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Ogrody klasztorne 
Dominikanie, Franciszkanie, Bernardyni, Paulini, Augustianie 



Geneza zakonu dominikanów 

 

- Dominik Guzman urodził się około 1170 roku w Calaruega w Kastylii 

- miał proroczy sen o założeniu zgromadzenia (Domini canes – psy Pana) 

- w 1195 roku wyświęcono go na kapłana, wstąpił do kanoników regularnych 

- w 1203 roku Dominik zetknął się z sektą katarów, albigensów i waldensów 

- starał się nawracać heretyków prowadząc ubogie życie na wzór Jezusa 

- w mieście Prouille założył żeński klasztor, a w 1207 roku razem z cystersami 

zorganizował własne zgromadzenie, kładąc nacisk na wiarę i naukę 

- po Soborze Laterańskim w 1216 roku zwołał pierwszą kapitułę generalną 

(przyjęto regułę św. Augustyna i konstytucje norbertanów) 

- w 1220 roku powstał główny klasztor w Rzymie (Santa Sabina) i kolejny w Bolonii, 

a papież Honoriusz III podarował zakonnikom pałac Stolicy Apostolskiej 

- pierwszym polskim dominikaninem był wyświęcony przez Guzmana w Rzymie 

Jacek Odrowąż, przebywający później na misjach w Prusach i na Rusi 

 

 

 



Kościół pw. św. Trójcy i  

klasztor dominikanów w Krakowie 
 
 

- nowych zakonników sprowadził do Polski biskup 

krakowski Iwo Odrowąż w 1222 roku, dając im 
kościół św. Trójcy (istniejącą tu parafię przeniesiono 

do budowanej już świątyni Najświętszej Marii 
Panny) 

- dominikanie jako zakon kaznodziejski głosił słowo 
Boże wśród mieszkańców Krakowa  

- klasztor zniszczyli Tatarzy w 1241 roku (spłonęła 
cała osada poza Wawelem) 

- odbudowa trwała 18 lat (Wincenty z Kielczy spisał 
„Żywot świętego Stanisława” – zestaw cudów na 

potrzeby kanonizacji w 1257 roku); później 
pochowano tu księcia Leszka Czarnego  

- kolejna świątynia o cechach romańskich 

(pozostała ściana refektarza), na przełomie XIV i XV 
wieku przebudowano kościół na gotycką bazylikę, 

następnie w 1462 roku podniesiono prezbiterium  
i dodano kaplice (płyta renesansowego uczonego 

Filipa Kallimacha) 

 



Kościół pw. św. Trójcy i  

klasztor dominikanów w Krakowie – c.d. 

 

 

- na początku XVII wieku powstały monumentalne 

kaplice Lubomirskich, Myszkowskich, Zbaraskich  

i Matki Boskiej Różańcowej (przekomponowano  

też konfesję św. Jacka położoną nad zakrystią,  

w nawie zawieszono obrazy Tomasza Dolabelli) 

- w 1646 roku przed kościołem wzniesiono 

dzwonnicę z kopulastym hełmem 

- w 1850 roku doszło do wielkiego pożaru Krakowa, 

spłonęło prawie całe wyposażenie kościoła, szczyt 

fasady runął na sklepienie 

- odbudowa trwała do 1884 roku pod okiem 

Włocha, ojca Mariana Pavoniego 

- zaprojektował on utrzymane w stylu neogotyckim 

kruchtę, ołtarz główny i konfesjonały 

 

 



Ogrody dominikańskie w Krakowie 

 
- ozdobny wirydarz 

- ogród kwaterowy na dziedzińcu 

- cmentarz z sadem na tyłach kościoła 

- dom z ogrodem i sadzawkami nad Rudawą 



Ogrody dominikańskie w Krakowie – c.d.  

 

 

- w XIII wieku istniały ogrody ozdobne i użytkowe w wirydarzu i przy kuchni, później zakomponowano trzeci wirydarz na 

ogród (brak dowodów), w końcu XVIII wieku istniały dwa ogródki (sady) na tyłach kościoła, przed 1850 rokiem klasztor 

miał 6 ogrodów, po 1955 roku w części sadu urządzono boisko 

- ogród w głównym wirydarzu geometryczny, swobodny, ozdobny, na rzucie trapezu, na środku figura Najświętszego 

Serca Jezusa, obok orzechy włoskie, cis, śliwy, lipy kwiaty hortensji (obecnie w narożnikach bukszpan) 

- drugi wirydarz geometryczny, swobodny, użytkowo-ozdobny, z drzewami owocowymi (jabłonie, śliwy, grusze), 

modrzewiami, świerkami, krzewami owocowymi (żywotniki) 

- ogród główny geometryczny, trójwnętrzowy, użytkowo-ozdobny, kontemplacyjno-rekreacyjny, kształt trapezu, boisko 

otoczone żywopłotem i sadem owocowym oraz pasem zieleni (jałowiec, róże, pinia), trejaże z winną latoroślą; główna 

część przecięta ścieżką, w grupach drzewa owocowe oraz jesiony, a także szpalery z róż, na ścianach pnącza  

- „Ogród Sióstr” – ogród kwiatowy z kwietnikami (róże, bukszpan, paprocie, świerki) 

- ogród „studentatu” – geometryczny, rekreacyjno-ozdobny, otoczony murem klasztornym, w kształcie prostokąta, 

krzewy ozdobne (róże, azalie, magnolie), trawnik z żywotnikiem i krzewami ozdobnymi (róże, lilie, mahonia), dalej 

paprocie, bluszcz, potężny orzech włoski 

 



Rekonstrukcja ogrodów dominikańskich  

 

 brak pełnoprawnych ogrodów z racji innej 
specyfiki zakonu niż zakony benedyktyńskie i 

cysterskie (miasto) 

 w wirydarzu głównym na skrzyżowaniu alejek 
winna się znaleźć figura Chrystusa 

Zmartwychwstałego oraz rośliny: cis symbolizujący 
nieśmiertelność, róża symbolizująca męczeńską 

śmierć oraz żywopłot z bukszpanu  

 w drugim wirydarzu położonym obok kuchni w 
centrum winien stanąć bukszpan, a pod 

nasłonecznioną ścianą wytyczono rabatę z 
kwiatami ozdobnymi (konwalie, liliowce, orliki, 

niezapominajki, pierwiosnki, irysy) oraz grządki z 
przyprawami i ziołami (anyż, piołun, czarnuszka, 
głóg, gorczyca, kminek, kolendra, malwa, mięta, 

pokrzywa, lubczyk, kozieradka, koper włoski, 
szałwia) 

 trzeci wirydarz miałby wystrój symboliczny z 
centralną studnią (woda życia), białymi różami 
(dziewictwo Maryi), winną latoroślą i drzewami 
owocowymi – nawiązanie do symboliki Raju  

 

 



Rekonstrukcja ogrodów 
dominikańskich w Krakowie – c.d. 

 
 

- główny ogród tworzą sad, ogród 
ziołowy, ogród Marii (rośliny 
symboliczne), ogród różany 

(historyczny), ogródki kwiatowe o 
charakterze ozdobnym z ławami 

darniowymi, stokrotki na trawach, płotki 
z faszyny etc.  

- pod modrzewiami rosną byliny 
cieniolubne (fiołek, kopytnik, bluszcz, 

dereń), przy zakrystii znalazł się trójkątny 
ogródek z krzewami (kalina, wawrzynek, 
irys, kocimiętka, kowalik, kopytnik, łubin) 

- ławki darniowe do odpoczynku i 
kontemplacji, z widokiem rabaty 

kwiatowe związane symbolicznie z 
Maryją (lilia, piwonia, malwa, podbiał, 

rumianek, wrotycz, konwalia, fiołek, 
poziomka, nagietek, rumianek) 

- w kolejnych małych ogródkach 
znalazłyby się m.in. paprocie, parzydła, 
przylaszczki, kopytnik, niezapominajka, 

naparstnica, pierwiosnek, tojad, krokusy, 
narcyzy, przebiśniegi, tulipany, szafirki, 

mieczyki) 



 

 

 

Rekonstrukcja ogrodów dominikańskich  

w Krakowie – c.d. 

- ogród „studentatu”: otoczony wysokim 

żywopłotem, centralne miejsce zajmuje 

trawnik z magnoliami 

- ogród przy „gimnazjum”: podzielony na 

dwie części przez aleje starych drzew, 

wzorowany na opisie Alberta Wielkiego  

z XIII wieku: trawnik ze ścieżkami, 

ośmioboczną fontanną, żywopłot  

z bukszpanu oddziela cztery kwatery  

z kwiatami ogrodowymi, dwie kwatery  

z ziołami; druga część ogrodu wydzielona 

cisowym żywopłotem, pod murem rabata z 

ławkami, na środku cztery kwatery  

z zieloną murawą 

 

 

 

 



Franciszkanie – geneza zakonu 

 

- Franciszek (Giovanni di Pietro Bernardone) 

urodzony w Asyżu w rodzinie kupieckiej 

- po udziale w wojnie z Perugią wrócił do Asyżu, 

w kościele San Damiano usłyszał głos Chrystusa 

z krucyfiksu, który nakazał mu budowę kościoła! 

- w 1206 roku opuścił rodzinę i zaczął pokutę, 

zrzekając się całego majątku  

- nosił ubogi strój plebejski, pomagał  

w szpitalach, odnawiał kaplice 

- w 1209/1210 roku prosił papieża Innocentego 

III o zatwierdzenie reguły (sen papieża!) 

- w 1211/1212 roku poznał Klarę Ofreduccio – 

powstanie zakonu żeńskiego 

- w 1217 roku odbyła się kapituła generalna  

w Porcjunkli, dwa lata później Franciszek spotkał 

się z sułtanem Melek el-Kamelem 

- na Boże Narodzenie 1223 roku w Greccio 

zorganizowano pierwszą szopkę,  

później zakonnik otrzymał stygmaty  



Reguła zakonu św. Franciszka (fragmenty) 

„ Bracia, którym Pan dał łaskę pracowania, niech 

pracują gorliwie i sumiennie, tak aby wyzbywszy 

się próżnowania, nieprzyjaciela duszy, nie zgasili 

ducha świętej modlitwy i pobożności […]  

Jako wynagrodzenie za pracę mogą przyjmować 

dla siebie i dla swoich braci środki konieczne do 

życia, oprócz denarów lub pieniędzy […]” (Roz. V) 

 

„Bracia niech niczego nie nabywają na własność: 

ani domu, ani ziemi, ani żadnej rzeczy.  

Jako pielgrzymi i przechodnie na tym świecie, 

służąc Panu w ubóstwie i pokorze, niech z ufnością 

proszą o jałmużnę.” (Roz. VI) 

 

 



Kościół i klasztor franciszkanów w Krakowie 

 zakonników sprowadził do Polski książę Henryk 

Brodaty oraz możny Teodor Gryfita, do fundacji 

przyczynili się też książę Bolesław Wstydliwy i jego 

żona Kinga (pochowani w kościele), zgodę na 

osiedlenie wydał biskup Wisław 

 budowa trwała długo (powstał kościół halowy  

z dwiema nawami), krużganki ukończono  

w 1436 roku, po pożarze odbudowano klasztor, 

wystawiono dzwonnicę od strony ulicy Brackiej 

(kolejny ogień strawił zabudowania w 1655 roku, 

utworzono wtedy nową kaplicę Męki Pańskiej  

i bł. Salomei, część krużganków przeznaczono na 

kaplicę z obrazem Matki Boskiej Bolesnej,  

na krużgankach powstały freski z Tłocznią Mistyczną 

i obrazy biskupów krakowskich) 

 kościół spłonął w Wielkim Pożarze Krakowa  

w 1850 roku, później odbudowany i pokryty 

polichromiami Stanisława Wyspiańskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kościół franciszkanów w Krakowie  

(wnętrze, krużganki) 



Ogrody franciszkanów w Krakowie  

 

- ogrody w układzie szachownicowym podzielone na niepełne 

14 kwater! (1838 rok) 

- wirydarz dzielony na trzy kwatery, przy murze znajdował się 

mały ogródek, zakomponowano też sad po rozbiórce 

budynków gospodarskich (po 1945 roku ogród zredukowano, 

zatracił swój charakter) 

- wirydarz ozdobny, na środku kopiec obsadzony kwiatami 

(hortensje, bzy, forsycje) z figurą św. Franciszka  

- ogród klasztorny geometryczny w typie włoskim (mocno 

przekształcony), użytkowo-rekreacyjny, ścieżki z resztkami 

szpalerów drzew, z główną alejką i studnią pośrodku (altana, 

kapliczka) 



Wirydarz w klasztorze franciszkanów w Krakowie 



Warzywnik i ogród kontemplacyjny w klasztorze franciszkanów w Krakowie 



Idea ogrodu św. Franciszka  

 

”Braciom drwalom zabraniał ścinać całe drzewo, żeby miało nadzieję odrośnięcia na nowo. Ogrodnikowi kazał 

dokoła ogrodu pozostawiać nieuprawne obrzeże, ażeby na nim w swoich porach zieleń ziół i piękno kwiatów głosiły 

Ojca wszystkich pięknych rzeczy. W ogrodzie polecił wydzielić działkę na pachnące zioła i kwiaty, ażeby patrzącym 

przywoływały na pamięć błogość wiekuistą”. (Tomasz z Celano, „Życiorys drugi Świętego Franciszka z Asyżu”) 

 

 

 

 Przejaw miłości Franciszka do „wszelkiego stworzenia” w kazaniu do ptaków, obłaskawieniu wilka Gubbio  

i „Pieśni słonecznej” (pochwała czterech żywiołów oraz mikrokosmosu z człowiekiem na czele)  

 W „Hymnie stworzenia” wyraża pochwałę dla każdego istnienia (”mniejsze siostry i mniejsi bracia”) 

 Zrównoważony rozwój człowieka w przyrodzie, optymalne wykorzystanie zasobów środowiska (patron ekologów), 

promowanie naturalnych ekosystemów poprzez ochronę (ogrodami św. Franciszka mogą być lasy, parki, skupiska 

drzew, stawy, torfowiska, wąwozy, jary) 

 Trzy aspekty: przyrodniczy (środowiskowy), społeczny (wspólnotowy), religijny (duchowy); człowiek zawsze  

w centrum zainteresowania; poznanie własnej małej ojczyzny, dobór roślin ozdobnych pod kątem estetycznym  

i praktycznym, świadomy wybór miejsc do odpoczynku i rekreacji 

 

Vide: https://www.youtube.com/watch?v=FWyBS5ENtTM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FWyBS5ENtTM
https://www.youtube.com/watch?v=FWyBS5ENtTM
https://www.youtube.com/watch?v=FWyBS5ENtTM


Bernardyni – geneza zakonu i przybycie do Polski 

 

- urodzony w 1380 roku w Massa Marttima (obok Sieny) 

- wychował się w stolicy Toskanii, działał w bractwie posługującym chorym  

w czasie zarazy dżumy (sam przeszedł chorobę) 

- w 1402 roku wstąpił do franciszkanów, był dobrym kaznodzieją, wędrował 

przez Italię głosząc słowo Boże; posądzono go o herezję, gdyż miał specjalne 

nabożeństwo do Imienia Jezus (ludzie padali na ziemię) - obronił się 

- dążył do reformy klasztorów i powrotu do pierwotnej reguły,  

zmarł w 1440 roku, już sześć lat później papież go kanonizował 

 

- pierwszym obserwantem w Polsce był Jan Kapistran, kaznodzieja  

(przybył do Krakowa w 1453 roku z Czech, głosił kazania w kościołach) 

- Zbigniew i Jan Oleśnicki ofiarowali nowym zakonnikom ziemię na Stradomiu, 

wybudowano tam drewniany kościół , później wzniesiono gotycką świątynię 

(pod patronatem Jana Długosza), działał przy niej Szymon z Lipnicy  

- na początku XVII wieku doszło do barokowej przebudowy  

(zniszczona w trakcie potopu szwedzkiego), odnawiana do 1680 roku   

- restauracje Zygmunta Hendla, Zygmunta Gawlika i Ludwika Wojtyczki  

w latach 1895, 1921-1930 



Kościół św. Bernardyna ze Sieny w Krakowie 



Ogrody bernardyńskie w Krakowie 

 

- w połowie XVI wieku pojawił się ogród o nieregularnym kształcie trapezu z włoskim układem 

kwaterowym, połączony z zielnikiem i apteką! 

- ogród powiększano w kierunku Wawelu i Wisły, przy wirydarzu pojawił się cmentarz (przykryty później 

przez budynki gospodarskie i nowy układ klasztoru w XVII wieku – architekt Mieroszewski) 

- przed potopem szwedzkim ukształtowała się forma ogrodu zachowana do dziś, wirydarz otaczał 

bukszpan, a ogród podzielono na część wypoczynkowo-ozdobną i część warzywną z sadem 

- na początku XVIII stulecia zatarł się stary układ, na tzw. planach saskich kwatery rozczłonkowano 

dzieląc je na wiele alej (pięć kwater zajmowały ogrody, cztery sady) 

- w XIX wieku ogrodnikami byli Józef Górski i Ferdynand Zahrading, którzy chcieli siać tutaj węgierski tytoń 

i ziemniaki, działała ”szkółka szczepowa” hortensji, narcyzów, bzów, czy rumianku 

- w miarę urbanizacji Stradomia ogród zredukowano  do ulic Koletek i Smoczej, w okresie 

międzywojennym parcele sprzedano pod budowę modernistycznych kamienic i gmachu Seminarium 

Częstochowskiego (1928-1930, Zygmunt Gawlik, Franciszek Mączyński) 

- ogrody nastawione na uprawę roślin ozdobnych oraz stwarzanie miejsca do kontemplacji  



Ogrody bernardyńskie w Krakowie – c. d. 



Ogrody paulinów i augustianów na Kazimierzu 

 

Augustianie 

- według legendy budowa klasztoru wiązała się z utopieniem księdza Baryczki przez Kazimierza Wielkiego,  

w rzeczywistości władca fundował uniwersytet na Kazimierzu i potrzebował uczonych z zakonu św. Augustyna 

- pierwszy kościół pw. św. Katarzyny, Małgorzaty, Marii Magdaleny i św. Augustyna konsekrowano w 1378 roku,  

około 1400 roku ukończono korpus z gotyckim portalem, po trzęsieniu ziemi nakryto nawę sklepieniem gwiaździstym 

(1443 rok), krużganki pokryto polichromiami (Ukrzyżowanie, Misercoridia Domini), wzniesiono kaplicę  

bł. Izajasza Bonera, w prezbiterium stanął manierystyczny ołtarz, przy ścianie nagrobek rodziny Jordanów 

- kościół uszkodziło trzęsienie ziemi w 1786 roku, od 1802 roku był używany jako skład zboża i magazyn wojskowy,  

od 1864 roku przywrócony do użytku, restauracje prowadzone przez Kanusa, Odrzywolskiego i Mączyńskiego 

 

Paulini (Zakon św. Pawła Pustelnika) 

- wspólnota powstała na Węgrzech w drugiej połowie XIII wieku z inicjatywy bł. Euzebiusza z Ostrzyhomia  

- paulini dotarli do Polski w 1382 roku osiedlając się na Jasnej Górze, w Krakowie pojawili się z inicjatywy Jana Długosza 

w 1472 roku na słynnej Skałce, przebudowanej (kościół i klasztor) w latach 1733-1751 przez Antonio Solariego  

i Antoniego Müntzera (rzeźby Wojciecha Rojowskiego i Jana Lehnerta, obrazy Tadeusza Kuntzego) 

- od 1880 roku pod kościołem funkcjonuje kryta zasłużonych, spoczywają tu m.in.  Adam Asnyk, Józef Ignacy 

Kraszewski, Jacek Malczewski, Czesław Miłosz, Wincenty Pol, Ludwik Solski, Karol Szymanowski, Stanisław Wyspiański. 

Vide: https://www.youtube.com/watch?v=H18JeEt6dsQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H18JeEt6dsQ


Kościół św. Katarzyny (augustianów) (bryła, ołtarz główny) 



Kościół św. Katarzyny (augustianów). 

- gotycki portal,  

- nagrobek Jordanów,  

- freski w krużgankach 



Klasztor i kościół pw. św. Michała Archanioła 

(Paulini na Skałce) 

 



Ogrody paulinów i augustianów na Kazimierzu 

(kwaterowe ogrody z alejkami spacerowymi) 



Ogrody augustianów i paulinów (fragmenty) 



Makieta Stradomia i Kazimierza,  

poł. XVII wieku 



Rośliny występujące w średniowiecznych i nowożytnych klasztorach 

 

- zioła: mięta, koper, hyzop, melisa, majeranek, pietruszka, szałwia, tymianek, lawenda, rozmaryn, ruta, konwalia, 

mieczyk, kminek, malwa, cząber, polej, rzeżucha, boże drzewko, wrotycz, krzew balsamowy, bazylia, kolendra  

- ozdobne: róże czerwone, róże damasceńskie, róże muszkatołowe, winorośle, jaśmin, bluszcz, lilie, irysy, fiołki, nagietki 

goździki, lewkonie, stokrotki, orliki, dzwonki, krokusy, konwalie, pierwiosnki, przebiśniegi, malwy, piwonie, rumiany  

- warzywne: bób, groch, soczewica, cieciorka, mak, czosnek, ogórki, rzepa, dynia, boćwina – buraki liściowe 

-  w winnicach i chmielnikach: pnącza winorośli i chmielu 

- owocowe: jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie, leszczynę ̨, a także orzech włoski, brzoskwinie, pigwy, morwy 

 

Odmiany renesansowe:  

Cienniki i bindaże – kryte tunele i chodniki, utworzone z odpowiednio prowadzonych drzew sadzonych w szpalery  

Pergole i trejaże obsadzano winoroślą ̨, chmielem i fasola ̨  

- solitery w kwaterach i parterach ogrodowych jako aleje i boskiety (boschetto).  

- włoszczyzna: seler, por, rzodkiew, kalafior, koper włoski, sałata głowiasta i rzymska, kapusta włoska, kapusta biała, 

kapusta czerwona, marchew, pietruszka, buraki ćwikłowe i cebula  

Vide:  

http://zielonametamorfoza.blogspot.com/2012/12/sia-intuicji-i-sredniowieczne-grzadki.html 

https://www.youtube.com/watch?v=mkQDPop7k98 

https://www.youtube.com/watch?v=ql-1guDCfTU 
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