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Ogrody klasztorne. 
Ogrody bernardyńskie (casus Tyńca) 
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Klasztor benedyktynów w Tyńcu pod Krakowem 

 

- jedno z najstarszych opactw benedyktyńskich w Polsce 

- według kronikarza Jana Długosza fundowane przez księcia 

piastowskiego Kazimierza Odnowiciela w 1044 roku 

- pierwszym opatem miał być mnich z Kolonii imieniem Aaron  

- najstarsza drewniana świątynia funkcjonowała za Bolesława 

Szczodrego, następnie wzniesiono romański kościół w typie 

trójnawowej bazylki z wieżami (poświęcony około 1124 roku) 

- mnichów chowano początkowo pod posadzką świątyni,  

przy jednym znaleziono kielich i patenę 

- do przebudowy opactwa przyczynił się najazd tatarski  z 1259 r.  
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Relikty okresu 

romańskiego: 

 Ściana kościoła z portalem 

 Kielich i patena  

 Kapitele kolumn 

 „Sakramentarz tyniecki” 

Vide: 

http://skryptoriumtyniec.blogspot.com/

2013/01/sakramentarz-tyniecki_24.html 
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- potężne mury obronne, klasztor ulokowany na wzniesieniu 

- do kościoła przylegała zakrystia z biblioteką, dalej wokół 

krużganków biegł kapitularz i refektarz (dormitoria 

znajdowały się na piętrze) 

- w dobie rozbicia dzielnicowego wzniesiono tzw. zamek, 

będący jednocześnie domem opatów (tzw. opatówka)  

i tzw. starostówkę – siedzibę świeckich zbrojnych 

- po zjednoczeniu Królestwa Polskiego (1320 rok) 

rozpoczęto przebudowę kościoła śś. Piotra i Pawła w stylu 

gotyckim (wzniesiono też nowy kapitularz i krużganki)  

 

 

   Kolor czarny – okres romański 

   Gruba kratka – XIII wiek 

   Cienka kratka – XIV wiek 

   Kratka – XV wiek 
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- w połowie XV wieku granica Królestwa Polskiego przesunęła się na zachód, wzbogacając się o księstwa 

zatorskie i oświęcimskie  

- rozpoczęła się wielka przebudowa opactwa w stylu gotyckim. Gruntownie zmieniono wygląd kościoła 

na trójnawową, halową świątynię ze szczytem schodkowym w fasadzie, przyporami po bokach  

i kaplicami bocznymi (konsekracji dokonał opat Maciej ze Skawiny w 1463 roku) 

- następnie z inicjatywy opata Andrzeja Ożgi/Ozgi (1477-1486) zmieniono wygląd krużganków  

- później wykonano renesansową polichromię heraldyczną kościoła, kapitularza i domu opata, rozebrano 

też wieżę tzw. zamku, a część jego zabudowań przeznaczono na pokoje gościnne i gospodarskie 

- w końcu XVI wieku opactwo trafiło pod zarząd komendatoryjny królów Polski (opatami były osoby 

wskazane przez władcę, często świeckie) 

- przed 1618 rokiem rozpoczęto kolejną przebudowę kościoła w stylu barokowym, zmieniając sklepienie 

na kolebkowe i likwidując podział na nawy oraz nakrywając wieże cebulastymi hełmami 

- przebudowano również klasztor, zmieniając wystrój kapitularza i skrzydła południowego, łącząc  

tzw. starostwo z tzw. wodnicą oraz komponując na nowo wirydarz  

- potop szwedzki i najazd księcia siedmiogrodzkiego Jerzego Rakoczego doprowadził do zniszczenia 

zabudowań klasztornych (1655-1657) 
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Opactwo tynieckie w połowie XVIII wieku  

(ilustracja z sumariusza Reguły) 

 

- próby zniesienia komendantury, dołączenie do kongregacji 

pod opieką zgromadzenia na Świętym Krzyżu (1740 r.) 

-  przebudowa kościoła I zmiana wystroju na rokokowy, 

działalność rzeźbiarza Franciszka Placidiego i malarza  

Andrzeja Radwańskiego 

- w latach 1772-1772 klasztor był twierdzą konfederatów 

barskich, rezydujących w Opatówce i Starostwie  

- po zdobyciu warowni przez rosyjskiego generała Suworowa 

odbudowano kościół, a w skrzydle południowym umieszczono 

bibliotekę 

 

 

 

- Austriacy po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej zgarnęli 

część majątku opactwa, w 1806 roku osadzono tu mnichów  

z Wiblingen, a w 1816 roku cesarz Franciszek I skasował klasztor  
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Widok opactwa według litografii  

Jana Nepomucena Głowackiego (1832 r.) 

 

- początkowo Tyniec miał być siedzibą nowej 

diecezji, lecz stał się nią Tarnów (tam przeniesiono 

część wyposażenia) 

- w 1831 roku piorun wywołał pożar i spłonęły 

budynki klasztorne 

- kościół został parafią, nieużywane obiekty 

powoli niszczały 

- w 1902 roku biskup krakowski Jan Puzyna 

odzyskał Tyniec 
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Opactwo na przełomie XIX i XX wieku 

 

 
 

 
Litografia Napoleona Ordy (około 1880 rok) 

 

Wirydarz klasztorny (przed 1915 rokiem) 
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- Benedyktyni wrócili do Tyńca kilka tygodni przed wybuchem drugiej wojny światowej – 30 lipca 1939 r. 

- przeorem został Karol van Oost z Belgii, który przystąpił do odbudowy konwentu 

- w 1943 roku Adolf Szyszko-Bohusz przeprowadził pierwsze badania archeologiczne 

- w pierwszej fazie (lata 1947-52) odbudowano prowizorycznie południowo-wschodnią część klasztoru 

(Zbigniew Kupiec), a w latach 60. przeprowadzono kolejne prace archeologiczne odsłaniając funda-

menty romańskiego kościoła oraz groby pierwszych opatów (Gabriel Leńczyk, profesor Lech Kalinowski) 

- prace przy rekonstrukcji wyposażenia kościoła, adaptacji i aranżacji pomieszczeń klasztornych  

i odbudowę tzw. Wielkiej Ruiny (dawnej biblioteki) zakończono w 2008 roku 

 

Vide:  

Historia – https://www.youtube.com/watch?v=ibxXBdovbG8 

Powrót - https://www.youtube.com/watch?time_continue=82&v=W8twHPFx8ic&feature=emb_title 

 

Ogrody - https://www.youtube.com/watch?v=H1ZRTEamLUU&feature=emb_title 

        https://www.youtube.com/watch?v=bB8kw4hlyPQ 
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Ogrody opactwa benedyktynów w Tyńcu 

- czytelny układ założeń ogrodowych w obrębie murów, zaniedbanych przez zmiany infrastruktury 

- dawne gospodarstwa rolne, pola uprawne czy sady warzywne zastąpiono importowanymi produktami, 

wytwarzanymi na podstawie dawnych receptur 

- benedyktyni tynieccy posiadali przede wszystkim ogrody użytkowe – sad, winnicę i warzywniak, sięgające już 

końca XI wieku! 

- Jan Długosz w spisie dóbr klasztornych z 1425 roku wspominał sadach z dużymi drzewami i dwóch ogrodach 

warzywnych „[…] w których sieje się i sadzi kapustę i wiele innych potrzebnych do kuchni warzyw.  

Trzeci ogród, zasadzony wiśniami, ma wiele uli.” 

- w XVI wieku powstały renesansowe ogrody tarasowe, ulokowane od południowo-wschodniej strony,  

z mostkiem łączącym je z klasztorem (zniszczone w czasie potopu szwedzkiego) 

- inwentarze z 1689 i 1739 roku zawierają informacje, że ogrody leżały u podnóża wzgórza, od południa,  

gdzie graniczyły ze stawami rybnymi, młynem i browarem oraz od północy zajmując częściowo stok 

sąsiedniego wzgórza, Winnicy.  

- opisano też ogrodzony sad położony na północno-zachodnim zboczu wzgórza klasztornego, miedzy 

zamkiem/opatówką ̨ a Winnica ̨; prowadziła do niego furtka w pobliżu bramy zamkowej. Sad ten sąsiadował  

z kolejnym, zlokalizowanym już na zboczu Winnicy (ciągnął się̨ dalej na południowy wschód, do kościoła 

parafialnego).  
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Układ ogrodu tarasowego, XVIII wiek i XX wiek 

 w czasie konfederacji barskiej umocniono wzgórze od południa  

i wschodu, niszcząc tzw. ogród górny 

 opat Florian Janowski po pierwszym rozbiorze Polski odbudował 

klasztor i uporządkował ogrody. Powstały nowe kompozycje  

po południowo-wschodniej stronie wzgórza 

 ogrody miały kształt nieregularnego trapezu z trzema tarasami 

opadającymi na południe, z aleją lipową pośrodku 

 W 1809 roku Kazimierz Girtler opisywał ogród:  

„Pod klasztorem na dole był ogród, przy nim szklarnia, a pod góra ̨,  

na której na skale stał klasztor i kościół, od strony południowej długim 

rzędem ustawione były w ogromnych cebrach drzewa cytrynowe, 

pomarańczowe i figowe”.  
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- W XIX wieku ogród podzielono na dwie 

części, pierwszą (tzw. ogród górny) przy 

murach ze szpalerem drzew i krzewów  

od strony południowej oraz drugą  

(ob. ogród średni) z chaotyczną 

kompozycją 

 

- ogród dolny miał układ kwaterowy, 

składał się z trzech części: pierwsza  

z bramką św. Benedykta i aleją,  

druga powyżej z warzywnikiem i ostatnia z 

sadem 

 

- układ ten dotrwał do XX wieku z 

niewielkimi zmianami (pojawiły się 

szklarnie) 
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Rekonstrukcja dawnych założeń ogrodowych opactwa 

benedyktynów w Tyńcu: 

- zachowanie różnorodności stylowej ogrodów i sztuki 

ogrodowej 

- zachowanie dawnych upraw drzew owocowych, 

warzyw, winorośli etc. 

- zachowanie fortyfikacji konfederackich i utworzenie 

ścieżki edukacyjnej 

 

1. Ogród górny, barokowy, najstarszy z „wirydarzykiem” 

2. Ogród średni, XX-wieczny (drzewa ozdobne i krzewy) 

3. Sad o charakterze renesansowym z ogrodem 

lawendowym i rabatami ziołowymi oraz drzewami 

owocowymi 

4. Warzywnik i pole uprawne z glorietami i ciennikami 

5. Łąka z boskietami (cele użytkowe) 

8. Aleja lipowa 

9. Wirydarz 
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Zrealizowano w ramach projektu „Historyczne ogrody Małopolski w naszej pamięci i fotografii”, 

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 
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