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ks. sTeFan szczeBlewski

klASztoR BeRnARdynek kAliSkich
nA PodStAWie tzW. kAliSkiego koPiARzA1

z przeglądu kaliskiego kopiarza bernardynek kaliskich, przecho-
wywanego w archiwum Prowincji ojców Bernardynów w krakowie2,  
można się przekonać, że zawarte tam zapiski dorzucają szereg nowych 
szczegółów do dziejów kaliskiego klasztoru bernardynek, przede wszyst-
kim dość jasno oświetlają sprawę uposażenia tego konwentu. Poza tym 
oprócz garści drobnych szczegółów z życia kaliskich bernardynek źródła 
te pozwalają poznać nieznane dotąd zupełnie dzieje kaliskich zakonnic 
po ich przeniesieniu się w 1804 r. do warty, a to dzięki dopisanej na 
końcu kopiarza pewnego rodzaju kronice.

1. kościół i klasztor

Przypuszczało się dotąd, że gdy w roku 1465 osiedlili się w kaliszu 
bernardyni, powstał zaraz pod ich wpływem, podobnie zresztą jak przy 
innych ich klasztorach, trzeci zakon, którego część złożona z niewiast za-
częła prowadzić życie wspólne na sposób zakonny. obecnie wiemy, że tak 
było na pewno i że tercjarki te, oddane modlitwie i pracy rąk, mieszkały 
w oddzielnym domu, formując się z czasem w normalny zakon, oparty 

ks. sTeFan szczeBlewski (1936–2014) – mgr teologii (w zakresie historii 
kościoła); studia specjalistyczne w zakresie historii kościoła odbył na akademii Teologii 
katolickiej w warszawie w latach 1961–1965; zebrał materiały do pracy doktoranckiej 
na temat: „Diecezja kujawsko-kaliska w okresie rezydencji ordynariuszy w kaliszu 
(1818–1850)”, której jednak nie ukończył.

1 artykuł jest fragmentem pracy magisterskiej ks. szczeblewskiego, przepracowanym 
przez redakcję.

2 archiwum Prowincji ojców Bernardynów w krakowie (aPBk), zespoły szczątkowe 
archiwów klasztorów zniesionych w XiX w. archiwa klasztorów bernardynek. [Fundusze 
klasztoru bernardynek w kaliszu], 1518–1861, sygn.: s-ber-1.
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na trzeciej regule św. Franciszka3. Dzięki nowym źródłom dowiadujemy się 
o wielkim ubóstwie kaliskich tercjarek, którym z wydatną pomocą pospie-
szyli mieszkańcy kalisza, a szczególnie hojna pomoc agaty ruszkowskiej, 
kasztelanki inowrocławskiej, pozwoliła im na wybudowanie drewnianego 
kościółka klasztornego4. jak długo służył on kaliskim zakonnicom, nie dało 
się jednak ustalić. najprawdopodobniej musiał ulec zniszczeniu, albowiem 
w roku 1606, w związku z zaprowadzeniem w kaliskim domu tercjarskim 
reformy trydenckiej, zaszła konieczność wybudowania kościoła.

niebawem znalazła się dobrodziejka, szlachetna małgorzata, cór-
ka jana jarunta z Brudzewa, wojewody łęczyckiego, żona stanisława 
zaremby5, która ufundowała im nie tylko drewniany kościółek pw. nie-
pokalanego Poczęcia najświętszej maryi Panny, co było dotąd znane, 
lecz także przystosowała istniejący dom tercjarek do nowych wymogów 
klauzury i starała się o rzeczy konieczne do egzystencji bernardynek6.

Dzięki źródłom dowiadujemy się, że w chwili reformy kaliskiego domu 
tercjarek w r. 1606 było 11 zakonnic, których liczba w krótkim czasie 
prawie się potroiła, samych bowiem profesek było aż 30. Dotychczasowe 
budynki okazały się niewystarczające na pomieszczenie takiej liczby sióstr, 
toteż wspomniana dobrodziejka zarembina ofiarowała im w roku 1615 
swój dom na Toruńskim Przedmieściu, zapewne w bliskim sąsiedztwie 
z ich domem zakonnym, naprzeciw kościoła i szpitala Świętego Ducha7.

Dotychczas podawano8, że w r. 1642 wybudowano nowy murowany 
kościół klasztorny. są to jednak wiadomości nieścisłe, gdyż 6 października 
tego roku rozpoczęto tylko budowę kościoła położeniem kamienia węgiel-
nego, którego dokonał sufragan gnieźnieński jan madaliński. Budowę zaś 
zakończono dopiero w 1677 r. – w tym roku poświęcił kościół oficjał kaliski 
i prepozyt w kościelcu, mikołaj zielonacki9. za staraniem wieloletniej 
przełożonej kaliskiego konwentu, klary mokrskiej, kościół przebudowano 
i powiększono w r. 1750. wydatną pomoc przy przebudowie kościoła okazał 
aleksander łubieński, kasztelan gnieźnieński, syndyk apostolski klasztoru 

3 aPBk, archiwalia Prowincji wielkopolskiej. kroniki prowincji. Fragmenty kronik 
zakonu Bernardynów w Polsce, XV–XiX w., sygn.: w-35, s. 129.

4 Tamże.
5 zob. k. n i e s i e c k i, Herbarz polski, t. 10, lipsk 1845, s. 37.
6 aPBk, syg.: w-35, s. 302.
7 aPBk, sygn.: s-ber-1, s. 98.
8 kzsP, t. 5, z. 6, warszawa 1960, s. 38.
9 aPBk, sygn.: w-35, s. 129.
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bernardynek. zarówno wyglądu, jak i wewnętrznego wyposażenia kościoła 
nie da się opisać z braku wiadomości źródłowych. Dowiadujemy się tylko, 
że w wielkim ołtarzu znajdował się obraz matki Bożej, słynący łaskami, bę-
dący w wielkiej czci zarówno u bernardynek, jak i u mieszkańców kalisza10.

2. majątki ziemskie klasztoru

kaliski klasztor od początku swego istnienia darzyło społeczeństwo 
życzliwością, przychodząc mu z pomocą w zaspokojeniu skromnych 
potrzeb zakonnic. Przejawem tej pomocy były nie tylko sumy pieniężne 
zapisywane klasztorowi czy sporadyczne jałmużny, ale nawet zapisy ma-
jętności ziemskich. może wydać się to anomalią, że klasztor bernardynek 
kaliskich, należący do rodziny franciszkańskiej, posiadał własne majątki 
ziemskie. jednak po bliższym zbadaniu sprawy, szczególnie po prze-
prowadzeniu analogii z zakonem im pokrewnym, z klaryskami, których 
klasztory w tym samym czasie były właścicielami nawet wielkich posia-
dłości ziemskich11, była to sprawa zgodna z ustawami zakonnymi, z tym 
tylko, że właścicielem mógł być konwent, a nie poszczególne zakonnice.

otóż klasztor bernardynek kaliskich stał się właścicielem posiadłości 
ziemskich zaledwie kilka lat po reformie. w 1615 r. andrzej złotowski 
zapisał klasztorowi swą wieś Biała i folwark lubień w powiecie kaliskim12.

w 1623 r. majątek ziemski klasztoru powiększył się o nowy zapis sta-
nisława Bielickiego, który podarował klasztorowi folwark we wsi Tyniec 
pod kaliszem13. następnym dobrodziejem kaliskiego konwentu okazał 
się Piotr wilczyński, który w r. 1631 darował mu swoje części w Tyńcu 
i nędzerzewie pod kaliszem14.

w krótkim więc stosunkowo czasie dzięki hojnym dobrodziejom kali-
ski klasztor bernardynek stał się właścicielem dość znacznych posiadłości 
ziemskich. a ponadto użytkowały jeszcze zakonnice, razem z innymi klasz-
torami kaliskimi15, ogrody i pastwiska podmiejskie na tzw. chmielniku16.

10 Tamże.
11 k. k a n t a k, Franciszkanie polscy, t. 2, kraków 1938, s. 330.
12 aPBk, rkps s-ber-1, s. 11–17.
13 Tamże, s. 87–91.
14 Tamże, s. 145.
15 Do r. 1773 istniały w kaliszu następujące klasztory: bernardynów i bernardynek, 

franciszkanów, jezuitów, kanoników regularnych de saxia zwanych duchakami, klarysek 
i kanoników regularnych lateraneńskich.

16 aPBk, rkps s-ber-1, s. 125–135.
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Bernardynki, jako zakonnice zobowiązane do klauzury, nie mogły 
osobiście zarządzać swymi dobrami. Posiadały w nich ekonomów, którzy 
w ich imieniu nimi administrowali, oddając dziedziczkom w kaliszu na-
leżną część dochodów według umowy. znamy zaledwie trzech ekonomów 
i to tylko w dobrach Biała i lubień, mianowicie antoniego minicha17, 
marcina kozłowicza18 i kazimierza Pągowskiego19. niektórzy ekonomowie 
nadużywali swojego stanowiska, doprowadzając dla własnego wzboga-
cenia do dewastacji dóbr klasztornych. w 1733 r. zarządca dopuścił do 
upadku klasztornych posiadłości Białej i lubienia. za zgodą prowincjała 
mikołaja Barankiewicza oddały wtedy bernardynki kaliskie swe dobra 
w administrację szlachetnemu antoniemu minichowi20.

Trudno dzisiaj określić w hektarach czy morgach obszar posiadanej 
ziemi i dochody, jakie z niej czerpały bernardynki. na sprawę tę rzuca 
nieco światła umowa, jaką zawarły siostry z nowym administratorem Białej 
i lubienia, antonim minichem, w 1733 r. zobowiązał się on do wypłace-
nia klasztorowi w ciągu trzech lat 4000 zł, a następnie miał płacić 400 zł 
rocznie. Ponadto miał dawać szkło do okien klasztoru i kościoła, a w razie 
potrzeby dostarczać z lasów klasztornych drewno na opał i budulec21.

3. darowizny pieniężne

siostry miały zapewnione stałe źródło dochodu i przypuszczać nale-
ży, iż nie borykały się z większymi trudnościami materialnymi. oprócz 
bowiem stałego uposażenia w ziemię miały jeszcze inne źródła dochodu 
w formie prowizji, czyli procentów od kapitałów, lokowanych dla nich na 
różnych dobrach ziemskich, budynkach, synagodze żydowskiej, względnie 
dawanych miastu na tzw. wyderkaf22.

17 Tamże, s. 282.
18 Tamże, s. 313.
19 Tamże, s. 305.
20 Tamże, s. 282.
21 Tamże.
22 wyderkaf, potoczna nazwa tzw. kupna renty, używana w Polsce od schyłku Xiii w.; 

posiadacz kapitału dawał właścicielowi nieruchomości ustaloną kwotę pieniędzy, w zamian 
za którą każdorazowy właściciel tej nieruchomości był zobowiązany do corocznych świadczeń 
pieniężnych w wysokości 5–8% uzyskanego z niej dochodu (renta), uiszczanych właścicielowi 
kapitału dożywotnio lub w ciągu ustalonej liczby lat; właściciel nieruchomości (dłużnik) mógł 
uwolnić się od płacenia renty, zwracając pożyczkę; częste stosowanie wyderkafu oznaczało 
w XV–XVi w. obejście kościelnego zakazu pobierania odsetek od udzielanych pożyczek 
(lichwa), przyczyniając się do rozwoju długoterminowego kredytu.



455

Pierwszym chronologiczne kapitałem, jaki otrzymały bernardynki, 
był zapis z 1624 r. stanisława lipskiego, stolnika poznańskiego, 1000 zł 
ulokowanych na 6% na wsi niepart, w powiecie kościańskim23. w tym 
samym roku wacław leszczyński lokował 8000 zł na swoich dobrach 
Tursko małe i wielkie, w powiecie pleszewskim, zobowiązując siebie 
i swych spadkobierców do płacenia bernardynkom w kaliszu 7% rocznego 
czynszu od tej sumy24. 

Dwa nowe legaty przypadły klasztorowi w 1631 r. mianowicie anna 
rogozińska, za zgodą męża wojciecha załuskowskiego, z należnej jej 
sumy 3000 złotych przeniosła 1000 zł na klasztor bernardynek kaliskich25. 
Drugi natomiast to zapis anny kosowskiej na jej dobrach, wynoszący 
500 zł, który zobowiązała się zrealizować w ciągu sześciu lat26.

w roku 1657 nową fundację uczynił władysław leszczyński, woje-
woda łęczycki. legował konwentowi 700 zł na swoich dobrach i na swej 
kamienicy w kaliszu zwanej „czartoryska”, na 7% płatnych na święto 
św. jana chrzciciela27.

Do końca XVii wieku kapitały klasztoru znowu znacznie się powięk-
szyły dzięki trzem nowym zapisom. anna z otoka zalewska ulokowała na 
swoich dobrach sumę 900 zł, zobowiązując się płacić od niej bernardyn-
kom czynsz roczny w wysokości 8%28. Tomasz zaleski zapisał na swoich 
dobrach Pigłowice, w powiecie śremskim, 1000 zł z rocznym procentem 
8 złotych [od stu]29. ostatni w wieku XVii dość znaczny zapis uczynił 
wojciech kurczewski, dziedzic dóbr cienino małe zaborne, w powiecie 
słupeckim, lokując 8000 zł na swoich dobrach na 8%30.

w XViii wieku bernardynki pozyskały jeszcze cztery darowizny. 
w 1703 r. dziedzic Parczewa i westrzy, w powiecie pleszewskim, karol 
Pągowski, zapisał klasztorowi kaliskiemu 5000 zł na tychże dobrach, zo-
bowiązując się płacić roczną prowizję w wysokości 7% od całej sumy31. 
w 1715 r. jadwiga jaraczewska, wdowa po zygmuncie, podczaszym do-

23 aPBk, rkps s-ber-1, s. 154.
24 Tamże, s. 137–141.
25 Tamże, s. 117.
26 Tamże, s. 123–124.
27 Tamże, s. 172–177.
28 Tamże, s. 142–144.
29 Tamże, s. 157–159.
30 Tamże, s. 199.
31 Tamże, s. 224.
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brzyńskim, dokonała zapisu dla kaliskich zakonnic 500 zł, lokując je na 
swoich dobrach sośnicy i kaczyńcu, w powiecie krotoszyńskim, na 8%32. 
nowy legat przybył klasztorowi bernardynek w r. 1730. Dziedzic inczewa, 
w powiecie sieradzkim, ludwik łaszewski zapisał kaliskiemu konwentowi 
8000 zł, lokując je na swoich dobrach na 8% od sumy 5000 zł, a na 7% od 
3000 złotych33. ostatnim kapitałem, jaki otrzymał klasztor kaliski przed 
przeniesieniem zakonnic do warty, był zapis z 1753 r. 6000 zł przez Fa-
biana łubieńskiego, pisarza ziemskiego województwa sieradzkiego, na 
jego dobrach szczytniki, w powiecie kaliskim34.

4. zapisy posagowe

stale wzrastały kapitały kaliskiego konwentu dzięki posagom zakon-
nic, których całość lub przynajmniej część lokowana była na dobrach 
ziemskich lub kamienicach. najczęstszym sposobem zabezpieczenia 
sum posagowych było ich lokowanie na dobrach rodziców, względnie 
krewnych wstępującej do zakonu panny, z wyraźnie zaznaczoną wyso-
kością rocznej prowizji. wysokość posagu nie była ściśle określona. 
niektóre siostry wniosły 500 zł, inne 1000 zł, i takich było stosunkowo 
najwięcej; bywały też przypadki, że posag wynosił 2000 zł, a nawet 
3000 zł. jako wyjątkowo dużą sumę spotykamy 17.500 zł u s. ludwiki 
Bielawskiej w 1687 r.35

z zapisów posagowych wynika, że kandydatki do klasztoru rekruto-
wały się najczęściej z okolicznej szlachty, a nawet z bardzo wpływowych 
i bogatych rodów. zdarzały się też przypadki, że z jednego domu po kilka 
córek wstępowało do bernardynek w kaliszu36. Świadczy to niewątpli-
wie o zaufaniu, z jakim te rodziny powierzały klasztorowi swoje córki. 
w 1624 r. wstąpiła do bernardynek Domicela Śmiłowska, córka szlachet-
nego andrzeja Śmiłowskiego, z powiatu kaliskiego37, zaś w 1631 r. córka 
szlachcica stanisława kosowskiego, dziedzica Broniszewic, w powiecie 
pleszewskim38, oraz siostra szlachetnej anny kosowskiej, żony aleksan-

32 Tamże, s. 96.
33 Tamże, s. 239.
34 Tamże, s. 309–310.
35 Tamże, s. 1996.
36 na przykład hieronim wierusz-kowalski, burgrabia pyzdrski, był ojcem siedmiu 

córek, z których aż cztery były bernardynkami w kaliszu.
37 aPBk, rkps s-ber-1, s. 151.
38 Tamże, s. 119.
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dra wirzbięty Doruchowskiego39. u bernardynek kaliskich były też dwie 
córki szlachcica stanisława zaremby z kalinowej, w powiecie kaliskim40, 
córka kazimierza mikołajewskiego, dziedzica wsi Dembe pod kaliszem41, 
córka marka raczyńskiego, burgrabiego wieluńskiego42, córka Franciszka 
kociołkowskiego, dziedzica wsi kociołki, w powiecie kaliskim43.

5. zarządzanie uposażeniem

o wszystkich tych kapitałach trzeba powiedzieć to, że nie zawsze 
płacono od nich regularnie klasztorowi odsetki w ustalonej wysokości. 
zdarzało się nieraz, że obciążony majątek ziemski zmieniał właściciela, 
który wzbraniał się w ogóle je płacić, czy też zmniejszano odsetki i klasztor 
zmuszony był prowadzić procesy, nieraz długotrwałe i uciążliwe44. 

sprawy te prowadził i w ogóle bronił interesów klasztoru na zewnątrz 
zastępujący konwent w urzędach syndyk apostolski klasztoru. Pierwszym 
znanym syndykiem był szlachcic wacław żernicki, dziedzic sobótki 
wielkiej, w powiecie pleszewskim, który spełniał ten obowiązek bardzo 
efektywnie przez wiele lat45. w 1731 r. syndykiem kaliskiego klasztoru 
bernardynek był aleksander łubieński, kasztelan gnieźnieński46, wielki 
dobrodziej klasztoru, a w 1777 r. urząd ten sprawował ksawery sokolnicki, 
podkomorzy województwa kaliskiego47.

nie zawsze jednak i nie wszyscy syndycy troszczyli się należycie 
o sprawy materialne klasztoru, skoro spowiednicy zakonnic, spełniający 
równocześnie funkcje kapelanów w konwencie, musieli zajmować się 
nie tylko kierownictwem duchowym zakonnic, ale także – nawet wbrew 
obowiązującemu prawu zakonnemu – zaniedbanymi przez syndyków 
sprawami materialnymi konwentu, dochodząc najczęściej zaległych sum 
i procentów od nich. Funkcje takie pełnił właśnie o. norbert Polecki, wy-
stępujący często przed urzędem grodzkim kaliskim w imieniu konwentu 

39 Tamże, s. 121.
40 Tamże, s, 162, 165.
41 Tamże, s. 147.
42 Tamże, s. 149.
43 Tamże, s. 115.
44 na przykład długotrwały proces ze spadkobiercami stanisława zaremby ciągnął się 

przeszło 100 lat.
45 aPBk, rkps s-ber-1, s. 109.
46 aPBk, rkps w-35, s. 129.
47 aPBk, rkps s-ber-1, s. 313.
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bernardynek w dochodzeniu zaległych należności klasztornych48. jego też 
niewątpliwie zasługą było zbadanie dokumentów klasztornych dotyczących 
jego uposażenia, ich zebranie i uporządkowanie. z jego też inicjatywy 
został sporządzony zachowany do dziś kopiarz. ze znanych nam jeszcze 
spowiedników bernardynek, zajmujących się obok swych codziennych 
obowiązków w klasztorze, również sprawami materialnymi ich konwentu, 
należy wymienić o. erazma maruna49 i o. Dominika Białyszewskiego50. 

jak wyglądała sprawa przestrzegania klauzury w kaliskim klasztorze 
bernardynek, skoro często spotykamy się w naszych źródłach ze stwier-
dzeniem, że przed urzędem grodzkim stanęła osobiście ta czy inna ber-
nardynka? otóż w roku 1725 prymas Teodor andrzej Potocki udzielił 
formalnego pozwolenia na wyjście z klauzury „dla matek zakonnych, na 
wyjazd dla odebrania prowizji i innych pensji, dla sądów wszelkich”51. 
Do czasu wydania tego ogólnego pozwolenia prowincjał udzielał w po-
szczególnych przypadkach licencji na wyjście z klauzury, by „osobiście 
od dłużników wymóc pieniądze”, chociaż różnie patrzyły na tę sprawę 
kapituły prowincjalne52.

warunki życia bernardynek z kalisza uległy całkowitej zmianie, gdy 
w r. 1804, w ramach stopniowej likwidacji klasztorów w zaborze pruskim, 
rząd zaborczy przeniósł zakonnice kaliskie do klasztoru tejże reguły 
w warcie. w klasztorze kaliskim w czasie translokaty było dziewięć 
profesek. Przeniesiono zaś tylko sześć zakonnic, gdyż dwie siostry jako 
chorowite i ułomne zostały za pozwoleniem władzy duchownej i świeckiej 
w domku przy klasztorze kaliskim, a jedna siostra, może pod wpływem 
niepewności bytu w nowych warunkach, czy też pod wpływem nowicju-
szek, udających się do domów rodziców czy krewnych, zrezygnowała 
z życia zakonnego53.

zagrabione przez Prusaków kościół i klasztor bernardynek (na przed-
mieściu warszawskim przy pl. kilińskiego) uległy zasadniczym zmianom. 
kościół został całkowicie przebudowany, po jego przynajmniej częścio-
wym rozebraniu, dla tzw. instytutu Położniczego, ale w 1816 r. przejął go 

48 Tamże, s. 229–230, 277–278, 284–285.
49 Tamże, s. 226.
50 Tamże, s. 305.
51 k. k a n t a k, Bernardyni polscy, t. 2, lwów 1933, s. 383.
52 Tamże, s. 382.
53 aPBk, zespoły szczątkowe archiwów klasztorów zniesionych w XiX w. archiwa klasz-

torów bernardynek. archiwum konwentu wartskiego..., 1695–1844, sygn.: s-ber-3, s. 175–176.
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Beniamin rephan i przerobił na fabrykę sukna. opuszczony zaś klasztor 
przeznaczył na mieszkania dla przybyłych do kalisza sukienników. Po 
likwidacji fabryki zespół poklasztorny został przystosowany do celów 
mieszkalnych, a następnie przeznaczony na szkołę54. nie pozostał do 
dziś żaden widoczny ślad po istniejącym w kaliszu zakonie bernardynek. 

6. Bernardynki kaliskie w klasztorze w Warcie

zaborczy rząd pruski pozwolił siostrom przeniesionym do warty po-
bierać w dalszym ciągu procenty od swoich kaliskich kapitałów55. jednakże 
sprawa pobierania odsetek była utrudniona, kapitały bowiem znalazły się 
w różnych zaborach. na domiar złego, bernardynki nie posiadały wtedy 
syndyka, który by w ich imieniu zabiegał o odzyskanie zaległych sum. 
w wyniku tego aż do roku 1820 siostry nie pobierały procentów, zwłaszcza 
od dość dużego kapitału, bo wynoszącego 22.800 zł, pozostałego w tzw. 
księstwie Poznańskim56.

stałym, choć niewielkim, źródłem dochodu bernardynek była pensja, 
zwana kompetencją, przyznana przez rząd siostrom z tytułu konfiskaty wsi 
klasztornych Białej i lubienia oraz Tyńca, wynosząca 406 zł kwartalnie. 
Pobierały ją bernardynki w warcie przez swoich plenipotentów57.

sytuacja nieco się poprawiła, gdy klasztor otrzymał syndyka apostol-
skiego. został nim Tomasz żelisławski, dziedzic stojanowa, w powiecie 
tureckim, który okazał się bardzo zaradny i energiczny w dochodzeniu 
zaległych sum byłego kaliskiego konwentu. o nim to zapisano w kronice 
klasztoru warckiego: „ten pan tak był troskliwy o dobro tego zgromadze-
nia, iż chyba samo niebo potrafi wywdzięczyć jego starania i fatygi”58. od-
bierane procenty59 oddawał do rąk definitora i spowiednika (z warckiego 
klasztoru bernardynów), a ci obracali je na opłatę podatków rządowych, 
na utrzymanie zakonnic, bądź też na reperację bardzo zniszczonego 
klasztoru sióstr60.

w nowych wielkich trudnościach materialnych znalazły się bernar-
dynki, gdy w 1811 r. biskup kujawsko-kaliski walenty Tomaszewski 

54 Por. kzsP, t. 5, z. 6, poz. cyt., s. 38.
55 aPBk, rkps s-ber-1, s. 335.
56 Tamże, s. 336.
57 Tamże, s. 339.
58 aPBk, rkps s-ber-3, s. 38.
59 Procenty te były zwykle bardzo niskie, wynosiły 3,5 od 100.
60 aPBk, rkps s-ber-1, s. 336.
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nakazał opieczętować warcki kościół klasztorny, ze względu na jego 
katastrofalny stan61. kościół ten wybudowano w 1770 r. pw. narodzenia 
najświętszej maryi Panny na miejscu drewnianego kościółka wznie-
sionego w 1698 r.62 w wielkim ołtarzu był obraz opieki matki Bożej 
w srebrnej sukience, łaskami słynący, który przywiozły siostry z kościoła 
klasztornego w kaliszu63. oprócz ołtarza wielkiego znajdowały się cztery 
ołtarze boczne, mianowicie: św. józefa, św. wawrzyńca, św. Franciszka 
i św. elżbiety64.

chcąc ratować kościół, a nie mając funduszów na konieczną jego 
restaurację, zwróciła się przełożona Teodora mikołajewska z prośbą 
do biskupa Tomaszewskiego o pozwolenie na kwestowanie na ten cel. 
Po uzyskaniu zgody bernardynki wyjechały na kwestę. znaleźli się 
ofiarodawcy, tak świeccy jak i duchowni, którzy nie szczędzili grosza na 
tak wzniosły cel65. można więc było rozpocząć naprawę kościoła, którą 
początkowo kierował nowy syndyk klasztoru, wosiewicz, mianowany 
na ten urząd przez prowincjała w tymże roku66. rozpoczęto od rzeczy 
najważniejszych, wymieniono więc stare belki na kościele, dano nową 
podłogę, nowe okna, wzmocniono fundamenty dzwonnicy, wieżę pokryto 
blachą cynkową.

znacznie naprzód postąpiły prace nad remontem klasztornego ko-
ścioła, gdy na przełożoną została wybrana Franciszka rudnicka, dawna 
wikaria, osoba młoda, bardzo energiczna i zaradna67. zaraz też zwróciła 
się do biskupa Tomaszewskiego, by osobiście zajął się wydobyciem zale-
głych od kilku lat procentów od kapitału klasztornego w tzw. księstwie 
Poznańskim. uzyskana w ten sposób w niedługim czasie suma 7000 zł 
pozwoliła jej na kontynuowanie podjętych prac68. Powołany został z jej 
inicjatywy specjalny komitet zabezpieczenia kościoła zakonnego, w skład 
którego weszli: gwardian bernardynów w warcie o. manswet, spowiednik 

61 Tamże, s. 339.
62 aPBk, archiwalia Prowincji Pruskiej, tzw. galicyjskiej i obecnej Polskiej. kore-

spondencja, pamiętniki i pisma zakonników. kopia kroniki klasztoru ojców Bernardynów 
w warcie, 1467–1929, sygn.: rgP-k-17, s. 220. 

63 aPBk, rkps s-ber-3, s. 177.
64 aPBk, sygn.: rgP-k-17, s. 220; por. kzsP, t. 2, tekst, warszawa 1954, s. 320–321.
65 najbardziej hojni okazali się filipini z gostynia wielkopolskiego.
66 aPBk, rkps s-ber-1, s. 352.
67 Tamże s. 354.
68 Tamże.
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zakonnic o. Paluch, dziekan warcki ks. Bartłomiej saganowski, syndyk 
klasztoru wosiewicz, sekretarz magistratu warckiego rosłan, przełożona 
bernardynek s. rudnicka i budowniczy janiszewski69.

jak bardzo zależało rudnickiej na doprowadzeniu restauracji kościo-
ła do końca i na jego wewnętrznym upiększeniu, świadczy prośba, jaką 
skierowała do samego cara mikołaja i o pomoc w podjętym dziele70. car 
przysłał 7000 rubli, a ponadto pozwolił kwestować na ten cel.

kwestowano we wszystkich zaborach i wszędzie znaleźli się dobro-
dzieje. w królestwie Polskim uzbierano 4500 zł, a w Prusach około 
2000 zł71.

rozpoczęty więc przed kilku laty remont i zabezpieczenie kościoła 
można było prowadzić w dalszym ciągu. zbudowano nowe sklepienie 
na kościele, podłogę w tzw. wieczerniku, kościół wybielono, jak również 
zakrystię i chór zakonny, zbudowano murowaną dzwonnicę72, na cmen-
tarzu przy kościele postawiono figurę św. jana nepomucena. zatrosz-
czono się także o wyposażenie wnętrza kościoła. zbudowano dwa nowe 
ołtarze, olejno malowane i złocone, sprawiono nowy ołtarz św. elżbiety, 
istniejące obrazy odnowiono, a na łaskami słynący obraz matki Bożej 
dano nową sukienkę, wysadzoną drogimi kamieniami, wykonaną przez 
złotnika w kaliszu73.

Dzięki wielkiej gorliwości rudnickiej w ciągu kilku lat kościół zmienił 
swój wygląd i został doprowadzony do dawnego stanu używalności i piękna.

Franciszka rudnicka, sprawując urząd przełożonej w klasztorze 
w warcie przez 15 lat, z przerwą trzyletnią, troszczyła się nie tylko o ko-
ściół, lecz także nie zaniedbywała innych budynków i spraw klasztornych. 
i klasztor bowiem domagał się szybkiego remontu74. Trzeba było także 
odrestaurować inne zabudowania klasztorne i dostosować je do większej 
liczby zakonnic.

w pierwszym rzędzie położono belki na budynku klasztornym, a dach 
pokryto blachą żelazną pokostowaną. wstawiono nowe okna i drzwi, 
wyremontowano dwie cele niezdatne dotąd zupełnie do zamieszkania 
i dobudowano jedną nową celę. na pokrycie kosztów remontu, który wy-

69 Tamże, s. 356.
70 Tamże, s. 354.
71 Tamże, s. 359, 365.
72 zob. kzsP, t. 2, poz. cyt., s. 321. 
73 aPBk, rkps s-ber-1, s. 360.
74 Tamże, s. 365.
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niósł „kilka tysięcy”, część pieniędzy pochodziła z kwesty, resztę dołożyła 
z dawniejszych zasobów klasztoru przełożona rudnicka75.

energiczna przełożona nie ustawała też w zabiegach, by stworzyć 
siostrom odpowiednie warunki życia. widząc ciasnotę w klasztorze, kupiła 
przylegający do konwentu dom z ogrodem od pewnego mieszczanina 
warckiego. zamieniła dwa klasztorne ogrody bardzo odległe od konwentu 
na ogród przyległy do zabudowań klasztornych, po nieistniejącym już 
cechu sukienników.

*  *  *
rozwijający się klasztor bernardynek w warcie spotkał w roku 1898 

dotkliwy cios ze strony rządu rosyjskiego. wydano dekret kasaty klasztoru. 
zakonnice mogły się przenieść do klasztoru bernardynek w wieluniu. 
z żalem ogromnym opuszczały siostry wartę, a szczególnie kościół klasz-
torny, z takim nakładem pieniędzy i pracy odnowiony i zabezpieczony, 
mający w wielkim ołtarzu obraz matki Bożej przywieziony z kalisza i tam 
jeszcze szeroko czczony. wyjeżdżając z wary zabrały ze sobą duży krzyż 
z refektarza zakonnego, nazywany krzyżem „cudownego Pana jezusa 
warckiego”). w wieluniu zamieszkały w klasztorze popaulińskim, który 
od roku 1818 znalazł się w posiadaniu bernardynek wieluńskich.

Po opuszczeniu przez bernardynki klasztoru w warcie, rząd rosyjski 
urządził w nim przytułek dla obłąkanych. w okresie między obu ostatnimi 
wojnami mieszkańcy warty czynili usilne starania u władz państwowych 
i kościelnych, by bernardynki mogły powrócić do swej posiadłości, zabranej 
im przez rząd zaborczy. Bernardynki z krakowa były nawet gotowe zająć 
się pielęgnowaniem chorych w miejscowym szpitalu. wysiłki te jednak 
pozostały bez skutku.

od powrotu do warty po pierwszej wojnie światowej zakonu ber-
nardynów, kościół po bernardynkach znalazł się w ich zarządzie. jeden 
z bernardynów odprawiał w nim w niedziele nabożeństwa. w 1955 r. 
kościół ten spłonął od uderzenia pioruna. Doprowadzony do używalności 
został w latach 1958–1960.

w 1983 r. przełożona bernardynek w wieluniu, m. antonina ma-
zurek, wznowiła starania o reerekcję klasztoru bernardynek w warcie. 
zostały one uwieńczone sukcesem w 1984 r. Dnia 7 lipca tego roku 
przybyły trzy siostry z klasztoru wieluńskiego do warty, aby organizo-

75 Tamże, s. 366.
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wać życie zakonne. z klasztoru wieluńskiego został przywieziony krzyż 
„cudownego Pana jezusa warckiego”, który dnia 14 kwietnia 1985 r. 
uroczyście wprowadzono do kościoła sióstr bernardynek i umieszczono 
na stałe w bocznym ołtarzu. 

z braku odpowiednich warunków mieszkaniowych siostry wygospo-
darowały dwa pokoje z dawnego chóru zakonnego76. 

nowy klasztor został wybudowany w latach 1985–1987. Przeprowa-
dzono jednocześnie gruntowny remont kościoła. Dnia 10 lipca 1994 r. 
biskup włocławski Bronisław Dembowski dokonał uroczystego poświę-
cenia nowego klasztoru i odrestaurowanego kościoła pw. najświętszej 
maryi Panny matki kościoła i św. józefa. 

Dawny klasztor zajmowany był nadal przez szpital psychiatryczny. 
odzyskiwanie tych obiektów dokonywało się stopniowo, w miarę likwi-
dacji oddziałów szpitala. Pomieszczenia na piętrze przejęły siostry w roku 
1994, a parter w całości w 2001 roku.

*  *  *
analiza kaliskiego kopiarza dokumentów bernardynek kaliskich, 

przechowywanego w archiwum Prowincji ojców Bernardynów w kra-
kowie, pozwoliła na poznanie szeregu nowych szczegółów dotyczących 
dziejów kaliskiego klasztoru bernardynek. Przede wszystkim udało się 
dość dokładnie poznać uposażenie tego konwentu. Poza tym ze źródła 
tego zaczerpnięto informacje o dziejach bernardynek kaliskich po ich 
przeniesieniu w 1804 r. do warty.

StReSzczenie

autor w swoim opracowaniu oparł się głównie na kopiarzu bernardynek kali-
skich, przechowywanym w archiwum Prowincji ojców Bernardynów w krakowie. 
uzyskane z niego informacje przedstawił w sześciu punktach: 1) kościół zakonny 
i klasztor, 2) majątki ziemskie klasztoru, 3) darowizny pieniężne, 4) zapisy posa-
gowe, 5) zarządzenie uposażeniem, 6) bernardynki kaliskie w klasztorze w warcie. 

Słowa kluczowe: kalisz, bernardynki kaliskie, kopiarz bernardynek kaliskich.

SUmmARy

The author in this article built on the cartulary of Bernardine sisters of kalisz 
that is kept in The archives of Province of Bernardine Brothers in cracow. he pre-

76 Diecezja włocławska 2000, włocławek 2001, s. 742.



sented the collected information in six points: 1) a monastic church and monastery, 
2) the demesne of the monastery, 3) donations, 4) dowry records, 5) managing of 
stipends, 6) Bernardine sisters of kalisz in warta.

key words: kalisz, Bernardine sisters of kalisz, cartulary of Bernardine sisters 
of kalisz.
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