr quos reddat in undis
Exoritur toticlarior in de Polo; i od południa: Naves sunt homines jactentur fluctibus altis Martyre directi littora fausta tentent394. Kapliczka ta została zastąpiona obecną przed 1834 r.395
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Już w połowie XIV w., przy wielickim kościele założono szkołę parafialną. Na samym
początku z nauki korzystało zaledwie kilkunastu chłopców396. Edukacja miała ich przygotować do przyszłej posługi kapłańskiej, ale także otwierała drogę na uniwersytet. W 1400 r.
troje absolwentów rozpoczęło studia na Akadami Krakowskiej. Dekretem króla Kazimierza
Jagiellończyka, rektora szkoły wyznaczał wielicki proboszcz. Pierwszym znanym rektorem
był niejaki Mikołaj, pełniący na początku XV w. funkcję miejskiego pisarza. W tym okresie
obowiązek dbania o stan techniczny szkolnego budynku należał właśnie do miasta 397. Ówczesny gmach szkolny zlokalizowany był na północ od kościoła, w pobliżu Bramy Krakowskiej398. Pod koniec XVI w. był to piętrowy budynek, w którym dolna część była murowana,
a górna drewniana. Oprócz sal lekcyjnych znajdywało się tam również mieszkanie rektora.
Wówczas też stwierdzono fatalny stan parteru, grożący zawaleniem konstrukcji. Winnymi
zaniedbania byli rajcy, którzy weszli w trwający całymi latami konflikt z probostwem o prawo do patronatu399. Na początku XVII w. szkoła nadal stała w tym samym miejscu. Dom rektora został odnowiony, a dodatkowo placówka dysponowała własnym ogrodem400. Wieliccy
nauczyciele posiadali wykształcenie akademickie, często z tytułem doktora401. Wynagrodzenie otrzymywali raz w tygodniu. W procesie dydaktycznym wspomagała ich służba kościelna: kantor, organista oraz dzwonnik402. Jan Długosz w „Księdze Uposażeń” wychwalał
zwyczaj nadany przez królów, w którym Żupa codziennie fundowała posiłki dla kleryków
i nauczycieli. Uczniowie w każdy Wielki Czwartek dawali publiczny popis nabytych umiejętności przed urzędnikami Żupy403. Zdolni podopieczni mogli też liczyć na stypendia. W drugiej połowie XVII w. wielicka szkoła otrzymała prawa koloni akademickiej z wyższym stopniem nauczania. Od tego momentu podlegała bezpośrednio krakowskiej uczelni404. W koloni uczono etymologii, gramatyki i syntaksy. O poranku odbywały się lekcje śpiewu, a w sobotnie popołudnia dyrektor wykładał arytmetykę405. Absolwentami szkoły parafialnej byli
m.in.: Mikołaj – astronom, wykładowca na Akademii Krakowskiej i komentator dzieł starożytnych autorów406; Mikołaj Mleczko – profesor medycyny, kilkukrotny rektor Akademii
Krakowskiej oraz wykładowca na uniwersytecie w Boloni; Jan z Wieliczki – teolog i wysłannik Zygmunta Augusta do Szwecji, gdzie wychowywał przyszłego króla Zygmunta III Wazę;
Jan Karcan – wybitny drukarz i wydawca traktu Andrzeja Frycza-Modrzewskiego „O poprawie Rzeczypospolitej”; a także Klemens i Sebastian z zasłużonej rodziny Krupków407.
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