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 Wstęp

Kiedy w latach 1796–1809 Kraków znalazł się w granicach monarchii austriackiej, 
a potem w latach 1810–1815 był częścią Księstwa Warszawskiego, władze państwo-
we w ramach likwidacji instytucji, które nie miały funduszy na prowadzenie działal-
ności, kontynuowały rozpoczęty jeszcze w czasach Rzeczypospolitej przez prymasa 
Michała Poniatowskiego proces zmniejszania liczby krakowskich klasztorów1.

Stan diecezji krakowskiej w 1807 r. znamy z relacji sporządzonej przez biskupa An-
drzeja Gawrońskiego. Relacja spisana zgodnie z formularzem jest bardzo lakoniczna, 
pozwala jednak dostrzec zmiany związane z przejściem pod władanie Austrii2.

Stan materialny duchowieństwa w Księstwie Warszawskim omówiła bardzo 
dokładnie Ewa M. Ziółek3, zwracając uwagę m.in. na szczególnie trudną sytuację 
ekonomiczną klasztorów w Galicji i w Krakowie związaną m.in. z problemami fi-
nansowymi państwa. Już w styczniu 1810 r. niektóre krakowskie klasztory żeńskie 
zwracały się o zwolnienie z płacenia podatków, uzyskując czasowe wstrzymanie eg-
zekucji podatków do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez odpowiednie ministerstwa. 
W korespondencji prowadzonej z ministrem spraw wewnętrznych Janem Łuszczew-
skim przełożone klasztorów przedstawiały przyczyny zubożenia klasztorów, wskazu-
jąc m.in. na pozbawienie dochodów z części majątków ziemskich, które znalazły się 
poza granicami kraju, zostały przejęte przez państwo lub dzierżawcy nie byli w stanie 
wywiązać się ze zobowiązań. Dochodziły nieuregulowane zobowiązania władz au-
striackich, problemy z regularnym wypłacaniem tzw. kompetencji ze skarbu państwa, 
wzrastające obciążenia podatkowe. Ponieważ indywidualne prośby nie przynosiły 
wymiernych rezultatów, 26 VIII 1810 r. przełożone krakowskich bernardynek, kar-
melitanek bosych, augustianek-eremitek, dominikanek z Gródka oraz dominikanek 
tercjarek z klasztorów mniejszego i większego z ul. Stolarskiej wystosowały wspólne 

1 FOLLPRECHT, s. 27–41.
2 B. KUMOR, Relacja biskupa Andrzeja Rawy Gawrońskiego z roku 1807 o stanie diecezji krakowskiej, 
„Analecta Cracoviensia”, 29, 1997, s. 553–556.
3 E. M. ZIÓŁEK, Między tronem i ołtarzem. Kościół i państwo w Księstwie Warszawskim, Lublin 2012, 
s. 189–355.
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pismo do krakowskiego podprefekta Stefana Wielogłowskiego o uwolnienie ubogich 
żeńskich klasztorów krakowskich od podatków na wojsko i od ich wojskowej egzeku-
cji. Podprefekt wystąpił do prefekta Henryka Lubomirskiego o zwolnienie wszystkich 
biednych klasztorów z podatków, ponieważ nie otrzymały większości swoich docho-
dów – już 2 VI 1810 r. książę warszawski Fryderyk August uwolnił te klasztory od 
egzekucji wojskowej podatków. Minister J. Łuszczewski 31 VIII 1810 r. wstrzymał 
wszelkie egzekucje podatkowe i nakazał zbadanie sytuacji klasztorów krakowskich 
przez krakowską prefekturę. W grudniu 1810 r. minister zwrócił się do biskupa kra-
kowskiego Andrzeja Gawrońskiego o wspólne rozwiązanie problemów krakowskich 
klasztorów, szczególnie żeńskich, zaś 29 I 1811 r. zlecił nowemu prefektowi departa-
mentu krakowskiego, Stanisławowi Wodzickiemu, opracowanie dla Fryderyka Augu-
sta projektu zapobieżenia ubożeniu krakowskich klasztorów4.

Pismem z 20 XII 1810 r. minister przesłał do biskupa A. Gawrońskiego „protokół 
powstały w prefekturze krakowskiej, przedstawiający przyczyny popadnięcia w trudną 
sytuację materialną krakowskich klasztorów”5. Odpowiadając na to pismo, 18 I 1811 r. 
biskup „odwołał się do ustaleń komisji departamentalnej wyznaczonej do opisu topo-
graficznego budynków. Znalazły się tam uwagi do stanu technicznego budynków”6.

W zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie, w aktach ogólnych Senatu Rzą-
dzącego Wolnego Miasta Krakowa, w fascykule nr 12: Klasztory i duchowieństwo za-
konne7, znajduje się niedatowany rękopis Opis topograficzny. Stan niniejszy gmachów 
duchowno narodowych, co do ich położenia, wewnętrznego rozkładu, liczby mieszkają-
cych zakonnych osób i ich dochodów…, w którym na 84 stronach opisano zabudowania, 
uposażenie i liczbę mieszkańców krakowskich klasztorów męskich i żeńskich, kilku 
szpitali i kościołów oraz propozycje dalszego finansowania ich działalności8. Rękopis 
stanowi część pliku spraw z lat 1810–1830 dotyczących obciążeń podatkowych dwóch 
kamienic przy ul. Stolarskiej 11/13, dawniej należących do klasztorów mniejszego 
i większego dominikanek tercjarek (decyzją władz z 1810 r. zrealizowaną w 1812 r. za-
konnice zostały przeniesione do klasztoru dominikanek na Gródku, a budynki w 1818 r. 
na licytacji zostały sprzedane)9. Został wszyty w plik korespondencji z lat 1810–1816 
dotyczącej działalności komisji cywilno-duchownych powoływanych do weryfikacji 
obciążeń krakowskich klasztorów dominikanek, zniesienia dwóch klasztorów domi-
nikanek przy ul. Stolarskiej i połączenia z klasztorem na Gródku, opinii o stanie bu-
dynków poklasztornych przy ul. Stolarskiej (jest tu także kosztorys prac remontowych 
kościoła św. św. Piotra i Pawła na ul. Grodzkiej z listopada 1811 r.).

4 Ibidem, s. 266–270.
5 Ibidem, s. 269.
6 Ibidem, s. 271.
7 System kancelaryjny Senatu Rządzącego Wolnego Miasta Krakowa 1815–1846, oprac. M. ANDRASZ-MRO-
ŻEK, „Krakowski Rocznik Archiwalny”, 3, 1997, s. 122, 125.
8 ANK, AWMK, sygn. WMK V-43, s. 1377–1460.
9 ŚWIĘCH, s. 166–168, 176–177; FOLLPRECHT, s. 35.
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Źródło to jest znane badaczom dziejów krakowskich klasztorów, jednakże dato-
wano go błędnie na 1811 r.10 Zarówno powyższe ustalenia Ewy M. Ziółek, jak i ana-
liza zachowanej dokumentacji pozwalają stwierdzić, że Opis topograficzny powstał 
między początkiem września a połową grudnia 1810 r.

Ponieważ zachowane w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie akta De-
partamentu Krakowskiego Księstwa Warszawskiego11 są bardzo niekompletne 
i zawierają głównie dokumenty związane z podprefekturą, nie udało się odszukać 
w dzienniku podawczym treści, a szczególnie dokładnej daty rocznej, wspomnianej 
w rękopisie instrukcji „w zaleceniu JW. Prefekta Departamentu Krakowskiego pod 
dniem 1 września r.b. Nro 8138 wydanym” oraz innych pism związanych z powsta-
niem opisu. Wydaje się jednak prawdopodobne, że instrukcja była wynikiem pole-
cenia skierowanego do prefekta przez ministra J. Łuszczewskiego 31 VIII 1810 r.

W tekście opisu przy uposażeniu klasztoru klarysek zapisano, iż

wyliczenie dochodów tego dobrze uposażonego klasztoru byłoby nieco przydłuższym, równie 
jak wyszczególnienie wszystkich mieszczeń gmachu tego, Komisja załącza wypis oryginalny 
przez J. Pannę Ksienią klasztoru Franciszkanek sobie nadesłany i z wszelką dokładnością 
uskuteczniony

– wspomniany tu „wypis oryginalny” jest datowany na 11 XI 1810 r., a odwołuje 
się do pisma Komisji z 9 listopada 1810 r.12

Jak wiemy z pracy Ewy M. Ziółek, już 20 XII 1810 r. minister przesłał Opis to-
pograficzny do biskupa krakowskiego, prace nad nim musiały się więc zakończyć 
na początku grudnia 1810 r., aby prefekt mógł przesłać dokument do Warszawy.

Opis sporządzili dwaj komisarze Komisji duchowno-politycznej (zwanej także 
„Komisją do lustrowania klasztorów”) – Jacek Mieroszewski, asesor Prefektury De-
partamentu Krakowskiego i ksiądz Jerzy Mieroszewski, dziekan Kolegiaty Wszyst-
kich Świętych. Wiosną 1810 r. ksiądz Jerzy Mieroszewski, wraz z hr. Antonim Stad-
nickim, był członkiem podobnej komisji powołanej do przeprowadzenia rewizji stanu 
bibliotek klasztornych powiatu krakowskiego13. Zaś już 14 XII 1810 r. biskup kra-
kowski, odpowiadając na pismo prefekta z 7 XII 1810 r., zaproponował go do no-
wej komisji duchowno-politycznej, mającej rozpoznać możliwość połączenie trzech 

10 Wpisane na Opisie topograficznym oznaczenia kancelaryjne zawierają rok 1811, co zapewne zasugerowa-
ło badaczy. Błąd ten popełniła także autorka: K. FOLLPRECHT, Miejskie własności krakowskich dominikanów 
czyli o kamienicach czynszowych, [w:] A. MARKIEWICZ, M. SZYMA, M. WALCZAK (red.), Sztuka w kręgu kra-
kowskich dominikanów (Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, 13), Kraków 
2013, s. 197. Por. też A. WARZECHA, Źródła do kasat klasztornych w Archiwum Narodowym w Krakowie, [w:] 
DERWICH (red.), Kasaty klasztorów, t. 3: Źródła. Skutki kasat XVIII i XIX w. Kasata w latach 1954–1956 (Opera 
ad Historiam Monasticam Spectantia, curavit M. DERWICH, Series I, Colloquia, 8/III), Wrocław 2014, s. 94.
11 ANK, zespół 29/72, Prefektura Departamentu Krakowskiego [1797] 1807–1819 [1852], 22 j.a., 2 mb.
12 ANK, AWMK, sygn. WMK V 43, s. 1353, 1359, 1360.
13 K. KACZMARCZYK, Rewizja bibliotek klasztorów krakowskich w roku 1810, „Przegląd Biblioteczny”, 2, 
1909, 3, s. 183.
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krakowskich klasztorów dominikanek – komisja zakończyła prace 26 I 1811 r. (jej 
członkiem był także wspomniany wyżej Jacek Mieroszewski)14.

*
W 1773 r. na terenie Krakowa, Kazimierza ze Stradomiem, Kleparza oraz przed-

mieść (Garbary, Wesoła) i jurydyki (Biskupie), funkcjonowało 39 męskich i żeńskich 
klasztorów. Proces zmniejszania ich liczby rozpoczęty likwidacją zakonu jezuitów 
w 1773 r. kontynuował administrator diecezji krakowskiej (od 1782 r.) biskup Michał 
Jerzy Poniatowski oraz późniejsze władze państwowe. Do 1810 r. zlikwidowano 13 
klasztorów (6 żeńskich i 7 męskich) – zabudowania poklasztorne, często wraz z ko-
ściołami, sprzedano osobom prywatnym lub przekazano miastu czy urzędom pań-
stwowym15 (zob. tabela 1).

W Opisie topograficznym wpisywano dane według ustalonego układu – opis zabudo-
wań, liczba mieszkających osób, uposażenie. Komisja zweryfikowała w ten sposób 14 
działających klasztorów męskich (tabela 2) i 12 żeńskich (tabela 3) – w tym duchaczki 
w nowej siedzibie w dawnym klasztorze karmelitów (trzewiczkowych) przy koście-
le św. Tomasza oraz dom księży emerytów w nowej siedzibie w dawnym klasztorze 
kanoników regularnych od pokuty (marki) przy kościele św. Marka, ul. św. Marka 10, 
opisując tym samym wszystkie krakowskie zabudowania klasztorne zajmowane wów-
czas przez zakonników i zakonnice, czasem użytkowane już przez inne niż pierwotnie 
zgromadzenie. Nie uwzględniono wymienionych w tabeli 1 zabudowań trzynastu zli-
kwidowanych klasztorów, gdyż w 1810 r. pełniły już one inne funkcje. Opisano także 
dwa kościoły związane z zakonami, mieszczące się przy ul. Grodzkiej – pojezuicki św. 
św. Piotra i Pawła oraz św. Idziego – należący do dominikanów. Analizie poddano także 
trzy szpitale wraz z kościołami – dwa kleparskie: ubogich przy kościele św. św. Szymo-
na i Judy i dla trędowatych przy kościele św. Walentego oraz dla ubogich na Smoleńsku 
z kościołem Bożego Miłosierdzia. Opisano także dwa dodatkowe kościoły – św. Ger-
trudy (za murami miejskimi, na tyłach klasztoru dominikanów) oraz św. Krzyża na Kle-
parzu. Wszystkie opisane obiekty łączy posiadanie własnych środków na utrzymanie 
(nie opisano żadnego kościoła parafialnego) – zadaniem komisji była ich weryfikacja 
i analiza możliwości dalszego funkcjonowania np. z powodu złego stanu zabudowań. 
Komisarze przedstawili także propozycje rozwiązania problemów ekonomicznych kra-
kowskich klasztorów m.in. poprzez połączenie niektórych zgromadzeń, sprzedaż zabu-
dowań, utworzenie wspólnego funduszu. O niektórych wspomniał w liście do ministra 
J. Łuszczewskiego biskup A. Gawroński w styczniu 1811 r.16

14 ANK, AWMK, sygn. WMK V 43, s. 1361–1370, 1461–1462.
15 FOLLPRECHT, s. 27, 30–35; BRUŹDZIŃSKI, s. 150–156; ŚWIĘCH, s. 161–171, 175–176; BORKOWSKA, s. 292–
293, 308–309, 336, 357, 363.
16 E. M. ZIÓŁEK, Między tronem a ołtarzem, s. 271.
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*
Rękopis składa się z 42 kart (21 bifoliów) z papieru czerpanego, w kolorach 

kremowym oraz jasnooliwkowym. Na wszystkich kartach (w prześwicie) widoczne 
są tzw. kresy oraz filigran (pierwsza karta bifolium) i napis WILLMANN (druga 
karta bifolium). Karty ułożone są w blok i zszyte razem w poszyt, szyciem punk-
towym bocznym (przeszycie w dwóch miejscach) za pomocą nici lnianych (poszyt 
bez oprawy został wszyty w plik korespondencji). Tekst na kartach naniesiony jest 
dwustronnie (tekst rozmieszczony w jednej kolumnie), atramentem najprawdopo-
dobniej żelazowo-galusowym, obecnie w kolorze ciemnobrązowym17.

Na kartach rękopisu w lewym górnym rogu umieszczono paginację każdego bi-
folium w formacie „Nro 1” itd.18 Na pierwszej stronie wpisano u góry po lewej stro-
nie rzymską liczbę „I”, po prawej stronie liczbę „38”, oznaczająca numer fascyku-
łu, w którym w okresie Prefektury Departamentu Krakowskiego gromadzono akta 
„Fundusz religijny, dziesięciny skarbowe, domy narodowe”, w którym zapewne 
przechowywano tą dokumentację.

Przy edycji tekstu uwzględniono zalecenia instrukcji wydawniczej dla źródeł 
nowożytnych, opracowanej pod kierunkiem Kazimierza Lepszego19. Kierowano 
się zasadą transkrypcji tekstu polskiego20. Przy opracowywaniu tekstu zwracano 
uwagę na zachowanie staropolskich, regionalnych czy zawodowych cech języka, 
przy równoczesnej niezbędnej modernizacji i ujednoliceniu pisowni. Pozostawiono 
charakterystyczne formy gramatyczne dawnej polszczyzny, np. wsiów, szpitalów, 
obywatelów, nauczycielów, kuchnią (zamiast kuchnię), znalaszczy (zamiast znala-
złszy) oraz końcówki odmiany „-em” zamiast „-ym” (np. któremi, opisanemi). Za-
chowano także oryginalne, teraz już archaiczne, brzmienie niektórych wyrazów, np. 
siągi (sągi), spustoszała, nadgroda, nadgrobek, wynadgrodzenie, kontrolor, wnij-
ście (wejście), zaprzątnione (zajęte), szpiżarnia, kruczganki, bydź, szpichlerz, dio-
cezjonalne (diecezjalne), pensjonatki (pensjonarki), areszta, sztakieta, mieszczenia 
(pomieszczenia), przedaż (sprzedaż).

Publikowany tekst został spisany jedną ręką, czytelnym charakterem pisma, ale 
prawdopodobnie pisarz przepisał „na czysto” teksty sporządzone przez dwóch ko-
misarzy. Nie był to tekst dyktowany a przepisywany, świadczy o tym odmienna 
ortografia, zachowana przez pisarza. Szczególnie wyraźnym przykładem jest wyraz 
piętro, w pierwszej części (do opisu klasztoru karmelitanek na Wesołej, s. 1410 

17 Za sporządzenie opisu rękopisu składam podziękowanie Pani Małgorzacie Bochenek, kierownikowi Od-
działu konserwacji i zabezpieczania zasobu archiwalnego Archiwum Narodowego w Krakowie.
18 Strony 1377, 1381, 1385, 1389, 1393, 1397, 1401, 1405, 1409, 1413, 1417, 1412, 1425, 1429, 1433, 
1437, 1441, 1445, 1449, 1453, 1457.
19 K. LEPSZY (red.), Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX w., Wrocław 
1953.
20 Pierwszego wstępnego odczytu tekstu dokonali w latach 2011–2012 studenci Magdalena Małota i Robert 
Kułakowski na prowadzonym przez prof. Marka Derwicha seminarium magisterskim w Instytucie Historycz-
nym Uniwersytetu Wrocławskiego.
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rękopisu) zapisywany konsekwentnie jako piątro, w drugiej części konsekwentnie 
jako piętro. Podobnie wyrazy utrzymowany i utrzymywany. W drugiej części ręko-
pisu w wyrazach pisanych z „ó” pisano „u” (np. Podgórze, Gródek, ogólne, podróż, 
obrócony, dozór), podobnie z wyrazami pisanymi z „y” gdzie wpisywano „i” (np. 
kleryków, wizytek, sytuowane, terytorium), wyraz grunt zapisywano jako gront (tej 
formy zapisu używała też ksieni franciszkanek). W drugiej części rękopisu znajdu-
jemy także np. młodzierz, przedarz, S. Pietra.

W celu ułatwienia zrozumienia pisanych specyficznym językiem opisów budynków 
ujednolicono zapis często używanych wyrazów: piątro i piętro – jako piętro; gront 
i grunt jako grunt. Dla wyrazu szpiżarnia przyjęto zapis częściej występujący (pojawia 
się sporadycznie spiżarnia). Dla niektórych wyrazów pozostawiono dwie wersje zapisu, 
np. ciągnący i ciągniący, utrzymowany i utrzymywany; furta i forta, bydź i być.

Ujednolicono i uwspółcześniono zapis przedrostków pisanych ówcześnie od-
dzielnie: stamtąd (zamiast z tamtąd), stąd (z tąd), styka (z tyka), spustoszałego 
(z pustoszałego), pozajmowane (po zajmowane), wsparte (w sparte).

Konsekwentnie zgodnie z obecną ortografią zamieniono zapis „z” na „s” (np. 
skoncentrowaniu, francuskiego, wąskie); „u” na „ó” (np. szkółka, główna, ogólne); 
„y” na „i” lub „j” (komisja).

W wyrazach attynencja, officyna, kommisja, Rossjanie, klassa, summa, kassa, kol-
legium, hippoteka, possessja, kommunikacja, kapellan zlikwidowano podwójne litery.

Zapis małych i dużych liter przyjęto zgodnie z współczesną ortografią.
W tekście rękopisu wpisywano niekonsekwentnie oznaczenie waluty „ZP” i „złot 

polsk” (w wersji mniej lub bardziej skróconej, sporadycznie pełny zapis „złoty pol-
ski”). Ujednolicono na formę „zł pol.” jako najczęściej występującą i stosowaną 
także w innych tekstach z epoki.

Rozwiązano wprowadzone przez pisarza nieliczne skróty, pozostawiając JP. 
(Jaśnie Pan), P. (Pan), W. (Wielmożny), JW. (Jaśnie Wielmożny), PP. (Panny), S. 
(święty), XX. (księża) jako wielokrotnie powtarzane. Zamieniono skrót „X” na „ks” 
(np. książka, ksiądz, ksieni) oraz na „gz” (egzekucja, egzystencja). Pozostały nie-
zmienione extrakt, expens jako zaczerpnięte z łaciny.

Pozostawiono dwie wersje zapisu liczb: cyfrową (rezygnując z łacińskiego skrótu 
liczebnika, jako stosowanego niekonsekwentnie) i słowną (zachowując ówczesne 
brzmienie: jedynaście, siedmset, ośmdziesiąt, ośm, siedm).

Pozostawiono używane w czasie powstawania opisu formy nazw, np. Szkalbi-
mierz (Skalbmierz), lateraneńscy (laterańscy), karmelitki (karmelitanki), piarów 
i piarowie, S. Giertrudy. Zmieniono ujednolicając nazwę Podgórze na wersję obo-
wiązującą obecnie, czyli z „ó”. Uwspółcześniono pisownię imion, np. Jakub (za-
miast Jakob), pozostawiając bez zmian oryginalną pisownię nazwisk.

Przygotowując tekst, zmodernizowano interpunkcję, pomijając archaiczną, tam 
gdzie ona występowała, a wprowadzając przyjętą obecnie, tak aby pomogła w zro-
zumieniu tekstu pisanego specyficznym językiem.
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Zauważone nieliczne błędy pisarskie (np. zapis „siemd” zamiast „siedm”) czy 
opuszczenia liter prostowano bez sygnalizowania przypisem. Poprawiono błędne 
według obecnej ortografii zapisy hatka, młodzierz, chaftowanie, chańbiącego.

Aby zachować przejrzystość tekstu oddzielono od siebie poszczególne opisy, 
w dłuższych relacjach wprowadzając akapity.

Paginację rękopisu umieszczono w edycji w nawiasach kwadratowych, zaś końce 
stron tekstu oryginalnego zaznaczono dwiema ukośnymi kreskami //.

Objaśnienia opisywanych zabudowań klasztornych powstały głównie na pod-
stawie najnowszych publikacji przygotowanych w ramach projektu badawczego 
„Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczy-
pospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja” oraz 
opracowań związanych z opisywanym fragmentem dziejów polskich zakonów. Za-
daniem edycji Opisu topograficznego nie jest bowiem przedstawienie kompendium 
wiedzy o opisywanych klasztorach, a jedynie ukazanie publikacji ważnych z punktu 
widzenia odczytu tekstu źródłowego, zwykle przywołujących wcześniejsze opraco-
wania związane z tematem.

Wymienione w tekście miejscowości z terenu ówczesnego województwa kra-
kowskiego ustalono na podstawie Materiałów do słownika historyczno-geogra-
ficznego województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego (1788–1792) 
(dalej: SEMKOWICZ). Przy opisie miejscowości spoza tego obszaru posiłkowano się 
tomami Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiań-
skich (dalej: SGKPiL). Obecne gmina i powiat zostały podane według podziału 
administracyjnego Polski z 2015 r.





 Stan niniejszy gmachów duchowno narodowych, 
co do ich położenia, wewnętrznego rozkładu, 

liczby mieszkających zakonnych osób i ich dochodów... 





a-ad N. 501/b Marzec 1811-a

[s. 1377] Opis topograficzny
Stan niniejszy gmachów duchowno narodowych, co do ich położenia, wewnętrz-

nego rozkładu, liczby mieszkających zakonnych osób i ich dochodów, stosownie 
do punktów instrukcji w zaleceniu JW. Prefekta Departamentu Krakowskiego1 pod 
dniem 1 września r.b. Nro 8138 wydanym, umieszonych.

Przedmieście Kazimierz2

Trynitarze3

1. Kościół ten i klasztor za rządu jeszcze austriackiego na skład siana i słomy, 
bez żadnego czynszu, z obietnicą tylko późniejszego układu zabranym został. 
Gdy wojska austriackie posunęły się ku dawniejszym granicom Księstwa War-
szawskiego przed zaczęciem ostatniej wojny, a stąd ustała potrzeba mienia tylu 
magazynów, kościół Trynitarzom powrócono i w niem odprawiało się nabożeń-
stwo aż do czasu, kiedy znowu za wkroczeniem wojsk narodowych i Rosjan 
razem potrzebowało wielu składów i kościół ten na nowo sianem zaprzątniono. 
W klasztorze zaś częścią skład słomy zrobiono, częścią mieszczono chorych, 
później kwatery wojskowym wyznaczono, przez co tak spustoszonym został, iż 

a–a Oznaczenia kancelaryjne wpisane inną ręka i innym kolorem atramentu
b Dwie cyfry lub litery nieczytelne
1 Prefektem był wówczas Henryk Lubomirski (1777–1850), działacz polityczny, mecenas sztuki – M. TY-
ROWICZ, Lubomirski Henryk, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 8, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 
1973, s. 9–11. Od 5 IX 1810 r. (do XII 1813 r.) prefektem był Stanisław Wodzicki (1764–1843), polityk, 
pamiętnikarz, botanik – K. BĄKOWSKI, Kronika Krakowska 1796–1848, cz. 1: od R. 1796 do 1815 (Biblioteka 
Krakowska, 27), Kraków 1905, s. 70.
2 Kazimierz, miasto królewskie założone przez króla Kazimierza Wielkiego w 1335 r., od 1802 r. dzielnica 
Krakowa – Poczet, s. 237.
3 Klasztor trynitarzy z kościołem Trójcy Świętej (ul. Krakowska 48). W 1812 r. władze Księstwa Warszaw-
skiego przeniosły tutaj bonifratrów z klasztoru przy ul. św. Jana, dwaj ostatni zakonnicy ze zlikwidowanego 
klasztoru trynitarzy zmarli w 1815 r. – B. KRASNOWOLSKI, Z dziejów kształtowania zespołu trynitarzy i Szpi-
tala Bonifratrów na krakowskim Kazimierzu, [w:] M. SURDACKI (red.), Bracia, czyńcie dobro. 400 lat Zakonu 
Bonifratrów w Polsce 1609–2009, Kraków 2009, s. 168–170; FOLLPRECHT, s. 29, 33, 35, 38; BRUŹDZIŃSKI, 
s. 154–155; M. M. ŁOBOZEK, Stan potrynitarskiej zabudowy klasztornej bonifratrów na Kazimierzu w Kra-
kowie – w świetle inwentarza, spisanego przed 1850 rokiem, Kraków 2003, s. 10; H. KOMARYNSKA, Szpital 
Bonifratrów w Krakowie w XVII–XVIII wieku, Lublin 2010, s. 320–322, 328–331.
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po największej części jest bez drzwi, okien i podłóg i dziś od nikogo niezamiesz-
kały ani użyty. Cztery tylko cele na dole i tyleż na górze po prawej strony forty 
murem od reszty klasztoru od czasu zabrania go na użytek publiczny, oddzie-
lone, są dziś jakożkolwiek mieszkalne i w nich mieści się biblioteka klasztor-
na, schowania sprzętów i dwaj zgrzybiali zakonnicy, którzy z licznego niegdyś 
zgromadzenia// [s. 1378] pozostali. Gmach ten w czworgran około dosyć obszer-
nego [pla]a cu drzewami owocowemi zasadzonego zabudowany, ma korytarze 
obszerne i widoczne, mury i sklepienia dobre, w tych przynajmniej miejscach, 
które od Komisji widzianemi bydź mogły, piętro albowiem całe słomą założone 
będąc, nie mogło bydź obejrzanym, ani liczba mieszkań całego gmachu ozna-
czoną. W tyle klasztoru jest obszerny dziedziniec z wyjazdem na ulicę, browar 
niewielki murowany, teraz zupełnie opuszczony i dosyć duży ogród owocowy, 
z mieszkaniem dla dozorcy. Po drugiej stronie kościoła mają XX. Trynitarze 
kamienicę4, w której na dole jest izb trzy i przejście na wielki klasztorny dzie-
dziniec, w środku wschodów sklep, na piętrze zaś cztery pokoje różnej wielkości 
i kuchenka ciemna. Dom ten chociaż od pobytu Rosjan5 mocno nadrujnowany 
i dach zupełnie zepsuty mający, jest przecież dziś od kilku rzemieślników za-
mieszkałym, wszelako prędkie, tylko istotnych a kosztownych reperacji, przed-
sięwzięcie uratować go może.

Fundusz do tego kościoła i klasztoru przywiązany składa się z dwóch kapitałów 
razem sumę 90.000 zł pol.6 wynoszących.

Augustianie7

2. Wielki i starożytny kościół rząd austriacki zajął na magazyn zboża za kon-
traktem przez Dwór Wiedeński w roku 1808 potwierdzonym. Klasztor zaś jest za-
budowanym w trzy ściany dziedziniec obejmujące, z których środkowa mieści cel 
dwadzieścia siedm, izbę gościenną, bibliotekę, kuchnią, refektarz, kilka sklepów na 
schowania i izby dla posługaczów klasztornych. Ściana z strony kościoła położna 

a Niewielka dziura na zgięciu kart.
4 Prawdopodobnie nieruchomość ul. Krakowska 50 – KRASNOWOLSKI, s. 86.
5 W sierpniu 1768 r., w okresie konfederacji barskiej, aglomeracja krakowska została zajęta przez wojska 
rosyjskie, które opuściły Kazimierz we wrześniu 1772 r.
6 Złoty polski (floren) – obrachunkowa jednostka pieniężna równa 30 groszom. Od czasu reform monetar-
nych Stanisława Augusta Poniatowskiego był ekwiwalentem 4 groszy srebrnych lub 30 miedzianych. W Ga-
licji 4 złp. stanowiły 1 gulden, czyli tzw. złoty reński – A. MIKOŁAJCZYK, Leksykon numizmatyczny, Warszaw-
-Łódź 1994, s. 341.
7 Klasztor augustianów-eremitów z kościołem św. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Małgorzaty (ul. Augu-
stiańska 7). W 1801 r. klasztor i kościół zostały zajęte na magazyny, zakonnicy mieszkali w niewielkiej części 
zabudowań, w 1815 r. odzyskano klasztor i bardzo zniszczony kościół, którego mury w 1786 r. nadwyrężyło 
trzęsienie ziemi – B. KRASNOWOLSKI, Restauracja zespołu augustiańskiego na Kazimierzu. Z dziejów ochrony 
krakowskich zabytków (Biblioteka Krakowska, 152), Kraków 2010, s. 16–19; FOLLPRECHT, s. 28, 34–36.
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ma spiżarnię// [s. 1379] i magazyn klasztorny, a na piętrze nowicjat z siedmiu cel 
małych i jednej przywiększej na zgromadzenie się nowicjuszów przeznaczonej zło-
żony. Ściana zaś tej przeciwległa także na magazyn słomy i siana od zeszłego rządu, 
za kontraktem wziętą została i za niniejszego na tenże sam służy użytek. Kruczgan-
ki w czworgran około dosyć znacznego placu zabudowane i klasztor z kościołem 
leżące, dziś są, w braku kościoła, do odbywania służby Bożej obróconemi. Zresztą 
z boku kościoła jest wielki ogród jarzynny i owocowy razem, murem obwiedziony, 
a przy niem kilka morgów pola, które wzdłuż brzegu starej Wisły8 od miasta Ka-
zimierskiego aż do gruntu XX. Paulinów9 rozciąga się. Na drugiej stronie miasta 
Kazimierza także nad brzegiem starej Wisły mają XX. Augustianie mały folwark10 
z stodołą i mieszkaniem gospodarza.

Całe zgromadzenie mieszkających dziś w tym gmachu zakonników złożone jest 
z osób jedynastu, pomiędzy któremi znajduje się pięciu kapłanów, dwóch klerykówa 
i czterech braci.

Funduszem ich klasztoru jest kapitał zł pol. 90.000 i grunt wzwyż spomniany 
z folwarkiem przynoszący im rocznie zł pol. 1.200. Rząd zeszły obowiązał się pła-
cić im z kościoła na magazyn zajętego zł pol. 4.480, z części zaś klasztoru na skład 
słomy i siana obróconej zł pol. 1.000.

Przed wnijściem wojsk narodowych odebrany czynsz zaległy od czasu wprowadze-
nia rzeczonych magazynów użył przełożony zgromadzenia na poprawę dachu nad za-
mieszkałą przez zakonników częścią klasztoru, z tym wszystkim porysowane miejsca-
mi sklepienia i mury,// [s. 1380] pogniłe nad kościołem belki i poczynione w dolnych 
korytarz[ach]b, dezolacje, dowodzą zaniedbania z braku dostatecznych funduszów po-
chodzącego i wskazują potrzebę zaradzenia, ażeby większa nie nastąpiła ruina.

Augustianki11

3. Przy kościele XX. Augustianów12 na magazyn zajętym jest kaplica dawniej 
część onego składająca, a teraz oddzielona i na nabożeństwa zakonne Panien Augu-

a Skreślone laików
b Niewielka dziura na zgięciu kart
8 Stara Wisła, północne ramię rzeki, zasypane w latach 1878–1880, obecnie ulica J. Dietla – Encyklopedia 
Krakowa, Warszawa-Kraków 2000, s. 920.
9 Ogrody klasztorne augustianów-eremitów i paulinów rozdzielał mur graniczny – KRASNOWOLSKI, s. 184–
185.
10 Folwark znajdował się na Podbrzeziu, przedmieściu miasta Kazimierza, obecnie rejon ulic Podbrzezie, 
Miodowa i Dajwór – SEMKOWICZ, s. 130–131; KRASNOWOLSKI, s. 111–112, 126–127; E. SUPRANOWICZ, Nazwy 
ulic Krakowa, Kraków 1995, s. 123.
11 Klasztor augustianek-eremitek (ul. Skałeczna 12). Nie ucierpiał w okresie kasat XVIII–XIX w., jedynie 
w 1789 r. zamknięto nowicjat – FOLLPRECHT, s. 28, 33; ŚWIĘCH, s. 173–175; BORKOWSKA, s. 288. 
12 Kościół św. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Małgorzaty, wspólny dla klasztorów męskiego i żeńskiego 
augustianów-ermitów (zob. przyp. 7).
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stianek zostawiona13. Z kaplicy tej przechodzi się gankiem na arkadzie murowanej 
ponad drogą od Kazimierza ku Skałce14 idącą wybudowanym do klasztoru, którego 
nieregularna budowa okazuje, iż nie ma możnego fundatora, ale tylko z dwóch do-
mów murowanych równolegle naprzeciw siebie stojących i gankiem drewnianym 
połączonych złożonym został. Mur z bramą z drugiej strony naprzeciw ganku od ro-
gów tychże domów pociągniony zamyka dziedziniec klasztorny, wedle którego jest 
zamykany przejazd od drogi ku Skałce prowadzący aż do starej Wisły, a za prze-
jazdem ogród owocowy parkanem obwiedziony. Wewnętrzne urządzenie klasztoru 
wcale niewygodne, mimo albowiem tego, iż korytarze są ciemne i wąskie, przejścia 
z jednego do drugiego kręte i po schodkach, na zimę musi bydź niedobrym miesz-
kaniem, bo główne tylko ściany są z muru, wewnętrzne zaś po największej części 
są z drzewa gliną obrzucanego.

W klasztorze tym mieszka osób zakonnych pięć. Dochody zaś jego zależą na 
prowizji od kapitału zł pol. 84.000. Procent ten w biletach bankowych i to nie za-
wsze regularnie oddawany, po odtrąceniu podatków i innych opłat nie mógł wcale 
na ulepszenie budowli dostarczać, a lubo corocznie starano// [s. 1381] się najistot-
niejsze czynić poprawki i nie widać iżby gdzie wyraźne groziło niebezpieczeństwo, 
ganki atoli poobniżane dowodzą nadwątlenia ich podpór, a w kaplicy o której się na 
początku niniejszego artykułu mówiło, dach przygniły przepuszcza wodę na skle-
pienie, które już znacznie zamokło.

W razie połączenia tego terytorium z augustiańskim, na główny magazyn jak 
Komisja w raporcie swoim proponuje, średnie ściany drewniane powyrzucawszy 
klasztor ten na mieszkanie służyć by mógł.

Paulini na Skałce15

4. Klasztor ten jest w czworokąt regularnie zabudowany i na dwa piętra wysoki, 
teraz na dwie części przemurowany, z których jedna kościoła dotykająca jest zosta-
wiona zakonnikom, druga za rządu austriackiego zajęta była na lazaret, teraz zaś 
jest obrócona na pralnię lazaretową i zajmuje na dole izb niewielkich cztery i refek-
tarz, w którym pralnię zrobiono. Na pierwszym piętrze izb siedm i salę, na drugim 
piętrze podobnież. Izby te nie wszystkie są ogrzewanemi, a w niniejszym użyciu tej 
części klasztoru nie wszystkie nawet są zamieszkałemi.

13 Kaplica św. Moniki zwana Węgierską w kościele św. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Małgorzaty, od 
1727 r. oratorium dla augustianek – Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. IV: Miasto Kraków, cz. IV: I. REJ-
DUCH-SAMKOWA, J. SAMEK (red.), Kazimierz i Stradom. Kościoły i klasztory, t. 1, Warszawa 1987, s. 107–108.
14 Ulica Skałeczna (dawniej św. Stanisława), prowadząca do klasztoru paulinów na Skałce (ul. Skałeczna 
15).
15 Klasztor paulinów z kościołem św. św. Michała Archanioła i Stanisława na Skałce (ul. Skałeczna 15). 
Władze austriackie zajęły część zabudowań na lazaret i magazyny – FOLLPRECHT, s. 29, 37; J. H. ZBUDNIEWEK, 
Katalog domów i rezydencji polskiej prowincji paulinów, „Nasza Przeszłość”, 3, 1969, s. 206–207.
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Zakonników jest sześciu, którzy utrzymują parafię16, do której dawniej całe Pod-
górze17 i Ludwinów18 należały, dziś zaś składa się ze stu dwudziestu dusz.

Dochody klasztoru stanowi procent od kapitału zł pol. 70.000 i wieś Bozymow19 
w powiecie sandomirskim, mająca czynić rocznie zł pol. 4.000.

W części od zakonników zamieszkałej równie jak w kościele nie tylko dezolacji 
nie znać, ale owszem widać staranne// [s. 1382] ochędostwo, druga zaś część daw-
niej na lazaret, a teraz na pralnię obrócona, nie tylko przez zaniedbanie na poprawy 
dachów, w murach i sklepienia ucierpiała, ale nadto brak szkła w oknach i nieochę-
dostwo zwykle praniu towarzyszące coraz większą zapowiadają ruinę.

Groby pod kościołem mające wchód z dworu służą na magazyn słomy i siana. 
Z obszernego podworca przed kościołem będącego wchodzi się do dwóch osob-
nych, wielkich i murami obwiedzionych ogrodów. Za klasztorem zaś, nad brzegiem 
Wisły, jest kilka morgów pola łączącego się z polem Augustianów.

Kanonicy Lateraneńscy20

5. Rzadkiej wielkości i starożytnej budowy kościół otoczony jest cmentarzem 
obszernym i obmurowanym i pomocą ganku murowanego na arkadzie łączy się 
z klasztorem, którego główne skrzydło i poboczne ku szkółce ciągniące się, zaj-
mują mieszkania zakonników i nowicjat. W tyle głównego skrzydła są budow-
le później częściami do klasztoru przystawione i obejmują bibliotekę, refektarz, 
kuchnię, łaźnię, schowania gospodarskie i mieszkanie proboszcza osobno bez 
piętra wystawione, przy którym ogród wielki klasztorny murem obwiedziony. 
Gmach ten jak okazały, tak zbyt małą liczbę mieszkań w sobie mieści, w całym 
albowiem klasztorze jest tylko mieszkań po dwie izby mających sześć, pojedyn-

16 Do parafii św. Michała Archanioła na Skałce należał Ludwinów. Podgórze należało do parafii św. św. Ja-
kuba Apostoła i Krzysztofa, którą zamknięto w 1783 r., a kościół zburzono (rejon nieruchomości ul. Skawiń-
ska 14). Od 1784 r. funkcjonowała parafia podgórska, do której należało Podgórze i Ludwinów – K. ŁATAK, 
O związkach Podgórza z Kazimierzem i kościołem Bożego Ciała, [w:] J. ŻÓŁCIAK (red.), Z dziejów duchowości 
i tolerancji religijnej w Podgórzu. Materiały VII Sesji Podgórskiej, Kraków 2007, s. 14, 17; IDEM, Źródła do 
demografii i prosopografii Podgórza w czasach staropolskich w archiwum klasztoru Bożego Ciała na Kazi-
mierzu w Krakowie, [w:] Podgórzanie. VIII Sesja Podgórska, cz. 2, Kraków 2007, s. 74–76; IDEM, Kościół 
i parafia św. Józefa w Podgórzu w świetle materiałów archiwalnych klasztoru Bożego Ciała kanoników re-
gularnych laterańskich w Krakowie, [w:] X Sesja Podgórska w 225-lecie lokacji miasta Podgórza i 100-lecie 
konsekracji kościoła św. Józefa w Podgórzu. 23 i 24 października 2009 r., Kraków 2009, s. 7–8.
17 Podgórze, miasto założone w 1784 r. przez cesarza Józefa II, w 1915 r. połączone z Krakowem – Poczet, 
s. 593–606, 622–630.
18 Ludwinów, wieś, własność duchowna, od 1787 r. część w rękach prywatnych, część włączona do miasta 
Podgórza – Poczet, s. 820.
19 Borzymów, wieś w gminie Oleśnica, powiecie staszowskim – SGKPiL, t. 1, 1880, s. 341.
20 Opactwo kanoników regularnych św. Augustyna (kanoników laterańskich) z kościołem Bożego Ciała 
(ul. Bożego Ciała 26). Władze austriackie zajęły część klasztoru na piekarnię wojskową – FOLLPRECHT, s. 29, 
36; K. ŁATAK, Kongregacja krakowska kanoników regularnych laterańskich na przestrzeni dziejów, Kraków 
2002, s. 274.
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czych cztery, nieogrzewanych i nowicjuszowskich dziesięć, tudzież sala niewiel-
ka na zgromadzenie się nowicjuszów przeznaczona. Dziedzińców osobne wjazdy 
z ulicy mających jest trzy, z tych pierwszy największy, z trzech stron obudo-
wany// [s. 1383] za rządu jeszcze austriackiego w roku 1802 wzięty został na 
piekarnię wojskową i obejmuje piekarnię o dwóch piecach, trzy sklepy mogące 
zmieścić przeszło siedmset cetnarów mąki, skład na 4.000 bochenków chleba, 
schowanie na sprzęty piekarniane, szopy na 300 przeszło beczek, składy na sto 
siągów21 drzewa i pięć izb z kuchniami dla piekarzy. Drugi dziedziniec mniejszy 
w czworgran zabudowany, obejmuje na dole browar, słodownię, wielką studnię, 
sklepy na drzewo, na piętrze zaś szpichlerz i mieszkania nowicjuszów. Trzeci 
dziedziniec ma stajnię i wozownię. Cały ten gmach równie jak i kościół co do 
murów i sklepień jest w dobrym stanie, dachy tylko potrzebują popraw y. Przy 
tr zecim dziedzińcu jest szkółka parafialna, do której wchód z cmentarza. Dom ten 
ma na dole dwie sale, jedną letnią dużą, trzy okna na cmentarz i tyleż na dziedzi-
niec mająca, druga zimowa, o jednym oknie na cmentarz, a drugim na poboczną 
ulicę. Na piętrze są dwa mieszkania, z tych jedno mające izbę i schowanie oddane 
jest nauczycielowi tej szkółki, drugie takież organiście klasztornemu, z resztą jest 
sala wielka do zabaw uczniów przeznaczona. Wszystko dosyć w dobrym stanie. 
Nauczyciel tej szkółki ma stół w klasztorze i zł pol. 47 gr. 6, z kasy akademickiej 
bierze zł pol. 600, z Magistratu zaś zł pol. 200.

Zakonników wszystkich jest 13, pomiędzy niemi ośmiu kapłanów, dwóch diako-
nów i pięciu nowicjuszów. Parafia zaś liczy dusz 1.800.

Dochody klasztoru tego wynoszą zł pol. 16.885, artykuły zaś ich są z młynów 
królewskich zł pol. 2.750, z wsi Kamienia22 10.883, z procentu od kapitałów 2.270, 
z czynszu zł pol. 496, z najmu// [s. 1384] zł pol. 196, z dziesięciny zł pol. 300. 
Pobierał także z suchej taxy23 miejskiej sumę 3.200 zł pol., lecz ten dochód przez 
zaprowadzenie podatku konsumpcyjnego upadł. Z części także klasztoru na piekar-
nię zajętego pobierał podług kontraktu z zeszłym rządem zawartego zł pol. 1.000, 
co także od wnijścia wojsk narodowych nie dochodzi.

Poprawy w gmachach dawniej corocznie częściami robiono, teraz jednak dla 
szczupłości funduszu są zaniedbane.

21 Sąg – jednostka miary objętości drewna. Każdy sąg zawiera stos drewna o objętości 4 m³.
22 Kamień, wieś w gminie Czernichów, powiecie krakowskim – SEMKOWICZ, s. 88.
23 Sucha taxa – podatek pobierany od zboża nie mielonego w młynach królewskich – D. REDEROWA, Studia 
nad wewnętrznymi dziejami Krakowa porozbiorowego (1796–1809), cz. 2: Zagadnienia ustrojowe i ekono-
miczno-społeczne („Rocznik Krakowski”, 36), Wrocław-Kraków 1962, s. 63.
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Przedmieście Stradom24

Koletki25

6. Klasztor ich złożony jest z dwóch niegdyś kamienic w prostej linii z sobą się 
łączących. Główne ściany są murowanemi, wewnętrzne zaś po największej części 
drewniane. W tyle klasztoru jest przybudowane z drzewa mieszkanie przełożonej, 
dziedziniec, w którym studnia i kuchnia z drzewa, tudzież ogród niewielki owoco-
wy, z strony pola i ogrodu XX. Bernardynów murem, z strony dziedzińca parka-
nem w nieforemną figurę zamknięty i oficyna z drzewa, w której na dole dwie izby 
z kuchnią, a na piętrze dwa pokoje znajdują się. W całym klasztorze jest dwadzie-
ścia cel ogrzewanych, dziesięć nieogrzewanych, rozmównica, refektarz i przy nim 
kaplica. Przez cały zaś plac pomiędzy tym klasztorem a kościołem XX. Bernardy-
nów idzie ganek drewniany, kryty, na arkadach murowanych, którym zakonnice do 
kościoła przechodzą i swoim kosztem utrzymują26.

Zakonnic teraz mieszkających jest cztery, które prywatną edukacją panienek 
trudnią się.

Dochodów żadnych nie mają oprócz jałmużny, pensji od dzieci na naukę od-
dawanych, czynszu od mieszkających w// [s. 1385] w klasztorze świeckich osób 
i prowizji od kapitału zł pol. 60.000, który z posagów po zmarłych zakonnicach 
przy klasztorze pozostałych, powstał.

Małe poprawki ile dochody pozwoliły dawniej czyniono, z tym wszystkim znacz-
ne jeszcze, a szczególniej w dachach do zrobienia pozostają, których przy teraźniej-
szych wydatkach klasztor podejmować nie jest w stanie.

Bernardyni27

7. Z głównej ulicy Stradomia jest cmentarz kratą żelazną zamykany, znacznej ob-
szerności, z jednej strony gankami murowanemi i sklepionemi aż do kościoła przy-
pierającemi i z gankiem Panien Koletek łączącemi się, z drugiej zaś prostym murem 
do klasztoru przytykającym obwiedziony. Kościół jest duży i dobrze utrzymowany. 
W klasztorze od furty zacząwszy są dwa po sobie idące długie i szerokie korytarze, 
nad któremi nowicjat, a wedle których idzie kanał z całego gmachu nieczystości 

24 Stradom, przedmieście miasta Kazimierza, od 1802 r. w obrębie Krakowa – Poczet, s. 237.
25 Klasztor bernardynek tercjarek (koletek) z kaplicą św. Kolety (ul. Koletek 12). W 1789 r. zamknięto no-
wicjat, w 1820 r. decyzją Senatu Wolnego Miasta Krakowa zakonnice przeniesiono do klasztoru bernardynek 
przy ul. Poselskiej, w 1823 r. na licytacji sprzedano opuszczone zabudowania klasztorne – FOLLPRECHT, s. 28, 
33, 36, 38, 39; ŚWIĘCH, s. 170–173; BORKOWSKA, s. 309; WYCZAWSKI, s. 522–524.
26 Klasztor koletek w 1727 r. połączono przejściem nad ulicą z kościołem bernardynów – KRASNOWOLSKI, 
s. 197.
27 Klasztor kustodialny bernardynów z kościołem św. Bernardyna ze Sieny (ul. Bernardyńska 2). W 1788 r. 
przeniesiono tutaj zakonników ze zlikwidowanego klasztoru przy ul. św. Jana – FOLLPRECHT, s. 28, 32, 36; 
BRUŹDZIŃSKI, s. 151; WYCZAWSKI, s. 158–162.
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sprowadzający. Dalej jest kuchnia i refektarz, oboje rzadkiej wielkości. Refektarz 
ten służył za rządu austriackiego na skład mąk i przeto porujnowanym nieco został, 
gdyż od fasowania sklepienie do piwnicy pod niem będącej otrząsło się i zakląkło. 
Mieszkanie zakonników jest zabudowane w dwa czworokąty około dwóch niewiel-
kich ogródków tak, że krzyżującemi się korytarzami sklepionemi obejść wszędzie 
można, a każdy z tych czworokątów ma osobne wchody. Gmach zaś ten jest ta-
kiej obszerności, że dawniej więcej niż ośmdziesiąt samych zakonników mieścił. Za 
klasztorem jest ogród znacznej bardzo wielkości murem obwiedziony, za którym jest 
dom drewniany nad samą prawie Wisłą położony. W ogrodzie niedaleko klasztoru 
jest dom murowany dawniej// [s. 1386] infirmaria, za rządu zaś zeszłego na mieszka-
nie piekarzów wojskowych zajęty. Ten obejmuje znaczną salę dziś spustoszałą i izby 
sklepione, gdzie dawniej apteka i mieszkanie aptekarza było. Przy domu tym jest 
pięć pieców w ziemi robionych, w których za byłego rządu i już po wnijściu wojsk 
narodowych wojskowi chleb piekali, te mają komunikacją z wyż opisanemi izbami 
bywszej infirmarii. Dziedziniec gospodarski mający osobny wjazd od Grodzkiej bra-
my28 i ciągnący się coraz wężej wzdłuż ogrodu aż do wyjazdu na brzeg Wisły, obej-
muje w sobie studnię, szlachtaus murowany, ale spustoszały, młyn koński dużo za-
niedbany, wozownię z drzewa i piekarnię klasztorną, w której jest trzy izby sklepione 
i schowanie drzwiami żelaznemi opatrzone. Dalej wzdłuż muru obwodowego jest 
oficyna długa, murowana z stajniami, dziś znacznie nadpustoszała, w której dawniej 
mieszkali klasztorni rzemieślnicy, teraz zaś są schowania gospodarskie. Gmach ten 
w części która była na magazyn wojskowy zajęta, znacznie jest zaniedbanym, szcze-
gólniej co do dachów, przez co mury pozamakały i dezolacja nastąpić może. Z resztą 
jest co do murów i sklepień dobry, lecz zanadto wielki, ażeby zakonnicy z jałmużny 
tylko żyjący mogli go w teraźniejszym rzeczy stanie utrzymać.

Dziś jest zakonników 22, pomiędzy któremi dziewięciu kapłanów, czterech kle-
ryków, czterech braci i pięciu nowicjuszów.

Misjonarze29

8. Wnijście od ulicy Stradomia ma z prawej strony na dole mieszkanie dla furtia-
na i izby do przyjmowania gości, a na piętrze cztery pokoje mogące bydź mieszkal-
nemi, z lewej zaś komunikacją z apteką później opisać się mającą. Gmach cały jest 
czworgran około dosyć obszernego ogródka// [s. 1387] zabudowany i na dwa piętra 
wysoki, trzy jego ściany formuje seminarium30 i kościół, czwartą z strony ulicy 
Stradomia zamyka dom pusty do kościoła i forty przypierający, niegdyś przez XX. 

28 Brama Grodzka, zamykająca ulicę Grodzką w kierunku Stradomia.
29 Klasztor misjonarzy z kościołem Nawrócenia św. Pawła (ul. Stradomska 4/6). Władze austriackie zajęły 
część zabudowań na magazyn wódek skarbowych – FOLLPRECHT, s. 29, 36, 37.
30 Seminarium diecezjalne externum misjonarzy na Stradomiu powstało w 1732 r. – Księga pamiątkowa 
trzechsetlecia Księży Misjonarzy (1625–17/IV–1925), Kraków 1925, s. 95–97.
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Misjonarzów od familii Wielopolskich31 kupiony, ale z odpadnieniem dochodów 
przez rząd austriacki zabranych, zaniedbany i dziś zupełnie spustoszały tak dalece, 
że drzwi, okien ani pował nie masz i dach zupełnie niezdatny. Stojące jeszcze mury 
wskazują, iż dom ten miał na dole trzy sklepy, z których jeden dziś na magazyn wó-
dek skarbowych jest zajęty bez żadnego kontraktu ani czynszu, na piętrze zaś sześć 
obszernych pokojów i salę o trzech oknach. Właściwe seminarium obejmuje na 
dole trzy szkoły, w których klerykom lekcje są dawanemi, dwa sklepy, oratorium, 
refektarz, kuchnię, szpiżarnię, dwie izby dla czeladzi, zakrystię i wnijście do ko-
ścioła. Na pierwszym piętrze sal dwie obszernych, gdzie klerycy stoją, pomieszkań 
osobnych dziewięć i biblioteka. Na drugim piętrze sala jedna, biblioteka albo raczej 
skład duplikatów i pomieszkań dziewięć. Oprócz tego mieszczenia jest jeszcze jed-
no całe skrzydło od dziedzińca niemieszkalne, ponieważ przy końcu panowania 
Austriaków porujnowanym zostało w celu urządzenia go, podług nowego planu, 
przez Dwór Wiedeński potwierdzonego, na seminarium diocezjonalne32. Kościół 
do seminarium przypierający i równie z dolnego jak z piętrowego korytarza z niem 
gankami komunikujący, jest wprawdzie niewielki, ale bardzo porządny i dobrze się 
utrzymujący. Po drugiej stronie kościoła jest domek bez piętra, w połowie murowa-
ny, a w połowie drewniany, dwie tylko izby obejmujący i znacznie nadpustoszały. 
Przy forcie zaś jest kamienica z nią komunikująca, // [s. 1388] w której na dole jest 
apteka z dwóch sklepów i stancji dla subiektów złożona, laboratorium, piwnica, 
dwa pokoje dla aptekarza i kuchnia z izbą. Na piętrze dwa obszerne pokoje na ulicę 
Stradomia i jeden na tył. Z kamienicy tej wychodzi się na dziedziniec, w którym 
są wozownie i stajnie, pod tym zaś skrzydłem seminarji, które jak się wyżej rzekło 
porujnowanym zostało, jest w ziemię wpuszczony browar. Z dziedzińca popod ar-
kady oddzielonego skrzydła na miejsca potrzeby wymurowanego, idzie droga po-
między seminarium i ogrodem do wrót na brzeg starej Wisły33 prowadzących dla 
zwozu drzewa. Na koniec ogród wielki murem obwiedziony, na użytek seminarji 
służący, w którego jednej sztakietami oddzielonej części jest oranżeria, inspekta, 
szanowniejsze rośliny i letnie dla ogrodnika umieszczenie, reszta zaś ogrodu jest 
na warzywa i przechadzkę kleryków przeznaczoną i ma kanał środkiem idący, do 
którego woda rurami z Wisły wchodzi.

31 Kamienica (ul. Stradomska 6), zakupiona w 1688 r. od Jana Wielopolskiego – KRASNOWOLSKI, s. 213.
32 Od 1603 r. działało seminarium zamkowe na Wawelu, w 1682 r. oddane przez kapitułę katedralną pod 
zarząd misjonarzy jako seminarium diecezjalne. W 1758 r. powstało związane z uniwersytetem seminarium 
akademickie. W grudniu 1801 r. władze austriackie wcieliły seminaria akademickie i zamkowe do semina-
rium diecezjalnego misjonarzy – B. S. KUMOR, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 3, Kraków 2000, 
s. 454–474; Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651–2001), t. 1: S. ROSPOND CM (red.), Dzieje, 
Kraków 2001, s. 223–224; P. T. MALINOWSKI, Opisanie krótkie dziejów domu księży misjonarzy i seminarium 
diecezjalnego w Krakowie na Stradomiu od roku 1817 miesiąca maja, oprac. i wstęp M. HAŁABURDA, Kraków 
2011, s. 11–13.
33 Stara Wisła, północne ramię rzeki, zasypane w latach 1878–1880, obecnie ulica J. Dietla – Encyklopedia 
Krakowa, s. 920.
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W gmachu tym mieszka sześciu Misjonarzy, z których jeden zastępuje plebana 
w Babicach34 w kluczu lipowieckim, kleryków zaś trzydziestu trzech.

Dochody są dwojakie, jedne na fundusz kleryków, drugie na utrzymanie samychże 
Misjonarzów przeznaczone. Pierwsze zależą na intracie z wsi Biskupic35 z atynen-
cją36 Zagaje w powiecie krakowskim, przynosząc y rocznie zł pol. 6.642; z folwar-
ku Koniec mosty37 w powiecie szkalbimierskim czyniącego zł pol. 624; z dziesięcin 
wynoszących zł pol. 2.080; z procentu od kapitału zł pol. 311.780. Kapituła dopłaca 
seminario zł pol. 5.700 rocznie, a czynsz przynosi zł pol. 319. Misjonarze zaś na 
swoją stronę mają czynszu zł pol. 600, użytek z ogrodu mogący bydź także do zł pol. 
600 rachowanym// [s. 1389] i procenta od kapitału 139.283 zł pol. Za zeszłego rządu 
dekretem nadwornym pod dniem 28 maja 1801 roku seminarium od wszelkich podat-
ków uwolnionym zostało.

Część tego gmachu zamieszkała jest dosyć w dobrym stanie i corocznie istotnie 
naprawy czynionemi bywają, z powyższego atoli opisu widzieć można, jak wie-
lu jeszcze do czynienia pozostaje, na co dochody zgromadzenia wystarczyć żadną 
miarą nie mogą.

Miasto Kraków
Kościół S. Idziego do XX. Dominikanów należący 

na ulicy Grodzkiej38

9. Kościółek ten mały, z zakrystią i kruchtą sklepioną jest w dobrym stanie. Przed 
kościołem jest dziedziniec niewielki i ogródek jednymże murem od ulicy obwie-
dzione. Z strony zamkowego placu jest kamienica niedawno wymurowana Nro 
11339, obejmująca na dole po dwóch stronach sieni ośm izb mieszkalnych, z któ-
rych cztery większe, a cztery mniejsze bez osobnych wchodów, tudzież wnijście do 
piwnic. Na piętrze jest takież samo jak i na dole urządzenie. W dziedzińcu małym 
kamienicznym jest kuźnia i izba, w której ślusarz najemnik mieszka. Kończy ten 

34 Babice, wieś w gminie Babice, powiecie chrzanowskim, parafia Wszystkich Świętych. Wieś należała do 
dóbr biskupstwa krakowskiego (zamek w Lipowcu), które w 1789 r. przejęły władze austriackie – SEMKO-
WICZ, s. 2; Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce, t. 1, s. 93, 105.
35 Biskupice, wieś w gminie Iwanowice, powiecie krakowskim – SEMKOWICZ, s. 9.
36 Atynencja (attynencja) – przyległość większej miejscowości np. wsi.
37 Koniecmosty, wieś w gminie Wiślica, powiecie buskim – SGKPiL, t. 4, 1883, s. 330.
38 Ul. Grodzka 67. Kościół wraz z całym uposażeniem należał do dominikanów od 1595 r. – K. FOLL-
PRECHT, Miejskie własności krakowskich dominikanów czyli o kamienicach czynszowych, [w:] A. MARKIE-
WICZ, M. SZYMA, M. WALCZAK (red.), Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów (Studia i Źródła Dominikań-
skiego Instytutu Historycznego w Krakowie, 13), Kraków 2013, s. 180–181.
39 Nieistniejący budynek przy kościele św. Idziego – Plan miasta Krakowa Ignacego Enderle z lat (1802–
1805) 1807–1808 tak zwany Senacki wraz z wykazem realności miasta z początku XIX wieku, wyd. H. MÜNCH, 
Kraków 1959, s. 13, sekcja 49; K. FOLLPRECHT, Miejskie własności krakowskich dominikanów, s. 158–161; 
FOLLPRECHT, s. 37.
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dom stajnia z wyjazdem na plac przedzamkowy, murowana, na koni przynajmniej 
dwanaście, nad którą jest zabudowanie z drzewa na siano. Po drugiej stronie ko-
ściółka jest wzdłuż jego domek drewniany o piętrze dawnej i słabej budowy, mający 
na dole z jednej strony sieni izb dwie, z drugiej jedną. Toż i na piętrze, na które 
wchodzi się wschodami i gankiem drewnianemi, znacznie nadpsutemi. Przed tym 
domkiem jest podworczyk wąski murem od strony koszar artylerii40 zamknięty i za 
wjazd do// [s. 1390] rzeczonej wyż stajni służący.

Dochody kościoła tego pobiera klasztor XX. Dominikanów krakowskich, ale 
składają się z intrat wsiów Sadowia41 w powiecie krakowskim i Gorki42 w powiecie 
hebdowskim leżących, które czynić mają rocznie 10.000 zł pol. Najem zaś domów 
przy kościele będących zł pol. 1.500.

Franciszkanki przy kościele S. Andrzeja
na ulicy Grodzkiej43

10. Z dziedzińca od ulicy będącego dwa są wnijścia do klasztoru, jedno główną fur-
tą na korytarze, drugie poboczną do szkół. Gmach cały zabudowany jest w czworgran 
około ogrodu szczupłego, lecz porządnie utrzymowanego. Lewe skrzydło klasztoru 
od forty ma na dole kuchnią, refektarz, szpiżarnią a na piętrze izby, w których szkoły 
na cztery klasy podzielone mieszczą się, tudzież dwa obszerne sklepione pokoje i sala 
na mieszkanie panien edukujących są oddane. Drugi i trzeci bok czworokąta znajmują 
na dole mieszkania służących, a na piętrze mieszkania zakonnic i chór, trzecią pra-
wie część niewielkiego ich kościoła zajmujący. Trzecie skrzydło jest od ulicy Grodz-
kiej zasłonione murem wysokim dla zachowania skromności i spokojności zakonnej. 
Czwarte zaś do kościoła przytykające mieści gospodarskie schowania. Cały gmach 
równie jak kościół w dobrym jest stanie i ochędożnie utrzymowany. Za klasztorem 
na pierwszym dziedzińcu mają oficynę murowaną o piętrze dla umieszczenia oficja-
listów, gdzie jest izb siedm, stajnia i wozownia. Popod arkadę murowaną przechodzi 
się na drugi dziedziniec, gdzie są stajnie// [s. 1391] klasztorne, wozownie, chlewy 
i drwalnia, wszystko z drzewa budowano. Na trzecim zaś dziedzińcu jest pralnia i łaź-
nia, także z drzewa, lecz dobrze zabudowane i utrzymowane.

Obecnych zakonnic mieszka 31, świeckich panien 35, pomiędzy któremi 15 sie-
rot kosztem klasztoru żywione i edukowane. Oprócz spowiednika i mistrzyń zakon-
nic utrzymują do tych szkół kobietę świecką dla dozoru panien, księdza do nauki 
chrześcijańskiej i drugiego do lekcji języka francuskiego.

40 Ul. Grodzka 65.
41 Sadowie, wieś w gminie Kocmyrzów-Luborzyca, powiecie krakowskim – SEMKOWICZ, s. 268.
42 Górka Stągniowska, wieś w gminie Proszowice, powiecie proszowickim – SEMKOWICZ, s. 65.
43 Opactwo klarysek z kościołem św. Andrzeja (ul. Grodzka 56). Nie ucierpiało w okresie kasat XVIII–
XIX w. – FOLLPRECHT, s. 29, 36; BORKOWSKA, s. 344–345.
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Że wyliczenie dochodów tego dobrze uposażonego klasztoru byłoby nieco przy-
dłuższym, równie jak wyszczególnienie wszystkich mieszczeń gmachu tego Komi-
sja załącza wypis oryginalny przez J. Pannę Ksienią44 klasztoru Franciszkanek so-
bie nadesłany i z wszelką dokładnością uskuteczniony. Dodać tu tylko pozostaje, iż 
reperacja starannie czyniona bywa i śladów żadnych psucia się gmachu nie widać. 
a-NB. Wsi 17, miasteczko Skała i folwark przy Krakowie na Wesoły-a45.

b-[s. 1353] Prześwietna Komisjo do lustrowania klasztorów. Stosownie do na-
kazu dnia 9 listopada r.b. zgromadzenie WW. Panien Franciszkanek w klasztorze 
u S. Andrzeja w Krakowie mieszkających na przedstawione punkta odpowiada:

1. Klasztor posiada wsi 17, miasteczko jedno i folwarczek 1, to jest:
w departamencie krakowskim
Zadroże46 w powiecie olkuskim
Skała47 miasteczko w powiecie olkuskim
Maszkow48 w powiecie olkuskim
Sułkowice49 w powiecie olkuskim
Baranow50 w powiecie szkalmirskim
Regulice51 w powiecie krzeszowskim
Umianowice52 w powiecie szydłowskim
Włoszczowice53 w powiecie szydłowskim
Folwarczek w Krakowie na Wesołej54

w departamencie radomskim
powiaty dotąd niewiadome

a–a Dopisane na wewnętrznym marginesie
b–b Zgodnie z informacją zapisaną przez Komisję zestawienie sporządzone przez Katarzynę Napierkow-
ską, ksieni klasztoru św. Andrzeja, zostało dołączone do sprawozdania (ANK, AWMK, sygn. WMK V 43, 
s. 1353–1360)
44 W latach 1808–1812 ksienią była Katarzyna Napiórkowska (zm. 1828) r. – M. BORKOWSKA, Leksykon 
zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, t. 2: Polska Centralna i Południowa, Warszawa 2005, s. 299.
45 Uposażenie klasztoru zob. P. GĄSIOROWSKA, Konwent klarysek krakowskich do końca XVIII wieku. Stu-
dium prozopograficzne, Kraków 2015, s. 113–118.
46 Zadroże, wieś w gminie Trzyciąż, powiecie olkuskim – SEMKOWICZ, s. 343.
47 Skała, miasto w powiecie krakowskim – SEMKOWICZ, s. 278.
48 Maszków, wieś w gminie Iwanowice, powiecie krakowskim – SEMKOWICZ, s. 179.
49 Sułkowice, wieś w gminie Iwanowice, powiecie krakowskim – SEMKOWICZ, s. 295.
50 Baranów, wieś w gminie Skalbmierz, powiecie kazimierskim – SEMKOWICZ, s. 3.
51 Regulice, wieś w gminie Alwernia, powiecie chrzanowskim – SEMKOWICZ, s. 258.
52 Umianowice, wieś w gminie Kije, powiecie pińczowskim – SGKPiL, t. 12, 1892, s. 797.
53 Włoszczowice, wieś w gminie Kije, powiecie pińczowskim – SGKPiL, t. 13, 1893, s. 723.
54 Dworek w jurydyce Brzeg Miejski na przedmieściu Wesoła – SEMKOWICZ, s. 122–123.
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Chodkow55, Węgrzce56, Daromin57, Sadłowice58, Czermin59, Piotrowice60

w departamencie lubelskim
powiaty także niewiadome
Borow61, Kossin62, Mniszek63 i Krasnik64.
Z tych dóbr niektóre wsie, jako to: Maszkow, Sułkowice, Regulice, Umianowice 

i Włoszczowice klasztor na siebie trzyma i takowe administruje.// [s. 1354] Inne zaś 
dobra konwent PP. Franciszkanek S. Andrzeja, chcąc zadosyć uczynić rekwizycjom 
dla potrzeby wojska od Rządu Krajowego z dóbr tegoż konwentu wypisanym, a nie 
mając zapasów ani zboża, ani bydła, ani pieniędzy, do konieczności puszczenia 
dóbr w dzierżawę dla ratowania się w tej sytuacji przyprowadzonym będąc, takowe 
z dzierżawę wypuścił, i te są następujące:

1. Zadroże zaczynając od dnia 24 czerwca 1809 wypuszczone w sześcioletnią 
dzierżawę W. JP. Leopoldowi Prausowi za sumę roczną 8.000 zł pol.

2. Miasteczko Skała JP. Wojciechowi Janowskiemu za sumę roczną 18.000 zł pol. 
od dnia 24 czerwca 1809 w sześcioletnią dzierżawę puszczono.

3. Baranów W. JP. Janowi Twardzickiemu za sumę roczną 3.333 zł pol. gr 10 
zaczynając od dnia 24 czerwca 1809 w sześcioletnią puszczony posesję.

4. Chodkow W. JP. Wojciechowi Wolskiemu od 24 czerwca 1809 puszczony 
w sześcioletnią dzierżawę za sumę roczną 4.000 zł pol.

5. Węgrzce, Borow i Kossin od 24 czerwca 1809 w sześcioletnią dzierżawę za 
sumę roczną 24.000 W. JP. Leopoldowi Szczepanowskiemu wypuszczone.

6. Daromin i Sadłowice w sześcioletnią dzierżawę za sumę// [s. 1355] 26.000 zł 
pol. od dnia 24 czerwca 1809 W. JP Ksaweremu Łąckiemu wypuszczone.

7. Czermin na lat 9 zaczynając od dnia 24 czerwca 1809 W. JP. Rafałowi Jarzynie 
za sumę roczną 2.000 zł pol. w dzierżawę wypuszczony.

8. Piotrowice zaczynając od dnia 24 czerwca 1809 w sześcioletnią puszczone 
dzierżawę W. JP. Józefowi Bogackiemu za sumę roczną 8.000 zł pol.

9. Mniszek W. JP. Antoniemu Strusinskiemu od 24 czerwca 1809 w sześcioletnią 
wypuszczony dzierżawę za sumę roczną 5.333 zł pol. 10 gr.

55 Chodków Stary (Chotków), wieś w gminie Łoniów, powiecie sandomierskim – SGKPiL, t. 1, 1880, 
s. 638.
56 Węgrce, wieś w gminie Obrazów, powiecie sandomierskim – SGKPiL, t. 13, 1893, s. 260.
57 Daromin, wieś w gminie Wilczyce, powiecie sandomierskim – SGKPiL, t. 1, 1880, s. 906.
58 Sadłowice, wieś w gminie Wojciechowice, powiecie opatowskim – SGKPiL, t. 10, 1889, s. 201.
59 Czermin, wieś w gminie Dwikozy, powiecie sandomierskim – SGKPiL, t. 1, 1880, s. 810.
60 Piotrowice, wieś w gminie Zawichost, powiecie sandomierskim – SGKPiL, t. 8, 1887, s. 214.
61 Borów, wieś w gminie Annopol, powiecie kraśnickim – SGKPiL, t. 1, 1880, s. 318.
62 Kosin, wieś w gminie Annopol, powiecie kraśnickim – SGKPiL, t. 4, 1883, s. 461.
63 Mniszek, wieś w gminie Gościeradów, powiecie kraśnickim – SGKPiL, t. 6, 1885, s. 555.
64 Kraśnik, wieś w gminie Połaniec, powiecie staszowskim – SGKPiL, t. 4, 1883, s. 633.



36 Stan niniejszy gmachów duchowno narodowych

10. Krasnik w trzechletnią dzierżawę wypuszczony JP. Wojciechowi Kollatoro-
wiczowi za sumę 1.800 zł pol. rocznie, zaczynając od dnia 24 czerwca 1808.

11. Folwarczek na Wesołej przy Krakowie wypuszczony P. baronowi Kleshei-
mowi za sumę 600 zł pol. rocznie w trzechletnią posesję zaczynając od dnia 1 paź-
dziernika 1808 roku.

Jaka zaś klasztor z dóbr zadzierżawionych i przez siebie administrowanych per-
ceptę pobiera rocznie następnie okazuje.// [s. 1356]65

Percepta z dóbr 
zadzierżawionych 

w szczególności podług 
kontraktów

zł. pol. 
w banko-
cetlach65

grosze
zł. pol. 

w dobrej 
monecie

grosze
zł. pol. 
suma 

ogólna
grosze

z Baranowa 13.333 10 3.333 10
z Skały z propinacją 18.000 - 4.500 -
z Zadroża 8.000 - 2.000 -
z Daromina, Sadłowa 
i Dziurowa przyległości 26.000 - 6.500 -

z Piotrowic i Zawichostki 
propinacja 8.000 - 2.000 -

z folwarku Krasnik 1.800 - 450 -
z Chodkowa 4.000 - 1.000 -
z Czermina 2.000 - 500 -
z Mniszka 5.333 - 1.333 7 ½
z Borowa i Kossina 15.000 - 3.750 -
z Węgrzec 9.000 - 2.250 -
z folwarku na Wesołej przy 
Krakowie 600 - 150 -

Suma ogólna z dóbr 
zadzierżawionych z intrat 
bankocetlami płaconych na 
dobrą monetą redukowana

27.766 17 1/2

Percepta z dóbr na klasztor 
administrowanych
z Umianowic - - 6.101 20
z Włoszczowic - - 1.574 10
z propinacji włoszczowskiej 
i umianowskiej 3.000 - 750 -

z Maszkowa - - 1.856 -
z młyna tamże 1.000 - 250 -
z Sułkowic - - 1.000 15

65 Bankocetel (niem. Banco-Zettel – bilet bankowy), bankowa ceduła, bilet kasy, banknot wydawany przez 
Wiener Stadt-Banco, który pełnił od 1759 r. funkcję banku państwowego monarchii austriackiej – S. B. LINDE, 
Słownik języka polskiego, t. 1, cz. 1, Warszawa 1807, s. 108; A. MIKOŁAJCZYK, Leksykon numizmatyczny, s. 28.
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Percepta z dóbr 
zadzierżawionych 

w szczególności podług 
kontraktów

zł. pol. 
w banko-
cetlach65

grosze
zł. pol. 

w dobrej 
monecie

grosze
zł. pol. 
suma 

ogólna
grosze

z Regulic - - 1.620 -
tamże z dwóch browarów - - 2.625 -
Suma ogólna z tych dóbr - - - - 15.777 15
z dziesięcin rocznej percepty - - - - 2.677 15
z dochodów przypadkowych - - - - 2.980 7 1/2
Klasztor ma w małych 
kapitalikach sumę ogólną 
57.000 zł. pol. od tej pobiera 
rocznie prowizji

- - - - 2.875 -

Zbiór sum ogólnych dochodów 
czyni - - - - 52.076 25//

[s. 1357] Z tej intraty utrzymuje klasztor zgromadzenia zakonnego osób 31
Spowiedników, kapelanów, księdza Francuza przed klasztorem, organistę, ko-

ścielnego, rzeźnika, parobków; w klasztorze konwiktorki, sługi i tam dalej wszyst-
kich w liczbie osób 60

2. Utrzymuje gruntowych oficjalistów w dobrach na siebie trzymanych, z leśni-
czemi od rządu wyznaczonemi osób 11

3. Utrzymuje w klasztorze panien ubogich na stole i edukacji, osób 10
4. Z tej intraty wydaje klasztor na expensa gruntowe i na reparacją klasztoru, na 

podatki z dóbr i klasztoru, na utrzymanie szkół normalnych, na potrzeby kościoła 
i tam dalej.

Klasztor tenże obejmujący osób mieszkających, to jest zakonnic 31
Panien świeckich 34
Sług do kuchni, prania, pieczenia chleba i usłużenia zakonnicom 24
1. Ma cel zamieszkałych od zakonnic 33
2. Izbę na kasę 1
3. Infirmarje 2//
[s. 1358] 4. Fortiańską na dole stajnią 1
5. Na miejsce szpichlerza, spiżarni przeformowanej na szkoły normalne zajmuje 

sypka zboża i skład materiałów żywności. Cel bez pieców 14
6. Na chowanie sprzętów kościelnych izdebek 4
7. Na utrzymanie od potrzeby infirmarji ziół, pościeli i innych rzeczy dla chorych 

izdebek 2
8. Na skład rzeczy dla Przełożoneja 

9. Na maglowanie i utrzymywanie bielizny klasztornej 1

a wpisana liczba nieczytelna
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10. Dla zakonnic wysłużonych, które mają po jednej celce szczupłej na rzeczy 
i dla ich służących 8

11. Na kancelarią dla Przełożonej i ekonomki z komnatą 1
12. Dla nowicjuszek zimowe lektorium 1
Przed klasztorem
1. Są oficyny murowane dla spowiednika, kapelanów, pisarza, organisty i czela-

dzi, z których mieszkań jest pokoików z piecami 7
2. Jest szkoła normalna składająca// [s. 1359] się z klas IV, a zatem i pokoików 4
W tych pieców 3, tudzież pokoje 2 i sala dla panien świeckich z piecami razem 3
Na który to rozkaz dnia 9 listopada r.b. wydany klasztor Panien Franciszkanek 

w klasztorze S. Jędrzeja mieszkających Prześwietnej Komisji w pokorze w wy-
żej wyrażonych punktach ma honor odpowiedzieć. W Krakowie dnia 11 listopada 
1810.//-b

Kościół S. Piotra pojezuicki na ulicy Grodzkiej66

11. Kolegium przy tym kościele będące zostawszy za rządu zeszłego oddanym XX. 
Cystersom mogilskim67 w nadgrodę odebranego im w Mogile kościoła farnego68, 
zajęte później zostało na sądownicze dykasterja69 z warunkiem dawania rzeczonym 
księżom rocznego czynszu zł pol. 16.000 (jak Komisji dozorca tego kościoła, w braku 
kogo innego lepszą w tej mierze informacją dać mogącego, opowiedział). Sam więc 
tylko kościół opuszczony pozostał, przy którym jest zostawiony wyż rzeczony dozor-
ca, bez żadnego funduszu ani mieszkania, samemi tylko obietnicami utrzymowany. 
Kościół ten najpiękniejszej budowy ciosem wewnątrz wykładany, prawdziwą ozdobę 
miasta czyniący, przez niedbalstwo i opuszczenie// [s. 1392] znacznej podpada ruinie. 
Sklepienia poprzemakane i mury od wilgoci pozieleniałe oskarżają jego opiekunów. 

66 Dawne kolegium jezuitów z kościołem św. św. Piotra i Pawła (ul. Grodzka 54). Po kasacie zakonu 
jezuitów, w 1774 r. w budynku kolegium umieszczono księży jezuitów-emerytów, którzy opiekowali się ko-
ściołem. W 1780 r. nieruchomość przejęła Szkoła Główna Koronna – przez trzy lata działało tu seminarium 
nauczycielskie. W 1786 r. budynek kolegium i kościół przekazano cystersom z Mogiły – do 1796 r. funkcjono-
wało tu studium generalne. W 1796 r. władze austriackie przejęły gmach na siedzibę różnych urzędów, potem 
umieszczono w nim magazyny wojsk rosyjskich. W latach 1815–1846 urzędował tu Senat Wolnego Miasta 
Krakowa, potem c.k. Sądy – Krajowy i Apelacyjny. Kościół w latach 1796–1809 był austriackim kościołem 
garnizonowym, potem cerkwią dla wojsk rosyjskich, a w 1830 r. przeniesiono tu parafię ze zburzonego ko-
ścioła Wszystkich Świętych – FOLLPRECHT, s. 28, 30; BRUŹDZIŃSKI, s. 148. Por. K. FOLLPRECHT, Losy jezuic-
kich nieruchomości w Krakowie po kasacie zakonu, [w:] M. DERWICH (red.), Losy dziedzictwa po klasztorach 
jezuickich skasowanych na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz jego znaczenie dla powstania 
i działalności Komisji Edukacji Narodowej (w 240. rocznicę kasaty zakonu jezuitów i powstania KEN) (Dzie-
dzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach), w druku oraz Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach 
Polski i Litwy 1564–1995, oprac. L. GRZEBIEŃ przy współpracy zespołu jezuitów, Kraków 1996, s. 319–321.
67 Opactwo cystersów z kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Wacława w Mogile 
(obecnie w obrębie Krakowa, ul. Klasztorna 11).
68 Kościół parafialny św. Bartłomieja w Mogile.
69 Dykasteria (gr. dikasterion – władza, sąd) – urząd.
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Zamiast miedzi, którą cały kościół był pokryty, widać na kaplicach dachy z gontów, 
które pogniwszy i rynnami przyzwoicie nieopatrzone, wodę na mury przepuszczają 
tak dalece, iż prędkie tylko zaradzenie może tę piękną świątynię od upadku ratować. 
Wewnątrz także kościoła całym środkiem posadzka zakląkniona dowodzi, iż skle-
pienia grobowe uszkodzonemi bydź muszą, skąd byłoby niebezpieczno znaczniejszą 
liczbę ludu do niego wpuszczać póki reperacja nie nastąpi.

Bernardynki przy kościele S. Józefa i na S. Józefa ulicy70

12. Klasztor ten z trzech domów jest złożony, to jest z kamienicy, pałacyku 
i dworku71 przeto też jest najnieregularniejszej budowy. Kościół niewielki i w do-
syć dobrym stanie utrzymujący się, do którego przymurowana jest część klasztoru, 
mająca jeden korytarz na dole sklepiony, na schowania obrócony, drugi na piętrze 
z powałą, sześć cel zakonnych obejmujący. Następuje tak zwany pałacyk, którego 
dwa skrzydła obsłaniają z dwóch stron pierwszy podworczyk klasztorny, a mur ko-
ścielny i korytarze, pod którym jest wyjazd na ulicę, zamykają czworgran. Na dole 
tego domu znajduje się infirmaria, skarbiec, kuchnia, refektarz i mieszkania świec-
kich kobiet, na piętrze mieszkania zakonnic, na drugim zaś piętrze nowicjat z sze-
ściu cel pustych złożony. Kamienica to jest drugi dom, dla powiększenia klasztoru 
przyłączony na drugim podworczyku, murem od ulicy zasłonionym będący, mieści 
także mieszkania zakonnic i styka się z dworkiem, w którym na dole tylko są izby 
świeckim kobietom najmowane, na piętrze// [s. 1393] zaś jest tylko wielka sala nie 
mająca ścian, ale ma wolny przeciąg wiatru dla suszenia bielizny, wystawiona. Za 
tym dworkiem jest trzeci dziedziniec w nieforemnej figurze murem opasany i aż 
pod cmentarz dominikański72 podchodzący. Z części klasztoru do kościoła przy-
murowanej jest wnijście do ogrodu niewielkiego, z jednej strony murem, z drugiej 
gmachami władz sądowniczych73, a trzeciej własnością prywatną ograniczonego. 
Cały klasztor prócz nowicjatu spustoszałego obejmuje dwadzieścia sześć mieszkań 
różnej wielkości, pomiędzy któremi dziewięć sklepionych, inne zaś z powałami. 
Przed kościołem jest oficyna murowana o trzech sieniach, cztery mieszkania, każde 
o jednej izbie z schowaniem obejmująca.

70 Klasztor bernardynek z kościołem św. Józefa (ul. Poselska 21/23) – od wezwania kościoła początkowo 
tylko wschodnią część ulicy Poselskiej, a w XVIII w. całą, nazywano ulicą św. Józefa. W 1788 r. przeniesiono 
tutaj zakonnice ze zlikwidowanego klasztoru św. Agnieszki na Stradomiu – FOLLPRECHT, s. 28, 32, 33; ŚWIĘCH, 
s. 163–166; BORKOWSKA, s. 308–309; WYCZAWSKI, s. 519–522; E. SUPRANOWICZ, Nazwy ulic Krakowa, s. 128.
71 Klasztor fundowany w 1646 r. mieścił się początkowo w dawnym dworze Lanckorońskich, potem został 
powiększony o zabudowania dawnych dworów Tarłów i Pieniążków – W. NIEWALDA, H. ROJKOWSKA, Za-
budowa rezydencjonalna (możnowładcza) dawnego Okołu w XVI wieku, [w:] Między gotykiem a barokiem. 
Sztuka Krakowa XVI i XVII wieku (Biblioteka Krakowska, 136), Kraków 1997, s. 173–174.
72 Cmentarz otaczający kościół Trójcy Świętej obecnie ul. Dominikańska – E. SUPRANOWICZ, Nazwy ulic 
Krakowa, s. 45.
73 Tył posesji ul. Grodzka 54.
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Osób zakonnych mieszka 21, rezydentek 9, a dzieci uczących się 11, służących 7.
Dochód tego klasztoru zależy na procentach od kapitałów, tak dawniejszego 

zgromadzenia, jako też i drugiego po skasowaniu klasztoru S. Agnieszki74 z niemi 
złączonego, wynoszących sumę 299.450 zł pol., od której roczny procent wynosi 
14.912 zł gr. 15 pol. Rząd zeszły dodawał im na mocy dekretu nadwornego dnia 10 
lipca 1806 Nro 9557 kwotę złotych ryńskich 822 kr 575.

Dawniej starały się przełożone czynić potrzebne poprawy, teraz atoli już z przy-
czyny niedochodzenia procentów, już z powodu niepobierania z kasy rządowej 
przyznanego im dodatku, klasztor ten został zaniedbanym i przeto w wielu miej-
scach, a szczególniej w dachach, znacznej reperacji potrzebuje.//

[s. 1394] Franciszkanie na ulicy Brackiej76

13. Z kościołem wielkim i starożytnej budowy łączą się kruczganki obszerne, 
sklepione w czworgran, około znacznej wielkości placu zabudowane i wchód z ulicy 
mające, na których będąc kaplice za rządu austriackiego na składy tabak pozajmo-
wane zostały i dziś są jeszcze sprzętami wojskowemi zaprzątnione. Z kruczganków 
tych jest sień wielka, sklepiona, nieco porujnowana z przyczyny, iż w pierwszych 
chwilach wnijścia wojsk narodowych wozy wojskowe tam stawały. Sień ta obej-
muje refektarz, kuchnią, spiżarnią i ma dwa wychody, jeden na mały czworogranny 
dziedziniec, którego jedną ścianą jest samże klasztor zakonnikom zostawiony, trzy 
zaś inne składają dom za byłego rządu na administracją monopoliczną i mieszka-
nia oficjalistów z części klasztoru przerobiony. Drugi wychód na wielki klasztorny 
dziedziniec, wyjazd na ulicę naprzeciw biskupiego pałacu77 mający. W dziedzińcu 
tym jest szpichlerz murowany i o piętrze, wygodne sklepy na dole mający, tudzież 
wozownie i stajnie w części murowane, w części drewniane, a w części zburzone 
przez rząd zeszły w projekcie stawiania szkoły normalnej, której fundamenta z stro-
ny murów miejskich przed samą zmianą rządu rzucono. Na piętrze nad rzeczo-
nemi wyżej kruczgankami jest klasztor od księży zamieszkały obejmujący stancji 
nieogrzewanych pojedynczych pięć, podwójnych jedynaście, takichże nieogrzewa-
nych siedm, obszerną bibliotekę i potrzebną liczbę schowań. Część zaś od rządu, jak 
się wyżej rzekło, zajęta ma na dole sklepy i mieszkania trzy// [s. 1395] dla stróżów, 

74 We wrześniu 1787 r. zniesiono klasztor bernardynek przy kościele św. Agnieszki na Stradomiu (ul. Dietla 
30) – w lipcu 1788 r. przeniesiono zakonnice do klasztoru przy kościele św. Józefa na ul. Poselskiej. Opusz-
czone budynki na Stradomiu zostały sprzedane w czerwcu 1789 r. – FOLLPRECHT, s. 28, 32, 33; ŚWIĘCH, s. 159, 
162–166, 170; BORKOWSKA, s. 308; WYCZAWSKI, s. 517–519.
75 Do 1857 r. gulden (floren, złoty reński) liczył 60 krajcarów –  A. MIKOŁAJCZYK, Leksykon numizmatycz-
ny, s. 132–133.
76 Klasztor franciszkanów z kościołem św. Franciszka z Asyżu (pl. Wszystkich Świętych 2). Władze au-
striackie zajęły część zabudowań na skład tytoniu i magazyn wojskowy – FOLLPRECHT, s. 28, 36.
77 Ul. Franciszkańska 3.
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na każdym zaś z dwóch piętr po dziesięć do dwunastu pokojów i kuchenki. W tyle 
domu tego jest wielki i porządny klasztorny ogród, z strony zaś miasta przy kościele 
są dwie kamienice pod numerami 214 i 21578. Pierwsza z nich ma izbę z kuchenką 
na dole, dwie izby na pierwszym i dwie mniejsze na drugim piętrze. Druga ma na 
dole izbę szynkowną, na piętrze zaś izb trzy i schowanie. Obiedwie dosyć dobrze 
utrzymywane, lecz nieregularnie i niewygodnie zabudowane.

Zgromadzenie XX. Franciszkanów składa się z zakonników 18, z których klery-
ków 2 i laików 4.

Dochód ich stanowi procent od kapitału 130.000, korzyść z ogrodu mogąca bydź 
rachowana 250 zł pol. i najem domu, za zeszłego rządu na administracją monopo-
liczną obróconego, który im rocznie 2.400 zł pol. w bankocetlach przynosił.

Gmach cały dosyć dobrze utrzymowany, wyjąwszy znaki dawnego zaniedbania, 
dziś żadnej gwałtownej nie wymaga reperacji. Lecz część na użytek rządowy zajęta 
złym dachem jest pokryta, sufity zaś, znać dla spiesznej i niewczesnej za rządu ze-
szłego przedsiębranej fabryki, sztukami odpadają.

Dominikanie na ulicy Szerokiej79

14. Wspaniała ta gotyckiej budowy świątynia szczególniejszej jest długości, 
w szerokości zaś pięć osobnych sklepień na kolumnach i kaplicach wsparte widzieć 
się dają. Do jednej ściany kościoła przypierają kruczganki obszerne, sklepione, 
około znacznej obszerności podwórza zabudowane i osobne wnijście fortą na ulicy 
mające. W nich mieści się kapitularz, jedno przy nim mieszkanie i dwa schowania. 
Dalej jest drugi// [s. 1396] czworobok około już mniejszego placu studnią w środku 
mającego. Jedną ścianą tego czworoboku jest długie sklepione schowanie na ma-
gazyn klasztorny obrócone, druga obejmuje wnijścia do piwnic, refektarz wielki 
(oddzielną, że tak powiem, część klasztoru w wielki dziedziniec wysuniętą, stano-
wiący), kuchnia, mieszkanie dawniej przełożonych, a teraz mały niniejszego zgro-
madzenia refektarz i pomieszkanie prowincjała z dwóch pokojów złożone. Trzecią 
ścianę formuje korytarz próżny, który dawniej służył za wnijście do trzeciej części 
klasztoru, którą zeszły rząd był zajął na użytek, o którym się niżej powie. Czwartą 
ścianą jest korytarz, na którym piekarnia i kuźnia, z dawnego browaru zrobiona. 
Wielki dziedziniec klasztorny mieści w sobie studnię, stajnie z drzewa budowane 
i takąż wozownię, w której teraz jest magazyn soli skarbowej.

Na piętrze klasztoru jest jeden obszerny i widoczny korytarz od kościoła aż do 
dziedzińca, przez całą długość gmachu tego ciągnący się, po obydwóch stronach 

78 Nieistniejące budynki przy obecnym pl. Wszystkich Świętych – Plan miasta Krakowa Ignacego Ender-
le, s. 15, sekcja 41.
79 Klasztor dominikanów z kościołem Trójcy Świętej (ul. Stolarska 12). Dawna ul. Szeroka to obecnie 
pl. Dominikański. Władze austriackie zajęły część zabudowań na magazyny – FOLLPRECHT, s. 28, 36; E. SU-
PRANOWICZ, Nazwy ulic Krakowa, s. 45.
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którego są cele i wielka biblioteka nad wspomnianym wyżej wielkim refektarzem 
w dziedziniec wysuniętym będąca, blachą pokryta. Naprzeciw niej jest mały kory-
tarz i sala składające dwa pozostałe boki czworoboku do kościoła przypierającego. 
Nad korytarzami zaś drugiego czworoboku jest nowicjat i przejście do miejsc se-
kretnych. Mieszkań w tym klasztorze tak jak go dziś zakonnicy posiadają, znajduje 
się 40, pomiędzy któremi 14 tylko opalanych.

Stan murów, sklepień i dachów jest niezłym, w kruczgankach tylko, kapitularzu 
i refektarzu wielkim, które w ciągu ostatniej wojny i już po wnijściu wojsk naro-
dowych były na// [s. 1397] magazyn wojskowy zajętemi widać znaczną dezolacją, 
a szczególniej ucierpiały starożytne narodowe pamiątki w nadgrobkach znakomi-
tych kraju naszego ludzi, których rzeczone kruczganki są pełne.

Na cmentarzu80 kościół opasującym i od ulicy Szerokiej murem odłączonym, jest 
rząd kamienic różnej wielkości w posiadaniu XX. Dominikanów81. Wszystkie te 
dwóch piętrowe kamienice mają na dole sienie na przestrzał, wewnątrz zaś nie tylko 
że są mocno nadpustoszałe i bardzo źle utrzymowane, ale jeszcze w miarę swoich 
obszerności zbyt mało mieszkań obejmują. I tak w kamienicy Nro 70 dość wielkiej 
jest tylko jedna izba na dole, dwie na pierwszym i dwie na drugim piętrze, reszta 
domu pustkami stoi. W tyle jest przybudowany niski domek drewniany Nro 69, 
mający jedną izbę na dole, drugą na piętrze i jedno niewielkie schowanie. Kamie-
nica Nro 71 ma na dole izbę, sklep i ciemne schowanie, na pierwszym piętrze dwie 
izby z kuchenką ciemną i tyleż na drugim. Nro 72 na dole izbę jedną i schowania, 
na obydwóch piętrach po cztery izby i jednej kuchence. Nro 73 na dole izb cztery 
źle oświeconych i tyleż na obydwóch piętrach, z ciemnemi kuchenkami. Nro 74 
dwie izby na dole i po dwie na obydwóch piętrach. Nro 75 na dole ma izbę i sklep, 
na obydwóch piętrach także po dwie izby. Na koniec Nro 76, dom narożny na ulicę 
Szeroką wychodzący, w tej jednak obszerności nie ma jak tylko na dole sień wielką, 
jedną izbę na pierwszym piętrze, dwie izby znacznej wielkości tarcicami poprzegra-
dzane i toż samo na drugim82.

Wzdłuż ulicy Szerokiej ciągną się znowu domy do XX. Dominikanów należą-
ce83. Z tych pierwszy Nro 66 ma na dole aptekę// [s. 1398] z mieszkaniem apteka-
rza i kuchnią, tudzież komunikacją do forty klasztornej. Na pierwszym piętrze jest 
po obydwóch stronach sieni po trzy pokoje, z których jeden brak kuchni zastępuje, 
toż samo i na drugim piętrze. W tyle tego domu, na wielkim klasztornym dziedziń-
cu, jest kamienica z części klasztoru zrobiona, którą zeszły rząd austriacki prze-
znaczył był na szkołę dla dzieci żołnierzy regimentów w Krakowie garnizonem 

80 Cmentarz otaczający kościół Trójcy Świętej, obecnie ul. Dominikańska.
81 Dzieje należących do dominikanów kamienic przy ul. Stolarskiej, ul. Dominikańskiej i pl. Dominikań-
skim por. K. FOLLPRECHT, Miejskie własności krakowskich dominikanów, s. 147–158.
82 Zob. Plan miasta Krakowa Ignacego Enderle, s. 12, sekcja 41.
83 Kamienice położne przy ul. Stolarskiej.
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stawiających, dziś jest rzemieślnikom w najem puszczona. Na dole ma wzdłuż ko-
rytarza izb dwie, dla gospodarza trzecią w najem oddaną i sklep jeden. Na piętrze 
sala o czterech oknach z klasztorem komunikująca, przy niej sklep na schowanie, 
wzdłuż zaś korytarza dolnemu odpowiadającego jest stancji siedm i przejście do 
kamienicy Nro 65, która nic więcej nie ma, jak na dole izbę jedną z wychodem 
na ulicę Stolarską, na piętrze zaś sień  o dwóch oknach z przejściem do opisanej 
dopiero szkoły. Dom Nro 64 ma na dole sklepów niewielkich dwa i dwie dosyć 
obszerne izby. Na piętrze pokojów obszernych trzy, kuchenkę i sklepik mały, toż 
i na drugim piętrze. Podwórze tej kamienicy łączy się z wielkim klasztornym dzie-
dzińcem. Nro 63 ma na dole izbę małą niesklepioną i drugą większą sklepioną, 
na piętrze izb trzy, z których środkowa przemurowana na dwa osobne schowania 
i kuchenkę z tarcic zbudowaną. Na drugim piętrze izb dwie i sień obszerną, w któ-
rej różne małe schowania z tarcic porobiono. Nro 62 ma na dole po obydwóch 
stronach sieni dwie izby sklepione z komnatami i kuchenkami, toż urządzenie i na 
obydwóch piętrach. Wszystkie trzy dopiero opisane domy mają dolne sienie na 
przestrzał i jeden wspólny podworczyk parkanem// [s. 1399] tylko od wielkiego 
klasztornego dziedzińca oddzielony. W głębi podwórca tego naprost tyłów Nro 62 
jest chatka drewniana osobno stojąca, w której sionka tylko i jedna izba znajduje 
się. Dalej jest kamienica wąska świeżo odnowiona, a dawniej na oficynę klasztorną 
dla laików rzemiosłami trudniących się przeznaczona. Wschody z podworca pro-
wadzą na ganek drewniany, wewnątrz zaś domu tak na pierwszym jak na drugim 
piętrze jest po trzy pokoje niewielkie z garderobą, kuchnią i szpiżarnią. Na koniec 
przy bramie głównego dziedzińca klasztornego jest dom dawniej stolarnią zwany, 
w którym dziś umieszczana kasa magazynu soli skarbowej i mieszkanie kontrolora 
za umową z klasztorem w imieniu urzędu administracyjnego powiatu krakowskie-
go zawartą za kwotę roczną zł pol. 1.000, którą samaż administracja magazynowa 
jest upoważnioną płacić. Domek ten ma wnijście sklepione, gdzie jest umieszczona 
warta, straż przy kasie trzymająca, tudzież sklep na kasę i kancelarią magazynową 
razem służący. Na piętrze jest tylko dwie izby bez żadnego schowania. Budowla ta 
jest świeżo odnowioną i w dobrym stanie84.

Zakonników mieszka teraz 21, pomiędzy któremi kapłanów 10, kleryków 7 
i czterech laików.

Dochody klasztoru tego składają się z procentów od kapitału zł pol. 209.233 gr. 
10, z intrat folwarku Promnik Dominikański85 zwanego, wynoszących rocznie zł 
pol. 4.000, z czynszu wyżej opisanych kamienic wynoszącego zł pol. 2.000 i po-
bieranej jak się namieniło kwoty 1.000 zł pol. z administracji magazynu solnego.//

84 Zob. Plan miasta Krakowa Ignacego Enderle, s. 12, sekcja 41.
85 Folwark na Prądniku Czerwonym (obecnie w obrębie Krakowa, rejon ul. Dobrego Pasterza) – SEMKO-
WICZ, s. 241.
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[s. 1400] Dominikanki klasztor większy na ulicy Stolarskiej86

15. Złożony jest z kamienic częściami, przez sameż zakonnice z oszczędzanych 
własnych ich pieniędzy, różnemi czasy przykupowanych i łączonych. Na dole przy 
forcie jest rozmównica, izba i sklep dobrze zmurowane, z dziedzińca są cztery 
osobne wchody do sieniów ciemnych i pozór lochów mających, mieszkań ogółem 
w tych sieniach jest siedm z małemi schowaniami, po największej części pruskiemi 
murami87 albo drewnianemi ścianami poprzedzielanych. Na piętrze jest dziewięć 
mieszkań, refektarz i kaplica, do których są tak jak na dole osobne wchody z ganku 
drewnianego, wzdłuż klasztoru ciągniącego się. Drugie piętro jest nieco regular-
niejsze, ośm stancji obejmujące. Cały zaś klasztor tak wiele ma w sobie zakrętów, 
ciemnych sionek i schodów, iż niepodobna regularnego topograficznego opisania 
zrobić. W głębi dziedzińca jest jedna oficynka drewniana, na dole schowania, a na 
piętrze izb dwie mająca, druga zaś bez piętra cztery izby obejmująca, nad którą 
idzie znowu ganek drewniany, a w końcu zabudowania z drzewa, w którym jedna 
tylko izba znajduje się. Pomiędzy temi oficynami jest znowu kuchnia murowana 
i sklepiona i dosyć obszerna, dziś spustoszała.

Zakonnic mieszka 8, resztę klasztoru zajmują rezydentki. Dochodu klasztoru są 
procenta od kapitału zł pol. 60.000 i z najmowania mieszkań rezydentkom zł pol. 
102. Każda zakonnica stara się o siebie, ani nawet stołu wspólnego nie mają.

Mieszkania niewygodne, ganki nadwątlałe, budowle drewniane także, długiej nie 
obiecują trwałości, a lubo widocznej dezolacji nie ma i przełożona stara się, ile 
można, utrzymować dachy w dobrym stanie, wszelako szczupłość ich dochodów 
przy teraźniejszych// [s. 1401] wydatkach nie wskazuje możności wydołania kosz-
tom, jakich klasztor ten w krótkim czasie potrzebować będzie.

Dominikanki klasztor mniejszy na ulicy Stolarskiej88

16. Dwie wąskie kamienice z sobą spojone cały klasztor stanowią, w pierwszej 
jest forta i izba niezbyt wielka refektarzem zwana. Na piętrze jest korytarzyk wąski, 
na którym od ulicy jest cel dwie, od podworca zaś tyleż schowań, toż i na drugim 
piętrze. Druga część klasztoru, albo raczej druga kamienica, ma na dole izbę zwaną 

86 Klasztor dominikanek tercjarek tzw. „Większy” (ul. Stolarska 11/13). W marcu 1787 r. zdecydowano 
o likwidacji dwóch klasztorów dominikanek tercjarek mieszczących się przy ul. Stolarskiej („Większego” 
i „Mniejszego”) i przeniesieniu zakonnic do opactwa dominikanek na Gródku. Dekretu nie wykonano, gdyż 
siostry nie mogły się pomieścić w jednym klasztorze, w związku z tym zamknięto nowicjat. Ponownie decy-
zja zapadła w 1810 r. i została zrealizowana w 1812 r. W 1818 r. na licytacji oba budynki klasztorne zostały 
sprzedane – FOLLPRECHT, s. 28, 31, 35; ŚWIĘCH, s. 160, 166–168; BORKOWSKA, s. 326–327; W. KOMOROW-
SKI, Klasztory dominikanek przy ulicy Stolarskiej. Historia i architektura, [w:] A. MARKIEWICZ, M. SZYMA, 
M. WALCZAK (red.), Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, s. 199–210.
87 Mur pruski (niem. Fachwerk) – rodzaj ściany szkieletowej, wypełnionej murem z cegły.
88 Klasztor dominikanek tercjarek, tzw. „Mniejszy” (ul. Stolarska 11/13).
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rozmównicą i przejście na podworczyk parkanem od sąsiedzkiego oddzielony. Na 
piętrze jest jedna izba na ulicę, druga na tył, toż i na drugim piętrze.

Zakonnic jest cztery, a dochodem procent od kapitału 26.000 zł pol. Mury wpraw-
dzie dosyć dobre, ale dachy i wszystko co od drzewa porobione w klasztorze znaj-
duje się, bardzo nędzne, a szczupłość dochodów nie pozwala im żadnych przedsię-
brać reperacji. Stąd też mieszkania wcale niewygodne i samo tylko przywyknienie 
do miejsca może je zakonnicom znośnemi czynić.

Dominikanki na Gródku w ulicy Mikołajskiej89

17. Klasztor ten obszerny zabudowany jest w czworgran około dziedzińca, w które-
go środku studnia. Na dole przy forcie są dwie rozmównice sklepione, kaplica, zakry-
stia, refektarz wielki, kuchnia, refektarz mniejszy dla teraźniejszego zgromadzenia, 
szpiżarnia, izb pustych trzy, sklepów na drzewo dwa i mieszkań cztery. Na piętrze 
w trzech skrzydłach chór zakonny, cel dwadzieścia sklepionych, z których każda ma 
piec osobny, czwarte zaś skrzydło wzdłuż kościoła ciągniące się jest zupełnie spu-
stoszone.// [s. 1402] W zakrystiach tak księżej jak i zakonniczej tudzież w refektarzu 
wielkim mur główny od strony przedmieścia90 i sklepienia od dawnych czasów pory-
sowane, na piętrze zaś w tym skrzydle były kiedyś mieszkania, lecz dziś pustka zupeł-
na bez sklepień i ścian poprzecznich. Te tylko dezolacji wyjąwszy, które są skutkiem 
położenia klasztoru, iż przy samej bramie Mikołajskiej91 wybudowany, wystawio-
nym był w czasie szturmów do Krakowa przypuszczanych, na wielkie wstrząśnienia, 
zresztą gmach ten co do murów i sklepień jest w dobrym stanie. Dachy atoli naprawy, 
a cztery kominy wyprowadzenia na dach potrzebują, jedna albowiem z dawniejszych 
przełożonych w mniemaniu, iż umniejszy sobie opłaty podatku dymowego pozrzucać 
je kazała. Rzą d zeszły projektując połączenie Dominikanek z większego i mniejszego 
klasztoru, kazał w tym tu przygotowywać mieszkania, wszystkie więc cele wyporzą-
dzono, ale robota niedokładna zrobiła je na oko porządnemi, do prawdziwej zaś wy-
gody jeszcze w drzwiach, oknach i podłogach niektóre, acz małe, naprawki pozostają. 
Na dziedzińcu klasztornym przed kościołem jest kamienica murowana z gankiem 
drewnianym. W tej na dole izb trzy i kuchnia, na piętrze zaś izb cztery znajduje się.

Zakonnic mieszka w tym gmachu pięć, reszta częścią od świeckich osób za-
mieszkała, częścią próżnuje.

Dochodem ich jest procent od kapitału zł pol. 60.000 i czynsz od świeckich osób 
zł pol. 160 wynoszący.

89 Opactwo dominikanek z kościołem Matki Boskiej Śnieżnej na Gródku (ul. Mikołajska 21) – FOLL-
PRECHT, s. 28, 31, 35, 36; ŚWIĘCH, s. 166–170; BORKOWSKA, s. 326.
90 Przedmieście Wesoła, jurydyka szlachecka, od 1801 r. w obrębie Krakowa – Poczet, s. 744.
91 Brama Mikołajska, zamykająca ulicę Mikołajską w kierunku przedmieścia Wesoła (obecnie ul. M. Ko-
pernika).
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Kolegium pojezuickie S. Barbary92

18. Wnijście z placu jatek rzeźniczych93 prowadzi do dziedzińca niewielkiego, 
około którego gmach ten w cztery skrzydła jest zabudowanym. Na dole są dwie sale 
szkół elementarnych, jedna niewielka izba, kuchnia z mieszkaniem dla kucharza, 
studnia w jednym z pustych sklepów i parę innych także spustoszałych, z strony zaś 
kościoła// [s. 1403] zakrystia. Na pierwszym piętrze dwie stancje dla nauczycieli, 
każda z dwóch pokoi złożona, mieszkanie rektora mające salę obszerną i dwa poko-
je i dwa inne dla uczniów, w skrzydle zaś wzdłuż kościoła idącym salę i trzy stancje. 
Drugie piętro ma salę, stancji siedm niewielkich, a wzdłuż kościoła pięć małych 
pokoików. Trzecie piętro obejmuje jedną izbę wielką, dziś na schowanie obróconą, 
salę wielką także pustą i cztery małe stancje niezamieszkałe. Na pierwszym i dru-
gim piętrze wszystko jest sklepione wyjąwszy sale w których sufity, mieszkania 
zaś trzeciego piętra mają powały. Gmach ten jest dobrze utrzymowany, w dobrym 
stanie i prócz dachówek miejscami nadwątlonych żadnej istotnej reperacji nie zdaje 
się potrzebować. Puste zaś na dole sklepy i izby o których się mówiło, dla tego są 
nieurządzonemi, iż z nich stajnie robić zamyślono.

Kościół niewielki lecz piękny i dobrze utrzymowany z jednej strony blachą, 
a z drugiej dachówką jest pokryty. Gmach ten po zniesieniu zakonu Jezuitów, różne 
miewał przeznaczenia, w ostatnich czasach służył na główny szpital i szkołę ana-
tomii, gdy zaś pierwszy na Wesołą94, a drugą do Akademii przeniesiono, oddany 
został za zeszłego rządu Kanonikom Regularnym Bożogrobskiemi albo Miechowi-
tami zwanym, których z Stradomia, gdzie dziś jest Dyrekcja Skarbu Publicznego95, 
przeniesiono.

92 Jezuicki dom profesów z kościołem św. Barbary (Mały Rynek 8). Po kasacie zakonu jezuitów, w 1774 r. 
kościół św. Barbary został przekazany Kongregacji Kupieckiej, a klasztor przejęli księża mansjonarze z koś-
cioła Mariackiego. Od 1780 r. w budynku pojezuickim działał szpital kliniczny Szkoły Głównej Koronnej, 
który w 1788 r. przeniesiono do dawnego klasztoru karmelitów bosych na Wesołej, tworząc z niego Szpital 
Generalny św. Łazarza. W 1796 r. zabudowania, jako rekompensatę za klasztor z kościołem św. Jadwigi na 
Stradomiu, otrzymali bożogrobcy z Miechowa, którzy prowadzili tu szkołę, a kościół użytkowali wspólnie 
z Kongregacją Kupiecką. W 1837 r. władze uznały zakon bożogrobców za wygasły i przejęły nieruchomość, 
w której zakwaterowano, wojsko czyli Milicję Krajową – J. PASZENDA, Kościół św. Barbary w Krakowie 
z domem zakonnym księży jezuitów. Historia i architektura (Biblioteka Krakowska, 125), Kraków-Wrocław 
1985; Encyklopedia wiedzy o jezuitach, s. 322; FOLLPRECHT, s. 28, 30, 33, 39; EADEM, Losy jezuickich nieru-
chomości w Krakowie po kasacie zakonu; BRUŹDZIŃSKI, s. 148, 155.
93 Obecnie Mały Rynek, dawniej zwany Vendeta, Tandeta – E. SUPRANOWICZ, Nazwy ulic Krakowa, s. 99.
94 Zob. przyp. 170.
95 Prepozytura klasztoru bożogrobców w Miechowie z kościołem św. Jadwigi (ul. Stradomska 12/14). 
W 1796 r. zajęto klasztor, przenosząc zakonników do pojezuickich budynków przy kościele św. Barbary. Zabu-
dowania na Stradomiu w 1798 r. zostały przebudowane na siedzibę austriackiego urzędu celnego – FOLLPRECHT, 
s. 28, 30, 33, 38; BRUŹDZIŃSKI, s. 155; M. ZDANEK, Komisja Edukacji Narodowej, mnisi i uniwersytet. Karta 
z dziejów kolegium pojezuickiego w Krakowie, [w:] M. DERWICH (red.), Losy dziedzictwa po klasztorach jezuic-
kich; IDEM, Inwentarze dóbr bożogrobców miechowskich w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Dziedzic-
two Kulturowe po Skasowanych Klasztorach), Wrocław, w druku.
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Dziś mieszka w nim czterech rzeczonych Kanoników, którym rząd zeszły opiekę 
nad szkołami normalnemi, a dziś elementarnemi, powierzył.

Dochody ich są z procentu od kapitałów, który rocznie przynosi zł pol. 7.297, 
tudzież z pensji od konwiktorów, staraniu rzeczonych księży poruczonych, które 
od większej lub mniejszej liczby uczniów zależąc, nie mogą bydź oznaczonemi.//

[s. 1404] Duchaczki przy kościele po Karmelitanach 
u S. Tomasza na ulicy Szpitalnej96

19. Na dole jest rozmównica, jedna izba na mieszkanie dzieci w klasztorze edu-
kujących się oddana, zakrystia i sklep dosyć obszerny, w podworcu wyjazd na ulicę 
poprzecznią, mającym. Na piętrze z strony ulicy Szpitalnej mieszkanie przełożonej, 
trzy pokoje mające i wnijście do chóru zakonnego. Z strony podworca trzy cele 
i przejście na ganek drewniany, wzdłuż którego refektarz i kuchnia jest umiesz-
czoną. Na drugim piętrze z strony ulicy trzy cele, wszystkie są sklepione, inne zaś 
mieszczenia równie jak sienie mają powały. Kościół i klasztor jest w dobrym stanie 
co do murów i sklepień. Mur tylko graniczny w podworcu mocno porysowany.

Zgromadzenie to przenosząc się z klasztoru dziś na lazaret wojskowy zajętego97 
zachowało sobie własność kamienicy Nro 595 na ulicy Szpitalnej98, w placu cmenta-
rzem S. Ducha zwanym, leżący. Kamienica ta ma na dole izb dwie, mały podworzec 
i plac na ogródek niewielki służyć mogący, z trzech stron murem, a od podworca 
lichem parkanem obwiedziony. Na piętrze jest izb trzy i sień bez powały. Dół jest 
murowany, piętro zaś z drzewa. Cały dom jest bardzo w złym stanie, mury miejscami 
mocno porysowane, piętro z drzewa jak sie dopiero rzekło zbudowane, nachyla się 
ku upadkowi i tylko wspiera go podpora w szczycie dana, dach zupełnie podziura-
wiony. Dotąd jednak wszystkie izby są zamieszkałemi.

W klasztorze wyż opisanym mieszka zakonnic 6, resztę zajmują dzieci uczące się 
i świeckie rezydentki.

Dochodem są procenta od kapitału zł pol. 35.442 gr. 13, czynsz z kamienicy//
[s. 1405] Nro 595 wynoszący zł pol. 400, czynsz z 13 zagonów i dwóch morgów 
łąki w kwocie zł pol. 150. Tudzież z dodatku jaki z Kasy Religii99 za rządu zeszłego 

96 Zabudowania dawnego klasztoru karmelitów trzewiczkowych z kościołem św. Tomasza przy ul. Szpi-
talnej 12. Po 1794 r. zakonników przeniesiono do klasztoru na Piasku, zabudowania w 1801 r. przekazano 
duchaczkom, przeniesionym z własnego klasztoru przy pl. św. Ducha, w którym w 1802 r. osadzono księży 
emerytów – FOLLPRECHT, s. 28, 33–36; BRUŹDZIŃSKI, s. 150; ŚWIĘCH, s. 168–170; BORKOWSKA, s. 333.
97 W 1807 r. księża emeryci zostali przeniesieni z dawnego klasztoru duchaczek przy pl. św. Ducha do 
klasztoru marków przy ul. Sławkowskiej. Budynek dawnego klasztoru duchaczek sprzedano na licytacji 
w 1823 r. – FOLLPRECHT, s. 28, 33, 34; BRUŹDZIŃSKI, s. 156.
98 Nieistniejący budynek przy pl. św. Ducha, na cmentarzu otaczającym kościół Świętego Krzyża – Plan 
miasta Krakowa Ignacego Enderle, s. 20, sekcja 33.
99 W marcu 1782 r. cesarz austriacki Józef II utworzył Kasę Religijną (od lipca 1785 r. Fundusz Religijny), którą 
tworzyły majątki niektórych zniesionych klasztorów, beneficjów, prebend kapitulnych, kościołów i kaplic. Z tego 
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w kwocie zł pol. 980 pobierały, a który im teraz wyrokiem urzędu administracyj-
nego powiatu krakowskiego pod dniem 23 marca r.b. Nro 107 i reskryptem JW. 
Ministra Skarbu zapewnionym został.

Panny Czeskie przy kościele i na ulicy S. Jana100

20. Budowa tego klasztoru jest regularna i porządna. Na dole są dwie rozmównice 
dosyć obszerne, po obydwóch stronach furty, zakrystia, oratorium, refektarz obszerny, 
z izbą niewielką do obmywania naczyń, szpiżarnia, stancji mieszkalnych dwie, scho-
wań trzy i mała kuchenka do gotowania śniadań pannom świeckim. W podworcu jest 
wjazd sklepiony z ulicy, dalej budynek murowany dawniej na skarbczyk przeznaczony, 
dziś spustoszały, bez sklepień, drzwi ani okien. Na koniec oficyna z drzewa budowana, 
w której pralnia, kuchnia obszerna, piekarnia i izba dla służących znajduje się. Na pię-
trze klasztoru jest chór zakonny i stancji czternaście, schowań dwa, tudzież nad orato-
rium obszerne sklepione schowanie na sprzęty klasztorne. Drugie piętro nie ma żadnych 
mieszkań, ale tylko pięć obszernych sal na szkoły dla panien świeckich oddane. Piętro 
to jest świeżo za zeszłego rządu zbudowanym, lecz że budowa ta nie w przyzwoitej 
porze przedsięwziętą była, przeto sufity już się rysują. Przymurowane zaś z dziedziń-
ca miejsca potrzebne nie muszą mieć dobrze założonych fundamentów, ponieważ mur 
nowy zaczyna uchodzić i za sobą stary mur ciągnie, który już się znacznie zrysował.

Własnością tego klasztoru jest także kamienica na ulicy Szpitalnej// [s. 1406] Nro 
569101 leżąca, która z dwóch domów z sobą połączonych składa się i przeto ma dwa 
podworce murem podzielone. Na dole jest z dwóch stron sieni cztery mieszkania, 
każde z dwóch izb złożone. W głębi pierwszego podworca są dwa sklepy, w drugim 
zaś jest domek drewniany do muru przystawiony, ale bardzo ku upadkowi schylony 
i po skończonej zimie rozebranym bydź musi. Na piętrze jest cztery izby z strony 
ulicy, dwie kuchenki małe, z strony podworca dwie sale dosyć obszerne i dwa małe 
pokoje, z których jeden jest sklepionym. Nad sklepami w głębi podworca jest na 
dwóch piętrach po dwie izby. Drugie piętro kamienicy ma cztery izby, z których 
jedna jest pustą, dwie kuchenki, a z strony podworca dwie izby obszerne i dwa małe 

funduszu opłacano szkolnictwo, szpitale oraz nowe parafie – Continuatio edictorum et mandatorum universalium 
in Regnis Galiciae et Lodomeriae a die 1. Januarii ad ultimam Decembris Anno 1782 emanatorum = Kontynuacja 
wyroków i rozkazów powszechnych w Galicji i Lodomerii Królestwach od dnia 1. Styczni a aż do końca grudnia 
roku 1782 wypadłych, wyd. J. PILLER, Lwów 1783; s. 33–34; W. CHOTKOWSKI, Grabieże kościelne w Galicji, cz. 1, 
Kraków 1919, s. 26–27, 55; B. S. KUMOR, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 2, Kraków 1999, s. 246–248; 
E. M. ZIÓŁEK, Między tronem a ołtarzem. Kościół i państwo w Księstwie Warszawskim (Towarzystwo Naukowe 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Źródła i Monografie, 384), Lublin 2012, s. 203.
100 Klasztor prezentek z kościołem św. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty (ul. św. Jana 7). Nie ucier-
piał w okresie kasat XVIII–XIX w. – FOLLPRECHT, s. 29, 36; BORKOWSKA, s. 361.
101 Kamienica (ul. Szpitalna 18), siedziba zgromadzenia i szkoły od 1627 r., w 1726 r. przeniesiona do ka-
mienicy przy ul. św. Jana – R. GĄSIOR, T. MATUŁA, Szkoła Sióstr Prezentek w Krakowie w latach 1627–1918 
(Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Źródła i Monografie, 166, Prace z Historii 
Szkolnictwa w Polsce, 1), Lublin 1998, s. 32–44.
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pokoje. Cały dom jest dawnym i wyjąwszy pokoje pierwszego piętra nieco odno-
wione, z resztą zaniedbany, źle utrzymowany i wiele kosztu wymagający, ażeby 
mógł bydź na porządne mieszkanie przerobionym.

Zakonnic mieszka w wyż opisanym klasztorze 9. Z reguły utrzymować powinny 
12 sierot płci żeńskiej, zmarły zaś ksiądz Pruski kanonik krakowski102 na utrzymo-
wanie 12 innych fundusz zostawił, z resztą mieszczą się konwiktorki.

Dochód składają procenta od kapitału zł pol. 64.500, czynsz z najmu kamienicy 
Nro 569 w kwocie zł pol. 1.000, fundusz kanonika Pruskiego wynoszący rocznie zł 
pol. 3.100, pensji od konwiktorek pobierane, których ilość oznaczona z pewnością 
bydź nie może. Rząd zaś zeszły dodawał im z Kasy Religii na utrzymowanie szkoły 
zł pol. 6.000 rocznie.

Kolegium XX. Piarów na ulicy S. Jana103

21. Kolegium to zabudowane jest w dwa oddzielne skrzydła, z dwóch stron ko-
ścioła w środku będącego. Jedno z nich rząd zeszły// [s. 1407] austriacki przerobił 
na areszta policyjne, które po dziś dzień tamże zostają, drugie XX. Piarom zostawio-
ne. Na dole ma zakrystią, refektarz, szpiżarnią, kuchnią, izbę dla ludzi służących, 
sklep na schowanie, tudzież podworzec mały parkanem obwiedziony. Wszystkie 
dopiero wymierzone mieszczenia są obszerne i sklepione. Na piętrze jest stancji 
ośm wzdłuż korytarza po jednej stronie leżących, z których jedna ma dwa pokoje, 
stancje te nie są sklepionemi lecz tylko mają powałę. Nad zakrystią jest oratorium, 
z korytarza zaś wnijście do chóru kościelnego, przez który utrzymowała się dawniej 
komunikacja z drugim skrzydłem, dziś jak się rzekło, na areszta policyjne zajętym.

Kościół piękny i w dobrym stanie, w sklepieniach zaś w części przez XX. Piarów 
zamieszkałej widać lekkie rysy, które jednak nie zdają się grozić niebezpieczeństwem.

Na przedmieściu Piaski104, mają XX. Piarowie ogród obszerny murem obwiedzo-
ny z drewnianą oficyną, przytykający do terytorium klasztoru Panien Wizytek105.

W kolegium rzeczonym mieszka sześciu wypracowanych kapłanów. Dochody 
ich stanowi procent od kapitału zł pol. 143.000, czynsz z ogrodu zł pol. 700 i drugi, 
który im rząd zeszły zabraną część kolegji dekretem gubernialnym dnia 29 grudnia 
1799 Nro 21863 zapewnił.

102 Walenty Pruski, kanonik krakowski (zm. w 1798 r.), w 1790 r. zapisał 6 000 zł na edukację sześciu 
uczennic kształcących się u prezentek – B. PRZYBYSZEWSKI, Katalog kanoników Krakowskiej Kapituły Kate-
dralnej w XVIII wieku, Kraków 2009, s. 175–176.
103 Kolegium Pijarów z kościołem Przemienienia Pańskiego (ul. Pijarska 2). Władze austriackie zajęły część 
zabudowań na areszt – A. PITALA, Kolegium Pijarów w Krakowie, Kraków 1994, s. 126; FOLLPRECHT, s. 29, 37.
104 Rejon nieruchomości ul. Basztowa 6/8 (budynek dawnego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń 
Florianka) – S. TOMKOWICZ, Ulice i place Krakowa w ciągu dziejów. Ich nazwy i zmiany postaci (Biblioteka 
Krakowska, 63–64), Kraków 1926, s. 192; SEMKOWICZ, s. 121.
105 Opactwo wizytek (ul. Krowoderska 16).
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Bracia Miłosierdzia na ulicy S. Jana106

22. Wniście z furty obszerne i sklepione, służy w lecie do umieszczenia chorych 
dla dania im wolniejszego powietrza. Z tego jest infirmaria, w której stoi łóżek 12, 
dalej izba niegdy na aptekę służąca i laboratorium. Zakrystia, refektarz z dwóch 
izb zrobiony, kuchnia, sklepów trzy pustych i wyjazd sklepiony na ulicę// [s. 1408] 
S. Jana. Na piętrze jest cel mieszkalnych czternaście i jedna z schowaniem sklepio-
nym, izba duża na nowicjat przeznaczona i szpiżarnia. W tyle kościoła jest kamieni-
ca na ulicy S. Jana Nro 470107, ta ma na dole sień sklepioną i izbę, na obydwóch pię-
trach jest po jednej izbie od ulicy i po jednej od tyłów. Z strony przecznicy jest przy 
klasztorze kamienica o trzech oknach i o jednym piętrze pod Nro 468108 położona, 
zupełnie spustoszała. Wyjąwszy kościół, który jest w dobrym stanie, cały klasztor, 
kamienica w niego wpuszczona, równie jak i obydwie przyległe przez opuszczenie 
się dawnych przełożonych i niezapobieganie małym szkodom, do wielkiej bardzo 
przyszły dezolacji, mury znacznie popadane, sklepienia jedna bardzo porysowane, 
inne pozamakane, inne na koniec już wypadać zaczynające, prędką ruiną grożą.

Dziś mieszka zakonników dziesięciu, chorych zastała Komisja jedenastu.
Cały dochód stanowi procent od kapitału zł pol. 80.000, czynsz z najmu kamieni-

cy Nro 470 rocznie zł pol. 200 przynoszący i jałmużna, która w tych czasach bardzo 
małą daje pomoc.

Zgromadzenie XX. Emerytów przy kościele S. Marka 
na ulicy Sławkowskiej109

23. Klasztor dawniej Kanoników Regularnych de Paenitentia od zeszłego rzą-
du na dom emerytów diocezjonalnych obróconym został. Gmach ten ma na dole 

106 Klasztor bonifratrów z kościołem św. Urszuli (ul. św. Jana 22). W 1812 r. dekretem księcia warszaw-
skiego Fryderyka Augusta odebrano bonifratrom zniszczony klasztor i kościół przenosząc zakonników do 
dawnego klasztoru trynitarzy na Kazimierzu. Opuszczone budynki w 1813 r. przeznaczono na sprzedaż w dro-
dze licytacji – FOLLPRECHT, s. 28, 35; BRUŹDZIŃSKI, s. 155; H. KOMARYNSKA, Szpital Bonifratrów w Krakowie, 
s. 318–323.
107 Kamienica stanowiąca obecnie część nieruchomości ul. św. Jana 22, przylegająca do kościoła św. Ur-
szuli na ul. św. Jana. Należała do bonifratrów od 1719 r., nie weszła w obręb klasztoru, była wykorzystywana 
jako źródło dochodów z wynajmu – K. FOLLPRECHT, Zanim szpital bonifratrów w Krakowie zbudowano, [w:] 
M. SURDACKI (red.), Bracia, czyńcie dobro, s. 92.
108 Kamienica stanowiąca obecnie część nieruchomości ul. św. Jana 22, przylegająca do klasztoru 
od ul. św. Marka. Należała do bonifratrów od 1695 r., nie weszła w obręb klasztoru – ibidem, s. 92.
109 Zabudowania klasztoru kanoników regularnych od pokuty (marków) z kościołem św. Marka (ul. 
św. Marka 10), które władze przejęły w 1807 r. jako zamieszkane przez tylko trzech zakonników, umieszcza-
jąc w nim księży emerytów – FOLLPRECHT, s. 29, 34–35; BRUŹDZIŃSKI, s. 156; J. URBAN, Krakowska Kapituła 
Katedralna protektorką Domu XX Emerytów przy kościele św. Marka w Krakowie (1807–1939), [w:] Z. KLIŚ 
(red.), Studia z dziejów kościoła św. Marka w Krakowie, Kraków 2001, s. 67–69.
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wzdłuż korytarza cel ośm, dwie izby, z których jedna dziś refektarzem, druga 
schowaniem, zakrystią, szpiżarnią, kuchnią, piekarnie i wielkie dawny refektarz. 
Na piętrze jest cel pojedynczych dwanaście, trzy stancje po dwa pokoje mające 
i sala wielka, dawniej na nowicjat przeznaczona. W dziedzińcu jest ogród murem 
od obcych własności odgraniczony, stajnia drewniana do muru przyparta, szpi-
chlerz z drzewa budowany o piętrze i mieszkanie murowane, z dawnego szpichle-
rza zrobione, kościołowi przyległe i z klasztorem// [s. 1409] komunikujące, a za 
zeszłego rządu dla proboszcza, który miał utrzymować farę od S. Krzyża, z Szpi-
talnej ulicy110 przenieść się mianą, przeznaczone. Mieszkanie to ma na dole dwie 
izby obszerne, sklepione i kuchnią. Na piętrze zaś trzy izby porządne i obszerne 
z sufitami.

Dziś mieszka Kanoników Regularnych i Emerytów 10, Demeritów 3.
Dochody tego domu dwojakie są, jedne które należą do Kanoników, drugie wła-

ściwie do Emerytów. Pierwsze składają się z procentu od kapitału zł pol. 62.000 
i drugiego 2.000 zł pol. zakwestionowanego, zbioru z pola pomiędzy okopami111 
będącego, na którym wysiewa się korcy 8 zboża, na koniec z ogrodu na Nowej 
Wsi112, który im czyni rocznie zł pol. 40. Drugie stanowi procent od kapitału 
52.600 zł pol. i intrata z dwóch wsi, to jest Wronina113 z przyległością i Szyc114. 
Wronin z przyległością Wroniec zadzierżawiony na lat trzy za kwotę roczną zł 
pol. 8.000, Szyce zaś puszczone zostały w roku 1808 na lat trzy za kwotę roczną 
zł pol. 4.200 w bankocetlach.

Rząd zeszły wynadgradzając Emerytom za zabrany ich dom na lazaret, obowią-
zał się własnym kosztem klasztor i kościół do którego się przenieśli zupełnie wy-
porządzić i do tego jednak nie przyszło, a reperacje które poczyniono już się psuć 
zaczynają. Dach na kościele najwięcej opatrzenia potrzebuje, z resztą nigdzie nie 
widać, coby ruiną groziło.

110 Kościół parafialny Świętego Krzyża (ul. św. Krzyża 23), do 1807 r. zarządzany przez księży eme-
rytów, mieszkających w dawnym klasztorze duchaczek – D. REDEROWA, Studia nad wewnętrznymi dzieja-
mi Krakowa porozbiorowego (1796–1809), cz. 1. Zagadnienia urbanistyczne, („Rocznik Krakowski” 34), 
1958, 1, s. 110; J. URBAN, Związki kościoła św. Krzyża w Krakowie z domem księży emerytów (1783–1883), 
[w:] Z. KLIŚ, G. LICHOŃCZAK-NUREK (red.), Studia z dziejów kościoła św. Krzyża w Krakowie, t. 3, Kraków 
1999, s. 40–45.
111 Prawdopodobnie teren tzw. Strzelnicy przed murami miejskimi i Bramą Mikołajską – S. TOMKOWICZ, 
Ulice i place Krakowa, s. 196; SEMKOWICZ, s. 142.
112 Nowa Wieś Narodowa, własność królewska pod zarządem wielkorządów krakowskich (rejon z osią 
wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego, między ulicami Grottgera, Józefińską, Czarnowiejską, Kronikarza Galla 
i Siemieńskiego), w latach 1791, 1838–1853 i od 1910 r. w obrębie miasta Krakowa) – SEMKOWICZ, s. 203; 
Poczet, s. 767.
113 Wronin i Wroniec, wsie w gminie Koniusza, powiecie proszowickim, wcześniej własność szpitala 
św. Ducha w Krakowie – SEMKOWICZ, s. 337.
114 Szyce, wieś w gminie Wielka Wieś, powiecie krakowskim, wcześniej własność szpitala św. Marcina 
księży emerytów w Krakowie – SEMKOWICZ, s. 301.
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Reformaci na ulicy Rogackiej115

24. Zabudowanie klasztorne jest kwadratowym około ogródka, studnię w środ-
ku mającego. Na dole ma dwie izby gościnne, cztery sklepy, szpiżarnią, refektarz 
wielki, kuchnią a przy niej dwa wąskie sklepiki na schowanie naczyń kuchennych, 
dalej zakrystia, chór zakonny. Z boku klasztoru jest mały ogródek murem obwie-
dziony// [s. 1410] dla zabawy zakonników. Na piętrze są cele, infirmaria obszerna 
i porządna, w której mieści się pięć łóżek firankami opatrzonych, ale drugie pięć 
zmieścić by się wygodnie mogły, dwa sklepy dobrze obwarowane i biblioteka. Nad 
jednym zaś skrzydłem klasztoru jest drugie piętro, także cele zakonników miesz-
czące, w których w całym gmachu znajduje się 42, a pomiędzy niemi 11 opalonych. 
Za klasztorem i wedle kościoła są trzy podworce, jeden z nich otoczony gankami 
murowanemi do miejsc potrzebnych prowadzącemi, w drugim jest browar, dziś 
bezużytecznie stojący, w trzecim są stajnie i wozownie murowane, z wyjazdem na 
ulicę, wszystko wysokim murem otoczone.

Równie klasztor jak kościół dobrze są utrzymowanemi, a korytarze, cele i wszyst-
kie mieszczenia sklepione. Naprzeciw kościoła jest plac obszerny murem obwie-
dziony i drzewami wysadzony do odbywania procesji.

Zakonników mieszka 29, pomiędzy któremi kapłanów 19, kleryk 1 i braci 9.
Funduszu żadnego nie mają jedynie z jałmużny siebie i gmachy utrzymują, wsze-

lako nigdzie najmniejszej dezolacji nie znać.

Przedmieście Wesoła116

Karmelitki117

 25. Gmach ten obszerny zabudowanym jest w czworgran do kościoła przyty-
kający i przedzielony korytarzem bez cel, jedynie do przechadzki służącym, po 
obydwóch stronach którego są ogródki. Dół klasztoru zajmuje cel dziewięć, roz-
mównicę, pralnią, kuchnię, refektarz, szpiżarnię, kaplicę dla nowicjuszek, zakry-
stia, skarbiec, chór zakonny. Na piętrze nad dwoma tylko bokami czworokąta zabu-
dowanym, są mieszkania i schowania zakonnic. Cały klasztor obejmuje mieszkań 
20, nie licząc w to kilku izb sprzętami// [s. 1411] zarzuconych. Za klasztorem jest 

115 Klasztor reformatów z kościołem św. Kazimierza (ul. Reformacka 4). Nie ucierpiał w okresie kasat 
XVIII–XIX w. – FOLLPRECHT, s. 29, 36. Por. J. PASIECZNIK, Kościół i klasztor reformatów w Krakowie (Biblio-
teka Krakowska, 119), Kraków 1978.
116 Przedmieście Wesoła (rejon ul. M. Kopernika), jurydyka szlachecka, od 1801 r. w obrębie miasta Kra-
kowa – Poczet, s. 744.
117 Klasztor karmelitanek bosych z kościołem św. Teresy na Wesołej (ul. M. Kopernika 44). Jesienią 1787 r. 
zostały tu przeniesione karmelitanki bose z klasztoru przy kościele św. Marcina (ul. Grodzka 58), opuszczone 
zabudowania przy ul. Grodzkiej w 1816 r. przekazano gminie ewangelickiej  – FOLLPRECHT, s. 28, 32, 36, 38; 
ŚWIĘCH, s. 161–162; BORKOWSKA, s. 336; B. J. WANAT, Zakon karmelitów bosych w Polsce. Klasztory karme-
litów i karmelitanek bosych 1605–1975, Kraków 1979, s. 669–684.
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dziedziniec niewielki z studnią i szopą na drwa, przy nim wielki ogród owoco-
wy, wysokim murem obwiedziony. Mury są dobre, wyjąwszy środkowy korytarz, 
w którym sklepienie nieco napęknione, lecz dachy naprawy potrzebują. Kościół 
niewielki, ale pięknej budowy i bardzo dobrze utrzymuje się. Przed klasztorem i ko-
ściołem są trzy dziedzińce małe, każdy osobnym murem oddzielony. Na pierwszym 
jest oficyna murowana, na dole kuchnią, a na piętrze dwie izby dla służących kobiet 
mająca. Drugi dziedziniec przed kościołem niezabudowany, na trzecim jest takaż 
sama oficyna murowana jak i na pierwszym, mająca na dole i na piętrze po dwie 
izby niewielkie na mieszkanie spowiednikowi klasztornemu oddane. Przy tej oficy-
nie jest budynek niski, murowany, bez piętra dla gospodarza i parobków klasztor-
nych, a przy niem schowanie niewielkie z drzewa przystawione.

W gmachu tym mieszka zakonnic 12, bez żadnej świeckiej osoby.
Dochodami jest ich procent od kapitału zł pol. 200.000, czynsz z ogrodu na Czar-

nej Wsi118 wynoszący zł pol. 315 i jałmużna, która oznaczoną bydź nie może.

Kościół S. Giertrudy za Nową Bramą119

26. Murowany lecz mocno spustoszały, a nawet ściany i dach nadrujnowane, żad-
nego przy niem nie masz mieszkania, bez żadnego dozoru, dla braku drzwi na za-
mknięty i Komisja nie mogła ani o inwentarzu, ani o funduszu jego żadnej powziąść 
wiadomości.a-teraz zupełnie zburzonyb-a.

Przedmieście Kleparz120

Kościół S. Krzyża121 na Długiej ulicy//

[s. 1412] 27. Murowany, za rządu zeszłego na magazyn siana i słomy, za teraź-
niejszego zaś na skład broni zajęty, a teraz wypróżniony, bez żadnego jest dozoru. 

a–a Dopisane inną ręką
b Trzy wyrazy nieczytelne
118 Czarna Wieś, własność miejska (rejon między wschodnią stroną al. A. Mickiewicza, poprzez ul. Czar-
nowiejską i ul. Nawojki, po ul. Armii Krajowej), w latach 1791–1853 i od 1910 r. w obrębie miasta Krakowa) 
– SEMKOWICZ, s. 37; Poczet, s. 766.
119 Nieistniejący kościół św. Gertrudy znajdował się na tyłach klasztoru dominikanów, na terenie dawnego 
cmentarza dla skazańców za murami miejskimi (teren obecnych Plant w pobliżu ul. Siennej). W 1803 r. część 
sprzętów przeniesiono do kościoła św. Mikołaja na Wesołej, w 1810 r. kościół został zamknięty, a w 1822 r. zbu-
rzony – M. ROŻEK, Nie istniejące kościoły Krakowa, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 33, 1983, s. 111–112.
120 Kleparz, miasto królewskie założone przez króla Kazimierza Wielkiego w 1366 r., od 1794 r. dzielnica 
Krakowa – Poczet, s. 32–34, 56–60.
121 Nieistniejący kościół (zwany Słowiańskim lub Męki Pańskiej) benedyktynów obrządku słowiańskiego 
znajdował się w rejonie obecnego pl. Słowiańskiego, od początku XVI w. zarządzany przez wikariuszy kole-
giaty św. Floriana. Budynek został sprzedany na licytacji w 1818 r., w miejscu kościoła powstał plac targowy 
– M. ROŻEK, Nie istniejące kościoły Krakowa..., s. 114–115.
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Z kościółkiem tym łączy się dom murowany dla kapelana, mający izbę z komorą 
i kuchenkę w sieni, zupełnie spustoszały i nadrujnowany. Dachy nawet tak na ko-
ściele, jak na domu bardzo w złym stanie. Przy domu jest ogród albo raczej plac 
pusty długości 20, a szerokości 17 sążni mający.

Fundusz tego kościoła przynosi dochodu rocznego zł pol. 180, sprzęty zaś jego 
podług zeznania księdza Borańskiego, wikariuszu kościoła farnego S. Mikołaja122, 
zawiadującego tym pustym kościółkiem, mają się w skarbcu rzeczonego farnego 
kościoła znajdować.

Kościół S. Walentego123 na Długiej ulicy

28. Murowany, w pół sklepiony, a w pół podsiębitkę mający, złym dachem po-
kryty. Przy nim szpital murowany spustoszały, w którym na dole jest sień i izba 
dla ubogich. Na piętrze sień i jedna izba bez okien, drzwi i pieca. Przy nim ogród 
odłogiem leżący.

Fundusz tego szpitala przynosi dochodu rocznego zł pol. 134, z którego dwóch 
ubogich utrzymują. Trudni się niem kapelan ksiądz Sobierayski, który obowiązany 
był dwie msze w tydzień odbywać, lecz gdy kościółek spustoszał, na skład broni był 
zajętym, dziś chociaż wypróżniony, do nabożeństwa służyć nie może. Sprzęty zaś 
jego złożone są w skarbcu kościoła farnego S. Floriana124, których inwentarz przy 
rzecznym kapelanie zostaje.

Kościół i szpital S. Szymona [i] Judy125

29. Podobnież jak poprzedzające murowany i znacznej potrzebujący poprawy. 
Rząd zeszły użył kościoła na skład broni, toż i za niniejszego// [s. 1413] miał prze-
znaczenie, teraz nic w niem nie masz, ale też i do służby Bożej w tym stanie jak jest, 
użytym bydź nie może. Dom przy niem będący szpitalem zwany ma izbę z komnatą 
dla kapelana, izbę dla ubogich, dwie izby dziś najmowane i trzy piwnice. Przy szpi-
talu są dwa ogrody, jeden dla kapelana, drugi dla szpitala i znowu inny ogród na 
boku do niego należący.

122 Kościół parafialny św. Mikołaja (ul. Kopernika 9).
123 Nieistniejący kościół św. Walentego ze szpitalem dla trędowatych znajdował się w rejonie posesji ul. 
Pędzichów 1–3, podlegał kolegiacie św. Floriana. Został rozebrany w 1818 r. – L. WACHHOLZ, Szpitale kra-
kowskie 1220–1920, t. 1 (Biblioteka Krakowska, 59), Kraków 1921, s. 46–49; M. ROŻEK, Nie istniejące 
kościoły Krakowa, s. 113–114.
124 Kościół parafialny św. Floriana, do 1786 r. kolegiata uniwersytecka (ul. Warszawska 1).
125 Nieistniejący kościół św. św. Szymona i Judy ze szpitalem ubogich znajdował się przy dzisiejszej ul. 
Warszawskiej, podlegał kolegiacie św. Floriana. Od 1800 r. był wykorzystywany jako spichlerz, w 1859 r. 
przekazany szarytkom – M. ROŻEK, Nie istniejące kościoły Krakowa, s. 112–113.
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Fundusz szpitalny przynosi rocznego dochodu zł pol. 489, lecz Komisja prze-
glądając dokumenta dostrzegła, iż wszedłszy w ścisłe rozpoznanie funduszu i przy 
lepszym urządzeniu dochód mógłby się większym okazać. Funduszem tym za-
rządza JP. Szczepan Lubowiecki126 z tytułu, że był niegdyś członkiem Magistratu 
kleparskiego, przy którym z erekcji opieka tego szpitala zostawać miała. Sprzęty 
kościelne i srebra znajdują się w skarbcu kościoła S. Floriana, a inwentarz w ręku 
P. Lubowieckiego.

Wizytki127

30. Dwa czworgrany, mające w środku małe ogródki, otacza wielki korytarz, taki 
jest kształt klasztoru tego. W dolnym zabudowaniu mieści się zakrystia klasztorna 
i kapłańska, chór zakonny, mieszkanie przełożonej, infirmaria, kuchnia, refektarz, 
szpiżarnia, piekarnia, izba schadzek dla zakonnic, dwie szkoły dla panien świec-
kich, ich refektarz. Cztery rozmównice i schowania na drwa i węgle, z wnijściem 
do niewielkiego ogrodu do zabawy panien konwiktorek przeznaczonego, osobny 
znowu korytarz w tył klasztoru wysunięty, w którym jest izba do suszenia bieli-
zny. Z tego wychodzi się na dwa podworczyki małe, murowanemi budynkami bez 
piętra otoczone, w których znajdują się sklepy dwa, izby dwie dla świeckich służą-
cych, drwalnia wielka murowana z wyjazdem na folwark, tudzież mieszkanie ko-
biet ogrodem się trudniących. Ogród// [s. 1414] ten jest znacznej wielkości murem 
wysokim obwiedziony, a w końcu jego sadzawki i pralnia murowana, z trzech izb 
złożona. Piętro klasztoru tym samym kształtem jak i dół zabudowane, mieści w so-
bie mieszkanie panien świeckich z sześciu stancji złożone, reszta w liczbie 33 na 
mieszkanie zakonnic przeznaczone.

Wszystko tak na dole jak na piętrze jest sklepione i cały klasztor, równie jak ko-
ściół, w dobrym stanie i ochędożnie utrzymowany. Na cmentarzu przed kościołem 
są dwie oficyny murowane, jedna większa wcale porządna, siedm pokojów z sobą 
komunikujących mająca, w drugiej jest mieszkanie kapelana z dwóch pokojów zło-
żone, dwie izby sklepione dla służących i znowu jest druga sień, z której jedna izba. 
Oficyny te utrzymują się dosyć dobrze.

Za ogrodem klasztornym jest ogród gospodarski mniejszy nieco od pierwszego, 
murem obwiedziony, a przy niem folwark z dziedzińcem znacznej obszerności, na 
którym są stajnie z drzewa budowane. Szpichlerz duży murowany, o piętrze teraz 
na różne schowania i na mieszkanie gospodarza przerobiony. Wozownia wielka mu-
rowana z przejazdem do ogrodu klasztornego i browar murowany, z dwoma miesz-

126 Szczepan Lubowiecki, mieszczanin kleparski, w 1793 r. ławnik kleparski, od 1794 r. burmistrz Wydzia-
łu II Kleparskiego miasta Krakowa – Poczet, s. 55, 56, 60, 211, 220.
127 Opactwo wizytek z kościołem św. Franciszka Salezego (ul. Krowoderska 16). Nie ucierpiało w okresie 
kasat XVIII–XIX w. – FOLLPRECHT, s. 29, 36; BORKOWSKA, s. 371.



56 Stan niniejszy gmachów duchowno narodowych

kaniami niegdyś dla piwowarów przeznaczonemi. Wszystkie te budynki są bardzo 
zaniedbane i popustoszone. Mury wszelako i sklepienia dobre.

Zakonnic mieszka w tym gmachu 28, te utrzymują ubogich panienek na funduszu 9, 
pensjonatek 27.

Dochodem ich jest procent od kapitałów wynoszący rocznie zł pol. 3.700, intra-
ta z wsiów Piotrkowice128 w powiecie jędrzejowskim, Łyszkowice129 w powiecie 
hebdowskim i Giebułtów130 w powiecie krakowskim. Pierwsza z nich puszczona 
w dzierżawę JP. Adamowi Parysowi//[s. 1415] od roku 1808 na lat trzy za kwotę 
20.000 zł pol. w bankocetlach. Druga JP. Felicjanowi Zagrodzkiemu w roku 1809 
za kwotę zł pol. 8.000 w bankocetlach. Trzecią klasztor na siebie trzyma i ma mieć 
dochodu zł pol. 4.000.

Przedmieście Piasek131

Karmelici132

31. Wszedłszy fortą na kruczganki w czworgran około podworca z studnią zabu-
dowane i w lewą stronę udawszy się, jest wnijście do sionki, przy której z jednej 
strony jest izb dwie, po drugiej jedna, dosyć duża i wnijście na mały podworczyk 
prowadzący do wielkiego dziedzińca, mającego osobny wjazd. Dalej na kruczgan-
kach jest sala duża, z której za rządu austriackiego była najprzód szkoła normalna, 
potem lazaret, na koniec więzienie żołnierskie, dziś zaś skład wojskowych potrzeb. 
Przy sali tej wyjście na wielki dziedziniec, a przez sionkę szczupłą przeszedłszy 
jest kuchnia obszerna i jedna duża izba, także na składy wojskowe zabrana. Na ko-
niec w dalszym ciągu kruczganków refektarz wielki, kuchnia, szpiżarnia, skarbiec, 
zakrystia, tudzież wnijście do kościoła. Dwoje wschodów głównych wprowadza 
dwoma osobnemi wnijściami na piętro ponad dolnemi kruczgankami, w czwor-
gran zabudowane. Rząd austriacki zabrawszy pół tego klasztoru na lazaret w czasie 
ostatniej wojny porobić kazał w środku dwóch przeciwległych korytarzy przepie-
rzenia tak, że klasztor na dwie oddzielne części przeciętym został. W części którą 
rząd ten zajął znajduje się stancji 17, pomiędzy któremi 10 jest opalonych lub niemi 
bydź mogących, siedm bez pieców i znowu pięć małych celek nieopalonych, ra-
czej na schowanie służyć mogących. W drugiej części, która zawsze zakonnikom// 
[s. 1416] zostawiona była, jest mieszkań 12, pomiędzy któremi 7 opalonych i orato-

128 Piotrkowice, wieś w gminie Wodzisław, powiecie jędrzejowskim – SEMKOWICZ, s. 225.
129 Łyszkowice, wieś w gminie Koniusza, powiecie proszowickim – SEMKOWICZ, s. 173.
130 Giebułtów, wieś w gminie Wielka Wieś, powiecie krakowskim – SEMKOWICZ, s. 57.
131 Garbary, przedmieście Krakowa, jurydyka miejska, od 1801 r. w obrębie Krakowa – dzielnica Piasek 
– Poczet, s. 700.
132 Klasztor karmelitów trzewiczkowych z kościołem Nawiedzenia NMP na Piasku (ul. Karmelicka 19). 
Ok. 1794 r. przeniesiono tutaj zakonników ze zlikwidowanego klasztoru przy ul. św. Tomasza, władze au-
striackie zajęły część zabudowań na lazaret wojskowy i więzienie – FOLLPRECHT, s. 28, 34, 36.
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rium. Na koniec z drugiej strony kościoła jest skrzydło klasztorne dawniej nowicjat, 
zupełnie oddzielne, tylko małym gankiem z klasztorem komunikujące. Skrzydło 
to jest od czasów zeszłego rządu wypróżnionym, ponieważ gdy po zburzeniu ko-
ścioła S. Szczepana133 fara została do tego tu kościoła przeniesioną, proboszczowi 
tej fary miano z niego mieszkanie wyporządzić, lecz do dziś dnia jest bez urządze-
nia i mieszkańców. W skrzydle tym znajduje się na dole izb trzy, o dwóch oknach 
i cztery mniejszych. Na piętrze jest wzdłuż korytarza po jednej stronie spustoszała 
kaplica z zakrystią, przy niej dwie cele i znowu trzy pokoje, każdy z dwóch cel zro-
biony, a czwarty z jednej celi. Z drugiej strony cztery mieszkania dla wikariuszów, 
każde o dwóch celach, kuchnia i szpiżarka. Oddzielono także dla proboszcza mały 
ogródek z wielkiego klasztornego.

Na wielkim klasztornym dziedzińcu jest browar wielki z suszarnią i szpichle-
rzem murowanym o piętrze, dalej domek o trzech mieszkaniach, z których dwa 
o jednej izbie z schowaniem, trzecie o dwóch izbach. Przy domku tym wozownia 
murowana, szpichlerz duży murowany o piętrze, stajenek dwie dla bydła i oficyna 
murowana, w której na dole izb sześć, na piętrze zaś wzdłuż korytarza jest cel ośm 
opalonych i komunikacja z gankiem drewnianym do klasztoru. Gmachy te są dosyć 
w dobrym stanie, wyjąwszy małe dezolacje tej części, która na użytek wojskowy 
obróconą była.

Dziś mieszka zakonników dziesięciu, pomiędzy któremi kapłanów sześciu, kle-
ryk 1, laików 3, czterech zaś na parafie wysłano.

Dochodem ich są procenta od kapitału z czynszami z ogrodów rocznie 5.141 zł 
pol. gr. 22, intrata wsi Naramy134 wynosząca zł pol. 2.250.//

[s. 1417] Kapucyni135

32. Mały ten i szczupły klasztor ma cztery wąskie korytarze na dole i cztery na gó-
rze. Pierwszy z nich wzdłuż kościoła idący jest próżnym, w końcu tylko ma wnijście 
do chóru zakonnego i do ogrodu. Inne trzy korytarze na dole mają cztery małe schowa-
nia, dwie izby szczupłe dla laików robotą sukien zakonnych trudniących się, refektarz, 
kuchnią, piekarnią, szpiżarnię. Na piętrze są cele zakonników w liczbie 30, pomiędzy 
któremi pięć tylko opalanych, inne ciepłem z refektarza i izb krawieckich luftami się 
ogrzewają i tak są wąskie, że więcej nad cztery łokcie długości, a trzy szerokości mieć 

133 Nieistniejący kościół parafialny znajdujący się w południowo-zachodniej części obecnego pl. Szczepań-
skiego. Od końca XVI w. do 1732 r. należał do jezuitów, w 1758 r. został przekazany Akademii Krakowskiej. 
W 1797 r. siedziba parafii została przeniesiona do kościoła karmelitów (trzewiczkowych) na Piasku, gdzie 
w 1801 r. umieszczono także relikwie świętych oraz część wyposażenia. Kościół został zburzony w 1802 r. – 
Encyklopedia wiedzy o jezuitach, s. 321–322; K. FOLLPRECHT, Losy jezuickich nieruchomości w Krakowie po 
kasacie zakonu.
134 Narama, wieś w gminie Iwanowice, powiecie krakowskim – SEMKOWICZ, s. 197.
135 Klasztor kapucynów z kościołem Zwiastowania NMP (ul. Loretańska 11). Nie ucierpiał w okresie kasat 
XVIII–XIX w. – FOLLPRECHT, s. 29, 36.
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nie mogą. Biblioteka jest osobno do klasztoru przymurowana. Sala ta ma cztery okna, 
pod nią zaś na dole dwa pokoiki gościenne. Kościół i kaplica136 osobna Loretem zwa-
na dobrze się utrzymują, klasztorne zabudowania są również w dobrym stanie, lecz 
w niem nigdzie sklepienia nie masz, korytarze nawet są powałami przykryte.

Z trzech stron klasztor i kościół jest otoczony ogrodem, obmurowanym i podzielo-
nym na trzy części. W dwóch skrajnych sadzą warzywa na potrzebę klasztoru i mają 
małą oranżerią. Średnia zaś część tak szeroka jak klasztor, jest na cztery ogródki do 
zabawy przełożonym służące, sztakietami przegrodzoną. Przy ogrodzie jest podwo-
rzec niewielki na skład drzewa, z wyjazdem na plac przed kapucyński zwany.

Zakonników mieszka dziewięciu, pomiędzy któremi kapłanów 5, laików 4. Żyją 
jedynie z jałmużny.

Przedmieście Smoleńsko137

Szpital Bożego Miłosierdzia138

33. Szpitalem tym jest lichy drewniany budynek w ziemię przez dawność weszły, 
w którym sień na przestrzał, po obydwóch// [s. 1418] jej stronach po dwie izby 
z komnatami w najem jak teraz puszczane. W tyle plac niewielki parkanem starym 
obwiedziony. Po drugiej zaś stronie drogi kościółek niewielki murowany i mieszka-
nie proboszcza, w tyle którego ogródek oparkaniony. Mieszkanie to jest o piętrze, 
na dole znajduje się kuchnia, stancji dwie, każda o jednym oknie i piwnica, na górze 
trzy izby, z których jedna ogrzewana. Równie dom jak i kościół w dobrym stanie, 
wyjąwszy kopułę, która grozi upadkiem.

Dochody tego szpitalu są dwojakie, jedne należą do kapelana czyli prebendarza 
kościoła i te z czynszów ziemnych pochodząc, przynoszą rocznie zł pol. 258 gr. 6. 
Drugie służą szpitalowi na utrzymanie ubogich i te z podobnych jak pierwsze źró-
deł przynoszą rocznie zł pol. 266. Kapitał zł pol. 1.000 na Sierakowie139 i Dzieka-
nowicach140 w Galicji141. Na koniec dziesięciny z Dobieszowic142, z Tompkowic143 

136 Domek loretański, budynek po północnej stronie kościoła, niewielka kaplica z figurką Matki Bożej 
Loretańskiej, otoczona krużgankami – wierna kopia sanktuarium Świętego Domku w Loreto, wybudowany 
w latach 1712–1719.
137 Rejon obecnej ul. Smoleńsk; znajdowały się tutaj własności (jurydyki) królewska (wielkorządowa), 
duchowna i prywatna, włączone w obręb miasta Krakowa na przełomie XVIII/XIX w. – Poczet, s. 713, 715.
138 Kościół Bożego Miłosierdzia i szpital dla ubogich (ul. Bożego Miłosierdzia 1), od 1649 r. prebenda 
kapituły katedralnej na Wawelu – L. WACHHOLZ, Szpitale krakowskie, t. 1, s. 43; Katalog zabytków sztuki 
w Polsce, t. IV: Miasto Kraków, cz. VII: Zwierzyniec, Nowy Świat, Półwsie Zwierzynieckie. Kościoły i klasz-
tory, red. J. DARANOWSKA-ŁUKASZEWSKA, R. HENOCH-MARENDZIUK, Warszawa 1995, s. 50–53.
139 Sieraków, wieś w gminie Dobczyce, powiecie myślenickim – SGKPiL, t. 10, 1889, s. 582.
140 Dziekanowice, wieś w gminie Dobczyce, powiecie myślenickim – SGKPiL, t. 2, 1881, s. 272.
141 Królestwo Galicji i Lodomerii, ziemie zajęte przez Austrię w ramach rozbiorów Polski.
142 Dobieszowice, wieś w gminie Bobrowniki, powiecie będzińskim – SEMKOWICZ, s. 49.
143 Tąpkowice, wieś w gminie Ożarowice, powiecie tarnogórskim – SEMKOWICZ, s. 306.
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i z Perzowic144 w Księstwie Siewierskim145 od czasu jeszcze wpadnienia tego Księ-
stwa w ręce pruskie146, nie pobierane. Ksiądz ten fundusz pobierający winien jest 
jedną mszą w tydzień odprawić, a w każde święto spowiedzi w zamkowym kościele147 
słuchać i dwa odpusty w roku na S. Krzyż148 odbyć. Opatrzenie zaś ubogich tego szpi-
tala jego upodobaniu zostawione. Katedra prezentuje proboszcza szpitalnego.

Zwierzyniec149

Norbertanki150

34. W głębi dziedzińca, bramą sklepioną zamkniętego i budynkami niżej opisać 
się mającemi zewsząd otoczonego, jest klasztor, w dwa czworokąty zabudowany, 
z których pierwszy obejmuje podworzec z studnią, drugi ogródek owocowy. Z boku 
klasztoru od strony kościoła są znowu dwa podworce do rąbania drew, w tyle klasz-
toru sad z studnią, a za niem ogród niewielki szpalerowy, murem obwiedziony.//
[s. 1419] Na dolnych klasztoru korytarzach jest rozmównica, kaplica dla panien 
świeckich, cztery sklepy na schowania, sklep na mięso, mieszkanie kobiet służą-
cych, infirmaria, izba w której ciała zmarłych składają przed wyniesieniem ich do 
kościoła. Sala wielka dla rzemieślników, gdy co w klasztorze robić są przymuszeni, 
refektarz wielki, kuchnia, łaźnia, pralnia, izba do suszenia bielizny, składy na drwa 
i węgle i pokojów dwa gościnnych. Na piętrze chór zakonny, kapitularz, biblioteka, 
skarbiec, szkoła panien świeckich, sala dla nowicjuszek. Mieszkanie Ksieni nad 
fortą złożone z jednego obszernego pokoju, dwóch schowań, kuchni i mieszkania 
dla jej służących. Na koniec sześćdziesiąt cel zakonnych, pomiędzy któremi 32 
opalanych. Kościół porządny i niedawno odnowiony, klasztor dosyć dobrze utrzy-
mowany, wszelako mury przez dawność słabieją, co widać w sklepach, skarbcu 
i niektórych korytarzach, gdzie się już rysy w sklepieniach pokazują. Że jednak są 

144 Pyrzowice wieś w gminie Ożarowice, powiecie tarnogórskim – SEMKOWICZ, s. 219.
145 Księstwo siewierskie, do 1790 r. zarządzane przez książąt siewierskich, którymi od 1443 r. byli kolejni 
biskupi krakowscy – A. NOWAKOWSKI, Związki Księstwa Siewierskiego z Polską w latach 1443–1790, „Studia 
Historyczne”, 30, 1987, 1 (116), s. 32–33.
146 W latach 1795–1807 istniała prowincja Nowy Śląsk, powstała z ziem zajętych przez Prusy po III roz-
biorze Polski (m.in. okręg siewierski), w 1807 r. obszar ten włączono do departamentu kaliskiego, w 1810 r. 
do departamentu krakowskiego Księstwa Warszawskiego – A. NOWAKOWSKI, Dzieje ustroju i prawa księ-
stwa siewierskiego, Warszawa 1993, s. 103–106; J. JANECZEK, Ziemia siewierska w okresie pruskim (1795–
1806/1807), [w:] F. KIRYK (red.), Siewierz, Czeladź, Koziegłowy. Studia i materiały z dziejów Siewierza i księ-
stwa siewierskiego, Katowice 1994, s. 615–625.
147 Bazylika archikatedralna św. św. Stanisława i Wacława na Wawelu.
148 Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września. 
149 Zwierzyniec, wieś duchowno-klasztorna, od 1791 r. w obrębie Krakowa – Poczet, s. 802.
150 Opactwo norbertanek z kościołem św. św. Augustyna i Jana Chrzciciela na Zwierzyńcu (ul. T. Kościusz-
ki 88). Nie ucierpiało w okresie kasat XVIII–XIX w., w 1803 r. przeniesiono tutaj zakonnice ze zlikwidowa-
nego klasztoru na ul. Wiślnej – FOLLPRECHT, s. 34; BORKOWSKA, s. 360; K. KRAMARSKA-ANYSZEK, Dzieje 
klasztoru PP. Norbertanek w Krakowie na Zwierzyńcu do roku 1840, „Nasza Przeszłość”, 47, 1977, s. 128.
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ankrami żelaznymi pościągane, nie zdają się grozić niebezpieczeństwem. Wszyst-
kie mieszkania tak na dole, jak na piętrze są sklepionemi.

W dziedzińcu z strony kościoła jest szpichlerz murowany, pod którym na dole 
dwa sklepy, gorzelnia, sklep studnią w sobie mający i palarnia. Przy tym szpichle-
rzu jest młyn murowany z mieszkaniem dla młynarza, o dwóch izbach. Młyn ten 
ma pięć kamieni i stępy, bardzo porządnie zbudowany. Dalej tracz o jednej pile. 
W tyle młyna i tartaka, podworzec gospodarski, mający sadzawkę i stajnie dla koni 
roboczych. Drugi szpichlerz z drzewa budowany o piętrze, ma na dole schowa-
nia i wozownię i łączy się z bramą wjazdową murowaną, na której są dwa pokoje 
mieszkalne. Pomiędzy tą bramą i klasztorem jest oficyna murowana, w której na 
dole stajnia// [s. 1420] na koni ośm, kancelaria dominikalna151 i mieszkanie oficja-
listów klasztornych. Na piętrze jest sala i trzy pokoje dla proboszcza, tudzież trzy 
inne dla jego wikariuszów.

Za klasztorem są osobne dwa kościoły. Jeden murowany zwany kościołem S. Sal-
watora152, na farę obrócony, drugi drewniany, mały i opuszczony153.

Lubo cały Zwierzyniec jest własnością klasztoru, są jednak domy w bezpośred-
nim jego posiadaniu będące i takiemi szpital Nro 75, drewniany, sień na przestrzał 
mający, po obydwóch stronach której są cztery izby z komnatami. Ekonomia Nro 
50 jest budynkiem drewnianym, izb pięć do mieszkania trudniącego się interesami 
klasztornemi i jego służących mający, tudzież stajnie, wozownie i ogród jarzynny. 
Dom szkołą zwany Nro 6 jest murowany, po jednej stronie sieni ma dwie izby 
na szynkownię obrócone, po drugiej jedną izbę pustą, do tego domu są trzy izby 
z drzewa przybudowane, z których dwie są na mieszkanie nauczyciela, trzecia zaś 
obszerniejsza na szkołę oddana.

Na koniec w połowie drogi od klasztoru do rogatek miejskich jest pałacyk z ma-
łym dziedzińcem sztakietami obwiedzionym. Sień na dole obszerna, w trzeciej tyl-
ko części jest sklepiona, zresztą ma powałę, po jednej stronie sieni są dwa pokoje 
i sklep przez całą szerokość domu idący. Po drugiej stronie izba jedna obszerna 
i kuchnia, w tylnej zaś części domu od ogrodu, zamiast pokojów są dwie wozownie. 
Na piętrze jest nad temi wozowniami galeria oknami opatrzona, sień i pięć pokojów. 
Na boku przy pałacyku stajnia drewniana z schowaniem na obroki i studnia. W tyle 
ogród znacznej wielkości szpalerowy,// [s. 1421] płotem od innych sąsiedzkich od-
dzielony. W końcu jego sadzawka, a za ogrodem staw wielki klasztorny. Pałacyk ten 
mógłby bydź przyjemnym letnim mieszkaniem i dawniej bywał najmowany, dziś 

151 Dominium (zwierzchność gruntowa) – jednostka podziału administracyjnego w austriackiej Galicji, 
składało się z jednej albo kilku wsi należących do jednego lub kilku właścicieli, sprawowało władzę admini-
stracyjną i sądowniczą.
152 Kościół parafialny Najświętszego Salwatora na Wzgórzu św. Bronisławy na Zwierzyńcu (ul. św. Bro-
nisławy 9) – Katalog zabytków sztuki w Polsce, IV: Miasto Kraków, cz. VII: J. DARANOWSKA-ŁUKASZEWSKA, 
R. HENOCH-MARENDZIUK (red.), Zwierzyniec, Nowy Świat, Półwsie Zwierzynieckie. Kościoły i klasztory, War-
szawa 1995, s. 59–60.
153 Kaplica św. św. Małgorzaty i Judyty (ul. św. Bronisławy) – ibidem, s. 65.
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spustoszały i niemieszkalny, ogród zaś zbożem zasiewany. Do poprzecznej ściany 
przypiera dom także do klasztoru należący, w którym mieszka gospodarz pałacy-
kiem zawiadujący. Dom ten drewniany jak pospolicie wszystkie tego rodzaju, ma 
po obydwóch stronach sieni dwie izby z komnatami.

Zgromadzenie panien Norbertanek składa się z osób zakonnych 39, świeckich 
małych panienek na funduszu utrzymowanych 12 i pensjonatek 3.

Dochodem klasztoru są procenta od kapitałów wynoszące zł pol. 14.771 gr. 12, 
tudzież intraty z wsiów następujących: 1. Kościeiów154 w powiecie szkalbimier-
skim od roku 1809 puszczony w dzierżawę na lat 7 P. Franciszkowi Staweckiemu 
za kwotę roczną 10.000 zł pol. w bankocetlach. 2. Pobiednik155 w powiecie heb-
dowskim od roku 1809 na lat 6 P. Piotrowi Librowskiemu za kwotę roczną zł pol. 
10.000 w bankocetlach. 3. Szarbia156 w powiecie szkalbimierskim od roku 1808 
na lat 9 P. Wojciechowi Maszewskiemu za kwotę roczną 6.000 zł pol. w banko-
cetlach. 4. Lubocza157 w powiecie krakowskim od roku 1809 na lat 6 P. Jano-
wi Rylskiemu za kwotę zł pol. 11.000 w bankocetlach. 5. Bibice158 w powiecie 
krakowskim od roku 1808 na lat 3 P. Józefowi Zwierzchowskiemu za kwotę zł 
pol. 9.333 w bankocetlach. 6. Braciejówka159 od roku 1809 na lat 6 P. Jakubowi 
Podlewskiemu za kwotę zł pol. 6.000 w bankocetlach. 7. Modlniczka160 od roku 
1810 na lat 6 P. Podleskiemu za kwotę zł pol. 2.300 monetą kurs w kraju ma-
jącą. 8. Kamienczyce161 w powiecie szkalbimierskim od roku 1809 na lat 3 PP. 
Zdanowskim za kwotę zł pol. 6.600 w bankocetlach.// [s. 1422] 9. Szpitary162 od 
roku 1809 na lat 6 P. Zagrodzkiemu za kwotę zł pol. 9.000 w bankocetlach. 10. 
Wężorow163 od roku 1809 na lat 6 P. Florianowi Sadowskiemu za kwotę zł pol. 
10.000 w bankocetlach. 11. Sławice164 od roku 1809 na lat 3 P. Lang za kwotę zł 
pol. 5.000 w bankocetlach. 12. Przecławka165 od roku 1808 na lat 6 P. Antoniemu 
Otfinowskiemu za kwotę zł pol. 6.000 w bankocetlach. Dobra zaś, które klasztor 

154 Kościejów, wieś w gminie Racławice, powiecie miechowskim – SEMKOWICZ, s. 103.
155 Pobiednik Wielki i Pobiednik Mały, wsie w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, powiecie krakowskim – 
SEMKOWICZ, s. 228–229.
156 Szarbia Zwierzyniecka, wieś w gminie Skalbmierz, powiecie kazimierskim – SEMKOWICZ, s. 269.
157 Lubocza, wieś w parafii Pleszów, obecnie w obrębie miasta Krakowa – SEMKOWICZ, s. 166.
158 Bibice, wieś w gminie Zielonki, powiecie krakowskim – SEMKOWICZ, s. 8.
159 Braciejówka, wieś w gminie Olkusz, powiecie olkuskim – SEMKOWICZ, s. 17.
160 Modlniczka (dawniej Modlnica Mała), wieś w gminie Wielka Wieś, powiecie krakowskim – SEMKO-
WICZ, s. 187.
161 Kamieńczyce, wieś w gminie Kazimierza Wielka, powiecie kazimierskim – SEMKOWICZ, s. 89.
162 Szpitary, wieś w gminie Nowe Brzesko, powiecie proszowickim – SEMKOWICZ, s. 301.
163 Wężerów, wieś w gminie Słomniki, powiecie krakowskim – SEMKOWICZ, s. 318.
164 Sławice Szlacheckie, wieś w gminie Miechów, powiecie miechowskim – SEMKOWICZ, s. 281.
165 Przecławka, wieś w gminie Michałów, powiecie pińczowskim – SGKPiL, t. 9, 1888, s. 130.
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na siebie trzyma są: 1. Zwierzyc166 czyniący dochodu podług lustracji w roku 
1808 za rządu austriackiego robiony zł pol. 9.269 gr. 26. 2. Olszanica167 zł pol. 
4.935 gr. 28. 3. Zabierzów168 zł pol. 6.262 gr. 20. 4. Wołowice169 zł pol. 4.735 gr. 
16. 5. Czatkowice170 zł pol. 2.235 gr. 2.// 

[s. 1423] Zdanie względem klasztorów panieńskich

Komisja zastanowiwszy się z rozwagą nad stanem teraźniejszym, tak gmachów 
mieszkalnych posiadanych przez zgromadzenia zakonne płci niewieściej w mieście 
departamentowym Krakowie, jak funduszów należących do każdego w szczególno-
ści zgromadzenia, taką w ogólności względem tych zgromadzeń przedstawia opinię.

§ I

Względem skoncentrowania niektórych zgromadzeń.
1. Znajduje się wszystkich zgromadzeń, nie rachując zgromadzenia Sióstr Miło-

sierdzia dozór mających w szpitalu S. Łazarza171, dwanaście, to jest podług nume-
rów w opisie topograficznym duchowno-narodowych gmachów:

Augustianki pod Nrem 3 (1)
Koletki pod Nrem 6 (2)
Franciszkanki pod Nrem 10
Bernardynki pod Nrem 12
Dominikanki w większym klasztorze pod Nrem 15 (3)
Dominikanki w mniejszym klasztorze pod Nrem 16 (4)
Dominikanki na Gródku pod Nrem 17
Duchaczki pod Nrem 19 (5)
PP. Czeskie czyli Prezentki pod Nrem 20
PP. Wizytki pod Nrem 30
Karmelitanki pod Nrem 25
Norbertanki pod Nrem 34

166 Zwierzyniec, wieś, obecnie w obrębia Krakowa – SEMKOWICZ, s. 357–358.
167 Olszanica, wieś, obecnie w obrębia Krakowa – SEMKOWICZ, s. 210.
168 Zabierzów, wieś w gminie Zabierzów, powiecie krakowskim –SEMKOWICZ, s. 342.
169 Wołowice, wieś w gminie Czernichów, powiecie krakowskim – SEMKOWICZ, s. 335.
170 Czatkowice, wieś, obecnie w obrębie Krzeszowic – SEMKOWICZ, s. 38.
171 Klasztor sióstr miłosierdzia zwanych szarytkami do 1780 r. mieścił się w kamienicy przy ul. św. Jana 
8 (od 1783 r. własność misjonarzy ze Stradomia, w 1784 r. sprzedana osobie prywatnej). Od 1780 r. siostry 
opiekowały się chorymi w szpitalu klinicznym Szkoły Głównej Koronnej umieszczonym w dawnych zabu-
dowaniach jezuickich przy kościele św. Barbary. Szpital ten w 1788 r. przeniesiono do zabudowań dawnego 
klasztoru karmelitów bosych na Wesołej – powstał Szpital Generalny św. Łazarza – FOLLPRECHT, s. 29, 30, 32; 
BRUŹDZIŃSKI, s. 150; BORKOWSKA, s. 363. 
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2. Z tych dwunastu klasztorów pozostanie siedm pod Nrami 10, 12, 17, 20, 30, 25, 
34, inne zaś pięć skoncentrowane bydź mogą w następującym sposobie. Augustianki 
i Koletki, których wszystkich//[s. 1424] jest dziewięć, przeniesione bydź mogą do 
klasztoru Bernardynek, gdzie znajdują się wystarczające pomieszkania z małym na 
reperacją kosztem dla ich umieszczenia. Co się tyczy reguły i ubioru, między Ber-
nardynkami a Koletkami zbyt jest mała różnica, Augustianki zaś mogą do śmierci 
ubioru swojego używać i nabożeństwa stosowne do swojej reguły w prywatnej ka-
plicy odprawiać. Klasztory tych dwóch zgromadzeń na co by obrócone bydź mogły, 
znajduje się opinia w zdaniu względem klasztorów męskich pod artykułami klasztor 
XX. Augustianów, klasztor XX. Bernardynów. Dominikanki z większego klasztoru 
i z mniejszego, których wszystkich jest dwanaście, jednaki ubiór noszące i jednaką 
zachowujące regułę, przeniesione bydź mogą do klasztoru Dominikanek na Gródku. 
Mieszkania z małym na reperacją kosztem są do ich umieszczenia wystarczające, re-
guła mających się przenieść i zamieszkanych niewiele się różni od siebie, przełożona 
co trzy lata obierana niech dwa razy obierana będzie z zgromadzenia przybyłego, 
a trzeci raz z zgromadzenia zamieszkałego. Klasztory tych obóch zgromadzeń na co 
by obrócone bydź mogły znajduje się opinia w zdaniu względem klasztorów męskich 
pod artykułem Braci Miłosierdzia. Duchaczki, których jest 6, przeniesione bydź mogą 
do klasztoru PP. Czeskich czyli Prezentek, mieszkania z małym na reperacją kosz-
tem są wystarczające do ich umieszczenia, ubioru swojego do śmierci używać mogą, 
reguła jednych i drugich niewiele różni się od siebie, będą dogodne w klasztorze, 
do którego się przeniosą, pomnażając liczbę nauczycielek w publicznej tam szkole, 
których teraz liczba mała jest.//a

[s. 1425] 3. W tym sposobie przeniesione zgromadzenia i skoncentrowane z in-
nemi, zabiorą z sobą ich własne rzeczy, których w swoich mieszkaniach używały, 
zabiorą nadto te sprzęty, które do nowego ich mieszkania za potrzebne osądzone 
będą, reszta zaś sprzętów i klasztor przedane przez licytacją będą na pomnoże-
nie funduszu tego klasztoru, do którego się przeniosą, to samo ma się rozumieć 
względem funduszu posiadanego od każdego przeniesionego zgromadzenia. Albo 
li też to wszystko należeć będzie do ogólnego wszystkich zgromadzeń zakonnych 
panieńskich funduszu podług planu w następującym paragrafie opisać się mają-
cego. W obóch urządzeniach atoli excypują się te domy klasztorne opuszczone 
od zakonnic, które albo od Komisji do użycia rządowego przeznaczone są, albo 
w czasie od rządu za koniecznie potrzebne do użycia na potrzebę publiczną osą-
dzone będą.

a Wykreślono tekst W obóch urządzeniach atoli excypują się te domy klasztorne opuszczone od zakonnic, 
które albo od Komisji do użycia rządowego przeznaczone są, albo w czasie od rządu, który został wpisany 
kilkanaście wierszy dalej, na zakończenie § I
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§ II

Względem opatrzenia wystarczającym funduszem pozostałe siedm klasztorów 
po skoncentrowaniu innych i mających w nich nastąpić użytecznych urządzeń.

1. Z pozostałych siedmiu klasztorów po skoncentrowaniu, jak w paragrafie poprze-
dzającym innych, trzy są klasztory to jest Franciszkanki, Norbertanki, Wizytki, któ-
re posiadają dobra ziemskie, inne cztery fundowane są na kapitałach. Pierwsze lubo 
dobrym funduszem opatrzone są, nie mogąc jednak przez stan swój dobrego rządu 
w dobrach ziemskich od siebie posiadanych prowadzić, w tych zwłaszcza czasach, 
niedostatek cierpią i wszystkie trzy klasztory mniej więcej zadłużone są. Drugim 
szczupły zbyt fundusz przy opłacaniu podatków, przy utrzymaniu domu i kościoła, 
przy nieregularnym wypłaceniu prowizji, nie wystarcza na skromne nawet utrzymy-
wanie się//[s. 1426] i powszechna w tych klasztorach nędza we wszystkim postrzegać 
się dająca, do litości każdego czuć umiącego zbudza, a dzielnej opieki rządu wymaga.

2. Temi przyczynami powodowana Komisja mniema, iż wszelkie tych siedmiu 
klasztorów fundusze, jeden całkowity fundusz składać odtąd mają, z którego na 
każde individuum zakonne wypłacać się ma zł pol. 800 rocznie, oprócz tego na 
potrzeby kościoła, na utrzymywanie kapelana czyli spowiednika i innych służących 
zł pol. 4.000 rocznie. Utrzymywanie zaś gmachów tak do mieszkania, jak na służbę 
Bożą przeznaczonych, tudzież opłacanie wszelkich podatków, ogólny fundusz cią-
żących, z ogólnego funduszu zastępowane bydź ma.

3. W każdym klasztorze, wyjąwszy PP. Karmelitanki, które z institutu172 swojego 
żadnych świeckich osób nie przyjmują do siebie, ani nawet służących, utrzymy-
wana będzie liczba dziewięciu ubogich panienek, które się uczyć mają czytania 
i pisania polskiego, prostych rachunków, moralności, robót kobiecych, krawiectwa 
białogłowskiego, prania bielizny, gotowania jeść i pieczenia chleba, taką albowiem 
te ubogie panienki odebrawszy w klasztorach edukacją, łatwy bardzo sposób do 
życia nadal mieć będą. Na każdą z takich panienek wyznacza się rocznie zł pol. 300, 
z których żadna dłużej jak cztery lata, ani krócej jak dwa lata, trzymana w klaszto-
rach bydź nie powinna.

4. Oprócz tego cztery klasztory, to jest Franciszkanki, Norbertanki, Wizytki i PP. 
Czeskie przyjmować mogą córki majętniejszych obywatelów podług sposobności 
miejsca, a to za umówioną zapłatą i utrzymywać powinny szkoły publiczne, w któ-
rych przez zakonnice mają bydź dawane nauki// [s. 1427] podług przepisów naj-
wyższej krajowej zwierzchności trudniącej się edukacją narodową. A na utrzymanie 
szkół takich, to jest na opał, światło i inne potrzeby szkolne naznacza się rocznie 
na każdy klasztor zł pol. 2.000. W tych zaś klasztorach panien dorosłych edukacji 
nie potrzebujących lub innych tak nazwanych rezydentek przyjmować wolno nie 
będzie, już to dla niezabierania miejsca innym edukacji potrzebującym, już to z po-

172 Instytut (łac. institutum – urządzenie) – tu z założenia, z statutu.
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wodu, że przemieszkiwanie w klasztorach tego rodzaju osób staje się przeszkodą do 
porządnego ćwiczenia się w naukach młodzieży i utrzymywania pomiędzy niemi 
karności. Dlatego zaś Komisja te cztery klasztory przeznacza na szkoły publiczne, 
iż w nich znalazła i budowle już przygotowane i dobrze urządzone i zakonnice po 
części przysposobione na nauczycielki.

5. W klasztorach zaś Bernardynek i u Dominikanek na Gródku, w których nie 
będzie szkół publicznych, nie tylko mogą, ale powinny bydź przyjmowane dorosłe 
panny i inszego rodzaju rezydentki podług sposobności miejsca za umówioną za-
płatę. Są albowiem wypadki, w których albo dorosłe panny osierocone zwłaszcza 
z rodziców, albo mężatki do separacji lub rozwodów zabierające się, albo wdowy 
powtórnych niechcące ponawiać związków małżeńskich, a przy szczupłym zosta-
wione majątku, przyzwoitego potrzebują, a nie nader kosztownego schronienia.

6. Że zaś klasztor PP. Norbertanek na Zwierzyńcu oprócz swojego klasztornego 
kościoła utrzymuje drugi parafialny kościół pod imieniem S. Salwatora i szkółkę 
przy tym kościele parafialną, a to bez żadnego oddzielnego funduszu, przeto na 
utrzymanie przy rzeczonym parafialnym kościele plebana// [s. 1428] z dwiema wi-
kariuszami, bo tego obszerna parafia wyciąga, i innych oficjalistów czyli sług przy 
kościele parafialnym potrzebnych, jako li też i nauczyciela przy szkółce parafialnej 
wyznacza się zł pol. 8.000.

7. Zostawując teraz w każdym z tych siedmiu klasztorów zakonnice przy swoim 
powołaniu, liczba ich nadal ograniczona bydź powinna tak dalece, aby nad liczbę 
przepisaną przyjmować do zakonu wolno nie było. I tak np. klasztory trudniące się 
publiczną edukacją, jakie bydź mają Franciszkanki, Norbertanki, Wizytki i PP. Cze-
skie najwięcej 15 zakonnic mieć mogą, inne zaś dwa, to jest Bernardynki i Domini-
kanki mieć mogą najwięcej zakonnic 10. Co się tycze klasztoru Karmelitanek jeżeli 
ten osądzony będzie od rządu za potrzebny dla schronienia się osób prawdziwie od 
Boga powołanych do nadzwyczajnie doskonałego i umartwionego chrześcijańskie-
go życia, natenczas do liczby 10 także zakonnic ograniczony bydź powinien. Jeżeli 
zaś za taki osądzony nie będzie, w tym przypadku zamieszkałe teraz w nim zakon-
nice przez wzgląd na ich wszystkich wiek podeszły, a wielu z nich zgrzybiały, przez 
wzgląd na długie przyzwyczajenie się do szczególnie samotnego i umartwionego 
życia, przez wzgląd na przykładne i chwalebne dotąd poświęcenie się doskonałości 
ewangielicznej zostać na swoim miejscu do życia mają, pobierając fundusz dla każ-
dego individuum zakonnego wyznaczony z przyłączonym na utrzymanie spowied-
nika lub kapelana, na potrzeby kościelne i dla służących dodatkiem jaki pod Nr 2 
ciągniącego się paragrafu. Wszelako do nowicjatu przyjmować zabronione będzie, 
a po wygasłym zgromadzeniu klasztor i z swoim funduszem najprzyzwoiciej i naj-
użyteczniej// [s. 1429] do szpitala S. Łazarza przyłączonym bydź może, a to tak 
dla bliskości swojej i powietrza świeżego i zdrowego, jako li też dla umieszczenia 
w nim dzieci podrzuconych, które w szpitalu S. Łazarza wraz z choremi najniewy-
godniej teraz umieszczonemi są.
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8. Do wspomnianych czterech klasztorów utrzymujących szkoły publicznie nie 
może bydź żadna panna przyjęta na zakonnicę, która w jednym z tych czterech 
klasztorów nauk publicznych porządnie nie odbyła i nie zyskała od przełożonej 
i dozoru departamentowego nad szkołami zaświadczenia zdatności na urząd na-
uczycielki, dobrej konduity i moralności. Do dwóch innych klasztorów mogą bydź 
przyjmowane i te, o których się teraz mówiło i te, które znajdowały się w liczbie 
10 ubogich panienek jak pod Nr 3 ciągnącego się paragrafu, zaświadczenia jednak 
jak wyżej mieć powinny, z tą tylko różnicą, iż zaświadczenia zdatności na urząd na-
uczycielki, ta aspirantka za zdatną osądzoną będzie, która będzie mogła uczyć tego, 
co jest dla ubogich panienek pod wyżej wspomnianym Nr 3 przepisane.

9. Przedstawiając Komisja zdanie względem uczynienia użytecznemi krajowi 
zgromadzenia zakonne płci niewieściej, nie może razem nie bydź baczną o ulep-
szeniu, ile tylko bydź może, ich bytu. Przeto dwie swoje jeszcze uwagi dodaje: 1. 
Iż lubo nie każde individuum zakonne przeznacza się pensji zł pol. 800, nie ma 
się atoli tak rozumieć, aby każda zakonnica pensją osobno do rąk pobierała i my-
ślała o sobie, gdyż to nie zgadzałoby się ani z ekonomiką ani z ich obowiązkami. 
Ale takowe pensje odbierać będzie przełożona respective każdego klasztoru, z nich 
opatrywać wszelkie potrzeby dla zakonnic, a na końcu roku ekonomicznego, to jest 
najdalej w miesiącu lipcu, rachunki z dochodów i wydatków przed administracją//
[s. 1430] w następującym paragrafie opisać się mającą, składać będzie. 2. Iż gdy 
w dobrach do ogólnego funduszu zgromadzeń zakonnych należących znajdują się 
obszerne lasy, przeto do każdego z tych siedmiu klasztorów dostawić należy co rok 
tyle po półtora siąga, ile w którym klasztorze mieszka teraz zakonnic lub mieszkać 
nadal będzie i oprócz tego na kuchnią i na pralnią tyle drugie.

10. Lubo przekonana Komisja, że wyznaczone w powyższych numerach cią-
gnącego się paragrafu opłaty są dosyć umiarkowane i przystosowane do potrzeb 
nieuchronnych skoncentrowanych zgromadzeń zakonnych płci niewieściej umie-
rzonych w klasztorach wyżej opisanych. Atoli zastanawiając się nad wielością za-
konnic egzystujących jeszcze teraz, których liczba wynosi 172, a zatym podług 
wyżej przepisanych opłat byłoby rocznego wydatku zł pol. 199.600, a suma do-
chodów rocznych z ogólnego funduszu pobieranych, jak podług podania zgro-
madzeń panieńskich zakonnych w opisie topograficznym duchowno narodowych 
gmachów zanotowane jest, wynosi tylko zł pol. 218.443, z których to dochodów 
podatki znacznie teraz podwyższone i furaże niepłatne zaspokajać wypada. Oprócz 
tego z tych dochodów zastępowane będą wydatki na administrację ustanowić się 
mającą i na utrzymanie gmachów, tak mieszkalnych, jak kościelnych. Zainformo-
waną będąc nadto Komisja, iż wszystkie prawie panieńskie klasztory mniej więcej 
zadłużone są, a takowe długi z dochodów ogólnego funduszu zaspokoić wypadnie, 
że klasztory posiadające dobra ziemskie w dwóch częściach najmniej popuszczały 
wsie w dzierżawę w roku 1809, a to na lat 6 i od niektórych dzierżawców trzech-
letnie pieniądze już wybrały, a to na zaspokojenie, jak twierdzą, ciężarów przez 
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rząd w roku przyszłym nakazanych, zastanowiwszy się// [s. 1431] tedy nad tym 
wszystkim Komisja i dochody z wydatkami porównywając, wyrachowawszy są-
dzi, iż pokąd ten ogólny zgromadzeń zakonnych płci niewieściej fundusz lepiej 
urządzonym, a zatym pomnożonym nie zostanie, zgromadzenia te na dwóch trzech 
częściach tylko z wyżej przeznaczonych opłat pieniężnych przestać mają. Wszelako 
gdyby po uczynionym rocznym porachunku remanent się pozostał, ten w stosunku 
zamieszkanych po klasztorach zakonnic podzielony między klasztory bydź powi-
nien. Spodziewa się jednak Komisja, że w krótkim czasie przy opiece rządowej 
za ulepszeniem urządzenia funduszu ogólnego, zgromadzenia zakonne panieńskie 
całkowite opłaty wyżej przeznaczone pobierać będą mogły.

§ III

W jakim sposobie z szczególnych funduszów ogólny fundusz ustanowiony za-
rządzonym bydź ma.

1. Niech będzie wyznaczona administracja składająca się z ośmiu osób, czterech 
świeckich i czterech duchownych. Administratorów świeckich nominować będzie 
JW. Prefekt spomiędzy obywateli czysto szlacheckiego czy miejskiego stanu, za 
których moralnością i wiadomościami gospodarskimi będzie powszechna opinia. 
Komisarzów duchownych nominować będzie JW. Biskup, między któremi świetli 
i dobrą powszechną reputacją mający znajdować się mogą zakonnicy.

2. Administratorowie zaraz po swojej nominacji ułożą kompleta, które składać 
się mają z osób czterech najmniej, dobiorą sobie osobę zdatną na sekretarza, który 
razem zawiadywać będzie archiwum i protokół utrzymywać, zasiadać będzie na po-
siedzeniach tak in pleno jak w kompletach z mocą wotowania. Dobiorą sobie także 
osobę zdatną na// [s. 1432] odźwiernego kancelarii. Komplet z dwóch świeckich 
i z dwóch duchownych składać się ma, tak in pleno jak w komplecie, prezydować 
będą koleją co kwartał, raz świecki drugi raz duchowny administrator z porządku 
nominacji swojej. A kompleta co kwartał odmieniać się będą, a to tak, aby zawsze 
z dawnego kompletu dwóch, a najmniej jeden, dla informacji pozostał się w no-
wym. Administorowie cztery razy na rok in pleno zasiadać będą, a mogą i częściej, 
gdy tego potrzeba będzie, zaraz na pierwszym posiedzeniu przepiszą sobie stosow-
ne do ich obowiązków prawidła.

3. Pierwszą czynnością tak ustanowionej administracji będzie poznać stan szcze-
gólnych każdego zgromadzenia funduszów, a przeto ułożą tabelę czyli konsygnacją, 
która mieszcząc w sobie szczególne fundusze, okaże fundusz ogólny. Że zaś takowy 
fundusz obejmuje dobra ziemskie i kapitały, zatrudni się administracja najprzód 
urządzeniem dóbr ziemskich, gdy zaś z tych dóbr jedne i to na lat kilka zadzierża-
wione są, inne w administracji klasztornej zostają przeto:

4. Rozpoznawać ściśle administracja będzie, czyli w dobrach zadzierżawionych 
kontrakty prawnie dane były, czyli ustanowiona w kontraktach cena dzierżawy nie 
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jest z oczywistym pokrzywdzeniem funduszu, czyli dzierżawca przez spustoszenie 
budynków, zniszczenie roboczego sprzężaju lub wypłonienie gruntów szkody nadal 
nie przyniesie funduszowi. W takowych i tym podobnych wypadkach administracja 
mocną będzie kontrakty takowe zniszczyć i za nieważne deklarować, lub się inaczej 
z dzierżawcami układać. A w przypadku niemożności zrobienia użytecznego dla 
funduszu układu, administracja albo puści komu innemu dobra w dzierżawy, lub je 
przez siebie administrować będzie, dzierżawcy zaś sądzącemu się bydź pokrzyw-
dzonym, zostawuje się z administracją droga prawa.//

[s. 1433] 5. W tych zaś dobrach, które klasztory same administrowały, dochodzić 
ściśle administracja będzie, czyli niebyła trzymana zbyteczna liczba oficjalistów, 
lub niedostarczająca do potrzebnego dozoru w ekonomice, czyli oficjaliści zdatni 
są i znający się na ekonomice, czyli więcej swojego jak funduszowego pożytku nie 
szukali. Zgoła postrzegłszy w czymkolwiek błędy i niedokładności, mocna admini-
stracja będzie odmieniać, poprawiać i wszystko z lepszym dla funduszu urządzać.

6. Względem kapitałów i mających się od nich pobierać prowizji, administracja 
każe sporządzić tyle ksiąg, ile znajdowało się zgromadzeń. W każdej takowej książ-
ce mają bydź porządnie wpisane extrakty zapisów z rubrykami ilości kapitału, roku 
i miesiąca zapisu, aktów, w których były zapisane, hipotek zabezpieczających wzięty 
kapitał. W tej samej książce każda prowizja oddzielnie pod swojemi liczbami, gdy 
odebrana będzie, ma być zapisana, a oddającemu z wypłacanej prowizji kwit dany 
z podpisem administratora prezydującego i sekretarza. Względem zaległych prowizji 
ma administracja urzędownie obwieścić tych, u których prowizje pozalegały, aby na-
tychmiast wypłacenie ich nastąpiło. Gdyby zaś obwieszczenie takie skutku nie miało, 
ma administracja udać się do zwierzchności politycznej, aby ta egzekucją i innemi 
prawem dozwolonemi środkami upartych do wypłacania przynagliła. W tym samym 
sposobie postąpi sobie administracja, gdyby potem jaka prowizja w przeciągu miesią-
ca po wyznaczonym w zapisie terminie wypłacona nie była.

7. Wszedłszy już administracja w takowe czynności, a które najdalej w przeciągu 
dwóch miesięcy od swojej nominacji ukończyć powinna, zatrudni się skoncentro-
waniem klasztorów podług opisu w paragrafie I. A najprzód przysposobi mieszka-
nia wygodne dla mających przybyć z opuszczonych klasztorów nowych zakonnic, 
ułatwi przyprowadzenie tak osób, jak sprzętów. // [s. 1434] Inwentarz opuszczo-
nego klasztoru spisze i albo odda go rządowi jeżeli jest przeznaczony na użycie 
rządowe, albo postara się publiczną licytacją sprzedać dla powiększenia ogólnego 
funduszu lub opłacenia długów.

8. Administracja kwartalnie z góry wypłacać będzie klasztorom ich należytość 
przepisaną w paragrafie II i odbierać od przełożonej respective każdego klasztora 
z wypłaconej należytości kwity, w których to kwitach ma przełożona dokładać, iż 
zeznaje sumieniem, że tyle tylko zakonnic żyje, wiele ich administracji przed każdą 
kwartalną wypłatą za żyjące podała, toż samo ma się rozumieć, względem utrzymy-
wanych ubogich panienek.
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9. Administracja oddawać będzie co pół roku raporta do Prefektury względem 
wszelkich od niej przedsięwziętych i dopełnionych czynności, to jest w miesiącu 
lutym i lipcu. A do tego w miesiącu sierpniu roczne rachunki, to jest od 24 czerwca 
do 23 tegoż miesiąca złoży, które rachunki ogólne dochody z dóbr i prowizji zawie-
rać powinny, udowodnione regestrami wsiów, kontraktami dzierżawców, extrakta-
mi wyjętemi z ksiąg, w które się prowizje zapisywać będą, tudzież ogólne wydatki 
udowodnione kwitami, tak od przełożonej klasztorów, jak od innych odebranemi. 
Remanent jaki się przy złożeniu rocznych rachunków okaże, powinien bydź od JW. 
Prefekta lub delegowanego przez niego komisarza widziany i przerachowany, który 
za zniesieniem się administracji z JW. Prefektem obróconym bydź może albo na po-
lepszenie klasztornych gmachów, albo na wprowadzenie do klasztorów, zwłaszcza 
tych gdzie publicznych szkół nie będzie, użytecznych fabryk, zgodnych z powoła-
niem zakonnym i stosownych do osób w klasztorach// [s. 1435] umieszczonych, 
jakie są np. fabryka pończoch i szlachmic nicianych i wełnianych, prządzenie z lnu 
krajowego nici, robienie pasów i haftowanie i tym podobne, albo na koniec na wy-
nadgrodzenie tym osobom zakonnym, które przez swoją pilność i talenta najwięcej 
przykładać się będą do ćwiczenia młodzieży, do pomnożenia i polepszenia wprowa-
dzić się mających, jak wyżej fabryk.

10. Na założenie kancelarii, kasy, miejsca posiedzeń, mieszkania dla sekretarza 
i odźwiernego przeznaczają się oficyny jednego z następujących klasztorów, albo 
u Wizytek albo u PP. Franciszkanek, albo u PP. Bernardynek albo u PP. Dominika-
nek na Gródku, a gdyby w oficynach wyżej wspomnianych klasztorów wygodnego 
i bezpiecznego miejsca nie znalazła administracja, szukać go będzie w obszernych 
klasztorach męskich, co tej odmówione bydź nie powinno.

11. Kasa od samych administratorów utrzymywana ma bydź, do której będzie czte-
ry różniące się zamknięcia i u każdego z czterech administratorów komplet składają-
cych, klucz osobny znajdować się ma, a zatym nigdy inaczej tylko w całym komplecie 
administratorowie do kasy wchodzić nie będą, gdy się zaś będą kompleta odmieniać, 
komplet kompletowi po uczynionym obrachunki za rewersem kasę oddawać będzie.

12. Mając wzgląd na wygodę po klasztorach względem łatwości dostania pierw-
szej potrzeby produktów, administracja przychyli się do żądania klasztorów, gdy 
zboża, nabiału, jarzyn, bydła na rzeź potrzebować będą i tę za cenę zwyczajną 
i umiarkowaną dostawać postara się, a przy wypłaceniu kwartalnej należytości war-
tość tak dostawionych produktów odtrąconą będzie. Dla czego bliskie Krakowa 
wsie administracja w dzierżawę// [s. 1436] puszczać nie będzie, ale je sama będzie 
administrowała.

13. Dla administratorów wyznacza się pensji rocznej zł pol. 16.000, to jest dla każ-
dego zł pol. 2.000, dla sekretarza zł pol. 1.800, dla odźwiernego zł pol. 800, a nadto 
dla obóch, jak się wyżej powiedziało, dane będzie pomieszkanie przy kancelarii ad-
ministracyjnej. Na wydatki kancelarii, to jest na światło, papier, inkaust, lak, pióra 
wyznacza się zł pol. 600, zaś drzewo do opału kancelarii dostawione bydź ma podług 
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potrzeby z lasów ogólnego funduszu. Że zaś wypada administratorom odbywać po 
wsiach klasztornych podróże, przeto wolno im będzie brać fornalki dworskie lub użyć 
do tego ciągłej pańszczyzny, w pierwszym wypadku żywność dla koni wsie klasz-
torne szafować powinny. Wydatek zaś na administratora wizytującego z urzędu wieś 
klasztorną, nie może więcej wynosić jak zł pol. 4 na dzień, a to czy w drodze czy na 
miejscu bawić się będzie. Zapobiegając zaś wszelkiemu nadużyciu, wtenczas tylko 
bytność administratora we wsiach klasztornych za urzędowną uznana będzie, gdy do 
tego przez plenum lub komplet upoważniony zostanie i to z zaznaczeniem, wiele dni 
razem z podróżą bytności jego we wsiach klasztornych trwać ma. Chcąc zaś tym 
więcej zachęcić administratorów do polepszenia ekonomiki, a zatym do pomnożenia 
dochodów ogólnego funduszu, zabezpiecza im się oprócz wyżej wyznaczonej pensji 
reszta z dziesiątej części czystego rocznego dochodu, to jest po opłaceniu podatków, 
furażów i wydatków gruntowych. Gdyby takowa dziesiąta część więcej wynosiła jak 
wynoszą pensje  dla administratorów, sekretarza, odźwiernego i kurta wyznaczona na 
potrzeby kancelarii, takową tedy resztą na końcu roku, jeżeli się jaka pokaże, admini-
stratorowie wraz z sekretarzem równie się podzielą.

14. Że zaś jak w poprzedzającym paragrafie namieniło się, wszystkie// [s. 1437] 
klasztory mniej więcej zadłużone są, przeto administracja porządną tych wszystkich 
długów konsygnacją ułoży, z każdym dłużnikiem traktować i układać się będzie na 
raty. Na zaspokojenie długów użyje najprzód funduszu jaki się pokaże z przedaży 
gmachów klasztorów opuszczonych, a na użycie rządowe nie wziętych, z przedaży 
kamienic należących do pozostałych klasztorów, których to kamienic utrzymanie 
więcej pospolicie kosztu przynosi, jak czynsz z nich pobierany użytku. Gdyby zaś 
takowy fundusz jeszcze nie był wystarczający na zaspokojenie długów, te z docho-
dów ogólnego funduszu ratami zaspokojone bydź mają. W przypadkach podlegają-
cych kontrowersji, jeżeli administracja na dobro ogólnego funduszu z dłużnikami 
ułożyć się nie będzie mogła, odeśle ich do drogi prawa.

15. Gdy zaś rok ekonomiczny zaczyna się u nas dnia 24 czerwca i wszelkie kon-
trakty z dzierżawcami i umowy z oficjalistami dworskimi w tym czasie zwykły 
się rozpoczynać, wypadałoby przeto projektowaną administracją na kwartał przed 
tym terminem ustanowić, aby w przeciągu tego kwartału potrzebne urządzenia 
w dobrach ziemskich poczyniła, pomieszkania dla mających się przenosić zakonnic 
wyreperowała, a od dnia 24 czerwca, jako dnia pierwszego ekonomicznego roku, 
przepisane powyżej urządzenia uskuteczniała.

16. Gdy zaś administracja tak na wypłacenie z góry kwartalnych pensji zakonni-
com, jak na reperacje ich mieszkań nieuchronne wydatki mieć będzie, do których 
i wypłacenie podatków także będzie należało, a zapasu z początkiem roku ekono-
micznego spodziewać się nie można, przeto na ten jeden raz pozwala się admini-
stracji zaciągnąć pewną kwotę pieniężną, jaką na zaspokojenie pierwszego kwartału 
potrzebną//[s. 1438] osądzi za nieuchronną, która to zaciągniona kwota najdalej 
w rok z dochodów funduszu ogólnego wypłacona i zaspokojona być powinna.
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17. Nominowani od JW. Prefekta i od JW. Biskupa administratorowie nie mogą 
bydź do sześciu lat od urzędowania swojego odsunięci, chyba za dowiedzeniem 
gruntownym względem którego z nich niezdatności lub niewierności. W przypadku 
śmierci na którego z administratorów JW. Prefekt lub JW. Biskup natychmiast inne-
go nominować będzie. Po ukończonych zaś lat sześciu, zostawiwszy przy admini-
stracji dwóch dawnych, sześciu nowych administratorów respective po trzech JW. 
Prefekt i JW. Biskup nominować będzie.

Dodatek

Lubo Komisja po zastanowieniu się rozważnym nad wszystkiemi stanu teraź-
niejszego zgromadzeń zakonnych płci niewieściej szczegółami i mając sposobność 
z bliska poznać dobrze te szczegóły, przekonana jest, że tak dla polepszenia bytu 
tych zgromadzeń, jak dla uczynienia ich w kraju użytecznemi, plan przez nią po-
dany najdogodniejszy jest. Atoli gdyby plan ten lub zupełnie lub w części od rządu 
przyjętym nie był i zgromadzenia zakonne płci niewieściej zostały się przy posia-
daniu i administrowaniu przez siebie właściwych każdemu funduszów, Komisja nie 
może nie przełożyć jeszcze zdania swojego, iż w takim przypadku należałoby wło-
żyć obowiązek na zgromadzenia posiadające dobra ziemskie, aby się przykładały 
stosownie do posiadanego od siebie funduszu do wspierania tych zgromadzeń, któ-
re dóbr ziemskich nie posiadają i szczupłym tylko funduszem na kapitałach zasa-
dzającym się są opatrzone, a to tym bardziej, iż Komisja przekonana jest, iż takowe 
wszystkie zgromadzenia zostawione jak teraz są, nie// [s. 1439] będą w stanie ani 
opłacenia podatków, ani zaradzenia potrzebom życia, ani utrzymowania budowli, 
ani na koniec stania się użytecznemi krajowi. Wsparcie zaś to w stosunku do więk-
szego lub mniejszego funduszu posiadanego od zgromadzeń posiadających dobra 
ziemskie i od większego lub mniejszego funduszu zgromadzeń nieposiadających 
dobra ziemskie nastąpić powinno.

Zdanie względem kościołów opuszczonych 
lub do służby Bożej niepotrzebnych

1. Kościół S. Piotra na ulicy Grodzkiej dla swojej wybornej budowli, któremu po-
dobnych w całym Księstwie Warszawskim nie ma, czyniący wielką ozdobę miasta, 
po zniesieniu Jezuitów od JO. Księcia Prymasa Poniatowskiego173, administratora 
natenczas diecezji krakowskiej, klasztorowi mogielskiemu w dozór oddany, lecz 

173 Zakon jezuitów został zniesiony decyzją papieża Klemensa XIV z lipca 1773 r., jesienią 1773 r. Sejm 
Rzeczypospolitej powołał Komisję Edukacji Narodowej, której przekazał majątek zniesionego zakonu. Bi-
skupem krakowskim w latach 1758–1788 był Kajetan Sołtyk, od 1782 r. administratorem diecezji krakow-
skiej był biskup Michał Jerzy Poniatowski, od 1785 r. prymas Polski. Por. Encyklopedia jezuitów, s. 271; 
Marek DERWICH (red.), Losy dziedzictwa po klasztorach jezuickich.
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teraz zupełnie opuszczony, bydź oddany może albo Kapitule Krakowskiej na ko-
ściół zimowy, przydając do niego dom jaki kanoniczy na skarb wzięty, w którym by 
zawsze dwóch wikariuszów katedralnych mieszkało dla dozoru kościoła i utrzymo-
wania w porządku nabożeństwa i kościelny świecki dla posługi. Że zaś konserwacja 
tak wspaniałego kościoła potrzebuje pewnego i stałego funduszu, ten mógłby bydź 
zabezpieczony na pewnej pensji pobieranej od JJ. XX. Opatów zakonnych znajdu-
jących się w departamencie krakowskim, o których trzymać należy, iżby ochotnie 
poświęcili cząstkę małą z dochodów od nich posiadanych na utrzymanie tak zna-
komitej i rzadkiej bazyliki. Albo Kolegiacie Wszystkich Świętych174 przydając do 
niego taki dom, w którym by się wygodnie mieścić mogli wikariuszowie// [s. 1440] 
kolegiaty w liczbie 3, organista i kościelny, tudzież aby w nim znajdowało się miej-
sce na szkołę parafialną i mieszkanie dla nauczyciela. Że zaś kościół S. Piotra i teraz 
reperacji potrzebuje i utrzymywanie jego kosztowne jest, a fundusz kościoła kole-
giaty Wszystkich Świętych zbyt jest szczupły i nie mógłby wystarczyć, przeto albo 
powyższy uprojektowany dochód zabezpieczony bydź ma dla utrzymywania nadal 
kościoła S. Pietra mającego się obrócić na kościół parafialny kolegiaty Wszystkich 
Świętych albo zebrana suma z przedaży kościoła Wszystkich Świętych i domów do 
niego należących ma bydź nadal na utrzymywanie kościoła S. Piotra funduszem.

2. Kościół S. Idziego jako wcale nie potrzebny do służby Bożej, tak dla swojej 
lokacji znajdując się blisko innych kościołów, jak dla braku przy nim ministrów 
religii, bo z klasztoru tylko dominikańskiego dla odprawiania Mszy S. podług erek-
cji kapłan przychodzi, przeto jako własność XX. Dominikanów sprzedany być by 
mógł z swojemi sprzętami na rzecz spomnianego klasztoru, z obowiązkiem czynie-
nia zadosyć fundacji przywiązanej do niego, a z sumy takowej wraz z funduszem do 
tego kościoła przywiązanym, pomnożyłby się fundusz klasztorowi dominikańskie-
mu potrzebny bardzo na utrzymanie w porządku obszernego klasztoru i kościoła.

3. Kościół S. Krzyża i naprzeciwko niego kościół S. Walentego wraz z szpitalem 
na Długiej ulicy, a w tej samej prawie linii kościół SS. Szymona i Judy wraz z szpi-
talem na ulicy Warszawskiej nie będąc wcale potrzebne, a nawet teraz niedogodne 
i nieużywane dla oddawania w nich czci Najwyższemu, sądzi Komisja, iż by obró-
cone bydź mogły na magazyn słomy i siana, a nawet i owsa, przez co by się zapo-
biegło nieporządkowi w mieście przez nieprzyzwoity w gmachach przeznaczonych 
na inne użycie// [s. 1441] skład w nich rzeczonych produktów. A że oprócz budowli 
trzech wyrażonych kościołów, przy każdym z nich znajdują się mieszkania, któ-
re pierwiastkowo służyły do umieszczenia kapelanów i ubogich, a te teraz albo 
pustkami opuszczone stoją, albo zbyt małą liczbę ubogich mieszczą w sobie i to 
bez opatrzenia potrzeb życia, dla odpadłych i potraconych funduszów grożą ostat-

174 Nieistniejący kościół parafialny Wszystkich Świętych znajdował się na obecnym pl. Wszystkich Świę-
tych. Od końca XVIII w. budynek był w coraz gorszym stanie, od 1820 r. nie użytkowany, w 1830 r. parafię 
przeniesiono do pojezuickiego kościoła św. św. Piotra i Pawła na ul. Grodzkiej, w latach 1835–1838 opusto-
szały kościół został rozebrany – M. ROŻEK, Nie istniejące kościoły Krakowa, s. 97–99.
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nim upadkiem, przeto takowe mieszkania użyte bydź mogą na powiększenie ma-
gazynu i na lokacją dozorców jego. Co uskutecznić wypadałoby jak najprędzej, bo 
spóźnienie przyczyni się zapewne do pogorszenia stanu opisanych budowli. Że zaś 
przy każdym z tych trzech kościołów i dwóch przyległych im szpitalów pozostał 
jakichkolwiek choć szczupły fundusz, a który przy pieczołowitym staraniu admini-
stracji departamentowej może bydź jeszcze z gruzów zatracenia swojego wydoby-
tym, a zatym pomnożonym, ten najprzyzwoiciej i najużyteczniej wraz z sprzętami 
kościelnemi oddany mógłby bydź szpitalowi wielkiemu S. Łazarza pod dozorem 
Sióstr Miłosierdzia zostającemu, który choć dobrze ubogacony, nie ma jeszcze wy-
starczającego funduszu.

Jest Komisji to także powodem do projektowania, aby obrócone były rzeczone 
gmachy na magazyn wojskowy, że projektowany wielki magazyn na Kazimierzu 
w klasztorze XX. Augustianów i klasztorze PP. Augustianek, mógłby bydź kiedy 
i na jaki czas, dla znacznego wylewu wód niedostępnym, będąc pomiędzy dwiema 
rzekami starą i nową Wisłą.

Wszelako gdyby rzeczone gmachy niedogodne zdawały się rządowi na magazyn, 
to można je obrócić na różne składy wojskowe, bez jakich to składów konsystujące 
w departamencie i w mieście departamentowym wojsko obejść się nie może.//

[s. 1442] Na ostatek jeżeli rzeczone gmachy na żadne użycie rządowe zdatne osą-
dzone nie będą, wypada je przedać dla uniknienia zupełnego ich zepsucia, a kwotą 
zebraną z przedaży pomnożyć fundusz szpitala S. Łazarza.

4. Kościół i szpital Bożego Miłosierdzia na przedmieściu Smoleńsko zwanym 
równie jak poprzedzające nieodpowiadając swojemu pierwiastkowemu przezna-
czeniu, stały się nieużytecznym gmachem tak względem czci Boga, jak względem 
wsparcia cierpiącej nędzę ludzkości. Do kościoła albowiem przychodzi z kościoła 
katedralnego kapłan dla odprawienia mszy, do czego mu częstokroć czas psotny lub 
inne zatrudnienia są na przeszkodzie. Lud mieszkający w okolicy ma blisko inny 
kościół XX. Kapucynów, do którego pospolicie uczęszcza. Kościół z przyległym 
dla kapelana mieszkaniem nie mając na utrzymanie swoje wystarczającego fundu-
szu, jest bez żadnego dozoru i coraz większej podpada ruinie.

W szpitalu znajduje się 4 tylko ubogich, włóczęgą się i żebraniną bawiących, bo 
oprócz jednej izby lichej na mieszkanie z funduszu małe bardzo wsparcie pobierają.

A przeto sądzi Komisja, że tak kościół jak dom kapelana i szpital mogłyby być 
wzięte na skład drzewa dla wojska, a to tym bardziej, że te gmachy są sytuowane 
blisko rzeki Rudawy175 i Wisły i znalazłoby się w nich pomieszkanie dla stróża lub 
dozorcy składu, a w potrzebie i dla obydwóch. Gdyby zaś takiego składu na drze-
wo rząd nie potrzebował, mogłyby bydź obrócone na skład wojskowych sprzętów, 
wreszcie, jeżeli na żadne użycie zdawać się nie będą rządowi, mogą bydź przedane, 

175 Pierwotne koryto Rudawy przebiegało wzdłuż dzisiejszej al. 3 Maja, tworząc rozlewiska na obszarze 
Błoń. Młynówka Królewska, sztuczne koryto Rudawy to m.in. okolice obecnych ulic Krupniczej i Garbar-
skiej – Encyklopedia Krakowa, s. 857.
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a kwota pieniężna z przedaży tych gmachów i sprzętów w nich umieszczonych 
wynikająca wraz z swoim funduszem obrócona// [s. 1443] bydź może przyzwoicie 
i użytecznie na powiększenie funduszu albo szpitala S. Łazarza na Wesoły, albo 
szpitala szalonych176 zbyt mały posiadającego fundusz.

5. Kościół S. Gertrudy za Nową Bramą na Wesoły jako zupełnie zrujnowany, 
bez żadnego dozoru zostający, niezdatny już wcale do oddawania w nim czci Boga, 
zostający bez funduszu, przez samą przyzwoitość i uszanowanie miejsca religii nie-
gdyś poświęconego, rozebrany bydź powinien lub przedany.

Zdanie względem klasztorów zakonnych płci męskiej
1. Klasztor i kościół XX. Trynitarzy pod Nr 1 w opisie topograficznym najuży-

teczniej mógł bydź obrócony z swoim funduszem na szpital weneryczny, położe-
nie jego w otwartym powietrzu, przyległe obszerny plac i ogród zdatnym go na 
to przeznaczenie czyni, a to tym bardziej, że szpital weneryczny teraźniejszy dla 
szczupłości miejsca i ściśnionego powietrza niedogodnie bardzo sytuowany jest. 
Dla wygody szpitala wypadałoby z kamienicy przyległej kościołowi a do klasztoru 
należącej wyreperować mieszkanie dla kapelana i felczera, przy takim szpitalu bar-
dzo potrzebnych, można by nawet mniej potrzebne sprzęty kościoła sprzedać jako 
i ogród, gdyż obszerne podwórze jest wystarczającym miejscem dla chorych na 
przechadzkę, a to na fundusz reparacji kamienicy, a nawet w niektórych częściach 
i klasztoru. Wszelako zapominać nie należy o dwóch zakonnikach podeszłych 
w wieku, w tym klasztorze jeszcze mieszczących się, a ci przeniesieni bydź mają 
do domu wysłużonych// [s. 1444] księży, płacąc od każdego do śmierci z dawnego 
klasztornego funduszu, a teraz mającego bydź obróconego na fundusz szpitala, po 
zł pol. 600 na jednego, to jest po zł pol. 400 do kasy domu, a po zł pol. 200 do rąk 
na okrycie.

2. Klasztor i kościół XX. Augustianów pod Nr 2 w opisie topograficznym nie mo-
gąc bydź dłużej dla szczupłego funduszu od zgromadzenia utrzymywanym, dogod-
nie bardzo mógłby bydź obróconym na magazyn żywności generalny wojskowy, 
a to ze wszystkiemi swojemi zabudowaniami i placami, przydawszy do tego jeszcze 
klasztor z placami i ogrodami PP. Augustianek jako bardzo przyległy. Położenie 
albowiem tych obóch klasztorów nad starą Wisłą, obszerność miejsca i użycie już 
całego kościoła i znacznej części klasztoru na magazyn, są powodami Komisji do 
takowego przeznaczenia. Dodać jeszcze i to należy, że w tych obszernych gma-
chach kancelarie i mieszkania dla dozorców i urzędników magazynów wygodne 
znaleźć się mogą. Zaś zgromadzenie XX. Augustianów najużyteczniej umieszczone 

176 Szpital dla umysłowo chorych („dom szalonych”) funkcjonował od 1679 r. w kamienicy przy ul. Szpi-
talnej 13 – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, rkps R 413 (Kadaster miasta Krakowa z wieku XIX, XVIII, 
XVII, zebrał i napisał K. RICHTER, 1862), s. 82 – L. WACHHOLZ, Szpitale krakowskie 1220–1920, t. 2 (Bibliote-
ka Krakowska, 60), Kraków 1924, s. 14–18; Plan miasta Krakowa Ignacego Enderle, s. 21.
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by bydź mogło wraz z swoim funduszem na Podgórzu, nadawszy im dom narodowy 
lub inny nabywszy dla nich na mieszkanie i kościół i włożywszy na nich obowiązek 
utrzymywania fary podgórskiej177, której tam brakuje i mieszkańcy tamtejsi czę-
stokroć z największą niewygodą dla dopełnienia obrządków religii na drugi brzeg 
Wisły przechodzić muszą. Jeżeli tam umieszczonemi być nie mogą, to się mają 
przenieść z swoim funduszem do innego tejże reguły klasztoru, zaś zgromadzenie 
PP. Augustianek, których także klasztor do generalnego przyłącza się magazynu, 
skoncentrowane ma bydź w klasztorze Bernardynek, o czym w zdaniu względem 
klasztorów panieńskich obszerniej się opisuje.

3. Klasztor i kościół XX. Paulinów pod Nr 4 w opisie topograficznym zostać 
przy tym zgromadzeniu powinien, wyborna albowiem tak kościoła// [s. 1445] jak 
klasztoru budowa jest ozdobą tej części miasta, w której jest sytuowany, a do tego 
w dobrym stanie znajduje się i z funduszu tego zgromadzenia może bydź nadal 
utrzymywany w warunkiem jak niżej. Nadto kościół dla swego położenia jest do-
godnym do oddawania w nim czci Najwyższemu. Pralnie zaś lazaretowe w połowie 
klasztoru założone przenieść by stamtąd wypadało, a to z następujących powodów. 
Pralnie te nie mogą bydź zupełnie oddzielne od drugiej połowy klasztoru, przez 
co niewygodę ponoszą zakonnicy i jest nieprzyzwoitością, aby w klasztorze przez 
zakonników zamieszkanym razem kobiety mieszkały. Pralnie te zbyt są oddalone 
od lazaretu, a stąd lazaret koszt wielki na ustawiczne przewożenie rzeczy ponosić 
musi. Pralnie tego rodzaju wydają z siebie pospolicie szkodliwe zdrowiu excha-
lacie178, a stąd zakonnicy podpadają niebezpieczeństwu chorób. Postrzegła nawet 
Komisja, iż gmach wzięty na pralnię dla pary od wody gorącej i ustawicznej wilgoci 
podpadałby wkrótce zepsuciu i ruinie. Zdaje się tedy Komisji, iż ta połowa klaszto-
ru lepiej i przyzwoiciej obrócona być by mogła na komisariat czyli skład generalny 
wszystkich rzeczy wojskowych. Zostawując tedy drugą tylko połowę klasztoru dla 
zgromadzenia XX. Paulinów do utrzymywania tej tylko połowy zgromadzenie obo-
wiązane będzie, jako li też i do połowy tylko opłacenia podatków z mieszkalnych 
domów opłacać się zwykłych. Nadto skład słomy w dolnej części kościoła nieprzy-
zwoicie jest założony, przyjeżdżające albowiem fury ze słomą przeszkodę czynią 
do wniejścia do kościoła, pięknie wybudowany portyk przedkościelny w ochędo-
stwie nigdy bydź nie może. Skład tedy takowy przeniesiony bydź powinien do ge-
neralnego magazynu tu pod Nr 2 projektowanego.//

[s. 1446] 4. Kościół i klasztor XX. Kanoników Lateraneńskich u Bożego Ciała 
pod Nr 5 w opisie topograficznym, zostać jak jest teraz powinien. Kościół albo-

177 Od 1784 r. funkcjonowała parafia podgórska, początkowo przy kaplicy św. Bartłomieja w Ludwinowie, 
potem w tymczasowej kaplicy w budynku rządowym w Podgórzu. W tym czasie Podgórzanie posiłkowali 
się pobliską parafią Bożego Ciała na Kazimierzu. Parafia w Podgórzu została oficjalnie erygowana w 1818 r., 
kościół św. Józefa konsekrowano dopiero w 1832 r. – M. CHOLEWKA, Parafia św. Józefa w Krakowie-Podgó-
rzu,[w:] Z dziejów duchowości i tolerancji religijnej w Podgórzu. Materiały VII Sesji Podgórskiej, Kraków 
2007, s. 33–34.
178 Zapewne inhalacje – wyziewy, opary.
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wiem ten jest kościołem farnym dogodnym bardzo dla tej części miasta, która się 
Kazimierzem nazywa. Szkółka także parafialna przy tym kościele utrzymywana, 
jest dla tej części miasta bardzo potrzebna. XX. Kanonicy w klasztorze mieszka-
jący są użyteczni, bo dopełniają obowiązków parafialnych i w obcych nawet ko-
ściołach używani bywają do powiadania słowa Bożego, do czego przysposobiają 
się przez utrzymywanie szkoły teologicznej. W klasztorze znajdująca się obszer-
na biblioteka napełniona licznemi książkami i porządnie bardzo utrzymywana, ile 
zalety czyni zgromadzeniu XX. Kanoników, tyle stawszy się publiczną, mogłaby 
bydź dogodną zwłaszcza dla osób duchownych, chcących nabywać przyzwoite-
go swojemu powołaniu oświecenia. Zgoła cały ten gmach kościoła i klasztoru dla 
swojej wybornej starożytnej budowy ozdobą będąc miasta, wart jest szczególnej 
nad sobą rządu baczności, że zaś szczupły dochód tego zgromadzenia, zwłaszcza 
przy teraźniejszych podatkach, nie może bydź wystarczającym na utrzymanie tak 
obszernego gmachu, zdaje się tedy Komisji, iż pomnożyć by się mógł z następu-
jących źródeł. Pobierał dawniej ten klasztor dochodu z suchej taxy zł pol. 3.200, 
lecz gdy takowy dochód przez ogłoszenie wolnym miastem Krakowa i przez wpro-
wadzenie konsumpcyjnego podatku podług zeznania przełożonego zupełnie ustał. 
Odpowiadająca wyżej wspomnianemu dochodowi kurta z kasy miejskiej bydź by 
wypłacona mogła. Gdy znaczna część mieszkania klasztornego wzięta jest od rządu 
na piekarnię wojskową, czynsz przyzwoity z takowego mieszkania opłacać się ma, 
a rząd// [s. 1447] takowy wydatek wynagrodzić sobie może z przedaży jakiego in-
nego nieużytecznego gmachu duchowno-narodowego już na skarb wziętego, albo 
jeżeli takowe piekarnie gdzie indziej przeniesione bydź mogą, zgromadzenie XX. 
Kanoników ma mieć wolność lub sprzedania tej części klasztoru na pomnożenie 
funduszu swojego, lub najmowania go na czynsz dla powiększenia dochodu, bez 
tych lub innych zaradzenia sposobów, ozdobny ten i kosztowny gmach dla niedo-
statku wystarczającego funduszu ruinie podpadać musi.

5. Kościół i klasztor XX. Bernardynów pod Nr 7 w opisie topograficznym. Co do 
kościoła, ten na służbę Bożą dla swojej wybornej budowy i dla wygody mieszkań-
ców zostawiony bydź powinien i należeć zawsze do zgromadzenia XX. Bernardy-
nów. Lecz klasztor, który dla swojej zbytecznej wielkości i znacznego opłacającego 
się z niego podatku ciężarem stał się dla tego zgromadzenia i nie może bydź od nie-
go utrzymanym, jako nie mającego żadnego stałego funduszu, ale tylko z jałmużny 
utrzymującego się, która w teraźniejszych okolicznościach ledwie wystarczyć na 
oszczędne bardzo wyżywienie zakonników może, obrócanym bydź by mógł na fa-
brykę sukienną, w którym umieścić oddzielnie można obojej płci osoby zostające 
bez pewnego sposobu do życia i włóczęgą się bawiące. W którym umieszczone dla 
poprawy, zatrudniałyby się robotami fabrycznymi, a stąd zarabiałyby na utrzymanie 
swoje, tym zwyczajnej dziennej płacy w stosunku roboty, trzy części dawałyby się 
lub obracały na ich wyżywienie i okrycie, a czwarta część zostawałaby do odda-
nia im, gdy wciągnąwszy się do pracy, chciałyby użytecznie w innym miejscu//
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[s. 1448] pracować. Zaś zgromadzeniu XX. Bernardynów oddać należy klasztor PP. 
Koletek mających bydź skoncentrowanemi w klasztorze Bernardynek. Klasztor ten 
tak jest przyległy kościołowi XX. Bernardynów, iż wspomniane zakonnice do niego 
na nabożeństwa uczęszczały. Oprócz fabryki sukiennej mogłyby się inne jeszcze 
w tym obszernym klasztorze fabryki umieścić, na przykład: fabryka broni, fabryka 
płócien. Gdyby zaś zgromadzenie XX. Bernardynów, idąc za pięknym wzorem bra-
ci swoich w klasztorze przyrowskim179, chciało się same fabryką sukienną zatrud-
nić, a wsparcia potrzebnego rząd by mu zapewnić nie odmówił, w tym przypadku 
XX. Bernardyni mieściliby się w klasztorze swoim wraz z osobami płci męskiej 
na poprawę do robót fabrycznych oddanemi, a kobiety w tym samym celu oddane 
umieścić by wypadało w klasztorze PP. Koletek.

6. Kościół i klasztor czyli seminarium XX. Misjonarzy pod Nr 8 w opisie topo-
graficznym. W klasztorze tym czyli seminarium mieszczą się osoby sposobiące się 
na pasterzy dusz wraz z XX. Misjonarzami, przy których administracja funduszu 
jest, dozór nad pierwszemi i którzy zatrudniają się dawaniem nauk stanowi kapłań-
skiemu potrzebnych. Instytut ten z względem na swoje przeznaczenie szczególnej 
opieki rządu doświadczać powinien, wiele albowiem krajowi na tym zależy, aby 
ci, którzy mają bydź nauczycielami ludu, wszelką sposobność mieli do nabrania 
potrzebnego oświecenia, stosownego do wysokiego swojego przeznaczenia. Temi 
powodami zajęta Komisja sądzi rzeczą koniecznie potrzebną, aby rząd przyłożył się 
do polepszenia stanu tego instytutu w następujących kategoriach.

Znaczna część domu będąc zrujnowaną, częścią przez dawność i niesposobność 
poprawienia, częścią przez rozpoczętą a niedokończoną// [s. 1449] fabrykę od rządu 
austriackiego przedsięwziętą180, potrzebuje nagłej reperacji, albowiem spóźnienie 
pociągnie za sobą większą ruinę i znaczniejszy koszt. Reperacja taka z szczupłego 
funduszu tego instytutu nastąpić nie może, potrzebne jest tedy wsparcie od rzą-
du. Dziesięciny niegdyś do różnych zgromadzeń duchownych należące, a teraz na 
skarb wzięte byłyby pewnie w przeciągu trzech lat wystarczającym i dobrze użytym 
funduszem na te tak potrzebną reperacją. Potrzebując diecezja krakowska najmniej 
36 osób sposobiących się na ministrów religii, do których przysposobienia utrzy-
mywać należy 4 profesorów, rektora jednego i gospodarstwem domowym trudniącą 
się osobę jedną, a zatym osób wszystkich 42, na każdą z tych osób rachując tylko 
po zł pol. 800 na rok, wypada rocznie zł pol. 33.600. Na utrzymanie domu, kościoła, 
służących wyznaczając zł pol. 6.000, ogólne wydatki wyniosą zł pol. 39.600. A że 
zaś po odtrąceniu teraźniejszych podatków, Instytut ten tak z dochodów klerykom 
właściwych, jak z dochodów właściwych XX. Misjonarzom, pobiera tylko rocznie 
zł pol. 19.558, wypadało by tedy dodawać jeszcze zł pol. 17.242, który dodatek 
najdogodniej dla Seminarium raz na zawsze zabezpieczony będzie, jeżeli rząd do-

179 Klasztor bernardynów w miejscowości Aleksandrówka (Święta Anna) pod Przyrowem.
180 Pomieszczenia dla seminarium diecezjalnego – zob. przyp. 30, 32.
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bra jakie, niegdyś duchowne, teraz w posiadaniu skarbowym krajowym zostające, 
stosownie do wyżej wyrażonego dodatku na powiększenie potrzebnego funduszu 
tego Instytutu nada. A w przypadku nieprzyjęcia tej opinii, wypadałoby ten fundusz 
od wszelkich podatków ciążących go uwolnić i dodawać na każdą osobę zł pol. 
800, gdyby podług tej ustanowionej opłaty dochód roczny funduszowy nie wystar-
czał. W tym sposobie za rządu bywszego austriackiego seminarium utrzymywane 
było.// [s. 1450] A bez takowego lub innego od rządu wsparcia utrzymać się nadal 
nie może. Utracona znaczna suma na Banku Paryskim181 należąca do zgromadzenia 
XX. Misjonarzy, jako li też znaczne kapitały zapisane w Galicji wschodniej, a po 
pierwszym podziale Polski na skarb krajowy wzięte, są przyczyną tego niedostar-
czającego teraz funduszu na utrzymanie diecezjalnego seminarium.

7. Kościół i klasztor XX. Franciszkanów pod Nr 13 w opisie topograficznym. 
Znalaszczy Komisja klasztor i kościół rzeczony w dobrym stanie i porządnie utrzy-
mowany, a cały ten gmach ozdobę miasta sprawujący, zważywszy nadto, że kościół 
w tej części miasta jest potrzebny i służący ku wygodzie mieszkającym tam oby-
watelom, przekonawszy się na koniec, że zakonnicy w klasztorze tym umieszczeni 
użytecznemi są, dopełniając tak w swoim kościele, jak w kościołach innych para-
fialnych usług religijnych sądzi, iż tak kościół jak klasztor przy zgromadzeniu XX. 
Franciszkanów zostać powinien. Włożywszy tylko na to zgromadzenie obowiązek, 
aby utrzymywało szkołę z jednej klasy złożoną, w której by się uczyły dzieci czytać 
i pisać po polsku, prostych rachunków i moralności, przez którego to rodzaju szkoły 
przyjdzie do tego, że najuboższych rodziców dzieci potrzebnego i wystarczające-
go swojemu stanowi oświecenia nabędą. Że zaś dochody tego zgromadzenia zbyt 
szczupłe są, wypadałoby albo powrócić zgromadzeniu tę część klasztoru, która na 
użycie rządowe od austriackiego rządu wzięta była, albo opłacać z niej czynsz od 
bywszego rządu dekretem monarchicznym wyznaczony.

8. Kościół i klasztor XX. Dominikanów pod Nr 14 w opisie topograficznym 
zostać powinien przy tymże zgromadzeniu z następującemi poniżej warunkami. 
Znalazła albowiem Komisja oba// [s. 1451] gmachy w dobrym stanie i porządnie 
utrzymywane, tak kościół jak klasztor dla swojej okazałej budowy ozdobą są mia-
sta, kościół dla swojego położenia dogodny jest w tej części miasta zamieszkałym 
obywatelom. Fundusz tego zgromadzenia powiększony przez lepsze urządzenie, 
może być wystarczającym funduszem na utrzymanie w dobrym zawsze stanie tak 
kościoła jak klasztoru. Ten lubo obszerny jest, tak jednak urządzony, iż żadna część 
jego nie może bydź wzięta na użycie rządowe bez naruszenia spokojności zakonnej 
i bez przeszkody do utrzymania potrzebnej po klasztorach klauzury. Jeden tylko 
wielki refektarz, a dzisiaj dla zmniejszonego znaczenia zgromadzenia wcale nie-
użyteczny mógłby bydź dogodny rządowi na skład broni lub innych sprzętów woj-

181 We wrześniu 1809 r. zgromadzenie misjonarzy zostało zniesione we Francji – Misjonarze św. Wincen-
tego a Paulo w Polsce, t. 1, s. 136.
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skowych, z tym atoli warunkiem, aby z podworca nowe drzwi do wniejścia zrobio-
ne były, co nastąpić z łatwością i małym kosztem może. Dochód tego zgromadzenia 
może bydź powiększony przez przedaż kościółka S. Idziego wcale na służbę Bożą 
nieużytecznego i w niedogodnym miejscu sytuowanego, z przyległemi temu ko-
ściołowi pomieszkaniami, jako własność tego zgromadzenia, tudzież przez przedaż 
wielu kamienic w posiadaniu zgromadzenia XX. Dominikanów zostających. Pro-
cent albowiem od sumy z takowej przedaży zebranej nierównie więcej wyniesie, 
jak przy ustawicznych reperacjach i opłatach, czynsz z najmu rzeczonych kamienic. 
Włożyć atoli na to zgromadzenie obowiązek wypadałoby utrzymania takiej szkoły, 
o jakiej się w poprzedzającym numerze napisało. Byłoby także do życzenia, aby 
to zgromadzenie odpowiadając pierwszemu swojej instytucji celowi i wchodząc 
w chwalebne// [s. 1452] swoich poprzedników w tym mieście czynione religijne 
usługi przez opowiadanie gruntowne słowa Bożego po wielu krakowskich kościo-
łach, starało się i teraz mieścić w zgromadzeniu swoim zdatne i dobrze wyćwiczone 
w tym rodzaju osoby, a przeto tyle się stać użyteczne, ile przekonywanie rozumu 
i kierowanie serca podług czystych i niewątpliwych prawideł religii, dobra towarzy-
stwu w widokach nawet politycznych przynosi.

9. Kościół i klasztor XX. Kanoników Grobu Pańskiego czyli kolegium pojezu-
ickie S. Barbary pod Nr 18 w opisie topograficznym. Znalaszczy Komisja w tym 
klasztorze utrzymywane szkoły początkowe podzielone na cztery klasy, znalaszczy 
XX. Kanoników w liczbie czterech zatrudniających się obowiązkami nauczycielów, 
znalaszczy na koniec tak klasztor jak kościół w dobrym stanie i porządnie utrzy-
mywane, postrzegłszy nadto, że reszta zbywających mieszkań jest dobrze użyta, 
bo się najmuje uczniom ćwiczącym się w szkołach publicznych, zastanowiwszy 
się nad wygodną pozycją miejsca, bo w pośród najwięcej zamieszkanego miasta 
sądzi, że tak kościół, jak klasztor przy zgromadzeniu XX. Kanoników zostać po-
winien. Chcąc zaś ten obszerny gmach i posiadaczów jego tym użyteczniejszemi 
uczynić, wypadałoby w nim pod dozorem tegoż zgromadzenia konwikt założyć, 
wiele albowiem na tym zależy, aby młodzież ćwicząca się w szkołach publicznych 
w takich domach mieściła się, gdzie by i na sprawowanie się jej baczność dawana 
była i znajdowała się łatwość przez korepetycje do jej wydoskonalenia się w na-
ukach. W tak założonym konwikcie mieszkać powinno ośmiu XX. Kanoników, je-
den z nich będzie rektorem czyli rządcą, do którego należyć będzie dozór nad całym 
domem i utrzymywanie ogólnego gospodarstwa,// [s. 1453] drugi będzie prefektem 
konwiktu, który szczególny dozór mieć będzie nad mieszkającemi konwiktorami. 
Czterech będzie profesorami w szkole początkowej na cztery klasy podzielonej, 
dwóch będzie sposobiących się na profesorów i zastępujących tych w czasie choro-
by i ważnego zatrudniania. Generał miechowski, jako najwyższy przełożony zgro-
madzenia XX. Kanoników Grobu Pańskiego, będzie obowiązany zdatnemi osoba-
mi z zgromadzenia swojego obsadzać tak urządzony konwikt, odbierać od rektora 
roczne rachunki przychodu i wydatku wszelkich dochodów, wizytować konwikt 
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najmniej dwa razy do roku i wciskającym się nadużyciom zapobiegać, nadto pewne 
a potrzebne dla mającego się założyć konwiktu prawidła przepisać. Że zaś dochód 
XX. Kanoników umieszczonych teraz w kolegium pojezuickim S. Barbary nie jest 
wystarczającym na utrzymanie tej liczby individuów, która się tu przeznacza i na 
poprawienie mieszkań dla umieszczenia konwiktorów, przeto ten niedostatek przez 
połowę klasztor miechowski, a przez połowę ksiądz Generał dla dobra publicznego 
zastąpić nie odmówią.

10. Kościół i klasztor czyli kolegium XX. Piarów pod Nr 21 w opisie topogra-
ficznym. Gdy Komisja znalazła tak kościół jak połowę klasztoru (bo druga połowa 
wzięta jest od bywszego austriackiego rządu na areszta policyjne, a od teraźniejsze-
go na toż użycie utrzymywana) w dobrym stanie i porządnie utrzymywane, gdy się 
zastanowiła nad tym, że klasztor ten służy na schowanie i wypocznych po pracach 
łożonych w publicznych krajowych szkołach dla podeszłych w wieku zakonników, 
gdy tych uznała za użytecznych jeszcze jako zatrudniających się usługami religij-
nemi// [s. 1454] we dwóch panieńskich klasztorach, to jest u Panien Wizytek i u PP. 
Prezentek, gdyż na koniec kościół do ich klasztoru należący uznała za dogodny 
dla mieszkańców w tej części miasta, sądzi, iż zgromadzenie to przy swoim klasz-
torze i kościele utrzymane bydź powinno. Sądzi także rzeczą sprawiedliwą, aby 
temu zgromadzeniu dla pomnożenia szczupłego jego dochodu albo powróconą była 
część klasztoru wzięta na użycie jak wyżej albo żeby skarb z takowej wziętej części 
czynsz stosowny opłacał. Inaczej zgromadzenie to nie byłoby w stanie utrzymania 
nadal ani kościoła ani połowy przez niego zamieszkanego klasztoru.

11. Kościół i klasztor czyli szpital Braci Miłosierdzia pod Nr 22 w opisie to-
pograficznym. Przekonawszy się Komisja, że kościół na tej ulicy wcale nie jest 
potrzebny i zbyteczny, gdyż są dwa inne, to jest kościół XX. Piarów i kościół PP. 
Prezentek, uznawszy że cały gmach mieszkalny jest w najgorszym stanie i niebez-
pieczeństwem zupełnego upadku grożący, zastanowiwszy się i nad tym, że szpital 
sytuowany w pośród najwięcej zamieszkanego miasta jest szkodliwym dla zdrowia 
w bliskości domy mających mieszkańców sądzi, iż to zgromadzenie, a to jak najprę-
dzej, najdogodniej w klasztorze XX. Karmelitów na Piasku wraz z utrzymywanym 
szpitalem umieszczonym bydź może. Gmachy zaś klasztoru i kościoła mogłyby 
bydź użyte na areszta policyjne, na urząd policyjny i na mieszkanie dyrektora poli-
cji. Fundusz na reperacją tych gmachów podług tu oznaczonego przeznaczenia zna-
lazłby się z przedaży domu narodowego na ulicy Kanoniczej182, gdzie teraz bardzo 
niedogodnie urząd policyjny umieszczony jest, tudzież z przedaży dwóch klaszto-
rów większego i mniejszego PP. Dominikanek mających bydź w innych klasztorze 
skoncentrowanych.//

182 Austriacka Dyrekcja Policji do 1811 r. urzędowała w kamienicy przy ul. Grodzkiej 49, kamienica przy 
ul. Kanoniczej 17 była wówczas siedzibą urzędu cyrkularnego – D. REDEROWA, Studia nad wewnętrznymi 
dziejami Krakowa porozbiorowego (1796–1809), cz. 1, s. 106.



Stan niniejszy gmachów duchowno narodowych 81

[s. 1455] 12. Kościół i klasztor czyli zgromadzenie XX. Emerytów pod Nr 
23 w opisie topograficznym. Umieszczenie emerytów czyli księży wysłużonych 
w tym klasztorze, niegdyś zamieszkanym od Kanoników Regularnych de Poeni-
tentia przez bywszy rząd austriacki, uznaje Komisja za dogodne i jeszcze sądzi, że 
kościół przy tym klasztorze sytuowany pod imieniem S. Marka bydź by powinien 
podług planu bywszego austriackiego rządu kościołem farnym, a to na miejscu ko-
ścioła farnego S. Krzyża w zakącie miasta sytuowanego, otoczonego teraz lazare-
tem wojskowym, niemającego żadnego pomieszkania ani dla księży ani dla innych 
sług kościelnych, gdyż ci dawniej mieścili się w domu na lazaret wojskowy teraz 
obróconym. A to tym bardziej, że w klasztorze księży wysłużonych znajduje się 
przygotowane już nowe pomieszkanie dla plebana przeznaczone, a innych także 
oficjalistów przy kościele farnym potrzebnych, umieścić wygodnie można. Przydać 
do tego należy, że pleban kościoła S. Krzyża jest razem z mocy erekcji przełożonym 
nad zgromadzeniem wysłużonych księży i administratorem ich funduszu, mieszka-
jąc tedy z obowiązku urzędu swojego z niemi, mieszkałby razem przy swoim ko-
ściele farnym, a stąd parafianie większą by dogodność mieli, kościół zaś S. Krzyża 
może bydź użyty albo na kaplicę lazaretową, albo na skład lazaretowych sprzętów. 
Nie uszło baczności Komisji postrzeżone nadużycie w domu księży wysłużonych, 
w tym samym domu mieszczą się księżą występni, których tam zwierzchność du-
chowna za karę odsyła. Co zdaje się bydź Komisji równie nieprzyzwoitością jak 
niesprawiedliwością, nieprzyzwoicie albowiem jest, aby jedno zamieszkanie służy-
ło// [s. 1456] i za spokojne uchronienie dla wysłużonego, a przez pożyteczne prace 
zwątlonego na siłach kapłana i za karę dla kapłana hańbiącego przez swoje złe 
postępki szanowny religii ministra urząd. Sprzeciwia się sprawiedliwości także, aby 
z funduszu przeznaczonego szczególniej dla dania przyzwoitej wygody wysłużo-
nym kapłanom, księża występni uczestnictwo mieli. Zdaje się tedy Komisji, że ta-
kowi występni kapłani do najściślejszych klasztorów odsyłanemi za karę własnym 
kosztem utrzymywania, pod władzę przełożonych klasztornych oddawani bydź by 
powinni, albo co jeszcze byłoby użyteczniej, mają bydź za karę do seminarium od-
syłani, gdzie wszystkich powinności kleryków dopełniać i na wszystkich lekcjach 
i ćwiczeniach duchownych znajdować się będą, kara albowiem taka wielki wpływ 
mieć będzie do ich poprawy, gdy się uczyć na nowo będą tego wszystkiego, z czego 
dotychczas przez swoją winę nie umieli użytkować. Dla kleryków zaś umieszczo-
nych w seminarium przestroga będzie, co ich czeka, jeżeli tamtym podobnemi się 
staną. Zwierzchność duchowna względem obejścia się z winnemi w miarę ich prze-
winienia, stosownie jeszcze przepisze prawidła.

13. Kościół i klasztor XX. Reformatów pod Nr 24 w opisie topograficznym zo-
stać przy tymże zgromadzeniu powinien. Znajdują się albowiem gmachy w dobrym 
stanie i porządnie utrzymywane, zakonnicy użytecznemi są, dopełniając przykład-
nie nie tylko w swoim kościele, ale i w obcych usług religijnych. Kościół od liczne-
go ludu dla porządnego nabożeństwa uczęszczany bywa. Przykładne to zgromadze-
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nie nie posiadając żadnego stałego funduszu, ale z samej utrzymując się jałmużny, 
przecież co dzień kilkudziesiąt ubogim raz na dzień gotowane pożywienie daje. Bez 
nadwerężenia spokojności// [s. 1457] i karności zakonnej z gmachu klasztornego 
nic na użycie rządowe odjęte bydź nie może.

14. Kościół i klasztor XX. Karmelitów na Piasku pod Nr 31 w opisie topogra-
ficznym. Co do kościoła, ten zostawić należy przy takowym urządzeniu w jakim go 
teraz Komisja zastaje. Jest on albowiem w części z rozporządzenia bywszego rządu 
austriackiego obrócony na kościół fary pod imieniem S. Szczepana, gdy kościół farny 
pod imieniem tegoż świętego w mieście rozebrany został, w części utrzymywany 
przez XX. Karmelitów dla odprawiania w nim nabożeństwa zwykłego zakonnego. 
Urządzenie tak jest dokładnie przepisane, iż ani nabożeństwo parafialne nie przeszka-
dza zakonnemu, ani zakonne parafialnemu i owszem jedno drugiemu jest pomocne. 
Przydać do tego należy, że dla widoków nawet politycznych kościół ten zostać powi-
nien przy dawnym swoim urządzeniu i zwyczajnym od lat dawnych nabożeństwie, 
znajduje się albowiem w tym kościele oddzielna kaplica z obrazem sławnym Matki 
Boskiej, dla uczczenia której lud z obcego kraju co rok w znacznej ilości zgromadza 
się, a opłacając potrzeby do życia w czasie swojej pobożnej bytności, czyni znaczny 
pożytek miastu. Co do klasztoru, lubo już w tym gmachu dla duchowieństwa farne-
go i oficjalistów parafialnych kościelnych przeznaczona jest część pewna i używana. 
Wszelako w tym obszernym gmachu znajduje się wiele jeszcze pomieszkań nieza-
mieszkalnych, które dla nielicznego zgromadzenia XX. Karmelitów są ciężarem. Są-
dzi tedy Komisja, iż dogodnie w klasztorze tym może bydź umieszczony szpital Braci 
Miłosiernych, który z miasta z powodów w opisie jego wyrażonych jak najrychlej 
musi bydź wyprowadzony. A to tym bardziej, że powietrze w tym gmachu// [s. 1458] 
jest otwarte, a zatym dla chorych pomocne, że z położenia budowy oddzielnie cho-
rzy od zdrowych umieszczonemi bydź mogą, że jest sposobność podzielenia obóch 
zgromadzeń w mieszkaniu, iż jedno drugiemu na przeszkodzie do pełnienia obowiąz-
ków właściwych nie będzie. Że zbyt małym kosztem na koniec, ulepszenie tej części 
klasztoru, która wzięta będzie na szpital, nastąpić może. W tym tedy klasztorze skon-
centrowany szpital Braci Miłosierdzia utrzymywać się będzie z własnego funduszu, 
do opłacenia zaś podatków, mieszkań szpital przykładać się będzie w stosunku zajętej 
przez siebie części klasztoru, którą także część utrzymywać będzie. Dla pomnożenia 
funduszu szpitala sprzedać się mają wszystkie sprzęty kościoła teraz przy szpitalu bę-
dącego, tudzież ma bydź ograniczona liczba Braci Miłosierdzia najwięcej do sześciu, 
reszta do innych klasztorów przeniesiona bydź powinna. Kapelana zwykle utrzymy-
wanego trzymać nadal szpital nie będzie, gdyż XX. Karmelici zastąpić takiego kape-
lana bezpłatnie będą obowiązani, a przez to rozrządzenie więcej się z dochodów rocz-
nych dla chorych zostanie. Jeżeli opiniowane przeniesienie do tego klasztoru szpitala 
Braci Miłosierdzia zgadzać się będzie z wolą rządu, na ten czas skład rzeczy wojsko-
wych w pewnej części tego klasztoru umieszczony przeprowadzić do innego miej-
sca wypada, gdyż ten skład zabiera teraz miejsce najdogodniejsze na umieszczenie 
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chorych. Żeby ten szpital wygodniejszym jeszcze uczynić, ustąpić mu powinni XX. 
Karmelici trzecią część obszernego ogrodu swojego przy klasztorze sytuowanego. Na 
ostatek, aby dać sposobność XX. Karmelitom być tym więcej użytecznemi krajowi, 
włoży się na nich obowiązek utrzymywania takiej szkoły, jakiej w klasztorach XX. 
Dominikanów i XX. Franciszkanów utrzymywanie przypisane jest. A to tym bardziej, 
że przedmieście Piasek, w którym ten klasztor sytuowany jest, wiele mieszkańców//
[s. 1459] mieści, a szkoła takowa utrzymywana przez XX. Karmelitów zastąpi szkół-
kę parafialną, z przypisu rządowego przy każdym parafialnym kościele egzystować 
mającą, przez co oszczędzi się kosztu na dom nauczyciela i płacę dla niego.

15. Kościół i klasztor XX. Kapucynów pod Nr 32 w opisie topograficznym. Gdy 
Komisja tak kościół jak klasztor w dobrym stanie znalazła, gdy się przekonała 
o użyteczności zakonników w dopełnianiu z gorliwością obowiązków religijnych, 
tak w swoim, jak w obcych kościołach, gdy się zastanawiała nad tym, że kościół 
w tej części przedmieścia jest dogodnym mieszkańcom, zwłaszcza należącym do 
oddalonej bardzo parafii S. Salwatora, aż za rogatkami na Zwierzyńcu, gdy uznała, 
że żadna część klasztoru bez naruszenia spokojności i karności zakonnej nie może 
bydź na użycie rządowe odjęta sądzi, iż zgromadzenie XX. Kapucynów z jałmużny 
samej utrzymujące się i nadal utrzymywać się żądające, przy klasztorze i kościele 
jak teraz utrzymane bydź powinno.

Dodatek

1. Gdy wszystkie prawie zgromadzenia zakonników płci męskiej fundowane są 
na kapitałach, a z prowizji pobieranych od takowych kapitałów utrzymują się i po-
datki opłacają, zaś w odbieraniu prowizji częstokroć zawodu doświadczają i przeto 
nie mając innego dochodu, zostają bez sposobu, tak względem zaspokojenia podat-
ków, dochodzenie zaś własności swojej przez procesa sądowe, pominąwszy zwło-
kę, koszta za sobą ciągną, przeto zdaje się Komisji, iżby rzeczą sprawiedliwą było, 
aby instancja polityczna za doniesieniem jej o zaległej jakiej, jak względem zara-
dzenia pierwszym potrzebom życia// [s. 1460] prowizji należnej zgromadzeniu za-
konnemu, przez niezwłoczną egzekucją lub inne jeszcze prawem przepisane środki 
upartych dłużników do wypłacenia zatrzymanych prowizji przynaglała.

2. Gdy się w klasztorach męskich ani liczba zakonników nie ogranicza, ani się nie 
zabrania przyjmowania do nowicjatu, jest konieczną potrzebą, aby nikt do klasztoru 
przyjętym bydź nie mógł, który by nie złożył wprzódy zaświadczenia z odbytych 
w gimnazjach narodowych nauk i zaświadczenia najgruntowniejszej moralności. Że 
zaś osoby zakonne przez dopełnianie obowiązków religijnych wielki wpływ mają 
do oświecenia ludu, jest równie także potrzebą, aby młodzież zakonna stosownie 
do swojego przeznaczenia odbierała w klasztorach ćwiczenia, a przeto albo każdy 
klasztor obowiązanym odtąd będzie utrzymywać zdatnych w naukach duchownych 
nauczycielów, albo gdyby który takich utrzymywać nie mógł, posyłać na lekcje 
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młodzież swoją do innych klasztorów będzie, w których na nauczycielach nie bę-
dzie zbywać, a gdyby w pierwszych zwłaszcza początkach, we wszystkich klaszto-
rach zdatnych brakowało nauczycielów, młodzież zakonna na lekcje do seminarium 
diecezjalnego chodzić ma. Że zaś takowe urządzenie ze wszech miar ważne bar-
dzo jest, przeto JW. Biskup krakowski jako naczelnik duchowieństwa i najwyższy 
jego przełożony względem uskutecznienia takowego urządzenia gorliwego starania 
przyłożyć raczy.

Jacek Mieroszewski183, Komisarz Asesor Prefektury Departamentu Krakow-
skiego mp

Ksiądz Jerzy Mieroszewski184, Dziekan Kolegiaty Wszystkich Świętych, Komi-
sarz delegowany mp

183 Jacek Mieroszewski (1771–1850) w okresie Księstwa Warszawskiego asesor przy prefekturze departa-
mentu krakowskiego, sekretarz generalny Senatu Rządzącego Wolnego Miasta Krakowa – J. BIENIARZÓWNA, 
Mieroszewski Jacek Piotr h. Ślepowron, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 20, Wrocław-Warszawa-Kraków-
-Gdańsk 1975, s. 816–818.
184 E. M. ZIÓŁEK, Między tronem a ołtarzem, s. 162.
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The current condition of the religious edifices 
of the nation with regard to their location, inner layout, 
number of the monastics living there and their income...

Monastery buildings in Cracow 
in the Duchy of Warsaw period. 

A description from 1810
 Summary

In the early 1770s there were 39 male and female monasteries in Cracow, Kazimi-
erz with the Stradom district, Kleparz as well as Cracow suburbs (Garbary, Wesoła) 
and jurydyka. The process of reducing their number, launched with the dissolution 
of the Society of Jesus in 1773, was continued in the 1780s by the administrator of 
the Diocese of Cracow, Bishop Michał Jerzy Poniatowski, and after the third parti-
tion of Poland (1795) by the Austrian authorities. It was halted when rule over the 
Cracow was taken over by the Duchy of Warsaw in 1809. By 1809 13 monasteries 
(6 female and 7 male monasteries) had been dissolved – former monastery build-
ings, often with the churches, had been sold to private individuals or given to the 
city or state institutions. 

In the times of the Duchy of Warsaw the economic situation of monasteries in 
Galicia and Cracow was very difficult owing to the fact that they had been deprived 
of some of their income and that tax enforcement was on the rise. In September 1810 
the Religious and Political Commission began its operation and in mid-December it 
submitted to the prefect of the Cracow Department a Topographic description. The 
current condition of the religious edifices of the nation with regard to their location, 
inner layout, number of the monastics living there and their income.... The authors 
of the 84-page document describe the buildings, endowments and number of resi-
dents of the 16 male and 11 female monasteries in operation at the time, thus de-
scribing all monastery buildings in Cracow occupied by monastics, sometimes used 
by orders other than the original order. The document also features descriptions of 
two churches belonging to religious orders located in Grodzka Street – former Jesuit 
Church of SS. Peter and Paul, and the Dominican Church of St. Giles. In addition, 
there are analyses of three hospitals with churches – two in Kleparz: one for the 
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poor at the Church of SS. Simon and Jude, and one for the lepers at the Church of 
St. Valentine; and one in the Smoleńsk district with the Church of Divine Mercy. 
The document features descriptions of two additional churches – of St. Gertrude 
(outside the city walls, behind the Dominican Monastery) and of the Holy Cross in 
Kleparz. What all these institutions had in common was the fact that they all had 
their own sources of income (no parish church was described in the document) – the 
task of the Commission was to verify them and ascertain whether the institutions 
could continue to function in view of e.g. poor condition of their buildings. The 
commissioners also submitted proposals for solving the economic problems of the 
Cracow monasteries by e.g. merging some congregations, selling some buildings 
and creating a joint fund.

The book contains an edition of the description with a commentary and introduction.
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 Indeks osób oraz nazw miejscowych i terenowych

Indeks zawiera wszystkie pojawiające się we wstępie i edycji nazwy osobowe 
(kursywą zaznaczono autorów opracowań) i miejscowe oraz klasztory i kościoły 
(z ich wezwaniami – zastosowano skrót pw.), z wyłączeniem Krakowa, któremu 
poświęcono oddzielny indeks.

A
Aleksandrówka (Święta Anna), 

gm. Przyrów, pow. częstochowski  77
 klasztor bernardynów  77
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B
Babice, gm. Babice, pow. chrzanowski  32
 kościół parafi alny  32
Baranów, gm. Skalbmierz, pow. kazi-

mierski  34, 36
Bibice, gm. Zielonki, pow. krakowski  61
Biskupice, gm. Iwanowice, pow. kra-

kowski  32
Biskupie  zob. indeks Krakowa i klasz-

torów krakowskich
Biskupie  12, 16  zob. też Kraków-Kleparz
Bochenek Małgorzata, konserwator  17
Bogacki Józef, dzierżawca 3 5
Borański, ksiądz  54
Borów, gm. Annopol, pow. kraśnicki  

35, 36
Borzymów, gm. Oleśnica, pow. sta-

szowski  27

Braciejówka, gm. Olkusz, pow. olkuski  
61

C
Chodków, gm. Łoniów, pow. sandomier-

ski  35, 36
Czarna Wieś  zob. indeks Krakowa 

i klasztorów krakowskich
Czatkowice, wieś (ob. w obrębie Krze-

szowic)  62
Czermin, gm. Dwikozy, pow. sando-

mierski  35, 36
Czerna, pow. krakowski  14

D
Daromin, gm. Wilczyce, pow. sando-

mierski  35,  36
Derwich Marek, historyk  17
Dobieszowice, gm. Bobrowniki, 

pow. będziński  58
Dziekanowice, gm. Dobczyce, 

pow. myślenicki  58
Dziurów, gm. Zawichost, pow. sando-

mierski  36
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Fryderyk August I, książę warszawski  

10, 50

G
Galicja, nazwa ziem zaboru austriac-

kiego  9, 24, 58, 78
Garbary  zob. indeks Krakowa i klasz-

torów krakowskich
Gawroński Andrzej, biskup krakowski  

10, 12
Giebułtów, gm. Wielka Wieś, pow. 

krakowski  56
Gorki, pow. hebdowski  zob. Górka 

Stągniowska
Górka Stągniowska, gm. Proszowice, 

pow. proszowicki  33
Gródek  zob. Kraków-Gródek

J
Janowski Wojciech, dzierżawca  35
Jarzyna Rafał, dzierżawca  35
Józef II Habsburg, Święty Cesarz 

Rzymski  27, 47

K
Kamienczyce zob. Kamieńczyce
Kamień, gm. Czernichów, pow. krakow-

ski  28
Kamieńczyce, gm. Kazimierza Wielka, 

pow. kazimierski  61
Kazimierz  zob. Kraków-Kazimierz
Kazimierz III Wielki, król polski  23, 53
Klemens XIV, papież  71
Kleparz  zob. Kraków-Kleparz
Klesheim, baron  36
Kollatorowicz Wojciech, dzierżawca  
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Koniecmosty, gm. Wiślica, pow. buski  32
Kosin, gm. Annopol, pow. kraśnicki  35, 

36
Kossin  zob. Kosin

Kościejów, gm. Racławice, pow. mie-
chowski  61

Kościelów  zob. Kościejów
Kraków  zob. indeks Krakowa i klaszto-

rów krakowskich
Kraśnik, gm. Połaniec, pow. staszowski  

35, 35
Królestwo Galicji i Lodomerii  58
Krzeszowice, pow. krakowski  62
Księstwo Siewierskie zob. Siewierskie 

Księstwo
Księstwo Warszawskie  9, 11, 21, 23, 59
Kułakowski Robert, student  17

L
Lanckorońscy, rodzina  39
Lang, dzierżawca  61
Lepszy Kazimierz, historyk 17
Librowski Piotr, dzierżawca 61
lipowiecki klucz  32
Loreto  58
Lubocza, wieś w parafi i Pleszów (ob. 

w obrębie Krakowa)  61
Lubomirski Henryk, działacz politycz-

ny, mecenas sztuki  9, 23
Lubowiecki Szczepan, mieszczanin 

kleparski  55
Ludwinów  zob. indeks Krakowa 

i klasztorów krakowskich

Ł
Łącki Ksawery, dzierżawca  35
Łuszczewski Jan, minister spraw we-

wnętrznych Księstwa Warszawskiego  
9–12

Łyszkowice, gm. Koniusza, pow. pro-
szowicki  56

M
Małota Magdalena, student 17
Maszewski Wojciech, dzierżawca 61 
Maszków, gm. Iwanowice, pow. kra-

kowski 34–36 
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Miechów, pow. miechowski
 opactwo bożogrobców (miechowitów)  

13, 15, 46, 79, 80
Mieroszewski Jacek, asesor Prefektury 

Departamentu Krakowskiego  11, 12, 84
Mieroszewski Jerzy, ksiądz, dziekan 

kolegiaty pw. Wszystkich Świętych 
w Krakowie  11, 12, 84

Młynówka Królewska  zob. indeks 
Krakowa i klasztorów krakowskich

Mniszek, gm. Gościeradów, pow. kra-
śnicki  35, 36

Modlnica Mała  zob. Modlniczka
Modlniczka, gm. Wielka Wieś, 

pow. krakowski  61
Mogiła  zob. indeks Krakowa i klaszto-

rów krakowskich
 

N
Napiórkowska Katarzyna, ksieni opac-

twa klarysek  34
Narama, gm. Iwanowice, pow. krakow-

ski  57
Nowa Wieś Narodowa  zob. indeks 

Krakowa i klasztorów krakowskich
Nowy Śląsk zob. Śląsk Nowy

O
Olszanica  zob. indeks Krakowa i klasz-

torów krakowskich
Otfi nowski Antoni, dzierżawca  61

P
Parys Adam, dzierżawca  56
Perzowie zob. Pyrzowice
Pieniążkowie, rodzina  39
Piotrkowice, gm. Wodzisław, 

pow. jędrzejowski  56
Piotrowice, gm. Zawichost, pow. sando-

mierski  35, 36
Pobiednik Mały, gm. Igołomia-Waw-

rzeńczyce, pow. krakowski  61
Pobiednik Wielki, gm. Igołomia-Waw-

rzeńczyce, pow. krakowski  61
Podbrzezie  zob. indeks Krakowa 

i klasztorów krakowskich
Podgórze  zob. indeks Krakowa i klasz-

torów krakowskich, Podgórze
Podleski, dzierżawca  61
Podlewski Jakub, dzierżawca  61
Polska  78
Poniatowski Michał Jerzy, prymas 

Polski  9, 12, 71
Praus Leopold, dzierżawca  35
Prądnik Czerwony  zob. indeks 

Krakowa i klasztorów krakowskich
Promnik Dominikański  zob. Prądnik 

Czerwony
Pruski Walenty, kanonik krakowski  49
Prusy  59
Przecławka, gm. Michałów, pow. mie-

chowski  61
Pyrzowice, gm. Ożarowice, pow. tarno-

górski  59

R
Regulice, gm. Alwernia, pow. chrza-

nowski  34, 35, 37
Rudawa, rzeka  73
Rylski Jan, dzierżawca  61

S
Sadłowice, gm. Wojciechowice, 

pow. opatowski  35, 36
Sadłów zob. Sadłowice
Sadowie, gm. Kocmyrzów-Luborzyca, 

pow. krakowski  33
Sadowski Florian, dzierżawca  61
Sieraków, gm. Dobczyce, pow. myśle-

nicki  58
Siewierskie księstwo  59
Skała, miasto, pow. krakowski  34, 36
Sławice Szlacheckie, gm. Miechów, 

pow. miechowski  61
Smoleńsko  zob. indeks Krakowa 

i klasztorów krakowskich
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Sobierayski, ksiądz, kapelan kościoła 
pw. św. Walentego w Krakowie  54

Sołtyk Kajetan, biskup krakowski  71
Stadnicki Antoni, hrabia  11
Staniątki, pow. wielicki
 opactwo benedyktynek  13
Stanisław August Poniatowski, król 

polski  24
Stawecki Franciszek, dzierżawca  61
Stradom  zob. indeks Krakowa i klasz-

torów krakowskich
Strusinski Antoni, dzierżawca  35
Sułkowice, gm. Iwanowice, pow. kra-

kowski  34–36
Szarbia Zwierzyniecka, gm. Skalb-

mierz, pow. kazimierski  61 
Szczepanowski Leopold, dzierżawca  35
Szpitary, gm. Nowe Brzesko, pow. pro-

szowicki  61
Szyce, gm. Wielka Wieś, pow. krakow-

ski  51

Ś
Śląsk  19
Śląsk Nowy  59

T
Tarłowie, rodzina  39
Tąpkowice, gm. Ożarowice, pow. tarno-

górski  58
Tompkowice  zob. Tąpkowice
Twardzicki Jan, dzierżawca  35

U
Umianowice, gm. Kije, pow. pińczowski  

34–36

W 
Warszawa  11
Wesoła  zob. indeks Krakowa i klaszto-

rów krakowskich
Węgrzce, gm. Zielonki, pow. krakowski  

36

Wężerów, gm. Słomniki, pow. krakow-
ski  61

Wężorów zob. Wężerów
Wielogłowski Stefan, podprefekt kra-

kowski  9
Wielopolscy, rodzina  31
Wielopolski Jan, właściciel kamienicy 

w Krakowie  31
Wisła, rzeka  27, 30, 31, 73
Włoszczowice, gm. Kije, pow. pińczow-

ski  34–36 
Wodzicki Stanisław, polityk, pamiętni-

karz, botanik  10, 23
Wolski Wojciech, dzierżawca  35
Wołowiec, gm. Czernichów, pow. kra-

kowski  62
Wroniec, gm. Koniusza, pow. proszo-

wicki  51
Wronin, gm. Koniusza, pow. proszo-

wicki  51

Z
Zabierzów, gm. Zabierzów, pow. kra-

kowski  62
Zadroże, gm. Trzyciąż, pow. olkuski  

34, 36
Zagaje, przyległość wsi Biskupice  32
Zagrodzki, dzierżawca  61
Zagrodzki Felicjan, dzierżawca  56
Zawichostki (niezidentyfi kowane), 

pow. sandomierski  36
Zdanowscy, dzierżawcy  61
Ziółek Ewa M., historyk  9, 11
Zwierzchowski Józef, dzierżawca 61
Zwierzyc zob. Zwierzyniec
Zwierzyniec  zob. indeks Krakowa 

i klasztorów krakowskich



 Indeks Krakowa i klasztorów krakowskich

Obejmuje nazwy geograficzne i topograficzne oraz instytucji,  klasztorów, kościo-
łów, seminariów, szkół, szpitali oraz wybranych urządzeń gospodarczych należących 
do klasztorów lub w nich zlokalizowanych, położonych na obszarze ob. Krakowa.

A
Akademia Krakowska  zob. Uniwersy-

tet Jagielloński
aleja
 3 Maja  73
 Mickiewicza Adama  53
apteka
 klasztoru kustodialnego bernardy-

nów, „niegdyś” w domu murowanym 
w ogrodzie  30

 „niegdyś” klasztoru bonifratrów 
przy kościele pw. św. Urszuli  50

 klasztoru dominikanów, w jednej 
z kamienic na ul. Szerokiej 
(ob. pl. Dominikański)  42

 klasztoru misjonarzy, w należącej 
do niego kamienicy  30, 31

arsenał rozszerzony kosztem zabu-
dowań po klasztorze karmelitanek 
bosych  14

B
Biskupie, jurydyka  12, 16
Błonia, rozległe łąki na Półwsiu Zwie-

rzynieckim, ob. ich część zajmuje 
park miejski Błonia  73

Brama

 Grodzka  30
 Mikołajska  45, 51
browar
 klasztoru dominikanów, nieczynny  41
 klasztoru kanoników regularnych 
św. Augustyna (laterańskich), 
ze słodownią  27

 klasztoru karmelitów na Piasku, 
wielki  57

 klasztoru misjonarzy, „w ziemię 
wpuszczony”  31

 klasztoru reformatów, nieczynny  52
 klasztoru trynitarzy, „niewielki mu-

rowany”, nieczynny  23
 klasztoru wizytek, murowany  55, 56
browary klasztoru klarysek, dwa  37
Brzeg Miejski, jurydyka  34

C
cerkiew dla wojsk rosyjskich  zob. 

pojezuicki kościół pw. św. św. Piotra 
i Pawła  38

cmentarz
 przy kościele pw. Bożego Ciała 

klasztoru kanoników regularnych 
św. Augustyna (laterańskich), otacza-
jący go  27, 28
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 przy kościole pw. św. Bernardyna 
z Sieny klasztoru kustodialnego ber-
nardynów, między nim a klasztorem 
bernardynek tercjarek (koletek)  29

 przy kościele pw. św. Franciszka 
Salezego klasztoru wizytek  55

 przy kościele pw. św. Gertrudy, za 
murami miejskimi, dla skazańców,  53

 przy kościele pw. św. Krzyża, otacza-
jący go  47

 przy kościele pw. Trójcy Świętej 
klasztoru dominikanów 
(ob. ul. Dominikańska), otaczający  
39, 42

Czarna Wieś, własność miejska, ob. 
w obrębie Krakowa  53

D
dom
 księży emerytów
   przy dawnym szpitalu św. Marci-

na, przeniesiony  13, 51
   w dawnym klasztorze kanoników 

regularnych od pokuty  51
   w dawnym klasztorze duchaczek,

przeniesiony  13, 47, 51
   w dawnym klasztorze duchaków, 

przeniesiony  13
   w dawnym klasztorze kanoników 

regularnych od pokuty  13, 15, 47, 
50, 51, 81

 księży jezuitów-emerytów w daw-
nym kolegium jezuitów przy kościele 
pw. św. św. Piotra i Pawła w Krako-
wie  14, 38

 profesów  zob. klasztor jezuitów 
(dom profesów, przy kościele pw. 
św. Barbary w Krakowie)

domek loretański, budynek po północ-
nej stronie kościoła pw. Zwiastowa-
nia NMP klasztoru kapucynów  58

dworek, dawny dwór Lanckorońskich, 
powiększony o dwory Tarłów i Pie-

niążków, cz. klasztoru bernardynek 
przy kościele pw. św. Józefa  39

dwór
 klasztoru bernardynek przy kościele 

pw. św. Józefa, dawniej Tarłów  39
 klasztoru bernardynek przy kościele 

pw. św. Józefa, dawniej Pieniążków  39
drukarnia akademicja (uniwersytecka)

w zabudowaniach po klasztorze 
norbertanek przy kościele 
pw. św. Norberta  14

Dyrekcja Skarbu Publicznego w zabu-
dowaniach po klasztorze bożogrob-
ców przy kościele pw. św. Jadwigi  
13, 46

F
folwark
 klasztoru augustianów-eremitów, na 

(zob.) Podbrzeziu  25
 klasztoru dominikanów, (zob.) Prąd-

nik Dominikański  43
 klasztoru klarysek, w jurydyce Brzeg 

Miejski na przedmieściu Wesoła  34, 
36

 klasztoru wizytek, przy klasztorze  55

G
Garbary (też Piasek, Piaski), niegdyś 

przedmieście miasta Krakowa i jurydy-
ka miejska, ob. Piasek, dzielnica Krako-
wa  12, 15, 47, 49, 56, 57, 80, 82, 83

Gródek, obszar Krakowa  9, 10, 16, 44, 
45, 62, 63, 65, 69

I
izby dwie „szczupłe dla laików robotą 

sukien zakonnych trudniących się” 
w klasztorze kapucynów  57

J
jurydyka  zob. Biskupie; Brzeg Miejski; 

Garbary; Smoleńsko; Wesoła
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K
kamienica
 Dyrekcji Policji austriackiej, 

ul. Grodzka 49, dawna siedziba  80
 klasztoru bernardynek przy kościele 

pw. św. Józefa, stanowi część klasz-
toru  39

 klasztoru bonifratrów przy kościele 
pw. św. Urszuli

   ob. cz. nieruchomości ul. św. Jana 
22, przylegająca do kościoła 
św. Urszuli w ulicy św. Jana  50

   ob. cz. nieruchomości ul. św. Jana 
22, przylegająca do klasztoru od 
ul. św. Marka, „zupełnie spusto-
szała”  50

   „wpuszczona” w klasztor  50
 klasztoru dominikanek na Gródku, 

na dziedzińcu, murowana  45
 klasztoru dominikanów, koło koś-

cioła pw. św. Idziego, od strony placu 
zamkowego  32

 klasztoru duchaczek, przy 
pl. św. Ducha, nieistniejąca  47

 klasztoru jezuitów, Rynek Mały 8, 
dawny dom profesów jezuitów przy 
kościele św. Barbary 14

 klasztoru misjonarzy  zob. też klasz-
toru szarytek

   przy forcie, skomunikowana 
z nim  31

   ul. Stradomska 6  30, 31
 klasztor prezentek
   ul. Szpitalna 18, dawna siedziba  

48, 49
   ul. św. Jana 7, siedziba  48
 klasztoru trynitarzy, ul. Krakowska 50  

24, 74
 klasztoru szarytek, ul. św. Jana 8, 

siedziba, następnie krótko własność 
klasztoru misjonarzy  62

 szpitala dla umysłowo chorych, 
ul. Szpitalna 13, siedziba,  74

 Towarzystwa Wzajemnych Ubez-
pieczeń Florianka, ul. Basztowa 6/8, 
siedziba  49

 urzędu cyrkularnego, ul. Kanoniczna 17, 
siedziba  80

kamienice
 klasztor bernardynek tercjarek 

(koletek), dwie „dawne”, z których 
się składa  29

 klasztorów dominikanek tercjarek 
mniejszego i większego, dwie, 
ul. Stolarska 11/13  10

 klasztor dominikanek tercjarek 
mniejszy, dwie, z których się składa  
44

 klasztoru dominikanek tercjarek 
większego, z których się on składa  
44

 klasztoru dominikanów
   rząd ośmiu przy ob. ul. Domini-

kańskiej  42
   rząd sześciu przy ul. Szerokiej 

(ob. pl. Dominikański)  42, 43
 klasztoru franciszkanów, ob. 

pl. Wszystkich Świętych, dwie  41
kancelaria dominikalna w ofi cynie 

przy klasztorze norbertanek na Zwie-
rzyńcu  60

kapituła katedralna  31, 32, 58, 72
kaplica  zob. też domek loretański; 

kościół pw. św. Bartłomieja; kościół 
pw. św. św. Małgorzaty i Judyty  60

 lazaretowa planowana jako przezna-
czenie kościoła pw. św. Krzyża na 
Kleparzu  81

 pw. św. Kolety przy refektarzu klasz-
toru bernardynek tercjarek (koletek)  
16, 29

 pw. św. Moniki zwana Węgierską, 
przy kościele pw. św. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej i Małgorzaty na 
Kazimierzu, oratorium augustianek-
-eremitek tercjarek  26
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Kazimierz, niegdyś miasto, ob. cz. Kra-
kowa  12, 15, 16, 23–26, 29, 50, 73, 
75, 76 

klasztor
 augustianek-eremitek tercjarek (kon-

went, przy kościele pw. św. św. Kata-
rzyny Aleksandryjskiej i Małgorzaty 
na Kazimierzu)  9, 16, 25, 26, 62, 63, 
73–75

 augustianów-eremitów (konwent, 
przy kościele pw. św. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej i Małgorzaty na 
Kazimierzu)  15, 16, 24–27, 63, 73, 74

 bazylianów (planowany, w zabudo-
waniach po klasztorze bernardynów 
i ich kościele pw. Niepokalanego 
Poczęcia na Żłóbku)  13

 benedyktynek (prepozytura opactwa 
benedyktynek w Staniątkach, przy 
kościele pw. Zwiastowania NMP 
i św. Scholastyki w Krakowie, skaso-
wany)  13

 benedyktynów obrządku słowiań-
skiego (nieistniejący, przy kościele 
pw. św. Krzyża, na Kleparzu)  53

 bernardynek
   konwent, przy kościele pw. 

św. Agnieszki na Stradomiu, 
skasowany  9, 13, 39, 40, 62, 63, 
65, 69, 77

   konwent, przy kościele pw. św. 
Józefa w Krakowie  9, 16, 29, 39, 
40, 62, 63, 65, 69, 75

 bernardynek tercjarek (koletek, 
konwent, na Stradomiu, z kaplicą 
pw. św. Kolety)  16, 29, 62, 63, 77

 bernardynów
   konwent kustodialny, przy koście-

le pw. św. Bernardyna ze Sieny na 
Stradomiu  15, 29, 30, 63, 76, 77

   konwent, przy kościele pw. Niepo-
kalanego Poczęcia NMP na Żłóbku 
w Krakowie, skasowany  13

 bonifratów (Braci Miłosierdzia)
   konwent, przy kościele pw. 

św. Urszuli w Krakowie, przenie-
siony  15, 23, 50, 63, 80

   konwent, przy potrynitarskim 
kościele pw. Trójcy Świętej na 
Kazimierzu  23, 50

   proponowane przeniesienie do 
zabudowań zajmowanych przez 
klasztor karmelitów na Piasku  82

 bożogrobców (miechowitów), prepo-
zytura opactwa w Miechowie

   przy kościele pw. św. Jadwigi na 
Stradomiu, przeniesiony  13, 46

   w zabudowaniach po dawnym 
klasztorze jezuitów (dom profe-
sów) przy kościele pw. św. Barba-
ry, skasowany  46

 Braci Miłosierdzia  zob. bonifratrów
 cystersów
   opactwo, przy kościele pw. Wnie-

bowzięcia NMP i św. Wacława 
w Mogile  14, 38, 71

   studium generalne w zabudo-
waniach po dawnym klasztorze 
(kolegium) jezuitów prowadzo-
ne przez cystersów z klasztoru 
w Mogile, skasowane  14, 38

 dominikanek
   konwent, przy kościele pw. Matki 

Boskiej Śnieżnej, na Gródku 
w Krakowie  9, 10, 12, 16, 44, 45, 
62, 63, 65, 69

 dominikanek tercjarek
   tzw. mniejszy, konwent, przy 

kościele pw. Trójcy Świętej 
w Krakowie, skasowany  9, 10, 
12, 16, 44, 45, 62, 63, 80

   tzw. większy, konwent, przy koś-
ciele pw. Trójcy Świętej w Krako-
wie, skasowany)  9, 10, 12, 16, 44, 
45, 62, 63, 80

 dominikanów (konwent, przy koście-
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le pw. Trójcy Świętej w Krakowie)  
12, 15, 16, 32, 33, 39, 41–43, 53, 72, 
78, 79, 83

 duchaczek
   konwent, przy kościele pw. Ducha 

Świętego w Krakowie, przenie-
siony  13, 16, 47, 51

   konwent, przy pokarmetańskim 
kościele pw. św. Tomasza w Kra-
kowie  13, 15, 16, 47, 48, 62, 63

 duchaków (konwent, przy kościele 
pw. Ducha Świętego w Krakowie, 
skasowany)  13, 16

 franciszkanek  zob. klarysek
 franciszkanów (konwent, przy 

kościele pw. św. Franciszka z Asyżu 
w Krakowie)  15, 40, 41, 78, 83

 jezuitów
   dom profesów, przy kościele pw. 

św. Barbary w Krakowie, skaso-
wany  15, 46, 47, 62

   kolegium, przy kościele pw. 
św. św. Piotra i Pawła w Krako-
wie, skasowany  14, 38, 39, 71

   nowicjat, przy kościele pw. 
św. św. Macieja i Mateusza 
w Krakowie, skasowany  14

   nowicjat dawny, przy kościele pw. 
św. Szczepana w Krakowie  14, 
57

 kanoników laterańskich  zob. kanoni-
ków regularnych św. Augustyna

 kanoników regularnych od pokuty 
(marków, konwent, przy kościele pw. 
św. Marka w Krakowie, skasowany)  
47, 50, 51, 81

 kanoników regularnych św. Augu-
styna (laterańskich, opactwo, przy 
kościele pw. Bożego Ciała na Kazi-
mierzu)  15, 27, 28, 75, 76

 kapucynów (konwent, przy kościele 
pw. Zwiastowania NMP na Garba-
rach)  15, 57, 58, 73, 83

 karmelitanek bosych
   konwent, przy kościele pw. 

św. Marcina w Krakowie, skaso-
wany  14, 52

   konwent, przy kościele pw. 
św. Teresy na Wesołej  9, 14, 16, 
17, 52, 53, 62, 64, 65

 karmelitów (tzw. trzewiczkowych)
   konwent, przy kościele pw. 

Nawiedzenia NMP na Piasku na 
Garbarach  15, 47, 56, 57, 80, 82, 
83

   konwent, przy kościele pw. 
św. Tomasza w Krakowie, skaso-
wany  13, 15, 16, 47, 56

 karmelitów bosych
   konwent, przy kościele pw. 

Niepokalanego Poczęcia NMP na 
Wesołej  14, 46, 62

   konwent, przy kościele pw. św. 
św. Michała i Józefa w Krakowie, 
skasowany  14

 klarysek (opactwo, przy kościele pw. 
św. Andrzeja w Krakowie)  11, 16, 18, 
33–38, 62, 64, 65, 69

 koletek  zob. bernardynek tercjarek
 księży misjonarzy św. Wincentego 

à Paulo  zob. misjonarzy
 marków  zob. kanoników regularnych 

od pokuty
 misjonarzy (seminarium, przy ko-
ściele pw. Nawrócenia św. Pawła na 
Stradomiu)  14, 15, 30–32, 62, 77, 78

 norbertanek
   opactwo, przy kościele pw. św. 

św. Augustyna i Jan Chrzciciela na 
Zwierzyńcu  14, 16, 59–62, 64, 65

   prepozytura opactwa na Zwie-
rzyńcu, przy kościele pw. 
św. Norberta w Krakowie, skaso-
wany  14

 paulinów (konwent, przy kościele 
pw. św. św. Michała Archanioła i Sta-
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nisława na Skałce na Kazimierzu)  
15, 25–27, 75 

 pijarów (kolegium, przy kościele 
pw. Przemienienia Pańskiego w Kra-
kowie)  16, 49, 80

 prezentek
   konwent, do 1726 r. w kamienicy 

na ul. Szpitalnej 18 w Krakowie, 
przeniósł się  48

   konwent, od 1726 r. przy koście-
le pw. św. św. Jana Chrzciciela 
i Jana Ewangelisty w Krakowie  
16, 48, 49, 62, 63, 80

 reformatów (konwent, przy kościele 
pw. św. Kazimierza w Krakowie)  16, 
52, 81

 Sióstr Miłosierdzia  zob. szarytek
 szarytek (Sióstr Miłosierdzia)
   konwent, przy szpitalu na 

ul. św. Jana 8 w Krakowie, prze-
niesiony  14

   konwent, przy szpitalu i kościele 
pw. św. św. Szymona i Judy na 
Kleparzu  54

   przy szpitalu klinicznym Szkoły 
Głównej Koronnej w zabudowa-
niach pojezuickich przy kościele 
pw. św. Barbary w Krakowie, 
przeniesiony  62

   konwent, przy Szpitalu General-
nym św. Łazarza w zabudowa-
niach po klasztorze karmelitów 
bosych przy kościele pw. Nie-
pokalanego Poczęcia NMP na 
Wesołej  62, 73

 trynitarzy (konwent, przy kościele 
pw. Trójcy Świętej na Kazimierzu, 
skasowany)  16, 23, 24, 50, 74

 wizytek (opactwo, przy kościele pw. 
św. Franciszka Salezego na Biskupiu)  
16, 49, 55, 56, 62, 64, 65, 69, 80

Kleparz, niegdyś miasto, ob. dzielnica 
Krakowa  12, 53, 55

kolegiata uniwersytecka  zob. kościół 
pw. św. Floriana (kolegiata)

kolegium
 jezuitów  zob. klasztor jezuitów 

(kolegium)
  pijarów  zob. klasztor pijarów 

(kolegium)
Kongregacja Kupiecka  15, 46
konwikt (też pensja)
 klasztoru bernardynek tercjarek 

(koletek), tylko pensja?  29
 klasztoru klarysek  33, 37
 klasztoru norbertanek na Zwierzyń-

cu, i pensja  61
 klasztoru prezentek  48, 49
 klasztoru wizytek, i pensja  55
 księży emerytów, w zabudowaniach 

po kolegium jezuickim przy kościele 
pw. św. Barbary  47

 proponowane utworzenie w klaszto-
rze bożogrobców, w kamienicy 
po dawnym domie profesów jezuitów 
przy kościele pw. św. Barabary  79, 
80

koszary
 artylerii, ul. Grodzka 65  33
 garnizonowe w zabudowaniach po 

klasztorze benedyktynek  13
 miejskie w budynku po klasztorze 

(nowicjacie) jezuitów przy kościele 
pw. św. św. Macieja i Mateusza  14

kościół  zob. też kaplica; katedra; kole-
giata

 garnizonowy  zob. kościół pw. 
św. św. Piotra i Pawła  38

 greckokatolicki parafi alny  zob. 
kościół pw. św. Norberta  14

 Mariacki  15, 46
 Męki Pańskiej  zob. kościół 

pw. św. Krzyża na Kleparzu
 Słowiański  zob. kościół pw. 
św. Krzyża na Kleparzu

kościół pod wezwaniem
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 Bożego Ciała (Kazimierz, konwen-
tualny klasztoru kanoników regular-
nych św. Augustyna)  15, 27, 28, 75, 
76

 Bożego Miłosierdzia (Smoleńsko, 
szpitalny dla szpitala dla ubogich)  
12, 58, 73

 Ducha Świętego (Kraków, konwen-
tualny dla klasztorów duchaków 
i duchaczek)  13, 16

 Agnieszki św. (Stradom, konwentual-
ny klasztoru bernardynek)  13, 40

 Andrzeja św. (Kraków, konwentualny 
klasztoru klarysek)  16, 33, 34, 37

 Augustyna i Jan Chrzciciela św. św. 
(Zwierzyniec, konwentualny klaszto-
ru norbertanek)  16, 59, 60, 65

 Barbary św. (Kraków, konwentualny 
klasztoru (domu profesów) jezuitów, 
następnie szarytek)  13, 15, 46, 62, 
79, 80

 Bartłomieja św. 
   Ludwinów, kaplica, czyli kościół 

fi lialny  75
   Mogiła, parafi alny, własność 

opactwa cystersów  38
 Bernardyna ze Sieny św. (Stradom, 

konwentualny klasztoru kustodialne-
go bernardynów)  15, 16, 29, 76, 77

 Floriana św. (Kleparz, kolegiata)  
53–55

 Franciszka z Asyżu św. (Kraków, 
konwentualny klasztoru franciszka-
nów)  15, 40, 41, 78

 Franciszka Salezego św. (Biskupie, 
konwentualny klasztoru wizytek)  16, 
55

 Gertrudy św. (Kraków, nie istnieje)  
12, 53, 74

 Idziego św. (własność klasztoru do-
minikanów)  12, 32, 33, 72, 79

 Jadwigi św., Śląskiej (Stradom, kon-
wentualny klasztoru (prepozytury) 

bożogrobców)  13, 46
 Jakuba Apostoła i Krzysztofa św. św. 

(Kazimierz, nie istnieje)  27
 Jana Chrzciciela i Jana Ewangeli-

sty św. św. (Kraków, konwentualny 
klasztoru prezentek)  16, 48, 80

 Józefa św. 
   Kraków, konwentualny klasztoru 

bernardynek  16, 39, 40
   Pogórze, parafi alny  75
 Katarzyny Aleksandryjskiej i Małgo-

rzaty św. św. (Kazimierz, konwentu-
alny klasztorów augustianów-eremi-
tów i augustianek-eremitek tercjarek)  
15, 16, 24–26, 74, 75

 Kazimierza św. (Kraków, konwentual-
ny klasztoru reformatów)  16, 52, 81

 Krzyża św.
   Kraków  47, 51, 81
   Kleparz, nie istnieje, zw. Męki 

Pańskiej lub Słowiańskim  12, 53, 
54, 72, 72

 Macieja i Mateusza św. św. (Kraków, 
nie istnieje, konwentualny klasztoru 
(nowicjatu) jezuitów)  14

 Małgorzaty i Judyty św. św. (Zwie-
rzyniec, kaplica, czyli kościół fi lialny, 
własność klasztoru norbertanek)  60

 Marcina św. (Kraków, konwentualny 
klasztoru karmelitanek bosych)  14, 52 

 Marka św. (Kraków, konwentualny 
klasztoru kanoników regularnych od 
pokuty, marków)  50, 51, 81

 Matki Boskiej Śnieżnej, pw. (Kra-
ków, konwentualny klasztoru domi-
nikanek na Gródku)  16, 45

 Michała Archanioła św. (Kraków, na 
Skałce, parafi alny)  27

 Michała Archanioła i Józefa św. św. 
(Kraków, konwentualny klasztoru 
karmelitów bosych)  14 

 Michała Archanioła i Stanisława bi-
skupa św. św. (Kazimierz, na Skałce, 
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konwentualny klasztoru paulinów)  
15, 26, 27, 75

 Mikołaja św. (Stradom, Wesoła)  53, 
54

 NMP Nawiedzenia, pw. (Garbary, 
na Piasku, konwentualny klasztoru 
karmelitów)  15, 56, 57, 82

 NMP Niepokalanego Poczęcia, pw.
   Kraków, konwentualny klasztoru 

bernardynów na Żłóbku  13
   Stradom, konwentualny klasztoru 

karmelitów bosych na Wesołej  14
 NMP Wniebowzięcia i Wacława św. 

(Mogiła, konwentualny klasztoru 
cystersów)  38

 NMP Zwiastowania (Garbary, kon-
wentualny klasztoru kapucynów)  15, 
57, 58, 83

 NMP Zwiastowania i Scholastyki św. 
(Kraków, konwentualny klasztoru 
(prepozytury) benedyktynek)  13, 15

 Norberta św. (Kraków, konwentualny 
klasztoru norbertanek)  14 

 Pawła Nawrócenia św., pw. (Stradom, 
klasztoru misjonarzy)  15, 30, 31, 77

 Pańskiego Przemienienia, pw. 
(Kraków, konwentualny klasztoru 
pijarów)  16, 49, 80

 Piotra i Pawła św. św. (Kraków, 
konwentualny klasztoru (kolegium) 
jezuitów)  10, 12, 14, 38, 39, 71, 72

 Salwatora Najświętszego, pw. (Zwie-
rzyniec, parafi alny, własność opac-
twa norbertanek)  60, 65, 83

 Stanisława (biskupa) i Wacława 
św. św. (Wawel, katedra)  59

 Szczepana św. (Kraków, nie istnie-
je, dawny konwentualny klasztoru 
(nowicjatu) jezuitów)  14, 57, 82

 Szymona i Judy św. św. (Kleparz, 
nie istnieje, szpitalny dla szpitala dla 
ubogich)  12, 54, 55, 72, 73

 Teresy św. (Wesoła, konwentualny 

klasztoru karmelitanek bosych)  14, 
16, 52, 53

 Tomasza św. (Kraków, konwentualny 
klasztoru karmelitów)  15, 47 

 Trójcy Świętej
   Kraków, konwentualny klasztoru 

dominikanów oraz obu klaszto-
rów tercjarek dominikańskich, 
mniejszego i większego  15, 16, 
41, 42, 78, 79

   Kazimierz, konwentualny klasz-
toru trynitarzy  16, 23, 24, 74

 Urszuli św. (Kraków, konwentualny 
klasztoru bonifratrów)  15, 50, 63, 80

 Walentego św. (Kleparz, nie istnieje, 
szpitalny dla szpitala dla trędowa-
tych)  12, 54, 72, 73

 Wszystkich Świętych (Kraków, kole-
giata, nie istnieje)  11, 72, 84

Kraków, passim
kuźnia  klasztoru dominikanów
 przy kościele pw. św. Idziego  32
 w klasztorze  41
kwatery wojskowe w części dawnego 

klasztoru trynitarzy  23

L
lazaret wojskowy
 niegdyś w części dawnego klasztoru 

trynitarzy  23
 niegdyś w części klasztoru paulinów 

na Skałce  26, 77  zob. też pralnia 
lazaretowa

 niegdyś w połowie klasztoru karme-
litów na Piasku  56

 niegdyś w „sali dużej” krużganka 
klasztoru karmelitów na Piasku  56

 w dawnym klasztorze duchaczek  47
 w dawnym klasztorze kanoników 

regularnych od pokuty, przejętym od 
księży emerytów  51, 81

Ludwinów, niegdyś wieś, ob. cz. Krako-
wa  27, 75
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Ł
łaźnia
 w klasztorze kanoników regularnych 
św. Augustyna  27

 w klasztorze klarysek  33
 w klasztorze norbertanek na Zwie-

rzyńcu  59

M
mansjonarze z kościoła Mariackiego 

w zabudowaniach po klasztorze (do-
mie profesów) jezuitów przy kościele 
św. Barbary w Krakowie  15, 46

magazyn  zob. też arsenał
 proponowany w zabudowaniach po 

klasztorach augustianów-eremitów 
i augustianek-eremitek tercjarek 
w wypadku ich kasowania, wojsko-
wy wielki  73–75

 w klasztoru augustianów-eremitów, 
części i w kościele konwentualnym, 
wojsk austriackich  24–26

 w dawnym klasztorze benedyktynek, 
narzędzi przeciwpożarowych  13

 w dawnym klasztorze (kolegium) 
jezuitów  14, 38

 w dawnym klasztorze i kościele try-
nitarzy, wojsk austriackich  23

 w klasztorze kustodialnym bernardy-
nów, części, wojsk austriackich  30

 w klasztorze dominikanów, części
   soli skarbowej  41, 43
   wojsk narodowych  42
   proponowany w wielkim refekta-

rzu  78, 79
 w klasztorze franciszkanów, części, 

wojsk austriackich i skład tytoniu  40
 w klasztorze kanoników regularnych 
św. Augustyna, refektarz, mąki  30

 w klasztorze karmelitów na Piasku, 
niegdyś w „sali dużej” krużganków, 
wojskowy  56, 82

 w klasztorze misjonarzy, części, 

wódek skarbowych  30, 31
 w klasztorze paulinów
   w części i w kościele konwentual-

nym, wojsk austriackich  26, 27
   w dolnej części kościoła konwen-

tualnego  75
   w połowie klasztoru, proponowa-

ny, wojskowy  75
 w kościele pw. św. Krzyża na Kle-

parzu, wojsk austriackich, następnie 
narodowych  53

 w kościołach pw. św. Krzyża, 
św. Walentego oraz św. św. Szymona 
Judy, proponowany wojskowy  72, 
73

 w szpitalu i kościele pw. Bożego 
Miłosierdzia na Smoleńsku, propono-
wany, wojskowy  73

Mały Rynek (też Tandeta, Vendeta), 
w Krakowie  14, 15, 46

manufaktura sukienna w kościele pw. 
Ducha Świętego i części szpitala 
poduchackiego  13

Milicja Krajowa w zabudowaniach 
po dawnym klasztorze karmelitów 
bosych na Wesołej, przejętym od 
klasztoru bożogrobców  46

młyn
 w klasztorze kustodialnego bernardy-

nów, „koński dużo zaniedbany”  30
 w klasztorze norbertanek na Zwie-

rzyńcu, murowany  60
Młynówka Królewska, sztuczne koryto 

rzeki Rudawy  73
Mogiła, niegdyś wieś, ob. cz. Krakowa  

14, 38

N
Nowa Wieś Narodowa, niegdyś włość 

królewska, ob. cz. Krakowa  51
nowicjat jezuitów  zob. klasztor jezu-

itów
Nowy Świat  zob. Smoleńsko
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O
ogród
 w klasztorze augustianów-eremitów, 

„jarzynny i owocowy razem murem 
obwiedziony”  25

 w klasztorze augustianek-eremitek 
tercjarek, ogrody  74

 w klasztorze bernardynek przy ko-
ściele pw. św. Józefa, niewielki z tyłu 
posesji ul. Grodzka 54  39

 w klasztorze bernardynek tercjarek 
(koletek), „niewielki owocowy”, od-
grodzony murem od ogrodu bernar-
dynów i parkanem od dziedzińca  29

 w klasztorze kustodialnym bernardy-
nów

   dwa niewielkie  29
   „znacznej bardzo wielkości mu-

rem obwiedziony”  30
 w klasztoru dominikanów, ogródek 

odgraniczony murem od ulicy przy 
należącym do nich kościele św. Idzie-
go do 32

 w klasztorze franciszkanów, „po-
rządny”  41

 w klasztorze kanoników regularnych 
św. Augustyna, „wielki klasztorny 
murem obwiedziony”  27

 w klasztorze kanoników regularnych 
od pokuty, teraz księży emerytów

   na dziedzińcu, „murem od obcych 
własności odgraniczony”  51

   w (zob.) Nowej Wsi Narodowej  
51

 w klasztorze kapucynów, otaczający 
z trzech stron kościół i klasztor, „ob-
murowany i podzielony na trzy części. 
W dwóch skrajnych sadzą warzywa 
na potrzebę klasztoru i mają małą 
oranżerią. Średnia zaś część tak szero-
ka jak klasztor, jest na cztery ogródki 
do zabawy przełożonym służące, 
sztakietami przegrodzoną”  57, 58

 w klasztorze karmelitanek bosych na 
Wesołej

   ogródki po obu stronach klaszto-
ru  52

   przy dziedzińcu, „owocowy, wy-
sokim murem obwiedziony”  53

   w (zob.) Czarnej Wsi  53
 w klasztorze karmelitów na Piasku, 

wielki klasztorny i wydzielony z nie-
go mały proboszcza  57, 83

 w klasztorze klarysek, „szczupły, 
lecz porządnie utrzymowany”  33

 w klasztorze misjonarzy
   obszerny  30
   przy starej Wiśle 31
   „wielki murem obwiedziony, 

na użytek seminarij służący” 
w klasztorze misjonarzy  31, 32

 w klasztorze norbertanek na Zwie-
rzyńcu

   „jarzynny”  60
   „jarzynny” przy budynku ekono-

mii klasztoru  60
   owocowy („sad z studnią”)  59
   owocowy drugi  59
   szpalerowy, nieduży, „murem 

obwiedziony”  59
   szpalerowy „znacznej wielkości 

... płotem od innych sąsiedzkich 
oddzielony, w końcu jego sa-
dzawka a za ogrodem staw wielki 
klasztorny” przy (zob.) pałacyku  
60

 w klasztorze paulinów
   „dwa osobne, wielkie i murem 

obwiedzione”  27
   „owocowy parkanem obwiedzio-

ny”  25, 26
   klasztoru (kolegium) pijarów, 

w rejonie nieruchomości ul. 
Basztowa 6/8, „obszerny murem 
obwiedziony z drewnianą ofi cy-
ną”  49
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 w klasztorze reformatów
   „mały murem obwiedziony”  52
   ogródek w środku klaustrum  52
 w klasztorze trynitarzy, owocowy  

23, 74
 w klasztorze wizytek
   gospodarski „murem obwiedzio-

ny”  55
   małe ogródki w środku zabudo-

wań klasztoru  55
   „niewielki ... do zabawy panien 

konwiktorek przeznaczony”  55
   „znacznej wielkości murem wy-

sokim obwiedziony”  55
 przy kościele pw. św. Walentego, 

„odłogiem leżący”  54
 szpitala i kościoła pw. św. św. Szy-

mona i Judy, „jeden dla kapelana, 
drugi dla szpitala i znowu inny ogród 
na boku do niego należący”  54

 szpitala Bożego Miłosierdzia, z tyłu, 
„oparkaniony”  58

opactwo cystersów  zob. klasztor cy-
stersów (opactwo, przy kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP i św. Wacława 
w Mogile)

opactwo kanoników laterańskich  zob. 
klasztor kanoników regularnych 
św. Augustyna (laterańskich, opac-
two, przy kościele pw. Bożego Ciała 
na Kazimierzu)

opactwo wizytek  zob. klasztor wizytek 
(opactwo, przy kościele pw. św. Fran-
ciszka Salezego na Biskupiu)

P
pałac biskupi  40
pałacyk
 cz. klasztoru bernardynek przy ko-
ściele pw. św. Józefa  39

 w połowie drogi od klasztoru norberta-
nek na Zwierzyńcu do rogatek miej-
skich, własność norbertanek  60, 61

pensja  zob. konwikt
Piasek  zob. Garbary
Piaski  zob. Piasek
piekarnia
 w klasztorze kustodialnym bernardy-

nów  30
 w klasztorze dominikanów  41
 w klasztorze kapucynów  57
 w klasztorze prezentek  48
 w klasztorze wizytek  55
piekarnia wojskowa w części klasztoru 

kanoników regularnych św. Augusty-
na  27, 28, 30, 76

piekarnie w dawnym klasztorze kano-
ników regularnych od pokuty, teraz 
księży emerytów  51

Planty, park miejski Krakowa  53
pralnia
 lazaretowa w części klasztoru pauli-

nów na Skałce  26, 27
 w klasztorze karmelitanek bosych na 

Wesołej  52
 w klasztorze klarysek  33
 w klasztorze norbertanek na Zwie-

rzyńcu, z izbą do suszenia bielizny  
59

 w klasztorze prezentek  48
 w klasztorze wizytek murowana  55
plac
 Dominikański  41, 42
 przedkapucyński  58
 przedzamkowy  33
 Słowiański  53
 Szczepański  14, 57
 św. Ducha  13, 16, 47
 targowy (na miejscu kościoła 
św. Krzyża na Kleparzu)  53

 Wszystkich Świętych  15, 38, 40, 41, 
72

 zamkowy  32
Podbrzezie, niegdyś przedmieście mia-

sta Kazimierz, ob. cz. Krakowa  25  
zob. też ul. Pobrzezie
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Podgórze, niegdyś miasto, ob. dzielnica 
Krakowa  27, 75

Prądnik Czerwony, niegdyś wieś, ob. 
cz. Krakowa  43

Prądnik Dominikański, folwark w Prąd-
niku Czerwonym, ob. cz. Krakowa  
43

prepozytura
 benedyktynek  zob. klasztor bene-

dyktynek (prepozytura opactwa 
benedyktynek w Staniątkach, przy 
kościele pw. Zwiastowania NMP 
i św. Scholastyki w Krakowie)

 bożogrobców  zob. klasztor bożo-
grobców (miechowitów, prepozytura 
opactwa w Miechowie, przy kościele 
pw. św. Jadwigi, skasowany)

 bożogrobców  zob. klasztor bożo-
grobców (miechowitów, prepozytura 
opactwa w Miechowie w zabudowa-
niach po dawnym klasztorze jezu-
itów (dom profesów) przy kościele 
pw. św. Barbary, skasowany)

 norbertanek  zob. klasztor nor-
bertanek (prepozytura opactwa 
na Zwierzyńcu, przy kościele pw. 
św. Norberta w Krakowie)

Promnik  zob. Prądnik
przedmieście  zob. Garbary (też Piasek, 

Piaski); Podbrzezie; Smoleńsko; Stra-
dom; Wesoła

R
Rada miasta Krakowa  14
rezydentki
 proponuje się, aby były przyjmowa-

ne w klasztorze bernardynek przy 
kościele pw. św. Agnieszki  65

 proponuje się, aby były przyjmowane 
w klasztorze dominikanek na Gród-
ku  65

 w klasztorze bernardynek przy 
kościele pw. św. Józefa  40

 w klasztorze dominikanek tercjarek 
większym  44

 w klasztorze duchaczek przy kościele 
pw. św. Tomasza  47 

S
sad  zob. ogrody; ogród
sadzawka
 w klasztorze norbertanek na Zwie-

rzyńcu
   przy (zob.) pałacyku, w ogrodzie, 

za nim staw „wielki”  60
   w końcu ogrodu  60
 w klasztorze wizytek, w ogrodzie  55
Sąd Krajowy i Apelacyjny w zabudo-

waniach po klasztorze (kolegium) 
jezuitów przy kościele pw. św. Piotra 
i Pawła w Krakowie  38

sądownicze władze, gmach  39
seminarium
 akademickie  31
seminarium
 diecezjalne na zamku na Wawelu 

prowadzone przez misjonarzy  31
seminarium
 diecezjalne externum przy klasztorze 

misjonarzy  30–32, 77, 78, 81, 84
seminarium
 nauczycielskie w zabudowaniach po 

klasztorze (kolegium) jezuitów nale-
żące do Szkoły Głównej Koronnej  38

seminarium
 zamkowe na Wawelu  31
Senat Rządzący Wolnego Miasta 

Krakowa, m.in. w zabudowaniach po 
klasztorze (kolegium) jezuitów  10, 
29, 38, 84

sierociniec
 w klasztorze prezentek, dla dziew-

czynek  49
 w klasztorze karmelitanek bosych 

przy kościele pw. św. Teresy, dla 
dzieci podrzuconych planowany  65
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 w klasztorze klarysek  33
 w klasztorze szarytek, Szpitalu 

Generalnym św. Łazarza, w zabudo-
waniach po klasztorze karmelitów 
bosych przy kościele pw. Niepoka-
lanego Poczęcia NMP, dla dzieci 
podrzuconych 65

Skałka, kościół i klasztor paulinów 
w Krakowie  15, 26, 27  zob. też 
ul. Skałeczna

skład  zob. magazyn
słodownia  zob. browar
Smoleńsko (też Nowy Świat), niegdyś 

przedmieście miasta Krakowa, jury-
dyka, ob. cz. Krakowa  58, 73  zob. 
też ul. Smoleńska

Stara Wisła  zob. Wisła Stara
Stradom, niegdyś przedmieście miasta 

Kazimierz, ob. cz. Krakowa  12–16, 
29, 30, 39, 40, 46, 62  zob. też ul. 
Stradomska

Strzelnica, tzw., teren przed murami 
miejskimi Krakowa i Bramą Mikołaj-
ską, ob. cz. Krakowa  51

studium generalne  zob. klasztor cyster-
sów

szkoła  zob. też konwikt; pensja; 
rezydentka; seminarium; sierociniec; 
studium; uniwersytet

szkoła
 Główna Koronna w Krakowie  14, 

38, 46, 62
 klasztoru bożogrobców w kamienicy 

po klasztorze jezuitów (domie profe-
sów), elementarna  15, 46, 47, 79

 klasztoru bernardynek tercjarek 
(koletek), dla dzieci  29

 klasztoru berdnardynek przy kościele 
pw. św. Józefa, dla dzieci  40

 klasztoru duchaczek przy kościele 
pw. św. Tomasza (dawny karemeli-
tów), dla dzieci  47

 klasztoru franciszkanów, na wielkim 

dziedzińcu, szkoła normalna (tylko 
fundamenty)  40, 78

 klasztoru kanoników regularnych 
św. Augustyna, w klasztorze, teolo-
giczna  76

 klasztoru karmelitów na Piasku, 
w „sali dużej” krużganków, niegdyś, 
normalna 56

 klasztoru klarysek, szkoły dla panien 
(w tym publiczna?)  33, 37, 64, 66

 klasztoru prezentek
   publiczna dla panien  48, 49, 63, 

64, 66
   dla panien, istniejąca do 1727 r. 

w kamienicy (ówczesnej siedzibie 
klasztoru) na ul. Szpitalnej 18)  48

 kanoników regularnych św. Augusty-
na, przy kościele pw. Bożego Ciała, 
parafi alna  27, 28, 76

 klasztoru klarysek, przed klasztorem, 
normalna  38

 klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu
   w domu nr 6 na Zwierzyńcu  60
   parafi alna, przy kościele pw. Naj-

świętszego Salwatora, 65
   publiczna dla panień w klasztorze  

59, 64, 66
 klasztoru wizytek, dwie dla panien 

(w tym publiczna?)  55, 64, 66
 w klasztorze dominikanów, w kamie-

nicy na wielkim dziedzińcu, niegdyś, 
dla dzieci żołnierzy austriackich  42, 
43

 w zabudowaniach po klasztorze 
jezuitów (domie profesów), anatomii 
Szkoły Głównej Koronnej  46 

szlachtaus (ubojnia?) „murowany spu-
stoszony”, w klasztorze kustodial-
nym bernardynów  30

szpital  zob. też klasztor bonifratrów; 
lazaret; sierociniec; ul. Szpitalna

szpital
 dla ubogich przy kościele pw. Bożego 
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Miłosierdzia na Smoleńsku  12, 58, 
59, 73, 80, 82

 dla ubogich przy kościele pw. 
św. Szymona i Judy na Kleparzu  12, 
54, 55, 72, 73

 dla trędowatych przy kościele pw. 
św. Walentego  12, 54, 72, 73

 dla umysłowo chorych („dom szalo-
nych”) przy ul. Szpitalnej 13  74

 klasztorów duchaków i duchaczek
   niegdyś przy kościele pw. Ducha 

Świętego  13, 51
   przy kościele pw. Ducha Świę-

tego, dla ubogich, prowadzony 
aktualnie przez księży emerytów  
14

 klasztoru szarytek przy ul. św. Jana 
w Krakowie  14

 klasztoru norbertanek zwierzyniec-
kich, w domie nr 75 na Zwierzyńcu, 
dla ubogich  60

 św. Marcina 13, 51
 w kamienicy po klasztorze (do-

mie profesów) jezuitów, aktualnie 
szarytek,  szpital kliniczny Szkoły 
Głównej Koronnej w Krakowie, 14, 
15, 46, 62

 w zabudowaniach po klasztorze 
karmelitów bosych przy kościele pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP, Szpi-
tal Generalny św. Łazarza, powstały 
po przeniesieniu tu szpitala klinicz-
nego, aktualnie szarytek  14, 15, 46, 
62, 65, 73, 74

 „weneryczny”, proponowany do 
utworzenia w zabudowaniach po 
klasztorze trynitarzy  74

 „weneryczny teraźniejszy”  74

Ś
ślusarz najemny mieszkający w izbie 

przy kościele pw. św. Idziego klaszto-
ru dominikanów  32

T
Tandeta  zob. Mały Rynek
tartak w klasztorze norbertanek na 

Zwierzyńcu  59
Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń 

Florianka ul. Basztowa 6/8  49

U
ubojnia  zob. szlachtaus
ulica
 Armii Krajowej  53  zob. też Czarna 

Wieś
 Augustiańska  15, 24
 Basztowa  49
 Bernardyńska  15, 29
 Bożego Ciała  15, 27
 Bożego Miłosierdzia  58
 Bracka  40
 Czarnowiejska  51, 53  zob. też Czar-

na Wieś
 Dajwór  25
 Dietla Józefa  13, 25, 40
 Długa  53, 54, 72
 Dobrego Pasterza  43
 Dominikańska  39, 42
 Franciszkańska  40
 Garbarska  73
 Grodzka  10, 12–14, 16, 30, 32, 33, 

38, 39, 53, 71, 80
 Grottgera Artura (ob. aleja)  51
 Józefi ńska  51
 Kanonicza  80
 Karmelicka  15, 56
 Kazimierza Wielkiego  51
 Klasztorna  38
 Koletek  16, 29
 Kopernika Mikołaja  14, 16, 45, 52, 54
 Kościuszki Tadeusza  16, 59
 Krakowska  16, 23, 24
 Kronikarza Galla  51
 Krowoderska  16, 49, 55
 Krupnicza  73
 Loretańska  15, 57
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 Mikołajska  16, 45 
 Miodowa  25
 Nawojki  53
 Pędzichów  54
 Pijarska  16, 49
 Podbrzezie  25
 Poselska (ob. św. Józefa)  13, 16, 29, 

39, 40 
 Reformacka  16, 52
 Rogacka  52
 Senacka  14
 Siemińskiego Lucjana  51
 Sienna  53
 Skałeczna (dawniej św. Stanisława)  

15, 25, 26
 Skawińska  27
 Sławkowska  47
 Smoleńsk  58
 Stolarska  9, 10, 15, 16, 41–44 
 Stradomska  13, 15, 30, 46
 Szeroka (ob. pl. Dominikański)  41, 42
 Szpitalna  13, 15, 16, 47, 48, 51, 74
 św. Bronisławy  60 
 św. Jana  13–16, 23, 29, 48–50, 62
 św. Józefa (dawna Poselska)  39
 św. Marka  13, 15, 50
 św. Stanisława (ob. Skałeczna)  26
 św. Tomasza  56
 Warszawska  54, 72
 Wiślna  14, 59
Uniwersytet Jagielloński (też Akademia 

Krakowska)  14, 28, 31, 46, 54, 57
urząd
 celny austriacki w zabudowaniach po 

klasztorze bożogrobców przy koście-
le pw. św. Jadwigi  13

 cyrkularny w kamienicy przy ul. 
Kanonicznej 17  80

 probierczy w zabudowaniach po 
klasztorze duchaków  13

V
Vendeta zob. Kraków-Mały Rynek

W
Wawel, niegdyś dzielnica miasta 

Krakowa, ob. cz. Krakowa  31, 58, 
59

Wesoła, niegdyś przedmieście miasta 
Krakowa, jurydyka szlachecka, ob. 
cz. Krakowa  12, 14–17, 34, 36, 45, 
46, 52, 53, 62, 74

Wesoły  zob. Wesoła
więzienie
 w dawnym klasztorze karmelitów 

bosych przy kościele pw. św. św. 
Michała i Józefa  14

  „żołnierskie” niegdyś w „sali dużej” 
krużganków klasztoru karmelitów 
na Piasku  56

wikariusz kościoła pw. św. Mikołaja 
(Borański)  54

wikariusze
 katedralni  72
 kolegiaty św. Floriana w kościele 

pw. św. Krzyża na Kleparzu  53
 przy kościele pw. Najświętszego 

Salwatora na Zwierzyńcu  65
wikariuszy
 mieszkania w klasztorze karmelitów 

na Paisku  56
 pokoje w klasztorze norbertanek 

na Zwierzyńcu  60
Wisła Stara, płn. ramię rzeki, ob. 
ul. J. Dietla 25, 31, 73, 74
Wzgórze św. Bronisławy  60

Z
Zwierzyniec, niegdyś wieś, ob. cz. Kra-

kowa  14, 16, 59, 60, 62, 65, 83
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