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Wycieczki S@S  
 

Kościół św. Anny, Planty  
oraz fragmenty fortyfikacji miejskich Krakowa 

07.05. 2017 r. 

 

Członkowie Sekcji Krajoznawczej S@S wzięli udział w kolejnym  zwiedzaniu wraz z 

przewodnikiem (p.Roman Tekieli)  ciekawych miejsc w Krakowie. Tym razem wybraliśmy się do 

Kościoła św. Anny w Krakowie, zabytkowej kolegiaty rzymskokatolickiej, będącej kościołem 

akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonej w pobliżu Collegium Medicum i Collegium 

Maius. 

 

 

Pierwszy drewniany kościół został wybudowany w XIV wieku (przed 1363 rokiem). Kościół spłonął 

w roku 1407 i wówczas na jego miejscu wzniesiono murowany kościół w stylu gotyckim. Jego 

fundatorem był król Władysław Jagiełło. W roku 1428 za czasów proboszcza Jana z Wielunia 

rozbudowano prezbiterium.  
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W 1473 roku w kościele św. Anny został pochowany profesor Akademii Krakowskiej Jan Kanty, 
który w roku 1680 został  kanonizowany przez papieża Innocenta XI .W związku z rosnącym 
kultem świętego, profesorowie Akademii postanowili w roku 1689 wyburzyć kościół i na jego 
miejsce zbudować większy, który mógłby bez problemu pomieścić wszystkich pielgrzymów 
odwiedzających grób świętego. Kościół został konsekrowany w roku 1703 przez biskupa 
Kazimierza Łubieńskiego.   
 
Fasada kościoła jest dwukondygnacyjna, flankowana dwiema wieżami zwieńczonymi 
późnobarokowymi hełmami. Swoim kształtem przypomina fasadę kościoła Santa Anastasia w 
Rzymie. Druga kondygnacja jest zwieńczona trójkątnym przyczółkiem. W przyczółku umieszczona 
jest płaskorzeźba przedstawiająca Oko Bożej Opatrzności. Nad portalem głównym znajduje się 
inskrypcja w języku łacińskim dotycząca św. Anny jako gospodyni tego kościoła. Nad oknem 
drugiej kondygnacji umieszczona jest płaskorzeźba przedstawiająca Madonnę z Dzieciątkiem.  
 
Nad wejściami bocznymi znajdują się płaskorzeźby aniołów.  
W niszach na fasadzie znajdują się figury 4 świętych: 
 św. Kazimierz (wyższa kondygnacja, po lewej) 
 św. Florian (wyższa kondygnacja, po prawej) 
 św. Bernard z Clairvaux (niższa kondygnacja, po lewej). 
 św. Jan Kanty (niższa kondygnacja, po prawej). 

Budowla jest jednonawowa z kaplicami bocznymi i transeptem i prosto 
zamkniętym prezbiterium. Nawa jest sklepiona kolebkowo z lunetami, a nad jej skrzyżowaniem z 
transeptem wznosi się ośmioboczna kopuła z tamburem. Kaplice połączone są ze sobą 
przejściami, dzięki czemu przypominają nawy boczne i dlatego ten kościół często mylony jest z 
trójnawowym.  

Jest sześć kaplic, w tym dwie sklepione kopułami: 
 Kaplica św. Piotra w Okowach 
 Kaplica św. Katarzyna Aleksandryjskiej (z kopułą) 
 Kaplica św. Sebastiana 
 Kaplica św. Jana Chrzciciela 
 Kaplica Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (z kopułą) 
 Kaplica św. Józefa 
 
W transepcie urządzono dwie dodatkowe kaplice:  
 Kaplica Adoracji Chrystusa zdjętego z krzyża (w północno-zachodnim ramieniu transeptu) 
 Kaplica św. Jana Kantego (w południowo-wschodnim ramieniu transeptu) 
 
Bogaty wystrój wnętrza (w tym nastawy ołtarzowe) został zaprojektowany i wykonany 
przez Baltazara Fontanę. Obrazy malowali Karol Dankwart, oraz Karol i Innocenty Monti.  
 

Kościół uchodzi za jedną z najpiękniejszych budowli barokowych w Polsce 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dach_he%C5%82mowy
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Anastasia&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przycz%C3%B3%C5%82ek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oko_opatrzno%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_Anna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anio%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Kazimierz
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Florian
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bernard_z_Clairvaux
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kanty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transept
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezbiterium
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sklepienie_kolebkowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Luneta_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopu%C5%82a_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C4%99ben_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Aposto%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katarzyna_Aleksandryjska
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Sebastian
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Chrzciciel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dogmat_o_Niepokalanym_Pocz%C4%99ciu_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_z_Nazaretu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kanty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nastawa_o%C5%82tarzowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Baltazar_Fontana
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Dankwart
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Karol_Monti&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Innocenty_Monti&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barok
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Wnętrze Kościoła św. Anny 

 

 

Wnętrze Kościoła św. Anny 
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PREZBITERIUM 

Główną nastawę ołtarzową zaprojektował Baltazar Fontana, a wykonał Jan Liszkowic. Znajduje 
się w niej obraz przedstawiający św. Annę Samotrzecią, pędzla Jerzego Siemiginowskiego. Figury 
świętych po bokach (św. Stanisław i św. Wojciech) wyrzeźbił Fontana w 1701 roku.  

 

 

Wnętrze Kościoła św. Anny 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nastawa_o%C5%82tarzowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Baltazar_Fontana
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Liszkowic&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_Anna_Samotrzecia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Siemiginowski-Eleuter
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_ze_Szczepanowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Wojciech
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Stalle wykonał w 1730 roku Jan Olbrosowicz. W ich zapleckach w 1741 roku Szymon Czechowicz 
namalował cztery sceny: 
 Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny 
 Spotkanie św. Anny i św. Joachima 
 Narodzenie Najświętszej Marii Panny 
 Św. Anna z Marią i Joachimem 
 
Ambonę z podtrzymującym ją aniołem wyrzeźbił 1727 r. Antoni Frąckiewicz. 
 
Chrzcielnicę odlał w 1646 roku Jakub Erlicher. Jest to jedyny zachowany element wyposażenia z 

poprzedniego kościoła. 
Na ścianie czołowej znajduje się Zwiastowanie, a na sklepieniu w 3 kolejnych przęsłach: Duch 
Święty (w stiuku), Niepokalana (namalowana), Boże Narodzenie (w stiuku).  
Na bocznych ścianach prezbiterium - naprzeciwko siebie zostali namalowani w technice en 
grisaille Maria i Jezus. Zostali podpisani nie swoimi imionami, lecz cytatami z Pisma Świętego 
 
Transept 
W prawym czyli południowo-wschodnim ramieniu transeptu znajduje się konfesja św. Jana 
Kantego zawierająca szczątki kanonizowanego w 1767 patrona Uniwersytetu Jagiellońskiego.  
Jest to monumentalny kamienny, barokowy ołtarz autorstwa Baltazara Fontany.  
 
Trumnę ze szczątkami świętego dźwigają cztery postacie mężczyzn wykute w kamieniu, 
symbolizujące cztery wydziały Akademii Krakowskiej: 
 Teologiczny 
 Filozoficzny 
 Prawny 
 Medyczny 
 
Na kolumnach ustawionych dookoła ołtarza stoją posągi czterech świętych Janów, imienników 
profesora: 
 Jan Chrzciciel 
 Jan Ewangelista 
 Jan Chryzostom 
 Jan Damasceński 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stalle
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Olbrosowicz&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Fr%C4%85ckiewicz
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jakub_Erlicher&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grisaille
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grisaille
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transept
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konfesja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kanty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kanty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanonizacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Jagiello%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Baltazar_Fontana
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Chrzciciel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Ewangelista
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Chryzostom
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_z_Damaszku
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Kaplica św. Jana Kantego 

 

 

Na trumnie stoi rzeźbiarskie popiersie Jana Kantego wykonane w XIX w. przez Franciszka 
Wyspiańskiego. 

Polichromie na ścianach przedstawiające sceny z życia św. Jana Kantego wykonał Innocenti 
Monti, a Gloryfikację św. Jana z Kęt na sklepieniu namalował Karol Dankwart z Nysy. 

Po bokach konfesji umieszczono wota, wśród których znajdują się buńczuki tureckie zdobyte 
przez Jana III Sobieskiego pod Wiedniem w 1683. 

W lewym ramieniu transeptu znajduje się odsłonięty w 1823 klasycystyczny pomnik Mikołaja 
Kopernika, który ufundował i zaprojektował ks. Sebastian Sierakowski. Jest to pierwszy pomnik 
tego uczonego w Polsce. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Wyspia%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Wyspia%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polichromia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kanty
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Innocenti_Monti&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Innocenti_Monti&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Dankwart
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%84czuk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_III_Sobieski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Wiedniem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasycyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Kopernik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Kopernik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Sierakowski
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Pomnik Mikołaja Kopernika 

 

 

Kolejnym punktem zwiedzania były Planty i Barbakan. Po drodze zatrzymywaliśmy się przy 
kolejnych tablicach z informacjami dotyczącymi dawnych fortyfikacji Krakowa. 

 

 

Mury obronne i Barbakan 
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Pierwsze potwierdzone w źródłach informacje na temat fortyfikacji pojawiły się w przywileju 
wystawionym w 1285 roku przez Leszka Czarnego. Obowiązek obrony miasta spoczywał na 
mieszkańcach zrzeszonych w cechach rzemieślniczych, które strzegły przeznaczonych im baszt i 
bram.  

W 1684 roku na fortyfikacje Krakowa składało się 8 bram i 47 baszt. Na początku XIX wieku, ze 
względu na zbyt duże koszty utrzymania oraz przestarzały system obronny, mury miejskie zostały 
rozebrane, udało się jedynie obronić przed zniszczeniem  północny odcinek murów składający się 
z Bramy Floriańskiej, baszt Pasamoników, Stolarskiej i Ciesielskiej oraz budynku dawnego 
arsenału miejskiego. 

 

 

Wnętrze Barbakanu 

 

 

Widok z Barbakanu na Bramę Floriańską 
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Widok z Barbakanu na Plac Matejki, w głębi Pomnik Grunwaldzki 

 

Mieliśmy okazje podziwiać z zewnątrz sławne gmachy, między innymi: Pałac Sztuki, dawną Izbę 
Przemysłowo-Handlową, dawną Powiatową Kasę Oszczędności, Teatr Stary im. Heleny 
Modrzejewskiej, czy pomniki: Grunwaldzki, Artura Grottgera, Rejtana, Lili Wenedy, Jadwigi  i 
Jagiełły. 
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  Opracowanie i zdjęcia: Urszula Frӧss 

(Szkoła @ktywnego Seniora) 

http://www.rynekjubilerski.pl/pokaz.php?id=502
http://www.rynekjubilerski.pl/pokaz.php?id=502
http://kolegiata-anna.pl/

