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SŁOWO WSTĘPNE 
 

 

 Kolejny tom „Naszej Przeszłości” został poświęcony szkolnictwu 

kościelnemu Rzeczypospolitej od XVI do XIX wieku. Jest to pokłosie 

konferencji naukowej zorganizowanej w dniach od 5 do 6 listopa- 

da 2010 r. z okazji 300-lecia erygowania Seminarium Duchownego 

w Płocku. Podczas sesji przedpołudniowej zostały wygłoszone następu-

jące referaty: ks. dr Stanisław Rospond (ITKM Kraków); Formacja 

alumnów w polskich seminariach diecezjalnych pod zarządem Zgro-

madzenia Księży Misjonarzy 1676-1864; ks. dr Bogusław Dygdała 

(Toruń), Sufragan chełmiński Seweryn Szczuka i jego fundacje eduka-

cyjne; ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Graczyk (UKSW Warszawa), 

Fundacja drugiego Seminarium dla diecezji płockiej w XVII wieku 

i jego siedziby od XVII do XIX wieku; ks. prof. dr hab. Michał 

M. Grzybowski (Płock), Troska biskupów płockich o wychowanie 

i wykształcenie w seminariach od XVIII do XIX wieku; ks. dr Dariusz 

Majewski (Archiwum Płock), Życie codzienne alumnów seminarium 

płockiego w XVIII i XIX wieku; prof. UKSW dr hab. Jolanta M. Mar-

szalska (UKSW Warszawa), Inwentarz ksiąg z 1777 roku jako źródło 

do badań nad kulturą intelektualną i duchową alumnów Seminarium 

Duchownego w Płocku. Po południu uczestnicy konferencji wysłucha-

li następujących referatów: prof. zw. dr hab. Ewa Łużyniecka (Poli-

technika Wrocławska), Szkoły w architekturze kościelnej od XVI do 

XVIII wieku; prof. zw. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk (UAM Po-

znań), „Szkoły dla uczenia i ćwiczenia młodzieży w rzeczach poboż-

nych, uczciwych a potrzebnych” – szkolnictwo różnowiercze na tere-

nie Rzeczypospolitej; dr Joanna Szady (KUL Lublin), „Szkoła pozba-

wiona karności to młyn bez wody” – problem dyscypliny szkolnej 

w czasach przedrozbiorowych; dr Anna Szylar (Kielce), Wychowanie 

i edukacja dziewcząt w szkołach klasztornych w Krakowie w XVII 
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i XVIII wieku; dr hab. Waldemar Rozynkowski (UMK Toruń), Stara-

nia ksieni Magdaleny Mortęskiej o rozwój szkolnictwa katolickiego; 

dr Anna Jabłońska (Kielce), Szkolnictwo archidiakonatu gnieźnień-

skiego w XVII wieku w świetle ksiąg wizytacyjnych; mgr Michał No-

wicki (UAM Poznań), Rola kapituły katedralnej poznańskiej w dzie-

jach Akademii Lubrańskiego w XVII i XVIII wieku.  

 W drugim dniu obrad odbyły się również dwie sesje. Podczas sesji 

trzeciej zostały wygłoszone następujące referaty: dr Krzysztof Wi-

śniewski (AH Pułtusk), Szkolnictwo benedyktyńskie w Pułtusku w la-

tach 1781-1833; prof. zw. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz (UO Opo-

le), Szkoły i studia dominikanów opolskich w okresie nowożytnym; prof. 

UAM dr hab. Krzysztof Kaczmarek (UAM Poznań), Szkoły dominika-

nów poznańskich od XVI do XVIII wieku; o. dr Błażej Kurowski (Góra 

św. Anny), Szkoła i metody nauczania w klasztorze franciszkanów na 

Górze św. Anny do początku XIX wieku; dr Wacław Szetelnicki (Le-

gnica), Szkoły i studia kanoników regularnych na Śląsku w czasach 

nowożytnych; prof. dr hab. Kazimierz Puchowski (UG Gdańsk), Kole-

gia szlacheckie teatynów, pijarów i jezuitów a reformy edukacyjne 

w Rzeczypospolitej doby Oświecenia; dr Radosław Lolo (AH Pułtusk), 

Działalność szkół jezuickich w Pułtusku od XVI do XVIII wieku. 

W trakcie ostatniej wysłuchano następujących referatów: ks. dr Józef 

Łupiński (UKSW Warszawa), Okoliczności przybycia misjonarzy i po-

czątki Seminarium Duchownego w Tykocinie; ks. prof. UKSW dr hab. 

Kazimierz Łatak (UKSW Warszawa), Szkoły parafialne prowadzone 

przez kanoników regularnych laterańskich kongregacji krakowskiej 

w świetle wizytacji kościelnych okresu staropolskiego; prof. dr hab. 

Tadeusz Trajdos (PAN Warszawa), Szkolnictwo parafialne na Zama-

górzu Spiskim w świetle wizytacji w drugiej połowie XVII i trzeciej 

ćwierci XVIII wieku; mgr Anna Witkowska (doktorantka UKSW), 

Źródła do dziejów szkolnictwa parafialnego na Mazowszu w XVIII 

i IX wieku na przykładzie parafii Cieksyn; mgr Marta Przygoda (dok-

torantka UKSW), Nieznany w historiografii „Inwentarz ksiąg klaszto-

ru dominikanów w Łowiczu”. 

 

Ks. Wacław Umiński CM 

Redaktor „Naszej Przeszłości” 
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FORMACJA ALUMNÓW W POLSKICH SEMINARIACH 

DIECEZJALNYCH POD ZARZĄDEM ZGROMADZENIA 

KSIĘŻY MISJONARZY (1675-1864)1 
 
 

 Zgromadzenie Księży Misjonarzy założył francuski kapłan – 

św. Wincenty a Paulo (1581-1660). Pełniąc posługę duszpasterską 

w parafiach Clichy i Chatillon, następnie kapelana arystokratycznej ro-

dziny Filipa Emanuela de Gondi, generała marynarki francuskiej, do-

strzegł potrzebę niesienia pomocy materialnej i duchowej ubogim sie-

demnastowiecznej Francji. Do dzieł zawdzięczających jemu swoje po-

wstanie zaliczamy: Bractwo Miłosierdzia (1617), Stowarzyszenie Miło-

sierdzia (1634) oraz dwa nowe zgromadzenia: Księży Misjonarzy 

(1625)
2
 i Sióstr Miłosierdzia (1633). W duchu wincentyńskim powstało 

kilkaset stowarzyszeń charytatywnych, z których najliczniejszym są 

aktualnie Konferencje św. Wincentego a Paulo (ok. 900 tys. członków).  

 Hasłem misjonarzy stały się słowa z Ewangelii św. Łukasza: 

Ewangelię głosić ubogim posłał mnie Pan. W pierwszych Regułach 

następująco określono główne cele zgromadzenia: 1) pracować nad 

                                                 
1 Opracowano na podstawie: J. D u k a ł a, «Ratio studiorum» w seminariach diece-

zjalnych pod zarządem Księży Misjonarzy (1675-1864), „Nasza Przeszłość” t. 61: 

1984, s. 149-231; tenże, Formacja alumnów diecezjalnych przez Księży Misjonarzy 

w latach 1675-1864, „Nasza Przeszłość” t. 86: 1996, s. 11-70; T. G o c ł o w s k i, 

Seminaria dioecesana posttridentina directioni Congregationis Missionis concre-

dita praesertim in Polonia, aspectus historico-canonicus, Roma 1970 (mszp.); 

J. M. R o m a n, Święty Wincenty a Paulo – biografia, Kraków 1990; S. R o s p o n d, 

Polska Prowincja Zgromadzenia Księży Misjonarzy w latach 1685-1772, Lublin 1986 

(mszp.); Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651-2001), t. I Dzieje, 

(red. S. R o s p o n d), Kraków 2001.  
2 Używanych jest także kilka nazw: Zgromadzenie Misji (Congregatio Missionis – CM); 

popularne nazwy to: misjonarze, lazaryści (wywodząca się od domu generalnego 

mieszczącego się do rewolucji francuskiej w podparyskim opactwie św. Łazarza). 
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nabyciem własnej doskonałości; 2) głosić Ewangelię ubogim, zwłasz-

cza wieśniakom; 3) dopomagać duchownym w nabywaniu wiedzy 

i cnót, potrzebnych w stanie kapłańskim. Zgromadzenie od początku 

podjęło dzieło prowadzenia misji ludowych, bowiem jeszcze przed 

założeniem wspólnoty czynił to gorliwie św. Wincenty. Następnie 

pragnąc dopomóc kapłanom w formacji duchowej wygłaszał tzw. 

Konferencje Wtorkowe (od 1633 r.), prowadził rekolekcje dla ordy-

nandów, wreszcie podjął próby utworzenia seminarium duchownego 

(1636). Zasłynął on także z organizacji dzieł miłosierdzia w ówcze-

snej Francji wyniszczonej przez wojny i inne nieszczęścia (zakładano 

nowe szpitale, przytułki, udzielano pomocy ofiarom wojen, epidemii 

itp.). Te dzieła poprowadził z wielką pomocą Zgromadzenia Sióstr 

Miłosierdzia, które jako pierwsze we Francji mogło podjąć działal-

ność poza klasztorem). Za życia Założyciela zgromadzenie podjęło 

misję także poza granicami Francji: w Państwie Kościelnym (1641), 

w Tunisie (1645), w Irlandii (1646), na Madagaskarze (1648) i w Pol-

sce (1651). Św. Wincenty a Paulo został kanonizowany przez papieża 

Klemensa XII w 1737 r., papież Leon XIII ogłosił go patronem 

wszystkich dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego, które w jakikolwiek 

sposób pochodzą od niego w 1885 r. 

 Do Rzeczpospolitej misjonarzy sprowadziła królowa Ludwika Ma-

ria Gonzaga w 1651 r. Pierwszy dom został założony przy parafii 

św. Krzyża na przedmieściach Warszawy (1653). Po trudnościach 

pierwszych lat wynikłych z wojny ze Szwecją (1655-1600) zgromadze-

nie stopniowo podjęło działalność misyjną na terenie całej Korony 

i Litwy. Erygowano domy w Chełmnie (1676), dwa w Krakowie (1682, 

1686) i w Wilnie (1685). Już w 1685 r. została utworzona Polska Pro-

wincja Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Wiek XVIII był okresem 

rozkwitu dzieł – w dobie I rozbioru Polski (1772) prowincję tworzyło 

już 30 domów, w których pracowało 193 księży i 59 braci. Rozwinięto 

szeroką działalność misji ludowych (w okresie przedrozbiorowym 

przeprowadzając ponad 3 tysiące serii), szczególnie zasłynęło zgroma-

dzenie z prowadzenia zarządu 18 diecezjalnych seminariów duchow-

nych (stanowiło to połowę ogólnej liczby tych instytucji w Polsce).  
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 Seminaria duchowne 
 
 Św. Wincenty a Paulo poświęcił wiele wysiłku dziełu formacji du-

chowieństwa. Podkreślić trzeba, że starał się nauczaniem i przykładem 

własnego życia przyczyniać się do odnowy duchowości kapłańskiej. 

W oparciu o doświadczenia własnego życia i o znajomość siedemna-

stowiecznych realiów wiedział, jak trudno o dobrych kapłanów. Do-

świadczenia misyjne przekonywały go, iż nie wystarczy głosić Ewan-

gelię biednemu ludowi wiejskiemu. Owoce misji mogą być trwałe 

tylko dzięki dobrze przygotowanym duszpasterzom, którzy obecni 

wśród ludu, będą troszczyć się o zbawienie dusz. Dlatego w kontrak-

cie fundacyjnym Zgromadzenia Misji była mowa o pomocy udzielanej 

proboszczom. Ponadto całym sercem włączył się w działania zmierza-

jące do reformy kleru francuskiego. Temu miały służyć Konferencje 

Wtorkowe, wygłaszane dla duchownych, następnie rekolekcje dla or-

dynandów. Wreszcie podjął próbę prowadzenia seminarium duchow-

nego. We Francji dekrety soborowe odnośnie ich tworzenia były 

wówczas praktycznie martwą literą, jeśli pominąć nieliczne próby, 

które nie przyniosły trwałych rezultatów. Kiedy panował sceptycyzm 

co do instytucji seminarium – św. Wincenty stwierdzał: Poświęciliśmy 

się Bogu, aby służyć Mu wszędzie, gdzie to będzie możliwe. Ponieważ 

sobór trydencki uznał seminaria za sprawę wielkiej wagi, dlatego 

przyjęliśmy tę pracę
3
. 

 Około 1636 r. św. Wincenty postanowił kolegium Bons Enfants 

w Paryżu (pierwszą siedzibę Zgromadzenia) przeznaczyć na semina-

rium. W 1644 r. liczyło ono 22 alumnów, ale jednak ta próba przynio-

sła rozczarowanie. Już w 1641 r. stwierdzał, że nie przysporzyło ono 

pożytku Kościołowi. Ale dodawał: Należy respektować zalecenia so-

boru jako pochodzące od Ducha Świętego – jednak doświadczenie 

pokazuje, że ta forma, zwłaszcza ze względu na wiek seminarzystów, 

nie przynosi dobrych wyników ani we Włoszech, ani we Francji, po-

nieważ jedni wycofują się przed czasem, drudzy nie mają zamiłowania 

do stanu duchownego, inni odchodzą do wspólnot zakonnych, jeszcze 

inni uciekają z miejsc, w których powinni pozostać z racji otrzymania 

tam wykształcenia, i gdzie indziej szukają szczęścia. Mamy w tym kró-

                                                 
3 List do bpa Genewy J. Guérin z 1641 r., [w:] V i n c e n t d  e  P a u l, Correspondance, 

entretiens, documents (wyd. P. Coste), Paris 1920-1925, t. II, s. 190 (dalej skrót SVP). 
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lestwie cztery seminaria: w Bordeaux, Reims, Rouen, a poprzednio 

w Agen. Żadna z tych diecezji nie ma z tego korzyści; boję się, że 

z wyjątkiem Mediolanu lub Rzymu sprawy wyglądają podobnie we 

Włoszech... W naszym seminarium szkolnym w Bons Enfants mamy 

dwudziestu dwóch alumnów, z których tylko trzech albo czterech jest 

znośnych; inni niewielkie rokują nadzieje na wytrwanie, choć dokła-

damy wszelkich starań. Stąd moja obawa, że najpewniej sprawy te 

rozwiną się nie po naszej myśli
4
. 

 Św. Wincenty poszukiwał innych rozwiązań – w 1642 r. utworzył 

drugie seminarium, działające równolegle do pierwszego; wydaje się, 

że dobrze funkcjonowało. Liczba alumnów wahała się około czter-

dziestu (1646). Podobne próby czynili inni wybitni reformatorzy życia 

duchowego we Francji, np. w 1642 r. Olier założył w Yaugirard semi-

narium, przeniesione później do św. Sulpicjusza; oratorianie – 

św. Magloire’a w Paryżu, Rouen i Tuluzie; św. Jan Eudes – wspólnotę 

poświęconą seminariom i misjom. Św. Wincenty do tego dzieła 

wniósł poważny wkład. Jego idea seminarium wyższego stanowiła 

przedłużenie i rozwinięcie ćwiczeń dla kandydatów do święceń. Ćwi-

czenia te były bardzo pożyteczne, lecz 10-11 dni to było mało, aby 

zapewnić ordynandom niezbędną formację. Niektórzy biskupi zaczęli 

przedłużać okres przygotowania do święceń – najpierw do dwóch 

miesięcy, potem do sześciu. Jeszcze później czas ten podwojono, usta-

nawiając obowiązek odbycia ćwiczeń przed święceniami diakonatu 

i po raz drugi – przed otrzymaniem święceń kapłańskich. Ostatecznie 

pełny okres przygotowawczy ustalono na dwa lub trzy lata. W wyniku 

tej ewolucji seminarium wincentyńskie uzyskało kształt dość odmienny 

od seminariów z późniejszych okresów. Na przykład do Bons Enfants, 

przynajmniej z początku, przyjmowano nie tylko kleryków przed świę-

ceniami, lecz także księży pragnących a posteriori uzupełnić braki 

w swej formacji. Ta kategoria seminarzystów zanikła samorzutnie, 

w miarę umacniania się seminarium jako instytucji i upowszechniania 

się praktyki żądania od wszystkich kandydatów do kapłaństwa forma-

cji seminaryjnej [...]. Misjonarze w przerwach pomiędzy święceniami 

zamykali dom i udawali się na misje. Często brali z sobą seminarzy-

stów, aby ci mogli sprawdzić praktycznie zdobytą wiedzę. Niechęć 

Wincentego do przyjmowania pracy w seminariach bez jednoczesnej 

                                                 
4 SVP, t. II, s. 459.  
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fundacji pozwalającej na prowadzenie misji miała swe głębokie ko-

rzenie w przeświadczeniu, że podstawowym zadaniem Zgromadzenia 

jest głoszenie Ewangelii ubogim mieszkańcom wsi, ale wynikała rów-

nież z jego pragnienia, aby misjonarzom ani przez chwilę nie brakowa-

ło zajęcia bądź w jednej, bądź też w drugiej dziedzinie ich działalności. 

Pierwotna koncepcja seminarium nie miała nic wspólnego z kształce-

niem teologicznym, a jeszcze mniej – filozoficznym. Zasadniczym celem 

było uformowanie duchowe seminarzystów, wdrożenie ich do cnót wła-

ściwych stanowi kapłańskiemu, wyćwiczenie ich w sprawowaniu obrzę-

dów liturgicznych (odprawianie mszy i udzielanie sakramentów) oraz 

przygotowanie do posługi spowiednika przez wpojenie im elementów 

nauk moralnych typu raczej kazuistycznego. Kształcenie ściśle intelek-

tualne nadal było zadaniem – o ile pozwalały na to odległości – fakul-

tetów lub kolegiów uniwersyteckich. Tłumaczy to fakt, że zazwyczaj do 

prowadzenia seminarium wystarczało dwóch, trzech księży. Ideał 

Wincentego najbardziej zbieżny był z tym, co byśmy dziś określili jako 

szkołę „przysposobienia zawodowego dla kapłanów”, mającą kształ-

cić i formować nie uczonych (to było zadaniem uniwersytetu), lecz 

dobrych proboszczów, pobożnych, o bogatym życiu wewnętrznym, 

kompetentnych, gorliwych i dobrze przygotowanych do zadań
5
. 

 Okazało się, że forma ta odpowiadała ówczesnym biskupom. 

W XVII i XVIII w. misjonarzom francuskim powierzono dwie trzecie 

seminariów we Francji. Stąd przyjęło się nazywać ich wspólnotą dla 

formacji kleru. 

 Św. Wincenty a Paulo wysyłając do Polski pierwszą grupę misjona-

rzy liczył na objęcie któregoś z seminariów diecezjalnych. Istotnie – 

były plany powierzenia zarządu seminarium katedralnego w Wilnie, 

lecz mimo przychylności biskupa wileńskiego Jerzego Tyszkiewicza, 

sprzeciw jezuitów stał się przeszkodą nie do pokonania. Dopiero 

w dwadzieścia lat później, w rozbudowanym znacznie domu misjona-

rzy przy kościele św. Krzyża na przedmieściach Warszawy erygowa-

no seminarium duchowne dla diecezji poznańskiej (1676). Rozpoczę-

cie formacji rozpoczęło się przed oficjalnym erygowaniem (1675). 

W dwa lata później objęli zarząd seminarium chełmińskiego (1677), 

następnie seminarium zamkowego w Krakowie (1682). Były to pla-

cówki przeżywające w tym okresie kryzys. Stopniowo przekonywano 

                                                 
5 Por. J. M. R o m a n, Święty Wincenty a Paulo. 
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się do metod zaproponowanych przez św. Wincentego. Ale niewąt-

pliwie najważniejszą rolę odegrały zalecenia Stolicy Apostolskiej dla 

biskupów, aby misjonarzom przekazywać zarządy seminaryjne. 

 Co prawda przekazywanie seminariów diecezjalnych zakonom 

i zgromadzeniom było przeciwne ustawodawstwu trydenckiemu, zale-

cającemu kierownictwo ordynariuszowi i określonym członkom kapitu-

ły, ale sytuacja wymagała podejmowania tego kroku. W każdym przy-

padku wymagana była decyzja Stolicy Apostolskiej, która okazała się 

nadzwyczaj przychylna Zgromadzeniu. Konwent Generalny Zgroma-

dzenia Misji w 1724 r. wydał polecenia, aby misjonarze przejmowali 

tylko te seminaria, w których powierzano im zarząd zarówno nad spra-

wami materialnymi jak i duchowymi, z których należało składać spra-

wozdania ordynariuszowi. Zgromadzenie miało prawo mianować 

i odwoływać prefektów i profesorów, niekiedy pozostawiano ordyna-

riuszom prawo zatwierdzania wysuwanych kandydatów, określanie 

liczby alumnów, czasu trwania formacji itp. W dokumentach erekcyj-

nych określano również sprawy materialne. W okresie przedrozbioro-

wym możemy wyróżnić trzy rodzaje uposażeń: 1) nadane przez bi-

skupa lub kapitułę na rzecz seminarium. Wówczas akt fundacyjny 

określał sumę do dyspozycji na utrzymanie profesorów, alumnów, 

remonty i rozbudowę seminarium. Podobne fundacje niekiedy pocho-

dziły od fundatorów świeckich; 2) Fundacje oddane na własność mi-

sjonarzom z warunkiem utrzymanie określonej liczby kleryków. 

Wówczas można było założyć dom zgromadzenia (co było zabronione 

w pierwszej wersji); 3) Niekiedy alumni opłacali samodzielnie koszty 

seminaryjne, czerpiąc dochody z dóbr rodzinnych. Stąd uformowały 

się dwie grupy kleryków: tzw. „in fundatione” oraz „in pensione”. 

 Do I rozbioru Polski (1772) misjonarze prowincji polskiej objęli 

zarząd 18 seminariów diecezjalnych w Rzeczpospolitej i 3 poza jej 

granicami. Były to następujące placówki: w diecezji poznańskiej – 

w Warszawie (1675), w diecezji chełmińskiej – w Chełmnie (1677), 

w diecezji chełmskiej – w Krasnymstawie (1739), w archidiecezji 

gnieźnieńskiej – w Łowiczu (1700) i Gnieźnie (1718), w diecezji inf-

lanckiej i smoleńskiej – w Krasławiu (1757), w diecezji krakowskiej – 

w Krakowie seminarium zamkowe (1682), seminarium stradomskie 

(1732) oraz w Lublinie (1714), w archidiecezji lwowskiej – we Lwo-

wie seminarium abpa M. Wyżyckiego (1748) i seminarium katedralne 

(1764), w diecezji łuckiej – w Tykocinie (1769), w diecezji płockiej – 
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w Płocku (1710/1717), w diecezji przemyskiej – w Przemyślu (1687) 

i Brzozowie (1745), w diecezji wileńskiej – w Wilnie na Górze Zba-

wiciela (1744) i seminarium katedralne (1765), w diecezji włocław-

skiej – we Włocławku (1719). Poza granicami Rzeczpospolitej: semi-

narium w Wiedniu (1760), Tyrnawie (1762) oraz Vac (1762). W okre-

sie rozbiorów (1772-1864) powierzono: w diecezji inflanckiej – 

w Iłłukszcie (1787), w diecezji kamienieckiej – w Kamieńcu Podol-

skim (1811), w diecezji mińskiej – w Mińsku (1803), w archidiecezji 

mohylowskiej – w Mohylowie (1788), w archidiecezji poznańskiej – 

w Poznaniu (1787), w diecezji wigerskiej – w Białymstoku (1820), 

w diecezji żmudzkiej – w Worniach (1774). Niemal wszystkie domy 

Zgromadzenia Księży Misjonarzy zostały skasowane w ramach likwi-

dacji zakonów i zgromadzeń prowadzonych przez państwa rozbiorcze, 

dlatego zarząd tych seminariów został w XIX w. przekazany klerowi 

diecezjalnemu. Niekiedy misjonarze pozostawali w zarządzie już jako 

księża diecezjalni (np. we Włocławku). 

 Na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej pierwsze seminarium pro-

wadzone przez misjonarzy założono w Łowiczu (1700). Zgromadze-

nie otrzymało swój dom w tym mieście w 1689 r. dzięki fundacji kar-

dynała Michała Radziejowskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego. Dnia 

2 sierpnia 1700 r. został wydany akt erekcyjny seminarium. W domu 

łowickim działało 6 księży i 2 braci, którzy obok zajęć w seminarium 

dla 30 alumnów, prowadzili rekolekcje dla duchowieństwa, misje lu-

dowe w archidiecezji. To seminarium przetrwało do 1815 r.
6
 Drugie 

seminarium archidiecezjalne w Gnieźnie, dotychczas prowadzone 

przez księży diecezjalnych, powierzył misjonarzom arcybiskup gnieź-

nieński Stanisław Szembek. Według aktu fundacyjnego z 19 czerwca 

1718 r. zobowiązano Zgromadzenie Misji do obsadzania tej placówki 

trzema misjonarzami pełniącymi funkcje prefekta, profesora oraz po-

mocnika gospodarczego (brata). Dochody zapewniały majątki wsi 

Mazowo, Romartów, Łęka, Wola, Braciszewo i Zieleniewo, posia-

dłość na przedmieściach Gniezna zwana „Cierpięgi” oraz procenty 

z sumy 29 tys. złp. To uposażenie miało zapewnić utrzymanie dla mi-

sjonarzy i 12 alumnów (mieszkanie, opał, wyżywienie). W trzy lata 

później arcybiskup S. Szembek dodał kolejne dobra, aby zapewnić 

                                                 
6 Por. W. K w i a t k o w s k i, Prymasowska kapituła i kolegiata w Łowiczu 1433-1938, 

Warszawa 1939. 
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możliwość utrzymania dwóch profesorów. Misjonarze prowadzili to 

seminarium do 1835 r.
7
 

 

 Organizacja seminariów 
 
 Misjonarze przejmując zarządy seminariów kierowali się nie tylko 

własnymi przepisami, lecz także uchwałami soboru trydenckiego, sy-

nodów diecezjalnych, rozporządzeniami ordynariuszów. Dochodziły 

do tego ustalenia z wizytatorem (prowincjałem) spełniającego rolę 

przedstawiciela przełożonego generalnego Zgromadzenia. Istotne były 

także rozporządzenia władz cywilnych, szczególnie w okresie rozbio-

rów. Udział rozmaitych komisji biskupich w zarządzaniu seminariami 

powierzonymi Zgromadzeniu Misji ulegał zmianom. Najczęściej 

utrzymywały one kontrolę nad przyjmowaniem i wydalaniem alum-

nów, przebiegiem formacji, decydowały o dopuszczaniu do święceń. 

Często domagały się i uzyskiwały niekiedy prawo do administrowania 

majątkami seminaryjnymi. Tak było np. w Gnieźnie, w Krakowie 

(seminarium zamkowe) i Przemyślu. 

 Jeżeli seminarium posiadało większe majątki i odległe znacznie od 

miasta konieczne było wyznaczenie specjalnych ekonomów. Często 

był to kapłan, spieszący często z pomocą duszpasterską w lokalnych 

kościołach (np. w Witowie należącym do uposażenia seminarium we 

Włocławku, w Babicach – posiadłościach seminarium zamkowego 

w Krakowie). Niekiedy wystarczała posługa braci np. w folwarkach 

łowickich
8
. 

 Przełożonego seminariów misjonarskich nazywano prefektami. 

Z tytułem rektora spotykamy się tylko w seminarium stradomskim 

w Krakowie. Miał on szczególne znaczenie w administrowaniu mająt-

kiem, w utrzymaniu dyscypliny, głosił konferencje dla alumnów 

i prowadził indywidualne rozmowy z kandydatami do kapłaństwa. 

Jeżeli do fundacji należał kościół parafialny – prefektów mianowano 

ich proboszczami (np. w Chełmnie – Fara Chełmińska, w Krasławiu – 

parafia św. Ludwika). W okresie przedrozbiorowym nie istniała osob-

na funkcja ojca duchownego. Za formację duchową odpowiadali także 

profesorowie, m.in. przewodniczyli modlitwom, ćwiczeniom ducho-

                                                 
7 Historia Congregationis Missionis in Polonia, s. 409-421 (rękopis w Archiwum 

Księży Misjonarzy w Krakowie). 
8 S. R o s p o n d, Polska Prowincja, s. 323. 
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wym, głosili konferencje ascetyczne, spowiadali kleryków i spędzali 

z nimi rekreację
9
. 

 Wpływ biskupów na formację w seminariach prowadzonych przez 

misjonarzy ulegał zmianom na przestrzeni omawianego okresu czasu. 

Znaczenie więcej ingerencji wykazywały władze świeckie, szczegól-

nie w okresie niewoli narodowej. 

 

 Regulamin seminaryjny 
 
 W seminariach misjonarskich obowiązywał regulamin ustalony 

przez św. Wincentego a Paulo, zmodyfikowany przez konwenty gene-

ralne z lat 1668 i 1673. Wydano je drukiem jako Compendium Regu-

larium Seminarii zobowiązując misjonarza do przestrzegania
10

. Po-

budka następowała o godz. 5.00, a spoczynek zalecano o godz. 21.00. 

Do codziennych praktyk religijnych należały wspólne modlitwy roz-

poczynające się o godz. 5.30 połączone z odprawieniem rozmyślania, 

recytacją Anioł Pański, Litanii do Imienia Jezus, lektury duchowej, 

które w niedziele i środy zamieniano na konferencje ascetyczne. Po-

tem odprawiano wspólnotową mszę św. Obiad i kolację poprzedzano 

wspólnymi modlitwami z rachunkiem sumienia. Pojawiała się także 

praktyka odmawiania psalmu 129 De profundis ofiarowywanego za 

zmarłych. W czasie spożywania obiadu i kolacji zachowywano mil-

czenie wysłuchując czytania fragmentu książki ascetycznej. Niekiedy 

alumni wygłaszali próbne kazania w ramach ćwiczeń wymowy. 

W XVII i XVIII wieku w ciągu dnia były tylko dwa posiłki tj. obiad 

spożywany o godz. 11.00 oraz kolacja o godz. 19.00. Śniadanie można 

było tylko spożywać w razie choroby, kierując się orzeczeniem lekar-

skim. W seminarium włocławskim zaczęto podawać je regularnie do-

piero ok. 1800 r. o godz. 14.00 odmawiano wspólne Nieszpory, wysłu-

chiwano fragmentu Nowego Testamentu, a o 17.00 odmawiano Matuti-

num i Laudes. Dzień kończono wspólnymi modlitwami z całodzien-

nym rachunkiem sumienia o godz. 20.30
11

. Na naukę przewidywano 

czas pomiędzy godz. 7.30 a 11.00 oraz po południu od 14 do 18.30. 

                                                 
9 J. D u k a ł a, Organizacja studiów, s. 95n. 
10 Recueil des principales circulaires des supérieurs généraux de la Congrégation 

de la Mission, Paris 1877, t. 1, s. 148-157. 
11 Materiały do konferencji ascetycznych, s. 24 (rękopis w Bibliotece Seminarium 

Lubelskiego). 
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W dni świąteczne zmieniano nieco plan; wstawano o 5.30, aby po 

wspólnych modlitwach nieco więcej czasu poświęcić na usługiwanie 

w kościele seminaryjnym bądź w katedrze. Np. w seminarium prze-

myskim obowiązywała asysta ordynariuszowi złożona ze wszystkich 

alumnów, natomiast innym dostojnikom asystowało po 6 kleryków. 

 Obok wymienionych spraw regulamin zawierał zestaw wykroczeń, 

które były karane bądź karami czasowymi bądź groziły wydaleniem. 

Za wyjście z domu bez pozwolenia lub towarzyszącego alumna kara-

no podaniem jednej potrawy mniej na obiedzie, jeżeli miało to miejsce 

po raz pierwszy. W przypadku ponownego wykroczenia wyznaczano 

jednodniowy areszt. Samowolne wprowadzenie gości do pokoju gro-

ziło karą odosobnienia przy stole przez dwa dni, w razie powtórnego – 

na stałe przenoszono w gorsze miejsce w refektarzu. Odwiedzanie 

domów prywatnych i gospód powodowało odosobnienie przy stole 

przez osiem dni, zajmowanie w refektarzu niższego miejsca przez dwa 

miesiące, a w razie powtarzających się wykroczeń – zakaz opuszcza-

nia seminarium. Kary przewidziane były za unikanie przyjmowania 

komunii w niedziele – również przymusowym postem. Do czynów 

powodujących wydalenie kleryka należały m.in. żarty z praktyk mo-

dlitewnych, pobicie lub obrzucenie bliźniego gorszącymi słowami, 

utrzymywanie podejrzanej korespondencji, jak i bezpośrednich kon-

taktów, przetrzymywanie niedozwolonych książek, korzystanie z kar-

czem, zajazdów, pijaństwo, ustawiczne łamanie regulaminu itp. Regu-

laminy misjonarskie czerpały metody stosowane w innych semina-

riach choćby prowadzonych przez bartoszków lub jezuitów. 

 

 Praktyki religijne 
 
 W omawianym okresie na praktyki modlitewne składały się: co-

dzienne modlitwy poranne i wieczorne, rozmyślania, konferencje 

ascetyczne, korzystanie z sakramentów świętych (spowiedzi i komu-

nii) i rekolekcje odprawiane w określonych okresach czasu. Układ 

modlitw codziennych w seminariach diecezjalnych misjonarze wzo-

rowali na swoich zasadach. Świadczą o tym zachowane rękopiśmien-

ne modlitewniki. Ułożone modlitwy zawierały następujące elementy: 

stawienie się w obecności Boga, szczególnie obecnego w Najświęt-

szym Sakramencie, podziękowanie za otrzymywane dary nadprzyro-

dzone i naturalne, powierzenie się Bogu i prośby o pomoc w wypeł-
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nieniu powołania. To wprowadzało do odprawienia rozmyślania. Na 

zakończenie modlitw porannych odmawiano Anioł Pański oraz Lita-

nię do Imienia Jezus. Modlitwy wieczorne były krótsze. Istotnym 

elementem poza dziękczynieniem za cały dzień było uczynienie ra-

chunku sumienia i wspólne wyznanie win w Confiteor. Następowała 

modlitwa do Aniołów Stróżów, Litania Loretańska, przedstawienie 

tematu rozmyślania na dzień następny. Analiza tekstów świadczy 

o serdecznym zawierzeniu Bogu całego życia: Wiem dobrze, o Boże 

mój, iż przyjdzie kiedyś umrzeć, a podobno niedługo. O, jak miła rzecz 

człowiekowi natenczas będzie pamiętać na to, żem Tobie, póki zdrowie 

służyło, dobrze i wiernie służył; póki tedy żyć będę, chcę wiernie słu-

żyć, abym szczęśliwie umarł, a Ciebie Boga Stworzyciela mojego 

w chwale niebieskiej na wieki oglądał
12

. 

 Konwenty generalnego Zgromadzenia Księży Misjonarzy zachęca-

ły do prowadzenia konferencji ascetycznych. Wskazywano na potrze-

bę wygłaszania ich we wtorki (na pamiątkę znanych Konferencji 

wtorkowych św. Wincentego a Paulo). W Polsce wygłaszano je 

w różne dni tygodnia i prowadzili je zarówno wychowawcy jak i pro-

fesorowie.  

 Interesującym zagadnieniem jest korzystanie alumnów z sakramen-

tów pojednania i komunii św. W pracach o misjonarzach w Polsce 

często rozważa się wpływ jansenizmu na praktyki Zgromadzenia 

przekazywane także w seminariach diecezjalnych. Niewątpliwie 

w duchu tej epoki, bez specjalnych zaostrzeń, misjonarze jak i jezuici 

praktykowali cotygodniową spowiedź w sobotę lub przed uroczysto-

ściami. Od kandydatów wstępujących do seminarium domagano się 

odprawienia spowiedzi generalnej, z całego życia. W seminariach mi-

sjonarskich alumni byli spowiadani przez własnych profesorów. Prak-

tykę tę wprowadzono już w seminariach francuskich na życzenie 

św. Wincentego a Paulo. Zresztą sami misjonarze należący do jednego 

domu mieli się spowiadać pomiędzy sobą. Alumnów nie spowiadał 

prefekt, który był zobowiązany do składania biskupowi relacji z po-

stępowania i zdatności alumnów do święceń, zaś wykładowcy nie za-

bierali głosu na temat swoich penitentów. Spowiedź u wykładowców 

napotykała niejednokrotnie na opór, np. we Włocławku klerycy spo-

                                                 
12 Modlitewnik kleryka Zgromadzenia Księży Misjonarzy (XVIII/XIX), k. 7-9  

(Archiwum Seminarium Lubelskiego, rps 326).  
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wiadali się u penitencjarzy katedralnych, a od 1830 r. wyznaczono 

spowiedników z zakonu reformatów. Po spowiedzi wolno było tylko 

raz przystąpić do Komunii św. (zwykle w niedziele i uroczystości). 

Nie wolno było codziennie komunikować. 

 Ważną praktyką w formacji duchowej było odprawianie rekolekcji, 

stanowiących integralną część misjonarskiego przygotowania do ka-

płaństwa. Zawierały wielkie zagęszczenie ćwiczeń, z pozostawienie 

zaledwie kwadransa przerw pomiędzy jednym a drugim zajęciem reko-

lekcyjnym, odprawianych wspólnie pod przewodnictwem rekolekcjoni-

sty. Do połowy XVIII w. w czasie rekolekcji były również wykłady: dwa 

wykłady teologii moralnej dziennie były powiązane z dyskusją. Poza 

teologią moralną, w czasie rekolekcji wykładano jeszcze rubryki mszal-

ne i brewiarzowe oraz prowadzono ćwiczenia ceremonii i śpiewu gre-

goriańskiego. Ten program był jakby kontynuacją francuskich rekolek-

cji dla kandydatów do święceń. Wykłady zarzucono później, jak się wy-

daje, z powodu przedłużenia do dwóch lat nauki w seminariach. [...] Do 

stałych ćwiczeń rekolekcyjnych należały przynajmniej trzy półgodzinne 

rozmyślania, wspólny brewiarz, pobożna lektura oraz jedna trzykwa-

dransowa konferencja o cnocie lub wadzie, którą poprzedzało rozmy-

ślanie na ten sam temat. Kiedy z planu rekolekcji wyeliminowano wy-

kłady teologii moralnej, wówczas wprowadzono jeszcze jedną konfe-

rencję, a wieczorem, przed modlitwami, przeprowadzano wspólną 

godzinną rozmowę, której przewodniczył rekolekcjonista
13

. Rozmyśla-

nia dotyczyły problematyki dogmatycznej i moralnej (o odkupieniu, 

niebie, sądzie, śmierci, karze piekła i dobrej spowiedzi) oraz cnót cha-

rakteryzujących osoby duchowne (sumienność w pracy, odpoczynek, 

posty, posłuszeństwo, milczenie, cierpliwość itp.). 

 Praktykowano następujące typy rekolekcji: pięciodniowe przed 

rozpoczęciem zajęć (po wakacjach), niekiedy wielkopostne (przed 

Niedzielą Palmową) oraz przed święceniami. W seminariach pod za-

rządem misjonarzy ustalono dwa terminy święceń: Boże Narodzenie 

oraz w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ale ich nie przestrzegano 

np. we Włocławku były one w Wielką Sobotę, a w Przemyślu nie było 

ani stałego miejsca, ani terminu świeceń, zostawiając to do decyzji 

biskupa. Niekiedy praktykowane były jeszcze trzydniowe rekolekcje 

                                                 
13 J. D u k a ł a, Formacja alumnów, s. 31n. 
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penitencjarne, odprawiane na polecenie profesorów za istotne prze-

kroczenia regulaminu. 

 

 Ratio studiorum 
 
 Zgromadzenie Misji kierując się zarządzeniami Stolicy Apostol-

skiej starało się wypracować własną koncepcję ratio studiorum sta-

wiając ordynariuszom pewne warunki nieodzowne do osiągnięcia po-

żądanych efektów w formacji alumnów. Wydaje się, że nawiązywano 

do ideału wychowania nakreślonego przez św. Wincentego a Paulo, 

wyrażonego przez przełożonego generalnego Jana Bonnet w 1711 r. 

w stwierdzaniu, że: Misjonarze przeznaczeni do kierowania semina-

riami powinni przykładać się do tego, aby uformować duchownych 

o solidnej cnocie, duchownych pobożnych, ludzi życia wewnętrznego, 

umartwionych i modlących się. Mają im przekazać całą niezbędną 

wiedzę duchowną. Podejmowanie studium, które by nie zmierzało do 

tego celu, nie przystoi misjonarzowi, sprzeciwia się poleceniu Boga, 

byłoby poza tym stratą czasu, który jest krótki i cenny, a Bóg zażąda 

sprawozdania z jego użycia
14

. 

 Istotny wpływ na program nauczania posiadali biskupi i kapituły 

poszczególnych diecezji. Biskup chełmiński Jan Małachowski 

w 1677 r. polecił misjonarzom formowanie alumnów pod względem 

życia wewnętrznego, umiejętności odmawiania brewiarza, głoszenia 

kazań, katechizowania, sprawowania sakramentów i spełniania innych 

obowiązków duszpasterskich. Niewiele różniły się znane inne polece-

nia kierowane do misjonarzy. Stopniowo powiększano zakres wykła-

dów: apologetykę, homiletykę. śpiew kościelny, ceremonie i rubryki. 

 Wykłady były prowadzone w cztery dni tygodnia (poniedziałek, 

wtorek, środa i piątek) w formie dwóch półtoragodzinnych wykładów. 

W soboty powtarzano całość przerobionego materiału. Czas trwania 

formacji seminaryjnej w XVII i XVIII w. był bardzo zróżnicowany: 

w skrajnych przypadkach od 6 miesięcy do dwóch lat. Znamy starania 

biskupa krakowskiego Konstantego Szaniawskiego, które zreformo-

wał seminarium zamkowe w 1728 r. zamierzał przedłużyć okres prze-

bywania w seminarium do 4 lat. Pierwsze dwa lata miano przeznaczyć 

na przedmioty filozoficzne (logika, etyka, fizyka, matematyka, psy-

                                                 
14 Recueil, t. I, s. 269. 
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chologia) a następnie dwa na teologię (ze szczególnym uwzględnie-

niem apologetyki oraz teologii moralnej). Program ten nie został zrea-

lizowany. Tendencje oświeceniowe przyczyniły się do wprowadzania 

niektórych świeckich dyscyplin, np. matematykę. Ta epoka charakte-

ryzowała się wprowadzaniem nowych podręczników, które oczysz-

czały teologię z tzw. dziwolągów, przesądów itp. W najistotniejszych 

punktach wykład ten był podobny do stosowanych metod w semina-

riach prowadzonych przez bartoszków. 

 Obejmowanie zarządów polskich seminariów duchownych przez 

misjonarzy było możliwe dzięki pomocy księży z Francji. W tym cza-

sie, kiedy przejmowano zarząd seminarium w Gnieźnie, przysłano 

kilku wykładowców m.in. ks. Piotra Gabriela Baudouin, Piotra Chatil-

lon, Klaudiusza Bienayme, Jana Aumont. Jednak nie był to jeszcze czas 

zapewnienia specjalistycznych studiów dla przyszłych wykładowców. 

Zwykle wyznaczano to tego zadania zdolniejszych kapłanów, których 

zobowiązywano do indywidualnego podnoszenia swoich umiejętności, 

a we wspólnocie prowadzenia dysput tzw. „conclusiones” czyli dyskusji 

na wybrane zagadnienia z dziedzinie teologicznych. Zdarzało się, że 

wykłady prowadzili także starsi alumni (np. w Krakowie w seminarium 

zamkowym kl. Józef Justyniański, w Wilnie – kl. Andrzej Pohl). Trzeba 

pamiętać, że był to czas przestrzegania przesadnej wierności w przeka-

zywaniu wiedzy teologicznej, aby ustrzec się przed błędnymi naukami. 

I bez tego misjonarze byli podejrzewani nieustannie przez jezuitów 

o sprzyjanie poglądom jansenistowskim. Św. Wincenty a Paulo zalecał 

wierne odczytywanie tekstów podręcznikowych, ustrzeganie się przed 

własnymi odpracowaniami.  

 Przy wykładzie teologii moralnej korzystano z podręcznika jezuity 

Hermana Busenbauma pt. Medulla theologiae moralis lub Pawła Ga-

briela pt. Theologia moralis universa ad usum parochorum et con-

fessariorum. Teologia dogmatyczna wykładana była z podręczników 

misjonarza francuskiego Piotra Colleta pt. Continuatio praelectionum 

theologicarum oraz Institutiones theologiae scholasticae. Zajęcia 

z teologii pastoralnej były oparte przede wszystkim na ćwiczeniach 

ceremonii, sprawowania sakramentów, katechizowania i głoszenia 

kazań. Szczególną okazją do tego kształcenia były zajęcia misyjne – 

misjonarze prowadząc liczne misje ludowe zabierali ze sobą alum-

nów, kierowali do katechizowania także w kościołach miejskich. 
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W dziedzinie kaznodziejstwa uczyli alumnów głoszenia kazań ułożo-

nych według wincentyńskiej tzw. małej metody. 

 Nasza metoda to jakiś porządek. Ale zdaje się, że wyraz porządek... 

ma nie dość ścisłe znaczenia; użyjmy więc nazwy «cnota», dlatego że 

cnota wprowadza porządek i ład. Nasza metoda jest cnotą, bo cnota 

usposabia do dobrego, bo dzięki niej mówimy kazania z korzyścią dla 

wszystkich i stosujemy się do pojęcia i poziomu naszych słuchaczy
15

. 

Tę metodę przepowiadania cechowała przede wszystkim misjonarska 

prostota nie tylko w treści, ale i w układzie. Kazanie składało się 

z trzech części: pobudki, natury i środków (jakby pytania: dlaczego, 

co i jak). Metodę dopracował następca św. Wincentego przełożony 

generalny Renat Almeras w 1666 r. i nakazał jej ściśle przestrzegać
16

. 

Na początku kazania miała znaleźć się zapowiedź problemu, który 

przeznaczono do omawiania, wezwanie pomocy Ducha Świętego 

i Matki Bożej. Zasadnicza część składała się z trzech podpunktów. 

Wpierw podawano uzasadnienie w oparciu o tekst biblijny, tradycję, 

dekrety soborowe, niekiedy autorytety świeckie. Następnie podawano 

motywy rozumowe. To była teoria. Dlatego konieczne było omówie-

nie, jak można praktycznie postępować w swoim życiu, z podaniem 

odpowiednich przykładów. W zakończeniu umieszczano modlitwę do 

Boga z prośbą o pomoc w spełnianiu powziętych postanowień. Zale-

cenia te wydrukowano w książeczce pt. „Najlepszy sposób do kazań”, 

która służyła przez wiele lat w seminariach jako podręcznik
17

. 

 Program ratio studiorum uległ zmianie po kasacie jezuitów (1773) 

i objęciu szkolnictwa średniego w Rzeczpospolitej przez Komisję 

Edukacji Narodowej. Przygotowywano nowe zasady kształcenia 

w duchu oświeceniowym, zmienił się profil kształcenia i wychowania 

alumnów. W seminariach należało wprowadzić dodatkowe przedmio-

ty, opracować nowe podręczniki i wydłużyć okres formacji. Zakłada-

no, że księża mają być odpowiednio przygotowani, aby poprowadzić 

nauczenie w szkołach parafialnych. Z reformatorskiej działalności 

                                                 
15 W i n c e n t y  a  P a u l o, Konferencje i przestrogi, Kraków 1909, s. 129. 
16 Recueil, t. 1, s. 76-83. 
17 Najlepszy sposób do kazań, Warszawa 1785. Omówienie „małej metody” zob.: 

T. O l s z a ń s k i, Wkład św. Wincentego a Paulo w odnowę przepowiadania, [w:] 

W Nurcie zagadnień posoborowych, t. 15. Warszawa 1983, s. 252n.; A. S c h l e t z, 

Nieznane kazania A. Biernackiego z drugiej połowy XVIII wieku, „Nasza Przeszłość” 

t. 7 (1958), s. 156. 
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znany był ówczesny wizytator (prowincjał) księży misjonarzy – 

ks. Piotr Jacek Śliwicki (1739-1774), współpracujący z pijarem 

ks. Stanisławem Konarskim, A. M. Portalupim i Mitzlerem de Kolo-

fem. Przygotowano nowe podręczniki do wykładu filozofii, teologii 

dogmatycznej i moralnej. Tę reformę kontynuował wizytator Józef 

Jakubowski (1796-1814). W ostatnich dziesięcioleciach XVIII w. wy-

różniło się kilku biskupów-reformatorów seminariów: we Włocławku 

bp Andrzej S. Młodziejowski, w Poznaniu bp Antoni O. Okęcki, 

w Chełmnie bp Franciszek Rydzyński. Najbardziej zasłużył się jednak 

biskup płocki, Michał J. Poniatowski. W jego programie przewidywa-

no: przedłużenie studiów seminaryjnych do trzech lat, oddzielenie 

teologii moralnej od dogmatycznej (dotychczas łączonych), dodanie 

prawa kanonicznego, egzegezy Pisma św., historii Kościoła, a także 

przedmiotów świeckich m.in. arytmetyki, geometrii i geografii.  

 Na kształt formacji alumnów wpływ miały także władze świeckie, 

najbardziej ingerencje zaznaczały się w zaborze austriackim. Już 

wkrótce po I rozbiorze, kiedy zlikwidowano zakony, niewielkie semi-

naria diecezjalne połączone w tzw. seminaria generalne, np. we Lwo-

wie. Nowe ratio studiorum opracował ks. S. Rautenstrauch, które na-

brało szczególnej mocy po zatwierdzeniu jego przez cesarzową Marię 

Teresę w 1774 r. Polecano wykładać: patrologię, historie teologii, Ko-

ścioła, religii, następnie archeologię, geografię biblijną, prawo kano-

niczne, teologię pastoralną, katechetykę oraz apologetykę. Okres for-

macji wydłużano do 5 lat. Prowadzenie nowego programu pozostawało 

przez wiele lat na papierze. Władze cywilne próbowały wprowadzić 

egzaminy dla alumnów przez swymi komisjami we Lwowie, na co nie 

wyrażali zgodny biskupi (np. bp Ignacy Sołtyk w Krakowie, bp Józef 

T. Kierski w Przemyślu). Po dziesięciu latach nowe ratio studiorum 

opracowano w duchu józefińskim, zatwierdzone przez cesarza Józefa 

II w 1783 r. Wykłady miały obejmować cztery lata formacji, zaś piąty 

rok rezerwowano na przedmioty praktyczne (katechetyka i homilety-

ka). Wzrastające wymagania studiów alumnów pociągały za sobą ko-

nieczność odpowiedniej kadry profesorskiej, dlatego zarządzono eg-

zaminy dla profesorów. Kiedy misjonarze się temu sprzeciwiali 

w Krakowie, wówczas narzucono na pewien czas wykładowców spo-

za seminarium – benedyktynów bawarskich, sprowadzonych do Tyńca 

w okresie germanizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czasokresu się 

także nie udało przestrzegać z powodu braku księży w diecezji.  
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 Na terenie zaboru pruskiego po 1795 r. znalazło się 7 seminariów 

diecezjalnych zarządzanych przez Zgromadzenie Misji (Warszawa, 

Łowicz, Płock, Włocławek, Chełmno, Gniezno i Poznań). Pod koniec 

wieku XVIII w seminarium św. Krzyża w Warszawie studia trwały 

4 lata. Ratio studiorum obejmowało wykład teologii dogmatycznej 

i moralnej, historii Kościoła, prawa kanonicznego, a także świeckich 

przedmiotów matematyki, fizyki i filozofii. Pruski plan reformy za-

kładał podobne kroki, jak i w zaborze austriackim. Jednak głównym 

założeniem Fryderyka Wilhelma II była kasata majątków kościelnych 

(1797). Następnie duchowieństwo miało stać się sprzymierzeńcem 

władzy w oddziaływaniu na społeczeństwo. Zaborcy dostrzegali wy-

jątkową rolę społeczną, kulturalną i patriotyczną kleru.  

 Jedną z podstawowych decyzji było wprowadzenie nauki języka 

niemieckiego, literatury i kultury pruskiej. Następnie żądano naucza-

nia i duszpasterzowania posługując się j. niemieckim. Prowadziło to 

germanizacji i laicyzacji seminariów duchownych. Fryderyk Wilhelm 

III kontynuował politykę swego ojca w sprawach kościelnych. Dnia 

20 V 1800 r. został zatwierdzony nowy program. Chodziło o likwida-

cję trzech seminariów (Warszawa – św. Jan, Gniezno i Poznań), na 

rzecz seminarium generalnego, w zabudowaniach zlikwidowanych 

seminariów planowano zorganizować seminaria dla świeckich nau-

czycieli świeckich, do których zamierzano zatrudnić misjonarzy i bar-

toszków, pod nadzorem rządu pruskiego. Pozostawiono by cztery se-

minaria duchowne. Miano utworzyć na uniwersytecie we Frankfurcie 

n/Odrą dwóch katedr teologii katolickiej dla wybranych alumnów.  

 Polskie władze kościelne sprzeciwiły się tym planom. Biskup war-

szawski Józef B. Miaskowski z konsultorem wizytatorem misjonarzy 

Józefem Jakubowskim opracowali plan działania. Wówczas władze 

pruskie odstąpiły od swych zamiarów. Biskup Józef B. Miaskowskie-

mu z liście z 25 maja 1820 r., przedstawił królowi pruskiego plan re-

formy seminarium. Najważniejszymi stwierdzeniami było, że semina-

rium przygotowuje ministrów ołtarza, nauczycieli religii i stróżów 

moralności. 

 Biskup pragnął lepszego przygotowania intelektualnego profeso-

rów, mających możliwość lepszej formacji. Od kandydatów do semi-

narium miano wymagać ukończenia szkoły średniej wraz z dobrą zna-

jomością języka łacińskiego. Czas formacji alumnów w seminariach 

planowano na 4 lata. Ratio studiorum stawiało nauczenie Pisma św. na 
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pierwszym miejscu jako źródło umiejętności religii, następnie zaleca-

no studiowanie historii Kościoła, teologii dogmatycznej i moralnej, 

prawa kanonicznego wraz z orzeczeniami synodalnymi, obowiązują-

cymi w diecezji, homiletyki i katechetyki. Wykłady i ćwiczenia 

z przedmiotów praktycznych odbywały się na dwóch ostatnich latach 

studiów. Akcentowano potrzebę powrotu do wzorów kaznodziejstwa 

i katechezy patrystycznej świętych: Bazylego, Chryzostoma, Grzegorza, 

Ambrożego i Augustyna. Ratio studiorum bpa Józefa B. Miaskowskie-

go było wzorowane na reformie bpa Michała J. Poniatowskiego. Wła-

dze pruskie zaakceptowały projekt i już wiosną 1803 r. stwierdzono, że 

wprowadzone reformy dały pomyślne rezultaty. Jednak faktycznie sy-

tuacja materialna seminariów, niedobór kleru, wojny napoleońskie – 

wymuszały potrzebę skracani czasu formacji (np. do 1815 r. w semi-

nariach warszawskich święcono alumnów po ukończeniu 2-3 latach). 

 Po 1815 r. (utworzenie Królestwa Kongresowego) na terenie zaboru 

pruskiego pozostały tylko 3 seminaria pod zarządem lazarystów w: 

Chełmnie, Gnieźnie i Poznaniu. Rząd planował radykalną germanizację 

polskiej ludności wykorzystując szkołę, wojsko, administrację cywilną, 

a także duchowieństwo. Ministerstwo Spraw Religii wymagało, aby 

nauczanie w instytutach teologicznych powierzano tylko absolwentom 

uniwersytetów pruskich. Także zagrożony były seminaria duchowne. 

W dniu 16 marca 1822 r. ogłoszono dekret kasacyjny Zgromadzenia 

Księży Misjonarzy w państwie pruskim. Ponieważ brakowało profeso-

rów przygotowanych do pracy w seminariach, dlatego rząd zgodził się 

na okresowe kontynuowanie formacji w Chełmnie (do 1829 r.), 

w Gnieźnie i w Poznaniu (do 1835 r.). Początkowo ratio studiorum ule-

gło zmianom. Nadal obowiązał rok studiów filozofii i dwóch teologii. 

Od roku 1819 trwały zatargi pomiędzy misjonarzami a Ministerstwem 

do Spraw Religii. Mianowicie chodziło o kierowanie alumnów semina-

rium poznańskiego na studia teologiczne do Wrocławia. W 1825 r. 

w Poznaniu wprowadzono 4-letni czas studiów (rok filozofii, 3 lata teo-

logii). Wykłady prowadziło trzech profesorów misjonarzy. 

 

 Zakończenie 
 
 Kolejne kasaty w zaborze austriackim (1783), w pruskim (1822), 

w rosyjskim (1832), w Królestwie Kongresowym (1864) doprowadzi-

ły do zastąpienia misjonarzy przez kler diecezjalny. Tylko w Krako-
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wie pozostawało jedyne seminarium diecezjalne pod zarządem zgro-

madzenia (do 1901 r.). W pierwszych latach odrodzonej Drugiej 

Rzeczpospolitej (1918-1939) zabrakło odpowiednio przygotowanych 

misjonarzy do podjęcia ponownie tego dzieła. Wizytator Kasper Sło-

miński musiał odmówić biskupowi włocławskiemu Stanisławowi 

Zdzitowieckiemu, kiedy zaproponował Zgromadzeniu Misji ponowne 

przejęcie zarządu seminarium we Włocławku. Misjonarze objęli tylko 

zarząd Konwiktu Teologicznego Uniwersytetu Warszawskiego 

w Warszawie (1918). Ale już w latach trzydziestych byli gotowi po-

móc w kryzysowej sytuacji diecezji katowickiej i objąć kierownictwo 

seminarium śląskiego w Krakowie (1935). W Krakowie od 1910 r. 

prowadzili Instytut Teologiczny kształcący alumnów kilku zakonów 

i zgromadzeń. Często byli zapraszani do kierownictwa duchowego 

w seminariach dla diecezji częstochowskiej, krakowskiej, sandomier-

skiej i warszawskiej. 

 Po II wojnie światowej administratorzy apostolscy prosili misjona-

rzy o pokierowanie seminarium duchownych dla administracji apo-

stolskiej w Gorzowie Wlkp. (1947), następnie ulokowanego w Para-

dyżu (1952), a dla administracji gdańskiej w Gdańsku-Oliwie (1957). 

W grudniu 1954 r. władze komunistyczne zmusiły do usunięcia laza-

rystów z seminarium śląskiego w Krakowie (pod zarzutem germani-

zacji alumnów). Kilku kapłanów pełniło funkcje ojców duchownych 

seminariów diecezjalnych (Olsztyn, Koszalin, Łódź, Sandomierz). 

Seminarium gorzowskie przekazano pod zarząd diecezjalny w 1975 r., 

zaś seminarium gdańskie w 1998 r. Jednak udzielana jest pomoc 

w formacji alumnów w Gościkowie-Paradyżu, Grodnie i Krakowie. 

W Krakowie od 1910 r. działa Instytut Teologiczny Księży Misjona-

rzy, związany umową o współpracę z Uniwersytetem Papieskim Jana 

Pawła II, prowadzący wykłady dla kilku zakonów i zgromadzeń (m.in. 

dla augustianów, cystersów, kanoników regularnych, michalitów mi-

sjonarzy, pijarów, guallnianów, kombonianów oraz alumnów semina-

rium polonijnego św. Cyryla i Metodego). 

 
_________ 



KS. STANISŁAW ROSPOND CM 26 

STANISŁAW ROSPOND 

 

ALUMNI FORMATION IN POLISH DIOCESAN SEMINARIES 

UNDER THE MANAGEMENT  

OF THE CONGREGATION OF THE MISSION (1675-1864) 

 

Summary 

 

 Noticing the need for spiritual and material help for the poor in 17th century France, 

French priest Vincent de Paul (1581-1660) founded Confraternity of Charity (1617), Socie-

ty of Charity (1634) and two new congregations: Congregation of the Mission (1625) and 

Congregation of the Daughters of Charity (1633). Several hundred charity associations 

have since been founded in the Vincentian spirit, the most numerous of which are presently 

the Conferences of St. Vincent de Paul. One of the fundamental aims of the Vincentians 

has been to found and maintain theological seminaries. With this aim in mind they were 

brought to Poland by queen Marie Louise de Gonzaga in 1651. The first house was found-

ed at the Holy Cross parish in the suburbs of Warszawa (Warsaw) (1653). After the diffi-

culties of the first years resulting from the war with Sweden (1655-1660), the congregation 

gradually undertook missionary activity in the whole area of the Crown and Lithuania. 

A house in Chełmno (Culm) (1676), two houses in Kraków (Cracow) (1682, 1686) and 

a house in Vilnius were founded. Already in 1685 Polish Province of the Congregation of 

the Mission was established. The 18th century was the heyday of the mission – during the 

First Partition of Poland (1772) the province consisted of thirty houses, in which 193 

priests and brothers worked. The Congregation developed extensive activity of the peo-

ple’s missions and managed 18 diocesan theological seminaries (among others for the 

Płock diocese, since 1710) 

 Following the regulations of  the Holy See, the Congregation of the Mission strove 

to create its own concept of ratio studiorum by setting conditions for the ordinaries 

necessary to achieve desired effects in alumni formation. It seems that the Congrega-

tion followed the ideal of education formed by St. Vincent de Paul.  

 

Translated by Hanna Rybkowska 
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SUFRAGAN CHEŁMIŃSKI SEWERYN SZCZUKA 

I JEGO FUNDACJE EDUKACYJNE 
 

 

 Osoba Seweryna Szczuki była już wielokrotnie opisywana przez 

historyków. Jako pierwszy krótki jego biogram napisał J. Korytkowski 

w swoim pomnikowym słowniku prałatów i kanoników gnieźnień-

skich
1
. Wylicz on jednak tylko dość pobieżnie kilka faktów z życia 

Szczuki, nie podając nawet podstawowych informacji biograficznych. 

Dokładniej i szerzej osobę Szczuki omówili kolejni przedstawiciele 

tzw. pelplińskiej szkoły historycznej, najpierw R. Frydrychowicz 

w opublikowanym na początku XX w. wykazie sufraganów chełmiń-

skich
2
, a następnie A. Mańkowski, w opracowanym w okresie mię-

dzywojennym, spisie prałatów i kanoników chełmińskich
3
. Oba te 

opracowania koncentrowały się jednak przede wszystkim na omówie-

niu awansów Szczuki na kolejne godności kościelne, zwłaszcza 

w odniesieniu do diecezji chełmińskiej, której dzieje leżały w centrum 

zainteresowania tych historyków. 

 Znacznie szerzej postać Seweryna Szczuki i różne pole jego dzia-

łalności zostały przedstawione w artykule W. Jezuska napisanym 

z okazji 250-lecia erekcji seminarium duchownego w Płocku, nie 

ustrzegł się on jednak kilku nieścisłości
4
. Z ustaleń W. Jezuska korzy-

stali kolejni autorzy związani z seminarium Płockim, którzy pisząc 

o początkach i dziejach tegoż seminarium opisywali także osobę jego 

———— 
1 J. K o r y t k o w s k i, Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od 

roku 1000 aż do dni naszych, t. IV, Gniezno 1883, s. 61-62. 
2 R. F r y d r y c h o w i c z, Die Culmer Weihbischöfe. Ein Beitrag zur Diözesange-

schichte, Danzig 1905, s. 16-18. 
3 A. M a ń k o w s k i, Prałaci i kanonicy katedralni chełmińscy od założenia kapituły 

do naszych czasów, Toruń 1928, s. 208-210. 
4 W. J e z u s e k, Biskup Seweryn Kazimierz Szczuka, Miesięcznik Pasterski Płocki, 

r. 44: 1960, z. 4-5, s. 123-135. 
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fundatora. Należy wyliczyć wśród nich F. Kacprzyckiego, który opi-

sując założenie seminarium w Płocku poświęcił kilka stron osobie 

S. Szczuki
5
 oraz D. Majewskiego opisującego pierwsze półtora wieku 

działalności tegoż seminarium
6
. Obaj ci autorzy w interesującej nas 

kwestii ograniczyli się jedynie do przywołania ustaleń W. Jezuska. 

 Osoba Seweryna Szczuki została opisana także w kilku słownikach 

biograficznych. Bardzo pobieżnie uczynił to P. Nitecki, streszczając 

stan wiedzy z początku XX w
7
. Znacznie dokładniejszy biogram 

Szczuki wyszedł spod pióra H.-J. Karpa, niemieckiego badacza zaj-

mującego się dziejami Pomorza
8
. Dość dokładnie podsumował on do-

tychczasowy stan wiedzy. Nowe opracowanie biogramu bpa S. Szczuki 

znalazło się także w Polskim Słowniku Biograficznym
9
. 

 Rodzina Szczuków herbu Grabie była drobną szlachtą mazowiecką 

wywodząca się z okolic Nasielska. Na początku XV w. jej przedsta-

wiciele dostali od książąt mazowieckich nadania w ziemi wiskiej, 

w północno-wschodnim krańcu Mazowsza, na pograniczu z Prusami 

i Wielkim Księstwem Litewskim. W drugiej połowie XV w. Szczu-

kowie podzielili się na trzy gałęzie osiadłe na Mazowszu, Rusi i Li-

twie. Z upływem czasu kolejni przedstawiciele gałęzi mazowieckiej 

osiedlili się w szeregu wsi i przysiółków w powiecie wiskim, tworząc 

liczny, choć ubogi ród. Jednocześnie pierwotne nadania książąt ma-

zowieckich uległy tak znacznemu rozdrobnieniu, iż poszczególni jego 

przedstawiciele posiadali tylko cząstki wsi, z których nie byli wstanie 

utrzymać rodziny i nie było ich stać na posiadanie konia czy woła. 

Aż do połowy XVII w. Szczukowie nie osiągnęli większego znacze-

nia, sporadycznie tylko obsadzając drobne urzędy ziemskie np. staro-

sty bartników wiskich czy pisarza łomżyńskiego i wiskiego. Ci, którzy 

———— 
5 F. K a s p r z y c k i, Założenie seminarium duchownego w Płocku, Studia Płockie, 

t. 2: 1974, s. 145-147. 
6 D. M a j e w s k i, Seminarium Duchowne w Płocku w latach 1710-1864 [w:] Wyższe 

Seminarium Duchowne w Płocku 1710-2010, pod red. W. G r a c z y k a, Płock 2010, 

s. 15-16. 
7 P. N i t e c k i, Biskupi kościoła w Polsce w latach 965-1999. Słownik biograficzny, 

Warszawa 2000, s. 428. 
8 H. J. K a r p, Szczuka, Seweryn (1651-1727) [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römi-

schen Reiches 1648 bis 1803. Ein biographisches Lexikon, hrsg. E. G a t z, Berlin 

1990, s. 498. 
9 B. D y g d a ł a, Szczuka Seweryn h. Grabie, biskup sufragan chełmiński [w:] Polski 

Słownik Biograficzny, t. 47, z. 3, s. 468-469 
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obrali stan duchowny dochodzili co najwyżej do godności plebanów 

w niewielkich parafiach, a nie zasiadali w gronie kapituł
10

. Do wyso-

kich godności, jako pierwszy z familii, doszedł dopiero Kazimierz 

Szczuka (1620-1694). Był on znanym podróżnikiem, uczestniczył 

w kolejnych wojnach ze Szwecją i Turcją, blisko związanym z dworem 

kolejnych monarchów: Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III 

Sobieskiego. W wieku 50 lat przyjął święcenia kapłańskie i został 

opatem paradyskim. Przez kolejne lata konsekwentnie odmawiał przy-

jęcia godności biskupiej, dopiero u schyłku życia, w 1693 r. zgodził 

się zostać biskupem chełmińskim
11

. Stał się on protektorem kolejnych 

przedstawicieli swojego rodu: wywodzącego się z linii litewskiej Sta-

nisława Antoniego, który doszedł do godności podkanclerzego litew-

skiego, oraz interesującego nas Seweryna, sufragana chełmińskiego
12

. 

 Seweryn Szczuka
13

 urodził się w 1651 r. we wsi Gackie, jako syn 

Stanisława i Anny z Mścichowskich
14

. Miał dwóch braci – Antoniego, 

———— 
10 K. N i e s i e c k i , Herbarz polski, wyd. J. N. B o b r o w i c z , t. 8, Lipsk, 1841, s. 317; 

J. W i ś n i e w s k i, Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim do połowy XVI wieku [w:] 

Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego, t. 1, pod red. M. G n a t o w s k i e -

g o i H. M a j e w s k i e g o, Warszawa 1975, s. 236; I. G r o c h o w s k a, Stanisław 

Antoni Szczuka – jego działalność w ziemi wiskiej 1682-1710, Warszawa 1989, s. 24-25. 
11 K. N i e s i e c k i, op. cit., t. 8, s. 317-318; Diecezja chełmińska. Zarys historyczno-

statystyczny, Pelplin 1928, s. 45; I. G r o c h o w s k a, op. cit., s. 27. 
12 Mimo iż w wielu opracowaniach można spotkać stwierdzenie, że Kazimierz Szczu-

ka był stryjem Seweryna, nie znalazłem ma na to żadnych dowodów źródłowych. 

Prawdopodobnie nie byli oni ze sobą spokrewnieni w bliski i bezpośredni sposób, 

za to obaj mieli świadomość, że wywodzą się z tego samego, dość licznego rodu. 

Podobnie nie było także bezpośredniego pokrewieństwa między Kazimierzem czy 

Sewerynem, a Stanisławem Antonim, jednak wzajemnie się oni znali i wpierali 

w swoich poczynaniach. 
13 Przekazy źródłowe nie używają w stosunku do Seweryna Szczuki drugiego imienia 

„Kazimierz”. Błąd ten powielany w części publikacji zaczął się od opracowania Księga 

Pamiątkowa Trzechsetlecia Zgromadzenia Księży Misjonarzy, Kraków 1925, gdzie utoż-

samiono sufragana chełmińskiego Seweryna Szczukę z ordynariuszem chełmińskim 

Kazimierzem Szczuką, konsekwentnie pisząc o nich obu: Seweryn Kazimierz Szczuka. 
14 Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, sygn. A. Cap I, B 29, k. 8v: Wywody 

szlachectwa kanoników; Archiwum Księży Misjonarzy w Krakowie, Catalogus semina-

ristarum Seminarii Interni Congr. Miss. Domus Varsaviensis, s. 2; I. G r o c h o w s k a, 

op. cit., s. 51, H. J. K a r p, Szczuka, Seweryn, op. cit., s. 498. Część opracowań podaje, 

iż urodził się w wsi Białaszewo w powiecie wiskim. Jest to jednak nieścisłe. Biała-

szewo było siedzibą parafii, do której należała także wieś Gacki. W ręku Szczuków ta 

wieś znalazła się jednak dopiero na początku XVIII w.  
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kanonika gnieźnieńskiego oraz kolejnego brata, nieznanego nam 

z imienia, którego syn Paweł został, dzięki protekcji Seweryna, kano-

nikiem chełmińskim i płockim. W latach 1670-1672 Seweryn Szczuka 

uczył się w kolegium jezuickim w Reszlu na Warmii, należał także do 

sodalicji mariańskiej gromadzącej uczniów tej szkoły
15

. Młodzież 

szlachecka wywodząca się ziemi wiskiej stosunkowo często trafiała 

do położonych na Warmii szkół jezuickich, gdyż aż do początku 

XVIII w. w tamtej części Mazowsza nie było żadnych szkół tej rangi; 

najbliższe kolegium znajdowało się dopiero w Pułtusku. Lukę tą za-

pełniło dopiero kolegium pijarskie w Szczuczynie ufundowane przez 

Stanisława Antoniego Szczukę w 1700 roku. Skończywszy ten etap 

edukacji Seweryn Szczuka obrał drogę kariery wojskowej i walczył 

pod rozkazami Jana Sobieskiego z Turkami podczas toczącej się ów-

cześnie wojny z lat 1672-1676
16

. Dopiero po kilku latach spędzonych 

w wojsku zdecydował się na akces do stanu duchownego. 

 Seweryn Szczuka niewątpliwie już w tym okresie swego życia ze-

tknął się ze zgromadzeniem Księży Misjonarzy. Było to ówcześnie 

młody, ale bardzo prężny zakon, założony we Francji przez św. Win-

centego a Paulo w 1625 r. Misjonarze zajęli się w pierwszym rzędzie 

głoszeniem misji ludowych a także kształceniem duchowieństwa, 

stając się w krótkim czasie zgromadzeniem prawie że monopolizują-

cym prowadzenie seminariów diecezjalnych. Do Polski trafili oni 

stosunkowo szybko, dzięki ożywionym kontaktom z Francją utrzy-

mywanym i rozwijanym przez środowiska dworskie. Pierwszych mi-

sjonarzy sprowadziła do Rzeczypospolitej królowa Ludwika Maria 

Gonzaga w 1651 r., jeszcze za życia założyciela zgromadzenia, 

św. Wincentego a Paulo
17

. Jednym z pierwszych celów, jakie posta-

wili sobie przybyli do Polski zakonnicy było utworzenie seminarium 

———— 
15 G. L ü h r, Die Schüler des Rösseler Gymnasiums nach dem Album der marianische 

Kongregation, Zeitschrift für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands, 

Bd XV:1905, s. 579. 
16 D. T o r z y ń s k i, Culmina Montim Szczukoviorum… in… D. Severino Szczuka 

Episcopo Joppensi… ad Culmen Dioecesis Culmensis… elevata…, Warszawa 1705, 

k. K-Kv. W. Jezusek i idący za nim autorzy mylni podaje, że Szczuka służył w woj-

sku dopiero po opuszczeniu nowicjatu Księży Misjonarzy, w latach 80. XVII w. 
17 M. Ś w i ą t e c k a, Św. Wincenty a Polska, Nasza Przeszłość, t. 11, 1960, s. 44-50; 

Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651-2001). Dzieje, pod red. S. R o -

s p o n d a, Kraków 2001, s. 48-53. 
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duchownego, plany te jednak były początkowo niemożliwe do speł-

nienia, z racji na wojnę polsko-szwedzką z lat 1655-1660. Cel ten 

udało się im zrealizować dopiero w kilkanaście lat po skończeniu 

walk, w 1675 r. kiedy to powstało pierwsze prowadzone przez nich 

seminarium na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Pełniło on 

rolę zarówno seminarium tzw. zewnętrznego, a więc kształcącego 

księży diecezjalnych, jak i seminarium wewnętrznego, będącego do-

mem formacyjnym dla wstępujących do tegoż zgromadzenia. Kolejne 

seminarium zostało oddane w ich ręce już dwa lata później, w 1677 r. 

dzięki zabiegom blisko związanego z dworem biskupa chełmińskiego 

Jana Małachowskiego. Seminarium chełmińskie zostało co prawda 

formalnie erygowane już wcześniej, przez bpa Andrzeja Leszczyń-

skiego w 1651 r., ale upadło w dobie „potopu” i nie zostało reakty-

wowane przez kolejne lata, mimo iż kwestia ta wielokrotnie była po-

ruszana w korespondencji między kapitułą i biskupem. Faktycznie 

seminarium to zaczęło funkcjonować dopiero dzięki sprowadzeniu do 

Chełmna przez bpa J. Małachowskiego zgromadzenia Misjonarzy 

i powierzenie im kształcenia duchownych dla diecezji tej diecezji
18

. 

Warto zauważyć, że ten sam biskup Jan Małachowski, po objęciu 

biskupstwa krakowskiego również tam sprowadzi Misjonarzy i ufun-

duje kolejne prowadzone przez nich seminarium. 

 Seweryn Szczuka decydując się na wstąpienie do stanu duchownego, 

związał się początkowo z tym właśnie zgromadzeniem. 17 kwiet-

nia 1678 r. wstąpił do tzw. seminarium internum, czyli seminarium 

kształcącego własne kadry zgromadzenia. Seminarium to, działające 

formalnie w Warszawie, z powodu panującej w stolicy zarazy, w 1677 r. 

zostało czasowo przeniesione do Chełmna. Po dwóch latach pobytu 

w nowicjacie, przed złożeniem ślubów wieczystych, Seweryn Szczuka 

zdecydował się opuścić zgromadzenie Księży Misjonarzy. Bardzo 

możliwe, iż podejmując tą decyzję posiadał już prowizję na probostwo 

łomżyńskie, którą otrzymał zapewne dzięki wsparciu swego protek-

tora, Kazimierza Szczuki. Mimo iż opuścił on szeregi zakonne, pozy-

tywnie zapisał się jednak w pamięci ówczesnego dyrektora semina-

rium internum, ks. Jana Antoniego Fabri, który po latach, podczas 

procesu informacyjnego Szczuki przy nominacji na sufragana cheł-

———— 
18 A. L i e d t k i e, Początkowe dzieje seminarium chełmińskiego, „Nasza Przeszłość”, 

t. 11, 1960, s. 132-139; Misjonarze św. Wincentego, op. cit., s. 60-61, 63. 
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mińskiego, będzie wypowiadał się o nim w samych superlatywach
19

. 

Także i sam Szczuka doceniał gorliwość i zapał tego młodego zgro-

madzenia i pozostał jego protektorem, wielokrotnie promując i wspie-

rając to zgromadzenie. 

 Po opuszczeniu nowicjatu u Misjonarzy, kształcił się jeszcze Sewe-

ryn Szczuka w warszawskim kolegium jezuickim, gdzie słuchał wykła-

dów z teologii scholastycznej i prawa kanonicznego
20

. Prawdopodobnie 

traktował on ten czas jako bezpośrednie przygotowanie do kapłaństwa, 

a zarazem spędził w tym kolegium czas wymagany prawem kanonicz-

nym między otrzymaniem kolejnych stopni święceń. Niższe święcenia 

otrzymał S. Szczuka z rąk bpa poznańskiego we wrześniu 1681 r. 

w Górze Kalwarii, a diakonat i prezbiterat, także od tego hierarchy, 

w kościele warszawskiego kolegium jezuitów, odpowiednio, 20 grud-

nia 1681 i 11 stycznia 1682 r. Podstawą do święceń była prowizja 

królewska na proboszcza łomżyńskiego w diecezji płockiej
21

. Godności 

tej na jego korzyść zrzekł się jego protektor i zarazem krewny, Kazi-

mierz Szczuka. Beneficjum to posiadał Seweryn Szczuka co najmniej do 

1687 r., kiedy to uczniowie kolegium jezuickiego w Łomży zadedyko-

wali mu wystawiony przez siebie dramat „Ultio ex animo eluminata 

Ludovici Duodecimi”
22

. Kilka lat później Seweryn Szczuka wejdzie 

także w posiadanie zasobnego probostwa w Jasnej na Żuławach. 

 Na początku lat 80. Seweryn związał się bliżej ze swoim rówieśni-

kiem, Stanisławem Antonim Szczuką. Był on zdolnym mówcą i poli-

tykiem, który w tym okresie powoli osiągał coraz wyższe godności 

i wpływy polityczne, a także gromadził coraz większą liczbę kró-

lewszczyzn, budując w oparciu o nie znaczny majątek osobisty. Moż-

———— 
19 Biblioteca Apostolica Vaticana, Processus Consistoriales, vol. 96, k. 182; Archi-

wum Księży Misjonarzy w Krakowie, Catalogus seminaristarum…, s. 2; W. J e z u -

s e k , op. cit., s. 125; M. G. Z i e l i ń s k i, Chełmno, civitas totus Prussiae metropolis 

XVI-XVIII w., Bydgoszcz 2007, s. 367-368; D. M a j e w s k i, Seminarium Duchowne 

w Płocku w latach 1710-1864, s. 15. 
20 Biblioteca Apostolica Vaticana, Processus Consistoriales, vol. 96, k. 183-184, 188. 

Księża G. A. Fabri oraz Ł. Rochoń ze zgromadzenia Księży Misjonarzy twierdzili, 

iż S. Szczuka uczył się także w kolegium jezuickim w Braniewie, za to nic nie wspo-

minali o edukacji w kolegium w Reszlu – być może błędnie skojarzyli fakt nauki na 

Warmii z najbardziej znanym warmińskim kolegium z Braniewa. 
21 Biblioteca Apostolica Vaticana, Processus Consistoriales, vol. 96, k. 187-187v. 
22 Dramat staropolski od początków powstania do sceny narodowej, Wrocław 1976, pod 

red. W. K o r o t a j a, J. S z w e d o w s k i e j, M. S z y m a ń s k i e j, t. II, cz. 1, s. 153. 
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liwe, iż pochodzący z Litwy Stanisław Antoni właśnie pod wpływem 

Seweryna zwrócił uwagę na ziemię wiską jako miejsce, w którym 

można stworzyć siedzibę rodu legitymującą się odpowiednią „staro-

żytnością”, tak ważną dla szlachcica wchodzącego w szeregi magna-

terii. Seweryn, będący proboszczem w pobliskiej Łomży i blisko spo-

krewniony z miejscową szlachtą, informował Stanisława Antoniego 

o dobrach ziemskich, które można było kupić w tych okolicach. Za-

pewne także dzięki kontaktom i wpływom Seweryna mógł Stanisław 

Antoni, pochodzący spoza Mazowsza, otrzymywać lokalne urzędy 

ziemskie i posłować z powiatu wiskiego na kolejne sejmy
23

. 

 Dla ambitnego i dobrze wykształconego duchownego godność pre-

pozyta łomżyńskiego nie była jednak wystarczająca. 12 kwietnia 1687 r. 

Seweryn Szczuka przybył na obrady kapituły chełmińskiej i formalnie 

na własną prośbą otrzymał wakującą kanonię chełmińską
24

. Nie mamy 

jednak wątpliwości, że wybór na członka kapituły osoby pochodzącej 

spoza diecezji musiał być wcześniej uzgodniony i wymagał odpo-

wiedniego poparcia, które przyszło zapewne ze strony Kazimierza 

Szczuki. Seweryn po otrzymaniu godności kanonickiej od razu czyn-

nie zaangażował się w życie kapituły. Już w 1688 r. został deputatem 

kapituły chełmińskiej do trybunału koronnego, gdzie orzekał w spra-

wach spornych między szlachtą a duchownymi. W latach 1689-1693 

był corocznie rewizorem należącego do kapituły klucza kurzętnickiego, 

składającego się z kilkunastu wsi. Jednocześnie w latach 1691-1692 

był wybierany na stanowisko prokuratora zarządzającego bieżącymi 

wydatkami kapituły
25

. Fakt iż kilka razy z rzędu powierzano mu te 

funkcje świadczy o jego znacznych zdolnościach organizacyjnych 

i zaufaniu jakie szybko zdobył wśród kanoników. 

 W 1689 r. Seweryn Szczuka uzyskał kolejne ważne beneficjum, mia-

nowicie został proboszczem parafii św. Jana w Toruniu. Była to naj-

większa parafia w diecezji chełmińskiej, a jednocześnie główna parafia 

katolicka w zdominowanym przez luteran mieście. W Toruniu istniały 

silne napięcia wyznaniowe, określane często jako „niespokojne współ-

———— 
23 J. W i ś n i e w s k i, Podkanclerzy Stanisław Antoni Szczuka, a geneza, rozrost i rozpad 

dóbr szczuczyńskich [w:] Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego, op. cit., 

s. 256; I. G r o c h o w s k a, op. cit., s. 51. 
24 Archiwum Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie (cyt. dalej ADPel.), sygn. A 65, s. 381-382: 

Protokół obrad kapituły, 12 IV 1687 r. 
25 ADPel, sygn. A 65, s. 401, 403; sygn. A 47, s. 8, 30, 45: Protokoły posiedzeń kapituły. 
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istnienie”, które wielokrotnie przeradzały się w otwarte konflikty. No-

minacja S. Szczuki przypadła w okresie wzmożonych napięć wyznanio-

wych w mieście, które były w znacznym stopniu prowokowane przez 

dość gwałtowne poczynania ówczesnego biskupa chełmińskiego Kazi-

mierza Jana Opalińskiego. Zaledwie rok przed nominacją Szczuki na 

proboszcza fary toruńskiej, napięcia między biskupem a miastem osią-

gnęły swoje apogeum w rozruchach, do których doszło po procesji bo-

żego ciała i napaści mieszczan na orszak biskupa Opalińskiego
26

. W tej 

napiętej sytuacji Seweryn Szczuka wykazał się dużą roztropnością 

w pełnieniu obowiązków proboszcza kościoła św. Jana w Toruniu. Mi-

mo iż miasto administrujące majątkiem parafialnym nie wypłacało na-

leżnych parafii świadczeń, czy bezpośrednio naruszało uprawnienia 

proboszcza, S. Szczuka ustawicznie dążył do polubownego rozwiązy-

wania sporów z ewangelicką Radą Miasta, zazwyczaj jednak bez powo-

dzenia, na co skarżył się w swojej korespondencji
27

. Okazał się także 

hojnym mecenasem dla kościoła farnego. Ufundował barokowy ołtarz 

pod wezwaniem Anioła Stróża, stojący pierwotnie w kaplicy chrzciel-

nej(obecnie przy jednym z filarów nawy południowej)
28

. Ofiarował tak-

że szaty i paramenty liturgiczne (częściowo zachowane po dziś dzień), 

między innymi cenny ornat z tkaniny francuskiej z wykonanym złotą 

nicią herbem Grabie i inicjałami biskupa S. Szczuki
29

. Był także inicjato-

rem i fundatorem rozbudowy w 1693 r. głównych organów, przez Ma-

teusza Brandtnera, na co wyłożył 2 tys. florenów. Dzięki tej inwestycji 

rozszerzono rozpiętość klawiatury z trzech do czterech oktaw
30

. Usta-

nowił także fundacje dla działającego w tym kościele bractwa Bożego 

Ciała, przyczyniając się w ten sposób, do ożywienia tej konfraterni
31

. 

———— 
26 Historia Torunia, t. 2, cz. 3, pod red. M. B i s k u p a , Toruń 1996, s. 125-131. 
27 Archiwum Państwowe w Toruniu, sygn. II, I 3303, s. 197; sygn. II, I, 3304, k. 295: 

listy S. Szczuki do Rady Torunia; Historia Torunia, t. 2, cz. 3, op. cit., s. 403-404, Bazy-

lika katedralna świętych Janów w Toruniu, pod red. M. B i s k u p a, Toruń 2003, s. 24. 
28 Bazylika katedralna, op. cit., s. 193; Diecezja toruńska. Historia i teraźniejszość, 

t. 15-17, pod red. S. K a r d a s z a, Toruń 1995, s. 102. 
29 Dzieje i skarby kościoła świętojańskiego w Toruniu, pod red. K. K l u c z w a j d, 

M. W o ź n i a k a, Toruń 2002, s. 327; Dzieje sztuki w Toruniu, Toruń 2009, s. 308-309. 
30 Bazylika katedralna, op. cit., s. 200; Dzieje i skarby kościoła świętojańskiego, op. cit., 

s. 350; B. D y g d a ł a, Struktury parafialne diecezji chełmińskiej w XVII-XVIII wieku, 

Toruń 2009, s. 315. 
31 Ustawy bractwa „Bożego Ciała” przy kościele katolickim farnym św. Jana w Toru-

niu…, Toruń 1910, s. 7. 



SUFRAGAN CHEŁMIŃSKI SEWERYN SZCZUKA... 35 

 Po śmierci biskupa chełmińskiego Kazimierza Opalińskiego, Sewe-

ryn Szczuka został wybrany 30 lipca 1693 r. na ekonoma dóbr stoło-

wych biskupstwa. Nowym rządcą diecezji został jesienią 1693 r. krew-

ny Seweryna – Kazimierz Szczuka, który jednak zmarł niecałe pół 

roku po objęciu rządów w tej diecezji. 1 lipca 1694 r. Seweryn Szczuka 

został więc ponownie wybrany na ekonoma dóbr biskupich. Tym ra-

zem, z powodu bezkrólewia po śmierci Jana III Sobieskiego i wynika-

jącą z tego powodu zwłokę w nominacjach biskupich, Szczuka zarzą-

dzał dobrami stołowymi biskupstwa znacznie dłużej, bo aż do czerwca 

1699 r.
32

 Jako ekonom zajmował się, poza bieżącą administracją dóbr 

stołowych, także kwestiami spadków po zmarłych biskupach oraz wy-

stawieniem im nagrobków. Piastując funkcję ekonoma udawał się 

w latach 1694-1698 jako komisarz na wybory do władz miejskich, 

w należącym do dóbr biskupich Chełmnie. W marcu 1697 r., zastępu-

jąc wakującego ordynariusza, brał udział w sejmiku generalnym Prus 

Królewskich, który odbywał się w Grudziądzu, podczas którego podję-

to uchwały podatkowe dla tej prowincji
33

. W 1698 r. ponownie był 

deputatem kapituły chełmińskiej do trybunału koronnego
34

. 

 Na sejmie pacyfikacyjnym 1699 r. (jego marszałkiem był Stanisław 

Antoni Szczuka) Seweryn Szczuka został wyznaczony na członka 

komisji, która miała rozstrzygnąć spory graniczne między wojewódz-

twami mazowieckim i podlaskim a Prusami Książęcymi
35

. Nie był to 

wybór przypadkowy czy wynikający li tylko z koneksji rodzinnych, 

gdyż Seweryn Szczuka, jak pamiętamy, pochodził z pogranicza ma-

zowiecko-pruskiego, a następnie pracował w tych rejonach, jako pre-

pozyt łomżyński oraz organizator i zarządca dóbr szczuczyńskich. Nie 

mamy więc wątpliwości, że znał z autopsji tamtejsze okolice i zapew-

ne doskonale orientował się także w trwających tam sporach granicz-

nych między Rzeczypospolitą a Księstwem Pruskim. 

 Seweryn Szczuka szybko został zauważony i doceniony przez 

nowego ordynariusza chełmińskiego, a późniejszego prymasa, Teo-

dora Potockiego. Zapewne zaważyło tutaj wsparcie ze strony spo-

———— 
32 ADPel, sygn. A 47, s. 51, 127: Protokoły obrad kapituły. 
33 ADPel, sygn. A 47, s. 145, 175, 199; M. G. Z i e l i ń s k i, Chełmno civitas totus 

Prussiae metropolis XVI-XVIII w., Bydgoszcz 2007, s. 113-114. 
34 ADPel, sygn. A 47, s. 240: Protokół obrad kapituły 25 VI 1698. 
35 Volumina Legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od 

roku 1732 do roku 1782, wydanego, t. 6, Petersburg 1860, s. 70. 
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krewnionego z Potockimi Stanisława Antoniego Szczuki, wówczas 

już referendarza koronnego, który był żonaty z Konstancją z Potoc-

kich. Dzięki tym koneksjom rodowym Seweryn Szczuka, jako delegat 

Potockiego, załatwiał wszystkie formalności związane z objęciem 

przez niego biskupstwa chełmińskiego. Najpierw, 18 kwietnia 1698 r., 

zawiadamia kapitułę o nominacji królewskiej dla T. Potockiego, na-

stępnie w związku z tą nominacją został w maju tegoż roku wysłany 

przez kapitułę do nuncjatury. Także w kolejnym roku, po prekoniza-

cji T. Potockiego, S. Szczuka był delegatem kapituły witającym no-

wego ordynariusza w granicach diecezji oraz brał udział w jego ingre-

sie, który miał miejsce 14 czerwca 1698 r.
36

 T. Potocki po objęciu 

rządów, w liście do kapituły bardzo pozytywne ocenił poczynania 

Seweryna Szczuki jako ekonoma dóbr biskupich
37

. Doceniając talent 

organizacyjny i zaangażowanie Szczuki uczynił go Potocki swoim 

najbliższym współpracownikiem w diecezji i systematycznie promo-

wał na kolejne godności.  

 Zaraz na początku swoich rządów w diecezji zlecił on S. Szczuce 

wizytację części dekanatów, która odbyła się w latach 1699-1701. Pod-

czas wizytacji, 12 kwietnia 1701 r. wprowadził bractwo św. Izydora do 

kościoła w Świerczynkach
38

. Zapewne nie bez poparcia T. Potockiego 

Seweryn Szczuka uzyskał 18 marca 1700 r. kanonię gnieźnieńską. Po-

czątkowo objął ją zaocznie przez pełnomocników, dopiero 29 lipca 

1700 r. osobiście stawił się na obradach kapituły. Była to jego jedyna 

obecność na posiedzeniu kapituły gnieźnieńskiej, praktycznie traktował 

ją wyłącznie, jako kolejne beneficjum, przynoszące dodatkowy dochód. 

Po dziesięciu latach, 2 maja 1710 r. zrzekł on się kanonikatu gnieźnień-

skiego, na rzecz swojego brata Antoniego
39

. 

 W kolejnych latach szybko rozwijała się kariera S. Szczuki w struk-

turach biskupstwa chełmińskiego. Praktycznie przy każdej okazji, gdy 

zawakowała kolejna z godność otrzymywał ją zawsze S. Szczuka. 

———— 
36 ADPel, sygn. A 47, s. 231, 234, 268-269: Protokoły obrad kapituły. 
37 ADPel, sygn. A 47, s. 283: T. Potocki do kapituły, Lubawa 9 XII 1699 r. 
38 ADPel, sygn. C 33, s. 266, 277: Akta wizytacyjne; Archiwum Parafii w Świerczyn-

kach, Statut dla Bractwa św. Izydora, s. 1; Kronika XX. Misjonarzy w Chełmnie 

(1697-1715), wydał W. S z o ł d r s k i, Pelplin 1936, s. 12-13; B. D y g d a ł a, op. cit., 

s. 80-82. 
39 Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, A. Cap. I, sygn. B 29, k. 7-9, 26; sygn. 

B 30, k. 42: Protokoły obrad kapituły; J. K o r y t k o w s k i, op. cit., s. 61. 
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I tak 16 lutego 1701 r. został archidiakonem chełmińskim, a 16 listo-

pada 1703 r., po śmierci biskupa pomocniczego, Franciszka Bogorii 

Skotnickiego, został prekonizowany przez Klemensa XI na sufragana 

chełmińskiego i biskupa tytularnego joppejskiego
40

. Proces informa-

cyjny S. Szczuki, wymagany przez normy Soboru Trydenckiego, zo-

stał przeprowadzony przez nuncjusza Francesco Pignatelli w czerwcu 

1703 r.
41

 Sakrę biskupią przyjął 22 marca 1705 r. w Radzyniu Podla-

skim z rąk bpa T. Potockiego, w obecności swojego dalszego krewne-

go, podkanclerzego litewskiego Stanisława Antoniego Szczuki, będą-

cego zresztą właścicielem Radzyna
42

. 

 Równolegle ze awansami kościelnymi Seweryn Szczuka rozwijał 

swoją współpracę ze Stanisławem Antonim Szczuką przy organizacji 

dóbr szczuczyńskich. Przebywając często w Szczuczynie, zdecydował 

się wznieść w tej miejscowości swój własny dworek, który został 

zbudowany pod koniec 1705 r.
43

 Zdecydował się także na ufundowa-

nie nowego kościoła w swojej rodzinnej parafii Białaszewo. Pierwsza 

świątynia w tej wsi została wzniesiona w 1532 r., jednak z upływem 

czasu popadał on w coraz większą ruinę. Na początku XVIII w. wieś 

Białaszewo weszła w skład latyfundium Szczuków, co było bezpo-

średnim powodem dla którego Seweryn zainteresował się bliżej losem 

tej świątyni. Przy wsparciu podkanclerzego Szczuki, ufundował on 

i uposażył nowy drewniany kościół pod wezwaniem św. Stanisława. 

Prace przy budowie świątyni trwały od 1701 r., w końcu 1702 r. ko-

ściół był już postawiony do wysokości drzwi, 1704 r. świątynia była 

już pod dachem, a w latach 1704-1705 trały prace przy wstawianiu 

i szkleniu okien. W marcu 1705 r. w kościele znajdowały się już boczne 

ołtarze i Seweryn Szczuka mógł w nim odprawiać nabożeństwa, trwały 

———— 
40 ADPel, sygn. A 47, s. 322: Protokół obrad kapituły 16 II 1701; Urkundenbuch des 

Bisthums Culm, Bd. 2, Das Bisthum Culm unter Polen 1466-1774, hrsg. C. P. Woelky, 

s. 1100. W bulli prekonizacyjnej S. Szczuka został zatytułowany „profesorem teologii 

i filozofii”, na tej podstawie R. Frydrychowicz i idący za nim autorzy uznawali, 

że S. Szczuka był profesorem w seminarium duchownym. W rzeczywistości teza taka 

to nie znajduje podstawy źródłowej. Tytuł użyty w bulli był chyba wpisany mocno na 

wyrost, zwłaszcza, że akta procesu informacyjnego (patrz kolejny przypis) w żaden 

sposób nie mówią o tym, by S. Szczuka faktycznie wykładał teologię i filozofię  

– opisują jedynie jego długą i wieloetapową edukację. 
41 Biblioteca Apostolica Vaticana, Processus Consistoriales, vol. 96, k. 180-190. 
42 D. T o r z y ń s k i, op. cit., k. O. 
43 I. G r o c h o w s k a, op. cit., s. 51, 92-93, 226. 
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jednak jeszcze prace stolarskie przy posadzce. Prace wykończeniowe 

trały jeszcze do 1709 r., kiedy to ostatecznie zakończono jego budo-

wę. S. Szczuka, poza ufundowaniem kościoła, wsparł go także znacz-

nym legatem, ofiarowując sumę tysiąca złotych na fundusz różańco-

wy. Niestety ten cenny zabytek został zniszczony w 1944 r. podczas 

działań wojennych
44

. Była to jedyna tak duża fundacja sakralna, poza 

wspomnianym już ołtarzem i organami w Toruniu, uczyniona przez 

bpa Szczukę. W 1705 r. pijarzy z kolegium w Szczuczynie doceniając 

to zaangażowanie S. Szczuki w ziemi wiskiej, wydali panegiryk ku 

jego czci z okazji przyjęcia przez niego sakry biskupiej, napisany 

przez o. Damiana Torzyńskiego
45

. W swojej formie trzyma się on 

barokowej retoryki i sarmackiej skłonności do przydawania chwały 

opisywanej osobie. Autor panegiryku chciałby upatrywać początku 

domu Szczuków już w starożytnym Rzymie i nie szczędzi też pochwał 

pod adresem najważniejszych krewnych Seweryna Szczuki: Kazimie-

rza oraz Stanisława Antoniego i jego dzieci. Podaje on jednak także 

dość szczegółowo dotychczasowy życiorys S. Szczuki. 

 Rysem charakterystycznym działalności Seweryna Szczuki jako 

sufragana chełmińskiego, była szczególna troska i wsparcie udzielane 

chełmińskiej placówce Księży Misjonarzy. Mimo iż sam wystąpił 

z tego zakonu, to jednak dobrze znał i doceniał jego żywotność i no-

watorstwo wnoszonych przez niego form pracy. Był przez to zgroma-

dzenie uważany za wielkiego dobrodzieja. Wielokrotnie wspierał tak 

chełmiński dom tego zgromadzenia, jak i seminarium pozostające pod 

zarządem Księży Misjonarzy. Były to wielokrotnie konkretne dary 

materialne, ale również roztaczana nad zakonem opieka. Przykładowo 

w 1705 r., podczas wielkiej wojny północnej Szwedzi stacjonujący 

w Chełmnie nałożyli na miasto i znajdujące się w nim kościoły 

i klasztory znaczną kontrybucję. Jednak dzięki osobistej i stanowczej 

interwencji S. Szczuki u dowódcy garnizonu szwedzkiego została z tej 

———— 
44 D. T o r z y ń s k i, op. cit., k. L2 v; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych 

krajów słowiańskich, t. 1, Warszawa 1880, s. 182; J. W i ś n i e w s k i, Dzieje osadnic-

twa w powiecie grajewskim do połowy XVI wieku [w:] Studia i materiały, op. cit. t. 1, 

s. 198-199, I. G r o c h o w s k a, op. cit., s. 319-320. 
45 D. Torzyński, Culmina Montim Szczukoviorum… in… D. Severino Szczuka Episcopo 

Joppensi… ad Culmen Dioecesis Culmensis… elevata…, Warszawa 1705; por. K. E s -

t r e i c h e r, Bibliografia Polska, cz. III, t. 19, Kraków 1933, s. 226. 
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kontrybucji zwolniona chełmińska placówka Księży Misjonarzy
46

. 

W 1708 r. wystąpił z propozycją, aby sprowadzić misjonarzy do Szczu-

czyna. Zwracał się w tej sprawie do S. A. Szczuki, prosząc go, aby 

przeprowadzi w tej sprawie stosowne rozmowy z osadzonymi już 

w tym mieście pijarami. Plany te nie zostały jednak zrealizowane, 

gdyż w praktyce w niewielkim miasteczku nie było miejsca dla dwóch 

prężnych zakonów
47

. 

 Seweryn Szczuka wspierał także chełmiński klasztor Sióstr Mi-

łosierdzia. Siostry te do Chełmna sprowadził w 1694 r. bp Kazimierz 

Szczuka. Zgromadzenie to szybko zdobyło sobie uznanie wśród miesz-

czan i duchowieństwa diecezji, o czym najlepiej świadczą liczne da-

rowizny na ich rzecz. Jednak w 1710 r., podczas epidemii dżumy, 

która bardzo dotkliwie spustoszyła większość ziem Rzeczypospolitej, 

zmarły wszystkie szarytki przebywające w Chełmnie. Dzięki stara-

niom Seweryna Szczuki już po roku przybyły na ich miejsce kolejne 

zakonnice, w tym s. Teresa Umińska, pierwsza polka pełniąca funkcję 

przełożonej
48

. S. Szczuka wspierał je materialnie już wcześniej, jako 

kanonik chełmiński. Wiemy, iż w 1699 r. dał im legat wysokości 1250 zł, 

w 1706 r. – 500 zł. Szczególnie ważna była jego decyzja z 1710 r., aby 

przekazać na rzecz sióstr dochody płynące z młyna usytuowanego na 

przedmieściach Chełmna. Fundusze te przyczyniły się do odnowienie 

fundacji klasztornej, nadszarpniętej przez epidemię, stąd S. Szczuka 

był uważany przez zakonnice za swojego ponownego fundatora. Zain-

teresowanie sufragana nie ograniczało się jednak do wsparcia samego 

klasztoru, gdyż wspierał on także prowadzone przez siostry dzieła. 

Dzięki jego pomocy i legatowi Siostry Miłosierdzia mogły utworzyć 

w Chełmnie szkołę dla dziewcząt. Pierwsza myśl o powierzeniu szaryt-

kom prowadzenia takiej szkoły wyszła już kilka lat wcześnie od supe-

riora misjonarzy, ks. J. A. Fabri, jednak dopiero wsparcie S. Szczuki 

pozwoliło te plany zrealizować. Nie zachowały się niestety akta, które 

pozwoliłyby odtworzyć jak funkcjonowała ta szkoła, jednak trzydzieści 

———— 
46 ADPel, Akta Seminarium Duchownego Chełmińskiego w Chełmnie, sygn. 16, k. 7: 

Benefactores et confundatores, Kronika XX. Misjonarzy, op. cit., s. 35; S. L i e d t k e, 

op. cit., s. 147-148; M. G. Z i e l i ń s k i, op. cit., s. 361. 
47 I. G r o c h o w s k a, op. cit., s. 314-315. 
48 Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia [w:] Księga pamiątkowa trzechsetlecia, op. cit., 

s. 240 A. S c h l e t z, Zarys historii zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Polsce,  

„Nasza Przeszłość”, t. 12, 1960, s. 81. 
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lat później bp. A. S. Załuski, znany luminarz wczesnego Oświecenia, 

w swojej relacji o stanie diecezji dla kurii rzymskiej będzie wypowia-

dał się o tej szkole bardzo pozytywne
49

. 

 Związki Seweryna Szczuki ze zgromadzeniem Księży Misjonarzy 

nie ograniczały się tylko do kwestii związanych z materialnym wspie-

raniem zgromadzenia, ale także dotyczyły życia religijnego kierowa-

nej przez nich parafii chełmińskiej. 29 sierpnia 1709 r. bp S. Szczuka 

wprowadził bractwo św. Rocha do znajdującego się pod zarządem 

misjonarzy filialnego kościoła św. Jerzego w Chełmnie. W paździer-

niku 1711 r. poświęcił w farze chełmińskiej nowy ołtarz główny, po-

nownie konsekrował ołtarz w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej 

Bolesnej oraz portatyle do ołtarzy bocznych. Wsparł starania zakonni-

ków o nadanie im odpustu zupełnego oraz zgody na odprawianie na-

bożeństwa czterdziestogodzinnego, uzyskując w 1717 r. stosowną bullę 

Klemensa XI
50

. Przyczynił się dzięki temu także do rozwoju kultu 

Matki Bożej Bolesnej i poniekąd przygotował grunt do koronacji tego 

obrazu, która dokonała się pół wieku później. 

 Cały czas był również aktywnym członkiem kapituły chełmiń-

skiej. W latach 1705-1707 prowadził prace remontowe w katedrze 

w Chełmży, nadzorując się m. in. renowację okien oraz organów. 

18 listopada 1706 r. został wybrany przez kapitułę na jej prokuratora, 

czyli zarządcę majątku kapitulnego. Pełnił tą funkcję przez trzy lata, 

do 5 czerwca 1709 r., kiedy to dobrowolnie złożył z niego rezygnację, 

motywując ją nadmiarem innych obowiązków. Kolejną jego god-

nością w diecezji chełmińskiej była funkcja egzaminatora prosyno-

dalnego, którym został mianowany 18 listopada 1709 r. przez ordy-

nariusza T. Potockiego
51

. 

———— 
49 ADPel, sygn. A 70, k. 7: Catalogus Canonicorum Cathedralicum Culmensium; 

ADPel, Akta Seminarium Duchownego Chełmińskiego w Chełmnie, sygn 2, s. 88: 

Spis fundatorów i darczyńców; Urkundenbuch des Bisthums Culm, hrsg. C. P. W o -

e l k y, t. 2, Danzig 1887, s. 1125: Relacja o stanie diecezji bpa A. S. Załuskiego 

z 5 IX 1743 r.; J. F a n k i d e j s k i, Klasztory żeńskie w dyecezyi chełmińskiej, Pelplin 

1883, s. 232; T. G l e m m a, Historiografia diecezji chełmińskiej aż po rok 1821, 

Kraków 1926, s. 110; Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, op. cit., s. 228; M. G. Z i e -

l i ń s k i, op. cit., s. 206, 369, 389. 
50 Kronika XX. Misjonarzy, op. cit., s. 55, 71; J. F a n k i d e j s k i, Utracone kościoły 

i kaplice w dzisiejszej diecezji chełmińskiej, Pelplin 1880, s. 13; M. G. Z i e l i ń s k i, 

op. cit., s. 164, 212, 226, 237. 
51 ADPel, sygn. A 48, cz. I, k. 8-14, 20v, 45v, 61: Protokoły obrad kapituły. 



SUFRAGAN CHEŁMIŃSKI SEWERYN SZCZUKA... 41 

 W czasie trwa działań wojennych jednym z większych problemów 

były dokonywane przez wojsko grabieże i bezprawnie nakładane kon-

trybucję, co czyniła zarówno strona szwedzka, jak i polska. S. Szczu-

ka usiłował w tym czasie chronić wyniszczone działaniami wojenny-

mi dobra kapitulne i biskupie przed haraczami nakładanymi przez 

wojska koronne. 13 lipca 1710 wysłał list do hetmana wielkiego ko-

ronnego Adama Sieniawskiego skarżąc się na oddziały dragonów 

marszałka nadwornego Wojciecha Dąbskiego, którym nie wystarczyła 

dostarczana przez kapitułę żywność, ale nałożyli na dobra kurzętnic-

kie kontrybucję w wysokości 110 porcji po 4 tynfy na tydzień oraz 

dodatkowo domagali się przekazania im 18 tys. tynfów. Szczuka tłu-

maczył, że są to żądania niemożliwe do spełnienia, gdyż wcześniej 

dobra te przynosiły one po kilkaset tynfów dochodu, a po zniszcze-

niach kapituła nie ma z nich ani szeląga dochodu, gdyż miasteczko 

praktycznie wymarło. Kolejny raz o protekcję do hetmana A. Sie-

niawskiego zwrócił się S. Szczuka 9 I 1713 r., skarżąc się na ciężką 

opresję jaką cierpi biskupstwo od ludzi łowczego koronnego gen Ja-

kuba Zygmunta Rybińskiego. Zażądał on dla swoich oddziałów 500 

porcji każda po 6 bitych talarów miesięcznie, co było sumą znacznie 

przekraczającą normalną wysokość kontrybucji wojskowych
52

. 

 Z rokiem 1709 związana jest najważniejsza fundacja Seweryna 

Szczuki – seminarium płockie. W 1708 r. zobowiązał się on do ufun-

dowania domu misjonarzy w Płocku, którzy mogliby podjąć się kiero-

wania seminarium, wykładając na ten cel znaczną sumę 30 tys. złotych. 

Oczywiście fundacja ta wymagała zatwierdzenia przez ordynariusza 

miejsca, Ludwika Załuskiego. Po uzyskaniu akceptacji ze strony bisku-

pa płockiego, sprawa stanęła 8 września 1709 r. na posiedzenia kapituły 

płockiej. Ona również zaaprobowała fundację i wyznaczyła delegatów 

ze swojego grona mających ustalić szczegóły dotyczące sposobu, miej-

sca i przeznaczenia fundacji. Formalnie więc Szczuka ufundował dom 

zgromadzenia Księży Misjonarzy i zapewnił im odpowiednie zabezpie-

czenie, zaś biskup wraz z kapitułą dołożył jeszcze dodatkowe fundusze 

konieczne by seminarium faktycznie powstało
53

. Jednak wyłożenie 

———— 
52 B. Czart., rkp 5958 III, nr 41264, 41265: S. Szczuka do A. Sieniawskiego, Chełmża, 

13 VII 1710 i 9 I 1713. 
53 Archiwum Diecezjalne w Płocku, A. Cap, sygn. 15, k. 30-32: Protokoły obrad 

kapituły, Zgromadzenie Księży Misjonarzy w Polsce [w:] Księga Pamiątkowa Trzech-
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przez Szczukę znacznej sumy było kluczowe dla powstania semina-

rium w Płocku, zwłaszcza że wszystkie wcześniejsze zabiegi dotyczą-

ce tej kwestii rozbijały się zasadniczo właśnie o kwestie finansowe
54

. 

 Zaangażowanie Seweryna Szczuki w powstanie seminarium płoc-

kiego nie skończyło się jednak na samym ufundowaniu domu dla 

zgromadzenia misjonarzy. Ponieważ seminarium znalazło się za 

parowem odgradzającym je od katedry, Szczuka zobowiązał się tak-

że do ufundowania mostu umożliwiające wygodne dojście do katedry 

dla alumnów i ich wychowawców
55

. Formalna erekcja seminarium 

nastąpiła 6 maja 1910 r. na mocy dekretu bpa Ludwika załuskiego, po 

wcześniejszym przyjęciu fundacji Szczuki przez wizytatora misjona-

rzy Bartłomieja Tarło oraz podpisaniu niezbędnych umów między 

zgromadzeniem a kapitułą
56

. 

 Fakt, że biskup funduje seminarium w nie swojej diecezji jest sam 

w sobie niespotykany, należy jednak pamiętać, że Seweryn Szczuka, 

mimo iż był sufraganem chełmińskim, cały czas pozostawał związany 

także z diecezją płocką.  

 W biskupstwie chełmińskim seminarium duchowne, w którym zresztą 

sam przebywał, działało prężnie już od kilkunastu lat, nie było więc 

potrzeby czynienia na jego rzecz jakichś znaczących fundacji. Szczuka, 

jako były seminarzysta i nowicjusz u misjonarzy, doskonale zdawał 

sobie sprawę z wysokiego poziomu prowadzonych przez nich semina-

riów, miał też świadomość, że bardzo dynamicznie rosła w tym czasie 

liczba seminariów oddanych w zarząd tego zgromadzenia. Seminarium 

chełmińskie od chwili przejęcia go przez misjonarzy do końca XVII w. 

dało 170 nowych kapłanów dla niewielkiej diecezji. Problemy z obsadą 

parafii trapiły biskupstwo chełmińskie co najmniej od połowy XVI w., 

a po okresie „potopu” brak kapłanów był na tyle poważny, iż połowa 

parafii pozostawała przez długie dziesięciolecia nieobsadzona. Dzięki 

kadrom wychowanym przez misjonarzy w seminarium chełmińskim 

problemy te zostały bardzo szybko rozwiązane, z czego Szczuka, jako 

———— 
setlecia, op. cit., s. 101-102; W. J e z u s e k, op. cit., s. 127-132; F. K a s p r z y c k i, 

Założenie seminarium duchownego w Płocku, Studia Płockie, t. 2:1974, s. 147-150; 

D. M a j e w s k i, op. cit., s. 16-18. 
54 F. K a s p r z y c k i, op. cit., s. 141-144, D. M a j e w s k i, op. cit., s. 13-14. 
55 F. K a s p r z y c k i, op. cit., s. 150; D. M a j e w s k i, op. cit., s. 17. 
56 Zgromadzenie Księży Misjonarzy w Polsce, op. cit., s. 102; F. Kasprzycki, op. cit., 

s. 151-152; D. M a j e w s k i, op. cit., s. 18. 
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kanonik, a potem sufragan chełmiński oraz wizytator diecezji, dosko-

nale zdawał sobie sprawę
57

.  

 Zupełnie inaczej kształtowała się sytuacja w diecezji płockiej. Co 

prawda posiadała ona seminarium w Pułtusku erygowane jeszcze 

w 1594 r., ale od początku było ono niewystarczające dla tak dużej 

diecezji. Jednocześnie z upływem czasu spadała liczba przebywają-

cych w nim kleryków, a kolejni ordynariusze byli niezadowoleni 

z pracy prowadzących je jezuitów. W efekcie liczba kleru w diecezji 

płockiej uległa znacznemu zmniejszeniu, być może nawet do 1/3 stanu 

wcześniejszego
58

. Problem braku duchowieństwa w diecezji płockiej 

był S. Szczuce dobrze znany, gdyż stykał się z nim bezpośrednio – 

najpierw jako prepozyt łomżyński, a potem podczas swoich częstych 

wizyt w dobrach szczuczyńskich, ufał więc, że fundacja nowego se-

minarium i oddanie go w zarząd misjonarzy, pozwoli na szybkie 

zmiany w tej kwestii. 

 Warto również zwrócić uwagę na kwotę przeznaczoną na fundację 

seminarium. Suma 30 tys. zł była znaczna i wydaje się, że chyba 

przewyższająca możliwości sufragana chełmińskiego. Trudno zgodzić 

się z opiniami, iż był on człowiekiem bardzo zamożnym. Uposażenia 

kanoników chełmińskich nie należały nigdy do zbyt dużych, podobnie 

dochody sufragana chełmińskiego. Większe dochody mógł on czerpać 

tylko z kanonii gnieźnieńskiej, jednak ponieważ nie rezydował przy 

tej kapitule, pozbawiony był dochodów płynących z codziennych dys-

trybucji. Należy także pamiętać, że trwała w tym czasie wielka wojna 

północna powodująca znaczne straty materialne, oraz spadek do-

chodów z dóbr ziemskich. Wydaje się, że można jednak postawić 

hipotezę, że przynajmniej część kwoty potrzebnej o ufundowania se-

minarium płockiego pochodziła nie z własnych funduszy Seweryna 

Szczuki, a z dochodów płynących z położonych na terenie diecezji 

płockiej dóbr szczuczyńskich Stanisława Antoniego Szczuki. Weryfi-

kacja źródłowa tej hipotezy nie jest możliwa, ale taka sytuacja dosko-

nale tłumaczyłaby, czemu sufragan chełmiński funduje seminarium 

dla diecezji płockiej oraz fakt, że mógł on na fundację przeznaczyć tak 

znaczącą kwotę. 

———— 
57 A. L i e t k i e, op. cit., s. 176, B. D y g d a ł a, op. cit., s. 141-148, 160-161. 
58 W. M ü l l e r, Diecezja Płocka od drugiej połowy XVI wieku do rozbiorów, Studia 

Płockie, t. 3:1975, s. 188-189, 205-206. 
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 Fundacja seminarium płockiego zaowocowała dla S. Szczuki kolej-

nymi godnościami kościelnymi, gdyż niejako w dowód wdzięczności 

został 13 października 1709 r. mianowany kanonikiem płockim. 

W pracach tego gremium jednak nie uczestniczył, brał jedynie udział 

w kapitule generalnej we wrześniu 1711 r.
59

 

 W 1710 r., po śmierci podkanclerzego litewskiego Stanisława An-

toniego Szczuki, Seweryn Szczuka został plenipotentem wdowy, 

Konstancji Marii z Potockich oraz zarządcą dóbr szczuczyńskich
60

. 

 W 1712 r. S. Szczuka przyczynił się do utworzenia kolejnej pla-

cówki misjonarzy. Po śmierci proboszcza mławskiego podczas epi-

demii dżumy z lat 1701-1711 wakowała parafia w Mławie, a duchow-

ni dojeżdżający z sąsiednich kościołów nie mogli zapewnić należytej 

opieki duszpasterskiej w tym mieście. Seweryn Szczuka sprowadził 

wtedy do Mławy popierane przez siebie zgromadzenie Księży Misjo-

narzy. Sytuację tę wkrótce kanoniczne zatwierdził biskup Ludwik 

Załuski, mianując w 1713 r. superiora misjonarzy proboszczem mław-

skim, a w 1715 r. inkorporując kościół parafialny do zgromadzenia
61

. 

 Kolejne lata Seweryn Szczuka poświęcił przede wszystkim diecezji 

chełmińskiej. Przed sierpniem 1712 r. został mianowany przez bpa 

T. Potockiego oficjałem generalnym biskupstwa. W związku z trans-

lacją T. Potockiego na Warmię i złożeniem przez niego urzędu ordy-

nariusza chełmińskiego, S. Szczuka został 5 sierpnia 1712 r. wybrany 

administratorem biskupstwa sede vacante. Funkcja administratora 

nominalnie powinna być krótkotrwałą, na okres kilku – kilkunastu 

miesięcy do nominacji nowego ordynariusza. W tym wypadku jednak 

S. Szczuka zarządzał diecezją aż przez 7 lat, do 23 stycznia 1719 r. 

Wynikało to z faktu, że dwóch kolejnych nominatów na biskupstwo 

chełmińskie, Teodor Wolff i Jan Kos, zmarło przed objęciem rządów, 

więc procedury związane z nominacją ordynariusza trzeba było za 

każdym razem rozpoczynać od początku. S. Szczuka administrując 

diecezją był jej faktycznym zarządcą, ale spełniał także funkcje 

———— 
59 Archiwum Diecezjalne w Płocku, A. Cap, sygn. 15, k. 33v, 53v, 68: Protokoły 

obrad kapituły. 
60 I. G r o c h o w s k a, op. cit., s. 50-51, 314-315. 
61 W. J e z u s e k, op. cit., s. 133, Zgromadzenie Księży Misjonarzy w Polsce, op. cit, 

s. 101; Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651-2001), t. 1, pod red. S. R o -

s p o n d a, Kraków 2001, s. 84, L. Z y g n e r, Działalność misjonarzy św. Wincentego 

A Paulo w parafii mławskiej (1712-1864), „Nasza Przeszłość”, t. 84: 1995, s. 138. 
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sakralne. Wiemy, iż w 1715 r. poświęcił kamień węgielny pod budo-

wę nowej świątyni w Szembruku, a w 1720 r. konsekrował odbudo-

wany wówczas drewniany kościół w Radoszkach. Wspierał także 

klasztory benedyktynek znajdujące się w granicach biskupstwa cheł-

mińskiego, przykładowo w 1717 r. doradził ksieni grudziądzkiej, aby 

na spowiednika dla swoich sióstr wzięła ks. Jana Kazimierza Krygie-

ra, późniejszego kanonika chełmińskiego. Rada ta musiała być trafio-

na, gdyż dzięki zabiegom ksieni otrzymał ks. Krygier w krótkim cza-

sie probostwo grudziądzkie
62

. Posunięcia Seweryna Szczuki jako ad-

ministratora diecezji niewątpliwie zostały pozytywnie ocenione przez 

kolejnego ordynariusza chełmińskiego, Kazimierza Alten Bokuma, 

który 31 lipca 1719 r. nominował S. Szczukę swoim oficjałem i wika-

riuszem generalnym
63

. 

 Po zdaniu rządów w diecezji chełmińskiej, Szczuka ponownie za-

angażował się w sprawy związane ze Szczuczynem, fundując w tym 

miasteczku klasztor Sióstr Miłosierdzia oraz prowadzoną przez nie 

szkołę dla dziewcząt. Pierwsze starania o tę fundację podjął Seweryn 

Szczuka już w pierwszej dekadzie XVIII w., proponując szarytkom 

warszawskim swój dworek na klasztor oraz 6 tys. zł legatu na utrzy-

manie. Propozycje te początkowo pozostały bez odzewu. Mimo to 

biskup dokonał zapisu 10 tys. zł u pijarów w Szczuczynie, jednak 

z zastrzeżeniem, że mogli oni na swoje potrzeby obrócić jedynie do-

chód od 4 tys., zaś pozostałe 6 tys. było od razu, wolą ofiarodawcy, 

zarezerwowane na sprowadzenie zakonnic i utworzenie szkoły dla 

dziewcząt. Zamysł ten udało się zrealizować dopiero w 1722 r. Spro-

wadził wtedy do Szczuczyna dobrze sobie znaną Teresę Umińską, 

która do 1718 r. była przełożoną szarytek w Chełmnie. Została ona 

jednak przez władze zakonne złożona z urzędu i wystąpiła ze zgroma-

dzenia. Sytuację tą wykorzystał Szczuka i w oparciu o nią zaczął two-

rzyć osobną polską kongregację szarytek. Zgodnie z wcześniejszymi 

planami biskup przekazał na ich potrzeby swój własny, wzniesiony 

kilkanaście lat wcześniej, dworek oraz zapewnił legat zobowiązując 

zakonnice do prowadzenia szkoły dla dziewcząt, zarówno pochodze-

nia szlacheckiego jak i mieszczańskiego oraz do zapewnienia ubogim 

———— 
62 Kronika benedyktynek grudziądzkich, wydał W. S z o ł d r s k i, Pelplin 1935, s. 13. 
63 ADPel, sygn. A 48, cz. II, k. 20, 22v, R. F r y d r y c h o w i c z, op. cit., s. 17-18; 

Diecezja Chełmińska, Zarys historyczno-statystyczny, Pelplin 1928, s. 338, 431. 
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opieki w przytułku. Szkoły dla dziewcząt prowadzone przez siostry 

cieszyły się uznaniem już w początku XVIII w., nic więc dziwnego, 

że S. Szczuce tak zależało na sprowadzeniu ich do swoich rodzinnych 

okolic. Z kolei szpitalik istniał w Szczuczynie już przed przybyciem 

zakonnic i był prowadzony przez pijarów. Nie mamy więc do czynie-

nia z nową fundacją, a przejęciem już istniejącej przez inne zgroma-

dzenie. Do prowadzenia tych dzieł przyjęła T. Umińska kilka panien 

świeckich. W 1727 r. bp płocki Andrzej S. Załuski zatwierdził działa-

jącą w Szczuczynie kongregację sióstr miłosierdzia, przenosząc ich 

główny dom do Pułtuska. Podział ten przetrwał przez kolejne pół wie-

ku, gdyż dopiero w latach 70. XVIII w. siostry z Pułtuska włączyły się 

ponownie do właściwego zgromadzenia
64

.  

 U kresu swego życia, co najmniej od 1723 r., ponownie był prezy-

dentem kapituły chełmińskiej, a 16 października 1723 jako pełnomoc-

nik kolejnego bpa chełmińskiego Feliksa Ignacego Kretkowskiego 

objął w posiadanie diecezję chełmińską.  

 W lipcu 1724 r. doszło w Toruniu do tumultu na tle religijnym mię-

dzy toruńskimi ewangelikami a katolikami, który zakończył się zde-

molowaniem toruńskiego kolegium jezuickiego przez protestantów 

połączony z całkowitą biernością władz miasta
65

. Po tych wydarze-

niach Seweryn Szczuka wszedł w skład komisji mającej prowadzić 

śledztwo w tej sprawie i jesienią tegoż roku uczestniczył w Toruniu 

w jej pracach. Jednym z punktów wyroku przeciw miastu, było odebra-

nie luteranom toruńskiego kościoła Najświętszej Maryi Panny. Został 

on przejęty 7 grudnia, a dzień później Seweryn Szczuka dokonał jego 

ponownej konsekracji i wprowadził w jego mury bernardynów
66

. 

 Seweryn Szczuka zmarł w Chełmnie 11 grudnia 1727 r., pochowa-

ny zaś został w katedrze w Chełmży. Na wykonawcę swojego testa-

———— 
64 Archiwum Państwowe w Białymstoku, Kamera Wojny i Domen, sygn. 799; k. 11, 

15, 37; W. M ü l l e r, op. cit., s. 207; J. W i ś n i e w s k i, Podkanclerzy Stanisław 

Antoni Szczuka, op. cit., s. 260; I. G r o c h o w s k a, op. cit., s. 93, 315-316; 

M. B o r k o w s k a, Leksykon zakonnic polski epoki przedrozbiorowej, t. 2, Warszawa 

2005, s. 66, 115. 
65 Szerzej o tych wydarzeniach zobacz: S. S a l m o n o w i c z, O problematyce poli-

tycznej i prawnej tzw. tumultu toruńskiego z 1724 roku, Czasopismo Prawno-

Historyczne, t. 24:1972, z. 1, s. 223-237; tenże, O toruńskim tumulcie z roku 1724, 

Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. 28, 1983, s. 161-184, tam starsza literatura. 
66 Diecezja Chełmińska, op. cit, s. 678; Historia Torunia, op. cit., t. 2, cz. 3, s. 196-197. 
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mentu wyznaczył m. in. swojego bratanka Pawła Szczukę
67

. W kate-

drze w Chełmży zachował się jego nagrobek wraz z portretem
68

. 

 Zauważmy, iż Seweryn Szczuka był człowiekiem aktywnym na 

wielu polach. Dał się poznać jako dobry organizator i administrator 

sprawnie zarządzający tak majątkiem kapituły oraz dobrami stołowy-

mi biskupstwa, jak i dobrami szczuczyńskimi swojego dalekiego 

krewnego Stanisława Antoniego Szczuki. Zapisał się także na kartach 

historii jako mecenas i fundator. O ile jednak sam fakt mecenatu był 

dość typowy dla zamożnej szlachty czy wyższego duchowieństwa, to 

warto podkreślić specyficzne ukierunkowanie większości fundacji 

Seweryna Szczuki. Typowe fundacje dewocyjne stanowiły jedynie 

margines jego działalności, gdyż ograniczały się do wzniesienia nie-

wielkiego kościoła w rodzinnej parafii Białaszewo, ołtarza w farze 

toruńskiej i zakupu drobnych sprzętów liturgicznych. Dominowały 

natomiast fundacje związane z działalnością edukacyjną, które były 

skierowane do zgromadzenia Księży Misjonarzy oraz ich żeńskiej 

gałęzi, Sióstr Miłosierdzia. Ufundowanie seminarium płockiego, 

wspieranie seminarium chełmińskiego oraz utworzenie szkół dla 

dziewcząt w Chełmnie i Szczuczynie sprawiły, że śmiało można 

uznać Seweryna Szczukę do protektora tych zgromadzeń zakonnych 

oraz do mecenasa szkolnictwa z początków XVIII w. 

 

_________ 

 

 
BOGUSŁAW DYGDAŁA 

 

DER KULMER WEIHBISCHOF SEWERYN SZCZUKA  

UND SEINER BILDUNGSSTIFTUNGEN 

 

Zusammenfassung 

 

 Seweryn Szczuka (geboren 1651) stammte aus dem masowischen Kleinadel. In den 

Jahren 1670-1672 besuchte er das Jesuitenkolleg in Rössel in Ermland. Zuerst wählte 

Szczuka den Weg der militärischen Karriere und nahm einige Jahre lang an Kämpfen 

mit den Türken teil, dennoch schließlich entschied er sich, dem Klerus beizutreten. Im 

———— 
67 ADPel, sygn. A 49, s. 1-2, 72v; R. F r y d r y c h o w i c z, op. cit., s. 16-17. 
68 Reprodukcja portretu [w:] M. D o r a w a, Chełmżyńska katedra Świętej Trójcy, 

Kraków 2003, s. 102. 
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Jahre 1678 trat er ins Noviziat der Lazaristenversammlung ein, aber im Jahre 1680 

verließ er diesen Orden. Anfangs des Jahres 1682 empfing Seweryn Szczuka die Pries-

terweihe und wurde zum Pfarrer in Lomscha. Gemeinsam mit seinem Verwandten, dem 

Vizekanzler von Litauen – Stanisław Antoni Szczuka, arbeitete er daran, Familiengüter 

ringsum Szczuczyn im nordöstlichen Masowien zu erwerben. Seit 1687 war er Kulmer 

Kanoniker, der sich aktiv in die Arbeit dieses Domkapitels engagierte, und seit 1689 – 

Pfarrer in Thorner Pfarrkirche. Nach dem Tod folgender Kulmer Bischöfe war Szczuka 

zweimal, in den Jahren 1693 und 1694-1699, Verwalter der Bischofsgüter. Von 1700 bis 

1710 war er Gnesener Kanoniker. 1703 wurde er zu Kulmer Suffragan ernannt. Obwohl 

Seweryn Szczuka mit dem Lazaristenorden nicht verbunden war, wurde er zum Befür-

worter dieses Ordens und seines weiblichen Zweiges, der Barmherzigen Schwestern. 

Besonders während des Großen Nordischen Krieges unterstützte er finanziell Kulmer 

Haus der Lazaristen. Im Jahre 1710 stiftete er erneut das Kloster der Barmherzigen 

Schwestern in Kulm. Szczuka stiftete auch die von den Schwestern geleitete Mädchen-

schule. 1709 bestimmte er eine beträchtliche Summe von 30.000 Zloty für die Stiftung 

des Priesterseminars in Płock, unter der Bedingung, dass es von den Lazaristen geleitet 

werden sollte. Im Jahre 1709 wurde er auch zum Kanoniker in Płock. 1712 brachte er 

die Lazaristen nach Mława, indem er sie damit betraute, eine Pfarrei zu leiten. In den 

Jahren 1712-1719 war er Verwalter des Bistums in Kulm. 1722 stiftete er eine Vertre-

tung der Barmherzigen Schwestern in Szczuczyn und betraute die Schwestern damit, 

eine Mädchenschule und ein Armenhaus zu leiten. Seweryn Szczuka starb am 11. De-

zember 1727. Er machte sich als geschickter Verwalter und eifriger Geistlicher verdient, 

aber charakteristische Eigenschaft seiner Tätigkeit war die Unterstützung der Lazaristen 

und der von ihnen geleiteten Schulen. 

 

Übersetzung Bogusław Dygdała 
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FUNDACJA DRUGIEGO SEMINARIUM 

DLA DIECEZJI PŁOCKIEJ W 1710 ROKU  

I JEGO SIEDZIBY OD XVII DO XIX WIEKU 
 

 

 Sobór trydencki (1545-1563) wśród wielu znakomitych dokumen-

tów jakie wydał, a które zapoczątkowały dzieło reformy Kościoła, 

począwszy od połowy XVI wieku, na uwagę zasługuje dekret Cum 

adolescentium aetas, ogłoszony 8 V 1563 r. Dokument ten reformo-

wał dotychczasowy styl formacji do kapłaństwa nakazując zakładanie 

seminariów duchownych. Jako pierwsze powstało seminarium w Me-

diolanie w 1564 r. z inicjatywy późniejszego świętego Karola Boro-

meusza a na ziemiach polskich w Braniewie (1565 – kard. Stanisław 

Hozjusz), Włocławku (1569 – bp Stanisław Karnkowski), Poznaniu 

(1576 – bp Adam Konarski), Kaliszu – dla archidiecezji gnieźnieńskiej 

(1591 – abp Stanisław Karnkowski) i wreszcie Płocku. Biskup płocki 

Wojciech Baranowski dokumentem wydanym 9 września 1594 roku 

erygował Seminarium Duchowne pierwsze dla diecezji płockiej usy-

tuowane w Pułtusku. Utworzone Seminarium miało kształcić najpierw 

12 a następnie 15 alumnów. Nie była to liczba duża jak na potrzeby 

tak ogromnej diecezji jaką była diecezja płocka. Stąd też nie dziwi 

fakt, że już od początku XVII w. zaczęła dojrzewać myśl o przenie-

sieniu lub utworzeniu drugiego seminarium w Płocku. O przeniesienie 

seminarium do Płocka postulowała kapituła katedralna na posiedzeniu 

zwyczajnym odbytym 9 IX 1618 r.
1
 czy też podczas swoich sesji wio-

sennej i jesiennej w roku 1631
2
. Potrzeby tworzenia drugiego semina-

rium nie dostrzegali w XVII w. biskupi płoccy. Dla przykładu Stani-

sław Łubieński (1627-1640) proponował podjęcie działań zmierzają-

cych do podniesienia poziomu nauczania w szkole katedralnej. 

———— 
1 ADP, Akta Kapituły Płockiej, sygn. 10, k. 49. 
2 Tamże, k. 86-87. 
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 Kanonicy płoccy nie zniechęceni w swoich zabiegach po raz kolejny 

na posiedzeniu kapituły w 1675 r. przedłożyli ówczesnemu biskupowi, 

Bonawenturze Madalińskiemu, sprawę założenia seminarium w Płocku 

jako największą konieczność
3
. To samo uczynili w 1682 r. tym razem 

przedkładając swoją prośbę następcy biskupa Madalińskiego, biskupowi 

Stanisławowi Dąbskiemu (1682-1692), wkrótce po objęciu przez niego 

diecezji płockiej
4
. Warto zaznaczyć, że kanonicy płoccy postulując prze-

niesienie lub założenie drugiego seminarium w Płocku myśleli bardzo 

praktycznie, zależało im bowiem na tym, aby klerycy swoją obecnością 

i uczestnictwem uświetniali liturgię sprawowaną w świątyni katedralnej.  

 Mimo podejmowania licznych starań w ciągu XVII w. nie doszło 

ani do przeniesienia seminarium z Pułtuska do Płocka, ani do założe-

nia drugiego seminarium w samym Płocku. Trochę w inny sposób, 

ta myśl stała się rzeczywistością na początku XVIII w. Wyszła ona od 

osoby Seweryna Kazimierza Szczuki sufragana chełmińskiego i kano-

nika płockiego, który choć służył kościołowi diecezji chełmińskiej, 

to jednak z racji pochodzenia (Szczuczyn) czuł silne więzi z diecezją 

płocką
5
. Szacunek i wdzięczność dla Zgromadzenia Księży Misjona-

rzy, u których w Seminarium w Chełmie studiował w latach 1687-

1689 sprawiły, że będąc już sufraganem chełmińskim (1703), prokura-

torem kapituły chełmińskiej i kanonikiem płockim, powziął myśl 

ufundowania domu dla Misjonarzy na terenie diecezji płockiej. I tu 

tkwi geneza fundacji seminarium w Płocku. Na ten cel fundator prze-

znaczył kwotę 18 tys. florenów tj. 30 tys. tynfów. Swój zamiar przed-

stawił ówczesnemu biskupowi płockiemu, Ludwikowi Barłomiejowi 

Załuskiemu, który odniósł się do niego z dużą życzliwością. Fundacja 

tego typu nie mogła być zrealizowaną bez zgody miejscowej kapituły 

katedralnej, która poświęciła jej sporo uwagi podczas posiedzenia 

jakie odbyło się 8 IX 1709 r. Czyniąc starania przez ponad sto lat 

o przeniesienie lub fundację seminarium w Płocku, kapituła katedral-

na postanowiła działać szybko, (by fundator się nie rozmyślił) i jesz-

cze tego samego dnia (8 IX) wyznaczyła skład delegacji do przepro-

wadzenia szczegółowych rozmów na temat fundacji z biskupem 

———— 
3 ADP. Akta Kapituły Płockiej, sygn. 12, k. 89. 
4 ADP. Akta Kapituły Płockiej, sygn. 13, k. 169-170. 
5 W. J e z u s e k, Biskup Seweryn Kazimierz Szczuka, „Miesięcznik Pasterski Płocki”, 

4-5/1960, s. 126. 
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S.K. Szczuką. W jej skład weszli: Stefan Wierzbowski – dziekan kapitu-

ły; Bartłomiej Tłubicki – kustosz i Wojciech Strzeszewski – kanonik
6
.  

 Zarówno biskup Załuski jak i kanonicy katedralni mieli świado-
mość, iż kwota przeznaczana przez fundatora może okazać się niewy-
starczającą dla potrzeb seminarium, stąd też postanowili doposażyć 
fundację nadając wieś Ościsłowo, położoną w województwie płockim 
i powiecie niedzborskim, należącą do mensy biskupiej, ponadto plac 
na przedmieściu Płocka, przy ulicy od bramy grodzkiej do kościoła św. 
Marii Magdaleny (za wyjątkiem miejsca, gdzie stoi karczma należąca 
do klucza boryszewskiego, którą biskup zastrzegł sobie i swoim następ-
com) a także Kuniewko – folwark kapitulny, położony w województwie 
płockim, powiecie sierpskim. Przeznaczono również na ten cel część 
procentów od tzw. ,,sumy Łubieńskiego”, złożonej w 1635 r.

7
 

 Pozostawała jeszcze do rozpatrzenia sprawa lokalizacji przyszłego 
seminarium. Na posiedzeniu kapituły w dniu 8 IX 1709 r. biskup wraz 
z kanonikami zdecydowali o przeznaczeniu na siedzibę seminarium 
kurii kanonika Kiewnarskiego, położonej przy bramie grodzkiej i dom 
murowany zwany „Łubińsciana”

8
. Z tej racji, że kanonia była nieduża 

zwrócono się później do kanonika Stanisława Spinka z prośbą o za-
mianę na dom usytuowany na placu Rynku Kanonicznego przy bra-
mie Wyszogrodzkiej. Ta zamiana zyskała akceptację kapituły kate-
dralnej 2 V 1710 r.

9
 Do omówienia warunków fundacji domu misjona-

rzy w Płocku przybyli przedstawiciele wizytatora misjonarzy Bartło-
mieja Tarło w osobach Michała Waltera i Tomasza Strzegockiego. 
Z kolei kapituła ze swego grona do spisania warunków umowy wyde-
legowała Adama Rostowskiego – archidiakona dobrzyńskiego i Bar-
tłomieja Tłubickiego – kustosza. Już dnia 6 V zostały ustalone warun-
ki na których misjonarze mieli osiedlić się w Płocku: 
 
 1. Misjonarze będą mieć trzy działy pracy w diecezji: prowadzenie 

misji, rekolekcje i seminarium duchowne,  
 2. Na utrzymanie alumnów misjonarze otrzymują wsie Ościsłowo i Ku- 
niewko oraz część fundacji Łubieńskiego. Dobrami tymi będą zarządzać 
i troszczyć się o nie. Alumnów ma być tylu, na ile wystarczy dochodów,  

———— 
6 ADP. Akta Kapituły Płockiej, sygn. 15, k. 30. 
7 ADP, Akta Kapituły Płockiej, sygn. 15, k. 32; A.J. N o w o w i e j s k i, Płock. Mo-

nografia historyczna, Płock 1930, s. 458. 
8 Tamże. 
9 Tamże, k. 34. 
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 3. Zgodnie z zarządzeniem soboru trydenckiego będzie dwóch pro-

wizorów seminaryjnych: jeden wyznaczony przez biskupa, drugi wy-

bierany przez kapitułę,  

 4. Superior domu i seminarium ma pełną władzę przyjmowania 

i usuwania alumnów. Nie powinien jednak korzystać z niej bez wiedzy 

prowizorów, przynajmniej jednego z nich. Alumnów nie należy odrywać 

od studiów i ćwiczeń szkolnych i wykorzystywać do innych zajęć
10

. 

 

 Kiedy umowa została spisana i zaakceptowana przez wszystkie 

strony, biskup Ludwik Bartłomiej Załuski wydał 6 V 1710 r. dekret 

erygujący drugie dla diecezji płockiej seminarium z siedzibą w Płoc-

ku
11

. Nie od razu jednak misjonarze wprowadzili się i rozpoczęli pracę 

wychowawczo-dydaktyczną. W następnych latach kapituła własnym 

sumptem rozbudowała stare budynki, wzniosła nowy dom, wybruko-

wała ulicę przy bramie grodzkiej i zbudowała most na fosie, łączącej 

seminarium z katedrą. Gmach seminaryjny był praktycznie ukończony 

w roku 1717. Dopiero wówczas mogły rozpocząć się zajęcia w Semi-

narium. W 1723 r. biskup Andrzej Stanisław Kostka Załuski określił 

liczbę alumnów uczących się w Płocku na 12
12

. 

 W tym miejscu przyszło misjonarzom prowadzić seminarium przez 

najbliższe kilkadziesiąt lat. Kiedy 21 VII 1773 r., papież Klemens XIV 

ogłosił brewe Dominus ac Redemptor, na mocy którego Towarzystwo 

Jezusowe zostało zniesione w całym Kościele, zlikwidowano kolegia 

jezuickie w Pułtusku i Płocku. W Płocku budynek kolegium po jezuitach 

przejęła Komisja Edukacji Narodowej, w Pułtusku zaś biskup płocki 

Michał Jerzy Poniatowski postanowił przekazać je płockim benedykty-

nom. Stosowny dokument w tej sprawie wydał biskup w Warszawie 

20 VI 1781 r. Do opuszczonego przez benedyktynów klasztoru biskup 

zdecydował się przenieść seminarium duchowne. Budynek opactwa 

znajdował się naprzeciwko wejścia głównego do katedry, do niego nale-

żał plac zwany „Dunajkiem” (w 1784 r. kapituła przekazała go w użyt-

kowanie seminarium) znajdujący się na obszarze obecnego ogrodu bi-

skupiego oraz chodnik prowadzący od ulicy Tumskiej aż do Wisły, co 

———— 
10 ADP. Akta Kapituły Płockiej, sygn. 15, k. 35. 
11 Dokument ten zachował się w zasobie Archiwum Diecezjalnego w Płocku w zespole 

akt seminaryjnych. 
12 A.J. N o w o w i e j s k i, Płock. Monografia historyczna, s. 461. 
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dawało klerykom lepsze warunki do rekreacji. Budynek posiadał więcej 

pomieszczeń, co sprawiało, że był wygodniejszy, choć nie zawsze odpo-

wiadały one potrzebom dydaktycznym seminarium. W tym budynku 

przyszło spędzić klerykom i wychowawcom najbliższe kilkadziesiąt lat, 

czas niełatwy w którym Rzeczypospolita utraciła swoją niepodległość 

a seminarium nie rzadko było miejscem stacjonowania rozmaitych od-

działów wojskowych. Dla przykładu w czasie przemarszu wojsk napole-

ońskich w 1807 r., seminarium stało się miejscem stacjonowania wojska. 

Żywność przeznaczona dla kleryków została zarekwirowana na potrzeby 

armii
13

. Analogicznie było w czasie powstania listopadowego w 1831 r., 

seminarium zamieniono na szpital wojskowy w wyniku czego budynek 

został zniszczony a wyposażenie spalone. Klerycy przez pewien czas 

znaleźli schronienie w Bądkowie, wsi inkorporowanej do seminarium 

przez biskupa Poniatowskiego. Dopiero w sierpniu 1832 r. administrator 

diecezji, biskup Franciszek Pawłowski zwrócił się do Komisji Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego z prośbą o opuszczenie budynków 

seminarium przez wojsko rosyjskie i przeznaczenia ich na właściwy cel
14

. 

Dopiero po dwóch latach starań klerycy mogli wrócić do własnego domu. 

 Niedługo dane im było cieszyć się przebywaniem w budynkach 

pobenedyktyńskich albowiem na mocy ukazu cara Aleksandra II 

z 27 października (8 listopada) 1864 roku, zlikwidowano wszystkie 

domy zakonne na terenie diecezji płockiej. Majątek po skasowanych 

klasztorach został przekazany różnym instytucjom państwowym. 

Przeznaczono go między innymi na koszary wojskowe, lazarety, szko-

ły, szpitale i składy
15

. Rosyjskie władze gubernialne – nie zważając na 

oświadczenia biskupa Wincentego Teofila Popiela, zakwalifikowały 

również budynek w którym mieściło się seminarium diecezjalne jako 

własność misjonarzy i przeznaczyły go do konfiskaty
16

. Zakonnicy 

mieli być przewiezieni z domu zakonnego w Mławie i Płocku do 

———— 
13 ADP. Akta Seminarium Płockiego, sygn. 43. Wydanie krytyczne opr. Ks. D. M a -

j e w s k i, Akta względem edukacji w Seminarium płockim (rok 1810), „Studia Płockie”, 

30/2002, s. 312-315. 
14 ADP. Akta Seminarium Płockiego, Korespondencja z władzami z lat 1795-1846, 

bez sygn., k. 92; M.M. G r z y b o w s k i, Z dziejów seminarium płockiego (1710-

1939), „Studia Płockie”, 22/1994, s. 47-48. 
15 A.J. N o w o w i e j s k i, Płock. Monografia historyczna, s. 465. 
16 W. J e z u s e k, Troska biskupa Wincentego Popiela o seminarium duchowne 1863-

1875, „Miesięcznik Pasterski Płocki”, 1/1966, s. 44-45. 
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Łowicza, który został wytypowany przez władze na tzw. klasztor eta-

towy. W Płocku mieli pozostać trzej misjonarze, i to tylko do końca 

roku szkolnego 1865.  

 Z kolei dyrektor Komisji Spraw Wewnętrznych i Duchownych – 

Włodzimierz Czerkasski nakazał władzom Płocka znalezienie dla semi-

narium innego lokalu. Do wyboru były dwa obiekty: koszary wojskowe 

i klasztor franciszkanów reformatów opuszczony przez zakonników 

wskutek kasaty. Kiedy zapadła decyzja o przeniesieniu seminarium do 

budynków klasztornych, Czerkasski zobowiązał władze miasta by przy-

stosowały je do potrzeb seminarium w terminie do 1 X 1867 r. Latem 

1867 r. biskup Popiel podjął się jeszcze próby ratowania dotychczaso-

wej siedziby seminarium. W tym celu spotkał się z następcą Czerkas-

skiego na stanowisku dyrektora Komisji Spraw Wewnętrznych i Du-

chownych – Sergiejem Muchanowem i przedstawił mu dokumenty, 

świadczące o tym, że prawowitym właścicielem budynków po opactwie 

benedyktyńskim była diecezja, a nie misjonarze. Wysunął też zastrze-

żenia co do budynku, wskazanego przez władze, między innymi znacz-

ne jego oddalenie od katedry, przede wszystkim zaś to, że jest on nie-

wystarczający dla potrzeb formacji przyszłych kapłanów
17

. I tym razem 

starania biskupa nie przyniosły pożądanego rezultatu. Jesienią 1867 r. 

odbyła się przeprowadzka seminarium do nowego miejsca. 

 Pomieszczenia klasztorne, opustoszałe od 1864 roku znajdowały 

się w złym stanie, panowała wilgoć, brakowało sal wykładowych 

i mieszkań dla profesorów. Kaplica seminaryjna usytuowana za ołta-

rzem głównym kościoła w dawnym kapitularzu zakonnym, przylega-

jącym bezpośrednio do klasztoru, również nie była najwygodniej-

sza
18

. Nadzieje na polepszenie sytuacji materialnej seminarium poja-

wiły się wtedy, gdy wikariuszem kapitulnym, a zarazem rządcą diece-

zji został w 1875 r. sufragan płocki Aleksander Kazimierz Gintowt-

Dziewałtowski (1875-1883). Dzięki zabiegom, jakie podejmował 

w Petersburgu otrzymał od władz carskich subwencję w kwocie 75 tys. 

rubli, które przeznaczono na przebudowę gmachu. W 1882 r. ukoń-

czono przebudowę budynku klasztornego, dobudowując drugie piętro. 

———— 
17 M.M. G r z y b o w s k i, Z dziejów seminarium płockiego 1710-1939, „Studia Płockie”, 

22/1994, s. 51. 
18 W. J e z u s e k, Troska biskupa W. Popiela o Seminarium Duchowne 1863-1875, 

„Miesięcznik Pasterski Płocki”, 1-2/1966, s. 46. 
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Seminarium otrzymało wówczas nowe sale wykładowe a także kaplicę 

oraz pomieszczenie z przeznaczeniem na bibliotekę. Ponadto w latach 

1880-1883 wybudowano jeszcze od strony frontowej oddzielny budy-

nek z przeznaczeniem na mieszkania dla profesorów Seminarium
19

. 

Na tym miejscu seminarium znajduje się do chwili obecnej. 

 Reasumując, należy podkreślić, że różne koleje losu przechodziło 

seminarium na przestrzeni ostatnich trzech wieków. Zawsze dzieliło 

los mieszkańców Płocka a dramatyczne wydarzenia polityczne, trudne 

warunki materialne, zmiany siedzib, czy wręcz brak dachu nad głową 

hartowały w pracy formacyjnej zarówno alumnów jak i profesorów. 

 

_________ 

 

 
WALDEMAR GRACZYK 

 

FOUNDATION OF THE SECOND SEMINARY  

FOR THE PŁOCK DIOCESE IN 1710  

AND ITS SEAT FROM THE 17th TO THE 19th CENTURY 

 

Summary 

 

 The idea of moving the seminary in Płock or constituting a second one began to 

grow at the beginning of the 17th century. Moving the seminary was postulated by the 

cathedral chapter during its ordinary session on September 9th, 1618 as well as on its 

spring and autumn sessions in 1631. This intent, however, was not implemented in the 

17th century. It was Seweryn Kazimierz Szczuka, the suffragan of Chełmno (Culm) 

and the canon of Płock who - at the beginning of the 18th century – returned to the 

idea and introduced it to the bishop of Płock, Ludwik Bartłomiej Załuski, who will-

ingly accepted it and on May 6th, 1710 passed a founding decree for the second semi-

nary in the Płock diocese, seated in Płock. The seminary was located in a house situ-

ated on the Kanoniczny Rynek (Canonical Square) at brama Wyszogrodzka (the 

Wyszogrodzka Gate). It was at that place that the missionaries ran the seminary for 

the next several dozen years. By the decision of the bishop of Płock, Michał Jerzy 

Poniatowski from June 20th, 1781, the seminary was moved to the former Benedictine 

Abbey opposite the main entrance of the cathedral and – after the fall of the January 

Uprising, in autumn 1867 – to Franciscan Reformati monastery. It is here that the 

seminary is seated nowadays. 

Translated by Hanna Rybkowska 

———— 
19 W. G ó r a l s k i, Szkic do dziejów seminariów duchownych diecezji płockiej (1594-

1994), „Studia Płockie”, 22/1994, s. 36. 
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TROSKA BISKUPÓW PŁOCKICH 

O WYCHOWANIE I WYKSZTAŁCENIE 

W SEMINARIACH OD XVIII DO XIX WIEKU 
 
 
 W ciągu 300 lat istnienia Seminarium Duchownego w Płocku czte-

rech biskupów przeprowadziło reformy dotyczące spraw dydaktycz-

nych i wychowawczych tego zakładu, byli to Andrzej Stanisław Zału-

ski, Michał Jerzy Poniatowski, Michał Nowodworski i Antoni Nowo-

wiejski. Każdy z nich wyczuwając ducha czasu starał się, aby mło-

dzież kształcąca się w naukach filozoficznych, teologicznych, biblij-

nych, liturgicznych, miała odpowiednią porcję wiedzy z innych dys-

cyplin przydatnych do skutecznego duszpasterzowania. 

 Pierwszym z nich był biskup płocki Andrzej Stanisław Kostka Za-

łuski (1723-1736), przedstawiciel polskiego katolickiego oświecenia. 

To on w 1732 r. zdecydował, aby prowadzenie Seminarium Duchow-

nego w Pułtusku po jezuitach przejęli kapłani diecezjalni. Słusznie 

zauważył, że w wychowaniu i kształceniu prowadzonym przez jezui-

tów było zbyt wiele scholastyki i teorii a za mało spraw duszpaster-

skich, pastoralnych, jakie potrzebne były ówczesnym plebanom. 

 Ze względu na dość duży brak duchowieństwa i niewielkie fundu-

sze na utrzymanie kleryków, nauka w seminariach trwała na ogół tyl-

ko dwa lata. Zależało to od zaawansowania naukowego kandydata lub 

uzyskania beneficjum, na które udzielało się święceń. Nic więc dziw-

nego, że poziom naukowy w ówczesnych seminariach nie był wysoki. 

 Do seminariów ówczesnych zgłaszała się młodzież zwykle po ukoń-

czeniu szkół jezuickich, pijarskich, bernardyńskich, po ukończonym 

kursie filozofii, a w seminarium te dyscypliny pogłębiano tylko i uzu-

pełniano naukami ściśle kościelnymi. 

 Kasata zakonu jezuitów latem 1773 r. stworzyła wkrótce potrzebę 

rozbudowy nauk teologicznych, zaprowadzenia filozofii oraz pogłę-

bienia znajomości łaciny, których to dyscyplin uczyli jezuici. 
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 Konieczność przeprowadzenia reform naukowych i wychowawczych 

dostrzegał w swoich seminariach biskup Michał Jerzy Poniatowski 

(1773-1785), któremu sprawy wychowania i wykształcenia kleru, jak 

również zwiększenia jego stanu liczebnego, bardzo leżały na sercu. 

Dlatego też w rok po objęciu rządów diecezją, wydał 30 września 1774 r. 

nowy regulamin dla seminariów diecezji płockiej Ordinatio et Regula 

pro Seminariis Diecesis Plocesis oraz podał nowy rozkład nauk
1
.  

 Do seminarium, według rozporządzeń wydanych przez Poniatowskie-

go, mógł być przyjęty tylko ten, kto ukończył studium filozofii, przed-

stawił listy świadczące o zdolnościach, wykształceniu i obyczajach
2
.  

 Liczba alumnów nie była ściśle ustalona. Statuty orzekały, że może 

być tylu przyjętych, ilu będzie można bez trudu wyżywić. Przyjęci 

kandydaci zobowiązywali się na piśmie, że po ukończeniu semina-

rium będą pracować tylko w diecezji płockiej, na której koszt byli 

kształceni. Wielką wagę przywiązywano do wyrobienia w alumnach 

życia duchowego i ugruntowania w powołaniu kapłańskim. Na uwagę 

zasługiwał fakt, że w Rozrządzeniach sprawę powołania do kapłań-

stwa potraktowano wyraźnie pierwszoplanowo. Mówiąc o powołaniu, 

biskup stwierdził, że Każdy kto za natchnieniem łaski Bożej wzywają-

cej go do stanu kapłańskiego chce wstąpić do seminarium, ma kiero-

wać się czystą intencją służenia Bogu i Kościołowi
 3
.  

 Zachęcał również, by we wzajemnym współżyciu alumni usuwali 

wszelkie przejawy pogardy wypływające z różnego urodzenia stano-

wego. Takie postawienie sprawy było na owe czasy na pewno aktem 

postępowym. Często bowiem zdarzały się nieporozumienia na tle 

pochodzenia. Różne epitety, docinki, aluzje bywały nieraz wyrazem 

pamięci o nierówności społecznej. 

 Jako zachętę do zdobywania lepszych wyników naukowych prze-

widziano nagrody. Przydzielano je zwykle na zakończenie roku semi-

naryjnego. Praktyka ta prawdopodobnie była zaczerpnięta ze wzorów 

przepisanych przez Komisję Edukacji Narodowej. 

———— 
1 Rozrządzenia i pisma pasterskie za rządów I. O. Księcia Imci Michała Jerzego Po-

niatowskiego biskupa płockiego etc. do diecezji płockiej wydana. Dla wygody tejże 

diecezji zebrane i do druku podane, tomik l, w Warszawie, w drukarni I.K. Mci 

i Prześwietnej Komisji Edukacji Narodowej 1785. 
2 Nemo in Seminarium admittatur, nisi philosophiae incubuerit, ac prius literas 

testisuoniales de capacitate sua, doctrina et moribus produzit, Rozrządzenia…, t. l, s. 73. 
3 Rozrządzenia..., t. l, s. 72. 
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 Jeśli chodzi o sprawy nauki, Poniatowski podał dla obu seminariów 

nowy rozkład nauk. Oddzielił teologię dogmatyczną od moralnej, 

wprowadził historię kościelną, prawo kanoniczne, egzegezę ksiąg 

Pisma św., a jednocześnie kazał uczyć przedmiotów świeckich, takich 

jak: arytmetyka, geometria czy geografia. Regulamin przewidywał 

24 godziny wykładów tygodniowo. Wyróżnionym jednak przedsięwzię-

ciem było przedłużenie nauki w seminarium do trzech lat. Tak więc 

seminaria diecezji płockiej były pierwszymi w Polsce, które przyjęły 

ten tryb nauczania. W związku z przedłużeniem okresu nauczania na 

przeciąg trzech lat zachodziła potrzeba dokonania nowego podziału 

materiału, jaki alumni mieli sobie przyswoić. Dlatego biskup dokonał 

w sposób szczegółowy podziału przedmiotów wykładanych w semi-

narium. Teologię moralną i dogmatyczną miał wykładać inny profe-

sor, wyodrębnił też prawo kanoniczne i historię kościelną. W planie 

nauk seminaryjnych kładziono nacisk między innymi na sprawy zwią-

zane z liturgią, administrowaniem sakramentów, śpiewy i ceremonie. 

Wszyscy alumni zobowiązani byli do obecności na wykładach
4
.  

 Reformy Poniatowskiego były aktualne prawie sto lat i według nich 

biegło życie seminaryjne. Dopiero biskup Michał Nowodworski (1889-

1896) człowiek wielkiej nauki i gorliwy pasterz, któremu zależało aby 

mieć dobrze wykształconych i urobionych duszpastersko kapłanów, 

podjął trud wprowadzenia pewnych zmian odnośnie dydaktyki i wy-

chowania. Biskup Nowodworski powołany do zespołu dla spraw re-

formy seminariów polskich orientował się, że podległa mu płocka 

uczelnia opierała się na wielu elementach, które nie odpowiadały 

w pełni wymogom współczesnego świata. Na kursie przygotowaw-

czym i filozoficznym zrezygnowano z nauki historii powszechnej, 

literatury polskiej i kaligrafii. Natomiast na dwóch kursach wprowa-

dzono wymowę świętą, na kursie przygotowawczym dodano wprowa-

dzenie do historii kościelnej, a na kursie filozoficznym wprowadzono 

wstęp do wymowy kościelnej
5
.  

 Po paru latach rządów, Nowodworski stwierdził, że reguła semina-

ryjna w głównym zarysie pamiętająca czasy biskupa Poniatowskiego, 

———— 
4 M. G r z y b o w s k i, Reforma studiów seminaryjnych w diecezji płockiej biskupa 

Michała Jerzego Poniatowskiego (1773-1785), Studia Płockie, t. l, s. 175-187. 
5 W. K a r p i ń s k i, Michał Nowodworski biskup płocki 1831-1896, Płock 2009, 

s. 151-152. 
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program zajęć oraz niektóre podręczniki z teologii i prawa, a wreszcie 

pięć lat nauki – to zagadnienia, które wymagały zmian. Realizacja tej 

reformy trwała prawie cztery lata. W roku nauki 1894-1895 wprowa-

dzono nowe podręczniki do teologii moralnej, dogmatycznej i prawa 

kanonicznego. 

 Po 16 sierpnia 1895 r. nastąpiły kolejne zmiany w płockim Semina-

rium Duchownym. Wiązało się to z opracowaniem i ogłoszeniem 

drukiem nowej reguły dla tego zakładu. Jej autorem był biskup Michał 

Nowodworski. Reguła składała się z 6 części, których treść zawarta 

została w 50 paragrafach. 

 Ważną decyzją biskupa Nowodworskiego podjętą w odniesieniu do 

seminarium płockiego, było postanowienie o przedłużeniu czasu nauki 

z pięciu do sześciu lat, wydłużeniu o jeden rok uległ dotychczasowy 

kurs filozoficzny. Pomysł i plan Nowodworskiego wprowadzony zo-

stał w życie dopiero w roku nauki 1896-1897 i stanowiły go jedno-

roczny kurs przygotowawczy, dwuletni kurs filozoficzny i trzyletni 

kurs teologiczny
6
.  

 Czwartym z kolei, który położył znaczne zasługi dla Seminarium 

Duchownego w Płocku był biskup Antoni Nowowiejski (1908-1941). 

Z zakładem tym był związany przez wiele lat, bowiem był jego profeso-

rem, wreszcie rektorem i biskupem. To on w 1910 r. z racji jubileuszu 

200-lecia płockiego Seminarium Duchownego wystarał się u Stolicy 

Apostolskiej o przywilej nadawania pilniejszym i zdolniejszym alum-

nom bakalaureatu z teologii. Czynem tym potwierdził swój zamiar pod-

niesienia seminarium płockiego do rzędu szkół akademickich. W 1917 r. 

po wybudowaniu nowych gmachów biskup Nowowiejski wyodrębnił 

Seminarium Mniejsze od Większego, stwarzając z Mniejszego tzw. 

Liceum Diecezjalne o zakresie czterech klas gimnazjalnych. 

 W 1917 r. Nowowiejski przypisał dla obu seminariów nową wspólną 

regułę, a od 1918 r. przy wstąpieniu do Seminarium Wyższego wymaga-

no państwowej matury gimnazjalnej. Diecezja płocka była więc pierwszą 

w byłym Królestwie Kongresowym, która wprowadziła taki wymóg. 

 W 1924 r. biskup Nowowiejski zdecydował, że po maturze studia 

seminaryjne trwały sześć lat, czyli dwa lata filozofii i cztery lata teologii
7
.  

———— 
6 Tamże, s. 156-158. 
7 W. M ą k o w s k i, Pięćdziesiąt lat 1881-1931 pracy kapłańskiej J. E. arcybiskupa 

dra Antoniego J. Nowowiejskiego, Płock 1931, s. 21. 
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 Rząd polski oceniając te wysiłki i starania rozporządzeniem Rady 

Ministrów z 23 czerwca 1925 r. przyznał seminarium płockiemu, 

pierwszemu w byłej Kongresówce, prawa uczelni wyższej. 

 Wszystko to sprawiło, że alumni Seminarium Duchownego w Płoc-

ku byli dobrze wykształceni i mieli właściwą formację duchową. 

 

_________ 

 

 
MICHAŁ MARIAN GRZYBOWSKI 

 

CONCERNS OF THE BISHOPS OF PŁOCK 

FOR THE UPBRINGING AND EDUCATION  

IN SEMINARIES FROM THE 18th TO 19th CENTURY 

 

Summary 

 

 Due to a considerable lack of clergy and scarce funds for the upkeep of seminar-

ists, seminary education usually lasted only two years. It depended on the academic 

advancement of the candidate or on receiving a benefice followed by ordination. No 

wonder then, that the academic level in seminaries of that time was not high. The 

necessity to carry out academic and educational reforms was noticed in his seminaries 

by bishop Michał Jerzy Poniatowski (1773-1785), who dearly cared for the education 

and academic advancement of the clergy, as well as for the increase of its number. He 

separated dogmatic theology from moral theology, introduced church history, canon 

law, exegesis of the books of the Holy Scriptures and – at the same time – introduced 

secular subjects such as arithmetic, geometry or geography. Regulations stipulated 

twenty four hours of lectures per week. Further changes in the regulations were intro-

duced by bishop Michał Nowodworski. General history, Polish literature and calligra-

phy were removed from preparatory and philosophical course. However, holy preach-

ing was introduced on two courses, introduction to church history was added to pre-

paratory course and introduction to holy preaching was introduced on philosophy 

course. The next bishop to have had considerable merit for the Theological Seminary 

in Płock was Antoni Nowowiejski (1908-1941). It was he who – on the occasion of 

the 200th anniversary of the Płock Theological Seminary jubilee - procured from the 

Holy See a privilege of granting theological baccalaureate to the more diligent and 

talented alumni. Owing to the undertaken reforms the alumni of the Theological 

Seminary were well educated and possessed proper spiritual formation. 
 

Translated by Hanna Rybkowska 



KS. MICHAŁ MARIAN GRZYBOWSKI 62 

 

 

 

 

 



„Nasza Przeszłość” t. 117: 2012, s. 63-76. 

 

KS. DARIUSZ MAJEWSKI 

 

 

 

 

ŻYCIE CODZIENNE KLERYKÓW 

W SEMINARIUM DUCHOWNYM W PŁOCKU 

W XVIII I PIERWSZEJ POŁOWIE XIX WIEKU 
 

 

 WSTĘP 
 
 Od dłuższego już czasu bardzo modne są w historiografii opraco-

wania poświęcone życiu codziennemu różnych grup społecznych czy 

środowisk w dawnych wiekach. Wystarczy tu wspomnieć całą serię 

książek wydanych przez Państwowy Instytut Wydawniczy, a ukazują-

cych te zagadnienia w różnorakiej formie. Opracowania tego typu nie 

pomijają w swym spektrum badawczym różnych środowisk kościel-

nych i ich „życia codziennego” W tym miejscu nie sposób nie wspo-

mnieć choćby dwóch opracowań, wydanych, nawiasem mówiąc, we 

wspomnianej serii wydawniczej: Leo Mulin, Życie codzienne zakon-

ników w średniowieczu (PIW 1986) i s. Małgorzaty Borkowskiej, Życie 

codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII i XVIII w. (PIW 1996). 

Obydwie pozycje spotkały się z dużym zainteresowaniem, co świad-

czy o aktualności problematyki w nich poruszanej. 

 Dotychczas mniej uwagi poświęcono życiu codziennemu kleru 

diecezjalnego w czasach nowożytnych, czy tym bardziej codzienności 

w instytucjach kształcących tenże kler parafialny, jakimi były od cza-

sów Soboru Trydenckiego seminaria duchowne. 

 Dlatego niniejszy artykuł będzie próbą przybliżenia tej tematyki na 

przykładzie płockiego seminarium w pierwszym okresie jego istnienia 

tj. od utworzenia w roku 1710 do połączenia z seminarium pułtuskim 

w roku 1864. Warto nadmienić, że w tym okresie seminarium płockie 

było prowadzone przez księży misjonarzy. 

 Na wstępie również trzeba podać co rozumiemy pod pojęciem „życia 

codziennego”. Za wspomnianym Leo Mulin przyjmujemy, że codzien-

nością są gesty wykonywane każdego dnia, powtarzane chronologicznie 
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bez niespodzianek i zmian. Codzienność oznacza również pewne rytuały 

wpisujące się w określony ludzki czas
1
. 

 Tak więc przyjrzymy się najpierw ludziom-klerykom kształcącym 

się w seminarium, ich liczbie, pochodzeniu społecznemu i terytorial-

nemu, czasowi pobytu w seminarium. Następnie poznamy warunki 

materialne ich życia: budynki seminaryjne, sale mieszkalne i wykła-

dowe, refektarz, kaplicę i ogród seminaryjny. Zobaczymy czemu po-

święcali swój czas, czego się uczyli, ile modlili i jak odpoczywali. 

Poznamy codzienny i całoroczny rytm ich życia. 

 Zapraszam więc Państwa na wycieczkę po XVIII-wiecznym semi-

narium płockim.  
 
 LUDZIE – KLERYCY 
 
 1. Ilość kleryków 
 
 Twórcami seminarium duchownego w Płocku w roku 1710 byli: bi-

skup płocki Ludwik Załuski, który seminarium formalnie erygował dekre-

tem z 6 V 1710 r. oraz główny inicjator jego powstania, związany z die-

cezją płocką sufragan chełmiński Seweryn Kazimierz Szczuka. Przezna-

czył on na ten szczytny cel sumę 18 tys. florenów, tj. 30 tys. tynfów
2
. 

 Kwota ta wystarczała na utrzymanie w seminarium maksymalnie 

12 alumnów i w wieku XVIII tej liczby raczej nie przekraczano, za-

częła ona rosnąć dopiero w następnym stuleciu. Nie możemy zapo-

mnieć, że na potrzeby diecezji duchownych kształciło wówczas rów-

nież seminarium duchowne w Pułtusku działające od roku 1594. 

 Pierwszą pełną imienną listę alumnów płockich posiadamy z roku 

szkolnego 1804/05, obejmuje ona 10 nazwisk
3
. Ta mała liczba studen-

tów, była spowodowana zapewne czasami wojen napoleońskich. 

 Dysponujemy kolejnymi listami kleryków z lat 1830, 1835, 1856-65 

i widzimy na ich podstawie, że zasadniczo liczba alumnów nie prze-

kraczała wówczas 20 osób. Na każdym roku studiów było więc po 

kilku kleryków. Potwierdzają to księgi święceń, choćby z czasów bi-

skupa sufragana Konstantego Plejewskiego z lat 1824-38, co roku świę-

cono wówczas kilku diakonów, absolwentów seminarium. 

———— 
1 L. M u l i n, Życie codzienne zakonników w średniowieczu, Warszawa 1986, s. 9. 
2 Archiwum Diecezjalne w Płocku, Akta Kapituły Płockiej, Nr 15, k. 30. 
3 ADP. Akta Seminarium Płockiego, Akta dotyczące przyjmowanych do seminarium 

i wyświęcanych na kapłanów w latach 1798-1820, bez sygn., k. 140. 
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 2. Wiek alumnów 
 

 Dekret erygujący seminarium nie określał dokładnie wieku, jakiego 

wymagano do przyjęcia w szeregi alumnów. W praktyce Polski XVIII-

wiecznej do seminariów przyjmowano już chłopców 15-16 letnich. 

 W praktyce płockiego seminarium, co znajduje potwierdzenie 

w księgach rachunkowych, wstępujący kandydaci mieli zwykle około 

20 lat
4
. Powołań dojrzałych, starszych spotykało się bardzo niewiele. 

 

 3. Pochodzenie terytorialne i społeczne 
 
 Pochodzenie terytorialne, jak nietrudno się domyśleć, dotyczyło za-

sadniczo terenu diecezji płockiej, a więc obszaru północnego Mazowsza 

od Płocka i Gostynina, aż do Łomży i Grajewa. Oczywiście zdarzali się 

również alumni i diecezji sąsiednich: chełmińskiej lub warmińskiej, 

którzy z różnych racji wybierali studia w płockim seminarium. 

 Trudno dokładnie określić pochodzenie społeczne kandydatów do 

stanu duchownego w pierwszym okresie istnienia seminarium w Płocku. 

Należy sądzić, że na Mazowszu, gdzie zamieszkiwało w tym czasie 

dużo drobnej szlachty, znaczną większość wśród kleryków stanowili 

jej przedstawiciele
5
. 

 To bez wątpienia miało wpływ na mentalność duchowieństwa die-

cezji płockiej tamtego czasu. Potwierdzają to badania genealogiczne 

prowadzone nad szlachtą ziemi ciechanowskiej i przasnyskiej, które 

pokazują, że niemal z każdej rodziny drobnoszlacheckiej z tego terenu 

w wieku XIX był przedstawiciel duchowieństwa
6
. 

 Oczywiście w szeregach ówczesnych alumnów była również mło-

dzież pochodzenia chłopskiego i mieszczańskiego, choć zapewne w nie-

co mniejszym procencie. Liczba ta wzrasta w wieku XIX.  

 

 4. Wykształcenie alumnów 
 
 Kandydaci wstępujący do płockiego seminarium byli najczęściej 

absolwentami szkół jezuickich (Pułtusk), bądź pijarskich, co stanowiło 

dobre przygotowanie do studiów teologicznych. W zasadzie w szko-

———— 
4 ADP, Akta Seminarium Płockiego, Księga rachunkowa, bez sygn. k. 11. 
5 S. L i t a k, Parafie w Rzeczpospolitej w XVII i XVIII wieku, Lublin 2004, s. 185. 
6 Zob. A. P s z c z ó ł k o w s k i, Gniazdo i krze. Rodowody Chodkowskich, Chodkowo 

Wielkie 2005, s. 142-143. 



KS. DARIUSZ MAJEWSKI 66 

łach tych już uczono podstaw teologii, dlatego pobyt w seminarium 

nie musiał być zbyt długi. Dopiero likwidacja zakonu jezuitów niejako 

wymusiła przedłużenie okresu studiów seminaryjnych. Biskup L. Za-

łuski mógł więc ustalić czas trwania studiów na 2 lata
7
. O tej praktyce 

dwuletnich studiów informował Stolicę Apostolską biskup płocki 

Antoni Dembowski w sprawozdaniu o stanie diecezji w roku 1744
8
. 

W przypadkach nadzwyczajnych czas ten można było skrócić, co dość 

często, szczególnie w wieku XVIII miało miejsce, tak że faktyczny 

czas pobytu w zakładzie wynosił jeden rok, a nieraz nawet kilka mie-

sięcy. I tak na przykład alumn Antoni Dąbrówka (ur. w roku 1787) 

wstąpił do seminarium 15 I 1810 r., a święcenia kapłańskie przyjął 

7 XII 1811 r. Takich przypadków było więcej, choć nie spotkałem 

przypadku o jakim pisze prof. S. Litak z diecezji poznańskiej, gdy 

czas studiów seminaryjnych wyniósł w sumie dwa miesiące
9
. 

 Wydłużenie studiów seminaryjnych nastąpiło wraz z reformą prze-

prowadzoną przez biskupa M. J. Poniatowskiego w roku 1774, jej zasa-

dy obowiązywały przez następne 120 lat. Zgodnie z nią studia semina-

ryjne zostały wydłużone z dwóch do trzech lat, w roku 1839 wprowa-

dzono rok czwarty, w roku 1860 rok piąty. Warunkiem przyjęcia uczy-

niono przedłożenie opinii o swoich zdolnościach, przydatności do stanu 

duchownego oraz pisemne świadectwo dobrych obyczajów. 

 W wieku XIX najczęściej przyjmowano kandydatów po czterech 

klasach gimnazjum
10

. 

 Niekiedy pobyt w seminarium był jeszcze krótszy ze względu na 

niezdolność kandydata do stanu duchownego. Jakie były przyczyny 

rezygnacji lub usunięcia kleryków ze wspólnoty seminaryjnej – za-

pewne bardzo wielorakie, jak to ma miejsce również i obecnie. Czyta-

jąc „Księgę posiedzeń Rady Profesorów Seminarium Płockiego z lat 

1836-1877” widzimy, iż były nimi: zaniedbywanie obowiązków reli-

gijnych i praktyk pobożnych, niestosowne zachowania, nadużywanie 

alkoholu, nieprzestrzeganie regulaminu seminaryjnego itd. Zgodnie 

z zasadami zakonu misjonarzy z roku 1688, każdy przypadek usunię-

———— 
7 A. J. N o w o w i e j s k i, Płock. Monografia historyczna, Płock 1931, s. 460. 
8 ADP, Acta Episcopalia, sygn. 86, k. 13. 
9 S. L i t a k, dz. cyt., s. 186. 
10 M. G r z y b o w s k i, Z dziejów Seminarium Płockiego 1710-1939, „Studia Płockie”, 

t. 22/1994, s. 59.  
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cia kleryka był zgłaszany i omawiany z biskupem. Przewinienia kwa-

lifikujące do usunięcia ze szkoły były następujące:  
 – lekceważenie obowiązkowych ćwiczeń pobożnych;  
 – występowanie przeciw wierze w dyskusjach, przechowywanie 

książek gorszących;  
 – pobicie konfratra lub wyrządzenie krzywdy połączone ze zgor-

szeniem;  
 – korespondencja z osobami o podejrzanej moralności;  
 – upijanie się;  
 – przebywanie w karczmie;  
 – pobyt poza seminarium przez dłuższy czas bez pozwolenia prze-

łożonego;  
 – notoryczne nie zachowywanie regulaminu;  
 – zamknięcie w pokoju ze współtowarzyszem;  
 – kradzież rzeczy kolegów lub seminaryjnych

11
. 

 

 Za inne przewinienia stosowano różne inne kary mniej dotkliwe, które 

miały na celu utrzymanie odpowiedniej dyscypliny wśród alumnów
12

. 

 

 II. WARUNKI ŻYCIA 
 
 1. Mieszkanie 
 
 Pierwotne pomieszczenia przeznaczone dla seminarium były nastę-

pujące:  
 1. Murowana kuria kanonika Stanisława Spinka znajdująca się 

w rogu Rynku Kanonicznego.  
 2. Stary dom Łubieńskiego.  
 3. Nowy dom wzniesiony przez misjonarzy do roku 1717. 

 

 Wszystkie one znajdowały się przed zamkiem i fosą, w miejscu 

gdzie obecnie znajduje się kamienica „Pod trąbami”, za ulicą Mosto-

wą. Niestety nie zachowały się żadne opisy pomieszczeń seminaryj-

nych tamtego czasu, trudno więc dokładnie powiedzieć jak mieszkali 

———— 
11 ADP, Akta Seminarium Płockiego, Księga posiedzeń Rady Profesorów 1836-1877, 

bez sygn. 
12 M. G r z y b o w s k i, art. cyt., s. 61. 
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i w jakich warunkach materialnych uczyli się pierwsi klerycy płockiego 

seminarium
13

. Najstarszy opis pomieszczeń seminaryjnych pochodzi 

z ponad pół wieku późniejszych czasów, a mianowicie z roku 1774, 

gdy z polecenia ówczesnego biskupa płockiego M. J. Poniatowskiego 

dokonano wizytacji katedry płockiej, pozostawiono tam również opis 

pomieszczeń seminaryjnych. Opis ten pod nazwą „Descriptio status 

seminarii Plocensis” podaje, że od początku istnienia seminarium 

w jego zabudowaniach nie zaszły żadne istotne zmiany
14

. 

 Był to więc dom piętrowy, murowany z cegły, kryty dachówką 

z wejściem od ulicy Wyszogrodzkiej, później nazwaną Warszawską, 

a obecnie T. Kościuszki. Wizytator tak opisywał ten budynek: „Przy 

wejściu znajduje się sień, z której można było przejść do rozmównicy. 

W budynku znajduje się karcerek przeznaczony dla niepoprawnych 

seminarzystów, zamykany na drzwi z dużą sztabą. Drugie drzwi pro-

wadzą do prywatnej kaplicy, gdzie celebrowano Mszę Świętą, choć 

nie przechowywano Najświętszego Sakramentu. Był tam drewniany 

ołtarz z obrazem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 

Obok kaplicy znajduje się niskie pomieszczenie zwane „Oratorium” 

przeznaczone do uprawiania ćwiczeń ascetycznych dla samych księży 

misjonarzy. Tam również odbywały się rekolekcje kapłańskie zarzą-

dzane przez biskupa Poniatowskiego. Dużym pomieszczeniem był 

także refektarz czyli jadalnia z czterema stołami, katederką dla lekto-

ra, umywalnią i kominkiem. Z refektarza drzwi prowadziły do kuchni 

i spiżarni. Wszystkie te pomieszczenia znajdowały się na parterze 

budynku. Z parteru schodami wchodziło się na piętro. Na piętrze 

znajdowały się duże okna korytarzowe, jedno od strony katedry, dru-

gie od strony Wyszogrodu. Na piętrze było 12 pokoi – cel dla księży 

misjonarzy i kleryków oraz sala lekcyjna. Sala ta była odpowiednio 

urządzona, znajdowała się w niej tablica przedstawiająca schemat 

pokrewieństwa i powinowactwa, potrzebne zapewne w wykładach 

prawa kanonicznego, tablica grzechów zastrzeżonych biskupowi Sto-

licy Apostolskiej, mszał i przybory do nauki odprawiania Mszy Świę-

tej, figurka dziecka potrzebna do nauki udzielania chrztu św., książki 

do medytacji, biblie, graduały i antyfonarze
15

.  

———— 
13 M. G r z y b o w s k i, art. cyt., s. 46. 
14 ADP, Descripio status seminarii Plocensis 1774, bez sygn. 
15 M. G r z y b o w s k i, art. cyt., s. 46. 
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 W drugim budynku seminaryjnym, drewnianym domku, stojącym 

od strony katedry za murem mieszkali pracownicy fizyczni oraz służ-

ba seminaryjna. Obok seminarium był przylegający do kurii ogród 

kanonika Wawrzeckiego. 

 Takie warunki materialne wyznaczały codzienny byt kleryków 

przez siedemdziesiąt lat.  

 Po prawie siedemdziesięciu latach działalności w kamienicy „Pod 

trąbami” nadarzyła się okazja poprawy warunków materialnych die-

cezjalnej uczelni. W związku z kasatą zakonu jezuitów w Pułtusku 

i Płocku zlikwidowano kolegia jezuickie. W Płocku gmach pojezuic-

ki przejęła Komisja Edukacji Narodowej, w Pułtusku zaś biskup 

M. J. Poniatowski przekazał je płockim benedyktynom. Na miejsce 

zaś zlikwidowanego opactwa przeniósł seminarium duchowne. 

 Warunki lokalowe w starym opactwie pobenedyktyńskim nie zaw-

sze odpowiadały potrzebom dydaktycznym i mieszkaniowym semina-

rium. Swoistym plusem tej przeprowadzki był fakt większej liczby 

pomieszczeń niż w pierwotnej siedzibie szkoły. Budynek opactwa 

znajdował się nieopodal katedry, co było również korzystne. Posiadał 

także na zapleczu tereny rekreacyjne, jakim był plac zwany „Dunaj-

kiem” znajdujący się na obszarze obecnego ogrodu biskupiego oraz 

chodnik prowadzący od ulicy Tumskiej aż do Wisły. 

 Szczególnie trudne warunki życia codziennego przyniosły semina-

rium płockiemu wojny napoleońskie, w czasie których budynki semi-

naryjne zamieniono na miejsce stacjonowania wojsk francuskich. 

Po ich opuszczeniu stan budynków był fatalny. Ówczesny rektor 

ks. Waśniewski tak pisał o stanie seminarium do władz rządowych: 

„Zakład nie ma ogrodu, ani stajenki, ani najmniejszych budowli go-

spodarczych dla bydła różnego rodzaju i drobiu”. Dalej czytamy, że 

dom mieszkalny jest bardzo zdewastowany i niedługo stanie się nie-

zdolny do zamieszkania
16

. 

 Podobny los spotkał te budowle w okresie powstania listopado-

wego, gdy w 1831 r. zamieniono je na szpital wojskowy. Wtedy rów-

nież gmach został zdewastowany, meble w nim się znajdujące spa-

lono bądź zniszczono. Klerycy z konieczności przenieśli się do wsi 

———— 
16 ADP, Akta Seminarium Płockiego, sygn. 43, bez paginacji. Wydanie krytyczne opr. 

ks. D. M a j e w s k i, Akta względem edukacji w Seminarium płockim (rok 1810), 

„Studia Płockie” t. 30/2002, s. 312-315. 
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parafialnej w Bądkowie koło Dobrzynia n. Wisłą, będącej w admini-

stracji misjonarzy. 

 Po powrocie warunki życia codziennego były bardzo trudne, nie 

było nawet na czym siedzieć i gdzie spać, o czym pisali prowizorzy 

seminaryjni
17

. Wielkim wysiłkiem udało się doprowadzić pomiesz-

czenia seminaryjne do porządku i stanu używalności
18

. Ale w latach 

następnych najważniejszym problemem było zapewnienie alumnom 

właściwych warunków do studiowania. 

 Ważnym wydarzeniem mającym wpływ na warunki mieszkaniowe 

alumnów było powstanie styczniowe. W listopadzie 1864 r. jako repre-

sja popowstaniowa doszło do kasaty klasztorów w Królestwie Polskim. 

Objęła ona również klasztor płockich ojców reformatów, po którym 

pozostały opustoszałe budynki. To do nich właśnie przeniesiono semi-

narium duchowne łącząc je jednocześnie z seminarium pułtuskim. 

 Przeprowadzka, wprawdzie wymuszona na biskupie przez władze 

zaborcze, miała przyczynić się do poprawy warunków mieszkanio-

wych alumnów.  

 

 2. Wyżywienie 
 

 Odwiecznym problemem kleryckiego życia była kwestia wyżywie-

nia. Trudno dokładnie określić, jak wyglądały seminaryjne posiłki 

w XVIII i I p. XIX w. Myślę, że nie odbiegały one zbytnio od ówcze-

snych standardów wyżywieniowych. Oczywiście musimy pamiętać, że 

owe standardy były jednak znacznie skromniejsze niż nasze obecne. 

 Kuchnia chłopska w wieku XVIII i XIX była raczej mało urozmai-

cona i monotonna. Charakteryzowało ją zróżnicowanie między skrom-

nym codziennym jadłem, a jedzeniem świątecznym, znacznie bogat-

szym. Na początku XIX w. podstawą pożywienia ludności chłopskiej 

stanowiły przetwory zbożowe
19

. Mięsa jadano niewiele i nieregularnie, 

głównie w święta, w miastach spożywano go nieco więcej niż na wsi. 

 Od lat 30-tych XIX w. pojawiają się, najpierw bardzo nieśmiało, na 

polskim stole ziemniaki (za lat 30 staną się podstawą wyżywienia 

polskiej wsi). Jadłospis rolników uzupełniała wówczas kapusta, groch 

i fasola. Rola warzyw była niewielka, może poza cebulą i ogórkami.  

———— 
17 ADP, Akta Kapituły Płockiej, sygn. 34A, k. 24. 
18 A. J. N o w o w i e j s k i, Płock. Monografia historyczna, s. 464. 
19 A. C h w a l b a, Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000, s. 45. 
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 Ludzie zamożniejsi na wsi spożywają również kaszę, niewielkie 

ilości masła i oleju, nabiał i jaja. Posiłki były popijane wodą, czasami 

mlekiem, w II p. XIX w. pojawiła się kawa zbożowa. Napoje stosowa-

no sporadycznie i w każdych ilościach, nie używano prawie herbaty. 

 Rodzina chłopska jadała trzy razy dziennie. 

 Inne menu obowiązywało w zamożnych rodzinach ziemiańskich, 

mieszczańskich czy inteligenckich. Przede wszystkim jedzono w du-

żych ilościach
20

. Spożywano dużo potraw mięsnych przyprawianych 

sosami oraz zup. Korzystano z przypraw korzennych. Na stołach nie 

brakowało owoców egzotycznych. 

 Porównując to z księgą zakupów w Seminarium Płockim z lat 

1805-1877
21

, w punkcie „zakupy żywności” czytamy, że na samo mięso 

wydano 190 zł, na masło 25 zł, wymienione zostały również zakupy: 

ryb, sera, cukru, piwa (13,5 zł), cytryny i kaszy. Na tej podstawie 

można stwierdzić, że kuchnia seminaryjna zapewne nie dorównywała 

kuchni szlacheckich dworków czy zamożnych mieszczan, ale była 

znacznie lepsza od kuchni chłopskiej. 

 

 3. Ubranie 
 
 Średniowieczne powiedzenie mówiło: „Nie habit czyni mnichem”, 

nie sutanna księdzem, jednak to strój w ówczesnym czasie świadczył 

o miejscu zajmowanym w hierarchii społecznej. Od soboru trydenc-

kiego duchowieństwo zobowiązane było do noszenia stroju duchow-

nego w postaci sutanny
22

. Zakładano ją już w seminarium, wyglądała 

ona nieco inaczej niż sutanna współczesna, miała na przykład pele-

rynkę na ramionach, zapinaną na niewielkie guziki. W przypadku 

kleryków sutanny nie były szyte z drogich materiałów typu jedwab 

czy aksamit, te przysługiwały wyższym duchownym. Sutanna kleryc-

ka była uszyta z wełny i często przepasywana czarnym pasem w celu 

ułożenia fałd i podtrzymania całości. W chłodnych porach roku na 

sutanny zakładano płaszcze odpowiednio ocieplane. Do tego stroju 

noszono buty w kolorze czarnym. Zwyczajem Kościoła zachodniego 

nie noszono zarostu na twarzy. Zalecano, aby włosy na głowie były 

krótkie z wystrzyżoną tonsurą. To właśnie znak tonsury włączał do 

———— 
20 Jw. s. 47. 
21 ADP, Księga zakupów w Seminarium Płockim 1805-1877, bez sygn.  
22 Podręczna encyklopedia kościelna, red. Z. Chełmicki, Kraków 1913, t. 37-38, s. 230. 
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stanu duchownego, a nie później przyjmowane święcenia. W wieku 

XVIII, od papieża Benedykta XIV, tonsury kleryckie były wielkości 

komunikantów, kapłańskie zaś wielkości hostii.   

 

 III. WYCHOWANIE I STUDIA 
 
 Wychowawcami seminaryjnymi w Płocku w latach 1710-1867 byli 

księża misjonarze, którzy reprezentowali określony typ duchowości
23

. 

W zakładach przez nich prowadzonych panowała raczej surowa dys-

cyplina, co nie wykluczało jednak bardzo przyjaznych relacji pomię-

dzy wychowawcami a wychowankami. Było to możliwe zarówno na 

wykładach, gdzie istniała możliwość stawiania pytań do omawianego 

materiału, jak i w fakcie przebywania wychowawców z klerykami 

także w czasie wolnym. Misjonarzom bardzo zależało na zdobyciu 

zaufania ich podopiecznych. Karność, jaka panowała w seminarium, 

nie była celem samym w sobie, lecz środkiem do celu, jakim była 

właściwa formacja kleryków. Mocno podkreślano w wychowaniu, aby 

nie faworyzować żadnego z alumnów, nigdy nie korzystać z donosów 

od nich pochodzących. 

 Bardzo ważnym elementem procesu wychowawczego w semina-

rium były organizowane dla alumnów ćwiczenia duchowne. Najważ-

niejszym z nich były rekolekcje odprawiane przy wstępowaniu do 

seminarium przez pięć dni oraz po każdych wakacjach. Ponadto reko-

lekcje odprawiano przed uroczystością Trójcy Świętej lub przed za-

kończeniem roku seminaryjnego. Rekolekcje odprawiano również 

przed święceniami. 

 W czasie roku praktykowano nabożeństwo pierwszych piątków 

miesiąca, nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa, nabożeństwa 

ku czci Matki Bożej. Miały również miejsce miesięczne dni skupienia 

połączone z rozmowami duchowymi z każdym z kleryków. W każ-

dym tygodniu w czwartek (dzień wolny od wykładów) robiono roz-

myślanie o 6
00

 rano, a w niedzielę konferencję ascetyczną. W każdą 

sobotę po południu lub w niedzielę rano odbywała się spowiedź, ko-

munię świętą przyjmowano na Mszy św. niedzielnej i świątecznej
24

.  

———— 
23 J. D u k a ł a, Szkoła księży misjonarzy, [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 2, 

cz. 2, s. 121. 
24 Jw., s. 120. 
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 W budynku seminarium obowiązywało stałe milczenie, rekreacja 

odbywała się poza seminarium. Gości odwiedzających kleryków 

przyjmowano w rozmównicy seminaryjnej.  

 Za nieprzestrzeganie zasad seminaryjnego życia i różnego rodzaju 

wykroczenia stosowano wobec kleryków kary. W seminariach misjo-

narskich stosowano zasadniczo dwa rodzaje kar: wydalenie z semina-

rium, opóźnienie w udzielaniu święceń
25

. 

 Stosowany przez misjonarzy system wychowawczy miał uformo-

wać przyszłego kapłana jako gorliwego duszpasterza. 

 

 1. Studia 
 
 Oprócz kwestii formacyjnych i wychowawczych seminarium było 

również zakładem kształcenia naukowego. Przyszłym bowiem kapła-

nom, głosicielom orędzia ewangelicznego, potrzebna była konkretna 

wiedza na temat orędzia, które mieli głosić. O długości trwania stu-

diów była już mowa. Jak dokładnie one wyglądały do reformy bi-

skupa M. Poniatowskiego możemy przypuszczać, że podobnie jak 

w innych seminariach prowadzonych przez misjonarzy. Były to dwa 

wykłady, trwające po półtorej godziny każdy, cztery razy w tygodniu. 

Główny nacisk był położony na teologię moralną, oraz naukę admi-

nistrowania sakramentami
26

. Treść wykładów stanowiły zagadnienia 

z teologii moralnej, pastoralnej, dogmatycznej oraz przygotowania  

do prowadzenia katechizacji i głoszenia kazań. Wolną od zajęć sobotę 

poświęcano na powtarzanie całości nauczonego materiału. Lekcje 

śpiewu odbywały się po południu. Szczegółowy rozkład zajęć był 

przygotowywany przez prefekta studiów. Językiem wykładowym była 

oczywiście łacina. Program studiów był realizowany przez prefekta 

i dwóch profesorów. 

 W tym kształcie studia trwały do roku 1774 r. Biskup M. Poniatow-

ski wprowadził „Ratio studiorum” dla seminarium płockiego, wskazu-

jąc tam na przedmioty, jakie mają być wykładane i w jakim zakresie. 

Na wykład teologii dogmatycznej przewidziano tam 4,5 godziny 

tygodniowo, teologii moralnej 2 godziny tygodniowo, dla historii 

Kościoła 3 godziny itd. 

———— 
25 M. G r z y b o w s k i, art. cyt., s. 61. 
26 J. D u k a ł a, art. cyt., s. 126. 
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 Rozkład zajęć w tygodniu mógł wyglądać podobnie, jak w innych 

seminariach misjonarskich: 

 

Poniedziałek:  
   8

00 
–   9

00
 – teologia moralna 

 10
00 

– 11
00

 – teologia dogmatyczna, I kurs – j. łaciński  

 14
00 

– 15
00

 – hermeneutyka 

 17
00 

– 18
00

 – historia Kościoła 

 

Wtorek:  
   8

00 
–   9

00
 – teologia moralna 

 10
00 

– 11
00

 – teologia dogmatyczna 

 14
00 

– 15
00

 – wymowa kościelna 

 17
00 

– 18
00

 – historia Kościoła 

 

Środa – dzień wolny  

 

Czwartek:  
   8

00 
–   9

00
 – teologia moralna 

 10
00 

– 11
00

 – teologia dogmatyczna, I kurs – filozofia 

 13
00 

– 14
00

 – śpiew kościelny 

 14
00 

– 15
00

 – teologia pastoralna 

 17
00 

– 18
00

 – historia Kościoła 

 

Piątek:  
   8

00 
–   9

00
 – teologia moralna 

 10
00 

– 11
00

 – teologia dogmatyczna, I kurs – filozofia 

 14
00 

– 15
00

 – hermeneutyka 

 17
00 

– 18
00

 – historia Kościoła 

 

Sobota:  
   8

00 
–   9

00
 – teologia moralna 

 10
00 

– 11
00

 – teologia dogmatyczna, I kurs – filozofia 

 14
00 

– 15
00

 – ceremonie kościelne, nieszpory, spowiedź św. 
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 IV. RYTM ŻYCIA 
 
 1. Plan dnia 
 
 Dzień seminaryjny dla kleryków zaczynał się o godzinie 5

00
 rano, 

po wstaniu z łóżek i ubraniu się mieli zająć się tematem rozmyślania 

porannego. O godzinie 5
30

 miały miejsce wspólne modlitwy poranne, 

dostosowane do zwyczajów diecezji, pół godziny po nich modlitwa 

„Anioł Pański” i litania do Imienia Jezus. Do godziny 7
00

 był czas na 

zapisanie rozmyślania. O godzinie 7
00

 rano Msza św., a po niej czas na 

śniadanie i studium własne. 

 Od godziny 9
00

 zaczynały się wykłady. W poniedziałki, wtorki 

i czwartki o godzinie 10
15

 miała miejsce nauka śpiewu, a w piątki 

ceremonii liturgicznych, od godziny 10
45

 czas na studium prywatne, 

lekturę Pisma Świętego, rachunek sumienia i obiad. Po obiedzie na-

wiedzenie Najświętszego Sakramentu i godzina rekreacji. O 13
45

 ko-

ronka oraz nieszpory. Od 15
30

 studium prywatne i wykłady do 16
45

. 

Od 18
30

 pół godziny czytania duchownego, Anioł Pański i kolacja. 

Rekreacja do 20
30

, a potem modlitwy wieczorne. O godzinie 21
00

 

gaszenie świateł. 

 Raz w tygodniu w środę lub czwartek nie było zajęć dydaktycz-

nych, w tym dniu w okresie od listopada do Wielkanocy odbywały się 

powtórki przerobionego materiału. Od godziny 9
00

 miały miejsce pu-

bliczne dysputy z filozofii lub teologii 

 W niedziele i święta o 5
30

 były modlitwy a po nich rozmyślanie 

i konferencja duchowna, gdzie omawiano przepisy regulaminu. O go-

dzinie 10
45

 alumni słuchali objaśnień katechizmu trydenckiego.  

 W takich ramach organizacyjnych kontakt kleryków z wychowaw-

cami był sprawą codzienną. W ciągu dnia w życiu seminaryjnym było 

dużo miejsca na milczenie, nie wolno było odwiedzać sypialni kole-

gów, zaś gości z zewnątrz przyjmowano w rozmównicy. 

 Nie można również zapomnieć o oficjach kleryckich, czyli po-

szczególnych obowiązkach dotyczących różnych funkcji liturgicznych 

i prac porządkowych. Były one wyznaczane z przydziałem do litur-

gii katedralnej, seminaryjnej oraz pomocy poszczególnym księżom 

profesorom, w zależności od posiadanych posług lub święceń. W Ar-

chiwum Diecezjalnym zachowała się odrębna księga pt. „Oficja kle-

ryckie 1887-1890”. 
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 II. Plan roku 
 
 Według reguły z 1895 r. rok szkolny rozpoczynał się od pierwszych 

dni września rekolekcjami trzydniowymi i trwał do lipca, nie było 

w niej mowy o wyjazdach na ferie świąteczne.  

 

 III. Odpoczynek 
 
 Rekreacje spędzano zwykle poza domem w ściśle określonych 

miejscach. 

 Do tego celu służył także ogród seminaryjny. Wyraźnie zakazywano 

odwiedzania sypialni kolegów. Być może już wówczas działał jakiś 

teatr klerycki wzorowany na teatrach kolegiów jezuickich. Z zacho-

wanych materiałów źródłowych trudno wywnioskować o innych for-

mach odpoczynku kleryków, choć nie można wykluczyć, że takie 

również były obecne. 

 

_________ 
 

 

DARIUSZ MAJEWSKI 

 

THE DAILY LIFE OF STUDENTS 

OF THEOLOGICAL SEMINARY IN PŁOCK  

IN THE FIRST HALF OF THE 19th CENTURY 

 

Summary 

 

 The style of life and organisation of activities in the Płock seminary under the 

management of the Congregation of the Mission was supposedly similar to that in 

other institutions of this kind run by the Vincentans. The rhythm of life considerably 

resembled or derived from the rules of monastic life, especially in Vincentian monas-

teries. It was principally adjusted to achieving its aim, which was to prepare the can-

didates well for priesthood and ministry. It allowed for making optimal use of study 

time, pious practices, formative activities and – finally – of rest. Specific life rhythm 

was meant to prepare future priests for their subsequent duties. This style was almost 

wholly adopted after the merger of the Płock and Pułtusk seminaries under the man-

agement of diocesan priests since 1864. With time, some modifications were made, 

but in its main framework the style has survived until the present day. 

 

Translated by Hanna Rybkowska 
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INWENTARZ KSIĄG Z 1777 ROKU, 

JAKO ŹRÓDŁO DO BADAŃ NAD FORMACJĄ 

INTELEKTUALNĄ I DUCHOWĄ ALUMNÓW 

SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PŁOCKU 
 
 
 Przedmiotem niniejszego rozważania jest inwentarz ksiąg z 1777 roku 

– „Cathalogus Librorum Congregationis Missionis Domus et Seminarii 

Plocensis, comparatus Anno Dni 1777”, przechowywany w zbiorach 

Archiwum Diecezjalnego w Płocku. 

 Podejmując badania nad formacją intelektualną i duchową, a także 

w pewnym stopniu rekonstruując system nauczania w płockim semi-

narium diecezjalnym w II połowie XVIII stulecia, nie można pominąć 

podręczników i ksiąg, z których korzystali zarówno profesorowie 

wykładający różne przedmioty, jak i sami studenci
1
. Cel seminariów 

prowadzonych przez misjonarzy warunkował bowiem zakres i czas 

odbywanych w nich studiów, zaś polecenie Wincentego á Paulo 

w tym zakresie wskazywało na kierunek formacji przyszłych księży 

od których wymagano wysokich kwalifikacji intelektualnych i du-

chowych. Do osiągnięcia tego celu potrzebny był między innymi od-

powiedni zestaw dzieł najprzedniejszych teologów i uczonych. Należy 

w tym miejscu mocno podkreślić, że misjonarzom, zgodnie ze wska-

zaniami założyciela, nie wolno było wygłaszać samodzielnych wykła-

dów i odchodzić od ustaleń autora uznanego w danym okresie przez 

przełożonych za author classicus. Jeśli któryś z profesorów widział 

———— 
1 Akt erekcyjny Seminarium Duchownego i umowa z misjonarzami w Płocku miały 

miejsce 6 maja 1710 roku, ale otwarcie nastąpiło dopiero w 1717 roku, w tym czasie 

liczba kleryków wahała się od 4 do 10. Profesorów było zwykle dwóch w tym pre-

fekt, który również prowadził wykłady. W 1719 roku w Seminarium płockim obowią-

zywała zasada 2-letnich studiów. O długości trwania studiów decydował każdorazowo 

sam biskup. Zob. J. D u k a ł a, Szkoły Księży Misjonarzy, [w:] Dzieje Teologii Kato-

lickiej w Polsce, t. 2, cz. 2, red. M. R e c h o w i c z, Lublin 1975, s. 114, 125, 128. 
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potrzebę zastosowania w wykładach innego dzieła, musiał uzyskać na 

to zgodę przełożonych. I choć w późniejszym czasie tego wymogu nie 

przestrzegano tak ściśle, to jednak w znacznej mierze przywiązywano 

w zgromadzeniu dużą wagę do wyboru odpowiednich podręczników
2
. 

 Z punktu widzenia badawczego i poznawczego w niniejszym roz-

ważaniu bardzo istotny jest pierwszy Inwentarz Ksiąg Zgromadzenia 

Księży Misjonarzy dla Seminarium płockiego, spisany w 1777 roku, 

a zatem po upływie 67 lat od erygowania Seminarium Duchownego 

w Płocku w 1710 roku. Inwentarz jest odzwierciedleniem zbioru 

ksiąg, które zostały zgromadzone w latach od 1717 do 1777 roku 

w płockim środowisku seminaryjnym. 

 Sporządzony został przez dwie osoby, na co wskazuje różny dukt 

pisma. Opis bibliograficzny wszystkich dzieł – co zresztą nieco zdu-

miewa – nie prezentuje wysokiego poziomu umiejętności bibliotekar-

skich spisującego księgi. Opis dzieł jest lakoniczny, nie ma osobno 

wydzielonej rubryki dla wyszczególnienia nazwiska autora, tytułu, 

pełnego czy choćby skróconego adresu wydawniczego, z zastosowa-

niem podania miejsca i roku wydania dzieła, nie wspominając już 

o oficynie wydawniczej. Z elementów opisu zewnętrznego książki, 

bibliotekarz seminaryjny nie podaje żadnych szczegółów, oprócz for-

matu księgi oraz miejsca jej przechowywania, ograniczając się jedynie 

do lakonicznej informacji: Domus Missionis Plocensis, a także gdzie 

niegdzie podania liczby woluminów określonego tytułu. Nigdzie też 

nie podano sygnatury miejsca. Mając to na uwadze, że spisany księ-

gozbiór miał służyć zakładowi wychowawczo-naukowemu, jakim 

było Seminarium prowadzone przez misjonarzy w Płocku, inwentarz 

prezentuje niewielką znajomość sztuki spisywania ksiąg i właściwego 

ich opisywania. A zasady te były już znane i stosowane w początkach 

XVIII stulecia w wielu „starych” bibliotekach klasztornych. 

 Catahalogus Librorum z 1777 roku, ujmuje księgi w 21 działach 

zapisane w następującej kolejności: [1] Opera Sanctorum Patrum; 

[2] Libri Theologici; [3] Libri Polemici seu Controversistici; [4] Li-

bri Iuridici et Synodales; [5] Libri Scipturistici seu Comentarii in 

Scripturam; [6] Libri Rituales et Ceremoniales; [7] Libri Historici 

Sacri et Prophani; [8] Libri Concionatorii; [9] Libri Catehetici; 

———— 
2 M. H a ł a b u r d a, Krakowskie Seminarium Duchowne (1801-1901), Kraków 2007, 

s. 195. 



INWENTARZ KSIĄG Z 1777 ROKU, JAKO ŹRÓDŁO DO BADAŃ... 79 

[10] Libri Spirituales; [11] Vitae Sanctorum; [12] Libri Politici; 

[13] Libri Philosophi; [14] Libri Medicinales; [15] Rhetores et Poet-

ae; [16] Grammatici et Arithmetci; [17] Dictionaria; [18] Libri Gal-

lici et Germanici; [19] Libri Precarii; [20] Libri Miscellanei; 

[21] Libri Prohibiti. 

 Inwentarz ksiąg ujmujący wszystkie dzieła we wspomnianych 21 

działach tematycznych w pewnym stopniu różni się od analogicznych 

inwentarzy klasztornych. Jego odmienność w szeregowaniu poszcze-

gólnych dzieł wynikała bezpośrednio z charakteru samego księgozbio-

ru. A ten miał wyraźnie charakter dydaktyczny i był przystosowany 

do programu nauczania, jaki realizowali misjonarze w płockim Semi-

narium. Choć inwentarze ksiąg wielu bibliotek seminaryjnych i analo-

gicznie klasztornych były do siebie podobne, to jednakże pewne za-

chodzące różnice w doborze spisywanego księgozbioru świadczą o ich 

odrębności. Omawiany inwentarz z 1777 roku – co trzeba podkreślić – 

zasadniczo był inwentarzem ksiąg Congregationis Missionis Domus, 

lecz w dalszym ciągu tytułu dołączono określenie: et Seminarii Plo-

censis. A zatem można wnioskować, że spisane księgi związane były 

zarówno ze zgromadzeniem misjonarzy, jak i prowadzonym przez 

nich seminarium w Płocku. Fakt ten powodował zróżnicowanie księ-

gozbioru, oraz przystosowanie go do potrzeb dydaktycznych. Jak już 

zaznaczono, wnikliwą analizę zgromadzonego księgozbioru jest nie-

zwykle trudno przeprowadzić z uwagi na istotne braki zaistniałe przy 

spisywaniu ksiąg. Niestety spisujący nie zadał sobie trudu, by podać w 

miarę pełny opis dzieła, być może był do tego osobą nieprzygotowaną 

od strony fachowej. Przy spisywanych księgach nie zamieszczono 

adresu wydawniczego, w tym istotnego dla książki roku wydania oraz 

oficyny wydawniczej. Toteż starając się przybliżyć poszczególne tytu-

ły i ich autorów, można to w znacznej mierze uczynić per analogiam 

porównując inne katalogi ksiąg z tego okresu. I tak w dziale oznaczo-

nym [1] Opera Sanctorum Patrum, zapisano 15 tytułów w 11 volumi-

nach. Odnotowano między innymi: Epistola S. Hieronymi (br. m. wyd.), 

Bazylego Wielkiego, Opera Omnia, Św. Ambrożego Mediolańskiego, 

Officiorum librorum libri tres..., czy św. Efrema Syryjskiego również 

Opera omnia. Dział ten w przeciwieństwie do wielu analogicznych 

w innych bibliotekach klasztornych bądź seminaryjnych prezentuje się 

dość skromnie. Zdumiewa bardzo mała ilość voluminów, bo zaledwie 

jedenaście, zaś niektóre tytuły występują w kilku egzemplarzach, 
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np. dzieła św.Ambrożego z Mediolanu czy św.Bazylego Wielkiego. 

W omawianym inwentarzu, co warto podkreślić, znajdują się dzieła 

znakomitego tłumacza Biblii na język polski (tzw. Wulgata) – 

św. Hieronima. Są to: Epistolarum sive librorum epistolarum... (Bazy-

lea 1536), które stanowią ważną część jego spuścizny literackiej. Od-

zwierciedlają wybitną osobowość i erudycję teologa-biblisty, przeka-

zując zarazem bogactwo teologii i duchowości Wschodu. Do najważ-

niejszych należą: Listy św. Hieronima do św. Augustyna, oraz niektó-

re listy o charakterze ascetycznym, między innymi do Nepocjana i do 

Heliodora, traktujące o powołaniu
3
.  

 Wymienione w inwentarzu dzieła ojców Kościoła są dowodem na 

to, że choć biblioteka misjonarzy płockich była uboga w dzieła patry-

styczne, to posiadała jednak kilka znaczących tytułów. 

 Nieporównywalnie obszerniejszy jest dział drugi, Libri Theologici, 

w którym odnotowano 69 tytułów w 74 woluminach. Księgi z tego 

działu, obok ksiąg z zakresu teologii moralnej, filozofii i prawa były 

najliczniej prezentowane na półkach biblioteki. Z tego też względu 

przykładano dużą wagę do tego, by gromadzić w bibliotece dzieła 

mające za przedmiot rozważania teologiczno-doktrynalne o dogma-

tach wiary katolickiej, przede wszystkim św. Tomasza z Akwinu. Stąd 

obecność w inwentarzu dzieła Akwinaty: Summa theologica, łączące-

go ściśle i organicznie teologię moralną i dogmatyczną w jedną ca-

łość
4
. W zbiorach biblioteki misjonarzy nie zabrakło dzieła Piotra 

Gazzanigi, wybitnego wiedeńskiego teologa polemisty Theologia 

polemica (Wiedeń 1778-1779), zawierającego obronę religii chrześci-

jańskiej czy Summy teologicznej Henryka Henniqueza
5
. W dziale 

ksiąg teologicznych spisujący zamieścił też dzieła z zakresu teologii 

moralnej, stąd obok fundamentalnego dzieła Tomasza z Akwinu 

Summa theologica, dzieł Roberta Bellarmina, Ludwika Abelly, nie 

zabrakło teologii moralnej w ujęciu Kajetana Corosy czy Jakuba Ber-

tholdta
6
. Z kolei księgi z zakresu prawa kanonicznego, cywilnego 

———— 
3 J.M. M a r s z a l s k a, Biblioteka opactwa cystersów w Szczyrzycu do końca XIX 

wieku. Dziedzictwo wieków, Tarnów 2007, s. 187-188. 
4 ADP, Cathalogus Librorum Congregationis Missionis Domus et Seminarii Plocensis, 

comparatus Annmo Dni 1777. Libri theologici, bez sygn., poz. 11. 
5 Tamże, poz. 14, 23. 
6 ADP, Cathalogus Librorum Congregationis Missionis Domus et Seminarii Plocensis, 

comparatus Annmo Dni 1777. Libri morales, bez sygn., poz. 3, 30. 
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i tzw. Libri synodales, zostały ujęte w inwentarzu w jednym spisie. 

Wśród 44 tytułów na uwagę zasługuje obecność najstarszego źródła 

prawa świeckiego jaki jest Codcis Iustyniani libri XII, wydane w No-

rymberdze w 1530 roku
7
. Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjona-

rzy posiadała dzieła prawne, popularne w epoce nowożytnej, w opar-

ciu o które prowadzone były wykłady w Seminarium, zarówno z pra-

wa kanonicznego jak i cywilnego. W analizowanym inwentarzu 

z 1777 roku, na pierwszym miejscu odnotowano Dekretały Gracjana 

(Paryż 1601), które zawierały przepisy prawne, zebrane z kanonów 

soborów powszechnych, ważniejszych synodów, dekretałów papie-

skich oraz pism ojców Kościoła i pisarzy chrześcijańskich, powsta-

łych w pierwszej połowie XII stulecia
8
. W inwentarzu odnotowano 

również obecność Constitutiones synodales diocesis varmiensis, Con-

stituciones et decreta synodi posnaniensi, czy Ad clerum plocensem 

epistola pastoralis z 1753 roku. Rodzimą literaturę prawniczą repre-

zentowały w inwentarzu z 1777 roku ważne pomniki ustawodawstwa 

kościelnego jak i cywilnego, w tym między innymi: Volumina Legum 

Regni Poloniae
9
, Konstytucje koronne Stanisława Kożuchowskiego 

per ordinum alphabeticum ułożone
10

, czy Inwentarz konstytucji 

koronnych
11

. Ważnym dziełem z dziedziny prawa były też Statuta 

Regni Poloniae in ordinem alphabeti digesta ..., wydane w Krakowie 

w 1563 roku, autorstwa Jana Herburta, prawnika i historyka
12

. Mimo 

braku sejmikowej akceptacji było ono w stałym użyciu i doczekało się 

w następnych wiekach kilku wydań
13

. Dział literatury prawniczej 

w zdecydowanej większości reprezentowany był w inwentarzu dzie-

łami z zakresu prawa cywilnego czy ustawodawstwa synodalnego, co 

zapewne podyktowane było względami praktycznymi i wymogami 

nauczania alumnów w płockim seminarium duchownym. 

———— 
7 ADP, Cathalogus Librorum Congregationis Missionis Domus et Seminarii Plocen-

sis, comparatus Annmo Dni 1777. Libri Iuridici et Synodales, bez sygn., poz. 19. 
8 A. V e t u l a n i, Corpus iuris canonici, Encyklopedia Katolicka, t. 3, Lublin 1989, 

kol. 597-600. 
9 ADP, Cathalogus Librorum Congregationis Missionis Domus et Seminarii Plocensis, 

comparatus Annmo Dni 1777. Libri Iuridici et Synodales, bez sygn., poz. 15. 
10 Tamże, poz. 16. 
11 Tamże, poz. 30. 
12 Tamże, poz. 17. 
13 J.M. M a r s z a l s k a, Biblioteka opactwa cystersów w Szczyrzycu do końca XIX 

wieku, s. 209-210. 
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 Ważnym dla kształcenia, lecz niezbyt zasobnym ilościowo, był 

dział ksiąg historycznych, liczący 36 tytułów, gdzie obok dzieł auto-

rów historycznych doby staropolskiej odnotowano w inwentarzu dzie-

ła dotyczące odbywania synodów płockich. Niestety w spisie (zapew-

ne również i samej bibliotece) zabrakło dzieł historyków starożytnych 

i obcych. W dziele Historici sacri et propani, godne odnotowania jest 

dzieło dominikanina, historyka Kościoła i mariologa Abrahama 

Bzowskiego, który z polecenia papieża Pawła V kontynuował w Rzy-

mie Annales Ecclesiastci ..., Cezara Baroniusza. Owocem podjętych 

przez niego prac były trzy tomy Historiae Ecclesiasticae, stanowiace 

streszczenie Roczników Baroniusza, oraz dziewięć tomów Annales 

(XIII- XXI), obejmujących lata 1198-1572
14

. Bibliotheca Missionis 

Domus Plocensis posiadała zaledwie dwa tomy tego dzieła
15

. Kościel-

na i świecka historiografia prezentowała się nader skromnie na pół-

kach biblioteki. Reprezentowana była dziełem Jana Kwiatkiewicza 

Roczne dzieje kościelne ..., czy Wawrzyńca Bertha Compendium hi-

storiae-ecclesiaticae
16

. Inwentarz nie odnotowuje wybitnych historio-

grafów epoki np. Marcina Bielskiego, Marcina Kromera, Krzysztofa 

Warszewickiego, Wespazjana Kochowskiego, czy Szymona Staro-

wolskiego. Uwagę zwraca natomiast obecność dzieła Opera posthu-

ma, (Antwerpia 1643), biskupa płockiego Stanisława Łubieńskiego, 

zapisana jako: Opera Stanislai Łubieński, eppiscopi Plocensis com-

plectentia historia regni et vitas episcoporum plocensium
17

, nadto 

Opus epistolarum historico-familiaricum Andrae Załuski eppiscopi 

plocensis et varmiensis
18

. Analizując ten dział w inwentarzu można wy-

snuć wniosek, że zarówno historia Kościoła jak i historia powszechna nie 

były przedmiotem szczególnego zainteresowania i troski w doborze tytu-

łów, niezbędnych do studiów w tej dziedzinie. 

 Bez wątpienia najzasobniejszym działem było Kaznodziejstwo, 

liczące 100 tytułów w 143 woluminach. Zgromadzone i zapisane 

księgi w dziale Libri concionatorii, zawierały traktaty z zakresu wy-

———— 
14 E. O z o r o w s k i, Bzowski Abraham Stanisław (ok. 1567-1637), [w:] Słownik Pol-

skich teologów Katolickich, t. 1, red. E.H. W y c z a w s k i, Warszawa 1981, s. 267-271. 
15 ADP, Cathalogus Librorum Congregationis Missionis Domus et Seminarii Plocen-

sis, comparatus Annmo Dni 1777. Libri Historici sacri et propani, bez sygn., poz. 2. 
16 Tamże, poz. 1, 19. 
17 Tamże, poz. 10. 
18 Tamże, poz. 11. 
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mowy kościelnej, teorii homiletyki, „różne dyskursa”, czy kazania 

niedzielne i świąteczne na różne okresy roku liturgicznego, nadto 

kazania pogrzebowe, okolicznościowe i panegiryczne. Wśród autorów 

kazań na niedziele i święta w inwentarzu odnotowano obecność wielu 

znakomitych przedstawicieli polskiego kaznodziejstwa nowożytnego, 

głównie z kręgów zakonnych ale również i diecezjalnych. W inwenta-

rzu z 1777 roku nie zabrakło kazań franciszkanina reformaty Fran-

ciszka Rychłowskiego, którego zbiory kazań maryjnych i świątecz-

nych zawierają głęboką naukę teologiczną
19

, jezuity Piotra Skargi
20

 

czy kanonika regularnego laterańskiego z klasztoru Bożego Ciała 

w Krakowie – Jacka Liberiusza, reprezentowanego dziełem Gospodyni 

nieba i ziemi Najświętsza Panna Maria ... (Kraków 1650) i Gospodarz 

nieba i ziemi Jezus Chrystus Syn Boży... (Kraków 1669)
21

. 

 Kilka spośród wpisanych do inwentarza kazań to mowy okoliczno-

ściowe i panegiryczne, tak bardzo popularne w XVII i pierwszej po-

łowie XVIII wieku. Wszelkie panegiryki, zarówno te na okoliczność 

radosną jak i żałobne, zawierały w sobie zazwyczaj sporo przesadnego 

zachwytu i pochlebstwa. Wszystkie bowiem powstawały według 

określonego schematu. Do najwybitniejszych panegirystów epoki 

nowożytnej zaliczani są akademicy krakowscy: Marcin Bielecki, Jan 

Cynerski, Stanisław Bieżanowski, Szymon Makowski, Piotr Krakow-

ski i Wawrzyniec Śmieszkowski
22

. Czytając je i rozważając każde 

słowo, ćwiczono się nade wszystko w głoszeniu mów pochwalnych 

tych zabarwionych radością i tych pełnych smutku i zadumy, wygła-

szanych z reguły na okoliczność śmierci, tak bardzo nieuchronnej. 

Inwentarz Domus Missionis Plocensis odnotowuje między innymi: 

Kazania panegiryczne Stanisława Chorotta
23

, Kazania pogrzebowe, 

———— 
19 ADP, Cathalogus Librorum Congregationis Missionis Domus et Seminarii Plocensis, 

comparatus Annmo Dni 1777. Libri concionatorii, bez sygn., poz. 91; G.A. W i -

ś n i o w s k i, Rychłowski Franciszek (1573-1611), [w:] Słownik Polskich teologów 

Katolickich, t. 3, red. E.H. W y c z a w s k i, Warszawa 1982, s. 535-537.  
20 ADP, Cathalogus Librorum Congregationis Missionis Domus et Seminarii Plocensis, 

comparatus Annmo Dni 1777. Libri concionatorii, bez sygn., poz. 95. 
21 Tamże, poz. 8, 10. 
22 J.M. M a r s z a l s k a, Biblioteka opactwa cystersów w Szczyrzycu do końca XIX 

wieku, s. 202. 
23 ADP, Cathalogus Librorum Congregationis Missionis Domus et Seminarii Plocensis, 

comparatus Annmo Dni 1777. Libri concionatorii, bez sygn., poz. 23. 
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franciszkanina Tomasza Dygona
24

. Nie zabrakło też Kazań politycz-

nych np. pijara Samuela Wysockiego, Kazania wygłoszone podczas 

Trybunału Koronnego
25

. Wszystkie zebrane w bibliotece i spisane 

w inwentarzu kazania, bez względu na autorstwo i tematykę stanowiły 

materiał do ćwiczenia się w pisaniu i głoszeniu Słowa Bożego na róż-

ną okoliczność przez alumnów płockich w XVIII wieku. 

 Znacznie później, bo już w XX stuleciu, arcybiskup Antoni Julian 

Nowowiejski zapisał: „Seminarium płockie, którym misjonarze kieru-

ją od 1717 roku, już w 1774 roku ma nowy program studiów. Oddziela 

się w nim teologię dogmatyczną od moralnej, wprowadza nowe od-

rębne przedmioty, jak historię Kościoła, prawo kanoniczne, egzegezę 

biblijną. Nowy program zawiera również polecenie nauczania arytme-

tyki, geometrii i geografii”
26

. 

 Zapewne o wprowadzeniu nowego programu nauczania w 1774 ro-

ku, w którym wyraźnie wyodrębniono jako osobne przedmioty teolo-

gię dogmatyczną i moralną a także szereg innych dyscyplin nauko-

wych sporządzony został Inwentarz ksiąg w 1777 roku. A zatem jest 

on pełnym odzwierciedleniem tego, co nauczano już w drugiej poło-

wie XVIII stulecia a także w oparciu o jakie dzieła (podręczniki) ów 

program realizowano. Piśmiennictwo teologiczne znajdujące się 

w zasobach biblioteki seminaryjnej było ukierunkowane praktycznie. 

Zdecydowanie koncentrowało się na zagadnieniach związanych 

z sakramentem pokuty, praktyką duszpasterską oraz kaznodziejstwem. 

W tym czasie nauczano teologii dogmatycznej w płockim Seminarium 

w oparciu o dzieło Ludwika Abelly'ego Medulla Teologica ... ex Sa-

cris Scriptura ... (Paryż 1650), który był pierwszym podręcznikiem 

teologii dogmatycznej, jakiego używano w ogóle w seminariach pro-

wadzonych przez misjonarzy
27

. Dzieło to zarówno w części dogma-

tycznej jak i moralnej było podręcznikiem pisanym z myślą o celu 

praktycznego przygotowania kandydatów do święceń. Trzeba zazna-

czyć, że Abelly opracował swój podręcznik według tych dyrektyw, 

———— 
24 Tamże, poz. 3. 
25 Tamże, poz. 13. 
26 A.J. N o w o w i e j s k i, Seminarium Płockie, „Roczniki Obydwu Zgromadzeń 

św. Wincentego á Paulo”, 1934, s. 413; Por. J. D u k a ł a, Szkoły Księży Misjonarzy, 

[w:] Dzieje Teologii Katolickiej w Polsce, t. 2, cz. 2, s. 128-129. 
27 ADP, Cathalogus Librorum Congregationis Missionis Domus et Seminarii Plocensis, 

comparatus Annmo Dni 1777, bez sygn., poz. 9. 
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które obowiązywały u misjonarzy w oparciu o zalecenia samego 

św. Wincentego á Paulo, oraz uchwał konwentów generalnych
28

. Pod-

ręczniki Abelly'ego odnotowane w wielu egzemplarzach w płockim 

Inwentarzu, z czasem wyparło dzieło Piotra Colleta Institutiones 

Theologiae scholastica ... (Paryż 1749), wprowadzone w drugiej po-

łowie XVIII wieku. Było ono streszczeniem dogmatyki Praelectiones 

Theologica ... (Paryż 1733-1760), Honorata Tournell'ego
29

.  

 Jednakże praktyczne nastawienie studium w seminariach misjonar-

skich wyznaczało uprzywilejowane miejsce teologii moralnej w pro-

gramie prowadzonych zajęć. Świadczy o tym również spis ksiąg z za-

kresu szeroko pojętej moralistyki wspomnianego Inwentarza. Do wy-

kładów teologii moralnej nadal służył podręcznik Ludwika Abelly'ego, 

jednakże widoczna jest już obecność innego fundamentalnego dzieła, 

którym było Medulla Theologica Moralis... (Kolonia 1701), Hermana 

Busenbauma, niemieckiego jezuity, rektora kolegiów w Münster 

i Hildesheim
30

. Uznanym i cenionym przedstawicielem środowiska 

teologów moralistów w XVIII wieku był francuski jezuita, Paweł 

Gabriel Antoine, reprezentowany w spisie ksiąg trzytomowym dzie-

łem Theologia Moralis universa ... (Rzym 1783)
31

. Warto nadmienić, 

że dzieło to na polecenie papieża Benedykta XIV wydano z uzupeł-

nieniem F. da Carbignana w Rzymie w 1767 roku, jako podręcznik 

służący dla Kongregacji Rozkrzewiania Wiary
32

.  

 Formacja intelektualna i teologiczna alumnów pogłębiona była 

również o dzieła z zakresu teologii polemicznej z reguły służące jako 

pomoce dydaktyczne profesorom wykładającym teologię dogma-

tyczną. Wśród około 30 tytułów o charakterze polemicznym, należy 

wymienić dzieło kardynała Roberta Bellarmina, Disputationes con-

troversiss fidei adversus huius temporis hereticos ... (Paryż 1602). 

Dzieło to napisane w obronie wiary katolickiej przed szerzącym się 

protestantyzmem przyniosło autorowi duży rozgłos i uznanie w śro-

dowisku katolickim o czym świadczą jego liczne wznowienia a także 

———— 
28 J. D u k a ł a, Szkoły Księży Misjonarzy, [w:] Dzieje Teologii Katolickiej w Polsce, t. 2, 

cz. 2, s. 104-169. 
29 ADP, Cathalogus Librorum Congregationis Missionis Domus et Seminarii Plocensis, 

comparatus Annmo Dni 1777, bez sygn., poz. 32. 
30 Tamże, poz. 9. 
31 Tamże, poz. 46. 
32 T. O b ł ą k, Antoine Paul Gabriel, Encyklopedia Katolicka, t. 1, Lublin 1989, kol. 656. 
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wpływ na świadomość katolicką po soborze trydenckim
33

. Toteż misjo-

narze zadbali o to, by było ono obecne w programie kształcenia przy-

szłych kapłanów diecezji płockiej, podobnie jak dzieła innego wybitnego 

polemisty swojej epoki, Jerzego Gengella. Ten ostatni reprezentowany 

był w zbiorze ksiąg tytułem, Eversio atheismi seu foro Deo contra 

atheos libri duo ... (Brunszwik 1716) oraz wydanym w rok później Ad-

miranda Zvingli et Calvini tribus exposita tractatibus ... (Praga 1717)
34

.  

 W myśl zasady obowiązującej w seminariach prowadzonych przez 

misjonarzy, studium nad obowiązującą lekturą musiało tworzyć pełną 

harmonię intelektualno-duchową. Wszystko to wymagało odpowied-

niej i wszechstronnej wiedzy od teologii i prawa począwszy, na libri 

miscellanei i libri prohibiti skończywszy. Zgromadzone w przeciągu 

półwiecza księgi Congregationis Missionis Domus et Seminarii Plo-

censis, odzwierciedlają cały system kształcenia podjęty przez Zgro-

madzenie Misjonarzy w Płockim Seminarium Duchownym. Księgo-

zbiór seminaryjny, obok wykładów stanowił bowiem najpoważniejsze 

źródło zdobywania i poszerzania wiedzy. Zdominowany przez litera-

turę teologiczno-prawną, w której znaczące korpusy stanowiły teolo-

gia dogmatyczna, teologia moralna, kaznodziejstwo, katechetyka, 

egzegeza biblijna, teologia duchowości, liturgika, czy hagiografia, 

uzupełniany był przez księgi z zakresu medycyny, retoryki i poetyki, 

gramatyki, arytmetyki aż po niezbędne dykcjonarze. Wśród tych 

ostatnich w inwentarzu odnotowano jedno z najważniejszych dzieł 

nowożytnej gramatyki Dictionarium undecim linquarum (Bazylea 

1605), autorstwa wybitnego włoskiego leksykografa, augustianina – 

Ambrożego Calepio (Calepino)
35

. Z kolei najcenniejszym dziełem 

polskiej leksykografii odnotowanym w inwentarzu jest trzytomowy 

Thesaurus latino-polono-graecus (Kraków 1626), autorstwa, jezuity 

———— 
33 ADP, Cathalogus Librorum Congregationis Missionis Domus et Seminarii Plocensis, 

comparatus Annmo Dni 1777, bez sygn., poz. 24; J.M. M a r s z a l s k a, Biblioteka 

opactwa cystersów w Szczyrzycu do końca XIX stulecia. Dziedzictwo wieków, Tarnów 

2007, s. 213. 
34 ADP, Cathalogus Librorum Congregationis Missionis Domus et Seminarii Plocensis, 

comparatus Annmo Dni 1777, bez sygn., poz. 20; poz. 2. 
35 ADP, Cathalogus Librorum Congregationis Missionis Domus et Seminarii Plocensis, 

comparatus Annmo Dni 1777, Libri dictionaria, bez sygn., poz. 1; J. D u c h n i e w -

s k i, Calepio Ambrosio (1435-1510), Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1989, 

kol. 1278-1279. 
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i leksykografa – Grzegorza Knapiusza
36

, w którym wykazał się on 

ogromną erudycją zaś współcześni nadali mu przydomek „encyklope-

dii języka greckiego, łacińskiego i wszelkiej uczoności”. Księgi wpi-

sane w obrębie tego niewielkiego działu (było ich zaledwie 10) sta-

nowiły nieodzowna pomoc dla wszystkich studiujących literaturę kla-

syczną, zarówno chrześcijańską jak i niechrześcijańską. Były też po-

mocne i niezbędne w lekturze dzieł obcojęzycznych. 

 A zatem program nauczania, to co w seminariach określano wła-

ściwą formacją intelektualną był w pełni realizowany o najnowsze 

opracowania, nie pomijając prac wcześniej wydanych. Tak też było 

w przypadku formacji duchowej, którą poza wskazanymi praktykami, 

realizowano w oparciu o bogatą literaturę, określaną w inwentarzu 

jako Libri Spirituales. Dział ten wymienia 128 dzieł, co w porównaniu 

z innymi działami jest dużą liczbą np. Vitae Sanctorum odnotowuje 

15 dzieł, czy Libri Precarii zaledwie 11. 

 Zarówno w księgozbiorze – jak i w formacji duchowej zaznacza 

swoją obecność via moderna. Z prądami intelektualnymi viae moder-

nae łączy się ściśle ruch devotionis modernae, który kładł duży nacisk 

na życie wewnętrzne i jego stały rozwój. Klasycznym przykładem 

dzieła z kręgu devotionis modernae jest De imitatione Christi, przypi-

sywane Tomaszowi a Kempis. Dziełko to odnotowuje Cathalogus 

Librorum aż w dziewięciu egzemplarzach. Alumni płockiego Semina-

rium, prowadzonego przez misjonarzy realizowali program pogłębia-

nia życia duchowego również w oparciu o innych autorów, których 

dzieła obecne były na półkach Biblioteki. Były wśród nich między 

innymi dzieła: Kaspra Drużbickiego, Marcina Rubczyńskiego, Jana 

Krasseta, Tomasza Młodzianowskiego czy Franciszka Salezego. Obok 

rozpraw dotyczących „Prawd wiecznych” – Rosigniolego, czy „Poli-

tyki chrześcijańskiej” – Jaszkiewicza, studiowano„Traktat o cierpli-

wości chrześcijańskiej” – Marcina Rubczyńskiego, „Próby nieomylne 

ducha” – Józefa Kobielskiego, aż po anonimowe traktaty „O wzgar-

dzie świata” czy „Żołnierskie nauki do nabożeństwa”
37

. A zatem 

———— 
36 ADP, Cathalogus Librorum Congregationis Missionis Domus et Seminarii Plocen-

sis, comparatus Annmo Dni 1777, Libri dictionaria, bez sygn., poz. 4; M. P l e z i a, 

Knapiusz Grzegorz (ok. 1564-1639), Polski Słownik Biograficzny, t. 13, Wrocław-

Warszawa-Kraków 1967-1968, s. 107-108. 
37 ADP, Cathalogus Librorum Congregationis Missionis Domus et Seminarii Plocensis, 

comparatus Annmo Dni 1777, bez sygn., poz. 61; poz. 62; poz. 49; poz. 54; poz. 76; poz. 94. 
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jasno wynika z samego doboru ksiąg wpisanych do Inwentarza, że 

w procesie kształcenia seminaryjnego obok formacji intelektualnej 

ważną rolę odgrywała formacja duchowa. W Seminarium płockim, 

prowadzonym przez Zgromadzenie Misji, formacja ta zgodnie z cha-

ryzmatem założyciela stanowiła najistotniejszy element przygotowa-

nia do kapłaństwa. Trzeba zaznaczyć, że św. Wincenty á Paulo, kładąc 

nacisk na zdobywanie wysokich kwalifikacji intelektualnych przez 

przyszłych kapłanów, obawiał się, że formowanie kapłanów o wyso-

kich kwalifikacjach naukowych nie przyniesie od razu oczekiwanych 

efektów, gdyż, jak wielokrotnie dowodził w swoich pismach, w przy-

szłej pracy pomimo posiadanej wiedzy, mogliby mieć trudności 

z umiejętnym przekazem prawd wiary. Wobec tego głównym celem 

jaki Założyciel postawił przed seminariami duchownymi było w pierw-

szym rzędzie wychowywanie kleryków na głęboko wierzących, odda-

nych władzy kościelnej, gorliwych i pobożnych kapłanów
38

.  

 Mając to wszystko na uwadze nie ma wątpliwości, że przy doborze 

podręczników bądź lektur uzupełniających je, misjonarze kierowali 

się kryterium wypracowanym na konwentach generalnych. Podnoszo-

no aspekt, aby przede wszystkim unikać ksiąg budzących zastrzeżenia 

doktrynalne i nie posiadających aprobaty Stolicy Apostolskiej. Zale-

cano posługiwanie się tymi opracowaniami, które pod względem tak 

objętości jak i sposobu wykładu najbardziej nadawały się do użytku 

seminarzystów i były łatwo dostępne dla alumnów
39

. Obok dzieł, któ-

re były zamieszczone w spisie inwentarzowym Biblioteki, profesoro-

wie wykładający w Seminarium płockim prowadzili zajęcia w oparciu 

o własne skrypty, wszelkiego rodzaju wypisy opracowane zapewne na 

podstawie wielu innych tekstów, które tworzyły tematyczne syntezy. 

Te podręczne i ważne pomoce naukowe wielokrotnie przytaczany tu 

Cathalogus Librorum, nie odnotowuje. 

 To co trzeba szczególnie podkreślić to fakt, że Cathalogus Libro-

rum Congregationis Missionis Domus et Seminarii Plocensis, compa-

ratus Annmo Dni 1777, jest jednym z pierwszych Inwentarzy ksiąg, 

w oparciu o które swoje wykłady przygotowywali misjonarze w pro-

———— 
38 J. D u k a ł a, Formacja alumnów diecezjalnych przez Księży misjonarzy w latach 

1675-1864, „Nasza Przeszłość”, 86/1996, s. 12-13. 
39 J. D u k a ł a, Ratio studiorum w seminariach diecezjalnych pod zarządem Księży 

misjonarzy (1675-1864), „Nasza Przeszłość”, 61/1984, s. 203. 
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wadzonym przez siebie Seminarium. Sami dbali też o to, aby w pro-

wadzonych przez siebie seminariach stosować podręczniki, które były 

uznane i zatwierdzone przez odpowiednią władzę kościelną. Odzwier-

ciedla to w pełni dobór dzieł choćby z teologii dogmatycznej i moral-

nej widoczny w omawianym Inwentarzu. 

 

_________ 

 

 
JOLANTA M. MARSZALSKA 

 

THE INVENTORY OF BOOKS FROM 1777 AS A SOURCE FOR STUDIES  

ON THE INTELLECTUAL AND SPIRITUAL FORMATION  

OF THE ALUMNI OF THE THEOLOGICAL SEMINARY IN PŁOCK 

 

Summary 

 

 The aim of seminaries managed by the Congregation of the Mission had influence 

on the scope and duration of studies and the instructions of Vincent a Paulo denoted 

the formation direction of future priests, who were expected to posses high intellectual 

and spiritual qualifications. To achieve this aim an adequate set of works by the most 

renowned theologians and scholars was required.  

 According to the rules in effect in the seminaries managed by the Congregation of 

the Mission, the obligatory reading was meant to constitute a full intellectual and 

spiritual harmony. All this demanded an adequate and comprehensive knowledge of 

theology and law. The choice of textbooks and additional reading was determined by 

the criterion laid down during the general conventions. 

 Books that raised doctrinal objections and did not have the Holy See approval were 

to be avoided above all. Those which were most suitable for seminarists as far as their 

volume and the manner of the discourse went as well as those easily accessible for the 

alumni were recommended. 

 Apart from works from the inventory of the Library, professors of the Płock semi-

nary based their lectures on their own textbooks, various excerpts assuredly prepared 

on the basis of many other texts constituting thematic syntheses. 

 

Translated by Hanna Rybkowska 
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„SZKOŁA POZBAWIONA KARNOŚCI TO MŁYN 

BEZ WODY” – PROBLEM DYSCYPLINY SZKOLNEJ 

W CZASACH PRZEDROZBIOROWYCH 
 
 
 Dyscyplina szkolna czasów przedrozbiorowych to problem złożony 

i niejednoznaczny. W odniesieniu do epoki staropolskiej, często utożsa-

miany jest z karami fizycznymi, bez uwzględniania szerokiego kontekstu 

historycznego tego zjawiska. Wyobrażenie o dyscyplinie staropolskiej 

jest często tylko powierzchowne, związane z przyjęciem ogólnego zało-

żenia, że była większa niż obecnie. Pogląd taki jest związanym przede 

wszystkim z brakiem dogłębnego opracowania tego zagadnienia. Podnosi 

się go zazwyczaj przy okazji omawiania modelów wychowawczych po-

szczególnych szkół czy dzieł pedagogicznych pisarzy, jako jeden z aspek-

tów prezentowanej teorii czy praktyki szkolnej. Jednak monografie szkół 

dają zazwyczaj tylko fragmentaryczne ujęcie tego zagadnienia, a z kolei 

poglądy teoretyków wychowania, zawierają jedynie modelowe przykłady 

działań w odniesieniu do wychowania i nauczania. Brak jest więc tak 

naprawdę danych źródłowych, jednoznacznie określających omawiany 

problem. Stąd potrzebne jest szersze spojrzenie na temat dyscypliny 

szkolnej, którą należałoby rozpatrywać w kontekście zarówno historii 

myśli pedagogicznej i historii szkolnictwa, jak również – historii społecz-

nej i historii obyczajowości.  

 Wyznacznikiem zjawiska dyscypliny jest rola i pozycja dziecka 

w danej społeczności w poszczególnych okresach historycznych, które 

niosą niejednolity pogląd na dzieciństwo. O ile starożytne poglądy 

pedagogiczne są bardzo rozbudowane i dotykające specyfiki dzieci, 

potrzeb ich wychowywania i kształcenia dla dobra rodziny i państwa
1
, 

———— 
1 Jedną z pierwszych koncepcji wychowania dzieci sformułował filozof grecki Platon. 

Uważał on, iż głównym przedmiotem troski właściwie dobranego wychowawcy powinno 

być kształcenie charakteru dziecka, powściąganie kaprysów, ograniczanie zachcianek 
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to w epoce średniowiecza okres dziecięctwa zanika w świadomości 

społecznej, dzieci są zespolone ze światem dorosłych i skierowane ku 

Bogu (na obrazach dzieci to miniaturki dorosłych)
2
. Dopiero huma-

nizm, ze swym nakierowaniem na wszystko co ludzkie, przynosi po-

nowne postrzeganie odrębności świata dziecięcego, mającego inne niż 

dorośli wymagania edukacyjne. To poczucie specyfiki dziecka, wyra-

żające się troską o jego moralny rozwój, wyraża pogląd XVI i XVII 

wiecznych wychowawców o niedoskonałości okresu dziecięcego
3
. 

Ma to swoje inklinacje co do postępowania z dziećmi w środowisku 

zarówno rodzinnym, jak i szkolnym w okresie staropolskim. 

 Należy też pamiętać o tym, że wraz z rozwojem koncepcji wycho-

wawczych, już w starożytności doprecyzowywał się ideał człowieka 

odpowiedzialnego za wychowanie – nauczyciela. Ewolucyjny charak-

ter zawodu nauczyciela trwał, począwszy od traktowania pracy 

w szkole jako ostatniej możliwości utrzymania się przy życiu i przy-

padkowości podejmowania się zadań wychowawczych (lekceważący 

stosunek Ateńczyków do tego zajęcia), poprzez ujawnianie się misji 

nauczania w poglądach sofistów, aż po usytuowanie wysoko w społe-

czeństwie opinii o zawodzie nauczycielskim u Isokratesa
4
. Z kolei 

surowość nauczyciela nie budziła sprzeciwu w społeczeństwie rzym-

———— 
dziecka oraz przyuczenie do karności. Wszystkie te zabiegi powinny przebiegać tak, aby 

nie upokarzały dzieci. Koncepcję wychowania zgodnego z prawami natury (zachęta 

i pochwała zamiast bicia) rozwinął Plutarch w rozprawie pt. „O wychowaniu dzieci”, Por.: 

W. B o b r o w s k a - N o w a k, Historia wychowania przedszkolnego, Warszawa 1978.  
2 Zgodnie z ideałem chrześcijańskim, celem wychowania stał się rozwój cnót moral-

nych, życie dla Boga i pobożność. U podstaw edukacji stało wyrobienie postawy asce-

tycznej, pełnej umartwiania się i pokory, a wzorcami postępowania stały się święte 

postaci w milczeniu znoszące razy. Odbiciem znaczenia i powszechności kar średnio-

wiecznych są sentencje m.in.: Różdżką Duch święty dzieci bić radzi – Różdżka do nieba 

dzieci prowadzi. Uzasadnienie surowych kar cielesnych w traktacie „O wychowaniu 

dzieci królewskich” Vincentego z Beauvais zasadzało się na 9 przyczynach, wg któ-

rych chętnie i dobrowolnie należy przyjmować karę; por.: Materiały do ćwiczeń 

z historii wychowania, [wybór S. K o t], cz. 1, Warszawa 1994, s. 59-62. 
3 P. A r i è s, Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, Gdańsk 1995, 

s. 135. 
4 Isokrates żądał od nauczycieli wysokich kwalifikacji moralnych i umysłowych, ale 

równocześnie wymagał od uczniów i społeczeństwa szacunku dla nich, twierdząc, że 

uczniowie powinni wyżej cenić nauczycieli od rodziców, gdyż zawdzięcza im uczeń 

tylko życie, nauczycielowi zaś – życie dobre i szczęśliwe; S. K o t, Historia Wycho-

wania, t. 1, Warszawa 1996, s. 67. 
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skim, gdyż kary uważano za całkiem naturalny środek przeciw opie-

szałości uczniów. Wspomnienie św. Augustyna o szkole pokazuje, 

jakie uznanie w oczach społeczeństwa rzymskiego miała dyscyplina: 

gdy byłem opieszały karano mnie biciem... mały, ale nie z małym uczu-

ciem błagałem Ciebie Boże, aby mnie w szkole nie bito. A kiedyś mych 

próśb nie słuchał... śmiali się starsi , nawet rodzice, którzy mi przecież 

niczego złego nie życzyli, śmiali się z plag moich, wielkiego i ciężkiego 

naówczas nieszczęścia mego
5
. Tymczasem model odpowiedzialnego 

i kompetentnego nauczyciela autorstwa Marka Fabiusza Kwintyliana, 

który siłą swego charakteru a nie strachem jedna sobie uczniów, jest 

sprzeczny z rzymskim przyzwoleniem karności. Widać więc, jak swo-

istego rodzaju sprzeczność zachodziła od najdawniejszych czasów 

pomiędzy zaleceniami co do wychowania, a odpowiedzialnością 

i kwalifikacjami osób zaangażowanych w nauczanie i wychowanie oraz 

realiami szkolnymi i postrzeganiem środowiska szkolnego. Ujawnia 

się też przy tym, pozytywny wymiar karności, związany z wyznacza-

niem przez autorytet nauczyciela granic determinujących postępowa-

nie uczniów, który w naturalny sposób przenosi się na kolejne epoki. 

 Dyscyplina (z łacińskiego nauczanie, instruowanie), rozumiana jest 

z pedagogicznego punktu widzenia jako podporządkowanie się normom 

regulującym stosunki w danej zbiorowości (np. szkolnej) i zachodzące 

w niej procesy edukacyjne
6
. Dyscyplina odnosząca się do organizacji 

grupy jawi się jako środek wychowawczy nakierowany na przyjmowanie 

pożądanych zachowań. W warunkach szkolnych przestrzeganie określo-

nych norm jest konieczne do tego, aby uczniowie odnosili sukces (uczyli 

się skutecznie)
7
. W sensie pozytywnym nakierowana jest na stawianie 

i egzekwowanie wymagań, w sensie karności – posługuje się karą jako 

metodą wywoływania zamierzeń pedagogicznych. Polem do funkcjono-

wanie dyscypliny jest model nauczania wykształcony od czasów staro-

żytnych – oparty na pamięciowym opanowywaniu materiału w grupie 

uczniów o różnych poziomach i chwilowym skupianiu się nauczyciela na 

wybranym uczniu. Taki system szkolny wymagał przede wszystkim po-

———— 
5 Tamże, s. 107. 
6 Dyscyplina w wychowaniu, [w:] Pedagogika. Leksykon PWN, red. B. M i l e r s k i, 

B. Ś l i w e r s k i, Warszawa 2000, s. 50. 
7 A. M u r a w s k a, Dyscyplina szkolna, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, 

t. 1, s. 818. 
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rządku w grupie uczniów, tak aby słyszeć wszystko z ust nauczyciela. To 

wtedy rózga stała się symbolem władzy każdego nauczyciela (pedagoga, 

gramatysty, lutnisty, pedotriby) nad uczniami
8
, których odpytywał po 

kolei z opanowania fragmentów ksiąg. Obraz „surowej” szkoły powielają 

też liczne wyobrażenia ikonograficzne, w których nauczyciel góruje nad 

uczniami i ma w ręku lub obok siebie atrybut władzy do bicia. Uosobie-

niem surowości jest chociażby „gramatyka” pokazywana na obrazach 

jako niewiasta z nieodłącznym pękiem rózg w ręku. Młodzież szkolną 

wdrażano do posłuszeństwa wobec nauczyciela i uczono rygoru także 

w szkole średniowiecznej
9
.  

 Pedagogika humanistyczna, w odróżnieniu od średniowiecznej, 

kładła nacisk na potrzebę rozwoju aktywności, samodzielności i twór-

czości ucznia, a nauczanie zaczęło odbywać się zgodnie z zaintereso-

waniami i możliwościami psychicznymi ucznia. W związku z tym 

odrzucono w teorii pedagogicznej dotychczasową dyscyplinę opartą 

na karach cielesnych, a zastąpiono je oddziaływaniem na honor i am-

bicje ucznia, zaproponowano też system nagród i pochwał oraz emu-

lację (współzawodnictwo). Dyscyplina kija ustępowała w odrodze-

niowej pedagogice wychowawczej miejsca łagodności, bardziej wyro-

zumiałemu liczeniu się z naturą dziecka, życzliwemu jej traktowaniu, 

a także pogodności i wesołości
10

. Radykalną zmianę w podejściu do 

ucznia odnaleźć można w traktatach czołowych pisarzy pedagogicz-

nych, m.in.: Erazma z Rotterdamu, T. Morusa, J.L. Vivesa, F. Rabe-

lais, M. Montaigne. Zwracali oni szczególną uwagę na konieczność 

łagodnego podejścia do uczniów, a w kształtowaniu posłuszeństwa 

preferowali pouczenia, napomnienia i nagany. Pozycja i rola nauczy-

ciela była w poglądach humanistów szczególnie akcentowana. Erazm 

z Rotterdamu porównywał nauczyciela wręcz do tyrana, a szkołę do 

katowni, w której słychać uderzenia kijów, świst rózg, płacz i zawo-

———— 
8 W opinii społecznej greckiej „kto nie brał kijów, nie otrzymał wychowania” wsparta 

była poglądem Arystotelesa, że wychowanie to rzecz poważna i musi się w nim mie-

szać przykrość z przyjemnością; S. K o t, Historia wychowania..., t. 1, s. 44. 
9 Por.: S. L i t a k, Karność szkolna w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, [w:] Eccle-

sia – Cultura – Potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa, Księga ofiarowana 

siostrze profesor Urszuli Borkowskiej OSU, red. P. Kras i inn., Kraków 2006, s. 195-201; 

L. M o u l i n, Średniowieczni scholarze i ich mistrzowie, Gdańsk 2002, s. 31-34. 
10 B. R u d n i c k i, Przemoc w myśli pedagogicznej Odrodzenia, reformacji i kontrre-

formacji, „Podlaskie Zeszyty Historyczne”, nr 11/12 (2005), s. 73. 
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dzenie
11

. Ludwig Vives z kolei pisał o potrzebie nauczyciela erudyty, 

który: względem uczniów żywić będzie afekt ojcowski, niczym ku własnym 

synom, i nie będzie baczył na to tylko, jaką otrzyma od nich zapłatę i ile 

zarobi w swym zawodzie
12

. Podkreślić przy tym należy, że wbrew obie-

gowej opinii, humaniści nie odrzucali całkowicie kar cielesnych, ale pod-

kreślali, że są one ostatecznością, stosowane wyrozumiale i z godnością. 

Ośrodkiem dyscypliny w ich koncepcji był sam nauczyciel, który przy-

wiązywać miał uczniów przez dobre przygotowanie, przyjemny wykład, 

życzliwość, a ich uwagę przez uatrakcyjnienie lekcji, zabawy i ćwiczenia 

na świeżym powietrzu. Przyjemna szkoła miała być poprzez obserwację 

i naukę z rzeczywistości, a nie z książek, także czas nauki miał być po-

dzielony przerwami na świeżym powietrzu. Jednak to właśnie sama in-

stytucja szkoły – kolegium czasów nowożytnych – wpłynęła na potrzebę 

stosowania dyscypliny (w domyśle: karności) jako środka moralnego 

i duchowego doskonalenia uczniów
13

. Cenić ją będą począwszy od końca 

XVI wieku zarówno wychowawcy jak i rodzice, ze względu na jej sku-

teczność pracy w zespole uczniowskim. 

 Polski akcent przyjaznej i łagodnej szkoły odnaleźć można w pismach 

A. Frycza Modrzewskiego, M. Reja, E. Glicznera, S. Petrycego. Obok 

obywatelskiego wymiaru nauczania, służącego poprawie Rzeczypospoli-

tej, zwracali oni uwagę w swych pismach na stałą kontrolę zachowań 

uczniów, wspartą osobistym przykładem nauczyciela. Jednocześnie spie-

rali się co do istoty i zakresu karności w nauczaniu i wychowaniu. Pogląd 

Modrzewskiego, o konieczności stosowania kar w uzasadnionych przy-

padkach, zasadzał się w słynnym powiedzeniu – od rózgi nie umrze
14

. 

Przeciwnikiem surowej dyscypliny okazał się być Mikołaj Rej, aprobują-

cy w swych poglądach wychowanie dworskie. Krytykując szkołę z pozy-

cji szlacheckich, zarzucał jej zbyt szeroki program i za długi czas nauki
15

. 

Jednak wzorem pedagogiki humanistycznej, zwracał uwagę na wykorzy-

———— 
11 E r a z m  z  R o t t e r d a m u, Pisma moralne, [w:] Teksty źródłowe do dziejów wy-

chowania, cz. III. Odrodzenie, oprac. S. M o ż d ż e ń, Kielce 1993, s. 12. 
12 J. L. V i v e s, O podawaniu umiejętności, [w:] op. cit., s. 28. 
13 P. A r i è s, op. cit., s. 161. 
14 Jednocześnie wskazywał na potrzebę dostarczania dziecku zajęcia, aby nie dopusz-

czać do próżnowania, gdyż w tym upatrywał powód złego postępowania dziecka; por. 

D. Ż o ł ą d ź - S t r z e l c z y k, Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2006, s. 220. 
15 S. L i t a k, Historia wychowania, t. 1: Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej, Kraków 

2010, s. 119. 
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stanie zabawy dziecka w procesie nauki, a od nauczycieli i rodziców 

wręcz żądał życia cnotliwego, statecznego i trzeźwego, oraz dającego 

dobry przykład młodym. Kar cielesnych nie dopuszczał też Hieronim 

Baliński uzasadniając, że surowe wychowanie może przyczynić się do 

zniechęcenia dziecka do wszystkiego
16

. Karę jako dopuszczalną dla dobra 

dziecka uzasadniali w swych dziełach z kolei: Erazm Gliczner i Sebastian 

Pertycy
17

. Na tle piśmiennictwa epoki wyróżnia się zwłaszcza postać 

Glicznera, autora pierwszego w Polsce traktatu pedagogicznego 

o wychowaniu, którego rady kłócą się z renesansowym traktowaniem 

dzieci. Gliczner był zdecydowanym przeciwnikiem rozpieszczania dzieci 

i zwolennikiem dyscypliny, kategorycznie twierdząc, że: są chłopiątka 

łotrowie z początka
18

. Tak zdecydowane rozwiązania wychowawcze, 

były w opozycji do ogólnie przyjętych w tym czasie. Jednak pomimo 

odmiennych zdań co do sensu i skuteczności karania dzieci, wszyscy 

myśliciele zgadzali się co do jednego – potrzeby kształtowania właściwej 

postawy: religijnej, obyczajowej i obywatelskiej. Nadrzędny cel jaki sta-

wiali przed wychowawcami i wychowankami – wychowanie moralne, 

uświęcał niejako środek do jego osiągnięcia – kary. 

 Ogromny wpływ na szkolnictwo nowożytne przyniosła reformacja. 

Wprowadzając nowe zasady wiary w postaci odpowiedzialności za wła-

sne zbawienie i przyjęcia Pisma św. jako jedynej podstawy wiary, tchnię-

to ducha religijno-narodowego na pole oświaty. Umacniały się surowe 

reguły głoszone przez duchowieństwo protestanckie, preferujące pracę, 

naukę i rygoryzm życia religijnego i rodzinnego
19

. Ideałem stał się czło-

wiek wykształcony i pobożny, nie zmuszany karami ale potrzebą własne-

go zbawienia do nauki. Motorem wychowawczym w środowisku szkol-

nym stała się więc dyscyplina wewnętrzna, wzmocniona rewolucyjnymi 

zmianami w sposobie organizacji klasy (podział uczniów na klasy wg 

stopnia ich uzdolnień). Nauczyciele przestali być mistrzami kija i wła-

snym przykładem mieli zachęcać uczniów do nauki. Namacalnym wyra-

———— 
16 D. Ż o ł ą d ź - S t r z e l c z y k, op. cit., s. 220. 
17 D. Ż o ł ą d ź - S t r z e l c z y k, Wychowanie dziecka w świetle staropolskiej teorii 

pedagogicznej, [w:] Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, red. 

M. D ą b r o w s k a, A. K l o n d e r, cz. 1: Od średniowiecza do wieku XVIII, War-

szawa 2002, s. 100. 
18 E. G l i c z n e r, Książki o wychowaniu dzieci, [w:] S. I. Możdżeń, Historia wychowa-

nia. Wybór źródeł, Kielce 1998, cz. III: Odrodzenie, s. 92. 
19 L. M o k r z e c k i, Wokół staropolskiej nauki i oświaty, Gdańsk 2001, s. 314. 
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zem dyscypliny szkolnej stały się przepisy organizacyjne poszczególnych 

szkół, określające zasady posłuszeństwa uczniów, np. w gimnazjum 

w Toruniu, Pińczowie czy Złotoryi
20

. Rozwijała się też praktyka ograni-

czania kar cielesnych na rzecz organizacji czasu ucznia, np. w regulami-

nie gimnazjum leszczyńskiego zapisano: niechaj pilnie obracają wolne 

godziny i spokój domowy na dobre wyuczenie zadanych lekcji, tudzież 

udatne opracowanie ćwiczeń, a niechaj wcześnie stawiają się w szkole, 

z samym uderzeniem właściwej godziny
21

. 

 Wyraźne cele pedagogiczne w tej kwestii przyjęli przede wszyst-

kim jezuici w swoim ideale zdecydowanego i powściągliwego chrze-

ścijanina. Pod wpływem reformatorskiego działania kontrreformacyj-

nego kary ograniczone były w kolegiach do minimum, a wpływano 

tam na młodzież działaniem na ambicje. Upowszechniono zwłaszcza 

nagrody na akademiach jako rodzaj zachęty do nauki i współzawod-

nictwo w dysputach. Każdy otrzymywał tzw. partnera, dla wzajemne-

go wychwytywania niedociągnięć. Pedagogika niechętna jezuitom 

zarzucała im rozpowszechnienie zwyczaju donosicielstwa dla utrzy-

mania karności, czyli instytucję cenzorów (zaufanych uczniów dono-

szących prefektowi o łamaniu dyscypliny). Reguła o karaniu wyraźnie 

mówiła, że zamiast kary niekiedy korzystniej jest dodać ćwiczenie 

pisemne dodatkowe do dziennej normy, a niecodzienne i większe kary 

należy pozostawić prefektowi lub świeckiemu pomocnikowi tzw. 

korektorowi. Dodatkowo też baczna obserwacja ucznia miała wyeli-

minować złe nawyki
22

. W jakimś stopniu starano się zachować w tym 

modelu równowagę między dyscypliną a łagodnością. Podobnie dzia-

łały też kolegia pijarskie, w których uczyła się młodzież z uboższych 

warstw. Wizytatorzy szkół pijarskich zaczęli nawet zauważać pozy-

tywne strony przyjaznej i zorganizowanej szkoły, jak np. w Łukowie: 

umiarkowane obchodzenie się z uczniami czyni ich wesołymi, pojęt-

nymi i żywymi z skromnością
23

. Karność stopniowo więc przestawała 

oznaczać tylko bicie. 

———— 
20 Patrz przyp. 10, s. 81-82. 
21 Prawa znamienitego Gimnazjum Leszczyńskiego, [w:] Teksty źródłowe go dziejów 

wychowania, oprac. S. M o ż d z e ń, cz. IV: Wiek XVII, Kielce 1993, s. 95. 
22 L. P i e c h n i k, Powstanie i rozwój jezuickiej „Ratio Studiorum” (1548-1599), 

Kraków 2003, s. 142. 
23 R. S t ę p i e ń, Współpraca pijarów z Komisją Edukacji Narodowej na terenie Korony, 

Wrocław 1994, s. 125. 
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 Rewolucja naukowa XVII wieku wraz ze swym empiryzmem 

i racjonalizmem, odsunęły na bok teologiczne potrzeby człowieka. Po-

glądy Kartezjusza wpłynęły na potrzebę rozwijania samodzielności my-

ślenia u uczniów. Przyjęło się więc założenie, że dziecku można trafić do 

rozumu poprzez łagodne środki i odpowiednią metodę. Utrzymano przez 

to sprzeciw wobec kar, a skupiono się na szukaniu pomysłów na dotarcie 

do dziecka. Pomysłem tym, w dużej mierze, okazała się być metoda po-

glądowa. W „Wielkiej dydaktyce” Jana Amosa Komeńskiego zognisko-

wały się główne problemy wychowania dziecka, w tym postulat odpo-

wiednio dobranych do wieku metod i technik nauczania. Sprawą kardy-

nalną jest u niego wychowanie moralne, do którego wzorców dostarczają 

rodzice, nauczyciele i sami uczniowie, a środkiem do tego jest stosowana 

z umiarem karność (należy unikać jednak kar): szkoła pozbawiona karno-

ści to młyn bez wody... bo jak młyn staje, jeśli go wody pozbawić, tak też 

jeśli się karność usunie ze szkoły, wszystko musi ustać
24

. Sytuacje szkolną 

określa dodatkowo opis i obraz szkoły w „Orbis pictus” Komeńskiego: 

szkoła – jest warsztatem, w którym młode umysły do cnoty przysposabia-

ne bywają i dzieli się na klasy. Nauczyciel siedzi na katedrze, a uczniowie 

na ławkach. Nauczyciel naucza a uczniowie uczą się. Niektóre rzeczy 

zapisuje kredą na tablicy. Jedni uczniowie siedzą przy stole i piszą, 

a nauczyciel poprawia im błędy. Inni stoją i recytują, czego się nauczyli 

na pamięć. Jeszcze inni są zajęci próżnymi rozmowami: są swawolni 

i niedbali. Ci karani bywają kijem i rózgą
25

. W przedstawieniu tym 

główną rolę pełnią atrybuty – szkoły (narzędzia kary) i ucznia (swawola 

i lenistwo)
26

. Kary fizyczne stanowiły stały element życia codziennego 

szkoły również i w podręczniku „Janua linguarum reserata” Komeńskie-

go
27

. Symbolika szkoły XVII wiecznej wyraża swoistego rodzaju przy-

zwolenie na taką a nie inną rzeczywistość szkolną. Wydaje się też, że 

———— 
24 J. A. K o m e ń s k i, Wielka dydaktyka, [w:] Teksty źródłowe do dziejów..., cz. IV, s. 65. 
25 A. F i j a ł k o w s k i, Orbis pictus – Świat malowany Jana Amosa Komeńskiego, 

Warszawa 2008, s. 83. 
26 Podobny archetyp dotyczy wspomnianego wyobrażenia gramatyki – rzeźby ka-

miennej z Chartres, której atrybutem są rózgi i chłopcy swawolni u jej stóp; A. F i -

j a ł k o w s k i, Szkoła i wychowanie między ideami a rzeczywistością według Jana 

Amosa Komeńskiego, [w:] Szkoła polska od średniowiecza do XX wieku między trady-

cją a innowacją, red. I. S z y b i a k i inn., Warszawa 2010, s. 52. 
27 T. B i e ń k o w s k i, Jan Amos Komeński o nauczaniu i wychowaniu, Pułtusk 1998, 

s. 41-42. 
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wyobrażenia ikonograficzne pełnią role podobną do współczesnych pla-

katów – mają raczej odstraszać, niż być w rzeczywistości wykonywane. 

 Pamiętać trzeba, że raz z XVII wiekiem pojawił się masowy sys-

tem nauczania
28

, kiedy trzeba było zacząć zajmować się cała klasą 

uczniów. Jednocześnie szukano uzasadnienia moralności w świado-

mości ludzkiej, w sumieniu wyrytym w naturze człowieka. Zdecydo-

wanego zaniechania kar i przymusu, jako sprzecznych z naturą ludzką 

zażądał W. Ratke, a za nim odniesień do prawa naturalnego używali 

inni myśliciele. Wśród nich czołowe miejsce zajmuje John Locke, 

autor dzieła „Myśli o wychowaniu”. W książce tej za naczelną wska-

zówkę rozumnego wychowania dzieci w wieku przedszkolnym uważa 

Locke stawianie konsekwentnych wymagań i wyznaczanie obowiąz-

ków od najmłodszych lat życia. Locke pisze, iż w wyniku zbyt małej 

uwagi poświęconej metodom wychowawczym, kary fizyczne stosują 

wychowawcy głównie przez lenistwo
29

. Za najbardziej nieodpowiedni 

sposób stosowany w wychowywaniu uważał bicie dzieci. Wymierza-

nie razów nie przyczynia się wcale do przełamania u nich złych 

skłonności, raczej umacnia zarodki różnych złych rzeczy (jednocze-

śnie nie wiedział innej walki z krnąbrnością)
30

.  

 Pomimo zaleceń pedagogów, w epoce nowożytnej sytuacja dziecka 

była podporządkowana władzy rodzicielskiej i nauczycielskiej (dzie-

ciństwo postrzegane jako ułomne). Od początku XVII wieku wzmogła 

się nawet surowość szkolnej dyscypliny, a rodzice akceptowali taki 

stan rzeczy. Ojciec oddający na wychowanie syna „dyrektorowi” jako 

znak przelania na niego swojej władzy rodzicielskiej dawał w ręce mu 

kańczuczek ze słowami: „bijże, bo ja ci za to płacę”
31

. Scena ta jest 

odzwierciedleniem modelu edukacji zaprawionej strachem, trwającej 

wiele lat. Paradoksalnie jednak znane opisy szkół zawierają jednak 

———— 
28 W odróżnieniu od nauczana tzw. jednostkowego, charakterystycznego dla wcze-

śniejszych czasów, opartego na aktywności ucznia, któremu nauczyciel wydawał zale-

cenia, sprawdzał ich realizację i oceniał; por.: J. K u j a w i ń s k i, Ewolucja szkoły i jej 

współczesna wizja, Poznań 2010, s. 15. 
29 B. R u d n i c k i, Przemoc w myśli pedagogicznej czasów nowożytnych i Oświecenia, 

„Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne”, nr 13-14 (2006), s. 60. 
30 Myśli o wychowaniu Johna Locke’a, [w:] Teksty źródłowe do dziejów wychowania, 

oprac. S. M o ż d ż e ń, cz. V: Oświecenie, Kielce 1993, s. 13. 
31 I. K r a s i c k i, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, oprac. M. K l i m o w i c z, 

Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, s. 16. 
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mało wzmianek o karach. Nieliczne uwagi dotyczą zwłaszcza szkół 

parafialnych, np.: w wizytacjach diecezji wileńskiej z k. XVIII wieku 

pojawia się zapis o nauczycielu, że dość grzecznie obchodzi się 

z dziećmi, przez co żadnego dziecięcia od szkoły nie odstrasza
32

, 

a o kierowniku szkoły sądeckiej zanotowano z kolei, że dobre ma 

obyczaje i lubi karność
33

. Specyfika akt wizytacji, nie pozwala okre-

ślić w pełni żadnego z aspektów istnienia i funkcjonowanie szkół pa-

rafialnych, w tym i spraw związanych z organizacją i metodyką pracy 

szkolnej
34

. Pewnym wsparciem w tej dziedzinie są zalecenia synodów, 

nawiązujące do ogłaszanych teorii pedagogicznych, mające na uwadze 

poprawę stanu dyscypliny. Zalecano w nich również łagodność i za-

stępowanie kar nagrodami. Za dobre wyrecytowanie lekcji miał nau-

czyciel chwalić ucznia wywołanego na środek sali, oraz wręczać na-

grody: obrazki, krzyżyki, medaliki, różańce dla uhonorowania wy-

chowanka
35

. Nawet odgórne zalecenia i propagowane teorie łagodno-

ści nie były jednak w stanie przerwać historycznie ukształtowanej 

tradycji bicia uczniów. Opis szkoły parafialnej u Jędrzeja Kitowicza, 

wskazuje na karanie 7 letnich chłopców, którzy nie chcieli się uczyć 

„lub swawolą jaką popełnili” najpierw pozbawieniem obiadu, klęcze-

niem, a na końcu razami. Narzędzia to tego były wymyślne i różno-

rodne, jak np. placenta (skórzana nahajka) do bicia w rękę, rózga 

brzozowa lub dyscyplina rzemienna, czy kańczug. Kańczugiem okre-

ślano twardy rzemień, którym nie bito w gołe ciało, które by kaleczył, 

ale przez suknie, a przynajmniej przez spodnie, a i tak, silno przyłożo-

ny, dość bólu zadawał
36

. Dodatkową formą kary według Kitowicza 

był też zwyczaj ośmieszania uczniów sadzaniem ich w tzw. oślej ław-

ce, w celu wywołania pożądanych postaw: była to ława przy piecu tak 

nazywana dla tych, którzy się uczyć nie chcieli, a jeżeli i taka degrada-

———— 
32 S. L i t a k, Parafie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, Lublin 2004, s. 321. 
33 Sytuacja szkół parafialnych w Polsce w świetle oficjalnych wizytacji. Szkoła para-

fialna w Starym Sączu, [w:] S. W o ł o s z y n, Źródła do dziejów wychowania i myśli 

pedagogicznej, t. 1, Warszawa 1965, s. 495. 
34 Por.: J. C h a c h a j, Łacińskie szkolnictwo parafialne na Rusi Koronnej od XVI do 

XVIII wieku, Lublin 2003. 
35 A. Z a p a r t, Szkolnictwo parafialne w archidiakonacie krakowskim w XVI-XVIII 

wieku, Lublin 1983, s. 319-320. 
36 J. K i t o w i c z, Opis obyczajów za panowania Augusta III, [w:] Teksty źródłowe do 

dziejów..., cz. V, s. 25. 
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cja nie pomagała gnuśnemu, wdziewano mu na głowę słomianą koronę; 

na ostatni zaś bodziec do nauki oprowadzono go w takiej koronie po 

wszystkich szkołach, wołając za nim „Asinus asinorum in saecula sae-

culorum” (osioł nad osłami na wieki wieków)
37

. Pogląd potrzeby bicia 

dzieci podtrzymywany był też przez kaznodziejstwo epoki przedrozbio-

rowej
38

 oraz instrukcje rodzicielskie dla szlacheckich synów
39

. Podkre-

ślić jednak trzeba, że utrwalony czarny charakter karnej szkoły miesza 

się też z przykładami optymistycznego traktowania dziecka, wyraża-

nych w epoce nowożytnej w czułości i radości
40

.  

 Model surowego wychowania zmienił się wraz z oświeceniowymi 

nurtami pedagogicznymi. W teorii pedagogicznej zaczęto preferować 

zamiast strachu – relacje uczuciowe z osobami odpowiedzialnymi za 

wychowanie. Jednocześnie zaczęto wskazywać na potrzebę swobody 

i indywidualizmu wychowanka w ramach kontrolowanej przez wy-

chowawcę wolności. Na czele koncepcji nakazującej umiejętne 

wczuwanie się w psychikę dzieci stał J.J. Rousseau ze swoją pedago-

giką naturalną. Niestety wciąż nie było jeszcze żadnej alternatywy na 

stałą i uporczywą krnąbrność wychowanków, ale strażnikiem popraw-

nych relacji z otoczeniem miało być odtąd prawo (ustawy szkolne) 

oraz kwalifikacje zawodowe nauczyciela (wykształcenie i charakter). 

Cały kodeks dopuszczalnych kar podał w ustawie szkolnej pt. „Ordy-

nacje wizyty apostolskiej” pijar S. Konarski. Obok unikania wszelkiego 

rodzaju wyzwisk nakazywano bicia w gniewie, a nade wszystko nie 

wolno było stosować upokarzających razów: rózgi, baty, dyscyplina, 

bicie po łapach jakimkolwiek narzędziem zastaje raz na zawsze we 

wszystkich klasach całkiem wzbronione [...] bicie zaś ręką lub czymkol-

wiek po głowi i po twarzy, szarpanie za włosy, targanie za uszy, dawa-

nie szczutków w nos itp. są po prostu nie do pomyślenia
41

. Z kolei 

———— 
37 Wychowanie szkolne dzieci i młodzieży w czasach saskich w oczach ówczesnego pa-

miętnikarza (J. Kitowicza 1728-1804), [w:] S. Wo ł o s z y n, op. cit., Warszawa 1965; 

s. 538-539. 
38 Por.: D. G ł ó w k a, Staropolscy kaznodzieje o wychowaniu dzieci, [w:] Od naro-

dzin do wieku...., s. 109-114. 
39 Por.: D. Ż o ł ą d ź, Ideały edukacyjne doby staropolskiej, Warszawa-Poznań 1990, 

s. 65-77. 
40 J. T a z b i r, Okrucieństwo w nowożytnej Europie, Warszawa 1999, s. 187. 
41 S. K o n a r s k i, Pisma pedagogiczne, [w:] Teksty źródłowe do dziejów...., cz. V, 

s. 42-43. 
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Grzegorz Piramowicz w powinnościach nauczyciela (1787) udowadniał 

potrzebę ćwiczeń cielesnych potrzebnych do rozwoju podobnie jak 

nauczania umysłowe, które eliminują potrzebę karania „kręcących” się 

uczniów.  Idealnym uczniem jest dziecko wesołe i skore do zabawy, 

dlatego potrzebuje ono po godzinie siedzenia wyjść na jaką chwilę, acz 

krótką na dwór, pobiegać i oddychać nowym powietrzem
42

. Propago-

wany ruch na świeżym powietrzu, przechadzki, gonitwy do mety, siło-

wanie się, skoki, obroty, bieganie, pływanie, rzuty itp. to rodzaj terapii 

na ruchliwość dziecka. Jednocześnie motorem właściwych relacji 

szkolnych w koncepcji Piramowicza jest osoba nauczyciela – wzór 

kultury, wrażliwości i samokształcenia w dziecinie zadań wychowaw-

czych i społecznych. Zwieńczeniem świadomej roli nauczyciela w pro-

cesie kształtowania postaw obywateli była Komisja Edukacji Narodo-

wej, która sformułowała prawidła funkcjonowania stanu nauczyciel-

skiego (pod nazwą stan akademicki) wyznaczając mu poważne obo-

wiązki, ale i przyznając określone prawa i przywileje. 

 Przedstawione powyżej rozważania nad problemem dyscypliny 

szkolnej na pewno nie wyczerpują tematu i otwartym pozostaje pyta-

nie, na ile teoria pedagogiczna odzwierciedlała się w praktyce. Z pew-

nością postrzeganie dyscypliny szkolnej przeszło w czasie kilku wie-

ków prawdziwą ewolucję. Nastąpiły w tym czasie przejścia: od cało-

ściowej – po podzieloną wizję świata dziecka, od modelu nauczyciela 

tyrana – po nauczyciela przyjaciela, od surowego związku z wycho-

wawcą – po związek emocjonalny, od luźnej organizacji szkoły – po 

zorganizowaną jej strukturę itp. Wszystkie te zmiany powodowały też 

zmiany perspektywy dyscypliny szkolnej. Bardzo często postrzegano 

ją w kontekście zależności: nauczyciel – uczeń, stąd wymogi co do 

tych uczestników procesu szkolnego stawały się wymogami sytuacji 

szkolnych. Wbrew historycznie ukształtowanej tradycji stosowania 

kar, teoria i praktyka pedagogiczna nie pozostawała obojętna na ten 

problem, co świadczy o ważności tego elementu życia społecznego 

w epoce staropolskiej. 

 

_________ 

 

 

———— 
42 G. P i r a m o w i c z, Powinności nauczyciela, oprac. T. Mizia, Warszawa 1988, s. 116. 
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„SCHOOL WITHOUT DISCIPLINE IS LIKE A MILL WITHOUT WATER” 

– THE PROBLEM OF SCHOOL DISCIPLINE DURING 

THE PERIOD BEFORE THE PARTITIONS 

 

Summary 

 

 School discipline during the period before the partitions is most frequently identi-

fied with physical punishments, which is done without considering the broad histori-

cal context of this phenomenon whereas the role and position of a child in the socie-

ties of particular epochs varied. The evolution of the concept of a child’s world was 

accompanied by the evolution of views on the figure of the teacher and on the school 

system. In the period between the 16th and 18th centuries, the views of humanistic 

writers on exceptional needs of childhood were spread. Humanistic pedagogy rejected 

discipline based on corporal punishments and replaced it with affecting honour and 

ambition and with motivation by means of prizes, praises and cooperation. Such views 

can be found in foreign treatises, for example by Desiderius Erasmus of Rotterdam, 

Thomas Moore, J.L. Vives, F. Rabelais, M. Montaigneand and Polish ones, for instan-

ce by A. Frycz Modrzewski, M. Rej, E. Gliczner, S. Petrycy.  

 An effect on changes in the discipline of modern school was also brought by the 

Reformation, which caused the development of the interior discipline even strengthe-

ned by dividing students into school classes and by the spread of textbooks. Since 

then, modern discipline was reflected in observing of the school rules and regulations 

and in limiting corporal punishments for the benefit of better organization of the 

students’ time. Such a model was applied by Protestant and Catholic colleges alike, 

the latter including Jesuit and Piaris colleges. The views of J.A. Komeński on the need 

to properly choose the methods and techniques of teaching adjusted to age (e.g. visual 

method) belonged to the current of searching for new forms of disciplining the stu-

dents. According to J.A. Komeński, discipline used in moderation was based on the 

assumption that school without discipline is like a mill without water… because when 

a mill lacks water, it stops and if discipline should be removed from school then eve-

rything has to stop. The mild current in education and teaching can also be found in 

the pedagogical theory of the Enlightenment, which preferred affective relations with 

the teacher instead of fear (the views of J. J. Rousseau) and the need to raise the tea-

chers’ professional qualifications (S. Konarski, G. Piramowicz). The Commission of 

National Education, which determined the teacher’s duties as well as rights and privi-

leges, played a special role in the process of the creation of the teacher’s profession. 

 

Translated by Joanna Szady 
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WYCHOWANIE I KSZTAŁCENIE DZIEWCZĄT 

W SZKOŁACH KLASZTORNYCH W KRAKOWIE 

W XVII I XVIII WIEKU 

 
 

 Wprowadzenie 
 
 Niniejsze rozważania dotyczą wychowania i edukacji dziewcząt na 

pensjach klasztornych, które w XVII i XVIII wieku pełniły jednocze-

śnie rolę internatu i szkoły. Dolną granicę stanowi przełom XVI 

i XVII wieku, kiedy to z inicjatywy ówczesnego biskupa krakowskie-

go Jerzego Radziwiłła rozpoczęty został proces wdrażania reform 

trydenckich w zlokalizowanych na terenie diecezji klasztorach żeń-

skich. Granicę schyłkową wyznaczył początek XIX wieku i zmiany 

wprowadzane w tym czasie w zakresie organizacji i funkcjonowania 

szkół klasztornych dla dziewcząt. Były one powiązane z reformą 

oświatową w zaborze austriackim, której początki przypadały na lata 

80.XVIII wieku a realizacja trwała, na ziemiach zajętych w wyniku 

trzeciego rozbioru, przez kilkanaście kolejnych lat. 

 Uwzględnione zostały sprawy edukacji dziewcząt na terenie Kra-

kowa, zarówno w klasztorach istniejących w mieście od czasów 

przedtrydenckich, jak i powstałych w różny sposób później; czy to 

przekształconych z luźnych grup tercjarskich, czy wyodrębnionych 

z istniejących konwentów, czy w końcu nowych fundacji. 

 Zagadnienie nie doczekało się jeszcze całościowego omówie-

nia. Informacje na ten temat porozrzucane są po różnych opracowa-

niach, traktujących problem edukacji dziewcząt jako jeden z mniej 

znaczących elementów działalności zakonnej. Dotyczy to przede 

wszystkim publikacji starszych. Nie należy się temu raczej dziwić, 

ponieważ działalność wychowawcza sióstr stanowiła dla większości 

z nich jedno z dodatkowych zadań, które traktowano jako wkład 
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w pracę na rzecz społeczeństwa a niekiedy też jako dodatkowe 

źródło dochodów
1
.  

 Dopiero w ciągu ostatnich kilkunastu lat powstały bardziej szczegóło-

we opracowania na temat szkół klasztornych dla dziewcząt w Krakowie. 

Do interesujących należy praca o szkole prezentek, obejmująca jej dzieje 

od 1627 do 1918 roku
2
. Na uwagę zasługuje też rozprawa Elżbiety San-

der – krakowskiej klaryski, która omówiła działalność edukacyjną i wy-

chowawczą zakonnic swojego konwentu do połowy XX wieku
3
. Dyspo-

nujemy też niewielkim opracowaniem traktującym o szkole norbertanek 

w Krakowie, prezentującym jej istnienie do połowy XX stulecia
4
. 

 Opracowanie tematu byłoby niemożliwe bez wykorzystania materiałów 

źródłowych, zgromadzonych m.in. w krakowskich archiwach klasztor-

nych, Archiwum Państwowym w Krakowie i Archiwum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Znajdują się tam kroniki, księgi percepty i ekspensy, akta 

wizytacji, korespondencja, dokumenty urzędowe i różnorodne zapiski 

klasztorne. Dla okresu do końca XVIII wieku spotykamy jedynie drobne 

wzmianki na temat szkół klasztornych. Sytuacja uległa zmianie w okresie 

zaborów, gdy prowadzenie szkół dla dziewcząt stało się dla wielu żeń-

skich zgromadzeń zakonnych antidotum na grożącą im kasatę, a koniecz-

ność sporządzania sprawozdań przesyłanych władzom rządowym spowo-

dowała, iż funkcjonowanie szkół można prześledzić dużo dokładniej. 

 Wspomniane publikacje, nieliczne artykuły naukowe a przede 

wszystkim materiały archiwalne stanowią podstawę do prezentacji 

zagadnienia. Opracowanie nie rości sobie pretensji do wyczerpania 

tematu. Wiadomo na przykład, iż w księgach miejskich są wzmianki 

na temat dziewcząt zamieszkałych w Krakowie, oddawanych na wy-

chowanie szkół klasztornych. Pozyskanie tych informacji wymaga 

jednak osobnej, niezwykle szczegółowej kwerendy. 

———— 
1 Por. R. G u s t a w, Klasztor i kościół św. Józefa SS. Bernardynek w Krakowie, Kra-

ków 1947; G. U t h, Szkic historyczno-biograficzny Zakonu Augustiańskiego w Polsce, 

Kraków 1930; [b.a], Historia krakowskiego klasztoru sióstr Nawiedzenia NMP 

(pp. wizytek) 1681-1931, Kraków 1931. 
2 R. G ą s i o r, T. M a t u ł a, Szkoła Sióstr Prezentek w Krakowie w latach 1627-1918, 

Lublin, 1998. 
3 E. S a n d e r, Działalność edukacyjna i wychowawcza krakowskich klarysek, Kra-

ków 2010. 
4 A. R y b a k, H. O t o r o w s k a - W r o ń s k a, Szkoła PP. Norbertanek w Krakowie, 

Warszawa 1986. 
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 Żeńskie zgromadzenia zakonne w Krakowie 

 w XVII i XVIII wieku 
 
 Kraków w XVII i XVIII wieku stanowił największy pod względem 

ilości klasztorów i liczebności zakonnic ośrodek na terenie Rzeczypo-

spolitej. Miało tu swoje konwenty 10 zakonów żeńskich, niektóre 

z nich liczyły nawet po dwa i trzy klasztory. Zresztą, nie tylko w sa-

mym mieście, ale też w bliższej i dalszej okolicy znajdowały się trzy 

konwenty. Należały do nich klasztor benedyktynek w Staniątkach 

oraz dwa domy norbertanek, jeden w Imbramowicach a drugi w po-

bliżu Krakowa na Zwierzyńcu. Ponieważ Zwierzyniec stanowi obec-

nie jedną z dzielnic miasta, w niniejszych rozważaniach będzie 

uwzględniony wśród domów krakowskich. 

 Analizując ilość żeńskich klasztorów w Krakowie należy stwierdzić, 

iż w 1600 roku było ich 8, wiek później 14, do 1780 roku liczba ich 

wzrosła do 16. W 1800 roku ilość klasztorów powróciła do stanu sprzed 

stu lat i wynosiła 14 konwentów. W kolejnym ćwierćwieczu zamknięte 

zostały 4 następne klasztory i pozostało 10 domów zakonnych
5
. 

 Do najstarszych, jeszcze średniowiecznych fundacji, należały 

norbertanki zwierzynieckie (ok. 1148)
6
, dominikanki mieszkające 

w dwóch klasztorach tzw. domu mniejszym (ok. 1230)
7
 i domu więk-

———— 
5 Dla porównania w Warszawie w 1600 roku był tylko jeden klasztor żeński, w 1650 

roku 3, pół wieku później 9 a w połowie XVIII stulecia było 11 klasztorów. Lwów 

w 1600 roku liczył 3 domy zakonne żeńskie, w 1650 – 7, w 1700 – 8, w 1750 – 10 

i w 1780 – 11. W Wilnie w 1600 roku był 1 klasztor, w Lublinie 2 a w Poznaniu 3. 

W 1780 roku w Wilnie działało 7, w Lublinie 6 i w Poznaniu 5 konwentów żeńskich. 

M. B o r k o w s k a, Zakony żeńskie w Polsce w epoce nowożytnej, Lublin 2010, s. 96. 
6 Początki klasztoru zwierzynieckiego, należącego do najstarszych konwentów norber-

tanek na ziemiach polskich sięgają około 1148 roku. Liczba zakonnic w XVII wieku 

wynosiła od 60 do 90 mniszek, przy czym w 1650 roku było ich 120, zaś w XVIII wie-

ku średnio 40 sióstr. M. B o r k o w s k a, Zakony..., s. 360; Tejże, Klasztory żeńskie 

Krakowa w epoce potrydenckiej: rekrutacja, [w:] Klasztor w mieście średniowiecznym 

i nowożytnym (red.) M. D e r w i c h, A. P o b ó g - L e n a r t o w i c z, Wrocław-Opole 

2000, s. 599. Por. też K. K r a m a r s k a  A n y s z e k, Dzieje klasztoru PP. Norberta-

nek w Krakowie na Zwierzyńcu do roku 1840, „Nasza Przeszłość”, 1977, t. 47, s. 5-132. 
7 Najstarszą wspólnotę dominikańską w Krakowie stanowiły tercjarki, zamieszkujące 

przy kościele dominikanów w tzw. domu mniejszym. Najstarsze ślady ich pobytu pocho-

dzą z około 1230 roku. W kolejnych stuleciach następowały próby łączenia ich z drugą 

wspólnotą tercjarek dominikańskich, zamieszkałych w tzw. domu większym. Kasata 

domu mniejszego nastąpiła w 1810 roku. M. B o r k o w s k a, Zakony..., s. 326-327. 
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szym (ok. 1350)
8
, klaryski (ok. 1316)

9
, bernardynki przy kościele 

św. Agnieszki (ok. 1453)
10

 i bernardynki przy kościele św. Kolety 

(ok. 1458)
11

. Kolejne domy w Krakowie założyły duchaczki (przed 

1500)
12

 i augustianki (ok.1565, ale oficjalnie 1583)
13

. W XVII stuleciu 

miała miejsce niezwykle intensywna akcja fundowania nowych klasz-

torów. W Krakowie powstały konwenty: karmelitanek bosych przy 

kościele św. Marcina (1612)
14

, prezentek (1621)
15

, trzeci z kolei dom 

———— 
8 Tercjarki dominikańskie z tzw. domu większego, zlokalizowanego również w pobliżu 

kościoła dominikanów, rozpoczęły działalność około 1350 roku. Nigdy nie przyjęły 

klauzury, w 1810 roku zostały skasowane. M. B o r k o w s k a, Zakony..., s. 326-327. 
9 Klasztor klarysek pw. św. Andrzeja istnieje w Krakowie od około 1316 roku. Założony 

był w Zawichoście przed 1250 rokiem, następnie w 1257 roku przeniesiony do Skały 

a potem do Krakowa. Dane z lat 30. XVII wieku wskazują na liczebność konwentu 

w granicach 94 zakonnic a w XVIII wieku było ich około 50. M. B o r k o w s k a, 

Zakony..., s. 344-345, Tejże, Klasztory żeńskie Krakowa..., s. 599. 
10 Wspólnota tercjarek franciszkańskich osiadłych przy kościele św. Agnieszki istnia-
ła od 1453 do 1788 roku, kiedy to wskutek decyzji prymasa Michała Poniatowskiego 
uległa kasacie. Zachowywały one klauzurę przez cały okres swego istnienia, od nich 
początek wzięły w 1646 roku bernardynki zamieszkujące w klasztorze przy kościele 
św. Józefa. M. B o r k o w s k a, Zakony..., s. 308-309. 
11 Trzecią wspólnotę żeńską bernardyńską stanowiły tercjarki zamieszkałe przy ko-
ściele franciszkanów, nazywane koletkami. Ponieważ nigdy nie zaprowadziły klauzu-
ry, zostały w 1594 roku skazane na wymarcie, jednak po 1638 roku nastąpił rozwój 
wspólnoty i dopiero kasata w 1823 roku spowodowała przeniesienie ostatnich sióstr 
do klasztoru bernardynek przy kościele św. Józefa. Najliczniejszym klasztorem ber-
nardynek był klasztor św. Agnieszki, liczący około 30 sióstr, u św. Józefa było prze-
ciętnie 20-25 zakonnic, natomiast u św. Kolety do 20 tercjarek. M. B o r k o w s k a, 
Zakony..., s. 309; Tejże, Klasztory żeńskie Krakowa..., s. 599. 
12 Do wspólnot zakonnych istniejących przed 1500 rokiem należą duchaczki. Liczeb-
ność konwentu wynosiła od kilkunastu do nawet 24 sióstr, chociaż były też okresy, 
gdy w klasztorze zamieszkiwało tylko kilka zakonnic, jak to miało miejsce w 1710 
roku, kiedy to podczas zarazy większość z nich zmarła. Pomimo decyzji prymasa 
Michała Poniatowskiego z 1789 roku w sprawie zamknięcia nowicjatu i przeniesienia 
sióstr w 1801 roku do klasztoru pokarmelitańskiego św. Tomasza, udało się duchacz-
kom odrodzić w poł. XIX stulecia. M. B o r k o w s k a, Zakony..., s. 333; K. A n t o -
s i e w i c z, Duchaczki, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 4, Lublin 1983, kol. 303. 
13 Od około 1565 roku działała przy kościele pw. św. Katarzyny i klasztorze augustianów 

grupa mantellatek, czyli świeckich tercjarek, które od 1605 roku składały śluby uroczyste, 

chociaż klauzurę wprowadziły dopiero w XIX wieku. M. B o r k o w s k a, Zakony..., 

s. 288; G. Uth, Szkic..., s. 237-239; A. Szylar, Działalność wychowawczo-edukacyjno-

opiekuńcza sióstr augustianek w Krakowie do schyłku XIX wieku, [w:] Głodne dzieci 

w Polsce (red.) Cz. Kępski, Lublin 2011, s. 290-307.  
14 Wśród nowych zgromadzeń zakonnych należy wymienić karmelitanki bose. Pierwszy 

klasztor założony został w 1612 roku przy kościele św. Marcina, obsadzono go zakonni-
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dominikanek na Gródku (1621)
16

 oraz również trzeci bernardynek 

przy kościele św. Józefa (1646), następnie dom norbertanek na ulicy 

Wiślnej (1643)
17

, biorący swój początek z konwentu zwierzynieckiego, 

i wizytek (1681)
18

. Wzorem norbertanek ze Zwierzyńca, benedyktynki 

ze Staniątek utworzyły w Krakowie filię własnego klasztoru (1648)
19

. 

Następne stulecie nie obfitowało już w tak znaczną liczbę fundacji, 

założony został jedynie szpital szarytek przy ulicy św. Jana (1714)
20

 

i drugi klasztor karmelitanek bosych na ulicy Wesołej (1725)
21

. 

———— 
cami sprowadzonymi z Belgii. Dom ich liczył zwykle około 20 sióstr, w 1787 roku 

został skasowany. M. B o r k o w s k a, Zakony..., s. 336; J. B i e n i a r z ó w n a, 

J. M a ł e c k i, Dzieje Krakowa XVI-XVIII w., Kraków 1984, s. 292. 
15 Jedynym klasztorem powstałym w celu nauczania i wychowania dziewcząt był konwent 

prezentek, który został założony przez Zofię Czeską i mieścił się najpierw w zabudowa-

niach przy ulicy Szpitalnej a od 1726 roku przy kościele św. Jana. R. G ą s i o r, T. M a -

t u ł a, Szkoła Sióstr Prezentek..., s. 38-39 i nast.; M. B o r k o w s k a, Zakony..., s. 361. 
16 Dominikanki na Gródku tworzyły wspólnotę zakonną klauzurową, klasztor ufundowała 

w 1621 roku Anna z Branickich Lubomirska. Dominikanki z domu większego liczyły w 

XVII wieku około 40 zakonnic, o wiek później od 15 do 30, natomiast dominikanki na 

Gródku przeważnie około 20 zakonnic. Kronika fundacyjna klasztoru mniszek zakonu 

kaznodziejskiego na Gródku w Krakowie (1620-1639), wstęp i opr. A. M a r k i e w i c z, 

Kraków 2007, s. 10 i nast.; M. B o r k o w s k a, Zakony..., s. 326-327. 
17 Klasztor pw. św. Norberta został założony w 1643 roku jako schronienie dla nor-

bertanek ze Zwierzyńca na wypadek zagrożeń wojennych, od 1678 roku prowadzono 

w nim własny nowicjat, w 1706 roku uzyskał autonomię, skasowany w 1803 roku. 

K. K r a m a r s k a - A n y s z e k, Dzieje klasztoru PP. Norbertanek..., s. 67; M. B o r -

k o w s k a, Zakony..., s. 357. 
18 Od 1681 roku istniał w Krakowie klasztor wizytek pw. św. Franciszka Salezego, 

który w omawianym okresie liczył około 30 zakonnic. F. S. I g n a s z e w s k a, Histo-

ria fundacji klasztoru SS. Nawiedzenia N.M.P. (Wizytek) w Krakowie (1681-1699), 

„Nasza Przeszłość”, 1982, t. 58, s. 5-93; M. B o r k o w s k a, Zakony..., s. 371. 
19 Klasztor benedyktynek przy kościele Zwiastowania NMP stanowił filię konwentu 

benedyktynek ze Staniątek, niezależność uzyskał w 1650 roku, jednak już w 1659 

roku ją utracił, od tego czasu stanowił miejsce czasowego pobytu i schronienia dla 

zakonnic ze Staniątek. B. K r a s n o w o l s k i, Historia klasztoru Benedyktynek 

w Staniątkach, Kraków 1999, s. 136-138; M. B o r k o w s k a, Zakony..., s. 357. 
20 Szarytki posiadały w Krakowie od 1714 roku szpital przy ulicy św. Jana, przenie-

siony od 1780 roku do szpitala przy kościele św. Barbary, a w osiem lat później 

do klasztoru po karmelitach na Wesołej, gdzie prowadziły szpital św. Łazarza. 

M. B o r k o w s k a, Zakony..., s. 363; A. S z y l a r, O Siostrach Miłosierdzia, które 

„...Onemu służyć będą w osobie ubogich, chorych, więźniów, sierot lub innych...”  

– wybrane przykłady w ujęciu historycznym (artykuł oddany do druku). 
21 Drugi z kolei klasztor karmelitanek bosych w Krakowie powstał w 1725 roku, 

znajdował się na ulicy Wesołej, był pod wezwaniem św. Teresy od Jezusa i Jana od 
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 Na lata 80. XVIII stulecia przypada początek akcji kasacyjnej. 

Do końca stulecia zamknięte zostały klasztory karmelitanek przy ko-

ściele św. Marcina (1787) i bernardynek u św. Agnieszki (1788) 

a w kolejnym ćwierćwieczu XIX wieku norbertanek na Wiślnej 

(1803), dominikanek tzw. dom mniejszy i dom większy (1810) oraz 

bernardynek św. Kolety (1823)
22

. 

 W Krakowie w XVII i XVIII wieku znajdowały się klasztory wy-

wodzące się z tradycji augustiańskiej, były to norbertanki, dominikan-

ki, duchaczki, augustianki i wizytki. Przez krótki okres istniał osobny 

dom o tradycji benedyktyńskiej. Licznie reprezentowana była tradycja 

franciszkańska poprzez trzy domy bernardynek i klaryski. Do zako-

nów o tradycji karmelitańskiej należały karmelitanki bose zamieszku-

jące w dwóch domach zakonnych. Występowały tu także zgromadze-

nia czynne, wśród nich prezentki i szarytki. Zdecydowaną przewagę 

miały zakony o tradycji augustiańskiej, ich wspólnoty były największe 

pod względem ilości klasztorów (8), chociaż nie największe ze wzglę-

du na liczbę sióstr. Jedynie w połowie XVII wieku w klasztorze nor-

bertanek w Zwierzyńcu było więcej zakonnic aniżeli u klarysek, co 

było sytuacją wyjątkową. Kolejną grupę stanowiły domy franciszkań-

skie, składające się z czterech klasztorów, ale przez cały czas dominu-

jące pod względem liczebności sióstr. Bardzo nieliczne były prezentki 

i szarytki, których domy liczyły zaledwie po kilka sióstr
23

. 

 Wśród wymienionych domów zakonnych były takie, w których 

obowiązywała klauzura, status tercjarek zachowały jedynie bernar-

dynki przy kościele św. Kolety oraz dominikanki tzw. dom mniejszy 

i dom większy. Potrydenckie ustawodawstwo jednoznacznie precy-

zowało zasady organizacji klasztorów żeńskich. Należało je zrefor-

mować, co polegało m.in. na wprowadzeniu obowiązkowej klauzury 

i wspólnej własności dóbr. Nad wdrożeniem tych założeń czuwać 

mieli biskupi diecezjalni lub prowincjałowie klasztorów męskich, 

którym podlegały żeńskie gałęzie danego zakonu. W związku z reali-

zacją reformy, pod obediencję biskupów krakowskich przeszły klaryski 

———— 
Krzyża. W okresie kasat stanowił dom zbiorczy dla innych, skasowanych klasztorów. 

M. B o r k o w s k a, Zakony..., s. 336. 
22 Por. P. P. G a c h, Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 

1773-1914, Lublin 1984.  
23 M. B o r k o w s k a, Zakony..., s. 104. 
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i norbertanki na Zwierzyńcu, z później fundowanych klasztorów nale-

żały też prezentki, norbertanki na ulicy Wiślnej i wizytki. Wszystkie 

pozostałe podlegały pod zarząd męskiej gałęzi zakonu
24

. 

 Wprowadzenie klauzury miało istotny wpływ na organizację szkół 

klasztornych w okresie potrydenckim. Przyjmowanie panien świec-

kich na wychowanie do klasztorów praktykowane było od czasów 

średniowiecza. Zamieszkiwały one wraz z mniszkami i uznawano to 

za rzecz normalną. Przykładowo u norbertanek na Zwierzyńcu od 

1566 roku przebywała na wychowaniu ośmioletnia Dorota Kątska. Do 

nowicjatu wstąpiła dopiero w wieku 21 lat. Wynika z tego, że naj-

pierw była w klasztorze na wychowaniu i dopiero po kilku lub kilku-

nastu latach od jego opuszczenia zdecydowała się zostać mniszką. 

Jeśli decyzja o pozostaniu zakonnicą podjęta byłaby wcześniej, to 

z pewnością habit przyjęłaby w wieku 12-16 lat. Zresztą sama, będąc 

ksienią od 1591 roku przez 43 lata, przyjmowała wiele dziewcząt 

świeckich „do klasztoru nie tylko na ćwiczenie, ale i na służbę Panu 

Bogu”
25

. Przykład ten potwierdza istniejącą w klasztorze tradycję 

przyjmowania na wychowanie panien świeckich, z których część decy-

dowała się na wstąpienie do zakonu, a pozostałe powracały do swych 

rodzin. Podobne zwyczaje obowiązywały też w innych klasztorach. 

 Wdrażanie reformy trydenckiej wiązało się z nowymi rozwiąza-

niami w zakresie prowadzenia szkół klasztornych. Klauzura obowią-

zywała zakonnice, ale zgodnie z jej założeniami dziewczęta świeckie 

nie miały prawa wstępu za furtę klasztorną. Konsekwencją takiej in-

terpretacji prawa mógłby być zakaz zajmowania się przez zakonnice 

wychowaniem dziewcząt. Wykładnia tego przepisu przez jednego 

z pierwszych biskupów reformatorów – Jerzego Radziwiłła uwzględ-

niała tradycję, przy zachowaniu założeń reformy. Zakonnicom pozwo-

lono zajmować się wychowywaniem panien świeckich, jednak musia-

ły być stworzone odpowiednie warunki do realizacji tego zadania. 

Dziewczęta ze względów bezpieczeństwa musiały przebywać za klau-

zurą, w wydzielonych jedynie dla nich pomieszczeniach, pod nadzo-

rem wyznaczonej przez przełożoną zakonnicy – mistrzyni panien 

———— 
24 Tamże, s. 133-139, 176. 
25 Cyt. za: A. R y b a k, H. O t o r o w s k a - W r o ń s k a, Szkoła PP. Norbertanek..., 

s. 10. M. B o r k o w s k a, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej. Pol-

ska Centralna i Południowa, t. 2, Warszawa 2005, s. 463. 
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świeckich, która zajmowała się ich edukacją i wychowaniem. Wpro-

wadzono zakaz porozumiewania się i wzajemnych kontaktów pomię-

dzy uczennicami i mniszkami. Ponadto dziewczęta nie mogły opusz-

czać pensji, ani wyjeżdżać do domów i wracać ponownie do szkoły 

klasztornej. W ten sposób wdrażając postanowienia reformy trydenc-

kiej, zachowano prawo zakonów żeńskich do prowadzenia szkół 

klasztornych
26

. Jednym z pierwszych, zreformowanych klasztorów 

w Krakowie były klaryski. Biskup Jerzy Radziwiłł w dekrecie wizyta-

cyjnym z 1597 roku nakazał w sprawie prowadzenia szkoły „Panny 

świeckie, które się uczą, przy pannie Ksieni mieszkać mają, albo 

w osobnym domu pod sprawowaniem tej, albo tych, którym je Panna 

Ksieni poruczy”
27

.  

 Taka wykładnia prawa, a tym samym zgoda na dalsze prowadzenie 

szkół klasztornych, była adekwatna do potrzeb społecznych. Miało to 

wyjątkowe znaczenie, ponieważ wówczas nie istniały żadne inne, 

zorganizowane formy kształcenia dziewcząt. Prowadzenie szkół klasz-

tornych świadczyło o wkładzie żeńskich klasztorów klauzurowych 

w rozwój i umacnianie katolicyzmu w szerokich kręgach ówczesnej 

szlachty i mieszczan. Poprzez nauczanie dziewcząt świeckich w szko-

łach klasztornych tworzono katolicką elitę wśród kobiet. Pensje nie 

miały działać jako szkoły powołania zakonnego, obowiązywał wręcz 

zakaz namawiania uczennic do pozostania w klasztorze, co było 

szczególnie mocno podkreślane przez biskupów, za namawianie do 

pozostania w klasztorze grożono nawet ekskomuniką. 

 Do klasztorów krakowskich, w których zajmowano się pracą wy-

chowawczo-edukacyjną należały: norbertanki na Zwierzyńcu, klary-

ski, bernardynki u św. Agnieszki i bernardynki u św. Józefa, augu-

stianki, dominikanki na Gródku i wizytki. Ponadto opieką na dziećmi 

osieroconymi i ubogimi, połączoną z ich nauką i wychowaniem, trud-

niły się duchaczki i szarytki. Nie wiadomo natomiast, czy szkoły pro-

wadziły również dominikanki tercjarki, norbertanki na Wiślnej i ter-

———— 
26 F. M a c h a y, Działalność duszpasterska kardynała Radziwiłła biskupa krakow-

skiego (1591-1600), Kraków 1936, s. 34-45. 
27 Archiwum Klarysek w Krakowie (dalej AKKr.), rps Reformacja Wielebnych Pa-

niem Zakonnych Świętej Matki Klary konwentu Świętego Jędrzeja w Krakowie, 

przez Jaśnie Oświeconego Xcia Imci Kardynała Radziwiłła, Biskupa Krakowskiego, 

Roku Pańskiego 1597 w miesiącu czerwcu zaczęta, dnia 27 miesiąca lipca w tymże 

roku 1597 zakończona, sygn. A 16.  
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cjarki bernardyńskie u św. Kolety. Dominikanki tercjarki w zasadzie 

trudniły się wychowaniem dziewcząt, stąd można przypuszczać, 

że miało to miejsce również w Krakowie. Jedynym zakonem powoła-

nym z myślą o prowadzeniu szkoły dla edukowania ubogich dziew-

cząt były prezentki. 

 Tylko karmelitanki bose przy kościele św. Marcina i na ulicy We-

sołej nie zajmowały się wcale działalnością edukacyjną. Wynikało to 

z obowiązujących przepisów zakonnych.  

 

 Miejsce usytuowania szkół klasztornych 
 
 W każdym z konwentów, zajmujących się prowadzeniem szkół dla 

panien świeckich, miejscem jej lokalizacji były pomieszczenia za furtą 

klasztorną. Przełożone starały się stworzyć odpowiednie warunki 

mieszkaniowe dla uczennic, ponieważ miało to bezpośredni wpływ na 

popularność pensji i gwarantowało ciągły napływ wychowanek. 

Przyjmowanie dziewcząt na pensję stanowiło też dodatkowe źródło 

dochodów, co miało niebagatelne znaczenie w przypadku fundacji 

skromniej uposażonych. Stąd wyrobienie sobie odpowiedniej renomy 

w środowisku krakowskim było niezmiernie ważne, ponieważ w wie-

lu konwentach istniały szkoły. Potwierdza to fakt sprowadzenia do 

Krakowa wizytek, których popularność była tak wielka, że niektórzy 

rodzice przenosili do nich swoje córki z innych pensji.  

 Sposób usytuowania i organizacji szkół klasztornych w Krakowie 

można omówić w odniesieniu do kilku konwentów, uwarunkowane to 

jest zasobem zachowanych źródeł archiwalnych. 

 U norbertanek na Zwierzyńcu w oddzielnych pomieszczeniach 

zamieszkiwały nowicjuszki przygotowujące się do złożenia ślubów 

zakonnych, osobno zakonnice po profesji i panny świeckie
28

. Czy 

w XVII wieku mogły się ze sobą spotykać i porozumiewać, trudno 

definitywnie stwierdzić. Wiemy, iż biskup Jerzy Radziwiłł w protoko-

le wizytacyjnym z 1597 roku wprowadził zapis, zabraniający wza-

jemnego kontaktowania się zakonnic z uczennicami. Dla tych ostat-

nich wydzielono mieszkanie w osobnym skrzydle murowanego klasz-

toru
29

. Czy jednak możliwe było w tym czasie całkowite odizolowanie 

———— 
28 K. K r a m a r s k a - A n y s z e k, Dzieje klasztoru PP. Norbertanek..., s. 46. 
29 A. R y b a k, H. O t o r o w s k a - W r o ń s k a, Szkoła PP. Norbertanek..., s. 10. 



ANNA SZYLAR 114 

panien świeckich od zakonnic? Szczególnie w okresie, gdy napływ 

nowych kandydatek do zakonu był ogromny a miejsca, pomimo re-

montów i rozbudowy klasztoru, ciągle brakowało. Przykładowo, 

w 1623 roku zamieszkiwały w konwencie zwierzynieckim 84 profeski 

i 10 nowicjuszek
30

. Stąd pojawiające się wątpliwości, co do możliwo-

ści przeznaczenia skrzydła klasztoru na szkołę dla panien świeckich. 

Przypuszczanie miały one do dyspozycji jakieś 2-3 pomieszczenia 

a nadzorująca je mistrzyni pilnowała, aby nie przechodziły do części 

zajmowanej przez zakonnice. Dużo łatwiej można było realizować ten 

postulat w XVIII wieku, kiedy w klasztorze zamieszkiwało średnio 

około 40 zakonnic
31

. 

 Klaryski przyjmowały dziewczęta na wychowanie przed wprowa-

dzeniem reformy. Tekst protokołu wizytacji biskupa Jerzego Radzi-

wiłła z 1597 roku sugeruje, iż panny świeckie przebywały wśród za-

konnic, najprawdopodobniej mieszkały wraz z nimi w celach lub 

w osobnych pomieszczeniach, ale miały możliwość stałego kontakto-

wania się z klaryskami
32

. Z przekazu dowiadujemy się również o na-

kazie oddzielenia zakonnic od uczennic. A ponieważ w protokołach 

z kolejnych wizytacji nie występują takie zalecenia, należy przypusz-

czać, że klaryski zastosowały się do instrukcji. 

 Pensjonat dla panien świeckich wraz z oratorium, nazywanym też 

kaplicą Loret, znajdował się w północnej części klasztoru. Kaplicę dla 

dziewcząt fundowała w 1642 roku ksieni Eufrozyna Stanisławska. 

Umiejscowienie kaplicy pozwala zorientować się, co do położenia 

sypialni dziewcząt. Oratorium znajdowało się w bocznej części klasz-

toru, w narożniku korytarza północnego, obok niego były schody na 

piętro, prowadzące do izb zamieszkałych przez panny świeckie
33

. 

 Zachowane archiwalia potwierdzają dbałość klarysek o szkołę klasz-

torną. Dość często czytamy o prowadzonych tam remontach. Przykła-

dowo w 1722 roku zmodernizowano pomieszczenia pensjonatu, spra-

wiono nowy piec i ramy do okien oraz wykonano inne mniejsze napra-

wy. Kupiono też tarcice na szafkę
34

. Kolejne inwestycje poczyniono 

———— 
30 K. K r a m a r s k a - A n y s z e k, Dzieje klasztoru PP. Norbertanek..., s. 78-79. 
31 M. B o r k o w s k a, Zakony..., s. 360. 
32 AKKr., sygn. A 16, s. 18. 
33 E. S a n d e r, Działalność edukacyjna..., s. 12. 
34 Tamże, s. 153-154. 
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w 1733 roku naprawiając nie tylko okna, ale odnawiając sale mieszkal-

ne. Z kolei w 1756 roku ponownie pomalowano obydwie sale wraz 

z korytarzem, wymieniono dzwonek i przeprowadzono inne bieżące 

remonty
35

. Wraz z upływem czasu miały miejsce kolejne zniszczenia 

sprzętów i wyposażenia, czemu starano się zaradzić odnawiając w 1790 

roku ściany i remontując przed ich pomalowaniem zużyty piec
36

. 

 Wygląd szkoły z 1793 roku można odtworzyć na podstawie zacho-

wanego inwentarza, znajdującego się w dekrecie wizytacji biskupa 

Feliksa Turskiego
37

. W tym czasie pensjonat usytuowany był nad refek-

tarzem
38

. Wyposażenie jego stanowiło osiem szaf i szafek różnej wiel-

kości i przeznaczenia, dwa duże i trzy małe stoły, 20 drewnianych stoł-

ków, 5 ławek i 4 małe stołeczki, skrzynia do przechowywania odzieży 

oraz osiem łóżek. Ilość tych ostatnich wcale nie świadczyła o liczbie 

dziewcząt na pensji, ponieważ zwyczajowo zamożniejsze przybywały 

z własnym dobytkiem a uboższe mogły korzystać ze sprzętów znajdu-

jących się na wyposażeniu szkoły. Wśród innych, drobnych przedmio-

tów, znajdowało się 9 książek do nauki, misy cynowe, jakaś łyżka 

i „blaszane szklanki”
39

. Pozostały sprzęt stanowił własność wychowa-

nek i nie został odnotowany w inwentarzu. W 1800 roku do szkoły 

zakupiono zegar ścienny z pudłem, „alfabet skryptury”, tablicę i płótno 

na firanki
40

 a w 1803 roku sprawiono dwa lichtarze i skrzypce
41

.  

 Od 1803 roku szkoła przeszła pod nadzór rządowy, chociaż w dal-

szym ciągu miejscem lokalizacji był plac klasztorny. Wykonano prace 

———— 
35 AKKr., rps Raptularz percept y expens za przełożeństwa JMCi Panny Salomei 

Hebdownej Xieni 1756-1758, sygn. E 102, s. 41. 
36 AKKr., rps Regestra pieniężne roku 1790, sygn. E 147, s. 65. 
37 E. S a n d e r, Działalność edukacyjna..., s. 125; AKKr., rps Wizyta Generalna 

klasztoru WW. PP. Franciszkanek s. Jędrzeja w Krakowie przez W[ielmożnego] 

J[egomościa] X[się]dza Ignacego Woyczyńskiego Kanonika Krakowskiego od 

J[aśnie] O[świeconego] X[się]cia J[egomoś]ci Felixa Turskiego Biskupa Krakow-

skiego Xiecia Siewierskiego do pomienionego Klasztoru Wizytatora delegowanego 

odprawiona roku 1793, sygn. A 23. 
38 Tamże, s. 21. Usytuowanie „szkoły świeckiej nad refektarzem będącej, która kory-

tarz zabiera”.  
39 AKKr., A 23, s. 42-43. 
40 AKKr., Regestr kassalny za przełożeństwa N.P. W. w Bogu JMCi Panny Maryanny 

Sierakowski Xieni roku 1802, sygn. E 164, s. 37; E. S a n d e r, Działalność edu-

kacyjna..., s. 14. 
41 AKKr., E 164, s. 37. 
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budowlane, dostosowując lokal do przepisów oświatowych, obowią-

zujących pod zaborem austriackim
42

. Zmieniono jej lokalizację, wyko-

rzystując do tego celu spichlerz i browar, znajdujące się na podwórzu 

klasztornym. Obiekty te przebudowano, łącząc je z klasztorem po-

przez dobudowane pomieszczenie z drzwiami od strony klasztoru. 

Wykonano też nowy kanał ściekowy
43

. Lekcje odbywały się w 4 kla-

sach lekcyjnych, tyle samo pomieszczeń wygospodarowano na pen-

sjonat. Mieszkały w nim uczennice wraz z nauczycielką świecką
44

. 

Klasy były przestronne i widne, w każdej znajdowały się podwójne 

okna oraz oddzielne piece z żelaznymi drzwiczkami do ogrzewania 

pomieszczeń
45

. 

 Jeśli przyjrzymy się klasztorom fundowanym w XVII i XVIII wie-

ku, to zauważa się, iż na szkołę przeważnie wydzielano od razu osob-

ne pomieszczenia. Dominikanki przenosząc się do klasztoru na Gród-

ku miały dość skromne warunki mieszkaniowe, bowiem klasztor 

znajdował się w przebudowanej kamienicy. Pamiętały jednak nie tyl-

ko o wyznaczeniu refektarza, kuchni, spiżarni i infirmerii, które znaj-

dowały się na parterze, ale też o wydzieleniu na piętrze, nad kuchnią, 

jednej sali dla uczennic
46

. Była to, jak na tamtejsze warunki lokalowe, 

jedyna optymalna możliwość usytuowania pensji.  

 Bernardynki przy kościele św. Józefa miały na wychowaniu w 1729 

roku 23 panny świeckie. Zajmowały one dwa pomieszczenia przezna-

czone na sypialnie i dwa inne, w których zapewne spożywały posiłki, 

uczyły się i odpoczywały. Wśród tych sal jedna nazywana była wiel-

ką, być może w niej prowadzono lekcje, uczono robótek ręcznych 

i spędzano czas przeznaczony na rekreację. Pomieszczenia szkolne 

zlokalizowane były na piętrze, w tej samej części klasztoru, co cele 

nowicjuszek
47

. 

———— 
42 E. S a n d e r, Działalność edukacyjna..., s. 18; Z. Pięta, Polskie klaryski pod zabo-

rami i w Księstwie Warszawskim 1772-1815, Warszawa-Rzym 1981, s. 205. 
43 E. S a n d e r, Działalność edukacyjna..., s. 18-20. 
44 Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej AUJ), rps Opisanie szkół konwenc-

kich w okręgu krakowskim 1811, sygn. S I 617. 
45 E. S a n d e r, Działalność edukacyjna..., s. 193. 
46 Kronika fundacyjna..., s. 50. 
47 Archiwum Bernardynek w Krakowie (dalej ABKr.), rps W Imię Pańskie Amen. 

Na wieczną pamiątkę kronika klastoru s. Josepha. Opisanie fundaciej klastoru Panien 

zakonu s. Franciszka trzeciej reguły przy kościele pod tytułem s. Józefa w Krakowie, 

sygn. 2, k. 43, 45. 
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 Warto zastanowić się, czy również w XVII stuleciu uczennice 

u bernardynek mieszkały oddzielone od zakonnic? Pomimo, iż mnisz-

ki składały ślub ubóstwa, za wiedzą i zgodą przełożonej oraz prowin-

cjała mogły posiadać własne fundusze
48

. Uzyskiwano je z procentów 

od kapitałów lub z opłat za indywidualne przyjmowanie dziewcząt na 

wychowanie
49

. Czy ta druga możliwość zarobkowania była praktyko-

wana, trudno z całą pewnością stwierdzić, chociaż brak wpisów 

w księgach percepty może przemawiać za takimi rozwiązaniami. Ale 

już w XVIII wieku dochody, czyli tzw. intrata od panien świeckich 

trafiała do wspólnej kasy, co wyraźnie wskazuje, że uczennice były 

oddzielone od mniszek.  

 Miejsce usytuowania szkoły klasztornej u augustianek było zależne 

od warunków lokalowych. Około 1580 roku zamieszkiwały one 

w drewnianym domu przy ulicy Piekarskiej, ale w kolejnych latach 

powiększały swoje dobra. Po przekazaniu przez Annę Dąbrowską ka-

mienicy z placem zwanym Piekarskim możliwe było najpierw połącze-

nie drewnianego domu z kamienicą, a w następnych latach budowa 

klasztoru
50

. Prace zakończono w 1633 roku, całość otoczono murami 

i dzięki temu stworzono dogodne i bezpieczne warunki do przyjmowa-

nia do szkoły panien świeckich
51

. Niezbyt długo nowe budynki służyły 

zakonnicom i uczennicom, podczas potopu szwedzkiego klasztor wraz 

z całym wyposażeniem został doszczętnie splądrowany i spłonął
52

. 

Po odbudowie w 1666 roku murowany budynek składał się z 11 po-

mieszczeń na parterze i 21 cel na piętrze
53

. Na parterze prawdopodobnie 

już wtedy wyznaczono sale szkolne, o czym wiemy na pewno w odnie-

sieniu do XVIII wieku. Pod koniec tego stulecia przez furtę i kuchnię 

klasztorną wiodło przejście do szkoły, w której nauczano nie tylko pen-

sjonarki, ale i ubogie dziewczęta dochodzące na naukę z Kazimierza
54

. 

———— 
48 A. S z y l a r, Konwent bernardynek lubelskich w świetle kroniki klasztornej, „Nasza 

Przeszłość”, 2008, t. 110, s. 45-47. 
49 R. G u s t a w, Klasztor i kościół św. Józefa..., s. 120-121. 
50 Polska Akademia Nauk w Krakowie (dalej PAN Kr), rps J. W. S m o n i e w s k i, 

Materiały dotyczące klasztorów w Krakowie, sygn. 484, k. 27.  
51 Archiwum Państwowe w Krakowie (dalej APKr.)., rps Akta majątkowe i gospodar-

cze z XVII-XVIII wieku, sygn. Aug. 161, s. 5. 
52 G. U t h, Szkic historyczno-biograficzny..., s. 130. 
53 APKr., sygn. Aug. 161, s. 10. 
54 APKr., Wolne Miasto Kraków XIV 6 (Dziennik Podawczy), sygn. L.dz. 212. 
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 Jedyną fundacją, której celem była nauka, wychowanie i opieka nad 

dziewczętami ubogimi i osieroconymi był instytut Zofii z Maciejow-

skich Czeskiej, noszący też nazwę Domu Panieńskiego Ofiarowania 

Najświętszej Maryi Panny, a potocznie Domu Sierocego lub Domu 

Ubogich Panien. Prowadzeniem jego zajmowały się prezentki. Insty-

tut składał się z dwóch kamienic zlokalizowanych w Krakowie, które 

fundatorka: „Zapisała je i wiecznie darem nieodmiennym i nieodwrot-

nym dała i darowała panienkom sierotom tak stanu szlacheckiego 

jako i miejskiego na mieszkanie wiecznymi czasy”
55

. Ponieważ budyn-

ki były zniszczone, prace remontowo - budowlane trwały od 1622 do 

1627 roku. Na obydwu kamienicach nadbudowane zostały drugie 

piętra, ponadto połączono je klatką schodową, co umożliwiało prze-

mieszczanie się w obrębie zabudowań. Możliwe było też przejście 

z jednego podwórza na drugie poprzez otwór w murze granicznym.  

 Na parterze, wewnątrz połączonych budynków, zlokalizowano ka-

plicę pw. Ofiarowania NMP, co umożliwiało odprawianie nabożeństw 

w dni powszednie oraz podczas mroźnej i deszczowej pogody, bez 

konieczności przechodzenia do kościoła mariackiego. Oprócz kaplicy 

w zabudowaniach mieściła się kuchnia, refektarz, westiarnia i infirme-

ria oraz sale szkolne. Na każdej kondygnacji znajdowało się przeważ-

nie siedem pomieszczeń i wydaje się, że w początkowym okresie ist-

nienia instytutu było to wystarczające
56

. 

 Po śmierci fundatorki w 1650 roku nieremontowane budynki popa-

dały w ruinę, ściany uległy zawilgoceniu i sukcesywnie postępowała 

dewastacja. W efekcie już na przełomie XVII i XVIII stulecia gmach 

nadawał się jedynie do kompleksowego remontu, dlatego zaczęto 

myśleć o wybudowaniu nowego domu. Rozpoczęcie budowy nastąpi-

ło w 1715 roku a w grudniu 1726 roku odbyła się przeprowadzka
57

. 

Dzięki licznym darczyńcom udało się przeprowadzić niezbędne, cho-

ciaż nie wszystkie prace budowlane. Nowy budynek zlokalizowany 

był przy ulicy św. Jana, w pobliżu kościoła pw. św. Jana, który to 

kościół decyzją biskupa Konstantego Szaniawskiego z 11 lipca 1729 

roku został przekazany na własność prezentkom. 

———— 
55 Cyt. za: R. G ą s i o r, T. M a t u ł a, Szkoła Sióstr Prezentek..., s. 34. 
56 Tamże, s. 36-40. 
57 Tamże, s. 42-44; Archiwum Prezentek w Krakowie (dalej APr.Kr.)., rps Historia 

Domowa, sygn. AX/I-1. 
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 Pomimo przeprowadzki kontynuowano dalszą budowę. W latach 

1729-1740 postawiono kilka cel, refektarz i dalszą część szkoły. Na-

stępna rozbudowa była w 1755 roku, wtedy w podwórcu postawiono 

piwnicę, ponad nią spiżarnię, dokończono korytarze i schody. W tym 

czasie też biskup A. S. Załuski podczas wizytacji zauważył, że w ko-

ściele nie było kraty w „wyższym oratorium” i aby dziewczęta świec-

kie nie wyglądały na kościół, nakazał ją wstawić
58

. 

 Dzięki przeprowadzonym inwestycjom warunki do powadzenia 

szkoły i pensjonatu były dobre, wskazuje na to opis wyglądu klasztoru 

i szkoły z 1791 roku. Przedstawia on istniejący stan zagospodarowa-

nia z około połowy XVIII wieku. Wejście prowadziło od ul. św. Jana 

poprzez furtę, obok której były dwie rozmównice. Jedną przeznaczono 

dla gości a drugą dla przychodzących z miasta nauczycieli, którzy 

udzielali pensjonarkom lekcji. Podobne informacje, że rozmównica 

stanowiła salę lekcyjną odnajdujemy też u wizytek warszawskich. 

Dalej znajdował się refektarz, klasa do nauki języka francuskiego, cele 

zakonnic i kuchnia. Na pierwszym piętrze było 14 pokoi, mieszkały 

w nich uczennice i prezentki. Na piętrze wygospodarowano dwie kla-

sy do nauki języka polskiego i języka niemieckiego
59

. 

 Reorganizacja szkoły w czasach przynależności do zaboru austriac-

kiego wiązała się z wygospodarowaniem większej ilości pomieszczeń 

na sale lekcyjne. Dlatego kilka sypialń na piętrze zamieniono na klasy, 

a w latach 1804-1807 dobudowano drugie piętro, gdzie mieściło się 

pięć przestronnych sal lekcyjnych
60

.  

 Z dziejami szkoły prezentek powiązane były losy sprowadzonych 

do Krakowa w 1681 roku wizytek. Biskup Jan Małachowski planował 

przejęcie przez wizytki podupadającej fundacji Zofii Czeskiej, nawet 

umieścił je w budynkach instytutu. Przełożona wizytek Katarzyna 

Krystyna Branicka zwlekała z przyjmowaniem panien świeckich do 

szkoły. Na przeszkodzie stały fatalne warunki lokalowe, a dokładniej 

brak dogodnych pomieszczeń mieszkalnych i sanitarnych. Było to 

———— 
58 R. G ą s i o r, T. M a t u ł a, Szkoła Sióstr Prezentek..., s. 45, 58; APr.Kr., sygn. 

AX/I-1, k. 18, 22. 
59 R. G ą s i o r, T. M a t u ł a, Szkoła Sióstr Prezentek..., s. 45-46; A. C h m i e l, Domy 

Krakowskie. Ulica św. Jana, Kraków 1924, s. 32-45. W zamieszczonym tam doku-

mencie powizytacyjnym czytamy, że w 1801 roku na piętrze znajdowało się 16 cel, 

w tym 12 od ulicy i 4 od podwórza.  
60 AUJ, rps Szkoły żeńskie 1809-1843, Inwentarz szkolny u św. Jana, 1809, sygn. S I 626. 
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niezbędne do zachowana zdrowia i właściwego rozwoju pensjonarek. 

W końcu, wobec licznych nacisków, utworzyły maleńki pensjonat dla 

kilku dziewcząt. Jednak wkrótce przeniosły się poza Kraków, na miej-

sce lokalizacji własnego klasztoru na tzw. plac Lorkowski, gdzie za-

mieszkały w zaadoptowanych na klasztor budynkach. Zabrały ze sobą 

uczennice. Jak zorganizowano tam pensjonat nie wiadomo, ale po 

zakończeniu budowy i zamieszkaniu w nowym klasztorze w 1692 

roku, szkołę zorganizowano zapewne na wzór pensjonatu warszaw-

skiego, oddzielając ją od części przeznaczonej dla mniszek
61

. W roku 

1811 w klasztorze wizytek były dwie sale szkolne, niestety nie wia-

domo jak dużo pomieszczeń sypialnych zajmowały pensjonarki
62

. 

 Wizytki w pierwszych latach działalności w Krakowie przyjmowa-

ły do klasztoru małe dziewczynki zwane habitkami, liczące od kilku 

do kilkunastu lat. Mieszkały one wśród zakonnic, nosiły habity, uczy-

ły się i odbywały praktyki religijne, tworząc jakby małe seminarium 

w obrębie klauzury
63

. Były one przeznaczone przez rodziców do za-

konu i w ten sposób przygotowywane. Ponieważ praktyki takie były 

sprzeczne z prawem, zaprzestano tego dość szybko. 

 Oprócz prezentek opieką i wychowaniem dzieci osieroconych 

i ubogich zajmowały się duchaczki, których klasztor znajdował się 

w pobliżu kościoła pw. św. Ducha 
64

. Były wśród nich pozostawione 

przez matki niemowlęta, znalezione na ulicy sieroty i dzieci obojga 

płci, porzucone przez rodziców i opiekunów. Przebywały one w kon-

wencie duchaczek, w wydzielonych dla nich pomieszczeniach, któ-

rych opis pochodzi z 1738 roku. Gmach klasztorny miał kształt tra-

pezu i był piętrowy. Dla dzieci były przeznaczone pomieszczenia na 

piętrze, gdzie można było dotrzeć poprzez schody zaczynające się 

przy wejściu, w sionce. Przy stale zamkniętych drzwiach na piętrze 

zamontowano dzwonek, za nimi była sień, dalej pusta izba i kolejne 

pomieszczenie, w którym zamieszkiwały osierocone dzieci. Wypo-

sażenie stanowiło 6 łóżek, 20 kołysek oraz piec z zielonych kafli. 

———— 
61 F. S. I g n a s z e w s k a, Historia fundacji..., s. 16-17, 25, 39. 
62 AUJ, sygn. S I 617, Opisanie szkół konwenckich w okręgu krakowskim, 1811. 
63 F. S. I g n a s z e w s k a, Historia fundacji...s, s. 18-19. Por. A. Szylar, „Nasze nay-

milsze siestrzyczki.” ... czyli habitki w klasztorze wizytek warszawskich w XVII wieku 

(artykuł oddany do druku). 
64 K. A n t o s i e w i c z, Zakon Ducha Świętego de Saxia w Polsce średniowiecznej, 

„Nasza Przeszłość”, 1966, t. 23, s. 192. 
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Wydaje się, że izba była przestronna i widna, dostęp światła zapewniały 

trzy okna o czterech kwaterach. Stąd można było przejść schodami na 

strych lub do pomieszczenia przeznaczonego dla mamek. Było ono 

przystosowane do przypisanej sobie funkcji. Dla mamek przygotowano 

osiem łóżek, ponadto było tu 6 kołysek, wózek dla dzieci, szafa, szafka, 

dwie skrzynie i dwa stoły. Do ogrzania służył kaflowy piec z blachą, 

przy nim był kominek. Podobnie jak w poprzedniej izbie, znajdowały 

się tu trzy okna. Oprócz wspomnianych pomieszczeń, w wizytacji 

wymienione zostały jeszcze dwie inne sale, które były puste. Wizyta-

tor nakazał zmianę przeznaczenia poszczególnych izb. Osobna sala 

miała być dla mamek i niemowląt, dwie następne dla małych i więk-

szych dzieci, następna do prowadzenia nauki i kolejna dla kobiet cię-

żarnych. Jedyna uwaga uczyniona przez biskupa dotyczyła zbyt bli-

skiej lokalizacji cmentarza od budynku mieszkalnego, co mogło sta-

nowić niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia a nawet życia dzieci
65

. 

 Przedstawione opisy usytuowania pensji klasztornych świadczą, iż 

starano się je lokalizować zgodnie z przepisami kościelnymi, zakonnice 

dbały o ich odpowiednie wyposażenie i warunki bytowe wychowanek. 

 

 Zasady przyjęć, opłaty i czas pobytu uczennic 

 w szkołach klasztornych 
 
 Zgodę na umieszczenie panny świeckiej na pensji wydawał du-

chowny, którego władzy klasztor podlegał, co wiązało się z koniecz-

nością wydania pozwolenia przebywania w obrębie klauzury. U klary-

sek niezbędna była aprobata biskupa lub komisarza biskupiego. Takie 

uregulowanie prawne spotykamy przykładowo w protokole wizytacji 

biskupa Jana Małachowskiego z 1685 roku, który przypominał, iż 

czasowe opuszczenie szkoły klasztornej dopuszczalne było w wyjąt-

kowych przypadkach i tylko za specjalnym pozwoleniem z jego stro-

ny. Niestosowanie się do tych zaleceń skutkowało zakazem ponowne-

go przyjęcia. Wiązało się to z obowiązującą klauzurą, której przekro-

czenie dopuszczalne było za zgodą władzy zwierzchniej klasztoru
66

. 

———— 
65 Tejże, Opieka nad dziećmi w Zakonie Świętego Ducha w Krakowie, [w:] Z badań 

nad dziejami zakonów i stosunków wyznaniowych, red. E. W i ś n i o w s k i, Lublin 

1984, s. 52. 
66 AKKr, rps Dekret reformacji na wizycie generalnej odprawionej przez Jaśnie 

Oświeconego Najwielebniejszego Jana Małachowskiego, z Bożej i apostolskiej łaski 
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Samo zaś przyjęcie na pensję, po uzyskaniu zgody biskupa, uzależ-

nione było też od aprobaty przełożonej.  

 Augustianki miały pozwolenie na prowadzenie szkoły i wychowy-

wanie uczennic od generała zakonu Piotra Lanfranka, który po poża-

rze dokumentów podczas najazdu szwedzkiego, odnowił w dyplomie 

z 1666 roku wszystkie prawa i przywileje klasztoru. Znalazł się tam 

zapis: „Nadto pozwalamy Wam, abyście do klasztoru świeckie Panny 

przyimowały dla duchownego ćwiczenia według zwyczaiu Królestwa 

Waszego i inszych klasztorów Panieńskich[...]”
67

. Jednak przyjmując 

dziewczęta na pensję, należało każdorazowo uzyskać zgodę prowin-

cjała, o czym przypominał Erazm Bartołt podczas wizytacji klasztoru 

w 1770 roku
68

. 

U prezentek decyzję o przyjęciu do Instytutu podejmowała w pierw-

szym okresie jego istnienia przełożona wraz z zarządzającymi prowi-

zorami, ale od 1660 roku zmieniono zasadę i stanowili o tym przeło-

żona, dyskretki, biskup i archiprezbiter krakowski oraz duchowni 

sprawujący funkcję spowiedników w danym czasie. Ponieważ kryte-

rium przyjęć stanowił stan posiadania rodziców, w pierwszej kolejno-

ści przyjmowano najuboższe dziewczęta. Ważne było, ażeby liczba 

wychowanek nie przekraczała możliwości finansowych Instytutu, 

dbano też o pełne wykorzystanie wolnych miejsc
69

. 

 Za pobyt na pensji uczennice wnosiły opłatę. W okresie, gdy wy-

chowaniem i opieką zajmowały się tylko zakonnice – mistrzynie 

panien świeckich, które niekiedy miały przydzielone spośród sióstr 

———— 
biskupa krakowskiego, książęcia siewierskiego, w klasztorze panien zakonnych S. Klary 

przy kościele S. Jędrzeja krakowskim napisany i do wypełnienia pomienionym zakonni-

com S. Klary podany roku 1685 dnia 7 sierpnia, sygn. A 18. 
67 Archiwum Augustianek w Krakowie (dalej AAKr.), Dyplom Najprzewiebniejszego 

Ojca Magistra Piotra Lanfranka Generała całego Zakonu Augustiańskiego, Rzym 10 

IV 1666, sygn. A/I, 3 (odpis). Por. też Z. W o ł e k, Ceremoniał przyjmowania żywota 

zakonnego reguły świętego ojca Augustyna biskupa Hippony i wybornego doktora 

świętego w klasztorze panien augustianek w Krakowie, Kraków 1872, s. 10; J. K r u -

k o w s k i, Szkolnictwo parafialne Krakowa w XVII wieku, Kraków 2001, s. 36-37. 
68 AAKr., rps Ustawy i ordynacye dla WW. Panien zakonnych Reguły S. O. Augustyna 

na Kazimierzu przy kościele S. Katarzyny podczas pierwszej wizyty Xiędza magistra 

Erazma Bartołta Świętey Teologii Doktora y Prowincyi Polskiey Prowincyała zapisane 

Roku Pańskiego 1770 dnia 2 maja, sygn. C/IV, 03. „[...]panienki na edukacyą [...] bez 

naszey licencyii y pozwolenia przyjmować nie ma”. 
69 R. G ą s i o r, S. M a t u ł a, Szkoła Sióstr Prezentek..., s. 110-111. 
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pomocnice, na koszty utrzymania składały się opłaty za wyżywienie, 

pranie odzieży i utrzymanie służących, które paliły w piecach, nosiły 

drewno na opał i wodę oraz dbały o utrzymanie porządku. Jeśli za-

konnice zatrudniały guwernantkę czy metra, a rodzice chcieli naucze-

nia córek dodatkowych umiejętności, opłaty były większe, ponieważ 

musiały pokryć koszty wypłacanych pensji. Zasadą obowiązującą we 

wszystkich szkołach klasztornych było, iż nauczycielki zakonne nie 

pobierały żadnego wynagrodzenia. 

 W klasztorze bernardynek przy kościele św. Józefa zyski z prowa-

dzenia szkoły stanowiły znaczący przychód klasztorny. Franciszka 

Wiszowata, pełniąca w 1729 roku urząd mistrzyni panien świeckich, 

miała pod opieką 23 wychowanki. W kronice zapisała wzmiankę na 

ten temat: „znaczny profit przełożona miała za moją pracę nad nimi 

[uczennicami]”
70

. Nie wiemy dokładnie, ile w tym czasie wynosiła 

indywidualna opłata, ale wysokość dochodów z uzyskiwanych daro-

wizn i zapisów była mniejsza niż profity z prowadzenia szkoły. I tak 

w latach 1721-1724 zyski z jałmużny i prowadzenia pensjonatu sta-

nowiły 27% ogólnego dochodu, w latach 1724-1727 było to prawie 

13% a w okresie od 1727 do 1730 – 12%
71

. Prowadzenie szkoły mo-

gło podratować budżet skromniej uposażonego klasztoru, chociaż 

wpływy w różnych okresach nie były jednakowe. 

 Do szkół klasztornych były przyjmowane także dziewczęta ubogie, 

których rodzice lub opiekunowie nie byli w stanie wnosić żadnych 

opłat. Dziewczęta te utrzymywano z dochodów klasztornych. Liczba 

ich na pensji uzależniona była od możliwości finansowych zakonnic. 

Trudno określić ile było takich wychowanek, ponieważ rzadko poja-

wiają się informacje na ten temat w źródłach. 

 Wspomniane bernardynki za pobyt panny świeckiej w szkole 

w 1762 roku pobierały rocznie od 100 do 150 złp, ale zdarzało się 

również i 200 złp, jeśli rodzice życzyli sobie dla córki jakieś dodat-

kowe „wygody”. Regularność wnoszenia opłat była też różna, niekiedy 

nawet pomimo zawartej umowy nie płacono w terminie lub w ogóle 

———— 
70 ABKr., rps 2, s. 46. 
71 ABKr, rps Regestr fundacyj, posagów i wyderkafów pannom w klasztorze u s. Jozepha 

mieszkającym należący, sygn. 14, s. 171, 199. Podane trzyletnie okresy obejmują rządy 

poszczególnych przełożonych klasztoru, których elekcję przeprowadzano w ciągu roku, 

dlatego wyliczenia nie odnoszą się do pełnych lat kalendarzowych. 
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należności. Przełożona bernardynek Eleonora Gołuchowska żaliła się, 

że „od żadnej świeckiej nicem nie wzięła, darmom 14 niedziel żywi-

ła”
72

. Ale w ostatecznym rozliczeniu finansów za okres trzechlecia jej 

rządów około 7% dochodów pochodziło z opłat od panien świeckich 

i mieszkających w klasztorze rezydentek
73

. 

 Wysokość odpłatności w pensjonacie norbertanek na Zwierzyńcu 

była też zróżnicowana. I tak w 1739 roku „pensja od stołu JMC panny 

wojewodzianki” wyniosła 120 złp, nie wiemy tylko czy była to należ-

ność za cały rok, czy tyko za jakąś jego część
74

. W tym samym czasie 

co wojewodzianka, w szkole klasztornej przebywały panny Siemień-

skie, których pobyt roczny kosztował 400 złp, panny starościanki Otf-

finowskie zapłaciły zaś 600 złp. Wydaje się, że w tym przypadku na-

leżność roczna za uczennicę oscylowała w górnej granicy opłat i wy-

nosiła 200 złp
75

. Ale w 1751 roku za pannę Żelazowską za rok zapła-

cono 100 złp, tyle samo za pannę Gutowską w 1758 roku
76

. Wynika 

z tego, że podobnie jak u bernardynek, roczny koszt utrzymania córki 

na pensji klasztornej zawierał się w przedziale od 100 do 200 złp, przy 

czym dużo częściej zbliżony był do górnej granicy opłat. 

 Wszędzie problem stanowiła nieterminowość wnoszenia opłat. 

W związku z tym wizytatorzy dość często przypominali, iż wynagro-

dzenie należy pobierać za przynajmniej pół lub za cały rok z góry. 

Należność mogła być regulowana w pieniądzach lub artykułach żyw-

nościowych, wysokość zależała od zasad przyjętych w danym klaszto-

rze. Należało ją tak skalkulować, aby nie było to ze stratą dla budżetu 

klasztornego. W okresach głodu i wzrostu cen żywności opłata mogła 

zostać zwiększona
77

. 

 W grupie wychowanek były też ubogie dziewczęta, skoligacone 

z zakonnicami, i te najczęściej przebywały na pensji bezpłatnie. Pod 

———— 
72 ABKr., rps Regestr dochodów i wydatków 7 sierpnia 1762- 15 listopada 1766, 

sygn. 99, s. 145. 
73 R. G u s t a w, Klasztor i kościół św. Józefa..., s. 128.  
74 Archiwum Norbertanek na Zwierzyńcu (dalej ANZ), rps Rachunki ksieni (percepta 

i ekspensa) 1737-1741, sygn. 258. 
75 ANZ, rps Rachunki ksieni (percepta i ekspensa) 1746-1755, sygn. 256; rps 258.  
76 ANZ, rps 256; rps Rachunki ksieni (percepta i ekspensa) 1756-1759, sygn. 260. 
77 K. K. B r z o s t o w s k i , Zebranie z listów papieskich, które się bulla zowią 

z conciliów, wyroków, odpowiedzi i różnych praw kościelnych dla nauki ww panien 

zakonnych do druku podane roku Pańskiego 1710, Wilno 1710. 
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koniec XVIII wieku u augustianek było ich cztery, ze względu na po-

krewieństwo z zakonnicami „od nich stół mają”. Inne dwie ubogie 

dziewczynki „klasztor z miłosierdzia żywi[ł]”
78

. Odpłatność za pobyt 

w pensjonacie augustianek była sprawą często kontrolowaną przez wi-

zytatorów. Ponieważ przyjmowano zazwyczaj ubogie dziewczęta 

a dochody zakonnic nie były zbyt wysokie, powodowało to częste trud-

ności z wyżywieniem zakonnic i gromadki wychowanek. Prowincjał 

Erazm Bartołt podczas wizytacji w 1783 roku zalecił: „Gdy która pa-

nienka na edukacyą do was się prosi, czerwony złoty ma dać dla spól-

ności wstępnego, i toż samo, póki u was będzie co rok ma powtarzać”
79

. 

 Wśród oddawanych na pensję do augustianek dziewcząt były też 

zamożniejsze. Jako przykład można podać Anusię, córkę Anny, wdo-

wy po mieszczaninie i karczmarzu krakowskim Andrzeju Kłosowiczu, 

którą w 1657 roku matka oddała na dwa lata do szkoły augustianek, 

płacąc za nią po 50 złp rocznie
80

. 

 

 Liczba i wiek uczennic, czas pobytu, 

 pochodzenie społeczne i terytorialne 
 
 Liczba dziewcząt przyjmowanych do szkół klasztornych uzależnio-

na była od warunków lokalowych, popularności pensji, wysokości 

opłat, odległości od miejsca zamieszkania i w końcu od wydarzeń 

politycznych w kraju i niepokojów wojennych. 

 W dokumencie fundacyjnym szkoły prezentek czytamy: „tak wiele 

[wychowanek] przyjmować będą, ile ich wyżywienie uczciwe wynosić 

będzie mogło”
81

. Dokładniejsze ustalenia posiadamy z 1741 roku, 

kiedy to wizytator określił, uwzględniając możliwości finansowe 

klasztoru, liczbę dziewcząt przyjmowanych bezpłatnie na 12 osób. 

Wiemy, że na pensji zamieszkiwało wtedy 36 panien świeckich, 

wśród nich 9 sierot i 27 opłacających za pobyt. Regulacje takie były 

———— 
78 APKr., rps Status effectivus personarum in Monasterio Monialum Ord. S. Augustini ad 

Ecclesiae S. Catharinae Casimiriae ad Cracoviam 1797, 20 Juli, sygn. Aug. 162, s. 7-8. 
79 Ordynacye czyli Ustawy Prowincyalskie dla zakonnic Zakonu Augustynjanskiego 

na Kazimierzu przy Krakowie sytuowanego, zebrane z Konstytucyi Zakonnych i De-

kretów Kościelnych dnia 30 stycznia Roku Pańskiego 1783. Fotokopia oryginału 

znajdującego się w BN w Warszawie jest w: AAKr., sygn. C/IV.  
80 J. K r u k o w s k i, Szkolnictwo parafialne..., s. 37. 
81 Cyt. za: R. G ą s i o r, S. M a t u ł a, Szkoła Sióstr Prezentek..., s. 97. 
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potrzebne, ponieważ w 1698 roku liczba sierot w Instytucie wynosiła 50. 

Przyjmując, że większość z nich zamieszkiwała bezpłatnie, konse-

kwencją były znaczne trudności z utrzymaniem pensji
82

. Potwierdza to 

fatalna sytuacja materialna Instytutu po śmierci fundatorki, gdy na 

czele placówki stanęła jej krewna i wychowanka. Dopuściła ona do 

sytuacji, gdy na przełomie lat 70. i 80. XVII stulecia w szkole prze-

bywało 40 osób, większość nieodpłatnie. Były wśród nich dziewczęta 

chore, kalekie i takie, które dawno powinny opuścić pensję, jednak 

rodzina z różnych powodów chciała się ich pozbyć z domu
83

. 

 Na pensji u augustianek w 1795 roku zamieszkiwało 13 dziewcząt, 

resztę uczennic stanowiły dochodzące z pobliskiego Kazimierza
84

. 

Dwa lata później liczebność ich wynosiła 25 uczennic
85

. 

 Norbertanki na Zwierzyńcu przyjmowały dziewczęta opłacające za 

pobyt i bezpłatne. Tutaj możliwości ich utrzymania były dużo większe, 

bo klasztor należał do bogatych i dobrze uposażonych. Niestety nie 

wiemy, ile ich było, ale dzięki księgom percepty znamy ich nazwiska 

a niekiedy też tytuły rodziców. Były wśród nich panny wojewodzianki, 

referendarzówny, sędzianki krakowskie, należące do znanych rodów: 

Kurdwanowskie, Otffinowskie, Myszkowskie, Skrzetuskie, Łubieńskie, 

Zebrzydowskie, Poniatowskie, Koniecpolskie, Nideckie, Rychlowskie 

i Rościszewskie. Dziewczęta z niektórych rodów od pokoleń były od-

dawane na naukę i wychowanie norbertankom ze Zwierzyńca
86

. U kla-

rysek naukę pobierały w większości panny z zamożnych rodów, były 

wśród nich kasztelanki, cześnikówny, starościanki, spotyka się też stol-

nikówny i podkomorzanki a spośród córek mieszczan krakowskich 

liczne burgrabianki
87

. Bernardynki przy kościele św. Józefa przyjmowa-

ły dziewczynki stanu szlacheckiego i mieszczańskiego, ustalenie jednak 

proporcji pomiędzy nimi i liczebności szkoły klasztornej jest niemożli-

we z powodu braku informacji na ten temat w źródłach. Wydaje się, 

że jednorazowo w szkole mogło ich być kilkanaście. 

———— 
82 Tamże, s. 98-99. 
83 F. S. I g n a s z e w s k a, Historia fundacji..., s. 15-16. 
84 APKr., sygn. Aug. 162. 
85 Tamże, s. 7-8. 
86 ANZ, rps Rachunki ksieni (percepta i ekspensa) 1726-1729, sygn. 254; sygn. 256; 

sygn. 258; sygn. 260. Por. A. R y b a k, H. O t o r o w s k a - W r o ń s k a, Szkoła 

PP. Norbertanek..., s. 13. 
87 E. S a n d e r, Działalność edukacyjna..., s. 13, 104-107. 
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 Ogromna popularność wizytek w Polsce jako zakonu nauczającego 

spowodowała, iż od początku fundacji krakowskiej szlachta i mieszcza-

nie tłumnie przywozili do tamtejszej szkoły córki. W pozostałych klasz-

torach pojawiły się obawy, co do przyszłości prowadzonych tam szkół 

klasztornych. Wśród uczennic występowały córki ze znamienitych ro-

dów, pierwszymi wychowankami były panna Wodzicka, Anna Morsz-

tynówna, Konstancja Zebrzydowska, Teresa Szembekówna i inne
88

. 

 Przepisy regulowały też kwestię wieku przyjmowanych do szkoły 

uczennic. Wizytujący klasztor norbertanek w 1597 roku biskup Jerzy 

Radziwiłł zalecił, iż dziewczęta nie mogą przebywać w szkole po 

ukończeniu 16 roku życia
89

. U prezentek maksymalny czas pobytu 

pensjonarek bezpłatnych upływał wraz z ukończeniem 14 roku życia a 

dziewcząt dochodzących na naukę mógł się rozpoczynać w 6 roku, 

chociaż w konstytucjach z 1660 roku czytamy, że wiek najlepszy do 

nauczania to lata pomiędzy 7 a 14 rokiem życia
90

.  

 Z kolei w wytycznych z początków XVIII wieku znajdujemy 

wzmiankę, że nie należało przyjmować młodszych niż 7-letnie i star-

szych niż 25-letnie. Gdy pobyt się przedłużał, należało podjąć decyzję 

odnośnie dalszych losów panny. Istniała możliwość wstąpienia do 

zakonu lub powrotu do rodziny
91

. 

 Jak wyglądała realizacja tych wytycznych w klasztorach krakow-

skich? Magdalena Starowiejska w szkole klasztornej bernardynek 

przebywała od 7 roku życia
92

, Zofia Ungierówna, późniejsza bernar-

dynka „wychowana [była] od dzieciństwa swego przy pobożnej pannie 

Kunegundzie Brzechwiance”
93

 a Agnieszka Gutowska „od młodości 

wychowana w klasztorze” u bernardynek przy kościele św. 

Agnieszki
94

. Rozpiętość wieku uczennic w szkole augustianek w 1795 

roku wynosiła od 6 do 16 lat
95

. Wydaje się, iż norbertanki też stoso-

———— 
88 F. S. I g n a s z e w s k a, Historia fundacji..., s. 25. 
89 A. R y b a k, H. O t o r o w s k a - W r o ń s k a, Szkoła PP. Norbertanek..., s. 10. 
90 R. G ą s i o r, S. M a t u ł a, Szkoła Sióstr Prezentek..., s. 107. 
91 K. K. B r z o s t o w s k i , Zebranie z listów papieskich..., b.s. 
92 ABKr, rps Regestr wielebnych panien zakonnic trzeci[ej] reguły Franciszka ś. 

w klasztorze pod tytułem Jozepha ś. w mieście stołecznym Krakowskim, 8 września 

1698-8 grudnia 1909, sygn. 129, s. 100-101. 
93 ABKr., rps 129, s. 135-136. 
94 ABKr, rps 129, s. 151. 
95 AAKr., G/31, s. 7. Jest to wypis na podstawie APKr, sygn. Aug. 162. 
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wały się do powyższych zaleceń, przykładowo Anna Rzeszowska była 

najpierw uczennicą od 10 roku życia a potem wstąpiła do klasztoru
96

. 

U wizytek pensjonarki po dojściu do lat 15 albo przechodziły do no-

wicjatu, albo powracały do stanu świeckiego
97

. Można więc przyjąć, 

iż w większości przypadków przestrzegano przepisów, co do wieku 

przyjęcia i opuszczenia pensji. 

 Naukę rozpoczynano wraz z przybyciem dziewczynki, było to moż-

liwe, ze względu na indywidualne nauczanie każdej. To rodzice decy-

dowali o długości pobytu w szkole klasztornej, która mogła wynosić 

od kilku miesięcy do kilku lat. Gdy wychowanka podejmowała de-

cyzję o wstąpieniu do zakonu, przechodziła ze szkoły panien świec-

kich do nowicjatu. Tak przykładowo postąpiła Anna Rzeszowska, 

którą rodzice oddali „na ćwiczenia” do norbertanek zwierzynieckich, 

a ponieważ bardzo chciała wstąpić do zakonu, uzyskała na to zgodę 

i w 1629 roku została nowicjuszką. Musiała więc w szkole klasztornej 

przebywać około pięciu lat
98

. 

 Pobyt na pensji niekiedy wpływał na podjęcie decyzji o wstąpieniu 

do zakonu. Jeśli uczennica wybierała ten sam klasztor, mogła mieć 

skróconą tzw. próbę zakonną, czyli czas pobytu przed nowicjatem, 

kiedy to przyglądano się cechom charakteru kandydatki i autentyczno-

ści powołania. Oceniano, czy zamiar pozostania zakonnicą wynika ze 

szczerego powołania, perswazji rodziny czy chwilowego zachwytu 

życiem zakonnym. 

 

 Wychowanie i nauczanie dziewcząt 
 
 Podczas pobytu na pensji klasztornej panny świeckie otrzymywały 

podstawy wychowania oraz edukacji. Nieco wzmianek na ten temat 

posiadamy dzięki zachowanym dokumentom wizytacji. W protokole 

powizytacyjnym z pobytu biskupa Piotra Gembickiego w 1643 roku 

w klasztorze klarysek czytamy, iż proces wychowania panien świec-

kich, przejawiających skłonności wstąpienia do zakonu powinien był 

nieco inny niż pozostałych. Mistrzyni powinna z nimi rozmawiać na 

temat życia w zakonie i własnym przykładem świadczyć o „szczęśliwości 

———— 
96 ANZ, rps Kronika klasztorna, sygn. 56 I, s. 111. 
97 F. S. I g n a s z e w s k a, Historia fundacji..., s. 19. 
98 ANZ, sygn. 56 I, s. 82-83. 
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stanu zakonnego”
99

. Biskup zabraniał namawiania ich przez zakon-

nice do przyjęcia habitu, rozmowy miały jedynie kierować uwagę 

pensjonarki na modlitwę, poprzez którą można było się przekonać 

o rzeczywistym powołaniu. 

 Wszystkie pozostałe cele wychowania pozostawały dla wszystkich 

dziewcząt takie same. Po pierwsze „ćwiczenie w pobożnych obyczajach”, 

które sprowadzano do oddawania czci należnej Bogu i rodzicom oraz 

rozbudzania pobożności a nawet żarliwości religijnej
100

. Wszystko to 

w celu zbawienia duszy. Ważny był nie tylko zakres, ale metody wpaja-

nia zasad wychowawczych. I tu najważniejszą rolę odgrywała mistrzyni 

panien świeckich. Miała ona wyjaśnić dziewczętom rozumienie i znacze-

nie trzech cnót Boskich – wiary, nadziei i miłości oraz przymiotów 

uznawanych za podstawę pobożnych obyczajów – roztropności, sprawie-

dliwości, wstrzemięźliwości i męstwa. Nie tylko wyjaśnienie i odpytanie 

z ich zrozumienia było celem wychowania, kolejny krok stanowiła nauka 

praktyczna. Dziewczęta musiały mieć świadomość, że jedynie przestrze-

ganie ich w życiu może przyczynić się do zbawienia człowieka. 

 Elementem wychowania religijnego była też nauka rachunku su-

mienia, przygotowanie do spowiedzi i Komunii św. oraz sukcesywne 

wdrażanie do świadomego odbywania praktyk religijnych. Przypomi-

nano, iż zachowanie i stosowanie wyuczonych cnót i pobożnych oby-

czajów możliwe jest tylko dzięki modlitwom – krótkim, ale częstym, 

przystępowaniu do Najświętszego Sakramentu oraz życiu w pokorze, 

bojaźni Bożej i samokontroli swego postępowania. 

 Dopełnieniem wychowania miało być nauczenie dziewcząt zacho-

wania porządku w najbliższym otoczeniu, w pomieszczeniach, gdzie 

wspólnie mieszkały i przebywały, we własnych rzeczach, strojach czy 

na posłaniach. I tutaj praca mistrzyni stanowiła o rezultatach nauki. 

To ona powinna wyjaśniać, pokazywać, przypominać i sprawdzać 

wykonanie zaleceń, miało to stanowić o sukcesie wychowawczym. 

Uczennicom należało, poprzez ciągłe nadzorowanie, wszczepiać zasa-

dy utrzymania porządku, aby traktowały je jako jeden z elementów 

codziennej egzystencji. 

———— 
99 AKKr., rps Piotr Gembicki z łaski Bożej i Stolicy Apostolskiej Biskup Krak. Xiążę 

Siewierski, wielebnej w Chrystusie Panu Pannie Xieni...[dekret reformacyjny, 1643], 

sygn. A 17, k. 16. 
100 Tamże. 
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 Ważna była dbałość o schludność wokół siebie i wobec własnej 

osoby. Natychmiast po przebudzeniu się powinny nałożyć odzież, 

wykonać poranną toaletę i tak przygotowane czekać na rozpoczęcie 

zajęć. Mistrzyni miała obowiązek kontrolować strój wychowanek, 

przyzwyczajać je do noszenia skromnej odzieży, zgodnie z zaleceniem 

biskupa, który twierdził, że „szaty ich nie mają być świetne, bogate 

i wstydowi panieńskiemu przeciwne”
101

. 

 Wykwintność w strojach była krytykowana, podobnie zresztą jak 

i brak zajęć. Dlatego czas pobytu w szkole klasztornej należało wy-

chowankom tak zorganizować, aby zawsze były czymś zajęte (pracą, 

nauką, modlitwą, zabawą). Do niepożądanych zachowań należało 

krzykliwe prowadzenie rozmów, hałasowanie, głośny śmiech. W ta-

kich wypadkach mistrzyni powinna zawsze reagować i uzmysławiać 

dziewczętom, że skromność i cichość w obejściu stanowi o dobrym 

wychowaniu każdej panny
102

.  

 Takie same ideały wychowawcze obowiązywały na pensji klarysek 

w II połowie XVII wieku. Porównując protokół wizytacji z 1685 roku 

z powyższym możemy stwierdzić, iż stanowi on przypomnienie i uzu-

pełnienie wcześniejszych zaleceń. Dodatkowym elementem była uwaga, 

aby dziewczęta nie kontaktowały się z zakonnicami podczas nabo-

żeństw w kościele
103

.  

 Jeśli porównamy ideał wychowania realizowany na pensji klary-

sek z wzorcem przyjętym w szkole prezentek, to widoczne są zna-

czące podobieństwa. W ustawach prezentek z 1627 roku zapisano, że: 

„Przedsięwzięcie albo koniec Domu ten jest, aby młode panny z dzie-

ciństwa w bojaźni Bożej, uczciwych obyczajach i przystojnych stanowi 

swemu robotach były ćwiczone”
104

. Konstytucje z 1660 roku jeszcze 

dokładniej precyzują przyjęte tam cele wychowania. W przedmowie 

fundatorka wskazuje na konieczność dobrego wychowania już od 

najmłodszych lat życia. A dobre wychowanie to ćwiczenie: „Nie tylko 

———— 
101 Tamże, k. 18. 
102 Tamże. 
103 AKKr., rps Dekret reformacji na wizycie generalnej odprawionej przez Jaśnie 

Oświeconego Najwielebniejszego Jana Małachowskiego, z Bożej i apostolskiej łaski 

biskupa krakowskiego, książęcia siewierskiego, w klasztorze panien zakonnych 

S. Klary przy kościele S. Jędrzeja krakowskim napisany i do wypełnienia pomienio-

nym zakonnicom S. Klary podany roku 1685 dnia 7 sierpnia, sygn. A 18, s. 29-30. 
104 Cyt. za: R. G ą s i o r, S. M a t u ł a, Szkoła Sióstr Prezentek..., s. 119. 
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w bojaźni Bożej, w uczciwych i chrześcijańskich obyczajach, ale też 

w robotach powierzchownych, stanowi panieńskiemu przynależących, 

mając wgląd osobliwie na zachowanie uczciwości dziewiczej w pa-

nienkach”
105

. Rozwinięcie tej myśli znajdujemy w Ustawach Domu 

Panieńskiego, stanowiących instrukcję prowadzenia szkoły prezentek, 

gdzie czytamy, że należy dbać o wychowanie ciała i duszy, o naucza-

nie słowem i przykładem
106

. 

 Nie powinno nas dziwić tak mocne akcentowanie w szkole prezen-

tek, obok wychowania religijnego także robót praktycznych, bo prze-

cież wychowankami Instytutu były w większości dziewczęta ubogie, 

a nauczenie ich prac związanych z zajęciami domowymi, szyciem, ha-

ftowaniem, cerowaniem, gotowaniem, zmywaniem naczyń, czy poda-

waniem do stołu dawało szansę na utrzymanie się w dorosłym życiu
107

. 

 Jeśli porównamy zakres wychowania religijnego i moralnego 

w szkole wizytek, to będzie on taki sam jak i na wspomnianych wcze-

śniej pensjach. W dokumencie fundacyjnym czytamy, że najważniej-

sze jest: „Wychowanie i ćwiczenia Panienek małoletnich w pobożno-

ści, obyczaiów układności, w czytaniu, pisaniu y inszych pobożnych 

y przystoinych zabawach [...]”.
108

 Nie był zaś tak bardzo rozbudowa-

ny zakres nauki prac domowych. Ale gdybyśmy przyjrzeli się bliżej 

wychowaniu dziewcząt u duchaczek, to tam szczególny nacisk kła-

dziono na wychowanie religijno-moralne i prace domowe, a naukę 

intelektualną pozostawiano na dalekim miejscu. 

 We wszystkich szkołach klasztornych w Krakowie najważniejsze 

było wychowanie religijno-moralne. Na ten aspekt działalności szkół 

zwracali uwagę podczas wizytacji biskupi i prowincjałowie. Realiza-

cja jego następowała poprzez codziennie uczestnictwo we Mszy św., 

ponadto w niedziele i święta słuchanie kazań i katechizacji, uczestnic-

two w nabożeństwach, przystępowaniu do spowiedzi, przyjmowaniu 

Komunii św. oraz codziennych modlitwach rano, wieczór, przed roz-

———— 
105 Przedmowa Fundatorki Domu Panieńskiego, w której się opisuje fundację, koniec 

i sporządzenie jego w: Ustawy Domu Panieńskiego Ofiarowania Nayświętszej Panny 

Maryey podług Reguły Świętey Euphemiey opisane z małym przydatkiem niektórych 

punktów w Krakowie na Szpitalney Ulicy, zatwierdzone przez bpa A. Trzebnickiego 

13 I 1660 (wyd. 1698). 
106 Ustawy Domu Panieńskiego. 
107 Tamże, k. 26v-30; R. G ą s i o r, T. M a t u ł a, Szkoła Sióstr Prezentek..., s. 126. 
108 Cyt. za: F. S. I g n a s z e w s k a, Historia fundacji..., s. 74.  
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poczęciem i po zakończeniu nauki, pracy, podczas posiłków. Najważ-

niejszy był dobry przykład ze strony mistrzyni, wzajemna życzliwość, 

sumienność i dobre relacje między uczennicami oraz wspólne odpra-

wianie ćwiczeń religijnych i nauka pieśni kościelnych. Kształtowanie 

właściwej moralności polegało na nauce wzajemnej miłości i życzli-

wości do siebie i do innych osób z otoczenia, szacunku, wystrzeganiu 

się przywłaszczania cudzych rzeczy oraz wdzięczności wobec rodzi-

ców, krewnych i innych osób. 

 Kolejnym aspektem pobytu w szkole klasztornej była nauka inte-

lektualna. Rzadko na ten temat wypowiadali się zwierzchnicy klaszto-

rów żeńskich, co stwarzało możliwość samodzielnego ustalania zakre-

su nauczanych przedmiotów w różnych konwentach. 

 W szkole prezentek w XVII i XVIII wieku wychowanie intelektualne 

polegało na nauce czytania, pisania, rachowania, katechizmu i śpie-

wu
109

. Jedna z wychowanek szkoły, która później wstąpiła do prezen-

tek, siostra Angiela Minówna tak pisała o swojej pracy nauczycielskiej 

„[...] w różnych naukach i robotach, jak muzyce, takem drugim udziela-

ła informując i ćwicząc tego wszystkiego, com sama umiała [...]
110

”. 

Pod koniec XVIII wieku nastąpiły zmiany wynikające z potrzeb w za-

kresie znajomości języków obcych. Prezentki zatrudniły guwernantki 

do nauki języków francuskiego i niemieckiego. Przedmiotów tych 

można było się uczyć dodatkowo, wnosząc stosowną opłatę
111

.  

 Wizytki jako pierwsze w Krakowie nauczały języka francuskiego 

od schyłku XVII wieku. Stąd zapewne tak duża popularność prowa-

dzonej przez nie szkoły klasztornej. Ale i tutaj na pierwszym miejscu 

było wychowanie religijne a dopiero na następnym nauka francuskie-

go. O ich szkole pisano: „Jest tu wiele panien na duchowne danych 

wyćwiczenie, przy którym uczą się oraz języka francuskiego, więcej 

jednak czasu trawiąc na modlitwie, aniżeli przy gramatyce francu-

skiej”
112

. Program nauczania i rozkład tygodniowych zajęć zapisany 

został w kronice klasztornej. I tak „Pacierz mówią po francusku, każda 

z nich koleją mówi głośno, potem im przynoszą śniadanie. W ponie-

———— 
109 Ustawy Domu Panieńskiego, k. 28-30. 
110 R. G ą s i o r, T. M a t u ł a, Szkoła Sióstr Prezentek..., s. 125. 
111 APrKr., rps Wizyta Wielebnych Panien Czeskie zwanych, na Świętego Jana Ulicy 

umieszczonych [...] Feliksa Pawła Turskiego [...] 1791, sygn. A VI/I-10. 
112 P. H. P r u s z c z, Klejnoty Stołecznego miasta Krakowa, Kraków 1861, s. 162; 

F. S. I g n a s z e w s k a, Historia fundacji..., s. 8. 
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działki, środy i piątki klasa się zaczyna przez słuchanie lekcji. We 

wtorki, czwartki i soboty, poczynają uczeniem ortografji. W pierwsze 

trzy dni uczą się arytmetyk, we wtorki i czwartki mają komponować 

kopie listów. Codzień mają czas na hafty i inne przednie roboty. 

O pierwszej godzinie mistrzyni zaczyna klasę, eksplikując im pod ten 

czas katechizm [...].Podczas jedzenia zawsze ma jedna czytać głośno 

nabożną książkę, a pod ten czas mają się zachować w milczeniu [...]. 

Raz na tydzień dają lekcję polityki światowej, nauczając ich jak poli-

tycznie żyć mają, z jaką na świecie przystojnością i rozkaże im czynić 

ukłony i dygi, sposób wejścia do pokojów i komplementy, które się 

w każdej okazji czynić mają przed Ichmościami Państwem Rodzicami, 

pokrewnymi i gośćmi różnego waloru i kondycji. Mają się kłaść i być 

w łóżkach o 9-tej godzinie. Jedna z mistrzyń wizytuje wszystkie”
113

. 

 Był to program obowiązujący w XVIII wieku w wszystkich szko-

łach wizytek. Oprócz wychowania religijnego wychowanki musiały 

poznać zasady właściwego zachowania się w towarzystwie, nauczyć 

się podstaw z arytmetyki, katechizmu, umieć pisać listy, a z robót 

kobiecych wykonywać przede wszystkim hafty. Język francuski sta-

nowił podstawę porozumiewania się, a każda uczennica musiała się 

nim biegle posługiwać. Dziwić może tylko fakt, iż kronikarka nie 

wspomina nic o języku polskim, który w pierwotnej wersji regulaminu 

stanowił jeden z przedmiotów nauczania i jest mało prawdopodobne, 

aby pominięto ten przedmiot w szkole krakowskiej. 

 Duże zapotrzebowanie na naukę języka francuskiego spowodowało, 

że wzorem wizytek zaczęto go wprowadzać na innych pensjach. 

Wstępujące w XVIII wieku do klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu 

przedstawicielki możnych rodów posiadały w większości znajomość 

tego języka i najpierw one same nauczały go na pensji, a w II połowie 

XVIII wieku coraz częściej zatrudniano guwernantki
114

.  

 Wzmianki na temat zmian w programach nauczaniu pojawiają się 

także w XVIII wieku u klarysek. Panny świeckie nauczano czytania, 

pisania, rachunków, katechizmu, muzyki, śpiewu oraz robót kobie-

cych – haftowania i koronkarstwa. Wprowadzono też języki obce, 

zapewne były to francuski i niemiecki. W księgach wydatków klary-

———— 
113 Archiwum Wizytek w Krakowie (dalej AWiKr.), rps Kronika wizytek krakow-

skich, s. 158; F. S. I g n a s z e w s k a, Historia fundacji..., s. 18-19. 
114 A. R y b a k, H. O t o r o w s k a - W r o ń s k a, Szkoła PP. Norbertanek..., s. 13. 
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sek z lat 1715-1788 odnotowano wydatki na podręczniki, kupiono 

arytmetykę praktyczną, katechizm, książkę do geografii, gramatykę 

niemiecką, co może sugerować zakres realizowanych programów 

nauczania. Ponadto w 1724 roku oprawiono żywoty świętych stano-

wiące podręcznik przeznaczony do edukacji panien świeckich. Ozna-

cza to, że kształcono je poprzez literaturę hagiograficzną
115

. 

 Należy pamiętać, iż nauczanie w szkołach klasztornych do schyłku 

XVIII wieku miało charakter indywidualny a zakres zdobytej wiedzy 

uzależniony był od wymagań rodziców, umiejętności nauczycielek 

zakonnych i guwernantek oraz możliwości intelektualnych uczennic. 

Zmiany w zakresie organizacji szkół i wprowadzenie jednolitych, pań-

stwowych programów nauczania, nastąpiło na początku XIX wieku
116

. 

 

* * * 

 

 Podsumowując należy stwierdzić, iż największy wkład w edukację 

dziewcząt w Krakowie miały w XVII i XVIII wieku wniosły pre-

zentki, klaryski, wizytki i norbertanki. Wychowanie i nauczanie było 

zgodne z zapotrzebowaniem społecznym. Liczba dziewcząt korzysta-

jących z tej formy edukacji była niewielka, co wynikało z istniejących 

w tych czasach przekonań, dotyczących nauczania dziewcząt. Dopiero 

w II połowie XVIII wieku do wykształcenia kobiet zaczęto przykładać 

większe znaczenie.  

 

_________ 

 

 

———— 
115 E. S a n d e r, Działalność edukacyjna..., s. 141, 154. 
116 Por. A. S z y l a r, Działalność oświatowa benedyktynek sandomierskich w latach 

1616-1865, Lublin 2002. 
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UPBRINGING AND EDUCATION OF GIRLS  

IN CONVENT SCHOOLS IN KRAKÓW (CRACOW)  

IN THE 17TH AND 18TH CENTURY 

 

Summary 

 

 The article deals with the upbringing and education of girls in convent pension 

schools in Cracow, which fulfilled the role of schools and dormitories. The paper 

takes into consideration the time span between the turn of the 16th and 17th centuries 

and the beginning of the 19th century. It has been determined by the changes in the 

organisation of convent schools, which took place after the Council of Trent and the 

third partition. The article makes use of accessible studies and source materials gath-

ered in the archives of Cracow convents, the national Archive in Cracow, the Jagiel-

lonian University Archives and the Library of the Polish Academy of Sciences (PAN) 

in Cracow. 

 Cracow in the 17th and 18 th century constituted a centre of women’s convent life 

– it had the largest number of convents of all the cities of the Polish Republic and the 

highest number of nuns.  

 Schools were run by nuns in several convents, only the Carmelite sisters did not 

teach girls. The institution constituted especially for the purpose of bringing up and 

educating girls was the Presentation Order.  

 Schools were located in convents behind the enclosure, teaching was executed by 

nuns called the matrons of secular maidens and since the half of the 18th century also 

by secular women teachers. 

 All schools attached most importance to religious education and character for-

mation of girls. Education consisted in teaching reading, writing, arithmetic and the so 

called women’s tasks, whose scope depended on the kind of convent. Since the 1680s 

French language was also taught in the Visitation Convent. In most convent schools in 

the second half of the 18th century changes were made in teaching programmes, which 

were adapted to the changing social needs. Wards were girls of bourgeois and noble 

origin. The residence at pension school was payable, although several poor girls were 

admitted free of charge. Convent pension schools were in those times the only educa-

tional institutions for girls. 

 

Translated by Hanna Rybkowska 
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STARANIA KSIENI MAGDALENY MORTĘSKIEJ 

O ROZWÓJ SZKOLNICTWA KATOLICKIEGO 
 

 

 Wstęp 
 
 Podejmując refleksję nad rozwojem szkolnictwa katolickiego w Pol-

sce w okresie nowożytnym warto wspomnieć postać reformatorki życia 

zakonnego, ksieni klasztoru benedyktynek w Chełmnie, przełożonej 

kongregacji benedyktynek polskich, Magdaleny Mortęskiej. Urodziła 

się w 1554 roku w miejscowości Pokrzywno koło Grudziądza
1
. Była 

najmłodszą córką Melchiora i Elżbiety Kostczanki. Jej brat Ludwik był 

wojewodą chełmińskim. Po śmierci matki ok. 1558 roku była wycho-

wywana przez ciotkę Wulkowską, która mieszkała w miejscowości 

Topolno koło Świecia. Do domu rodzinnego powróciła na przełomie 

1566/1567 roku. Chciała wstąpić do klasztoru, jednak spotkało sie to ze 

sprzeciwem ojca, który podejmował różne kroki, aby plany zakonne 

wybić córce z głowy, np. zabronił jej nauki czytania. Działania ojca nie 

tylko nie zmieniły planów M. Mortęskiej, ale ona sama uciekła się do 

przemyślanego fortelu. W końcu 1578 roku uzyskała od niego zgodę na 

spędzenie kilku dni w klasztorze mniszek benedyktynek w Chełmnie, 

w rzeczywistości dnia 21 grudnia wstąpiła do klasztoru.  

 Ojciec początkowo kategorycznie sprzeciwił się poczynaniom córki, 

doprowadził do tego, że musiała powrócić do domu w Pokrzydowie. 

Dzięki wstawiennictwu wielu osób oraz nieugiętej postawie córki udało 

———— 
1 Zestawienie podstawowej literatury dotyczącej postaci zob.: K. G ó r s k i, Mortęska 

Magdalena, [w:] Hagiografia Polska. Słownik bio-hagiograficzny, pod red. R. G u -

s t a w a, t. 2, Poznań 1972, s. 137-147; tenże, Mortęska Magdalena (1554-1631), 

[w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 22: 1977, z. 92, s. 6-8; tenże, Zarys dziejów duchowo-

ści w Polsce, Kraków 1986, s. 93, p. 6; M. B o r k o w s k a, Mniszki, Kraków 1980; 

A. J a n u s z e k - S i e r a d z k a, Mortęska Magdalena, [w:] Encyklopedia Katolicka, 

t. 13, Lublin 2009, kol. 316-317. 
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się zmienić decyzję ojca, który wiosną 1579 roku pozwolił Magdalenie 

na powrót do klasztoru. Dnia 4 czerwca 1579 roku Magdalena złożyła 

wraz z 12 innymi nowicjuszkami, między innymi z: Jadwigą Jacho-

niewską z Krajny, Agnieszką Wichorską z Chełmna, Katarzyną Bart-

nicką z Mazowsza, Anną Michałówną z Torunia i Elżbietą Kwiatkow-

ską z Polski, pierwsze śluby
2
. 

 Oto fragment opisanych powyżej wydarzeń, które zostały odnoto-

wane w Kronice benedyktynek chełmińskich: 
 
 Za tym zbudził Pan Bóg pannę Magdalenę z Mortąg Mortęską, 

starościankę pokrzywińską i podkomorzankę malborską, że szczęśliwie 

przyjechała do zakonu naszego z dwiema służebnicami swymi, z panną 

Dorotą Przepałkowską i z panną Zuzanną Piecewską, na 2 niedziele 

się tylko u pana ojca uprosiwszy, który jej tego bardzo bronił. W 2 nie-

dziele potem posłał po nie wedle umowy panią starą z sługami, aby do 

niego przyjechała. Po długich namowach, prośbach i płaczach rozma-

itych pani starej, która jej osierocenie ojcowskie i wszystkich domo-

wych przekładała, a na ostatek niełaska ojcowską groziła. Lecz panna 

słuszne wywody dawała, że tego dobrym sumieniem uczynić nie mo-

gła, gdyż powołanie jej było na ten stan panieński od samego Pana 

Boga jeszcze z młodych lat jej, bo 13 lat tylko mając ślub czystości 

panieńskiej potajemnie uczyniła, samego Boga na świadka sobie bio-

rąc. O czym list do pana ojca napisawszy, panią starą odesłała. To 

było dziwne w oczach naszych, gdy panią starą do furty odprowadziła, 

woźniki jej własne, na których, gdy u pana ojca była, jeździła, nad 

wolę woźnicy, który je przy bramie trzymał, z reku się jego wydarłszy, 

do furty, kędy panna stała, przybieżały i z kolaską, łzy okwite z oczu 

nad przyrodzenie wypuszczając. Wszyscychmy się na to, co przy tym 

byli zdumieli, czekając, co dalej będzie, a panna Magdalena twarzą 

wesołą rzekła do onych woźników swych: już się więcej do mnie nie 

wracajcie, bo mnie stąd brać nie będziecie i kiwnąwszy ręką swą na 

nie, rzekła: idźcież już w imię Pańskie. My przy tym będąc i słudzy jej 

łzami się zalawszy odjechali, a mychmy się do klasztoru od furty wró-

ciły. Pani stara do domu pojechawszy, dała sprawę o wszystkim i list 

od panny, który (ojciec) przeczytawszy, od frasunku się zaniemógł
3
.  

———— 
2 Kronika benedyktynek chełmińskich (dalej KBCH), wyd. W. S z o ł d r s k i, Mie-

sięcznik Diecezji Chełmińskiej, t. 9: 1937, s. 514. 
3 Tamże, s. 511-512. 
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 Droga zakonna M. Mortęskiej była nadzwyczaj dynamiczna, co 

wyrażało się między innymi w tym, że bardzo szybko zaczęła ona 

obejmować różne funkcje. Już w 1579 roku została ksienią klasztoru 

chełmińskiego, w 1582 roku została także przełożoną klasztoru w To-

runiu
4
. Napływ nowicjuszek pozwolił na energiczny rozwój nie tylko 

domu chełmińskiego, ale także na powstanie nowych fundacji, które 

odwoływały się do doświadczenia chełmińskiego. Poza tym trzeba 

zauważyć, że M. Mortęska jest autorką interesujących medytacji pa-

syjnych
5
. Z innych poczynań wypada przywołać i to, że ksieni przy-

czyniła się do zmiany wyposażenia i wystroju wnętrza kościoła 

i klasztoru chełmińskiego. Zmarła 15 lutego 1631 roku w klasztorze 

w Chełmnie. W Kronice benedyktynek poznańskich jej śmierć odno-

towano następująco: Umarła panna ksieni w dzień sobotni dnia 15 lute-

go, panna i matka nasza, która przeżyła wiek życia swego w świąto-

bliwości, jasnemi cnotami swemi i świeżem przykładem wszystkiem 

nam zostawszy. Poszła po zapłatę sobie wiecznie zgotowaną, której 

wysokich cnót nie poważymy się namniej opisywać w tych księgach 

klasztoru naszego
6
.  

 Biograf ksieni, jezuita o. Brzechwa podaje, że przed śmiercią cho-

rowała zaledwie cztery tygodnie, nic jednak nie wiemy o tym, jaka to 

była choroba. Ksieni została pochowana przed wielkim ołtarzem 

w kościele klasztornym. W połowie XX wieku jej ciało przeniesiono 

do krypty przygotowanej przy lewej nawie. Wydaje się, że wkrótce po 

śmierci ksieni Magdaleny podjęto starania o wyniesienie jej na ołta-

rze. Świadectwem tych starań mogą być poświęcone jej osobie dzieła 

jezuity o. Stanisława Brzechwy. W modlitewniku mniszek benedyk-

tynek miały się znajdować specjalne modlitwy i litanie ku czci ksieni. 

W 1709 roku otwarto oficjalnie jej proces beatyfikacyjny, nie został 

on jednak nigdy zakończony
7
.  

———— 
4 Zob.: M. O l e s i ń s k a, Benedyktynki w Toruniu, Studia Pelplińskie, t. 25: 2004, 

s. 239-240. 
5 Pisma ascetyczno-mistyczne Benedyktynek reformy chełmińskiej, wyd. K. G ó r s k i, 

Poznań 1937 (reprint 2009); J. M i s i u r e k, Historii i teologia polskiej duchowości 

katolickiej, t. 1, (w. X-XVII), Lublin 1994, s. 297-300.  
6 Kronika benedyktynek poznańskich, oprac. M. B o r k o w s k a, W. K a r k u c i ń s k a, 

J. W i e s i o ł o w s k i, Poznań 2001, s. 78. 
7 Pisma ascetyczno-mistyczne, s. 45; K. G ó r s k i, Matka Mortęska, Kraków 1971, 

s. 183-184. 
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 Omawiana postać to reformatorka życia zakonnego benedyktynek 

w Polsce w oparciu o ścisłą obserwancje benedyktyńską. Kiedy 

M. Mortęska wstępowała do klasztoru chełmińskiego jego kondycja 

od dłuższego czasu była w opłakanym stanie. Oddajmy głos Kronice 

benedyktynek chełmińskich:  
 
 Potem, gdy nieszczęsne herezje się rozmnożyły i jałmużna ustawała, 

słabieć i niszczeć poczęły [mniszki] w próżnowanie się wdawszy, 

do prywat się swych udały, o pospolite dobro nic nie dbając, starania 

żadnego nie czyniły, aby te między sobą zatrzymały, do zakonu niko-

goż sposobnego przyjmować nie chciały. I przyszło za czasem do ta-

kiego spustoszenia, że tylko 2 panny zakonne zostały: jedna z nich 

była baczenia bardzo małego, a druga acz baczenie dobre miała, ale 

z wolności szkodliwej, heretyczką zostawszy, przywilejów klasztornych 

bardzo uszczerbiła, srebro, aparaty i obicia kościelne przyjaciołom 

i powinnym swym rozdała, a prawie wszystek sprzęt domowy klasz-

torny wypustoszyła. Ale potem za łaską Pańską i za staraniem kapłana 

tego, którego od biskupa danego miały, nawróciła się do wiary kato-

lickiej i w tej wierze żyjąc (w) kilka lat umarła z nadzieją o miło-

sierdziu Boskim. 

 Jedna panna z onych dawnych i starych panien bardzo świątobli-

wego żywota, umierając, to proroctwo zostawiła: Spustoszeje spusto-

szeniem wielkim ten zakon, ale potem powstanie ze trzech zakonów 

zgromadzonych. Co się takim sposobem skutecznie wypełniło: 

 Roku Pańskiego 1556 przyjechały dwie panny zakonu bernardyń-

skiego, a trzecia panna z Gniezna zakonu świętej Klary. Tych panien 

przyjąć nie chciano do klasztoru chełmińskiego na mieszkanie, aż 

z wielkim i długim staraniem person zacnych, a osobliwie pana Jana 

Służewskiego, wojewody brzeskiego, który się u księdza biskupa za 

nimi pilnie przyczyniał, że je do tego zakonu przyjąć rozkazał. Te trzy 

panny czyniły starania, jako mogły, aby poratowany był ten zakon 

spustoszały i przyjmowały do nowicjatu niemało panien przez 22 lecie, 

ale iż ćwiczenia i umartwienia powinnego nie miały, zawarcia klasz-

tornego nie zachowały, a (w) wolności żyjąc, znowu się zaś do świata 

wracały z wielkim niezbudowaniem
8
.  

———— 
8 KBCH, Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej, t. 9: 1937, s. 510-511. 
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 Pojawienie się M. Mortęskiej w chełmińskim klasztorze to początek 

dynamicznych zmian. W 1605 roku ksieni otrzymała od Stolicy Apo-

stolskiej zatwierdzenie nowej reguły, a co się z tym wiązało zgodę na 

kontynuowanie dzieła reformy. Decyzja ta była początkiem powstania 

nowej jakości życia mniszek benedyktynek. Klasztory, które funkcjo-

nowały w oparciu o jej kryteria tworzyły coś na kształt kongregacji, 

którą potocznie nazywamy kongregacją chełmińską. Filiacje między 

poszczególnymi domami przedstawiały się następująco:  
 – fundowane z Chełmna: Toruń, Żarnowiec, Nieśwież, Bysławek, 

Poznań, Jarosław, Sandomierz, Sierpc,  
 – fundowane z Torunia: Drohiczyn, Radom, Łomża, Grudziądz,  
 – fundowane z Nieświeża: Wilno, Kowno, Mińsk, Smoleńsk, Orsza,  
 – fundowany z Jarosławia: Przemyśl,  
 – fundowany z Wilna: Kroże,  
 – fundacje niezależne, które przyjęły obserwancję chełmińską po 

pewnym okresie od założenia: dwa klasztory lwowskie, łaciński 

i ormiański. 

 

 Reforma objęła więc w sumie przeszło 20 klasztorów, chociaż 

niektóre fundacje nie utrzymały się i funkcjonowały krótko
9
. Jedy-

nym domem zakonnym mniszek benedyktynek w Polsce, który nie 

podjął wizji odnowy zakonnej, która wyszła z Chełmna, był klasztor 

w Staniątkach
10

. 

 Wizja i droga odnowy życia zakonnego realizowane przez ksieni 

Magdalenę oparte były nie tylko na powrocie do ścisłej obserwancji 

benedyktyńskiej, ale także na obowiązku kształcenia mniszek. Już 

w realizacji tego postulatu, który był charakterystyczny dla okresu 

potrydenckiego w Kościele, dotykamy rozwoju edukacji katolickiej. 

Zaangażowanie M. Mortęskiej w rozwój szkolnictwa zostanie jednak 

omówione na dwóch innych płaszczyznach: na zakładaniu przy klasz-

torach szkół dla dziewcząt oraz na zaangażowaniu się ksieni w zakła-

danie innych szkół poza klasztorami.  

———— 
9 M. B o r k o w s k a, Benedyktynki, s. 147; taż, Słownik mniszek benedyktynek w Pol-

sce, Tyniec 1989, s. 14-15; taż, Zakony żeńskie w Polsce w epoce nowożytnej, Lublin 

2010, s. 139-160, 289-304. 
10 A. B o r k o w s k a, Benedyktynki, III. w Polsce, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 2, 

Lublin 1985, kol. 257.  
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 Szkoły dla dziewcząt zakładane przy klasztorach 
 
 Obecność dziewcząt oddanych na naukę w klasztorach żeńskich 

była przez całe średniowiecze zjawiskiem powszechnie spotykanym. 

Problem pojawił się w dobie potrydenckiej, gdyż taka rzeczywistość 

zaczęła być w konflikcie z zaostrzonym przestrzeganiem klauzury. Jak 

napisze s. Małgorzata Borkowska: Potrzeba okazała się jednak sil-

niejsza niż prawo i szkoły zakonne przetrwały
11

. Dodajmy, że nie 

wszystkie zakony zajmowały się ich prowadzeniem, tak było na przy-

kład w przypadku karmelitanek bosych.  

 Spośród dawnych (istniejących od średniowiecza) zakonów prowa-

dzeniem szkół zajmowały się nadal benedyktynki. Mniszki benedyk-

tynki kongregacji chełmińskiej należały do grona wspólnot bardzo 

mocno dbających o tę właśnie rzeczywistość, to one opracowały nawet 

specjalny program wychowawczy dla dziewcząt. Znajdujemy w nim 

między innymi następujące zalecenie: Panien świeckich, które rodzicy 

na naukę oddają, tak uczyć i szanować w Panu Bogu rozkazujemy, żeby 

i na świecie po nich znać było, że się w klasztorze chowały i ćwiczyły
12

. 

Wiemy, że spośród oddanych na naukę dziewcząt rekrutowała się 

w przyszłości niejedna zakonnica. Poza tym przyklasztorne szkoły przy-

czyniały się do tworzenia swego rodzaju elity katolickiej, której obec-

ność była Kościołowi w okresie nowożytnym coraz bardziej potrzebna. 

Nie zapominajmy, że spora część klasztorów mniszek benedyktynek, 

z głównym w Chełmnie, znajdowała się na obszarach gdzie był silny 

protestantyzm, a więc odniesienie do katolików świeckich było wręcz 

niezbędne. To dzięki ich poparciu i ofiarności takie zakony jak bene-

dyktynki czy jezuici mogli w miastach prowadzić swoją działalność. 

 Dodajmy przy tym jednak wyraźnie, że prowadzenie szkół nie sta-

nowiło podstawowego zajęcia mniszek benedyktynek, i nie znajdowa-

ło się w centrum życia klasztornego. Życie monastyczne, tym bardziej 

ścisłej obserwancji, koncentrowało się na wspólnocie, która żyła mo-

dlitwą (przede wszystkim liturgiczną) i pracą. Może jest to trochę 

uproszczona wizja życia zakonnego, niemniej jednak edukacja dziew-

cząt musi być rozpatrywana w szerszym kontekście funkcjonowania 

———— 
11 M. B o r k o w s k a, Zakony żeńskie, s. 256. 
12 Tamże. 
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wspólnoty mniszek, których na pewno pierwszym zadaniem nie było 

wychowywanie dziewcząt.  

 Kondycja szkół klasztornych zależała od możliwości każdego 

z domów zakonnych. Rzadko było prawdopodobnie tak, jak u bene-

dyktynek radomskich, które wyraźnie szkołę traktowały jako jedno 

z głównych źródeł swojego utrzymania. Ze szczegółowych badań 

wiemy, że przy klasztorze tym mieszkało więcej uczennic niż mniszek 

benedyktynek w klasztorze
13

. 

 Można ogólnie założyć, że przy każdej fundacji benedyktyńskiej 

mniszki prowadziły szkołę dla dziewcząt. Miejsce, w którym mieszka-

ły uczennice (internat) był oddzielony od pomieszczeń zakonnych. 

Uczennice miały osobną kaplice oraz miejsce rekreacji, czyli np. 

ogród. Oddanymi na naukę dziewczętami zajmowała się zwyczajowo 

specjalnie wyznaczona do tego dzieła zakonnica, kiedy zaistniała po-

trzeba, to było ich więcej. Inne mniszki nie miały tam dostępu. Oczy-

wiście był to jakiś wzorzec organizacyjny, który w konkretnych miej-

scach mógł z różnych powodów odbiegać od wyznaczonych kano-

nów. Liczba uczennic wahała się od kilku w małych klasztorach do 

czterdziestu i więcej w klasztorach funkcjonujących w dużych mia-

stach, takich np. jak Poznań czy Wilno
14

. 

 Jeżeli chodzi o pochodzenie społeczne wychowanek, to istniejący 

stan badań nad szkolnictwem żeńskim w Polsce w okresie nowożyt-

nym pozwala na ogólne stwierdzenie, że panny świeckie większości 

szkół klasztornych były głównie pochodzenia szlacheckiego. Zdecy-

dowanie mniej było córek mieszczan
15

.  

 Program nauczania podlegał w szkołach zakonnych w okresie nowo-

żytnym dynamicznym zmianom, jednak w ogólnych pryncypiach skła-

dały się na niego zawsze takie elementy, jak: nauka czytania i pisania, 

prosta arytmetyka, katechizm, roboty ręczne oraz śpiew. Nie brakowało 

także prac fizycznych, przygotowujących do przyszłych zajęć w gospo-

darstwie domowym. Program nauczania ulegał ewolucji i zmianom. Pod 

koniec XVIII wieku w szkołach klasztornych pośród przedmiotów po-

———— 
13 Tamże, s. 258. 
14 M. B o r k o w s k a, Benedyktynki, [w:] Zakony benedyktyńskie w Polsce, Tyniec 

1981, s. 174. 
15 A. S z y l a r, Działalność oświatowa benedyktynek sandomierskich w latach 1616-

1865, Lublin 2002, s. 61. 
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jawiły się: historia, geografia, język francuski oraz muzyka. W szczegó-

łach zakres nauki uzależniony był jednak przede wszystkim od kondycji, 

czyli składu osobowego, danego domu zakonnego oraz oczywiście od 

samych wychowanek, głównie od ich pochodzenia i zamożności
16

.  

 Oprócz edukacji ważnym, a może i najważniejszym elementem 

szkół przyklasztornych, także i w tych prowadzonych przez bene-

dyktynki chełmińskie, było wychowanie panien. Jak zauważyła 

s. M. Borkowska w całym długim fragmencie w regule chełmińskiej 

z 1605 roku poświęconym „pannom świeckim”, czyli uczennicom, 

brak jest omawiania konkretnych przedmiotów nauki, jest jednak 

mowa o rozwijaniu charakteru oraz cnót chrześcijańskich
17

.  

 Oddziaływanie wychowawcze mniszek benedyktynek na panny 

świeckie realizowano poprzez: rozmowy z mistrzynią na tematy religijne, 

częsty rachunek sumienia, regularne przystępowanie do spowiedzi św. 

i komunii św., kształtowanie odpowiedniego zachowania na zewnątrz, 

np. eliminowanie szybkiego, krzykliwego i niewyraźnego mówienia, 

spokojnego wykonywania różnych czynności oraz poszanowania po-

rządku i czystości. Nie brakowało i wspomnianych już wcześniej prac 

fizycznych, takich jak palenie w piecu oraz przynoszenie wody
18

. 

 Jak widać wizja wychowawcza panien oparta była bardzo mocno na 

doświadczeniu życia wspólnotowego (zakonnego). Wspomniana wyżej 

badaczka żeńskiego życia zakonnego, podsumowując funkcjonowanie 

uczennic w klasztorach żeńskich napisze: Porządek dnia podobny był do 

rozkładu zajęć nowicjuszek, tylko bez zakonnych pacierzy oczywiście, bez 

wstawania w nocy, a za to z pewną ilością czasu na rozrywkę
19

. 

 Nauka w szkołach benedyktyńskich trwała dziennie około 5-6 go-

dzin. Szczegółowy rozkład dnia panien świeckich oddanych na naukę 

i wychowanie przedstawił K. Górski: wstawały o godzinie 5 rano, 

o 5.30 udawały sie do kościoła klasztornego na modlitwę poranną, od-

bywały medytację, słuchały jednej mszy i wracały parami, zawsze 

w ciszy i milczeniu. Potem miały kwadrans czasu na przygotowanie do 

lekcji, które trwały do 9. Zapewne były to dwie godziny. Od 9 do 9.30 

———— 
16 M. B o r k o w s k a, Benedyktynki, s. 174-175; M. B o r k o w s k a, Zakony żeńskie, 

s. 258 i n; A. S z y l a r, Działalność oświatowa, s. 92-93. 
17 M. B o r k o w s k a, Zakony żeńskie, s. 262. 
18 A. S z y l a r, Działalność oświatowa, s. 57. 
19 M. B o r k o w s k a, Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII-XVIII 

wieku, Warszawa 1996, s. 61-62. 
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było śniadanie, potem nauka od 9.30 do 11. O 11 był obiad, potem była 

rekreacja do 12
30

 a dalej nauka do 16, ale skracano ją i o 15
45

 panny 

świeckie szły na litanię do kościoła. Nauka trwała więc dwie godziny 

i kwadrans. Po litaniach miały dziewczęta czas wolny, z tym że siostra-

nauczycielka wskazywała im, co mają robić, i to w milczeniu na chwałę 

Bożą. Zapewne często przygotowywały lekcje, ale też porządkowały 

i czyściły rzeczy. Razem było zapewne pięć i pół – pięć i trzy kwadranse 

nauki i około dwóch godzin pracy i nauki własnej. Potem była wiecze-

rza, zapewne o 18 i krótka rekreacja. O 18
30

 panny szły na litanię do 

wszystkich świętych, odprawiały rachunek sumienia i szły spać
20

.  

 Jeżeli nawet funkcjonowanie panien świeckich nie zostało dokład-

nie opisane w powyższym tekście, to taki obraz szkolnictwa zakon-

nego – podobny do życia zakonnego – jest dla nas jak najbardziej 

zrozumiały. Gdzież bowiem szukać wypróbowanych, sprawdzonych 

i przynoszących owoce metod wychowawczych, jak nie w bogatym 

doświadczeniu życia monastycznego. W związku z tym nie może nas 

też dziwić, że taki, a nie inny model wychowawczy był jednym z pod-

stawowych źródeł nowych powołań zakonnych. 

 Odwołajmy się jeszcze w tym miejscu do bardzo trafnych słów 

prof. Karola Górskiego, który w syntezie dziejów duchowości w Polsce 

następującymi słowami scharakteryzował kondycję szkół prowadzo-

nych przez mniszki benedyktynki: Każdy klasztor prowadził szkołę dla 

dziewcząt. Niewysoki był poziom tej szkoły, jeśli ją sądzić wedle kryte-

riów XX wieku. Ale jeżeli wziąć pod uwagę, że córka rodziny senator-

skiej, Magdalena Mortęska nie uczyła się czytać, a nawet jej ojciec tego 

zakazywał, to nauka czytania i pisania, rachunków, śpiewu i haftowania 

i to przez 5-6 godzin dziennie, nie była na owe czasy czymś małym
21

. 

Słowa te wydają się trafnie diagnozować znaczenie szkół prowadzo-

nych przez mniszki benedyktynki w okresie nowożytnym w Polsce. 

 Zgodnie z zaleceniami Soboru Trydenckiego zgodę na prowadzenie 

szkół przyklasztornych wydawał biskup. W przypadku domu zakon-

nego w Toruniu zachowały się źródła informujące o zgodzie biskupa 

na pobieranie przez panny świeckie nauki w przyklasztornej szkole 

z następujących lat: 1596, 1600, 1614
22

.  

———— 
20 K. G ó r s k i, Matka Mortęska, Kraków 1971, s. 73. 
21 K. G ó r s k i, Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986, s. 115. 
22 M. O l e s i ń s k a, Benedyktynki, s. 246. 



WALDEMAR ROZYNKOWSKI 146 

 W szczegółach trudno poznać działalność przyklasztornych szkół, 

dlatego że nie dysponujemy odpowiednimi źródłami. Nie prowadzono 

przecież jakiś statystyk, nie było żadnego zewnętrznego zwierzchnic-

twa, a co się z tym wiązało nie sporządzano sprawozdań szkolnych itd. 

Dodajmy też, że więcej informacji o prowadzonych szkołach klasztor-

nych posiadamy dla wieków XVIII i XIX, a nasza uwaga w niniejszym 

artykule była skierowana na pierwszy okres funkcjonowania benedyk-

tynek, kiedy żyła ksieni Mortęska
23

. Lektura zachowanych kronik przy-

nosi niewiele informacji o interesującej nas działalności wychowawczej 

mniszek. Możemy się jednak odwołać do kilku wybranych przykładów. 

 Najwięcej wpisów odnoszących się bezpośrednio i pośrednio 

do prowadzonej działalności edukacyjnej przez benedyktynki spo-

tykamy w Kronice benedyktynek chełmińskich, ale nie tylko. Przy-

toczmy kilka przykładów:  
 – informacje o oddanych na naukę pannach: W tym roku [1582] 

były tu w klasztorze naszym chełmińskim na nauce dwie panny świec-

kie z Wielkiej Polski, niejakie Dzierżanowskie
24

; [1588 rok] Pani 

Magdalena Włodkowiczowa z Litwy przywiozła 2 córki swe na naukę 

do klasztoru naszego
25

; [1619 rok] Przywieziono do klasztora [w To-

runiu] na ćwiczenia pannę Anne, corkę pana Piotra Dulskiego, staro-

sty raigrodzkiego
26

,  
 – informacje o pomieszczeniach: [1585 rok] A z komory zaś troje 

trepy uczyniono, jedne do panien zakonnych na górę, drugie do piw-

niczki, gdzie wino chowają, a trzecie na górę, kędy pannom świeckim 

izbę i salę sporządzono, a połowicę tej sali zagrodzono dla chowania 

rzeczy kościelnych
27

; [1600 rok] W kownacie na dole, kędy panny 

świeckie łożnice mają, obraz Panny Marii i fundatora
28

,   

———— 
23 Brakuje w związku z tym wyczerpujących badań nad szkołami, szczególnie nad 
okresem najstarszym, jeszcze za życia M. Mortęskiej. Najobszerniejszym opracowaniem 
jest monografia autorstwa A n n y  S z y l a r, Działalność oświatowa benedyktynek 
sandomierskich w latach 1616-1865, Lublin 2002, ss. 247. Szczegółowe dane dotyczą 
jednak okresu XVIII i XIX wieku. 
24 KBCH, Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej, t. 9: 1937, s. 529. 
25 Tamże, s. 624. 
26 Kronika benedyktynek toruńskich, wyd. W. S z o ł d r s k i, Miesięcznik Diecezji 
Chełmińskiej, t. 6, 1934, s. 519.  
27 KBCH, Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej, t. 9, s. 619. 
28 Tamże, s. 825. 
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 – podczas nauki niektóre z panien świeckich kończyły swój żywot: 

16 dnia miesiąca września [1605] panna Urszula Tylicka, na nauce 

będąc w klasztorze naszym, umarła w roku 9
29

; Panna Helena Kosów-

na z Pomorza, będąc na nauce w klasztorze naszym, skłoniła umysł 

swój zostać zakonnicą, lecz prędka śmierć przeszkodziła, że do skutku 

przedsięwzięcia swego przywieść nie mogła; umarła 25 dnia listopada 

[1607]. Pochowana wpośród kościoła przed filarem pierwszym przed 

wielkim ołtarzem w roku P. 1608 stycznia d. 4, wedle panny N. Lubo-

dzieskiej, która też na nauce będąc w klasztorze świecką, umarła 

w roku Pańskim 1595
30

,  
 – w klasztorze w Bysławku w 1608 roku spotykamy: przy kościele 

kaplica i ołtarz w niej dla panien świeckich, co się w klasztorze uczą
31

,  
 – kiedy w 1611 roku zakładano fundację w Jarosławiu, dnia 17 paź-

dziernika ksieni Magdalena wysłała z Chełmna grupę sióstr, a pośród 

nich: Pannę Agnieszkę Małowieską za mistrzynię dla dzieci
32

,  
 – informacje o rozbudowie i remontach w klasztorze chełmińskim, 

w części, w której mieszkały „panny świeckie”: W tym roku [1612] zbu-

dowano w klasztorze na barku [?] u panien świeckich domek drewniany, 

w którym jest izdebka, kownatka, sionka i kuchenka
33

; [1615 rok] na no-

wym domku u panien świeckich dachówkę znowu w kalk pokładano
34

; 

[1616 rok] U panien świeckich fundament z piecem nowy urobiono
35

.  
 
 O tym, że istniała szkoła przyklasztorna w Toruniu informuje nas 

zapis w Kronice benedyktynek toruńskich, który podaje, że w 1613 

roku krewni próbowali porwać z klasztoru dwie panny świeckie Annę 

i Halszkę Ostromęskie. Zamiar się nie udał, planów jednak nie po-

rzucono, skoro dwa lata później dokonał tego niejaki Aleksander Bą-

kowski. W źródle czytamy dokładnie: Dnia 6 augusta [1613 roku] 

Ostomeccy y Bloch chcieli wziąć s klasztora Annę y Elszkę, dziatki 

Bartosza Ostromęckiego, ale zamkniono klasztor y nic nie sprawili
36

; 

———— 
29 Tamże, s. 848. 
30 Tamże, s. 913. 
31 Tamże. 
32 Tamże, s. 995. 
33 Tamże, s. 142. 
34 Tamże, s. 230. 
35 Tamże, s. 243. 
36 Kronika benedyktynek toruńskich, s. 511.  
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Dnia 16 lutego [1615 roku] Aleksander Bąkowski z pomorskiej ziemie 

wziął gwałtem z klasztora tego Annę y Elszkę, Bartosza Ostromec-

kiego corki, które tu były dane na wychowanie od starki swei
37

. 

 W instrukcji biskupa chełmińskiego Jana Zadzika, która została wy-

dana po wizytacji klasztoru toruńskiego z dnia 21 października 1634 

roku (czyli krótko po śmierci M. Mortęskiej) czytamy: Kraty w oknach 

mieszkania panięn świeckich wprawić
38

. 

 W Kronice benedyktynek poznańskich pod rokiem 1609 czytamy: 

Oddano dwadzieścia panien świeckich na ćwiczenie. Potem ich przy-

bywało coraz to więcej- tak zacnych domów panien jako i miejskich. 

Izbę miały na tem miejscu, kędy była kaplica pierwy a teraz firmaryja. 

Potem, dla ciasności, przeniesiono je do kamienice, kędy teraz są, 

a do firmaryjej się siostry wprowadziły
39

. Jest to o tyle ciekawa infor-

macja, że klasztor poznański funkcjonował właściwie od 1609 roku. 

Wspólnotę tworzyło wtedy 8 sióstr, w tym „mistrzynią świeckich” 

była „panna Zofija Dydyńska”
40

. Jak widać liczba uczennic przewyż-

szała przeszło dwa razy liczbę mniszek. 

 We wspomnianej już instrukcji biskupa chełmińskiego Jana Zadzika 

spisanej po wizytacji klasztoru toruńskiego z dnia 21 października 1634 

roku czytamy także: A iż świeckie panny na ćwiczeniu klasztornym bę-

dące osobno od zakonnych mieszkają, z rozsądzenia regularnego, aby 

żadnego pospolitowania z zakonnęmi nie miały bez pozwolęnia księniej, 

przeto wszelakich z nimi schadzek i rozmów bronięmy, czego pilno prze-

łożonym wszytkim doglądać potrzeba
41

. Cytat ten wyraźnie uzmysławia 

nam, w którym miejscu życia wspólnotowego była szkoła klasztorna, 

przynajmniej w odniesieniu do reguły i prawa zakonnego. 

 Opisaną powyżej rzeczywistość dostrzegamy także w testamencie 

M. Mortęskiej. Ksieni zwracała się w nim do swoich duchowych có-

rek z trzema prośbami. Jedna z nich dotyczyła ścisłego przestrzegania 

klauzury, czyli unikania styczności ze świeckimi mieszkającymi 

w klasztorze
42

. 

———— 
37 Tamże, s. 512. 
38 K. G ó r s k i, M. Magdalena Mortęska i jej rola w reformie trydenckiej w Polsce, 

„Nasza Przeszłość”, t. 34: 1971, s. 171. 
39 Kronika benedyktynek poznańskich, s. 41. 
40 Tamże. 
41 K. G ó r s k i, M. Magdalena Mortęska, s. 174. 
42 Tamże, s. 143. 
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 Kolegium jezuickie w Toruniu 
 
 Podjęcie reformy zakonnej przez Magdalenę Mortęską wymusiło także 

poszukiwanie dla mniszek odpowiedniej formacji i opieki duchowej ze 

strony księży. Nie może nas dziwić, że w kręgu jej zainteresowań szybko 

pojawili się jezuici, którzy jak się miało okazać odegrali ogromną rolę 

w formacji pierwszego pokolenia benedyktynek chełmińskich
43

.  

 Przypomnijmy, że jezuitów sprowadził do Polski w 1564 roku bi-

skup warmiński Stanisław Hozjusz. Pierwsze kolegium otworzyli oni 

już w roku następnym w Braniewie. Do końca XVI wieku prowincja 

jezuicka liczyła już 11 kolegiów oraz 5 szkół mniejszych. Jezuici wy-

warli ogromny wpływ na zakony żeńskie, które pozostawały pod ju-

rysdykcją biskupów. Członkowie tego zakonu byli zarówno bardzo 

poszukiwanymi ojcami duchowymi, jak i swoistymi ekspertami od 

reformowania kobiecego życia zakonnego
44

.  

 Wiemy, że do diecezji chełmińskiej jezuitów chciał sprowadzić bi-

skup Piotr Kostka, który sprawował urząd biskupa w latach 1574-1595. 

Dodajmy, że sam był wychowankiem jezuitów paryskich. Biskup pla-

nował utworzyć w Chełmnie seminarium duchowne i co ciekawe chciał 

je umieścić w podupadłym klasztorze benedyktynek
45

. Postawa mni-

szek chełmińskich, a w kolejnych latach odnowienie, dzięki zaangażo-

waniu Magdaleny Mortęskiej, życia zakonnego w klasztorze wymusiły 

na biskupie zmianę planów. W Kronice benedyktynek chełmińskich 

czytamy: ksiądz biskup natenczas Piotr Kostka miał wolę za namową 

inszych ten klasztor na jezuity obrócić, ale te trzy panny mężnie się za to 

zastawiały, mówiąc, że nie na jezuity, ale na panny ten klasztor fundo-

wany jest – uczynisz rzecz przeciwną umysłowi onych świętych fundato-

rów i przodków naszych – i tak ksiądz biskup zaniechał
46

.  

 Kolejnym miejscem, które pojawiło się w planach sprowadzenia 

jezuitów był Toruń. W starania o przybycie zakonu do tego miasta, jak 

———— 
43 M. B o r k o w s k a, Udział jezuitów w formacji pierwszego pokolenia benedyktynek 

chełmińskich, [w:] Jezuici w Toruniu 1596-1996, pod red. K. M a l i s z e w s k i e g o, 

W. R o z y n k o w s k i e g o, Toruń 1997, s. 84-93. 
44 A. S z y l a r, Działalność oświatowa, s. 30-31. 
45 A. L i e d t k e, Początkowe dzieje Seminarium Chełmińskiego, [w:] Księga Jubileu-

szowa 350 lat Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie (1651-2001), Pelplin 

2001, s. 55-56. 
46 KBCH, Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej, t. 9: 1937, s. 511. 
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i później w jego działalność bardzo mocno zaangażowała się ksieni 

Mortęska. To właściwie dzięki jej aktywności i wsparciu materialne-

mu jezuici pojawili się w Toruniu
47

. 

 Zgodę na otwarcie domu w Toruniu podjęli jezuici podczas kon-

gregacji prowincjalnej, która miała miejsce na początku lipca 1593 

roku w Pułtusku. Przewodniczył jej prowincjał Ludwik Maselli (1539-

1604)
48

. Jezuici mieli się tam zgodzić na nową fundację pod warun-

kiem, że nie będą zbytnio obciążeni posługami w klasztorze u mni-

szek benedyktynek
49

. Dnia 9 lipca 1593 roku biskup chełmiński Piotr 

Kostka wystawił dokument erekcyjny dla kolegium jezuickiego 

w Toruniu. Wydał go w rezydencji letniej biskupów chełmińskich w 

miejscowości Płowęż. W Archiwum Państwowym w Toruniu znajduje 

się kilka jego odpisów
50

.  

 Zakonnicy przybyli do Torunia dopiero trzy lata później, nową 

placówkę objęli dnia 25 listopada 1596 roku. Pierwsi jezuici w Toru-

niu to: o. Piotr Fabrycy, o. Wojciech z Wronek, o. Walenty Hengel 

oraz brat Jerzy Rubach. O fakcie przybycia jezuitów do miasta powia-

domił oficjalnie władze Torunia biskup chełmiński Piotr Tylicki 

(1595-1600). Protestancki magistrat odpowiadając biskupowi zażądał 

usunięcia zakonników z miasta. Pismo to zapowiadało trwające blisko 

dwa wieki napięte relacje między zakonnikami, a władzami miasta
51

.  

———— 
47 S. S a l m o n o w i c z, Kultura umysłowa Torunia w dobie renesansu, reformacji 

i wczesnego baroku, [w:] Historia Torunia, t. 2, cz. 2, Toruń 1994, s. 203 i nn; Encyklo-

pedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. L. G r z e b i e ń, 

Kraków 1996, s. 697-698; L. G r z e b i e ń, Dzieje kulturalne jezuitów toruńskich 

(1596-1996), [w:] Jezuici w Toruniu 1596-1996, pod red. K. M a l i s z e w s k i e g o, 

W. R o z y n k o w s k i e g o, Toruń 1997, s. 56-57. 
48 Encyklopedia wiedzy o jezuitach, s. 409. 
49 L. G r z e b i e ń, Dzieje kulturalne jezuitów, s. 57. 
50 Archiwum Państwowe w Toruniu, Akta klasztorów toruńskich, Ojcowie jezuici, 

A. Dokumenty, nr 9, król Zygmunt III transumuje dokument bp Piotra Kostki dnia 

26 października 1611 roku w Warszawie; kolejni królowie transumują ten dokument, 

nr 18, król Michał Korybut Wiśniowiecki transumuje dokument dnia 7 października 

1669 roku w Krakowie; nr 20, król Jan III Sobieski transumuje dokument w Krakowie 

dnia 26 lutego 1676 roku; nr 21, król August II transumuje dokument w Gdańsku dnia 

5 kwietnia 1698 roku; nr 27, król August III transumuje dokument w Warszawie dnia 

12 listopada 1740 roku; nr 28, król Stanisław August Poniatowski transumuje dokument 

w Warszawie dnia 18 lipca 1765 roku. 
51 T. G l e m m a, Dzieje stosunków kościelnych w Toruniu, [w:] Dzieje Torunia, pod 

red. K. Ty m i e n i e c k i e g o, Toruń 1933, s. 278; K. M a l i s z e w s k i, Stosunki 
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 W Kronice benedyktynek chełmińskich samo przybycie jezuitów 

zostało opisane bardzo lakonicznie: 27 dnia listopada ks. Piotr Fabri-

cius i z inszymi ojcy Societatis Jesu przyjechali już na mieszkanie do 

Torunia
52

. Mniszki chełmińskie bardzo szczegółowo jednak wynoto-

wały całą „wyprawę”, którą przekazano jezuitom, między innymi: 

szaty i naczynia liturgiczne, kilka ksiąg, pościel, zastawę stołową oraz 

żywność
53

. Dodajmy, że nie była to jednorazowa pomoc dla zakonni-

ków ze strony M. Mortęskiej.  

 Pod rokiem 1613 w Kronice benedyktynek chełmińskich czytamy: 

Jałmużny panna ksieni dała ojcom Societatis Jesu, naprzód do kole-

gium warszawskiego f. 100, do kolegium kaliskiego f. 50, do toruń-

skiego kolegium f. 100. Tamże do Torunia ojcom dała panna ksieni 

antepedię atłasową czerwoną z imieniem Jezus haftowanym i wieniec 

z takiejż materii, potem i drugi wieniec na czerwonym atłasie ha-

ftowany i 2 alby. W tymże roku, kiedy ojców do Torunia przybyło, 

posłała panna ksieni pościeli na 4 łoża z dwoją powłoką, koszul 32, 

chustek 54, czepków 20, serwet 12, zegar ciekący, w którym było go-

dzin 12. Ten zegar kosztował f. 12. I drugi zegarek, który godziny wy-

bijał; ten kosztował f. 30
54

. 

 Jezuici zamieszkali w kamienicy podarowanej im przez ksieni Mor-

tęską, dodajmy, że już w 1591 roku ksieni kupiła ten dom od swoje-

go brata Ludwika. W Kronice benedyktynek chełmińskich czytamy: 

Za pilnym a długim staraniem panny ksieni pan Ludwik Mortęski, 

starosta pokrzywiński, brat rodzony panny ksieni, przedał kamienicę 

w Toruniu umysłem tym, aby tam jezuickiego zgromadzenia ojcowie 

osadzeni byli, za którą mu dał klasztor nasz f. 3000, którąby był zaraz 

oddał z zapisem, ale powietrze natenczas przeszkodziło
55

.  

 W planach ksieni zakonnicy mieli przybyć do Torunia właśnie 

w tym roku, jednak przeszkodziła im w tym panująca w mieście zara-

za. W dokumencie erekcyjnym jest mowa o dwóch wsiach przekaza-

nych jezuitom, w tym miejscowości Kowróz ofiarowanej przez 

———— 
religijne w Toruniu w latach 1548-1660, [w:] Historia Torunia, t. 2, cz. 2, Toruń 1994, 

s. 279-280. 
52 KBCH, Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej, t. 9: 1937, s. 712. 
53 Tamże, s. 712-713. 
54 Tamże, Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej, t. 10: 1938, s. 143. 
55 Tamże, Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej, t. 9: 1937, s. 636.  
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M. Mortęską
56

. Fundacje ksieni stanowiły początkowo główne źródło 

utrzymania jezuitów. 

 Ze względu na specyfikę miasta, w którym w końcu XVI wieku do-

minował protestantyzm, jezuici mieli spore problemy z otwarciem ko-

legium. Zaczęło ono działać dopiero w 1605 roku. Po roku je jednak 

zamknięto, naukę wznowiono dopiero w 1612 roku. W 1611 roku ksie-

ni Magdalena dokonał jeszcze jednej znaczącej fundacji, mianowicie 

ofiarowała 4000 złp na kupno willi, która miała być przeznaczona na 

miejsce wypoczynku dla uczniów i nauczycieli. Poza tym przez cały 

czas ksieni pomagała kolegium pod względem materialnym
57

. 

 W odniesieniu do osoby ksieni Magdaleny Mortęskiej warto w tym 

miejscu wspomnieć postać jezuity o. Stanisława Brzechwy (1587-

1649). Pochodził z rodziny szlacheckiej z Wielkopolski, do Towarzy-

stwa Jezusowego wstąpił w 1603 roku. Po odbyciu studiów teologicz-

nych w Rzymie pracował w Kaliszu, Lublinie, Sandomierzu, Krako-

wie, Bydgoszczy i Toruniu. W latach 1641-1643 pełnił on funkcje 

rektora kolegium toruńskiego. Był wybitnym kaznodzieją. Do historii 

przeszedł głównie dzięki swojej działalności pisarskiej, pośród której 

spotykamy żywot Magdaleny Mortęskiej: Pochodnia ludziom zakon-

nym wystawiona, bmw 1634, wyd. 6. Pelplin 1880 i Wzór i wizerunek 

świętej i dziwnej cierpliwości, Kraków 1634, wyd. 2. Toruń 1728
58

. 

 Znaczenie toruńskiej fundacji jezuitów, zarówno dla mniszek bene-

dyktynek, samego miasta, jak i diecezji chełmińskiej trudno przecenić. 

Historyk Kazimierz Maliszewski charakteryzując obecność jezuitów 

w Toruniu używa następujących słów: Trzeba ogólnie stwierdzić, że 

przybyli do Torunia jezuici wykazali stosunkowo łatwą zdolność adap-

tacji do miejscowych warunków pracy i życia oraz szybko i na ogół 

———— 
56 W. R o z y n k o w s k i, Dokument erekcyjny Kolegium Jezuitów w Toruniu, [w:] 

Jezuici w Toruniu 1596-1996, pod red. K. M a l i s z e w s k i e g o, W. R o z y n k o w -

s k i e g o, Toruń 1997, s. 148-154. 
57 L. G r z e b i e ń, Dzieje kulturalne, s. 64-66. 
58 Zob.: S. B r z e c h f f a, Żywot świątob. Magdaleny Mortęskiej napisany przez 

ks. Stan. Brzechffę TJ, a teraz na nowo do druku podany przez X G. Pobłockiego, Pelplin 

1880; S. B e d n a r s k i, Brzechwa Stanisław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 3, 

Kraków 1937, s. 34; Pisma ascetyczno-mistyczne Benedyktynek reformy chełmińskiej, 

wyd. K. G ó r s k i, Poznań 1937, s. 25-46; tenże, Studia i materiały z dziejów ducho-

wości, Warszawa 1980, s. 267, 276-277; tenże, Zarys dziejów duchowości w Polsce, 

Kraków 1986, s. 93-130; Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 

1564-1995, oprac. L. G r z e b i e ń, Kraków 1996, s. 71. 
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trafnie potrafili rozeznać sytuację religijną na terenie miasta. Ich 

praca skupiała sie przede wszystkim na dwóch głównych kierunkach 

działalności, mianowicie na szkolnictwie i wychowaniu młodzieży oraz 

nowych formach duszpasterstwa. Dla rozbudzenia wiary katolickiej 

stosowali cały wachlarz nowoczesnych środków, wykorzystując szkołę, 

książki, katechizację, misje, rekolekcje, podsycanie kultu euchary-

stycznego, maryjnego itp.
59

 Dodajmy jeszcze na koniec, że pojawienie 

się jezuitów w Toruniu było możliwe dzięki zaangażowaniu, determi-

nacji, osobowości i szerokim horyzontom ksieni Magdaleny. 

 

 Seminarium duchowne 
 
 Dnia 22 czerwca 1616 roku papież Paweł V pochwalił dzieło 

M. Mortęskiej. Cztery dni później ten sam papież w wydanym doku-

mencie nazywa biskupa chełmińskiego, ówcześnie biskupa Jana 

Kuczborskiego (ok. 1572-1624), patronem klasztorów zreformowa-

nych
60

. Nie przypadkiem zapewne tego samego roku ksieni Magdale-

na Mortęska założyła w Poznaniu seminarium do kształcenia kandy-

datów na kapelanów klasztornych. Klerycy mieli pobierać nauki 

w tamtejszym kolegium jezuickim. O genezie seminarium poznań-

skiego czytamy pod rokiem 1616 w Kronice benedyktynek chełmiń-

skich: W tymże roku panna ksieni nasza, mając doświadczenie, z jaką 

trudnością dostać kapłanów świątobliwych i przykładnych do posługi 

kościołom naszym, wyprawiła u Ojca św. Pawła 5 pozwolenie na zało-

żenie seminarium do ćwiczenia młodym kapłanom, o czym jest wyżej 

w r. P. 1615; aby klasztory nasze miały ćwiczone i doświadczone ka-

płany, do tej posługi sposobne. Przyzywała starszych z klasztorów 

inszych, aby się też nakładem swym przyłożyły do tego, z czego się 

wymówiły. Przeto ufając samej pomocy Boskiej, gdyż jej od ludzi mieć 

nie mogła, w takiej sprawie, która do pomnożenia chwały Boskiej 

i dobra zbawiennego należała, tak uczyniła: W Poznaniu kupiła ka-

mienicę przyległą kolegium ojców Jezuitów, u których się uczyć mieli, 

za f. 2200. Na odzienie samym seminarzystom dała f. 120, tamże na 

———— 
59 K. M a l i s z e w s k i, Kościół katolicki w protestanckim Toruniu u schyłku XVI 

i w XVII wieku, [w:] Z przeszłości diecezji chełmińskiej 1243-1992, pod red. M. B i -

s k u p a, Toruń 1994, s. 57.  
60 K. G ó r s k i, M. Magdalena Mortęska, s. 156-158. 
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żywność i insze potrzeby ich f. 300. Do tegoż seminarium dała panu 

Januszowi Witosławskiemu na czynsz, albo wyderk f. 2000
 61

. 

 Pod kolejnym, 1617 rokiem w tej samej Kronice zapisano: W tym 

roku kupiono ksiąg łacińskich do nauki księżom seminarzystom 

za f. 53 i gr. 10. Tymże seminarzystom na ich potrzeby do Poznania 

dano f. 300
62

. 

 Po dwóch latach, w 1618 roku, seminarium zostało jednak przenie-

sione do Torunia. Magdalena Mortęska umieściła kleryków w kamie-

nicy na ul. Kruczej, niedaleko funkcjonującego od kilku lat kolegium 

jezuickiego. Na utrzymanie seminarium ksieni przeznaczyła legat 

w wysokości 11300 złp
63

.  

 Nieocenionym źródłem także i do tego wydarzenia jest przywoły-

wana wielokrotnie w artykule Kronika benedyktynek chełmińskich. 

Pod rokiem 1618 w czytamy w niej: Z rozkazania ks. biskupa naszego 

chełmińskiego przeprowadzono seminarzysty z Poznania do Torunia, 

a to z tych przyczyn, że tam był większy rozchód i drogość niż dochód 

na ich wychowanie. Druga, dla większej dogody i pilniejszego dozoru 

około ćwiczenia ich duchownego i t. d. Tamże w Toruniu kupiła im 

panna ksieni kamienicę przy kolegium ojców jezuitów za 2000 f., 

a ojcom jezuitom dała panna ksieni f. 115, a samym seminarzystom na 

odzienie i żywność i na insze potrzeby dano f. 92 groszy 17, oprócz 

legumin, które tu im stąd [tzn. z Chełmna] wożą
64

. 

 Jak widać o przenosinach seminarium do Torunia zadecydowały 

zarówno względy materialne, jak i także bliskość z domem chełmiń-

skim, który dla zreformowanego życia zakonnego mniszek benedyk-

tynek posiadał znaczenie kluczowe. Nie bez znaczenia było i to, że 

Toruń położony był w diecezji chełmińskiej, a to przecież biskup 

chełmiński był patronem rozwijającej się kongregacji. Biskup cheł-

miński Jan Kuczborski zatwierdził dnia 18 września 1619 roku funda-

cję seminarium w Toruniu. Z założenia seminarium miało przyjmo-

wać 6 kleryków. Biskup liczył, że dzięki temu seminarium będzie 

miał także pomoc dla duszpasterstwa parafialnego, w dokumencie 

erekcyjnym czytamy bowiem: Jeżeli kościoły i klasztory P.P. Bene-

———— 
61 KBCH, Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej, t. 10: 1938, s. 242. 
62 Tamże, s. 245. 
63 K. G ó r s k i, M. Magdalena Mortęska, s. 138; L. G r z e b i e ń, Dzieje kulturalne, s. 69. 
64 KBCH, Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej, t. 10: 1938, s. 248. 
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dyktynek dostateczną mieć będzie ilość kapłanów, wówczas ci spomię-

dzy pozostałych, którzy uznani będą za zdatnych przeznaczeni zostaną 

dla kościołów parafialnych lub jakichkolwiek innych w diecezji naszej 

chełmińskiej lub pomezańskiej według naszego uznania, z tym, że im 

pobory będą przyznawane
65

.  

 Uczniowie mieli być kształceni według norm (kryteriów) przyję-

tych na Soborze Trydenckim. W niedziele i święta klerycy zostali 

zobowiązani do pomocy w kościele parafialnym (św. Janów). 

Po święceniach mieli oni posługiwać w klasztorach i kościołach 

benedyktynek, byli zobowiązani pracować tak długo dopóki nie od-

pracują kosztów poniesionych na ich kształcenie. Poza służbą Bożą 

w klasztorach wykształceni przez jezuitów księża mieli pełnić także 

posługę w kaplicy Matki Bożej, która znajdowała się przy kościele 

w Lubawie
66

. 

 Przyglądając się praktyce prowadzenia przez jezuitów seminariów 

duchownych widzimy, że nie zakładali oni ich przy katedrach czy 

kolegiatach, ale przy swoich kolegiach. Kiedy otwierali seminaria 

w miejscach, w których toczyły się spory religijne w kształceniu 

i wychowaniu przyszłych kapłanów akcent kładli na umiejętności 

apologetyczne
67

.  

 O działalności seminarium toruńskiego świadczy informacja zawar-

ta w liście M. Mortęskiej do ksieni Zofii Dulskiej z dnia 28 grudnia 

1624 roku. Czytamy w nim między innymi o epidemii w Toruniu 

podczas której: Pięć klerikow umarło, tylko X. Piotro został, a posługę 

im X. Jeronim śmiercią swą zapieczętował z chłopcem
68

.  

 Na koniec dodajmy jeszcze, że przy klasztorze w Chełmnie ksieni 

M. Mortęska powołała do życia dom dla starszych, wysłużonych ka-

pelanów. Było to bardzo trafne posunięcie, gdyż zabezpieczało kapła-

nów na starość
69

.  

 

———— 
65 A. M a ń k o w s k i, Jan Kucborski biskup chełmiński 1614-1624, Miesięcznik 

Diecezji Chełmińskiej, t. 10: 1938, 101. 
66 K. G ó r s k i, M. Magdalena Mortęska, s. 138, 159-162; L. G r z e b i e ń, Dzieje 

kulturalne, s. 69. 
67 L. G r z e b i e ń, Dzieje kulturalne, s. 69. 
68 K. G ó r s k i, M. Magdalena Mortęska, s. 156. 
69 Pisma ascetyczno-mistyczne, s. 36. 
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 Zakończenie 
 
 Wizja odnowy życia zakonnego, w duchu reform potrydenckich, 

zaproponowana przez ksieni Magdalenę Mortęską przyczyniła się 

także do rozwoju szkolnictwa katolickiego w Polsce. Rozwój ten 

można zaobserwować na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony doty-

kał klasztorów mniszek benedyktynek, które swoją formacją ogarniały 

także niemałą grupę oddanych im na naukę dziewcząt. Z drugiej stro-

ny widzimy, że ksieni przyczyniła się do rozwoju szkolnictwa katolic-

kiego poza murami klasztornymi. 

 Na koniec przytoczmy jeszcze słowa cytowanego już wcześniej 

prof. K. Górskiego, który podsumowując swój artykuł o roli M. Mor-

tęskiej w reformie trydenckiej w Polsce, napisał między innymi takie 

słowa: Można powiedzieć, że tak jak jezuici przez wychowanie mło-

dzieży męskiej pochodzącej ze szlachty i mieszczaństwa zapewnili 

w dużej mierze triumf reformy trydenckiej w Polsce, tego samego do-

konały benedyktynki na polu wychowania kobiet
70

.  

 

_________ 
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EFFORTS OF ABBESS MAGDALENA MORTĘSKA  

FOR THE DEVELOPMENT OF CATHOLIC SCHOOL SYSTEM 

 

Summary 

 

 When reflecting on the development of catholic school system in Poland in the 

modern period, one should mention the person of a reformer of monastic life, the 

abbess of the Benedictine Convent in Chełmno (Culm), the superioress of  Polish 

Benedictine Sisters, Magdalena Mortęska (1554-1631). 

 The vision and the way of renewal of monastic life practised by abbess Magdalena 

were based not only on the return to the rigorous Benedictine observance, but also on 

the obligatory education of nuns. It is in the fulfillment of this postulate, which was 

characteristic for the post-Tridentine period of the Church, that we touch on the de-

velopment of catholic education. The involvement of abbess Mortęska in the devel-

opment of school system is discussed in the article on two levels: the foundation of 

convent schools for girls and her involvement in founding other schools beside con-

vent ones. 

———— 
70 K. G ó r s k i, M. Magdalena Mortęska, s. 145. 
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 It can be assumed that the nuns managed a girls’ school in each Benedictine foun-

dation. The living area for girls (dormitory) was separated from the convent area. The 

students had a separate chapel and a recreational area, for example a garden. The girls 

were customarily taken care of by an appointed nun, sometimes more than one if need 

arose. The number of students varied from a few in small convents to forty and more 

in convents functioning in big cities such as Poznań or Wilno (Vilnius). 

 Abbess Mortęska contributed to the formation of a few schools outside the convent 

walls, such as the Jesuit college in Toruń (1596), the theological seminary in Poznań 

(1616) and the theological seminary in Toruń (1618). All the schools followed the 

abbess’ broadly understood vision of the renewal of religious and convent life. 

 Finally let us quote the words of professor Karol Górski, who summed up his 

article about the role of Magdalena Mortęska in the Tridentine reform in Poland in the 

following way: It can be said that in the same way as the Jesuits enabled the triumph 

of the Tridentine reform in Poland through the education of male youth, the Benedic-

tine Sisters accomplished the same in the field of the education of women.  

 

Translated by Hanna Rybkowska 
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SZKOLNICTWO ARCHIDIAKONATU 

GNIEŹNIEŃSKIEGO W XVII WIEKU 

W ŚWIETLE KSIĄG WIZYTACYJNYCH 
 

 

 Z geograficznego punktu widzenia, archidiakonat gnieźnieński nale-

żał do tzw. Wielkopolski właściwej i zajmował jej wschodnią część. 

Z małymi wyjątkami było to terytorium województwa kaliskiego. 

O tym, jaką rolę w historii Polski i organizacji Kościoła, odgrywała 

siedziba archidiakonatu – Gniezno, nie trzeba nikomu przypominać. 

Miało to oczywiście wielki wpływ na rozwój i działalność sieci parafii. 

Nie należy też zapominać o znaczeniu gospodarczo-własnościowego 

charakteru owego regionu. W porównaniu z innymi częściami Rzeczy-

pospolitej, Wielkopolska posiadała nieco inną strukturę – rolniczo-

rzemieślniczą, z przewagą średniej szlachty, która produkowała także 

na potrzeby rynku lokalnego, nie tylko na eksport drogą gdańską. Był 

to  teren o znacznym stopniu urbanizacji i nie tak ekspansywnej go-

spodarce folwarcznej oraz z ważnymi międzynarodowymi szlakami 

handlowymi, łączącymi zachód ze wschodem Europy
1
. 

 Z punktu widzenia administracji kościelnej, archidiakonat gnieź-

nieński stanowił około 1/5 archidiecezji gnieźnieńskiej
2
, dzielił się na 

———— 
1 Szczegółowo na ten temat: M. B o g u c k a, H. S a m s o n o w i c z, Dzieje miast 

i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986, s. 419, 421-422; 

J. T o p o l s k i, Gniezno miastem wielkich jarmarków [w:] Dzieje Gniezna, red. 

J. T o p o l s k i, Warszawa 1965, s. 260-325; Wielkopolska na europejskich szlakach 

handlowych [w:] Dzieje Wielkopolski, red. J. T o p o l s k i, t. 1 Do roku 1793, Poznań 

1969, s. 476-479; J. T o p o l s k i, Wielkopolska poprzez wieki, Poznań 1999, s. 93-95. 
2 Dokładnie na temat położenia archidiakonatu i charakteru archidiecezji – 

M. A l e k s a n d r o w i c z, Archidiakonat gnieźnieński w latach 1706-1721, Lublin 

1973, doktorat, maszynopis autora, s. 27-46, 133-135; B. K u m o r, Granice metropo-

lii i diecezji polskich (966-1939), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” (dalej 

ABMK), t. 18, 1969, s. 320-330. 



ANNA JABŁOŃSKA 160 

8 dekanatów i około 179 parafii
3
. Prawo patronatu w przypadku ko-

ściołów parafialnych posiadała przede wszystkim szlachta, a także 

król, arcybiskup i kapituła gnieźnieńska, biskup i kapituła poznańska 

oraz klasztory. 

 W wyniku kontroli tego terenu, przeprowadzanych przez archidia-

kona, powstawały zestawienia danych dotyczące majątku, obsady oraz 

form działalności jednostek podległych Kościołowi. Z XVII wieku 

zachowały się 4 takie księgi wizytacyjne: z lat 1608-1609, 1632-1633, 

1639-1640 oraz 1696-1699
4
. Na potrzeby niniejszego artykułu wybra-

łam dwie z nich: Wincentego de Seve z początku wieku i Stanisława 

Lipskiego z jego końca, ponieważ takie zestawienie dało możliwość 

odtworzenia i porównania stanu wyjściowego i końcowego, nakreśle-

nia zmian, jakie zaszły w ciągu 90 lat, zwłaszcza, że pod wieloma 

względami był to okres bardzo ciekawy. Ponadto obie te wizytacje 

spisano starannie i dość dokładnie.  

 O przydatności tego typu źródeł nie trzeba nikogo przekonywać
5
, 

niemniej jednak w ich treści tkwi wiele problemów interpretacyjnych, 

bo choć obowiązywał pewien kwestionariusz zagadnień, na który 

wizytator powinien zwrócić uwagę, to jednak dla nas, współczesnych, 

nieznany jest margines dowolności, na jaką pozwalał sobie spisujący 

———— 
3 Dane te wynikają z wizytacji z początku XVII wieku – Archiwum Archidiecezjalne 

w Gnieźnie (dalej AAG), Archiwum Konsystorza Generalnego (dalej ACons), Wizy-

tacja archidiakonatu gnieźnieńskiego Wincentego de Seve 1608-1609, sygn. E 40 

(dalej E 40). Podanie dokładnej liczby jest niezwykle trudne, czasem wręcz niemoż-

liwe – na przestrzeni wieku ilość parafii zmieniała się, niektóre zanikały, inne zmie-

niały swój status, niektóre, formalnie istniejące, praktycznie nie działały, itp. 
4 AAG, ACons, E 40; Wizytacja archidiakonatu gnieźnieńskiego Adama Leśniewskiego 

(bez dekanatu konińskiego), sygn. E 2b; Wizytacja archidiakonatu gnieźnieńskiego 

Świętosława Strzałkowskiego i Jakuba Dubickiego, sygn. E 3; Wizytacja archidiakonatu 

gnieźnieńskiego Stanisława Lipskiego, sygn. E 6 (dalej E 6). 
5 M.in. J. A t a m a n, Akta wizytacji diecezji przemyskiej do końca XVIII wieku 

(w Archiwum Archidiecezjalnym w Przemyślu), ABMK, t. 1, z. 2, 1960, s. 32-44; 

S. L i b r o w s k i, Wizytacje diecezji włocławskiej, cz. 1, Wizytacje diecezji kujawskiej 

i pomorskiej, t. 1 Opracowanie archiwalno-źródłoznawcze, ABMK, t. 8, 1964, s. 5-186, 

repertoria ksiąg wizytacyjnych tworzone przez S. L i b r o w s k i e g o i W. K u j a w -

s k i e g o, publikowane w kolejnych tomach ABMK, S. L i t a k, Akta wizytacyjne 

parafii z XVI-XVIII wieku jako źródło historyczne, „Zeszyty Naukowe KUL”, r. 5, 

nr 3 (19), 1962, s. 41-58; B. S z a d y, Wizytacje diecezji chełmskiej w XVII wieku, 

ABMK, t. 82, 2004, s. 269-287; B. S z a d y, Wizytacje diecezji chełmskiej-wizytacje 

biskupa Jana Szembeka (1714-17180), ABMK, t. 87, 2007, s. 245-273. 
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dane. Jest to chociażby kwestia stosowania ulubionej terminologii 

dotyczącej szkół, czy też pytanie – jeżeli brak w ogóle jakiegokolwiek 

śladu jej istnienia, to czy jej wówczas nie było, czy była czymś tak 

oczywistym, jak słynny koń Chmielowskiego, więc się jej nie zapisu-

je, czy też wizytator nie zwrócił na nią uwagi lub był niestaranny 

i śpieszył się podczas pracy. 

 Inną kwestią pozostaje oczywiście stan zachowanych źródeł, łącz-

nie z tym, że pewne partie są wręcz niemożliwe do odczytania, jak 

również zmieniający się język, czy inne skróty. 

 Przystępując do pracy nad XVII-wiecznym szkolnictwem, występu-

jącym w wizytacjach przede wszystkim pod postacią parafialnego
6
, 

———— 
6 Na temat różnych aspektów szkolnictwa parafialnego doby staropolskiej m.in.: 

J. C h a c h a j, Łacińskie szkolnictwo parafialne na Rusi Koronnej od XVI do XVIII 

wieku, Lublin 2003; J. C h a c h a j, Łacińskie szkoły parafialne na terenie metropolii 

lwowskiej w epoce nowożytnej, Lublin 2005; J. H o c h l e i t e r, Szkolnictwo elemen-

tarne na Warmii w dobie potrydenckiej reformy katolickiej (1565-1623), „Echa Prze-

szłości”, t. 1, 2000, s. 41-62; S. K o t, Szkolnictwo parafialne w Małopolsce XVI-XVIII w., 

Lwów 1912; A. J a b ł o ń s k a, A. K o w a l s k a - P i e t r z a k, Kilka spostrzeżeń na 

temat szkolnictwa archidiakonatu kurzelowskiego w okresie staropolskim, „Między 

Wisłą a Pilicą”, w druku; F. K i r y k, Ministri ecclesiae i rectores w wypisach źró-

dłowych z akt konsystorza sandomierskiego z lat 1522-1619 [w:] Religie. Edukacja. 

Kultura. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Litakowi, 

red. M. S u r d a c k i, Lublin 2002, s. 337-348; J. K r u k o w s k i, Nauczyciele szkół 

parafialnych Krakowa w XVI wieku, Kraków 2007; J. K r u k o w s k i, Szkolnictwo 

parafialne Krakowa w XVII wieku, Kraków 2001; S. L i t a k, Parafie w Rzeczypospo-

litej w XVI-XVIII wieku. Struktura, funkcje społeczno-religijne i edukacyjne, Lublin 

2004, s. 251-328; L. M u s i o ł, Dzieje szkół parafialnych w dawnym dekanacie 

pszczyńskim, Katowice 1933; S. K. O l c z a k, Szkolnictwo parafialne w Wielkopolsce 

w XVII i XVIII wieku (w świetle wizytacji kościelnych), Lublin 1978; S. K. O l c z a k, 

Szkoły parafialne w archidiakonacie włocławskim w drugiej połowie XVI wieku, 

„Studia Płockie”, 9 (1981), s. 155-167; W. O s t r o w s k i, Wiejskie szkolnictwo para-

fialne na Śląsku w drugiej połowie XVII wieku (w świetle wizytacji kościelnych), 

Wrocław 1971; R. P e l c z a r, Szkolnictwo w miastach zachodnich ziem województwa 

ruskiego (XVI-XVIII w.), Rzeszów 1998; R. P e l c z a r, Szkolnictwo parafialne 

w ziemi przemyskiej i sanockiej (XIV-XVIII w.), Warszawa 1998; R. P e l c z a r, Szko-

ła parafialna w Krośnie w XIV-XVIII wieku, „Nasza Przeszłość”, 99 (2003), s. 27-53; 

M. R ó ż a ń s k i, Szkolnictwo parafialne w XVI-XVIII wieku w archidiakonacie unie-

jowskim, Łódź 2003; M. S u r d a c k i, Edukacja i opieka społeczna w Urzędowie XV-

XVIII w., Lublin 2004, s. 27-84; M. S u r d a c k i, Szkoła parafialna i oświata w Urzę-

dowie w XV-XVIII wieku, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, 42 (2003), s. 29-64; 

W. U r b a n, Szkolnictwo małopolskie od XVI do XVIII wieku [w:] Nauczanie w daw-

nych wiekach. Edukacja w średniowieczu i u progu ery nowożytnej. Polska na tle 



ANNA JABŁOŃSKA 162 

przyjęłam zasadę, że biorę pod uwagę wzmianki mówiące o budynku, 

miejscu, w którym uczono lub w którym mieszkał nauczający, o lu-

dziach, którzy mogli brać udział w procesie nauczania, o programie 

i oczywiście o uczniach
7
. 

 Aby jednak rozważać kwestię szkolnictwa parafialnego, należy prze-

de wszystkim zrekonstruować sieć parafii. 

 

 Stan szkolnictwa parafialnego w świetle wizytacji de Seve
8
 

 
Sieć parafii:  
1. dekanat świętego Piotra – 17, w tym 2 przejęte przez protestantów, 

plus 2 kościoły nieparafialne; miasta i miasteczka: 5 (w tym Gniezno);  
2. dekanat świętej Trójcy – 24, (w tym 2 gnieźnieńskie), plus 1 filia; 

miasta i miasteczka: 4 (w tym Gniezno, Września i Pobiedziska);  
3. dekanat świętego Michała tzw. Zbarensis – 20; miasta i miasteczka: 

5 (w tym Gniezno i Trzemeszno);  
4. dekanat łekneński – 20, w tym 1 przejęta przez protestantów, plus 

2 nieparafie , w tym jeden kościół, który niegdyś był parafią; miasta 

i miasteczka: 8 (w tym Łekno, Kcynia, Wągrowiec);  
5. dekanat koniński – 28, w tym 1 przejęta przez protestantów; plus 1 

filia; miasta i miasteczka: 8 ( w tym Konin, Turek, Koło);  
6. dekanat sompoleński – 17; miasta i miasteczka: 5 (w tym Sompolno 

i Kazimierz);  
7. dekanat żniński – 28, w tym 3 przejęte przez protestantów, plus 

2 nieparafie; miasta i miasteczka: 7 (w tym Żnin, Mogilno);  

———— 
Europy, red. W. I w a ń c z a k, K. B r a c h a, Kielce 1997, s. 67-70; A. Z a p a r t, Sieć 

szkół parafialnych w archidiakonacie sandomierskim od XVI do XVIII w., „Roczniki 

Teologiczno-Kanoniczne”, t. 27, z. 4, 1980, s. 57-75; A. Z a p a r t, Szkolnictwo parafial-

ne w archidiakonacie krakowskim od XVI do XVIII wieku, Lublin 1983, A. Z a p a r t, 

Podstawy materialne szkół parafialnych w archidiakonacie sandomierskim w XVI-XVIII 

w., „Studia Sandomierskie. Filozofia-teologia-historia”, t. 6 (1990-1996), s. 518-532. 
7 Kwestię budynku szkolnego, nauczyciela i uczniów dla różnych terenów i różnych 

okresów szczegółowo rozpatrują autorzy przywoływani w poprzednim przypisie, 

dlatego poruszając aspekty tych zagadnień, nie będę podawała dla każdego z nich 

z osobna przypisu z zestawem powtarzającej się literatury, lecz skupię się na samym 

archidiakonacie gnieźnieńskim. 
8 AAG, ACons, E 40. Kolejność dekanatów odtwarza porządek z wizytacji. 
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8. dekanat słupecki – 24, w tym 3 przejęte przez protestantów, plus 

3 kościoły filialne; miasta i miasteczka: 4 (w tym Słupca, Powidz, 

Golina). 

 Tak więc było to 168 aktywnie działających parafii. Ponadto 10 zosta-

ło przejętych przez właścicieli protestantów, a 10 stanowiło kościoły 

filialne lub kaplice funkcjonujące lepiej lub gorzej. 2 dekanaty w ogóle 

nie poniosły uszczerbku z powodu reformacji. Najwięcej parafii liczył 

dekanat koniński i żniński, najmniej dekanat św. Piotra i sompoleński. 

Najwięcej miast, i to często znaczących, było w dekanacie łekneńskim, 

konińskim i żnińskim. Osobną kwestię stanowiło oczywiście samo Gnie-

zno – siedziba archidiecezji, 3 archidiakonatów i 4 parafii. 

 Szkoły parafialne katolickie oczywiście nie istniały wszędzie tam, 

gdzie kościół został przejęty lub zniszczony przez protestantów
9
. Poza 

tym, licząc razem z nieparafiami, o braku budynku szkolnego mówi 

się w 12 przypadkach i zazwyczaj jest to spowodowane ogólnym złym 

stanem parafii, niedawnym pożarem, biedą lub niedbalstwem pro-

boszcza albo problemami z jego obsadą
10

. Ale nawet wtedy zazwyczaj 

działał nauczyciel. Brak jakichkolwiek wzmianek dotyczył tylko 5 przy-

padków
11

. Jako wymagające reperacji, niedobre, lub wręcz zrujnowa-

ne, zazwyczaj jednak wciąż używane, określono około 30 szkół. Czę-

sto mówi się o nich, że są stare, zbutwiałe, przegniłe, częściowo zawa-

lone, zniszczone
12

. Natomiast jako dobre lub nie wymagające reperacji 

opisano 82 budynki, a jako niedawno wybudowane, także po poża-

rze – 14
13

. Dane świadczące o złym i dobrym stanie dotyczą jedna-

kowo różnych dekanatów, miast i wsi. Nie da się wydzielić jakichś 

szczególnych obszarów, gdzie byłoby szczególnie źle lub szczególnie 

dobrze. Dominującą tendencją była troska o budynki szkolne, a nega-

tywne zjawiska, zdecydowanie rzadsze, zależą od konkretnych, indy-

widualnych uwarunkowań. 

 Szkoły były przeznaczone dla nauczyciela, na jego mieszkanie, co 

zaznaczano prawie we wszystkich parafiach. W paru przypadkach 

opisano inne locum: świeżo wybudowany domek dla wikariusza, 

———— 
9 Ibid., k. 31v, 31v-32, 62, 83, 119, 270v, 272v-273, 267v, 324, 325v, 320.  
10 Ibid., np. k. 48v, 27v, 171-171v, 65. 
11 Ibid., k. 157v, 162, 201v, 213, 291. 
12 Ibid., k. 29v, 41, 39v, 164v, 171v, 221, 200v, 82v, 72, 130, 109, 95v, 201v, 239, 

243-244, 258v, 269v, 270, 288, 261v, 285, 283v, 322, 337, 341v. 
13 Ibid., np. k. 47, 44v, 26, 75, 343v, 325. 
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a w nim hypokaustum przeznaczone dla nauczyciela, dom wikariusza 

przy plebanii, dom plebana, mieszkanie w domu na wsi, czy u wie-

śniaków przy kościele
14

. 

 Tylko w 2 przypadkach wystąpiło naruszenie zasad. W Koninie 

pleban sprzedał szkołę bez zgody miasta i zezwolenia nauczyciela, 

a w Jarząbkowie, gdzie szkoła była, ale zniknęła zniszczona, plac na 

nią zajął właściciel wsi, a szkołę przeniesiono w inne miejsce
15

. 

 O funkcjonowaniu szkoły świadczyła także, lub przede wszystkim, 

obecność nauczyciela. W wizytacji de Seve na jego określenie używa 

się następujących terminów: najczęściej „rektor”, „rektor szkoły”, bar-

dzo często „minister szkoły”, wyjątkowo pojawia się „rektor szkoły 

seu minister szkoły” oraz „rektor szkoły seu minister „Ecclesiae”
16

. 

Takie nazwy świadczą o tym, że zadaniem owego człowieka było 

naprawdę nauczanie w szkole. Jego obecność przy kościołach para-

fialnych w początku XVII wieku jest powszechna – oprócz parafii 

w rękach protestanckich, jego brak zaznaczono jedynie w 7 przy-

padkach (na 179) i to często tam, gdzie na stanowisku plebana od 

dawna był wakat, nikt nie dbał także o szkołę starą i zniszczoną, albo 

istniała świeżo wybudowana. Brak jakichkolwiek wzmianek występu-

je w 9 przypadkach, między innymi przy kościołach, gdzie jest pro-

blem z obsadą lub dotyczy filii i kaplicy. Z dużym prawdopodobień-

stwem można przypuszczać, że ów brak danych oznacza w tym przy-

padku brak nauczyciela. 

 Rektorowi szkoły poświęcono sporo miejsca, zwrócono uwagę na 

jego dochody, obowiązki, prowadzenie się, wykształcenie, stan cywilny, 

często podawano jego dane osobowe. 

———— 
14 Ibid., k. 147, 61v, 65, 85v, 268, 266v, 320v; 120, 231v, 333v; 296v, 239. 
15 Ibid., k. 85v, 157. 
16 AAG, ACons, E 40, np. k. 34, 45v-46. W okresie od średniowiecza do rozbiorów nie 

funkcjonowała jednolita terminologia określająca nauczyciela. W zależności od czasu 

i miejsca, oprócz wyżej wymienionych, używano także następujących określeń: magister, 

clecha, baccalaureus, ludimagister, scholirega, praefectus, paedagogus, scholiarcha, 

gimnasiarcha, director – szerzej m.in. A. J a b ł o ń s k a, A. K o w a l s k a - P i e t r z a k, 

Kilka spostrzeżeń..., cz. katalog; J. K r u k o w s k i, Nauczyciele szkół...; J. K r u k o w -

s k i, Szkolnictwo parafialne..., s. 47-93; S. L i t a k, Parafie..., s. 304-305; S. K. O l -

c z a k, Szkolnictwo parafialne..., s. 101-102; W. O s t r o w s k i, Wiejskie szkolnictwo..., 

s. 48; E. W i ś n i o w s k i , Parafie w średniowiecznej Polsce. Struktura i funkcje społecz-

ne, Lublin 2004, s. 285-307; A. Z a p a r t, Szkolnictwo parafialne..., s. 166-171. 
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 Wiadomo, że byli wśród nich ludzie żonaci – tak napisano przy 

40 nauczycielach
17

. Czy w związku z tym pozostali, około 120 męż-

czyzn, z paroma wyjątkami, było kawalerami? Trudno odpowiedzieć 

na to pytanie. Natomiast niezwykle rzadko zdarzali się wśród nich 

klerycy niższych święceń. 

 Wiek wspomniano jedynie wówczas, gdy chodziło o ludzi w zaa-

wansowanych latach, a więc zapewne stanowili wyjątek. Starcem był 

nauczyciel z Dziekanowic, bardzo stary rektor z Liśćca, a starcem 

zgrzybiałym jego kolega z Dzwonowa
18

. Pytanie tylko, czy był to 

starzec w naszym pojęciu, czy też człowiek znacznie młodszy. 

 Zdarzało się, że notowano pewne informacje dotyczące wykształ-

cenia. Niektóre ze szkół zatrudniały bakałarzy, absolwentów Akade-

mii Krakowskiej
19

. Dotyczyło to kilku większych ośrodków miejskich 

takich jak Kłecko, parafia św. Trójcy w Gnieźnie, Trzemeszno, czy 

parafia św. Bartłomieja w Koninie. Oprócz zaznaczania formalnego 

stopnia naukowego, pisano też np. o tym, iż ktoś ma odpowiednie 

wykształcenie i kwalifikacje do zajmowanego miejsca albo wręcz 

przeciwnie, jest nieukiem lub niezgrabnym w śpiewie i gramatyce
20

. 

Tych ostatnich odnotowano na szczęście tylko kilku. 

 Uczący w szkole parafialnej byli zapewne w części absolwentami 

miejscowych szkół lub w przypadkach szkół wiejskich – absolwenta-

mi lepszych, większych szkół miejskich leżących w okolicy. Pewne 

wnioski na temat wykształcenia można byłoby wyciągnąć na podsta-

wie nazwisk, czy miejscowości, z których pisali się rektorzy, wyma-

gałoby to jednak przeprowadzenia znacznie szerszych badań, niż 

obecny artykuł. W każdym razie daje się zauważyć, iż w archidiako-

nacie gnieźnieńskim początku XVII wieku faktycznie uczyli ludzie 

pochodzący z tej samej miejscowości, innych okolicznych lub pobli-

skich miast. W ogóle nazwy wskazują na pewien określony zasięg 

lokalny, choć pojawiają się też nauczyciele z dalszych terenów. Na-

tomiast trzeba pamiętać, że miejscowość związana z nazwiskiem wca-

le nie musi być jednoznaczna z miejscem pobierania nauk. 

———— 
17  AAG, ACons, E 40, k. 35v, 26, 36v, 164v, 170v, 186v, 173, 149, 192, 204, 209, 

57, 81, 82v, 88v, 107v, 130, 97, 113v, 133v, 102, 91v, 118v, 105v, 95v, 135v, 101v, 

98v, 249v, 269v, 271v, 261v, 292v, 298v, 273v, 313, 317, 315v, 341v. 
18 Ibid., k. 170v, 90, 183. 
19 Ibid., k. 30, 143, 198v, 85v. 
20 Ibid., np. k. 217, 55, 151v, 221. 
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 Nauczyciele często cieszyli się dobrą opinią. Pisano o nich, że są 

pilni w swoich obowiązkach, prawi, uczciwi, dobrej sławy, dobrze się 

prowadzą, jeden z nich pędził żywot spokojny i skromny
21

. Wyjątkowo 

tylko odnotowano przypadki naganne. I tak zdarzył się nauczyciel opój 

często odwiedzający karczmę, nieokrzesaniec w nieprzyzwoitej odzie-

ży, nieokrzesaniec i opój, opój i niedbalec, opój i niechluj bez przystoj-

nego odzienia, rektor pilny w swoich obowiązkach, często jednak, wraz 

z kantorem, nawiedzający tabernę, nieuk i pijak w sporze z plebanem, 

niedbalec, który poniechał swoich obowiązków, kleryk niechluj w kwe-

stii tonsury i habitu, a także taki, który sprzedawał wódkę w szkole
22

. 

 Natomiast wiele miejsca poświęcono zarobkom i źródłom utrzyma-

nia nauczycieli, co w kontekście inwentarzowo-majątkowego charakte-

ru wizytacji jest zupełnie zrozumiałe. Nauczyciel w archidiakonacie 

gnieźnieńskim był zasadniczo utrzymywany przez plebana, wyjątkowo 

tylko płaciły mu władze miasta, jak u św. Trójcy w Gnieźnie, parafii 

bogatych mieszczan, Wągrowcu, mieszczanie w Rynarzewie, czy klasz-

tory-właściele Trzemeszna i Góry lub też część zapłaty dostawał od 

plebana, a część od miasta, jak w przypadku Koła
23

. W Rychwale dla 

nauczyciela przeznaczono prócz części dochodów plebańskich, także 

6 florenów z fundacji szlachcica Złotkowskiego
24

. Tylko w kilku przy-

padkach zaznaczano dodatkowe opłaty ze strony uczniów
25

. 

 Wyjątkowo też zdarzało się, że rektor szkoły nie otrzymywał nic od 

nikogo i żył z pracy rąk własnych lub tylko z tego, co przynieśli mu 

uczniowie
26

. 

 W strukturze nauczycielskich zarobków prawie zawsze pojawiała się 

płaca w gotówce, którą zresztą często dość dokładnie podawano, przy 

czym posługiwano się florenami, grzywnami, groszami, a nawet wiar-

dunkiem. Rozpiętość sum, pomijając różne systemy płatnicze, była dość 

spora: od 40 florenów (1200 gr), które zarabiał rektor szkoły w Trze-

mesznie (a oprócz tego miał jeszcze inne dochody), czy 20 w Mogilnie 

(600 gr) do 1 w Strzyżewie (30 gr)
27

. Zazwyczaj pojawia się kilka flo-

———— 
21 Ibid., np. k. 29v, 26, 55, 67, 143, 175v. 
22 Ibid., k. 43v, 186v, 195v, 72, 75, 239, 293, 283v, 274v, 191v. 
23 Ibid., k. 143, 55, 73v, 198v, 268v, 126v. 
24 Ibid., k. 105v. 
25 Ibid., k. 286v, 346, 184v, 215. 
26 Ibid., k. 170v, 29v. 
27 Ibid., k. 198v, 302, 211v. 
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renów: 8, 6, 5, 4, 2. (240, 180, 150, 120, 60 gr)
28

. W grzywnach zarobki 

wynosiły od 5 (240 gr) do 1 (48), przy czym często płacono 4 grzywny 

(192 gr)
29

. Pieniężne zarobki nauczyciela, nie licząc najwyższych i naj-

niższych, wahały się więc od 240-48 groszy, zazwyczaj kwartalnie. 

 Do powszechnie występujących dochodów nauczyciela należały też 

ustalone opłaty w zbożu. Niekiedy były one jedynymi, bez zapłaty 

w gotówce i wtedy bywały wyższe. Nauczyciel otrzymywał od 1 mia-

ry do całości zbiorów danego zboża, najczęściej pszenicy i owsa, ale 

też zdarzał się jęczmień, czy nawet groch, roślina strączkowa. Zazwy-

czaj było to w sumie kilka miar różnych gatunków pszenicy i owsa
30

. 

 Oprócz tego w kilkunastu przypadkach zanotowano, że pleban ma 

zapewnić posiłek w niedzielę i święta lub tylko święta
31

. 

 Zdarzały się również przypadki przeznaczania dla nauczyciela 

części z mesznego, zazwyczaj 1/3 offertorium, dziesięcin i dzierżaw 

z określonych pól, kolędy i świętopietrza
32

. Mógł też dostać zapłatę za 

śpiewanie officium, za dzwonienie, „za wigilię za zmarłych”, czerpać 

korzyści z własnego ogrodu i łąki
33

. Korzystanie z tego typu nieru-

chomości zostało jednak zaznaczone tylko w kilku przypadkach, czy 

więc było tak powszechne, że pisano o tym w szczególnych sytua-

cjach, czy po prostu było czymś wyjątkowym w tym czasie na terenie 

archidiakonatu gnieźnieńskiego?
34

 

 Tak więc sytuacja materialna rektora szkoły mogła być bardzo róż-

na. Jego uposażenie stanowiła kombinacja przeróżnych czynników 

stałych i zmiennych, w gotówce i naturze, zależnych od pracodawcy, 

parafian, ziemi, czynników pogodowych, klęsk i urodzajów, ceny 

zboża w danym regionie, ogólnej kondycji materialnej parafii, a chyba 

najmniej od kwalifikacji nauczycielskich. A zdarzało się też, że nau-

czyciel, nawet bez odpowiedniej zapłaty, właściwie wykonywał swoje 

———— 
28 Ibid., np. k. 25, 47, 147, 168v, 63, 91v, 95v, 318v. 
29 Ibid., np. k. 44v, 41, 36v, 159v, 79, 255, 221v. 
30 Na temat najróżniejszych opłat w zbożu między innymi AAG, ACons, E 40 k. 157, 

153, 168v, 149, 209, 82v, 102, 116, 233v, 298v, 317. 
31 AAG, ACons, E 40, np. k. 191v, 221, 207, 138v, 271v. 
32 Ibid., np. k. 25, 151v, 193v, 57, 113v, 111v, 116, 253.  
33 Ibid., k. 162, 85v, 91v, 280v, 283v, 323. 
34 O tym, że nauczyciel często korzystał z ogrodu, pola, łąki, zabudowań gospodarczych 

mówią dane dotyczące innych terenów – np. S. K. O l c z a k, Szkolnictwo parafialne..., 

s. 109; M. R ó ż a ń s k i, Szkoły parafialne..., s. 175; A. Z a p a r t, Szkolnictwo para-

fialne..., s. 234. 
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obowiązki
35

 – widocznie już wówczas uważano, że nauczanie to po-

wołanie, a nie zawód, z którego można żyć... 

 Co więc składało się na program nauczania, którego poziom i zakres 

tak bardzo był uzależniony w praktyce właśnie od konkretnego uczące-

go? Jakie cele stawiano edukacji na poziomie parafialnym? W wizytacji 

z początku XVII wieku wyraźnie zaznaczano, iż uczniowie są instruowa-

ni „w pobożności, obyczajach i nauce” co zresztą było zgodne z wytycz-

nymi zawartymi w „Pastoralnej”
36

. Podobnie przy charakterystyce nau-

czającego zwracano przecież bardzo uwagę na jego sposób prowadzenia 

się. Parokrotnie zaznaczono też w przypadku nauczyciela, że nie uczynił 

wyznania wiary
37

, choć jednocześnie często w takich przypadkach chwa-

lono go za pracę. Nie wiadomo tylko, czy przy reszcie nie zwrócono na to 

uwagi, czy też może spełniła zadość temu wymaganiu. Najważniejszym 

celem było bowiem wychowanie w nurcie katolicyzmu, upowszechnienie 

i wreszcie wpojenie odpowiednich zasad, a także zaznajomienie ze stroną 

formalną obrządku, czyli ministranturą
38

. Ważne było również publiczne 

recytowanie katechizmu wobec zgromadzonych, niewykształconych 

parafian, przez uczniów szkoły, pod kierownictwem nauczyciela, po 

nabożeństwie, raz w tygodniu, w niedzielę i w święta. O tym, że w archi-

diakonacie gnieźnieńskim, a przynajmniej w kilku jego parafiach, tak się 

rzeczywiście działo, wspominają wzmianki wizytacyjne
39

. 

 Myśl, że najważniejsze jest wychowanie, ukształtowanie człowieka, 

przekazanie mu pewnych idei i wpojenie określonych wartości, nie była 

nowa. Podkreślano ją bowiem już od czasów starożytnych, twierdząc, 

że na odpowiednie wychowanie człowieka składa się troska zarówno 

o jego umysł, jak też serce i charakter, przy czym zawsze droga do wie-

dzy miała służyć ukształtowaniu charakteru człowieka. W czasach no-

wożytnych o wychowaniu pobożnego mówcy, cnotliwego obywatela, 

———— 
35 AAG, ACons, E 40, k. 29v. 
36 Ibid., np. k. 143, 126v, 302, 294. 
37 Ibid., np. k. 143, 184v, 175v. O tym obowiązku m.in. R P e l c z a r, Ustawodawstwo 

synodów diecezjalnych i listy pasterskie biskupów wobec szkolnictwa kościelnego dla 

świeckich w Polsce od XII do XVIII wieku, ABMK, t. 67, 1997, s. 319-320. 
38 W wizytacji między innymi zapisano wprost, iż msza odbywa się ze szkołą i rektorem 

– AAG, ACons, E 40, k. 29v. 
39 AAG, ACons, E 40, k. 175v, 67, 55, 70, 131, 269v, 294, 308. Na temat podręczników 

stanowiących wykład podstawowych praw wiary – J. Z. S ł o w i ń s k i, Katechizmy 

katolickie w języku polskim od XVI do XVIII wieku, Lublin 2005. 
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człowieka wartościowego poprzez zasady religijne mówili zarówno 

wielcy humaniści – przykładem Erazm z Rotterdamu, publicyści, jak 

i protestanci na czele ze słynnym Janem Amosem Komeńskim.  

 Nic więc dziwnego, że Kościół potrydencki także zwracał wielką 

uwagę na to, aby przede wszystkim wychowywać. Funkcja ta była 

przecież niezwykle ważna jako odpowiedź na silny ruch reformacyj-

ny. Natomiast jeśli chodzi o zakres wiedzy poza religią, to zapewne 

jej poziom był różny i zależał przede wszystkim od poziomu wiedzy 

i umiejętności samego nauczyciela. Pewną rolę mogło także odgry-

wać środowisko, w którym działał. Inaczej musiała wyglądać nauka 

w małej i biednej szkole wiejskiej, oddalonej od większych ośrodków, 

inaczej w bogatym mieście, gdzie w dodatku sami mieszczanie opła-

cali rektora i mogli mieć wobec niego pewne wymagania. Na pewno 

do kanonu należała elementarna wiedza – język łaciński, pomocniczo 

także język polski, czytanie, pisanie, podstawy arytmetyki, muzyka. 

Natomiast w lepszych szkołach poziom mógł być znacznie wyższy, 

wyznaczany przez trivium, czy wręcz elementy quadrivium.
40

 W 1612 

roku profesorowie Akademii Krakowskiej opracowali specjalny pro-

gram dla szkół parafialnych wiejskich i miejskich, który został dołą-

czony do uchwał synodu biskupa Tylickiego
41

. Jego założenia były 

dość ambitne, przewidywały np. naukę greki, co wynikało chyba jesz-

cze z pozostałości ducha humanizmu. Należy wątpić, czy wszyscy 

i wszędzie podołali tym wysokim wymaganiom. 

 W Kościele zawsze była ważna odpowiednia oprawa liturgiczna, 

a w epoce potrydenckiej zwracano wyjątkową uwagę na muzykę
42

, nic 

———— 
40 Szeroko o treściach nauczania w szkołach parafialnych m.in.; S. K o t; Historia 

wychowania, t. 1, Od starożytnej Grecji do połowy wieku XVIII, Warszawa 1996, 

s. 272-275; J. K r u k o w s k i, Szkolnictwo parafialne Krakowa w XVII wieku, Kra-

ków 2001, s. 134-182; Ł. K u r d y b a c h a, Dzieje oświaty kościelnej do końca XVIII 

wieku, Warszawa 1949, s. 159-161; S. L i t a k, Historia wychowania, t. 1, Do Wielkiej 

Rewolucji Francuskiej, Kraków 2004, s. 138-139, S. L i t a k, Parafie..., s. 318-319; 

R. W r o c z y ń s k i, Dzieje oświaty polskiej do roku 1795, Warszawa 1987, s. 53-54. 
41 Modus instituendae iuventutis. Ex decreto Synodi ab Akademia Cracoviensi praescriptis. 

Quem in scholis observandum praecepit Tyliciana Synodus, Anni Domini M. DC. XII [w:] 

Constitutiones Synodi dioecesanae Cracoviensis […] Cracoviae Anno M. DC. XLIII. 
42 Muzyka odgrywała w dobie baroku wielką rolę, zarówno w świecie sacrum, jak 
i profanum. Ponadto był to okres, kiedy osiągnęła ona doskonałość – szczegółowo na 

ten temat np. Encyklopedia muzyki, red. A. C h o d k o w s k i, Warszawa 1995, s. 79-80; 
B. S c h a e f f e r, Dzieje muzyki, Warszawa 1983, s. 137-220; J. M. C h o m i ń s k i, 
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więc dziwnego, że w przestrzeni sacrum bardzo dużą rolę odgrywał 

śpiew. W związku z tym w wizytacji de Seve stwierdzano na przykład 

w formie zarzutu, że pleban odprawia mszę bez szkoły, która nie śpie-

wa
43

. Umiejętność śpiewu powinien posiadać rektor szkoły, o czym 

świadczą wzmianki różnego typu
44

. Nieodzowna okazała się też obec-

ność specjalisty – kantora. Powinien on czuwać nad nauczaniem, przy-

gotowaniem chóru oraz nad samym wykonaniem muzyki w kościele, 

uczył zapewne nie tylko praktycznej znajomości śpiewu, ale i nut
45

. 

W świetle danych wizytacyjnych archidiakonatu gnieźnieńskiego pod-

legał on nauczycielowi, od którego otrzymywał wynagrodzenia. Stano-

wiło ono zazwyczaj część uposażenia rektora. W jednym przypadku 

pozostawał na utrzymaniu mieszczan (tam, gdzie utrzymywali oni także 

rektora), w kilku innych płacił mu pleban
46

. Suma otrzymywana w go-

tówce wynosiła 4, 2½ , 2, 1, ½ florena, 2, 1, ½ grzywny, 6 wiardunków, 

24, 28, 15, 14, 12 groszy
47

, czyli od 120 do 12 groszy kwartalnie. Nie-

kiedy zapisywano też, że kantorowi płaci się „pro posse”, raz na własne 

życzenie dostawał dziesięcinę snopową zamiast gotówki, innym razem 

utrzymywał się z jałmużny kościelnej. Jeden z kantorów dostawał od 

plebana odzienie, inny posiłek przy jego stole w dnie świąteczne
48

. 

 Kantor, wraz z rektorem, czasem oceniany był jako ten, który rów-

nież „diligenter” pełni swoje obowiązki
49

. 

 W archidiakonacie gnieźnieńskim jego obecność została odnoto-

wana w 80 przypadkach
50

, nieobecność w 31
51

, w pozostałych brak 

wzmianek
52

.  

———— 
K. W i l k o w s k a - C h o m i ń s k a, Historia muzyki polskiej, cz. 1, Kraków 1995, 

s. 144-189; H. F e i c h t, Muzyka w okresie polskiego baroku [w:] Z dziejów polskiej 
kultury muzycznej, t. 1 Kultura staropolska, red. Z. M. S z w e y k o w s k i, Kraków 

1958, s. 157-262; K. M r o w i e c, Kultura muzyczna Kościoła [w:] Historia Kościoła 
w Polsce, t. 1 do roku 1764, cz. 2 od roku 1506, red. B. K u m o r, Z. O b e r t y ń s k i, 

Poznań-Warszawa 1974, s. 373-384. 
43 AAG, ACons, E 40, k. 314. 
44 Ibid., np. „rektor śpiewa muzykę” – k. 63; „pilny jest w trosce o kościół i śpiew” – 249v 

lub też „śpiewa w niedzielę i święta” – k. 147. 
45 J. K r u k o w s k i, Szkolnictwo parafialne..., s. 80-81. 
46 AAG, ACons, E 40, k. 143, 175v, 104, 217, 325 – w tym ostatnim przypadku kan-
tor określony został mianem „famulusa”. 
47 Ibid., np. k. 308, 25, 249v, 217, 193v, 44v, 83v, 318v, 251v, 164v, 98v, 277, 184v, 
188v, 315v. 
48 Ibid., k. 180, 138v, 269v, 113v, 91v, 317. 
49 Ibid., np. k. 151v, 61v, 233v. 
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 W razie nieobecności kantora zdarzało się, że jego obowiązki pełnił 

nauczyciel
53

, ale zazwyczaj zaznaczano wówczas, że dla potrzeb śpie-

wu rektor „ma” pomagających, zatrudnia się ich czasem także oprócz 

kantora – dotyczy to 59 miejscowości
54

. Najczęściej wymieniani spo-

śród owych pomagających lub zastępujących kantora, to tzw. mło-

dzieńcy, często 1, 2. Parokrotnie zdarzają się też chłopcy, scholarze, 

wieśniacy, mieszczanie, syn rektora, a nawet krawiec ze wsi wspoma-

gający plebana podczas mszy
55

. Niektórym z nich, zwłaszcza owym 

młodzieńcom, płacił rektor. W każdym razie bardzo dbano o odpo-

wiednią dla liturgii obsadę. 

 W niektórych parafiach istniał również osobny dzwonnik, którego 

„ma” także nauczyciel lub płaci mu pleban
56

. Niekiedy natomiast za-

znacza się, że to nauczyciel lub kantor pełni jego obowiązki
57

. 

 W każdym razie ewidentnie widać, iż nauczyciel, kantor, a czasem 

też dzwonnik należeli do „obsady” kościoła, a pierwsi dwaj mogli 

pełnić różne funkcje, wspólnie, wymiennie lub jednocześnie. Ich płaca 

zapewne także wynikała z tej różnorodności obowiązków, przy czym 

bardzo wyraźnie podkreśla się w przypadku rektora przede wszyst-

kim obowiązek kształcenia, a więc prawdopodobnie był on jego 

podstawowym. 

 Natomiast najmniej uwagi poświęcono samym uczniom. Jak wyżej 

wspomniano, pojawiali się przede wszystkim w kontekście obowiąz-

ków pomocy plebanowi lub przy okazji charakteryzowania nauczy-

ciela. Dla określenia uczących się, oczywiście tylko chłopców, uży-

wano terminów: „scholarze” i „pueri”. Nic nie wiadomo o ich wieku, 

czasie i okresie uczęszczania do szkoły. Czasem jednak określono  

ich liczbę – 105 w Słupcy, ponad 80 w Wągrowcu, 80 w Trzemesznie, 

60 w Kleczewie, 40 scholarzy u św. Trójcy w Gnieźnie i w Żninie, 

„wielu” w Kcyni, około 30 w Pakości i Powidzu, 28 w Pobiedziskach, 

20 w Kiszkowie, i tyluż w Kole, Kazimierzu, czasem 15 czasem 20 

———— 
50 Ibid, np. k. 25, 47, 78, 116, 229v, 344v. 
51 Ibid., np. k. 41, 147, 153, 168v, 57. 
52 Ibid., np. k. 27v, 157v, 171v, 170v. 
53 Ibid., np. k. 147, 183, 162, 79. 
54 Ibid., np. k. 47, 168v, 149, 273v. 
55 Ibid., k. 219, 82v, 137, 285, 207, 41, 337. 
56 Takich wzmianek jest ogółem tylko 5 – AAG, ACons, E 40, k. 111v, 116, 308, 318v, 302. 
57 AAG, ACons, E 40, k. 164v. 
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w Zagorowie, 6 we Wszaradowie, 3 lub 4 w Pangrodzu, 3 w Golinie. 

Zapisano również, iż w jednej ze szkół było 2 uczniów, pobierających 

początkowe nauki, a w 2 innych w ogóle nie było żadnych scholarzy, 

mimo że istniały warunki do ich nauki
58

. Wysoka liczba uczniów cha-

rakteryzowała duże miasta. 

 Do szkół uczęszczali na pewno mieszczanie i chłopi, a zdarzali się 

i synowie szlacheccy. Właściciel Krzymowa, świeżo nawrócony kato-

lik, specjalnie „przyzwał” nauczyciela, aby ten uczył jego dzieci „wraz 

ze wszystkimi młodzieńcami pospólstwa”
59

. 

 Jak wynika z powyższych rozważań, stan szkół parafialnych archi-

diakonatu gnieźnieńskiego w początkach XVII wieku przedstawiał się 

bardzo dobrze. Dotyczyło to zarówno substancji materialnej, obsady 

i chyba też uczniów. Przełożeni szkół naprawdę byli przede wszyst-

kim nauczycielami i wychowawcami o odpowiednich kwalifikacjach 

i określonym uposażeniu. Szkoły działały prawie we wszystkich para-

fiach, były jej nieodzownym elementem, a ich obecność i funkcjono-

wanie zostały dokładnie odnotowane przez wizytatora. 

 Tak dobry stan tego typu szkolnictwa był charakterystyczny 

w owym czasie nie tylko dla opisywanego przeze mnie terenu, o czym 

świadczą opracowania dotyczące innych rejonów. Wynikał on nie tyle 

z tego, że Polska podczas synodu piotrkowskiego 1577 roku przyjęła 

postanowienia Soboru Trydenckiego, ale przede wszystkim z sytuacji, 

jaka miała miejsce jeszcze w końcu średniowiecza i w XVI wieku. 

Formalną troskę Kościoła o szkolnictwo wybitnie stymulował ówcze-

sny ogólny społeczno-gospodarczy rozwój państwa polskiego, w tym 

dobra sytuacja miast. Dużą rolę odegrało też istnienie uniwersytetu, 

a następnie zapewne również nurty humanistyczne, doceniające wy-

kształcenie. W efekcie znalazły się środki, chęci i ludzie, aby stworzyć 

prawie powszechne szkolnictwo parafialne, odgrywające przede 

wszystkim rolę elementarnego. Początek XVII wieku stanowił po 

prostu ciąg dalszy pewnych tendencji, dodatkowo popieranych przez 

reformę Kościoła. W Rzeczypospolitej po 1577 roku wydano szereg 

dokumentów, przede wszystkim dekretów synodalnych, w których 

widać troskę o szkoły parafialne. Do najważniejszych należą: „Pasto-

———— 
58 Ibid., k. 308, 55, 198v, 217, 143, 258v, 67, 294, 318v, 175v, 126v, 227, 98v, 70, 65, 

325, 58v, 44v, 27v. 
59 Ibid., k. 120. 



SZKOLNICTWO ARCHIDIAKONATU GNIEŹNIEŃSKIEGO... 173 

ralna” Bernarda Maciejowskiego z 1601, ustawa szkolna Piotra Tylic-

kiego z 1612, synod Marcina Szyszkowskiego z 1621 r.
60

 Natomiast 

sposób i zakres, w jakim wprowadzano w życie owe zalecenia for-

malne, na pewno wyglądał różnie i w zależności od konkretnych uwa-

runkowań na danym terenie. 

 

 Stan szkolnictwa parafialnego w świetle wizytacji 

 Stanisława Lipskiego
61

 
 
Sieć parafii:  
1. dekanat św. Piotra – 16 (w tym 1 odebrana protestantom, 3 w stanie 

ruiny), plus 2 filie; miasta i miasteczka: 5 (w tym Gniezno, Kłecko); 

2. dekanat Świętej Trójcy – 21 (w tym 2 gnieźnieńskie), plus 3 filie, 

plus miejscowość, gdzie nie odprawiano mszy z powodu właściciela 

luteranina; miasta i miasteczka: 5 (w tym Gniezno, Września, Po-

biedziska); 

3. dekanat św. Michała – 20, ale 9 z nich w ogóle działało, działało 

bardzo źle, albo było w zaniku z powodu zniszczeń, obrabowania, 

wieloletniego wakatu na stanowisku plebana, ruiny po wojnie 

szwedzkiej, 1 kościół świeżo odbudowano, ale jeszcze nie funkcjo-

nował; miasta i miasteczka: 5 (w tym Gniezno, Trzemeszno); 

4. dekanat łekneński – 20, w tym 3 kościoły nowo wybudowane, 

1 całkowicie zrujnowany, plus 1 filia, plus 1 oratorium, które niegdyś 

było parafią; miasta i miasteczka: 5 (w tym Łekno, Kcynia, Wą-

growiec; Gołańcza będąca wcześniej miastem spadła do rzędu wsi); 

5. dekanat koniński – 26, w tym 2 zrujnowane; plus 3 filie; miasta i mia-

steczka: 9 ( w tym Konin, Turek; Królikowo opisane jako miasto, które 

stało się wsią); 

6. dekanat sompoleński – 17, w tym 2 zrujnowane i od długiego czasu 

wakat; miasta i miasteczka: 4 (w tym Sompolno, Grzegorzew; 

Licheń opisany jako byłe miasto, wówczas wieś); 

———— 
60 Szczegółowo na temat synodów m.in. J. K o t, Szkolnictwo parafialne..., s. 36-39, 

51-67, 419-424; J. K r u k o w s k i, Szkolnictwo parafialne..., s. 134-171; S. L i t a k, 

Parafie..., s. 256; R. P e l c z a r, Kościelne szkolnictwo publiczne w ustawodawstwie 

polskich synodów prowincjonalnych w XIII-XVII w., „Rocznik komisji Nauk Pedago-

gicznych”, t. 48 (1995), s. 5-15; R. P e l c z a r, Ustawodawstwo synodów diecezjal-

nych..., s. 315-331. 
61 AAG, ACons, E 6. 
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7. dekanat żniński – 28, w tym 7 działających bardzo źle lub w całko-

witym upadku z powodu ruiny, zniszczeń, długotrwałych wakatów, 

do tego stopnia, że z jednego z tych kościołów zostało tylko miejsce 

i krzyż; plus 2 filie; miasta i miasteczka: 7 (w tym Żnin, w którym 

całkowicie spłonął kościół, Pakość, Mogilno); 

8. dekanat słupecki – 23, w tym 6 zrujnowanych z powodu długiego 

wakatu – np. w Szemborowie od czasu pożaru, który był przed „po-

topem”, niedbalstwa plebana, 3 przejęte z rąk protestantów: 2 przed 

około 60 laty i 1 przed „potopem”; plus 3 filie, przy czym jedna 

z nich podlegało pewnej zrujnowanej parafii miasta i miasteczka: 

5 (w tym Słupca, Powidz). 
 
 Tak więc na archidiakonat składały się 172 parafie, wśród których 

było 4 przejęte z rąk protestantów oraz 15 filii i kaplic. Funkcjonowa-

ły jednak tylko 142 parafie, ponieważ 30 spośród nich było w takiej 

ruinie, że albo prawie nie działały, albo znajdowały się w całkowitym 

zaniku (a oprócz tego w wielu innych widać było przeróżne zaniedba-

nia), niektóre miasta uległy daleko idącej pauperyzacji, niektóre ko-

ścioły parafialne spadły do rzędu kaplic lub zostały przyłączone do 

innych parafii
62

. Najgorsza sytuacja panowała w dekanacie św. Micha-

ła, żnińskim i słupeckim. 

 Obecność szkół została zaznaczona w kontekście budynków oraz 

personelu kościelnego, który mógł spełniać funkcję nauczycielskie. 

 Nowo wybudowanych szkół było 8
63

, z czego 5 w samym dekanacie 

św. Piotra. Wystawiono je sumptem plebana, wikariusza, a raz nawet 

samego nauczyciela (sic!). Jako dobre lub odpowiednie określono 

16 budynków
64

, że szkoła „jest” zapisano w 21 przypadkach
65

. Dla 

51 kościołów brak wzmianek
66

 – dotyczy to w dużej mierze filii, parafii 

w bardzo złym stanie i 1 z właścicielem luteraninem. Szkoły wymaga-

jące reparacji, stare, zniszczone, czasem do takiego stopnia, że nie na-

dawały się do zamieszkania, istniały w 20 miejscowościach
67

. O tym, że 

szkoły brak lub też że szkoły brak, a został jedynie plac, poinformowa-

———— 
62 Ibid., np. k. 108, 97v, 129-129v, 141, 168v, 239v. 
63 Ibid., k. 130v, 109v, 102v, 128, 114v, 90, 246v, 322. 
64 Ibid., np. k. 123, 134v, 435, 266v, 362v. 
65 Ibid., np. k. 79, 439, 290, 286v, 226v, 405. 
66 Ibid., np. k. 116, 108, 65-68, 141, 168v, 87v. 
67 Ibid., np. k. 119v, 49v, 444, 281, 306, 446v. 
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no w około 50
68 

przypadkach, a w 1 przypadku nie było już nawet pla-

cu
69

. Tak więc budynek szkolny, w różnym stanie, istniał na pewno 

w 65 miejscowościach, na pewno nie było go w około 50, a jeżeli wziąć 

pod uwagę ogólny stan parafii, dla których brak wzmianek, to można 

przyjąć, że w większości także tam szkoły nie było, co daje około 101 

miejsc bez budynku szkolnego. 

 Podobnie, jak w przypadku wizytacji de Seve, zaznaczano, iż są po-

łożone przy kościele, cmentarzu, czasem, że są małe, czasem, że mają 

hypokaustum lub 2, a budynek z 2 hypokaustami i 2 komorami uznano 

za wygodny
70

. Sądząc po rodzajach zniszczeń, część z nich, podobnie 

jak w początkach wieku, na pewno była budowana z drewna. 

 Znamienne dla sytuacji szkoły: wyjątkowo zapisano, że jest dla 

uczenia chłopców
71

, a w 21 przypadkach przeznaczono ją na mieszka-

nie nauczyciela, przy czym w kilku miejscowościach musiał ją dzielić 

z organistą, wikariuszem, rzemieślnikiem, a nawet z komornikami
72

. 

W 6 szkołach mieszkał organista, w 7 kantor, w 1 notariusz, jedną 

zajmował podczas swojego pobytu w parafii pleban, ponieważ jego 

dom spłonął, a 1 zrujnowany domek stojący na miejscu szkoły – „ru-

sticus”
73

. 1 raz zdarzyła się zdarzyła notatka o tym, iż rektor uczy we 

własnym domu, a w szkole mieszka kantor
74

. 

 Kilkakrotnie pojawia się też połączenie szkoły i szpitala, kiedy to 

uczniowie uczyli się w pomieszczeniach szpitalnych, bądź też miesz-

kał w nich nauczyciel, lub „pauperes” mieszkali w budynku szkoły
75

. 

 Mimo braku budynku zwanego szkołą, w niektórych parafiach 

funkcjonowali ludzie, zajmujący się kształceniem i odwrotnie – nie 

wszędzie tam, gdzie była szkoła, działał nauczający. Obecność typo-

wego nauczyciela, zwanego rektorem szkoły, bakałarzem, rzadziej 

magistrem szkoły, przy czym ów bakałarz oznacza także nauczają-

cego, niekoniecznie tytuł uniwersytecki
76

, została zaznaczona tylko 

———— 
68 Ibid., np. k. 68v, 410, 389, 97v, 171, 268v, 356. 
69 Ibid., k. 279v. 
70 Ibid., np. k. 405, 325v, 362v, 435, 446. 
71 Ibid., k. 185. 
72 Ibid., k. 130v, 128, 49v, 134v; 299v; 424, 362v, 435, 391. 
73 Ibid., m.in. k. 119v, 114v, 79, 446, 367v, 11v, 164v. 
74 Ibid., k. 123. 
75 Ibid., k. 143, 410, 167v, 212. 
76 Ibid., np. k. 290, 281. 
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w 29 przypadkach
77

, jego brak w 12, a dla reszty brak wzmianek
78

. 

W ogóle nauczyciela nie darzy się wówczas większą uwagą, na co 

wskazuje bardzo mało danych dotyczących jego uposażenia, prowadze-

nia się, obowiązków w szkole, stanu cywilnego, wykształcenia, nawet 

danych osobowych. Wiadomo między innymi, że rektor mieszkał 

w szkole lub poza nią, łączył obowiązki rektora i kantora, jeden bakałarz 

był klerykiem, jeden posiadał dobrą rekomendację, a także, że utrzymy-

wał go pleban, a w przypadku Wągrowca, Słupcy i Powidz pleban 

i miasto
79

. Czasem podaje się przy tytule imię i nazwisko
80

. Prawie 

w ogóle nie wspomina się o charakterze i wysokości uposażenia jako 

kierownika szkoły. Kilkakrotnie tylko mówi się, że pleban płaci wedle 

możności, raz z dumą zaznaczono, iż rektor za nauczanie ma dziesięcinę 

snopową z określonych pól i że ją dostaje, raz, że była to zapłata roczna 

i raz, że nauczający ma od plebana szaty każdego roku, posiłki w nie-

dzielę i święta oraz opłatę za dzwonienie za zmarłych
81

. W Grodźcu 

bakałarz posiadał z darowizny szlacheckiej ogród z łąką, w Łopiennie 

dom z ogrodem, a we Wrzącej właściciel wsi zapisał „pro Schola Rec-

tore” 100 florenów
82

. Przy czym mówiąc o jakichkolwiek sumach 

z końca XVII wieku, trzeba pamiętać o zmianach, jakie w stosunku do 

początku tegoż wieku, wprowadziła w wartości pieniądza inflacja. 

 Kwestia uposażenia nauczycielskiego wyglądała więc znacznie 

gorzej niż na początku wieku, gdzie podawano ustalone kwoty, ilości, 

sposób płacenia i rodzaje dochodów. A w dodatku często do końca nie 

wiadomo, za jakie właściwie obowiązki mogła to być zapłata – nau-

czyciela, kantora, kościelnego, dzwonnika? 

 Jako uczący w szkole, ale bez tytułu nauczyciela, pojawia się mię-

dzy innymi człowiek zapisany tylko z imienia i nazwiska, wikariusz 

prezbiter, gdzie tylko w jego przypadku odnotowano 100 fl zapłaty, 

kleryk niższych święceń, Jakub notariusz miejski, mieszkający w szkole, 

niejaki honestus znany z imienia
83

. 

———— 
77 Ibid., np. k. 53, 424, 446v, 407v. 
78 Ibid., np. k. 109v, 106v, 306, 362v, 181v. 
79 Ibid., k. 128, 49v, 248, 322, 15, 202, 185v, 29, 446v, 197v. 
80 Ibid. np. k. 248, 236, 282v. 
81 Ibid., k. 322, 405, 407v, 383, 391v, 260, 53, 367v. 
82 Ibid., k. 300, 123, 322. 
83 Ibid., k. 233v, 90, 271v, 367v, 277. 
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 Na pracę nauczyciela w szkole rzuca światło kilka wzmianek. 

Parokrotnie zaznaczono, iż rektor szkoły jest dla nauczania chłopców, 

w Powidzu stwierdzono, że konieczne jest zatrudnienie nauczyciela 

dla polepszenia jakości kultu i dla ciągłości edukacji uczniów
84

. Na 

pewno niezwykłym musiał być nauczyciel Adam Gąska z Dąbrowy, 

który własnym sumptem wybudował szkołę. I być może to on był 

również owym rektorem, którego szanowała młodzież a za swą pracę 

dostawał dziesięcinę
85

. 

 Jako ważny cel istnienia szkoły, jej rektora i uczniów, wciąż jawi 

się śpiew na potrzeby kościelne. Świadczy o tym chociażby sytuacja 

we Wrzącej, gdzie właściciel wsi zapisał rektorowi szkoły 100 fl., 

z czego część przeznaczona była na śpiewanie mszy
86

. Tylko raz za-

znaczono, że bakałarz uczy przede wszystkim tzw. rudymentów
87

. 

Poza tym nic nie wiadomo na temat zakresu nauk, jakie pobierali ucz-

niowie, ale sądząc po całokształcie warunków i doborze nauczających, 

jej poziom nie był chyba zbyt imponujący. Jeden z rektorów-kantorów 

w ogóle nie uczył chłopców, nie wiadomo, czy z braku chętnych, czy 

z innego powodu
88

. 

 Natomiast zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie wzmianki ewident-

nie wskazują na proces, zachodzący również na innych terenach – wi-

doczny np. w metrykaliach z terenu archidiakonatu kurzelowskiego
89

. 

Mianowicie występuje bardzo charakterystyczne przeniesienie funkcji 

i punktu ciężkości, jeśli chodzi o personel. Miejsce nauczyciela zajmują 

coraz bardziej organista i kantor, o których czasem mówi się wprost, że 

uczą chłopców
90

. Raz zanotowano, iż „pro Schola et Organario” jest 

tylko miejsce zamiast budynku, a bezpośrednio świadczy o tym cho-

ciażby ich mieszkanie w budynku szkoły
91

. Obecność osobnego kantora 

została zaznaczona w 22 parafiach
92

, a jego brak w 7
93

, nawet w takiej, 

———— 
84 Ibid., k. 90, 197v,  
85 Ibid., k. 260. 
86 Ibid., k. 322. 
87 Ibid., k. 29. 
88 Ibid., k. 203. 
89 A. J a b ł o ń s k a, A. K o w a l s k a - P i e t r z a k, Kilka spostrzeżeń... 
90 AAG, ACons, E 6, k. 119v, 143. 
91 Ibid., k. 432. Napisano też na przykład, że jest dom dla bakałarza, w którym mieszka 

organista – k. 290. 
92 AAG, ACons, E 6, np. k. 52, 79, 459v, 292v, 396v. 
93 Ibid., k. 74v, 436v, 224. 
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gdzie była dla niego specjalna fundacja, a o połączeniu kantor-rektor 

już była mowa. O reszcie parafii brak danych. 

 W porównaniu z początkiem wieku zmienił się zwierzchnik kantora 

– został nim pleban, co stanowi kolejny dowód na spadek liczby 

i znaczenia rektorów. Pleban płacił kantorowi często wedle możności, 

rocznie, jednemu z nich wstrzymano nawet pensję, niestety, nie wia-

domo, za co. W jednym przypadku jako zapłatę podano sumę 60 fl, 

w innym 25 miar zboża, jakie od kmieci pobierał rektor. W Strzałko-

wie istniała również specjalna fundacja 55 florenów
94

. Kantor miesz-

kał nie tylko w szkole, ale też w domu plebańskim, czy w ogóle w za-

budowaniach należących do kościoła
95

. O pochodzeniu, wykształceniu 

i umiejętnościach kantorów, od których zależała przecież edukacja 

szkolna, nie wiadomo prawie nic, czasem podawane jest ich imię i na-

zwisko, raz był to brat plebana, raz Michał Sartor, raz wójt danej 

miejscowości, który pełnił także obowiązki kościelnego
96

. 

 W niektórych parafiach utrzymywany był nauczyciel i kantor, rektor 

i organista, wyjątkowo wszyscy trzej, często zaś tylko jeden z nich, łączą-

cy zapewne różne funkcje w razie potrzeby. W pewnym miejscu zapisano 

nawet, że zarządzający kościołem powinien mieć organistę z kantorem
97

. 

 Jako się rzekło, organistę utożsamiano niekiedy z rektorem. Obec-

ność organisty została odnotowana w 24 przypadkach
98

, jego brak 

w 2
99

. Natomiast nawet tam, gdzie nie zauważono obecności organi-

sty, często były organy, na których ktoś przecież musiał grać – może 

kantor, może nauczyciel? A w przeciwieństwie do początku XVII wieku 

wyraźnie widać, że organy stanowiły dość popularny instrument we 

wnętrzach kościołów. Teza, że popularność muzyki organowej osłabiła 

znaczenie rektora i jego śpiewającej szkoły wydaje się znajdować tu 

pewne potwierdzenie, acz nie do końca, bo przecież śpiew wciąż jesz-

cze był ważny, o czym świadczą wcześniejsze rozważania. Natomiast 

relatywnie całkiem spora ilość i jakość informacji, zwłaszcza w porów-

naniu z rektorem, jakie zapisywano w przypadku organisty, stanowi 

dowód na to, że w strukturze kościoła zajmował dość ważną pozycję, 

———— 
94 Ibid., k. 444, 448v, 459v, 396v, 31v, 325v, 439, 224. 
95 Ibid., np. k. 123, 52, 448v. 
96 Ibid., np. k. 79, 137, 444, 244v, 52, 367v. 
97 Ibid., k. 243. 
98 Ibid., np. k. 128, 90, 421v, 290, 286v. 
99 Ibid., k. 151v, 244v. 
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czasem może nawet najważniejszą. Zdarzało się, że organista jednocze-

śnie pełnił obowiązki kantora, co wydaje się całkiem zrozumiałe. 

 Organistę utrzymywał pleban. Dla muzyka przeznaczone były 

np. ogrody, pola, plac na stodołę, 60, 40, 20, 10 florenów i pewne 

nieruchomości. Mieszkał on w szkole lub w osobnym domu, w Cere-

kwicy istniała darowizna 1000 florenów zapisana na dobrach, w Gra-

boszewie czynsz z darowizny, w Golinie dostał ogród i plac na dom, 

który wybudował mu pleban, a w Powidzu miał jedynie 1 łan pola 

z legatu mieszczańskiego. Organista posiadał nawet te nieruchomości, 

które wcześniej należały do rektora szkoły. Poza tym wygląda na to, że 

często jego zapłata była osobna i ustalona, tudzież „wystarczająca”
100

. 

 To, że kantor i organista zajmowali miejsce rektora, przynajmniej 

w niektórych parafiach, wyraźnie wynika z przytaczanych danych. 

Pytanie tylko, czy i w jakim procencie dotyczyło to obowiązków ko-

ścielnych, szkolnych, majątkowych. 

 Na temat samych uczniów, określanych jako „chłopcy”, „mło-

dzieńcy”, nie istnieją prawie żadne wzmianki. Uczyli się w szkole, szpi-

talu, domu nauczyciela. Na temat liczby uczniów napisano, że w Koni-

nie było ich około 30, a w Mogilnie uczyli się nieliczni młodzieńcy
101

. 

 Oprócz sieci szkół parafialnych na terenie archidiakonatu gnieź-

nieńskiego istniały jeszcze dwie inne ważne instytucje – szkoła kate-

dralna i seminarium, obydwie w Gnieźnie. Jest to jednak odrębny, 

obszerny temat, więc nie zajmowałam się nim w sposób szczegółowy. 

 W przypadku szkoły katedralnej pojawiają się tezy, że mogła funk-

cjonować już od początków istnienia arcybiskupstwa, natomiast na 

pewno działała w XI wieku. Pieczę nad nią sprawowała kapituła, 

a sama szkoła bardzo dobrze wpisywała się w charakter Gniezna jako 

ważnego ośrodka intelektualno-kulturalnego i administracyjnego. 

Swoją świetność przeżywała w końcu średniowiecza i na początku 

XVI wieku, kiedy to skupiała intelektualistów zajmujących się sztu-

kami wyzwolonymi, teologią, medycyną oraz znawców prawa, utrzy-

mywała ścisłe kontakty z Akademią Krakowską i mogła korzystać ze 

wspaniałego księgozbioru
102

. 

———— 
100 Ibid., k. 102v, 31v, 299v, 300, 128, 31v, 236, 330v, 90, 399v, 226v, 217v, 195v, 251. 
101 Ibid., k. 233v, 295v, 260, 367v. 
102 O szkole katedralnej m.in. K. Stopka, Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej 

w średniowieczu. Studia nad kształceniem kleru polskiego w wiekach średnich, Kra-
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 Niestety, czasy nowożytne nie były dla niej tak łaskawe. W XVI 

wieku budynek wymagał reperacji. Kolejni arcybiskupi zapowiadali 

podjęcie prac, ale aż do wielkiego pożaru Gniezna w 1613 r., kiedy to 

spłonęła owa stara szkoła, nic konkretnego w tej sprawie nie zrobiono. 

Nowy budynek został ukończony w 1617 roku
103

. 

 Wizytacja de Seve zauważa istnienie tej szkoły. Parę lat przed po-

żarem był to duży budynek przy kościele metropolitalnym, w części 

wymagający reperacji. Scholastyk, jeden z prałatów kapituły, miał 

prawo prowizji, jeśli chodzi o obsadę nauczyciela. Ten z kolei powi-

nien być magistrem „artium” i filozofii wypromowanym przez uczel-

nię krakowską. W momencie wizytacji stanowisko to obejmował 

Marcin Gębicki, bardzo chwalony mąż „sławny obyczajami i uczono-

ścią”. Według zarządzenia Stanisława Karnkowskiego i kapituły, 

otrzymywał za swoją pracę 100 florenów. Magister szkoły dawał 

z kolei wynagrodzenie bakałarzowi sztuk wyzwolonych i kantorowi 

chóru. Kantor zaś dbał o śpiewających młodzieńców. Dzięki hojności 

kapituły i prepozyta św. Jana wszyscy oni mieli zaopatrzenie ze stołu 

wspólnego szpitala św. Anny, a pewne leguminy powinny być każde-

go roku przeznaczane „pro victu” młodzieńców
104

. 

 O szpitalu św. Anny napisano również, że w tamtym czasie nie było 

w nim żadnego pensjonariusza oprócz jednej kobiety „dobrego imie-

nia”, która opiekowała się scholarami, a biedni scholarze pomagali 

chórowi.
105

 Władze kościelne zadbały więc zarówno o odpowiedni 

poziom wiedzy i strawy duchowej, jak też starały się polepszyć bazę 

socjalną uczącej się młodzieży. 

 Wizytacja Lipskiego także wspomina o szkole katedralnej, ale robi 

to nader enigmatycznie. Podobnie, jak w początkach wieku pisze 

o dużym budynku, który znów w części potrzebuje reperacji, a jej 

nauczyciel, obsadzany z prowizji scholastyka winien mieć magiste-

rium i promocję z Akademii Krakowskiej. W końcu wieku funkcję tę 

———— 
ków 1994; B. K ü r b i s ó w n a, Gniezno jako ośrodek kultury umysłowej (do 1038 r.) 

[w:] Dzieje Gniezna..., s. 98-99; B. K ü r b i s ó w n a, Udział Gniezna w dorobku 

kulturalnym średniowiecznej Polski [w:] Dzieje Gniezna..., s. 188-193, 202, 208-209; 

J. T o p o l s k i, W. Z i e n t a r s k i, Życie kulturalne Gniezna XVI-XVIII w. [w:] Dzieje 

Gniezna..., s. 379-380. Tu także szeroko na temat tła intelektualnego i kulturalnego. 
103 J. T o p o l s k i, W. Z i e n t a r s k i, Życie kulturalne..., s. 380. 
104 AAG, ACons, E 40, k. 18. 
105 Ibid., k. 21. 
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pełnił prezbiter Wojciech Błażejewski
106

. Taki charakter wzmianki 

wskazuje na spadek zainteresowania szkołą, a pewnie też i spadek 

znaczenia tego ośrodka. 

 Natomiast właśnie w XVII stuleciu pojawiła się i funkcjonowała 

w Gnieźnie nowa forma szkolnictwa – seminarium. Powołanie spe-

cjalnego szkolnictwa teologicznego postulowały postanowienia Sobo-

ru Trydenckiego z 1563 roku. W Polsce jako pierwsze pojawiło się 

w 1565 r. seminarium tzw. papieskie, prowadzone przez jezuitów 

w Braniewie na Warmii
107

. 

 Pomysł stworzenia seminarium w Gnieźnie narodził się już w koń-

cu XVI wieku, w 1602 został wydany akt erekcyjny a zajęcia rozpo-

częły się prawdopodobnie rok później
108

.
 

 Zarówno zapis wizytacji de Seve, jak i Lipskiego, podkreśla rolę arcy-

biskupa Stanisława Karnkowskiego w powstaniu tej instytucji, której 

działalność, jak zauważono, miała godnie zabezpieczyć potrzeby Kościo-

ła. Seminarium przeznaczono dla 12 kleryków. Jednak nie zawsze było 

ich tylu
109

. Pieczę nad seminarzystami sprawował „prefectus”. Wizytacja 

de Seve wymienia duchownego Michała Sabiniusa
110

, jako znakomitego 

———— 
106 AAG, ACons, E 6, k. 19v. 
107 Szerzej na temat seminarium m.in. J. D e l u m e a u, Reformy chrześcijaństwa 

w XVI i XVII w., t. 2 Katolicyzm między Lutrem a Wolterem, Warszawa 1986, k. 45-47; 

T. G l e m m a, M. B a n a s z a k, Przyjęcie reformy trydenckiej w Kościele polskim 

[w:] Historia Kościoła w Polsce..., s. 257-259; S. L i t a k, Historia wychowania..., 

s. 139-140; S. L i t a k, Od reformacji do Oświecenia. Kościół katolicki w Polsce 

nowożytnej, Lublin 1994, s. 103-105; S. J. M o ż d ż e ń, Historia wychowania do 

1795, Sandomierz 2006, s. 325. 
108 Jako datę powstania seminarium podaje się 1598 r. (pierwszy dekret fundacyjny), 

1602 – M. A l e k s a n d r o w i c z, Początkowe dzieje seminarium duchownego 

w Gnieźnie (1602-1718), „Nasza Przeszłość”, t. 24, 1966, s. 169, 172; T. G l e m m a, 

Przyjęcie reformy..., s. 257, 1603 – J. T o p o l s k i, W. Z i e n t a r s k i, Życie kultu-

ralne..., s. 381. 
109 W wizytacji Lipskiego mówi się o 7 seminarzystach w stroju kleryckim i o 2 w świec-

kim – AAG, ACons, E 6, k. 22v. W opracowaniach podawane są następujące liczby: 

10-20 seminarzystów w początkach istnienia szkoły, w latach 1662-1672 – maksy-

malnie 5, z czego w XVII wieku 33% miało pochodzić ze szlachty, 53 z mieszczaństwa 

i 14 z chłopstwa – T. G l e m m a, Przyjęcie reformy..., s. 259. Po połączeniu z semi-

narium kaliskim i w chwilach rozkwitu seminarium liczyło 24-27 alumnów, w chwi-

lach największych trudności – 3: M. A l e k s a n d r o w i c z, Początkowe..., 178, 179. 
110 Zapewne tożsamy z penitencjarzem i przełożonym szpitala św. Marty Michałem 

Sabiną – A. J a b ł o ń s k a, XVII-wieczny szpital Św. Marty w Gnieźnie w świetle 

księgi rachunkowej, „Nasza Przeszłość”, t. 109, 2008, s. 129, 136. 
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magistra, a wizytacja Lipskiego – duchownego Sebastiana Jasińskiego, 

doktora filozofii, który również bardzo dobrze wypełniał swoje obowiąz-

ki. Seminarium zostało opatrzone przez arcybiskupa Karnkowskiego 

stosowną fundacją i dochodami, zabezpieczonymi w prawie kościelnym 

i świeckim. Pod koniec XVII wieku na majątek szkoły składało się kilka 

dóbr, a także darowizny pod postacią sum lokowanych na nieruchomo-

ściach, sam zaś budynek, który w międzyczasie spłonął w wielkim poża-

rze w 1613 r. i został po wielu perturbacjach zastąpiony innymi budyn-

kami, określono jako wymagający dużych napraw, za to położony 

w miejscu odpowiednim, z łąką i ogrodem
111

.
 

 
W ciągu stu lat swojego istnienia, w okresie między pierwszą i drugą, 

omawianą przeze mnie, wizytacją, seminarium zostało powołane do 

życia formalnie i praktycznie, spalone, zorganizowane na nowo, 

połączone z seminarium kaliskim, przeżyło największy swój rozkwit 

w okresie między 1638-1655, a także okresy upadku, czy wręcz cał-

kowitej ruiny
112

. 

 Program, realizowany w tego typu szkolnictwie, nie był obszerny, 

ponieważ chodziło przede wszystkim o to, aby przygotować praktycz-

nie do wykonywania obowiązków kapłańskich. W przeciwieństwie 

więc do szkoły katedralnej, seminarium nie stało się jakimś szczegól-

nym ośrodkiem intelektualnym. 

 Natomiast istnienie obu tych ośrodków w siedzibie archidiakonatu 

gnieźnieńskiego jest istotne także ze względu na obsadę i poziom 

szkolnictwa parafialnego. Można przecież przypuszczać, że absolwenci 

lub byli uczniowie szkoły katedralnej obejmowali czasem posadę nau-

czyciela w bliższej lub dalszej okolicy, a być może czynili to też po 

zdobyciu stopni na uczelni krakowskiej. Z kolei działalność seminarium 

oznaczała lepiej wykształconych duchownych, którzy być może nieco 

większą uwagę mogli zwracać na kwalifikacje podległego sobie perso-

nelu i szkoły, choćby w kwestii odpowiedniej oprawy liturgicznej. 

———— 
111 Całość danych źródłowych dotyczących seminarium – AAG, ACons, E 40, k. 20; 

E 6, k. 22v. Natomiast troskę o kwestie materialne i odbicie rozmaitych działań, 

podejmowanych na polu gospodarczym, a dotyczących seminarium w XVI-XVII w. 

znaleźć można w Regestach wybranych zapisek z akt działalności arcybiskupów 

gnieźnieńskich, wyd. H. R y b u s, ABMK, t. 3, z. 1-2, s. 206, 210, 214, 215, 216, 218, 

220, 221, 245. 
112 Szczegółowo na temat losów seminarium – M. A l e k s a n d r o w i c z, Początko-

we dzieje... 
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O tym, że faktycznie alumni seminarium obejmowali później różne 

beneficja, najczęściej właśnie parafie archidiakonatu gnieźnieńskiego, 

świadczą wzmianki w wizytacji z lat 1632-1633
113

. Natomiast liczba 

kształconych w nim kleryków była chyba jednak zbyt mała, aby zapeł-

nić wszystkie wakaty, które tylko w rzeczonym archidiakonacie gnieź-

nieńskim stanowiły pod koniec XVII wieku ewidentny problem. 

 W porównaniu z wizytacją de Seve w wizytacji Lipskiego wyraźnie 

widać zmianę sytuacji szkolnictwa i dotyczy to zarówno budynków, 

nauczyciela, jak i sposobu, w jaki szkołę odnotowywano w wizytacji. 

Niestety, jest to zmiana na gorsze: mniej budynków, mniej nauczycieli 

i zmiana ich sytuacji, znacznie mniej uwagi poświęcanej szkole pod-

czas wizytacji
114

. Oczywiście, może to w pewnym stopniu wynikać 

z upodobań spisującego wizytację, ale decydujący będzie tu jednak 

chyba ogólny obraz stanu parafii archidiakonatu. Wyraźnie daje się 

zauważyć upadek i zubożenie zarówno Kościoła, jak i konkretnych 

miejscowości, co musiało odbić się na stanie szkół. Przyczyn takiej 

sytuacji było wiele: długoletni, nawet kilkudziesięcioletni brak obsady 

na stanowisku plebana, jego niedbalstwo, niegospodarność, czasem 

skąpstwo, zniszczenie budynków kościelnych przez czas, pożary, brak 

opieki, zniszczenie i wyludnienie podległych miejscowości, brak 

środków na odpowiedni personel, brak też chęci i zrozumienia dla 

potrzeb edukacji. Nie stało się tak bez powodu – druga połowa XVII 

wieku charakteryzowała się pogorszeniem sytuacji zewnętrznej i we-

wnętrznej, politycznej i gospodarczej, kulturalnej i naukowej Rzeczy-

pospolitej. Widać to także w archidiakonacie gnieźnieńskim. Z pew-

nych wzmianek można też wnioskować, że dla ówczesnych pewną 

cezurą wydarzeń i czasu był „potop”. 

———— 
113 AAG , ACons, Wizytacja archidiakonatu gnieźnieńskiego Adama Leśniewskiego 

1632-1633, sygn. E 2b, s. 35, 56, 102, 106, 126, 135, 138, 152, 206, 244, 293, 361. 

Absolwenci obejmowali stanowiska w parafiach już od 1610 roku, a także w latach 

20-tych i 30-tych, co świadczy o działalności seminarium. Natomiast plebanem kcyń-

skim, ale przede wszystkim penitencjarzem gnieźnieńskim i prefektem seminarium 

był także Jakub Dubius – s. 263. 
114 W niektórych opracowaniach dotyczących określonych terytoriów, sytuacja w szkol-

nictwie drugiej połowy i końca XVII wieku określana jest jako całkiem dobra. Mówi 

się tylko o niewielkim pogorszeniu lub wręcz o pewnym polepszeniu: S. O l c z a k, 

Szkolnictwo parafialne..., s. 56-63; M. R ó ż a ń s k i, Szkoły parafialne..., s. 55-56; 

A. Z a p a r t, Sieć szkół parafialnych..., s. 62; A. Z a p a r t, Szkolnictwo parafialne..., 

s. 104-105. 
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 Natomiast w ciągu XVII wieku pewne rzeczy pozostawały nie-

zmienne – szkolnictwo podlegające Kościołowi, nauczający, którzy 

nie tworzyli osobnej grupy zawodowej
115

, lecz należeli do personelu 

kościelnego i w różnym stopniu pełnili też inne funkcje – kantora, 

organisty, dzwonnika, kościelnego, a jeśli wierzyć literaturze sowi-

zdrzalskiej
116

, to także i parobka plebańskiego. Ich wynagrodzenie 

i status były zindywidualizowane i zależne od wielu czynników. Nie-

mniej jednak, przynajmniej w początkach wieku, wymaga się od nich 

odpowiedniej postawy moralnej i prowadzenia się. Najważniejszym 

celem edukacji pozostawało bowiem wychowanie, wpojenie zasad 

religii katolickiej dzieciom, młodzieży i dorosłym, zaznajomienie ich 

z obrządkiem kościelnym i wykorzystanie dla jego uświetnienia. Nie 

należy przy tym zapominać o charakterze epoki barokowej i sarmac-

kiej, jak również o tym, że tzw. polski katolicyzm, rozwijający się 

właśnie w dobie potrydenckiej i barokowej, był niekiedy bardzo ze-

wnętrzny i demonstracyjny
117

, gdzie bardziej ceniono dźwięki orga-

nów w kościele, niż edukację szkolną młodzieży. Zresztą, wiedza, 

programy szkolne, metody pedagogiczne i dydaktyczne, przygotowa-

nie nauczycieli do zawodu, podporządkowane innym celom i na in-

nym poziomie świadomości tego, jak funkcjonuje świat, wyglądało 

przecież zupełnie inaczej niż to, co nam wydaje się zupełnie oczywi-

ste. Natomiast niewątpliwą zaletą XVII-wiecznego szkolnictwa było 

to, że mogli tam nauczać i być uczeni przedstawiciele wszystkich 

———— 
115 A. S m o ł a l s k i, Struktura zawodowa nauczycielstwa w Polsce do 1939 roku, 

Opole 1996. 
116 Najbardziej znana Szkolna mizeryja w dyjalog zebrana [w:] Dramaty staropolskie. 

Antologia, oprac. J. L e w a ń s k i, t. 3, Warszawa 1961, s. 176-216; Komedyja rybał-

towska nowa [w:] Dramaty..., s. 118-135. Tu także opis ciężkiej doli i biedy, będącej 

udziałem nauczyciela i kantora oraz ich wędrówki w poszukiwaniu lepszego losu. 
117 Szczegółowo na temat specyfiki sarmatyzmu i katolicyzmu w Polsce XVII wieku 

między innymi: M. B o g u c k a, Staropolskie obyczaje w XVI-XVII wieku, Warszawa 

1994, s. 194-212; A. B r ü c k n e r, Dzieje kultury polskiej, t. 2 Polska u szczytu 

potęgi, Warszawa 1939, s. 475-512; J. S. B y s t r o ń, Dzieje obyczajów w dawnej 

Polsce. Wiek XVI-XVIIII, t. 1, Warszawa 1976, s. 297-349; S. C y n a r s k i, Sarma-

tyzm – ideologia i styl życia [w:] Polska XVII wieku. Państwo, społeczeństwo, kultura, 

red. J. T a z b i r, Warszawa 1969, s. 220-243; J. K ł o c z o w s k i, Dzieje chrześcijań-

stwa polskiego, Warszawa 2007, s. 172-186; Z. K u c h o w i c z, Obyczaje staropol-

skie XVII-XVIII wieku, Łódź 1975, s. 131-190; J. T a z b i r, Polonizacja katolicyzmu 

[w:] Polska XVII wieku..., s. 206-213. 
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stanów i że mimo wszystko dawało ono możliwość zdobycia, choćby 

tylko dla pewnej części dzieci i młodzieży, choćby najbardziej pod-

stawowego, ale jednak wykształcenia, uznawanego w tamtej epoce. 

 

_________ 
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THE 17TH CENTURY EDUCATION OF THE ARCHDEACONRY  

OF GNIEZNO ACCORDING TO VISITATION BOOKS 

 

Summary 

 

 In the 17th century there were 8 deaneries and about 180 parishes in the Archdea-

conry of Gniezno. There are four visitation books preserved from that time and that 

area. Two of them were used in this article: the first one dated from the years 1608-

1609 by Wincenty de Seve and second one from the years 1696-1699 by Stanisław 

Lipski. Education is presented there in the context of the school building, the teaching 

staff, programme and students. The notes concern parish education mainly.  

 At the beginning of the 17th century its condition was very well. There were 

a school building and/or a teacher almost in each parish. A lot of attention was devot-

ed to the teachers, their earnings, habits and qualifications. Education, decorousness, 

piety and knowledge in particular, were a focus of the public attention. Because of the 

importance of music in the Church a cantor, subordinated to the teacher, was em-

ployed. 105-2 students. attended to each school. 

 At the end of the 17th century about 30 parishes existed poorly or did not exist at 

all. The schools’ condition worsened definitely and they were not reported much. It 

concerned the buildings, the staff, the teacher’s situation. There also appeared a phe-

nomenon of seizing the rector`s income and duties by a cantor or a organist. 

 The visitation books provide also some data concerning many hundred years old 

cathedral school and a new post-Tridentine institution – seminary were active in the 

17th century Gniezno. 

 The situation of the education was shaped by the specific local factors, the eco-

nomic and social processes as well as the general policy of the Church and the Repub-

lic of Poland. 
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ROLA KAPITUŁY KATEDRALNEJ POZNAŃSKIEJ 

W DZIEJACH AKADEMII LUBRAŃSKIEGO 

W XVII I XVIII WIEKU 
 
 
 Kapituła katedralna poznańska jest bez wątpienia tą instytucją, bez 

której Akademia Lubrańskiego nie przetrwałaby ponad dwóch stuleci. 
W odniesieniu do XVI-wiecznych dziejów tej szkoły szczególna rola 

kapituły katedralnej została już dostatecznie ukazana w historiografii. 
Wspomnijmy prace ks. Karola Mazurkiewicza

1
 czy ks. Józefa No-

wackiego
2
. Co zaś się tyczy dwóch kolejnych wieków, to początki 

XVII są dosyć dobrze rozpoznane dzięki wykorzystaniu akt kapituły 

poznańskiej przez ks. Nowackiego. Pozostałe lata potraktowano już 

jednak marginalnie. Nie umniejszając znaczenia wkładu tego uczone-
go do poznania dziejów Akademii Lubrańskiego należałoby zwrócić 

uwagę na ograniczony zakres materiałów źródłowych, wykorzysta-
nych do przedstawienia historii poznańskiej akademii (takim bowiem 

mianem była bardzo często określana). 

 Oczywiście podstawą do badań nad dziejami Lubranscianum są 

akta czynności kapituły katedralnej poznańskiej oraz akta konsystorza 

poznańskiego, obecnie przechowywane w Archiwum Archidiecezjal-

nym w Poznaniu
3
. Przeprowadzona kwerenda w zbiorach Biblioteki 

———— 
1
 K. M a z u r k i e w i c z, Początki Akademji Lubrańskiego w Poznaniu (1519-1535). 

Przyczynek do dziejów rozwoju nauk humanistycznych w Polsce, Poznań 1921; Idem, 
Benedykt Herbest: pedagog-organizator szkoły polskiej XVI wieku, kaznodzieja-
misjonarz doby reformacji, Poznań 1925; Idem, Akademia Lubrańskiego w Poznaniu, 
Wiadomości dla Duchowieństwa 1926, z. 7-9. 
2
 J. N o w a c k i, Akademia Lubrańskiego, Kronika Miasta Poznania 1999, nr 2: Jan 

Lubrański i jego dzieło (przedruk z: Idem, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. II, Archidie-
cezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznań 1964, s. 678-702). 
3
 Akta czynności kapituły poznańskiej, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, sygn. 

CP 41-62 (dalej cyt. jako ACap); Akta konsystorza poznańskiego 1619-1621, Archi-

wum Archidiecezjalne w Poznaniu, sygn. AC 138 (dalej cyt. jako Cons). 
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Jagiellońskiej oraz Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego wykaza-

ła, że wykorzystanie przechowywanych tam akt i druków może 

znacznie wzbogacić poznanie dziejów rzeczonej szkoły. Spośród tych 

materiałów wymienić należy niewykorzystany dotąd druk statutów 

Akademii Lubrańskiego z 1619 r., amplifikowany względem zaakcep-

towanych przez kapitułę statutów, ingrosowanych do akt konsystorza 

poznańskiego i kopiariusza kapitulnego
4
, a zwłaszcza statuty akademii 

z 1746 r., które wykorzystane dotąd zostały jedynie przez osoby zaj-

mujące się problematyką akademii tylko marginalnie
5
. Niebagatelne 

znaczenie dla poznania historii akademii mają materiały zgromadzone 

przez Marcina Radymińskiego, dotyczące konfliktu Uniwersytetu 

Krakowskiego z zakonem jezuickim
6
. Z materiałów archiwalnych UJ 

szczególnie przydatne dla omawianego zagadnienia są księgi konklu-

zji uniwersytetu, w mniejszym zaś stopniu akta rektorskie
7
.  

 Przechodząc do omówienia postawionego w tytule przedmiotu, 

rozpocząć wypada od próby ukazania postawy kapituły katedralnej 

———— 
4
 Rękopisy statutu znajdują się [w:] Academia controversa..., Biblioteka Jagiellońska, 

rkps. 227 III, f. 41-44; Liber privilegiorum F 1629-1659, Archiwum Archidiecezjalne 

w Poznaniu, sygn. CP 6, f. 66v-72v. Wydania: Sanctiones et leges Collegii Lubrans-

ciani Nuperrime ROZRAZOVIANA liberalitate instaurati, Cracoviae 1619; na pod-

stawie rękopisu: Collegii Academici Lubransciani Posnaniensis statuta, Archiwum 

Teologiczne: pismo czasowe, poświęcone oświeceniu i zbudowaniu religijnemu 1 (1836), 

z. 2, s. 211-220 oraz J. Ł u k a s z e w i c z, Historya szkół w Koronie i w Wielkiem Księ-

stwie Litewskiem od najdawniejszych czasów aż do roku 1794, t. III, Poznań 1851, s. 489-

498; tłumaczenie: Statuta Akademii Lubrańskiego z 1619 roku, tłum. A. P a w l a -

c z y k, Kronika Miasta Poznania 1999, nr 2: Jan Lubrański i jego dzieło. 
5
 STATUTA Academiae Posnaniensis Ex Antiquis Statutis et Ordinationibus ejusdem 

Academiae tum ex Punctis ab Illustrissimo Capitulo Posnaniensi recenter transmissis..., 

Biblioteka Jagiellońska, rkps 1157. 
6
Academia controversa seu controversiarum Academiae Cracoviensis cum aemula 

Societate Iesu in regno Poloniae de iure Universitatis Analecta, collecta opera 

Martini Radyminski, S. A. P., Biblioteka Jagiellońska, rkps. 227 III (Dig. ORP 

000345) (dalej cyt. jako AContr). 
7
 Liber conclusionum Universitatis (Cracoviensis) post […] a. d. 1719 […] ad a. 1767, 

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, sygn. 1 (dalej cyt. jako Concl I); Acta seu 

Conclusiones Almae Universitatio Cracoviensis ab anno 1767 ad a. 1780, Archiwum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, sygn. 2 (dalej cyt. jako Concl II); Acta actorum, 

causarum, sententiarum, decretorum, inscriptionum, obligationum officij rectoratus 

Universitatis Cracoviensis […] a.d. 1580 […] ad a. 1618 continuata, Archiwum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, sygn. 18; Acta rectoralia Universitatis Cracoviensis ab 

a. 1752 ad a. 1781, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, sygn. 23. 
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w czasie wskrzeszania Akademii Lubrańskiego w drugiej dekadzie 

XVII wieku. Szkoła ta nie funkcjonowała praktycznie od 1572 r.
8
, 

obowiązki kształcenia duchowieństwa diecezjalnego przejęło wkrótce 

poznańskie kolegium jezuickie
9
. Już w trakcie fundowania tego kole-

gium kapituła katedralna interweniowała przeciwko wykorzystywaniu 

na ten cel funduszy Akademii Lubrańskiego
10

. W dalszych latach 

również utrzymywała się o niej pamięć. Wystarczy wspomnieć, że 

w latach 1605 i 1606 poszukiwano pieniędzy na remont gmachu
11

, 

w którym wówczas mieściła się szkoła katedralna, co ważniejsze zaś – 

w 1595 r. Adam Kościelecki, będący dziekanem kapitulnym wyasy-

gnował 3000 zł z rocznym czynszem 200 zł dla wynagrodzenia dla 

profesorów akademii
12

. 

 W międzyczasie jednak pojawił się spór pomiędzy biskupem po-

znańskim i kapitułą katedralną z jednej strony a zakonem jezuickim 

z drugiej, o lokalizację seminarium. Rektor kolegium jezuickiego Jakub 

Wujek jeszcze w 1577 r. zasugerował, że kleryków umieścić by można 

w starym kolegium przy katedrze (chodziło o alumnat, na naukę klerycy 

udawać by się mieli do kolegium jezuickiego). Jezuici jednak szybko 

z tego pomysłu się wycofali, za to spodobał się on stronie diecezjalnej. 

———— 
8
 Należy przypuszczać, że kształcenie w szkole tej ustało zupełnie, zachowane 

wzmianki na temat prowizorów akademii z okresu późniejszego traktować można 

chyba jako funkcję tylko tytularną: J. Ł u k a s z e w i c z, Historya szkół, t. III, s. 506 

wymienia ich w gronie rektorów akademii. W tym też kontekście wymienieni są przez 

P. S k o c z y ń s k i e g o, Kapitalista w ekonomii niebieskiej [...] Jan Kanty [...], Posna-

niae 1745; J.M. M i r o w s k i, Dialectus in omni vero [...] Joannes Cantius [...], Posna-

niae 1758, f. Gg1: Joannes Dziekczyński S.T.D., Petrus Lilia S.T.D. circa An. 1595. 

patet ex Actis Castr. Posnanien: Fer: 2. post Fest. S. Jacobi Anno eodem. Z kolei profe-

sor collegii in Summo Posnaniensi bakałarz sztuk Kasper z Krobi (o którym wspomina 

J. N o w a c k i, Akademia Lubrańskiego, s. 164) uznany być może za profesora szkoły 

katedralnej, przeniesionej do budynku akademii w 1584 r.  
9
 Omówione to zostało szczegółowo w: L. P i e c h n i k SJ, Seminarium Diecezjalne 

w Poznaniu w latach 1564-1614. Okres jezuicki, [w:] J. N o w a c k i, L. P i e c h n i k, 

W. H o z a k o w s k i, Dzieje Seminarium Duchownego w Poznaniu w latach 1564-

1939, Poznań 2006, s. 96-101, 111-118. 
10

 J. N o w a c k i, Seminarium duchowne, [w:] J. N o w a c k i, L. P i e c h n i k, 

W. H o z a k o w s k i, Dzieje Seminarium Duchownego w Poznaniu w latach 1564-

1939, Poznań 2006, s. 31. 
11

 ACap 1602-1615, p. 145, 154, 166. 
12

 Visitatio Ecclesiae Cathedralis Posnaniensis per [...] Joannem Joachimum [...] 

Tarło [...] 1728, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, sygn. CP 94, f. 119v i n. 



MICHAŁ NOWICKI 190 

Spór w tej sprawie trwał przez szereg lat i nie spowodował żadnych 

zmian
13

. W latach 1594 i 1595 kapituła zapragnęła mieć szkołę kształ-

cącą kleryków znowu przy swoim boku, zabiegała o to u biskupa Łuka-

sza Kościeleckiego. Nie przyniosło to jednak oczekiwanego efektu
14

.  

 Zauważalne jest, że niezadowolenie kapituły z powiązania semina-

rium diecezjalnego ze szkołą jezuicką przyczyniło się w pewnym stop-

niu do wzmożenia zabiegów wokół odnowienia Akademii Lubrańskiego, 

zwłaszcza w zakresie studium teologicznego. Szczególne znaczenie 

musiał mieć, przedstawiony przez ks. Ludwika Piechnika, spór o lokali-

zację alumnatu seminarzystów, a także przypuszczalne niezadowolenie 

z jakości kształcenia w kolegium jezuickim
15

. Inna kwestia to brak 

możliwości ingerowania w wychowanie seminarzystów, co możliwe by 

było w przypadku Akademii Lubrańskiego, nadzorowanej przez kapitu-

łę za pośrednictwem prowizorów. Połączenie seminarium diecezjalnego 

z Akademią Lubrańskiego dawało też dodatkowe korzyści. Przede 

wszystkim kanonicy fundacji doktorskich, którzy zobowiązani byli do 

udzielania wykładów z zakresu prawa i teologii, mieliby bezpośredni 

wpływ na edukację alumnów. Zauważyć wypada, że klerycy stanowili 

również potrzebną pomoc w funkcjonowaniu kościoła katedralnego.  

 Sprawa akademii in Summo Posnaniensi podniesiona została ponow-

nie dopiero w 1607 r. na synodzie prowincjonalnym w Piotrkowie
16

. 

Dzięki stanowczej postawie posłów kapituły synod postanowił upomnieć 

biskupa ordynariusza, aby ten zadbał o szkołę, doprowadził ją do odpo-

wiedniego stanu, ponieważ jej brak przyczynia się do wielkiej szkody dla 

Kościoła i posługi bożej. Zdaje się, że ówczesny biskup, którym od listo-

———— 
13

 L. P i e c h n i k, Seminarium diecezjalne, s. 111-118. 
14

 J. N o w a c k i, Seminarium duchowne, s. 33. 
15

 L. P i e c h n i k SJ, Jezuickie seminaria diecezjalne w Polsce (1564-1773), [w:] 

Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce. Wybór artykułów, oprac. J. P a s z e n d a 

SJ, Kraków 1994, s. 94 i n. Czytamy tam, że problem sporny pomiędzy kapitułami 

a kolegiami jezuickimi nadzorującymi seminaria diecezjalne dotyczył określenia modelu 

księdza. Pojawił się on już w XVI w. – podnoszono wówczas, by jezuici nie kształcili 

kleryków na uczonych ze stopniami naukowymi, ponieważ ci niechętnie pracowaliby 

w parafiach. Sukcesy kontrreformacyjne przyczyniły się do zdezaktualizowania potrze-

by kształcenia kapłanów przygotowanych do dysput i polemik. 
16

 Zob. M. Z a l a s z o w s k i, Ius Regni Poloniae, authore Nicolao Zalaszowski, [t. I], 

Posnaniae 1700, p. 609 i n., 
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pada 1607 r. był Andrzej Opaliński, nie bardzo przejął się tymi postano-

wieniami, nie widać bowiem żadnych działań z jego strony.  

 Czy kapituła katedralna przedsiębrała coś względem swojej akade-

mii w ciągu kilku kolejnych lat, trudno ustalić. Szczególnie zastana-

wiać może fakt, że nie widać jej zainteresowania legatem byłego su-

fragana włocławskiego, Jana Rozdrażewskiego z 1604
17

, a następnie 

jego testamentem, spisanym zapewne w 1609 r.
18

 Stała praktyka, po-

legająca na wciąganiu do swoich akt różnych testamentów, nadań itp. 

wskazywać by mogła, że kapituła testamentu tego nie znała, albo nie 

miała wglądu do oryginału. Ks. Stanisław Załęski niegdyś postawił 

tezę, że biskup Opaliński postanowił wykorzystać legat Jana Rozdra-

żewskiego na cele planowanego uniwersytetu jezuickiego
19

. Tłuma-

czyć by to mogło brak testamentu w odpowiednich aktach Kościoła 

poznańskiego. W sprawie tego dokumentu snuć można jedynie domy-

sły. Kolejny z nich dotyczy jego związku z Uniwersytetem Krakow-

skim. Szereg przesłanek zdaje się wskazywać, że posłowie uniwersy-

teccy zainteresowali się tym legatem dopiero podczas pobytu w Po-

znaniu, próbując go wykorzystać dla własnych celów
20

. Wiąże się to 

ściśle z zabiegami uniwersytetu o unieważnienie królewskiej fundacji 

poznańskiego uniwersytetu.  

———— 
17

 Rationale Collegii Lubransciani Academiae Posnaniensis, rkps Biblioteki Jagielloń-

skiej, sygn. 95, f. 111. 
18

 [Księga grodzka poznańska. Seria resignationes 1607-1609], Archiwum Państwowe 

w Poznaniu, sygn. Gr. 29, f. 1128v zaznaczono, że postanowienia wpisane do księgi 

grodzkiej widnieją również w testamencie Jana Rozdrażewskiego.  
19

 S. Z a ł ę s k i SJ, Jezuici w Polsce, t. II: Praca nad spotęgowaniem ducha wiary 

i pobożności. 1608-1648, Lwów 1901, s. 144 i n. 
20

 Za błędne uznać można twierdzenie, jakoby Jan Rozdrażewski chciał związać 

ściśle Akademię Lubrańskiego z Uniwersytetem Krakowskim (Zob. np. J. N o w a c -

k i, Akademia Lubrańskiego, s. 164 i n.; D. Ż o ł ą d ź - S t r z e l c z y k, Academia 

Lubransciana, Kronika Miasta Poznania 1999, nr 2: Jan Lubrański i jego dzieło, s. 

148; J. T o p o l s k i, Z tradycji uniwersyteckich Poznania: Akademia Lubrańskiego, 

[w:] Alma Mater Posnaniensis. W 80. rocznicę utworzenia Uniwersytetu w Poznaniu, 

red. P. H a u s e r, T. J a s i ń s k i, J. T o p o l s k i, Poznań 1999, s. 38). S. Z a ł ę s k i, 

Jezuici w Polsce, t. II, s. 151 dowodził, że mandatariusze uniwersyteccy dopiero 

zamierzali się udać do spadkobierców Rozdrażewskiego, aby powierzyli zapis uni-

wersytetowi. Ugoda zawarta pomiędzy tymi spadkobiercami a kapitułą katedralną 

potwierdza brak jakiegokolwiek związku (Cons 1619-1621, f. 50v-52v). 
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 Szczególnie interesująca jest postawa kapituły w tej zawikłanej 

mocno sytuacji. W 1612 r. zjawili się przed nią wysłannicy uniwersy-

teccy, prawnik Sebastian Krupka i teolog Marcin Kampiusz Wado-

wiusz, z postulatem przywrócenia do życia Akademii Lubrańskiego
21

. 

Pomysł ten zrodził się dopiero po wcześniejszych niepowodzeniach 

pełnomocników uniwersyteckich w walce z jezuitami. Wobec tego, 

że nie mogli wykorzystać zapisu królewskiego, zabraniającego zakła-

dania uniwersytetów w promieniu 35 mil od Krakowa, postanowili 

odnieść ten zapis do rzekomej filii uniwersytetu, czyli Akademii Lu-

brańskiego
22

. Kapituła zażądała w takiej sytuacji udowodnienia sto-

sunku filialnego, posłowie jednak nie zdołali tego uczynić. Powoływa-

li się nawet na upoważnienia uzyskane od sejmiku średzkiego, nie 

uzyskując zaś jej posłuchu, o czym pisał ks. Załęski, próbowali po 

prostu zająć szkołę. Zostało to udaremnione przez administratora die-

cezji. Odwoławszy się znowu do kapituły, nie uzyskali poparcia
23

. 

Ostatecznie, na posiedzeniu kapituły z dnia 2 maja 1612 postanowio-

no odszukać wszystkie dokumenty dotyczące akademii, wiążące de-

cyzje odkładając do czasu generalnego jej zebrania
24

. Posiedzenie 

z dnia 11 listopada 1613 r. wskazuje, że w końcu biskup oraz kanoni-

cy postanowili powierzyć Akademię Lubrańskiego uniwersytetowi
25

, 

udzielając jego posłom odpowiednich pełnomocnictw
26

. 

 Zabiegi te umożliwiły kapitule jednocześnie podjąć starania wokół 

sprowadzenia seminarzystów na Ostrów Tumski. Dzięki kronice jezuitów 

wiemy, że kapituła rozwiązała z nimi umowę około 1614 r., bursę klery-

ków przenosząc w pobliże katedry
27

. Oczywiste jest, że w tym momen- 

cie musiano zorganizować odpowiednie studium dla seminarzystów. 

Ks. J. Nowacki dowodził, że „niezawodnie” zajęli się tym profesorowie 

———— 
21

 ACap 1602-1615, p. 382 [odnośny fragment jest bardzo zniszczony, część strony 

oderwana]. 
22

 Por. S. Z a ł ę s k i, Jezuici w Polsce, t. II, s. 133-135. 
23

 S. Z a ł ę s k i, Jezuici w Polsce, t. II, s. 151. 
24

 ACap 1602-1615, p. 383; AContr, f. 16 i n. 
25

 ACap 1602-1615, p. 419; por. AContr, f. 15 i n. 
26

 AContr, f. 15v: (licentia ex permissione Venerabilis Capituli dictum Collegium 

Lubranscianum pro continuo usu ad instituendam et erudiendam iuventutem). 
27

 Kronika Jezuitów poznańskich (młodsza), t. I: 1570-1653, oprac. L. G r z e b i e ń SJ, 

J. W i e s i o ł o w s k i, Poznań 2004, s. 239, zob. też ACap 1602-1615, p. 423: Con-

ductio Lapideae Seminarii. 
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przybyli z Krakowa
28

. Źródła uniwersyteckie jednak moment przybycia 

akademików do Poznania ustalić każą jednoznacznie na koniec 1616 r.
29

. 

Stąd też należy przypuszczać, że zajęcia z zakresu teologii i prawa podjęli 

kanonicy fundi Jankowo i Kazimierz, co należało do ich obowiązków. Co 

więcej, przypuszczalnie nawet przybycie profesorów krakowskich nie 

zwolniło ich z tego, nie było bowiem wśród nich chociażby teologa
30

. 

W odniesieniu zaś do przedmiotów humanistycznych pamiętać należy, że 

wciąż funkcjonowała szkoła katedralna, której profesorowie z powodze-

niem mogli tymczasowo udzielać lekcji seminarzystom.  

 Aby w pełni uruchomić studium w Akademii Lubrańskiego należało 

jeszcze doprowadzić do windykacji należnych sum, zapisanych przez 

Jana Rozdrażewskiego. Uskutecznione to zastało dopiero w 1619 r., 

po ogłoszeniu wyroku przez Trybunał Koronny w Piotrkowie. Wkrótce, 

17 maja 1619 r. zawarta została ugoda przed konsystorzem poznań-

skim, pomiędzy spadkobiercami Jana Rozdrażewskiego a kapitułą 

katedralną poznańską. Wydarzeniom tym patronowali biskup poznań-

ski i krakowscy profesorowie
31

. Treść porozumienia była odniesie-

niem dla napisanych wkrótce dla szkoły statutów, stanowiących pod-

stawę jej funkcjonowania. Wbrew opinii ks. Józefa Nowackiego są-

dzić trzeba, że statuty te spisane zostały nie przez kanoników poznań-

skich, ale przez osobę wybraną z grona profesorów uniwersytetu pod-

czas konwokacji. Dopiero zatwierdzony przez ogół profesorów tekst 

przedstawiony został do akceptacji kapitule katedralnej
32

. 

———— 
28

 J. N o w a c k i, Seminarium duchowne, s. 35. 
29

 Acta actorum, causarum, sententiarum, p. 597 i n., 7 listopada 1616 r. do rektora 

uniwersytetu, Walentego Fontana wypływa wniosek od profesorów chętnych wyje-

chać do Poznania. Zob. też AContr, f. 54. O przybyciu Akademików do Poznania 

w 1616 r. pisał już S. Z a ł ę s k i, Jezuici w Polsce, t. II, s. 152. 
30

 Jedynie Jan Krosmer, doktor obojga praw, promowany w Rzymie, mógłby prowa-

dzić odpowiednie zajęcia w seminarium.  
31

 AC 1619-1621, f. 50v-52v. 
32

 ACap 1619-1624, p. 3. J. N o w a c k i, Akademia Lubrańskiego, s. 167 sugerował, że 

statuty opracowane zostały przez komisję wybraną spośród członków kapituły katedral-

nej: „Wkrótce przystąpiła kapituła do nowego urządzenia Akademii Lubrańskiego. Dla 

opracowania jej nowego statutu wybrała w poniedziałek 1 lipca 1619 komisję siedmiu 

swoich członków. Obszerny statut, tymczasem już przygotowany, podpisany z ramienia 

biskupa Andrzeja Opaleńskiego przez archidiakona poznańskiego Jana Tracha Gniń-

skiego [...] doręczył uroczyście nazajutrz [...] profesorom Lubranscianum rektor Uni-

wersytetu Jagiellońskiego [...]”. Najprawdopodobniej za Nowackim poszedł J. T o -
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 Już pobieżny przegląd wydarzeń związanych ze wznowieniem pełnego 

działania Akademii Lubrańskiego wskazuje na niebagatelne znaczenie 

kapituły katedralnej w tym procesie. Kapituła, chociaż w kluczowych 

sprawach konsultowała się z ordynariuszem, była właściwą opiekunką 

i dyspozytorką szkoły in Summo. Swoje uprawnienia wywodziła od 

pierwszej fundacji akademii, uczynionej przez biskupa Jana Lubrańskie-

go, powołując się na słowny testament. Jej szerokie prerogatywy nadzor-

cze zatwierdzone zostały przez statuty w 1619 r.
33

, a wykonywane miały 

być za pośrednictwem powoływanych przez ordynariusza i kapitułę pro-

wizorów. Do tych funkcji należało zatwierdzanie wyboru prepozyta 

i przyjmowanie od niego obietnicy dobrego zarządzania akademią, kon-

trolowanie dochodów i wydatków, a także uczestnictwo w wyborze dy-

rektora studium. Prowizorzy mieli służyć radą, którą uważać należało za 

wiążącą
34

, stanowili również instancję odwoławczą dla wyroków 

w sprawach profesorów. Warto zauważyć także, że kapituła miała prawo 

wskazania profesora teologii moralnej, czyli kazualisty. 

 Jakie działania zatem podejmowała kapituła względem „swojej” 

akademii w praktyce? Otóż przede wszystkim roztaczała nad nią nad-

zór. Najbardziej widoczne jest to w odniesieniu do spraw majątko-

wych. To kuratorzy mieli moc decyzyjną w sprawach funduszy aka-

demii i odpowiednie kwoty przekazywali na ręce prepozyta
35

. Co 

prawda raz zdarzyła się sytuacja, że prowizor przywłaszczył sobie 

czynsze należące do akademii, zwykle jednak osoby na tym stanowi-

———— 
p o l s k i, pisząc (Z tradycji uniwersyteckich, s. 40), że „specjalna komisja, wybrana 

przez kapitułę poznańską, opracowała statut Akademii, który został wręczony profe-

sorom Akademii w 1619 roku”. W rękopisie statutów, we wstępie czytamy: Statuta 

Collegii Lubransciani [...] per Magnificum [...] Jacobum Janidlovium [...] Nomine 

totius universitatis studii generalis Cracoviensis. Nie powinno pozostawiać to żad-

nych wątpliwości. Ponadto, w aktach kapituły znajdujemy wpis, że rzeczona komisja 

powołana została ad tractandum negocium ordinandae Academiae (ACap 1619-1624, 

p. 3) – nie ma tu mowy o spisywaniu statutów. Zresztą, już kolejnego dnia miały być 

one wręczone profesorom Lubranscianum! 
33

 Sanctiones et leges, passim. 
34

 In arduis vero causis ad administrationem domus spectantibus Reverendos Domi-

nos Curatores eidem Collegio ab Illustrissimo et Reverendissimo Domino Loci ordi-

nario et a Capitulo datos consulat, et arbitrio illorum negotium transigat. 
35

 ACap 1624-1634, p. 319; ACap 1634-1646, p. 490 (wypłacenie odpowiedniej 

kwoty profesorom z fundacji Łąckiego na opał); ACap 1664-1684, f. 155 (prowizorzy 

rozdzielają pieniądze, windykacja należy do profesorów). 
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sku rzetelnie wypełniały swoje obowiązki. W odniesieniu zaś do tego 

scholastyka kapituła podjęła energiczne działania, grożąc mu ostatecz-

nie ekskomuniką
36

. Kuratorzy też dokonywali rewizji rachunków czynio-

nych przez wybrane osoby z grona profesorów
37

, sami zaś zdawali z tego 

relację przed kapitułą generalną na św. Marcina
38

, a w razie konieczno-

ści interweniowali
39

. W 1760 r. wobec pojawiających się nieprawidło-

wości w prowadzeniu rachunków specjalnym dekretem nakazano przed-

stawianie dyrektorom ich dwukrotnie w ciągu roku, w obecności profe-

sorów i kuratorów. Ostatecznie jednak, konsultując się z władzami uni-

wersytetu, zredukowano zapis do jednokrotnego prezentowania rachun-

ków w okolicach dnia św. Marcina
40

. Co interesujące, w 1724 r. dostrze-

żono w rachunkach, że poprzedni dyrektor poczynił własnym sumptem 

pewne wydatki na reparacje gmachu i wynagrodzenia, kapituła general-

na, w związku z jego licznymi zasługami, postanowiła sumę tę z nieo-

kreślonych dochodów mu zwrócić
41

. Kilkakrotnie też w aktach kapituły 

odnotowano rachunki generalne akademii
42

. Czasem dokonywano także 

ogólnych wizytacji, celem sprawdzenia porządku studiów czy wydatków 

na wikt
43

. Dotyczyło to również biblioteki akademickiej
44

. W 1720 r. 

profesorowie zwrócili się do kapituły z prośbą o sprawdzenie stanu mu-

rów akademii, ponieważ zaczęły ukazywać się pewne zniszczenia. Do 

sprawdzenia szkód wydelegowano wówczas dwóch kanoników
45

. 

———— 
36

 ACap 1664-1684, f. 250v i n., 254v, 256v, 260. 
37

 ACap 1624-1634, p. 214 i n.; ACap 1702-1720, f. 366, 367v i inne miejsca.  
38

 ACap 1624-1634, p. 534 i n. 
39

 ACap 1702-1720, f. 298v: nakazano napisać list do uniwersytetu w związku 

z nieprawidłowościami w rachunkach; ACap 1757-1766, f. 41: wobec niezadowalają-

cych rachunków nakazano je uczynić ponownie. 
40

 ACap 1757-1766, f. 89-90, 110v, Concl I, p. 640, 652 i n. (w tym miejscu wcią-

gnięty do akt cały dekret kapituły), Liber privilegiorum octavus 1702-1783, f. 199v. 

ACap 1767-1781, f. 13v: delegowanie dwóch osób do sprawdzenia rachunków dyrek-

tora w obecności profesorów.  
41

 ACap 1720-1727, f. 172v i n. 
42

 Np. ACap 1624-1634, p. 591-593. 
43

 ACap 1634-1646, p. 386; ACap 1757-1766, f. 38. 
44

 ACap 1702-1720, f. 287. 
45

 ACap 1720-1727, p. 19. 
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 W połowie XVII w. zadekretowano, że do obowiązków kuratorów 

należy piecza nad profesorami i młodzieżą. Nakazano im czuwać 

zwłaszcza nad niedbałością profesorów i w takich przypadkach słać 

listy do uniwersytetu
46

. Interweniowano w przypadku zatargów uczniów 

Lubranscianum z młodzieżą uczącą się w kolegium jezuickim
47

, ale 

także w sprawach osobistych profesorów, jeżeli ci mieli jakieś pro-

blemy
48

 lub dopuścili się nieprawości
49

. Gdy w 1718 r. doszło do spo-

ru pomiędzy profesorami, nakazano napisać list do dyrektora akade-

mii. Dla rozwiązania tej sprawy wydelegowano aż trzech kanoni-

ków
50

. Podobna sytuacja miała miejsce w 1738 r. – wówczas mieli się 

tym zająć kuratorzy akademii, pisząc list do rektora uniwersytetu
51

. 

W 1757 r. natomiast spór zaistniał pomiędzy dyrektorem szkoły, a jej 

profesorami, którzy doręczyli kapitule w tej sprawie memoriał. Ta 

nakazała sprawą zająć się kuratorom, dając im pełne uprawnienia
52

. 

Oczywiście szczególną dbałością otaczano prawowierność religijną 

uczniów – gdy do kapituły dotarła wieść o przynależności do wyzna-

nia luterańskiego dwóch uczniów bursy Rozdrażewskiego, natych-

miast postanowiono ich z niej usunąć
53

.  

 Ważnym udziałem kapituły było reprezentowanie interesów Aka-

demii Lubrańskiego przed urzędami
54

 i w kontaktach z uniwersytetem, 

np. w 1714 r. kapituła wystawiła świadectwo dla dyrektora Wilhelma 

Robertsona, że akademia jest w stanie znacznego zniszczenia, które 

miało zostać wysłane do uniwersytetu
55

, w 1764 r. poproszono na-

tomiast, aby Andrzej Lipiewicz pozostał na stanowisku dyrektora 

———— 
46

 ACap 1664-1684, f. 60v. 
47

 ACap 1664-1684, f. 393v; ACap 1727-1745, f. 186. 
48

 ACap 1684-1702, f. 226v: w sprawie profesora Bogusławskiego, pomówionego 

przez pewną osobę.  
49

 ACap 1702-1720, f. 359: listy do uniwersytetu w sprawie profesora Siermantow-

skiego, który obraził (bądź skrzywdził (laessio) dziekana katedry i prowizora akade-
mii. Warto zauważyć, że ten sam profesor niecały miesiąc później dostał od kapituły 

50 zł za dedykowanie jej kalendarza (ACap 1702-1720, f. 363). 
50

 ACap 1702-1720, f. 245v. 
51

 ACap 1727-1745, f. 337v. 
52

 ACap 1757-1766, f. 28. 
53

 ACap 1684-1702, f. 253: sprawa dotyczy braci Zaudlicz. 
54

 Zob. niżej. 
55

 ACap 1702-1720, f. 242.  
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ze względu na rozpoczętą naprawę akademii
56

. Przedmiotem jej za-

biegów było także zapewnienie odpowiedniej liczby uczniów szkole, 

co starała się czynić poprzez stosowanie przymusu uczęszczania do 

Lubranscianum względem swoich mieszczan
57

. Odpowiednie dekrety 

wydawano także na prośbę profesorów tej szkoły. Wspomnieć można 

również, że do zadań kapituły należało przyjmowanie uczniów do po-

szczególnych konwiktów związanych z akademią. Oczywiście opie-

kowała się także samymi bursami, co zasługuje na odrębne omówie-

nie, zwłaszcza w stosunku do bursy Szołdrskich. 

 Stałą praktyką kapituły była admisja dyrektorów przysyłanych przez 

Uniwersytet Krakowski, często dotyczyło to również profesorów. Akta 

kapitulne pierwszą prezentację akademików notują 15 maja 1625 r.
58

. 

Warto zauważyć, że kapituła uznała, że do jej praw należy ich akcepto-

wanie, co każdorazowo zaznaczano w aktach czynności. Prerogatywy tej 

nie znajdujemy w statutach z 1619 r. Prezentacji najczęściej dokonywał 

dyrektor akademii, przedstawiając dokumenty uzyskane od rektora uni-

wersytetu. Następnie prałaci i kanonicy wyrażali przyzwolenie do pracy 

z młodzieżą i informowali przybyłych profesorów o prawach i zwycza-

jach akademii
59

. Dyrektor później był uroczyście wprowadzany do aka-

demii przez jej kuratorów
60

. Jakkolwiek admisja profesorów była raczej 

działalnością iluzoryczną, to jednak zauważalna jest faktyczna dbałość 

kapituły o zapewnienie stałej kadry profesorskiej, przykładem niech 

będą jej zabiegi wokół sprowadzenia do Poznania profesorów w listopa-

dzie 1657 r.
61

 albo odnowienia składu profesorskiego w 1670 r.
62

.  

 Istotną częścią działalności kapituły była dbałość o finansowe zabez-

pieczenie Lubranscianum. Uwidaczniają się różne aspekty tego zagad- 

 

———— 
56

 ACap 1757-1767, f. 213. 
57

 ACap 1720-1727, p. 19, ACap 1746-1756, f. 162v, 259v. 
58

 ACap 1624-1634, p. 42.  
59

 ACap 1624-1634, p. 155 i n.: quatenus illos ad Collegium Lubranscianum pro exer-

cenda Iuventute in artibus liberalibus admittant: quibus literis visis lectis et auditis 

praedictos Clarissimum D. Doctorem et excellentes DD. Professores admittendos 

decreverunt, ac de omnibus Juribus modis ac consuetudinibus notitiam fecerunt. 
60

 ACap 1664-1684, f. 536v. 
61

 ACap 1654-1664, p. 76. 
62

 ACap 1664-1684, f. 184, 192. Prośby do Krakowa wysyłano też w roku 1677 

(ACap 1664-1684, f. 399). 
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nienia. Jednym z ważniejszych było nadzorowanie stanu poszczegól-

nych fundacji, windykowanie niektórych sum
63

 i w razie konieczności 

przenoszenie kapitałów (czasem za zgodą uniwersytetu)
64

. Najczęściej 

też fundatorzy przedstawiali kapitule warunki swoich legatów pienięż-

nych, czyniąc ją odpowiedzialną za opiekę nad nimi. Wspomnieć moż-

na o fundacjach kanonika Sebastiana Łąckiego, biskupa Andrzeja Szoł-

drskiego
65

, prepozyta płockiego Zygmunta Cieleckiego
66

 czy archidia-

kona Mikołaja Zalaszowskiego
67

. Niektóre z nich nakładały znaczne 

obowiązki na kapitułę. Należy jednak zaznaczyć, że ona sama intereso-

wała się legatami pieniężnymi przeznaczonymi dla Akademii Lubrań-

skiego, np. w 1740 r. nakazała kuratorowi akademii dopilnować reali-

zacji datku od kanonika katedralnego krakowskiego, Marcina Wale-

szyńskiego
68

. Dosyć często też kanonicy musieli udawać się do grodu 

poznańskiego w sprawach poszczególnych fundacji, np. w sytuacjach 

trudności windykacji należnych czynszy
69

. Podkreślić trzeba, że były to 

kluczowe płaszczyzny dla dobrego funkcjonowania szkoły.  

 Akademia uzyskiwała także bezpośrednie wsparcie finansowe od 

kapituły katedralnej. Jednym z ważniejszych była darowizna dwóch 

pustkowi oraz sadu w Piotrowie, uczyniona w 1673 r. na prośbę pro-

fesorów. Akademia uzyskała ten obszar wraz z pełnym immunitetem 

ekonomicznym, tak względem Rzeczypospolitej, jak i samej kapituły 

———— 
63

 ACap 1654-1664, p. 220; ACap 1720-1727, p. 19 – Akademia Poznańska wysyła 

memoriał, w którym m.in. prosi o interwencję w sprawie wypłacenia należnych czyn-
szy przez skarbnika królewskiego. 
64

 Przykładem przeniesienie sumy 3 tys. zł na dobra Tulce i Spławie w 1619 r.: ACap 

1619-1624, p. 9 albo 28 tys. z fundacji Rzdrażewskiego na dobra synagogi żydow-

skiej: ACap 1684-1702, f. 121v; 237, 240v, 242 i n. (fundacja Rozdrażewskiego 
lokowana na dobrach Radomickiego Ostrów i Zduny); ACap 1684-1702, f. 487v, 

490v (suma 10 tys. zł lokowana na dobrach Aleksandra Szołdrskiego, tutaj zgoda 
uniwersytetu) i inne.  
65

 ACap 1634-1646, p. 676 i n., ACap 1647-1654, p. 86 – prałaci i kanonicy wyrażają 

explicite zgodę na opiekowanie się fundacją. 
66

 ACap 1647-1654, p. 54-56 – kapituła bierze fundację w opiekę i administrację.  
67

 ACap 1702-1720, f. 31: akceptacja testamentu Zalaszowskiego.  
68

 ACap 1727-1745, f. 396v i n. 
69

 ACap 1624-1634, p. 37; ACap 1634-1646, p. 729 i n.; ACap 1664-1684, f. 298 i n.; 

ACap 1684-1702, f. 233v (pro facienda diligentia in castro).; ACap 1720-1727, f. 283 
(z racji sumy 28 tys. zł zapisanej na dobrach Ostrów i Przygodzice). 
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katedralnej
70

. W 1731 r. kapituła nakazała przeprowadzić rewizję fun-

dacji akademickiej w Piotrowie
71

, deputowane do tego celu osoby rela-

cjonowały później, że zobaczyły otrzymany przez akademię przywilej, 

stąd też kapituła pozwoliła na dalsze użytkowanie domu
72

. Następnie, 

gdy w 1748 r. pojawił się poważny problem ze stabilnością architek-

toniczną budynku, zaproponowano akademii korzystną zamianę na 

inną nieruchomość, umiejscowioną na Zawadach, z nowo wybudowa-

nym domem wraz z ogrodem
73

. Pewne znaczenie miały także drob-

niejsze datki ze strony kapituły. Wspomnieć należy o zdarzającym się 

opłacaniu podróży profesorów, powracających do Krakowa
74

. Często 

też wypłacano dodatkową gratyfikację za dedykowanie kapitule dru-

ków
75

, za opracowanie kalendarzy
76

, opublikowanie panegiryków
77

, 

dialogów
78

 czy ogólnie jako wynagrodzenie za jakąś zasługę
79

. Aka-

demia Lubrańskiego otrzymywała od kapituły często drewno, nie-

zbędne do przeprowadzenia poważniejszych remontów
80

. Dla realiza-

cji napraw też dwukrotnie zawieszono działalność bursy Zalaszow-

skiego, wspierającej funkcjonowanie poznańskiej katedry: od lipca 

1730 r. na dwa lata
81

 oraz od lipca 1738 r. na jeden rok 
82

. W połowie 

———— 
70

 Liber privilegiorum G 1660-1695, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, sygn. 

CP 5, f. 93-94, ACap 1664-1684, f. 272v. 
71

 ACap 1727-1745, f. 145v. 
72

 ACap 1727-1745, f. 146. 
73

 ACap 1746-1756, f. 76v i n., 266v (odczytanie dyplomu dyrektora akademii i jego 

akceptacja), 299 (zgodnie z pomysłem dyrektora Pałaszowskiego, dom w Piotrowie miała 

używać kapituła, płacąc za to akademii 90 zł czynszu); ACap 1757-1766, f. 43 i n.: kon-

trakt pomiędzy kapitułą a akademią, f. 52v – prośba do ordynariusza o akceptację zamiany. 
74

 ACap 1634-1646, p. 143, 401, 450, 466; ACap 1647-1654, p. 53; zob. też inne 

tomy akt kapitulnych. Wspomnieć należy, że akademia posiadała odrębny legat 

z fundacji biskupa Szołdrskiego na opłacenie kosztów podróży. 
75

 ACap 1634-1646, p. 228. 
76

 ACap 1647-1654, p. 1 i n.; ACap 1664-1684, f. 518; ACap 1684-1702, f. 106, 

ACap 1684-1702, f. 221 i inne. 
77

 ACap 1647-1654, p. 220; ACap 1702-1720, f. 236. 
78

 ACap 1684-1702, f. 163. 
79

 ACap 1664-1684, f. 374v (in signum gratitudini). 
80

 ACap 1664-1684, f. 238v, 262v; 268v; ACap 1702-1720, f. 246 (na odbudowę 

oratorium zniszczonego przez Moskali); ACap 1757-1767, f. 198, 266. 
81

 ACap 1727-1745, f. 14 i n.; 122. 
82

 ACap 1727-1745, f. 292, 318v. 
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XVIII w. Andrzej Lipiewicz zwrócił się z prośbą o wykorzystanie 

innych funduszy na cele naprawy, na co kapituła wyraziła zgodę, pyta-

jąc wcześniej o zdanie uniwersytet
83

. Później wykorzystano jeszcze 

dochody z synagogi żydowskiej, przeznaczone dla uczniów fundacji 

Zalaszowskiego. Posłużyły one do utrzymania przez okres jednego roku 

profesorów
84

, co następnie przedłużono na ponad pół roku kolejnego
85

. 

Kapituła udzielała też kilkakrotnie pożyczek akademii, w tym raz 

z dochodów bursy Szołdrskich
86

. Mając świadomość częstych niedo-

statków finansowych akademii, często wynikających z ogólnych pro-

blemów gospodarczych regionu, kapituła pod koniec istnienia tej szkoły 

podjęła starania około inkorporowania do akademii fundacji doktorskiej 

katedry poznańskiej dla dyrektora. Decyzja w tej kwestii należała do 

ordynariusza – ten jednak udzielił odmownej odpowiedzi
87

.  

 Akademia Lubrańskiego wspierana była także na innych płaszczy-

znach. Otóż już w początkach XVII w. szkoła ta została bardzo mocno 

związana z fundacją Marcina Orła (tzw. fundatio orzelkoviana), po-

przez nadanie jej dyrektorowi prawa prezentowania do niej uczniów
88

. 

Dzięki temu absolwenci Lubranscinaum mieli możliwość kontynuo-

wania studiów na uniwersytecie. Zdecydowanie większe znaczenie 

miały dla akademii zabiegi związane z bliższym powiązaniem jej 

z seminarium diecezjalnym. Powstały związek, pomimo całkowitej 

odrębności prawnej, solidnie umacniał potrzebę istnienia akademii, 

dawał również dodatkowe zatrudnienie jej profesorom, dzięki po-

szczególnym fundacjom. Kluczowym wydarzeniem było powierzenie 

każdorazowemu dyrektorowi akademii zarządu seminarium, co nastą-

piło oficjalnie 4 sierpnia 1676 r. Odpowiednim zapisem kapituła za-

———— 
83

 ACap 1757-1767, f. 202, 206 (tu zgoda uniwersytetu). 
84

 ACap 1767-1781, f. 90. 
85

 ACap 1767-1781, f. 121v, 133 i n. (wznowienie fundacji). 
86

 ACap 1702-1720, f. 46: 600 zł z dochodów bursy Szołdrskich pod warunkiem 

obietnicy całej akademii, że suma ta zostanie zwrócona; ACap 1702-1720, f. 305v: na 

prośbę profesorów postanowiono dać dyrektorowi 120 zł dla uczniów, a później 

windykować to z dochodów akademii. 
87

 ACap 1767-1781, f. 49v: list do ordynariusza w tej sprawie; f. 55 i n.: negatywna 

odpowiedź biskupa.  
88

 ACap 1624-1634, p. 214 i n. Zob. M .  N o w i c k i , Fundatio Orzełkoviana - 

przyczynek do dziejów wielkopolskich fundacji stypendialnych okresu staropolskiego, 

Biuletyn Historii Wychowania 26 (2010), ss. 81-86. 
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strzegła zależność dyrektora w tym zakresie od prowizora, wybiera-

nego z jej grona
89

. 

 Odrębnym zagadnieniem jest powstanie nowych statutów Akademii 

Lubrańskiego w 1746 r. Otóż 1 czerwca 1744 r. postanowiono napisać 

list do rektora Uniwersytetu Krakowskiego w sprawie reformy „kolo-

nii poznańskiej”
90

. Inicjatywa najprawdopodobniej wyszła właśnie od 

kapituły poznańskiej, ponieważ w aktach uniwersyteckich tę sprawę 

podjęto dopiero w lutym kolejnego roku
91

. W Krakowie ułożono klu-

czowe punkty dotyczące organizacji szkoły, co następnie przedsta-

wiono kapitule do akceptacji bądź modyfikacji. Z końcem marca ten 

etap był już zakończony i przystąpiono do gruntownego opracowania 

statutów, gromadząc przy okazji wszystkie jej prawa i rozporządzenia. 

Uczestniczyli w tym także kuratorzy z ramienia kapituły. Gotowy 

tekst, którego sporządzenie powierzono jednemu z doktorów prawa 

uniwersytetu, przedstawiony został do konsultacji konwokacji uniwer-

sytetu, dyrektorowi akademii oraz jej kuratorom. Następnie, podpisa-

ny przez rektora uniwersytetu, przedstawiony został do aprobacji ka-

pitule katedralnej
92

.  

 Duży udział kapituły katedralnej w funkcjonowaniu akademii był 

sukcesywnie zmniejszany przez uniwersytet. Przede wszystkim, od 

początku wybór dyrektora akademii, w którym uczestniczyć mieli 

prowizorzy, pozostał martwą literą – uniwersytet przysyłał zawsze 

konkretne osoby do tego celu, a kapituła symbolicznie fakt ten każdo-

razowo zatwierdzała. Znaczące są także drobne zmiany redakcyjne 

w wydrukowanych statutach z 1619 r.
93

, dające podstawy funkcjono-

wania konwokacji profesorów, a więc organu samorządnego. Pozycja 

prawna kapituły była jednak nadal dominująca – w 1623 r. na przy-

kład dyrektor zwrócił się z prośbą o zmianę warunków przyjmowania 

uczniów do bursy Zalaszowskiego i kapituła wówczas nie czuła się 

niczym skrępowana uchwalając te propozycje
94

. Bardziej interesujący 

jest fakt samodzielnego uchwalenia przez kapitułę akceptacji fundacji 

———— 
89

 ACap 1664-1684, f. 350v. 
90

 ACap 1727-1745, f. 492. 
91

 Concl I, p. 315 i n. 
92

 Concl I, p. 319, 324, 330, 332 i n. 
93

 Sanctiones et leges, f. A1, B. 
94

 ACap 1619-1624, p. 419. 
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uczynionych przez biskupa Andrzeja Szołdrskiego, chociaż nakładały 

one znaczne obowiązki na profesorów akademii
95

. Pewną zmianę 

dostrzegamy już jednak w początku XVIII w., kiedy kapituła zwróciła 

się do uniwersytetu z prośbą o zgodą na zmianę lokacji funduszy aka-

demii
96

, innym razem zaś pytała ona uniwersytet o możliwość wyko-

rzystania funduszy akademii na inny cel
97

. W sprawy finansowe uni-

wersytet regularnie zaczął się angażować od 1768 r.
98

 Dosyć znaczącą 

zmianę w prawach akademii przyniosły nowe statuty w 1746 r. 

Usankcjonowano przede wszystkim wcześniejsze praktyki, w tym 

powoływanie dyrektora przez uniwersytet. Co więcej, nie pojawił się 

nawet zapis o akceptacji jego i profesorów przez kapitułę, a jedynie 

obowiązek odpowiedniego zaprezentowania się i uznania jej patro-

natu. Na tym jednak nie koniec. W statutach tych nie pojawił się zapis 

o uczestniczeniu kuratorów w sądownictwie nad uczniami ani prawo 

do odwoływania się do nich od wyroków dyrektora. Nie uwzględnio-

no także prawa kuratorów akademii do udzielania rad dyrektorowi – 

kompetencje te przejęła konwokacja profesorów. Niedługo później 

Uniwersytet Krakowski wprowadził ważniejszą zmianę – powołał w 

1766 r. prowizora kolonii poznańskiej. Jego prerogatywy były bardzo 

szerokie i wkraczały w zwyczajowe uprawnienia kapituły katedralnej 

w zakresie nadzoru pracy dyrektorów, stanu gmachu, spraw uczniow-

skich, tzn. ich liczby, zachowania, obyczajów i pilności. Urzędnicy ci 

mieli głos doradczy w sprawach akademii, pośredniczyli także w kon-

taktach dyrektora z rektorem i konwokacją uniwersytetu
99

.  

 Kapituła katedralna poznańska przynajmniej do połowy XVIII wie-

ku wykazywała się dużym zainteresowaniem akademią, zwłaszcza 

w trudnych okresach, spowodowanych wojnami i zniszczeniami. Bli-

sko związała z katedrą środowisko akademickie: wskazać można na 

mowy publiczne profesorów wygłaszane podczas różnych uroczysto-

ści i w dniu patronów katedry
100

, zaszczytne miejsce w procesjach, 

zajmowanie ważnych urzędów w diecezji itp., chociaż czasem zwra-

———— 
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 ACap 1647-1654, p. 47-50. 
96

 ACap 1684-1702, f. 487v, 490v. 
97

 ACap 1757-1767, f. 206. 
98

 Concl II, p. 30 i n., 126 i n., 156, 193, 233 i n. 
99

 Concl I, p. 789 i n. 
100

 ACap 1767-1781, f. 121v. 
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cała uwagę, aby przywileje nie były nadużywane, jak to miało miejsce 

w przypadku dyrektora akademii, który w nieodpowiedni sposób 

używał prawa do noszenia mantoletu
101

. Faktem jest, że wskutek prak-

tyk uniwersytetu, kapituła utraciła szereg prerogatyw względem swo-

jej szkoły akademickiej. Bliższy związek akademii z uniwersytetem 

doprowadził jednak do zwiększenia samodzielności akademii, ponie-

waż część uprawnień przejęła tutejsza konwokacja profesorów. 

 

_________ 

 

 
MICHAŁ NOWICKI 

 

THE ROLE OF POZNAŃ CATHEDRAL CHAPTER 

IN THE HISTORY OF THE LUBRAŃSKI ACADEMY   
(COLLEGIUM LUBRANSCIANUM)  

IN THE 17TH AND 18TH CENTURY 

 

Summary 

 

 Poznań cathedral chapter showed great interest in the academy at least since the 

middle of the 18th century, especially in the difficult times of wars and destruction. It 

bonded together the cathedral and the academic community: professors made public 

speeches during various festivities and on cathedral patrons’ day, held honourable 

place in processions or important offices in the diocese. Sometimes, though, the chap-

ter had to prevent the misuse of privileges, such as the case of the academy’s head-

master who overused the privilege of wearing a mantelletta. Large participation of the 

cathedral chapter in the functioning of the academy was successively diminished by 

the university. Most of all, from the beginning the choice of the academy’s headmas-

ter, in which provisors were to participate, remained a dead letter – the university 

always sent its own chosen candidate, who was symbolically accepted by the chapter. 

It remains a fact that due to the univeristy’s practices the chapter lost a number of 

prerogatives in regard to its academic school. However, a closer connection to the 

university led to the academy’s greater autonomy, as some powers were taken over by 

its convocation of professors. 

 

Translated by Hanna Rybkowska 

———— 
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  ACap 1746-1756, f. 211, 227; Liber privilegiorum octavus 1702-1783, f. 114v i n. 
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KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI 

 

 

 

 

SZKOLNICTWO BENEDYKTYŃSKIE W PUŁTUSKU 

W LATACH 1781-1833 
 

 

 Przez ponad siedem wieków benedyktyńskie opactwo św. Wojcie-

cha mieściło się w Płocku. Aż do roku 1781, kiedy to benedyktyni 

podjęli, dla wielu zaskakującą, decyzję o przeprowadzce do Pułtuska. 

Na sesji w dniu 11 V 1781 roku Komisja Edukacji Narodowej „na prze-

łożenie ks. biskupa płockiego zezwoliła, aby ks. benedyktyni z Płocka 

do Pułtuska przenieść się mający, użyci byli do uczenia tamże szkół 

publicznych pod kondycjami szczególnemi, w niniejszej rezolucyi wa-

rować się mającemi”
1
. W zamian za przekazanie na własność w wie-

czyste użytkowanie kolegium pojezuickiego w Pułtusku wraz z ko-

ściołem, benedyktyni zobowiązali się uczyć młodzież w tamtejszej 

szkole i utrzymywać z własnych zasobów finansowych szkołę, klasztor 

i kościół oraz wypłacać pensję rektorowi szkoły, którym na razie miał 

pozostać eksjezuita Piotr Gościcki
2
. W dniu 20 VI tegoż roku opat Nor-

bert Hieronim Komoński (jednocześnie w latach 1780-83 prezes Kon-

gregacji) i przeor Izydor Schwartz w imieniu całego zgromadzenia 

przekazali biskupowi płockiemu Michałowi Jerzemu Poniatowskiemu 

i jego następcom swój klasztor w Płocku wraz z kościołem św. Wojcie-

cha, które następnie biskup przeznaczył na seminarium
3
.  

 Decyzja powierzenia benedyktynom prowadzenia renomowanej 

szkoły w Pułtusku może dziwić, gdyż zgromadzenie to (a przynajmniej 

męska jego gałąź) nie miało dotąd większych doświadczeń z wycho-

———— 
1 Protokoły posiedzeń KEN 1781-1785, wyd. T. W i e r z b o w s k i, Warszawa 1915, 

s. 23. 
2 K. W i ś n i e w s k i, Z dziejów konwentu benedyktynów w Pułtusku w latach 1781-1864, 

[w:] Pułtusk. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, t. VI, Pułtusk 2005, s. 112. 
3 Archiwum Diecezjalne w Płocku (dalej ADP), Akta zakonne – benedyktyni, niesy-

gnowane. 



KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI 206 

waniem i edukacją młodzieży. Co więcej oświeceniowe elity żywiły 

pogardę i niechęć do zakonów typu kontemplacyjnego, a takim byli 

przecież benedyktyni. Niechęć ta w pewnym stopniu udzielała się 

również elitom kościelnym. Uważano, że monastycyzm kontempla-

cyjny nie przynosi nikomu pożytku, oskarżano zakonników o fanatyzm. 

Tym „ciemnym zakonom” przeciwstawiano pożyteczne i „oświecone” 

zakony nowego typu: pijarów i misjonarzy, których uważano za 

rzeczników szerzenia oświaty, nauki i cywilizacyjnego postępu
4
. Dla-

czegóż więc zadania edukacji młodzieży w Pułtusku nie powierzono 

któremuś z tych zakonów? 

 Kluczową dla całego zagadnienia wydaje się być postać biskupa 

płockiego, wpływowego członka KEN, brata i najbliższego współpra-

cownika króla – Michała Jerzego Poniatowskiego. W pełni podziela-

jąc oświeceniowe idee, zapragnął on poprzez powierzenie benedykty-

nom zadań wychowawczych i edukacyjnych uczynić zakon bardziej 

„oświeconym” i „pożytecznym”. Innym powodem był wysoki poziom 

naukowy, jaki reprezentowali w tym okresie benedyktyni. Wewnętrz-

ne studia klasztorne benedyktynów, po których następowały święcenia 

kapłańskie, trwały w owym czasie 9 lat – najdłużej ze wszystkich 

zakonów (3 lata filozofii i 6 teologii, nie licząc obowiązkowego stu-

dium dokształcającego z teologii moralnej)
5
, podczas gdy np. czas 

studiów w seminariach świeckich diecezji płockiej wynosił 3 lata. 

Choć w praktyce mnisi otrzymywali święcenia nieco wcześniej, to 

jednak poziom ich edukacji korzystnie odróżniał się od studiów 

w innych placówkach, przygotowujących do kapłaństwa. Z kolei ko-

nieczność zapewnienia odpowiedniej kadry naukowej dla studiów 

wewnątrzklasztornych sprawiała, że dużą wagę przywiązywano 

w ogóle do rozwoju nauki. Kariera naukowa zakonników, uwieńczona 

doktoratem, była długa i wielostopniowa i wymagała od mnichów tak 

znacznych osiągnięć naukowych i dydaktycznych, jak i wzorowej 

postawy moralnej
6
. W omawianym okresie wśród członków zgroma-

———— 
4 E. J a b ł o ń s k a - D e p t u ł a, Przystosowanie i opór. Zakony męskie w Królestwie 

Kongresowym, Warszawa 1983, s. 70 i 145. 
5 Nie można wykluczyć, że po objęciu szkoły pułtuskiej zaszła zmiana w systemie 

kształcenia na studiach klasztornych. Prawdopodobnie otwarto również 3-letnie stu-

dium „humaniarum” – ADP, Akta zakonne – benedyktyni, niesygnowane. 
6 M. K a n i o r OSB, Polska Kongregacja Benedyktyńska Św. Krzyża 1709-1864, 

Tyniec 2000, s. 123-147. 
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dzenia płockiego benedyktynów znajdowało się szczególnie dużo 

osób z tytułami naukowymi („doctores”), co pozwalało mieć nadzieję, 

że przeniesiony do Pułtuska konwent sprawdzi się w pracy wycho-

wawczej i edukacyjnej. 

 Pomysł biskupa Poniatowskiego spotkał się z przychylnym przyję-

ciem przez benedyktynów, o ile to nie oni sami byli inicjatorami tej 

koncepcji. Nie ulega wątpliwości, że ani biskup płocki, ani tym bar-

dziej KEN nie mieli prawa do swobodnego przenoszenia klasztorów 

benedyktyńskich, decyzja zapadła na kapitule konwentu płockiego 

i została zapewne zatwierdzona przez kapitułę generalną Kongregacji 

benedyktyńskiej. 

 Decyzja przeniesienia się do Pułtuska i objęcia szkoły okazała się 

przełomową w dziejach konwentu. Podjęte ryzyko przeprowadzki 

z dobrze prosperującego klasztoru w Płocku do zrujnowanego pojezu-

ickiego kolegium pułtuskiego i ryzyko utrzymywania budynków 

szkolnych na własny koszt bez dotacji państwowych, przyniosło sto-

krotny zysk w przyszłości, kiedy to właśnie prowadzenie „instytutu 

szkolnego” w znacznej mierze uchroniło klasztor przed kasatą. 

A przeniesione do Pułtuska zgromadzenie „zabłysło uczonością i zna-

komitą dyscypliną”
7
. 

 Po przeprowadzce do Pułtuska benedyktyni przyjęli nazwę „Zgro-

madzenie Płocko-Pułtuskie Zakonu Św. Benedykta” (Conventus Ploc-

ko-Pultoviensis Ordinis Sancti Benedicti), którą oficjalnie zachowali aż 

do końca swego istnienia, choć od drugiej dekady XIX stulecia coraz 

powszechniejszym było poprzestawanie na określeniu „Pułtuskie”. 

Oficjalne przekazanie benedyktynom byłego kolegium jezuitów nastą-

piło 25 VII 1781 r., cała przeprowadzka konwentu do Pułtuska zakoń-

czyła się w połowie września tego roku
8
. 

 Pułtuska szkoła miała w ramach KEN status 7-klasowej szkoły 

podwydziałowej. Budynki szkolne były utrzymywane na koszt klasz-

toru, natomiast znaczne dotacje z KEN szły głównie na pensje profe-

sorów i pomoce naukowe. Kadrę nauczycielską początkowo w prze-

ważającej mierze stanowili byli jezuici, z upływem lat w coraz więk-

szym stopniu zastępowani przez benedyktynów. Mniejszy był nato-

miast udział nauczycieli świeckich. 

———— 
7 A.J. N o w o w i e j s k i, Płock. Monografia historyczna, Płock 1930, s. 549. 
8 K. W i ś n i e w s k i, dz. cyt., s. 114. 
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 Benedyktyni wkrótce zyskali znakomitą opinię jako nauczyciele. 

Już w drugim roku po objęciu szkoły liczba uczniów wzrosła o 30%, 

a generalna tendencja zwyżkowa utrzymała się aż do końca I Rzeczy-

pospolitej
9
. Pod względem liczby uczniów szkoła w Pułtusku na 

30 szkół podlegających KEN zajmowała trzecie miejsce po Żytomie-

rzu i Krakowie. Była największą na Mazowszu. W latach 1781-1790 

przez jej mury przewinęło się 4228 uczniów, w szkole w Żytomierzu 

uczyło się niewiele więcej, bo 4289 uczniów, w szkole w Krakowie 

4240, w Warszawie 3692 uczniów, w Płocku 2184 uczniów, w Pozna-

niu 1570 uczniów. W ciągu roku szkolnego przeciętna liczba uczniów 

wynosiła w Pułtusku ponad 400 osób, podczas gdy np. w Toruniu nie 

przekraczała 50 osób
10

. 

 W przeważającej mierze uczniowie pochodzili z pobliskiej ziemi 

ciechanowskiej, w dalszej kolejności zakroczymskiej, nurskiej i ró-

żańskiej – była to przede wszystkim uboga szlachta. Słabiej reprezen-

towane było Mazowsze południowe. Poza Mazowszem najsilniejsze 

przedstawicielstwo miała Warmia. Poza tym wśród uczniów spotykamy 

osoby z niemal wszystkich ziem Rzeczypospolitej, m.in. z wojewódz-

twa krakowskiego, sandomierskiego, wileńskiego i smoleńskiego
11

.  

 Oczywiście przytoczone wyżej dane dotyczące liczby uczniów nie 

odzwierciedlają liczby absolwentów. Przerywanie nauki po ukończe-

niu kilku początkowych klas było zjawiskiem dość rozpowszechnio-

nym. Faktycznie szkołę w Pułtusku kończyło jedynie ok. 6% uczniów 

rozpoczynających naukę w klasie I. Większość rezygnowała w skutek 

trudności w nauce, trudności ekonomicznych, a często dlatego, że nie 

uważała za konieczne przechodzenie całego programu szkoły. Tym 

bardziej, że znaczna część uczniów rozpoczynała swą edukację 

w dość zaawansowanym wieku. I tak w klasie I spotykamy zarówno 

6-latków, jak i uczniów wieku lat 18, zdarzyło się nawet dwóch męż-

czyzn, którzy naukę rozpoczęli w wieku lat 30-stu
12

. 

 Szkoła w Pułtusku uzyskiwała od wizytatorów Komisji z reguły po-

zytywne oceny. W 1785 r. Franciszek Salezy Jezierski chwalił dobre 

———— 
9 I. K l a r n e r, Dzieło Komisji Edukacji Narodowej w Pułtusku, [w:] Pułtusk. Studia 

i materiały z dziejów miasta i regionu, t. II, Warszawa 1975, s. 136. 
10 Tamże, s. 134-135. 
11 Tamże, s. 137-138. 
12 Tamże, s. 137. 
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obyczaje profesorów, podkreślając, że benedyktyni posiedli również 

„sztukę podobania się obywatelom”
13

. Według oceny badacza problemu 

Tadeusza Kowalskiego, nauczyciele „doceniali rolę bliskich i serdecz-

nych, a przy tym taktownych stosunków między wykładowcami i mło-

dzieżą. Nauczyciel jako wzór moralny ich zdaniem «powinien kochać 

uczniów tak, jak rodzice dzieci»”
14

. Benedyktyni realizowali program 

KEN, jednak szczególną uwagę zwracali na patriotyczne wychowanie 

młodzieży, najdłużej też opierali się wszelkim zmianom wprowadza-

nym przez Targowiczan. 

 Pomyślny rozwój szkoły został przerwany przez pruską okupację. 

Pułtuscy benedyktyni znaleźli się w izolacji od swych współbraci 

z innych terenów Rzeczypospolitej (głównie z Galicji), przez co dał 

się odczuć brak wykładowców w szkole. Funkcje te dotąd z reguły 

powierzano głównie klerykom i diakonom, mniejszy był udział mni-

chów-kapłanów, którzy musieli sprawować różne urzędy klasztorne, 

obsadzać probostwa, zajmować się gospodarką w dobrach konwentu, 

często przebywali w innych klasztorach, gdzie wykładali na tamtej-

szych studiach klasztornych
15

. Stąd też w okresie wcześniejszym ist-

niała duża rotacja wykładowców w pułtuskiej szkole i znaczny był 

wśród nich udział zakonników z innych klasztorów benedyktyńskich. 

Mimo problemów z kadrą opinie pruskich wizytatorów Ehma i Zöll-

nera o pułtuskiej uczelni były niezwykle pozytywne, ten drugi był 

wręcz oczarowany benedyktynami, a szkołę jako jedną z niewielu 

określił mianem „szkoły uczonych”
16

. 

Czarnym dniem dla konwentu okazał się 8 II 1799 r.
17

, kiedy to wy-

buchł w klasztorze wielki pożar, niemal doszczętnie niszcząc budynek 

klasztoru i szkoły. Akcję gaśniczą uniemożliwiał wielki mróz i zamar-

znięta woda. Benedyktyni ratowali przede wszystkim książki, które 

———— 
13 T. K o w a l s k i, Pułtuska Szkoła Podwydziałowa w czasach Komisji Edukacji Naro-

dowej (1773-1794), [w:] Dzieje Gimnazjum i Liceum im. Piotra Skargi w Pułtusku, 

Ciechanów-Pułtusk 1991, s. 61. 
14 Tamże, s. 64. 
15 Kongregacja nie dorobiła się wspólnego dla wszystkich klasztorów studium zakon-

nego i poszczególne klasztory prowadziły zamiennie studia teologii i filozofii. 

W 1793 r. otwarto wspólny nowicjat dla klasztorów pod zaborem pruskim w Lubiniu, 

gdzie wykładali profesorowie z Pułtuska, M. K a n i o r, dz. cyt., s. 130. 
16 J. S z c z e p a ń s k i, Pod panowaniem pruskim i w czasach Księstwa Warszawskiego, 

[w:] Dzieje Gimnazjum i Liceum…, s. 75. 
17 W literaturze można spotkać błędną datę 9 II 1797 r. lub 1798 r. 
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wynosili z biblioteki i wyrzucali przez okna
18

. Wypalone ruiny przy-

kryto tymczasowym dachem i tam „między rozwalinami murów 

z niebezpieczeństwem nawet życia” zamieszkali mnisi na ponad 

7 lat
19

. Nie przerwano jednak nauki młodzieży z obawy, by Prusacy 

nie wykorzystali tego do zamknięcia i odebrania im szkoły. Po kilku 

latach bezskutecznych starań o pomoc państwową, w 1802 roku pod-

czas wizyty w Pułtusku króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III be-

nedyktyni uzyskali znaczne dotacje na odbudowę klasztoru i szkoły. 

W zamian zobowiązali się wysłać dwóch mnichów do Warszawy 

i trzech do Berlina w celu zapoznania się z pruskim systemem eduka-

cyjnym. W latach 1803-1805 w Berlinie przebywali Karoloman God-

lewski, Korbinian Dłużniewski i Gerard Górecki, zajmując się tam 

również zakupywaniem książek dla klasztoru
20

.  

 Ostatecznie budowa nowego budynku klasztoru i szkoły zaczęła się 

2 III 1803 r. Do 9 XI 1806 r. ukończono lewe, południowe skrzydło 

budynku, gdzie miała się mieścić część klasztorna
21

. Wybuch wojny 

francusko-pruskiej przerwał prace przy skrzydle północnym, przezna-

czonym na potrzeby szkoły. Roboty ponownie podjęto dopiero 29 III 

1816 r. i zakończono w 1819 r., choć drobniejsze prace wykończe-

niowe trwały jeszcze do 1825 r. Koszt wystawienia całego gmachu 

wyniósł 178 074 złp. i 29 gr.
22

 

 Badacza dziejów benedyktynów musi zadziwić zaskakujące powo-

dzenie konwentu w tym okresie: jak dobrze radził sobie klasztor w tak 

trudnych dla duchowieństwa, zwłaszcza zakonnego, czasach okupacji 

pruskiej. Zdumienie budzi prawie że życzliwość dla konwentu mini-

stra Schröttera, znanego z nienawiści do katolicyzmu i polskości, 

prowadzącego o wiele ostrzejszą politykę wobec kleru i polskiego 

szkolnictwa w swej prowincji, niż jego odpowiednik w Prusach Połu-

dniowych
23

. Benedyktyni otrzymali uczciwą kompetencję z odebra-

nych dóbr, Prusacy nie wykorzystali trudnej sytuacji lokalowej szkoły 

———— 
18 J. S z c z e p a ń s k i, Pod panowaniem pruskim..., s. 74. 
19 K. W i ś n i e w s k i, dz. cyt., s. 118. 
20 Tamże, s. 125. 
21 Tamże, s. 125-126. 
22 W. H. G a w a r e c k i, Wiadomość historyczna o benedyktynach Zgromadzenia 

Płocko-Pułtuskiego, „Pamiętnik Religijno-Moralny”, 1844, t. VII, s. 19. 
23 W. B o b k o w s k a, Pruska polityka szkolna na ziemiach polskich w latach 1793-

1806., Warszawa 1948, s. 358-9. 
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po pożarze, żeby ją po prostu zamknąć i upaństwowić, jak działo się 

to z innymi szkołami zakonnymi lub by wręcz zlikwidować cały kon-

went, co więcej w końcu przyznali nawet środki na budowę nowego 

klasztoru, a w 1801 r. Schrötter przyznał dodatkowe uposażenie dla 

nauczyciela języka niemieckiego
24

. Nie sposób wszystkiego tłuma-

czyć uznaniem dla wysokiego poziomu pułtuskiej szkoły, bo pijarów, 

których szkoły uzyskiwały od pruskich wizytatorów równie dobre 

oceny, dotknęła kasata kolegium w Szczuczynie, Prusacy odmówili 

im przyznania kompetencji z części dóbr, tłumacząc to wysokim ich 

zadłużeniem, utrudniali im życie na wszelkie sposoby
25

. Klucz do 

rozwiązania tej zagadki tkwi chyba w opinii wizytatora Zöllnera, któ-

ry zanotował: „Tysiące obywateli, którzy obecnie sprawują jakieś 

funkcje i cieszą się ogólnym poważaniem, należą do jej [szkoły – 

przyp. K.W.] wychowanków i okazują duże przywiązanie do zakonu, 

któremu zawdzięczają kulturę ducha...”
26

. To właśnie opieka możnych 

wychowanków, z których opinią trzeba było się liczyć (także Pola-

ków, sprawujących urzędy w administracji pruskiej) uchroniła klasz-

tor przed stratami w tych ciężkich czasach. Ojcowska miłość, jaką 

otaczali swych uczniów benedyktyni, przyniosła swój efekt. 

 W okresie Księstwa Warszawskiego szkoła benedyktynów miała 

status 6-klasowej szkoły departamentowej, jednak wydarzenia wojen-

ne i częste zajmowanie budynków przez wojsko zmuszały nierzadko 

do zamykania szkoły i uniemożliwiały prowadzenie właściwej dzia-

łalności. Dopiero w latach następnych pojawiły się lepsze warunki 

pracy. Na lata 1815-30 przypada apogeum rozwoju prowadzonej przez 

benedyktynów Szkoły Wojewódzkiej
27

. Na cele edukacyjne przyzna-

no klasztorowi w 1815 r. 6 tys. złp. rocznie. W 1823 r. zwiększono 

fundusz do 8 tys. złp., doceniając pracę „dla dobra moralnego i bogo-

bojnego wychowania młodzieży krajowej”, a 2 lata później dotację 

ustalono na 13 400 złp.
28

 Głównie dzięki prowadzonej szkole i nie-

wielkim posiadłościom ziemskim konwent uniknął kasaty w 1819 r. 

———— 
24 Tamże, s. 323. 
25 Tamże, s. 295-324. Po części można to tłumaczyć większym udziałem pijarów 

w edukacji młodzieży. 
26 Cyt. za J. S z c z e p a ń s k i, Pod panowaniem..., s. 75. 
27 J. S z c z e p a ń s k i, Szkoła Wojewódzka Księży Benedyktynów w Pułtusku, [w:] 

Dzieje Gimnazjum i Liceum…, s. 79. 
28 K. W i ś n i e w s k i, dz. cyt., s. 128. 
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Bulla papieska Ex imposita Nobis z 1818 r. wprowadzała nowy po-

dział diecezji w Królestwie Polskim i uprawniała arcybiskupa war-

szawskiego Franciszka Malczewskiego do zlikwidowania tylu klaszto-

rów i beneficjów prostych, ile będzie trzeba do uposażenia diecezji 

w nowych granicach. Dekret z 17 IV 1819 r., wymuszony na umiera-

jącym arcybiskupie przez ministra Stanisława Kostkę Potockiego, 

znacznie wykraczał poza zamysł Piusa VII i polskiego episkopatu 

i znosił wszystkie beneficja proste, 14 kolegiat, 30 klasztorów mę-

skich, 14 żeńskich oraz siedem opactw komendatoryjnych
29

. Z klasz-

torów benedyktyńskich w Królestwie ocalał tylko konwent pułtuski.  

 Pod względem liczby uczniów szkoła benedyktynów plasowała się 

na 4 miejscu w Królestwie za warszawską Szkołą Pijarów, Liceum 

Warszawskim i Lubelską Szkołą Wojewódzką. W roku 1821 uczyło 

się w Pułtusku 450 uczniów, w 1830 roku – 519 uczniów.  

 Z roku szkolnego 1821/1822 dysponujemy dokładnymi informa-

cjami na temat pochodzenia społecznego i terytorialnego uczniów. 

Z drobnej i średniej szlachty wywodziło się aż 80,2% wszystkich 

uczniów, 16% miało pochodzenie mieszczańskie i 3,8% uczniów 

chłopskie. Jeśli chodzi o pochodzenie geograficzne to najwięcej osób 

wywodziło się z powiatu pułtuskiego (44,7%), z czego z samego Puł-

tuska 17,2%. Na drugim miejscu znajdowali się uczniowie z powiatu 

przasnyskiego (26,8%), kolejne miejsca zajmowały powiaty: płocki 

(7%), mławski (6,1%) i ostrołęcki (5,1%). Nie wiadomo czym tłuma-

czyć niewielki udział uczniów z pobliskiego powiatu ciechanowskiego 

(zaledwie 1,2% – tyle samo co uczniów z Warszawy) i płońskiego 

(1%). Więcej reprezentantów miał już powiat stanisławowski (2%). 

Ponadto wśród uczniów spotykamy osoby z południowego Mazowsza, 

z Prus (powiat chełmiński, lipnowski i Warmia), a także z powiatów 

siedleckiego, gdańskiego, kaliskiego, radomskiego, sierpeckiego, wy-

sokomazowieckiego i Wielkiego Księstwa Poznańskiego
30

. 

 Szkoła benedyktynów osiągnęła w tym okresie niezwykle wysoki 

poziom nauczania. Nic więc dziwnego, że jej absolwenci tłumnie kie-

———— 
29 M. K a n i o r, dz. cyt., s. 262, 267; M. Ż y w c z y ń s k i, Malczewski Franciszek, 

Polski Słownik Biograficzny, t. XIX, Wrocław 1974, s. 279-280; P. G a c h, Zakony 

w diecezji płockiej w pierwszej połowie XIX w., „Studia Płockie”, t. IV, 1976, s. 232; 

E. J a b ł o ń s k a - D e p t u ł a, dz. cyt., s. 67-68. 
30 R. G e r b e r, Szkoła Wojewódzka Księży Benedyktynów w Pułtusku, [w:] Pułtusk. 

Studia i materiały…, t. II, Warszawa 1975, s. 170-176. 
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rowali swe kroki na jedyną wyższą uczelnię w Królestwie – Uniwer-

sytet Warszawski. W latach 1817-1831 studiowało na uniwersytecie 

141 wychowanków szkoły pułtuskiej. Największą popularnością 

cieszył się Wydział Prawa i Administracji, na którym studiowało 

84 wychowanków benedyktynów i Wydział Nauk i Sztuk Pięknych 

(18 osób). Pozostałe wydziały wybierała zdecydowanie mniejsza licz-

ba osób. Wynikało to ze struktury społecznej absolwentów w zdecy-

dowanej większości wywodzących się ze szlachty, którzy swą przy-

szłość wiązali przede wszystkim z karierą urzędniczą, ewentualnie 

naukową i artystyczną
31

. Spośród wielu wychowanków szkoły ograni-

czę się do przywołania postaci Aleksandra Napoleona Dybowskiego – 

wybitnego działacza emigracyjnego, Teofila Antoniego Kwiatkow-

skiego – znanego malarza zaprzyjaźnionego z Chopinem czy wreszcie 

Bogdana Teodora Jańskiego, przez rok pełniącego również funkcję 

nauczyciela w pułtuskiej szkole. 

 Patriotyczne wychowanie w szkole benedyktynów znalazło swe 

przełożenie na liczny udział uczniów w powstaniu listopadowym. 

Z ogólnej liczby 519 uczniów ok. 50% stanowili uczniowie dwóch 

pierwszych klas – w większości dzieci i niedorostki. Na ochotnika do 

wojska zgłosiło się 143 uczniów czyli 27,6% ogółu uczniów i zdecy-

dowana większość uczniów starszych, zdolnych do noszenia broni
32

. 

Co najmniej 25 wychowanków szkoły zostało odznaczonych w 1831 

roku srebrnym lub złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, ponad 

30 musiało udać się na emigrację
33

. Ta patriotyczna postawa młodzieży 

nie uszła uwadze władz rosyjskich po upadku powstania listopadowego. 

Latem 1833 roku szkoła została odebrana benedyktynom i odtąd już 

szkolne władze świeckie miały wychowywać młodzież. Nadal jednak 

szkoła mieściła się w budynku będącym własnością benedyktynów 

i wciąż wywierali oni znaczący wpływ na jej działalność. Dopiero 

kasata konwentu w 1864 roku tak naprawdę zakończyła udział bene-

dyktynów w kształtowaniu „kultury ducha” młodych ludzi. 

_________ 
 

———— 
31 Tenże, Wychowankowie Szkoły Wojewódzkiej w Pułtusku na Uniwersytecie Warszaw-

skim w latach 1817-1831, w : Pułtusk. Studia i materiały…, t. II, Warszawa 1975, 

s. 185-186. 
32 Tenże, Szkoła Wojewódzka…, s. 180. 
33 Tamże; J. S z c z e p a ń s k i, Szkoła Wojewódzka…, s. 98-99. 
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BENEDICTINE SCHOOL SYSTEM IN PUŁTUSK  

IN 1781-1833 

 

Summary 

 

 The Benedictine school reached a remarkably high level of teaching in the period 

under discussion. Its graduates proceeded in great numbers to the only higher educa-

tion institution in the Kingdom of Poland – the University of Warsaw. In 1817-1831, 

141 graduates of the Pułtusk school studied at the University. The faculties to enjoy 

highest popularity were those of Law and Administration – where 84 Benedictine 

graduates studied – and of Arts and Science (18 students). The remaining faculties 

were chosen by a much smaller number of students. Out of many alumni of the school 

I will limit myself to evoking the persons of Aleksander Napoleon Dybowski – an 

outstanding emigration activist, Teofil Antoni Kwiatkowski – a well-known painter 

and a friend of Chopin and finally Teodor Jański, who also held a position of teacher 

in the school in Pułtusk for a year. Patriotic education in the Benedictine school was 

reflected in the numerous participation of its students in the November Uprising. 

Students of the first two grades – mostly children and adolescents – constituted about 

50 percent of the total number of 519 students. 143 students – that is 27.6 percent of 

the total number of students – and the positive majority of older students able to carry 

weapons volunteered for the army. At least 25 of the school’s alumni were awarded 

with the silver or golden Cross of the Order Virtuti Militari, over 30 had to emigrate. 

It was only after the dissolution of the convent in 1864 that the Benedictine’s partici-

pation in formation of the spiritual culture of the youth had ended. 

 
Translated by Hanna Rybkowska 

 



„Nasza Przeszłość” t. 117: 2012, s. 215-227. 
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SZKOŁY I STUDIA DOMINIKANÓW OPOLSKICH 

W CZASACH NOWOŻYTNYCH NA TLE 

SZKOLNICTWA DOMINIKAŃSKIEGO NA ŚLĄSKU* 
 

 

 Wprawdzie wiodącym przedmiotem rozważań niniejszego tomu 

jest szkolnictwo na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w czasach no-

wożytnych, jednak warto poświęcić też trochę uwagi kształceniu du-

chowieństwa zakonnego na terenie Śląska, tym bardziej, że zasady 

kształcenia w obrębie całego zakonu były stałe i jedynie czasem do-

stosowywano je do możliwości danej prowincji. Interesujące mnie tu 

zagadnienie kształcenia dominikanów opolskich przedstawię na tle 

systemu edukacyjnego dominikanów śląskich. 

 Na początku parę słów na temat klasztoru dominikanów w Opolu. Nie 

znamy dokładnej daty jego fundacji. Wszystko wskazuje na to, że bracia 

kaznodzieje zostali sprowadzeni na opolską Górkę w latach osiemdziesią-

tych XIII w., być może w związku z konfliktem, jaki toczył się pomiędzy 

biskupem wrocławskim Tomaszem II a księciem Henrykiem Prawym
1
. 

Po raz pierwszy wspomina o nich dokument biskupa wrocławskiego Jana 

Romki z 1295 r.
2
 Fundatorem klasztoru był książę opolski Bolesław I

3
. 

———— 
* Niniejszy tekst powstał w ramach grantu NCN nr NN 108 200236. Obecny artykuł 

jest pierwszą próbą przedstawienia interesującego nas tu zagadnienia, w sposób kom-

pleksowy zostanie ono przedstawione w przygotowywanej monografii konwentu 

dominikanów opolskich.  
1 Dyskusję związaną z genezą opolskiego klasztoru dominikanów przedstawia 

A. P o b ó g - L e n a r t o w i c z, Jeszcze o początkach klasztoru dominikanów w Opolu, 

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego”, Historia, 35 (1998), s. 7-22. 
2 Chodzi o dokument z 17 listopada 1295 r., Schlesisches Urkundenbuch (dalej: SUb), 

wyd. W. Irgang, t. VI, Köln-Wien 1998, nr 225. 
3 Więcej na ten temat zob. A. P o b ó g - L e n a r t o w i c z, Książęta opolscy a klasz-

tor dominikanów w Opolu, [w:] Święty Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku, 

red. A. B a r c i a k, Katowice 2008, s. 124-134. 



ANNA POBÓG-LENARTOWICZ 216 

Konwent opolski nigdy nie należał do klasztorów zbyt zamożnych, 

niektórzy badacze wątpią nawet w to, że na stałe zamieszkiwało 

w nim 12 zakonników
4
, mógł liczyć jedynie na wsparcie miejscowej 

ludności, bowiem książęta opolscy ( może poza Władysławem Opol-

czykiem, a zwłaszcza biskupem Janem Kropidłą) konsekwentnie po-

pierali wspólnotę braci franciszkanów, których kościół został wybrany 

na nekropolię Piastów opolskich
5
. Mimo to klasztor w całkiem do-

brym stanie dotrwał do czasów reformacji, kiedy to nastąpiło pierwsze 

poważne załamanie w jego funkcjonowaniu. Z zachowanych źródeł 

wynika bowiem, że w 1530 r. opolscy dominikanie opuścili klasztor 

(miało być ich wówczas tylko 6), a kościół został przekazany miej-

scowej wspólnocie ewangelickiej
6
. Należy jednak wątpić, że odbyło 

się to w sposób pokojowy, tym bardziej, że dotychczasowy przeor 

opolskiego konwentu schronił się u dominikanów w niedalekim Brze-

gu, licząc pewnie na rychłą możliwość powrotu na opolską Górkę
7
. 

Tak się jednak nie stało, bowiem wygnanie dominikanów trwało aż do 

roku 1604. Wtedy to udało się na powrót zainstalować braci kazno-

dziejów przy opolskim kościele św. Wojciecha
8
. Kilka lat zabrało bra-

ciom odbudowanie zniszczonych zabudowań klasztornych i remont ko-

ścioła, kiedy jednak wydawało się, że kryzys minął doszło do wybuchu 

wojny trzydziestoletniej (1618-1648), która odcisnęła swe piętno na ca-

łym Śląsku, w tym także na Opolu. Już w 1621 r. doszło do splądrowania 

kościoła i klasztoru przez protestantów, zaczęły się też nasilać akty wro-

———— 
4 Tak chociażby U. P o p ł o n y k, Opole, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 114. 
5 A. P o b ó g - L e n a r t o w i c z, Książęta opolscy wobec klasztoru franciszkanów 

w Opolu, [w:] Kościół i państwo, w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością, 

red. M. S t a w s k i, Warszawa 2008, s. 83-92; na temat uposażenia opolskich dominika-

nów: eadem, Podstawy materialne klasztoru dominikanów w Opolu w średniowieczu 

i u progu czasów nowożytnych, [w:] Inter oeconomiam coelestem et terram. Zakony żebra-

cze w Europie środkowej a zagadnienia ekonomiczne, red. W. D ł u g o k ę c k i , 

T. G a ł u s z k a  OP, R. K u b i c k i, A. Z a j c h o w s k a , Gdańsk 2010, s. 361-375. 
6 F. I d z i k o w s k i, Geschichte d. Stadt Oppeln, Oppeln 1863; dalej cyt. za: F. Idzi-

kowski, Opole. Dzieje miasta do 1863 r., red. S. B a l d y, tłum. A. S k o b e r l a, 

Opole 2002, s. 89. 
7P. K i e l a r, Dominikanie śląscy w okresie reformacji, „Sprawozdania KUL”, t. 19, 

1970, s. 97. 
8 E. W ó ł k i e w i c z, Inwentarz klasztoru dominikanów w Opolu w 1609 r., „Studia 

Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego”, 21, 2001, s. 376. 
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gości ze strony protestanckiej ludności miasta
9
. Wkrótce Opole oble-

gają Szwedzi, którzy ostrzeliwują miasto z dział od strony zabudowań 

klasztornych. Sytuacja uległa pogorszeniu po zajęciu miasta przez 

Szwedów i Sasów, którzy wygnali zakonników obu opolskich klaszto-

rów, uciekając się przy tym do gwałtów i okrucieństw
10

 (między in-

nymi w tym czasie został zamordowany niejaki brat Herman, którego 

późniejsza miejscowa tradycja utożsamiała z bł. Hermanem, towarzy-

szem św. Jacka i Czesława
11

). W 1635 r. dominikanie ponownie wra-

cają do klasztoru i mimo kolejnych ciężkich doświadczeń (zwłaszcza 

pożarów) przetrwają na opolskiej Górce aż do sekularyzacji w listopa-

dzie 1810 r.  

 Te, miejscami może zbyt szczegółowe, informacje historyczne, 

wydają się być jednak konieczne dla zrozumienia sytuacji opolskich 

dominikanów i możliwości podejmowania przez nich edukacji na 

różnych szczeblach. 

 Warto tu jeszcze wspomnieć o przynależności organizacyjnej opol-

skich dominikanów. Otóż w średniowieczu klasztor opolski należał do 

kontraty małopolskiej i był ( podobnie jak pozostałe domy górnośląskie) 

nadzorowany przez klasztor w Krakowie. W 1594 r. utworzono we Wro-

cławiu samodzielną kongregację śląską, do której wszedł także odzyska-

ny klasztor w Opolu
12

. Istniała ona przez kolejnych 11 lat, jednak pod 

naciskiem władz polskiej prowincji w 1605 r. została zniesiona. W imie-

niu polskiej prowincji komisarzem został Abraham Bzowski, późniejszy 

przeor klasztoru wrocławskiego w latach 1605-1609
13

. W 1706 r. na mo-

cy porozumienia klasztoru wrocławskiego z prowincją czeską, za zgodą 

kapituły generalnej wszystkie klasztory Dolnego i Górnego Śląska zosta-

ły przyłączone do prowincji czeskiej. Sytuacja ta utrzymała się do czasu 

zajęcia Śląska przez Prusy w wyniku tzw. wojen śląskich. Pod naciskiem  

 

———— 
9 Taką informację zapisał osiemnastowieczny kronikarz śląskich dominikanów, Regi-

nald Nepomucen Gross, zob. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Oddział Rę-

kopisów, sygn. IV F 221, s. 30. 
10 Ibidem, s. 30-31. 
11 Więcej na ten temat: A. P o b ó g - L e n a r t o w i c z, „Błogosławiony” Herman – 

dominikanin opolski, [w:] Opolanie znani i nieznani, cz. 2. Czasy nowożytne, red. 

A. M a z i a r z, Opole 2010, s. 19-26. 
12 P. K i e l a r, Dominikanie śląscy, s. 116-117. 
13 Ibidem, s. 98. 
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Fryderyka II generał zakonu odłączył klasztory śląskie od prowincji cze-

skiej i utworzył z nich samodzielną kongregację śląską bł. Czesława
14

. 

Przetrwała ona do sekularyzacji w 1810 r.  

 Jeśli chodzi o system kształcenia braci w zakonie dominikańskim, to 

dla czasów średniowiecza został on dość szczegółowo opisany, tak dla 

całego zakonu, jak prowincji polskiej, w tym także Śląska (że wspomnę 

tu zwłaszcza prace J. Kłoczowskiego
15

. P. Kielara
16

, M. Zdanka
17

 czy 

K. Kaczmarka
18

) . Podstawę stanowiły tzw. szkoły konwentualne, które 

znajdowały się w każdym klasztorze. Na danym obszarze tworzono 

także szkoły międzyklasztorne, zwane partykular nymi. Najzdolniej-

szych braci wysyłano na naukę do tzw. studiów generalnych. Szkoła 

konwentualna musiała więc istnieć także w klasztorze opolskim. Teore-

tycznie, powinny to być dwie szkoły: mała elementarna przeznaczona 

dla nowicjuszy oraz normalna szkoła konwentualna dla zakonników
19

. 

Do prowadzenia szkoły konwentualnej wystarczył kursor lub magister 

studentów. Pierwszym znanym lektorem konwentu opolskiego był Jan 

Moceczko, wspomniany w aktach kapituły prowincjonalnej Prowincji 

———— 
14 Ibidem. 
15 J. K ł o c z o w s k i, Ze związków Polski z krajami zachodnimi u schyłku średnio-

wiecza. Studia zagraniczne dominikanów prowincji polskiej, [w:] Polska w Europie: 

studia historyczne, red. H. Z i n s, Lublin 1968, s. 109-136; idem, Kształcenie w pol-

skiej prowincji dominikańskiej w początkach XVI w., „Zapiski Historyczne”, 34 (1969), 

z. 3, s. 107-123; idem, Studia w polskiej prowincji dominikańskiej za prowincjalatu 

Jakuba z Bydgoszczy (1447-1478), [w:]Europa-Słowiańszczyzna-Polska. Studia ku 

czci Prof. K. Tymienieckiego, Poznań 1970, s. 457-481; idem, Studium Generalne 

dominikanów w Krakowie w XV w., „Roczniki Filozoficzne”, 27 (1979), z.1, s. 239-

243; idem, Zakon dominikański i początki wyższego szkolnictwa na ziemiach polskich, 

[w:] Dominikanie. Gdańsk-Polska-Europa, red. D.A. D e k a r s k i, A. G o -

ł e m b n i k, M. G r u b k a OP, Gdańsk-Pelplin 2003, s. 67-87. 
16 P. K i e l a r, Organizacja szkolnictwa dominikańskiego w Polsce w XIV wieku, 

„Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego KUL”, 17, 1969, s. 159-169; idem, Studia 

nad kulturą szkolną i intelektualną dominikanów prowincji polskiej w średniowieczu, 

[w:] Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972, red. J. K ł o c z o w s k i, 

t. 1, Warszawa 1975, s. 271-515. 
17 M. Z d a n e k, Szkoły i studia dominikanów krakowskich w średniowieczu, War-

szawa 2005. 
18 K. K a c z m a r e k, Szkoły i studia polskich dominikanów w okresie średniowiecza, 

Poznań 2005. 
19 Ibidem, s. 86-165. 
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Polskiej w Opatowcu w 1383 r.
20

Znamy imię jednego lektora klaszto-

ru opolskiego z początku XV wieku: w 1416 r. lektor Jan de Lącziczia 

(z Łęczycy?) transumuje dokument księcia Władysława Opolczyka 

z końca XIV w.
21

 oraz jednego z początku XVI wieku: w 1519 r. Jan, 

lektor opolskiego konwentu, został przez kapitułę chełmińską skiero-

wany do konwentu w Kościanie w charakterze lektora i kaznodziei dla 

Niemców
22

. Wiemy także, że kapituła w Bochni, w 1512 r. skierowała 

Feliksa z Wrocławia na stanowisko magistra studentów w konwencie 

opolskim
23

, co pokazuje, że klasztor ten funkcjonował podobnie jak 

inne domy zakonne i przyjmował nowicjuszy. Poza tym mamy infor-

mację o nominacjach do klasztoru opolskiego kaznodziejów – polsko 

i niemieckojęzycznych
24

. Zapewne też kilku zakonników z Opola 

kształciło się we wrocławskiej szkole partykularnej. Na początku XVI 

w. podobna szkoła partykularna istniała także w Świdnicy
25

. Wielu 

absolwentów tych szkół kontynuowało naukę w krakowskim Studium 

Generale lub nawet na studiach zagranicznych. Jeśli chodzi o Kraków, 

to w 1420 r. na uniwersytet krakowski wpisał się Piotr z Opola, przy-

puszczalnie dominikanin z opolskiego konwentu
26

, a w 1436 r. Kle-

mens, prawdopodobnie także z Opola
27

. Znamy imię tylko jednego 

zakonnika (Klemens), który został wysłany przez władze prowincji na 

studia do Bolonii w 1375 r. Musiał już wtedy mieć ukończone szkoły 

w zakresie sztuk wyzwolonych, filozofii i teologii, przypuszczalnie 

w studium generalnym w Krakowie. O jego dalszych losach nic wię-

cej nie wiadomo
28

. Do 1519 r. nie znamy, niestety, imienia żadnego 

zakonnika z Opola, któryby podjął studia za granicą
29

. Wiemy nato-

———— 
20 Bardzo dziękuję ojcu Tomaszowi Gałuszce OP za przekazanie mi tej informacji ( na 

podstawie: Akta Kapituły Prowincjonalnej Prowincji Polskiej w Opatowcu w 1383 r., 

rkp w Bayerische Staatsbibliothek w München, sygn. Clm. 29645(2, s.13, frag. 7) 
21 BUWr., sygn. IV F 221, s. 40. 
22 W. B u c h c i c h o w s k i, Lista lektorów dominikańskich, nr 388. 
23 Ibidem, nr 190. 
24 Ibidem, nr 88, 141, 227, 388, 425, 475, 727, 747. 
25 K. K a c z m a r e k, Szkoły i studia, s. 210. 
26 Ibidem, s. 359. 
27 M. Z d a n e k, Szkoły i studia, s. 180. 
28 K. K a c z m a r e k, Szkoły i studia, s. 414. 
29 J. K ł o c z o w s k i , Ze związków, s. 123-124, 128-135. 
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miast, że kapituła z 1519 r. skierowała na studium generalne do Wilna 

jednego zakonnika z Opola
30

.  

 Warto tu dodać, że na początku XVI wieku, w związku z planami 

utworzenia we Wrocławiu uniwersytetu, trwały także przygotowania 

do utworzenia przy szkole dominikanów wrocławskich studium gene-

ralnego, ponieważ zgromadzono odpowiednią liczbę wykształconych 

wykładowców, szkoła otrzymała ograniczone uprawnienie studium 

generalnego, a wykłady prowadzone w klasztorze zostały zaliczone do 

wykładów wymaganych do uzyskania stopnia magistra
31

. Sytuacja ta 

uległa załamaniu w związku z pojawieniem się idei reformacyjnych, 

które na Śląsku stały się niezwykle popularne. Doprowadziło to do 

upadku szkolnictwa katolickiego, w tym zwłaszcza parafialnego 

i zakonnego, w tym ostatnim przypadku spowodowane to było maso-

wym opuszczaniem klasztorów przez zakonników i przechodzeniem 

na protestantyzm. Po odrodzeniu się katolicyzmu na Śląsku, szkołom 

katolickim, w tym także zakonnym przyszło się zmierzyć z silną kon-

kurencją szkolnictwa protestanckiego wspieranego niejednokrotnie 

przez władze miejskie
32

. Z kolei w obrębie szkół katolickich najwięk-

szą konkurencję stanowili jezuici i zdarzało się, że władze austriackie 

wspierały rozwój ich szkolnictwa kosztem szkół innych zakonów. 

Taki los spotkał chociażby szkołę zewnętrzną dla młodzieży męskiej 

utworzoną przy klasztorze wrocławskich dominikanów, która musiała 

zostać zamknięta pod naciskiem władz austriackich w obawie, by nie 

stanowiły konkurencji dla kolegium jezuickiego
33

. 

 Od połowy XVIII w., a więc od momentu zajęcia Śląska przez Pru-

sy, na zasięg szkolnictwa dominikańskiego na Śląsku wpływ miały 

także zarządzenia króla pruskiego, które zmierzały do ograniczenia 

liczby kandydatów wstępujących do klasztorów. Na podstawie dekre-

tów z 1746 i 1755 r. każdy wstępujący do stanu duchownego musiał 

uzyskać pisemną zgodę na to urzędu królewskiego. Wprowadzono 

także ograniczenia wiekowe – kandydat musiał mieć ukończone 

22 lata, poza tym należało przedstawić oświadczenia majątkowe oraz 

———— 
30 ACPPOP, t, I, s. 240. 
31 P. K i e l a r, Dominikanie, s. 94. 
32 J. M a n d z i u k, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, t. 2: Czasy reformacji prote-

stanckiej, reformy katolickiej i kontrreformacji (1520-1742), Warszawa 1995, s. 59-61. 
33 T. B ł a s z c z y k, Zakony na Śląsku w czasach reformacji i reformy kościelnej oraz 

ich znaczenie, „Saeculum Christianum”, t. 8 (2001) nr 1, s. 34. 
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opisać sytuację rodzinną. Poza tym wprowadzono zakaz przyjmowa-

nia do klasztoru cudzoziemców
34

. W sytuacji, gdy liczba przyjęć do 

zakonu w sposób tak radykalny spadła, wzrosły koszty kształcenia 

nowicjuszy. Nic więc dziwnego, że poszczególne domy zakonne, któ-

re posiadały kleryków, zobowiązane były wnosić opłaty na ich kształ-

cenie w nowicjacie
35

. Może z tego powodu od 1761 r. w obrębie kon-

gregacji bł. Czesława istniał tylko jeden nowicjat – we Wrocławiu, 

a od 1768 r. – w Głogowie. Tym samym zostały zamknięte wcześniej 

istniejące szkoły w Ząbkowicach i Świdnicy
36

.  

 Jeśli chodzi o szkolnictwo dominikańskie, to od XVII w. istniały 

tzw. studia materialne (które zastąpiły wcześniejsze studia partykularne), 

studia formalne (o poziomie uniwersyteckim, bez prawa jednak nada-

wania stopnia lektora) i studia generalne. Nauka w studium mate-

rialnym trwała około 7 lat, w studium formalnym – 3 lata i po jego 

zakończeniu studenci zdawali egzamin w studium generalnym. 

To ostatnie wzorowane było na strukturze uniwersyteckiej i posia-

dało uprawnienia do nadawania stopni: lektoratu, z prawem wykłada-

nia filozofii, bakałarza teologii oraz magisterium, czyli doktoratu, 

który można było otrzymać po 7 latach praktyki wykładowej i zali-

czeniu egzaminów.  

 Na Śląsku istniały wówczas wszystkie typy szkół dominikańskich, 

w Ząbkowicach funkcjonowało tzw. studium materialne, a w Świdni-

cy – studium formalne. We Wrocławiu, od 1708 r. funkcjonowało 

studium generalne (zachował się spis profesorów tego studium z 1708 r.). 

W przeciwieństwie do ziem polskich na Śląsku odróżniano tzw. magi-

sterium szkoły od magisterium ambony (titulo scholae, titulo am-

bonae). Do obu tych godności wymagano innych kwalifikacji, od tego 

zależała późniejsza zgoda kapituły i generała zakonu. Na czele stu-

dium stał regens, jego kadencja trwała 3 lub 4 lata. W kongregacji 

śląskiej regensa wybierano każdorazowo na tzw. dietach (czyli zjaz-

dach przeorów) i przedstawiano go do zatwierdzenia generałowi
37

. 

Regens miał prawo typowania kapłanów na studentów formalnych, 

dopuszczania ich do funkcji lektorów, powoływania profesorów do 

———— 
34 K. D o l a , Dominikanie w Nysie 1749-1810, Opole 2009, s. 23. 
35 Ibidem, s. 25. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem, s. 25-26. 
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nauczania w studiach formalnych. Sam regens wykładał najczęściej 

teologię spekulatywną, czyli najważniejszy z przedmiotów. W stu-

diach materialnych i formalnych funkcję regensa pełnił pierwszy lek-

tor (prymariusz). Zastępcą regensa w studiach generalnych był baka-

łarz studium, najczęściej wykładał teologię moralną dla spowiedników 

i kaznodziejów
38

. Bakałarzem można było zostać minimum po 

10 latach pracy profesorskiej, z czego 4 lata obejmowały wykłady 

z filozofii. Kadencja bakałarza, w zależności od prowincji trwała od 

4 – 2 lat, można ją było skrócić, gdyby jego wykłady były na nieod-

powiednim poziomie. Trzecią osobą, która wchodziła w skład kole-

gium moderatorów był magister studentów, który musiał posiadać 

stopień lektora. Zajmował się układaniem planu pracy studentów, 

opieką indywidualną nad nimi, prowadził biblioteką, zajmował się 

także obsługą kancelaryjną studium
39

.  

 W szkołach dominikańskich nacisk kładziono przede wszystkim na 

studiowanie teologii. Jeszcze według programu z 1619 r. lektorzy – teo-

lodzy mieli obowiązek prowadzić wykłady w ramach szkoły wewnętrz-

nej przez 2 godziny dziennie
40

. Na studium teologiczne położono duży 

nacisk w całej prowincji czeskiej. We wrocławskim studium generalnym 

profesorowie prowadzili dwa rodzaje wykładów: z Pisma Świętego 

i kaznodziejstwa. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu, oprócz 

wykładów, odbywały się też konwersatoria oraz zajęcia pisemne
41

. 

 Jeśli chodzi o Opole, to – jak już wspomniałam – ze względu na sy-

tuację polityczną i religijną klasztor był w dość trudnej sytuacji, gdy 

chodzi o możliwości prowadzenia naboru oraz funkcjonowanie kon-

wentu. Kiedy w 1604 r. reaktywowano konwent, do Opola przybyło 

jedynie 5 braci – byli to: przeor, podprzeor, kaznodzieja, spowiednik 

i kwestarz, a więc osoby, których zadaniem było przede wszystkim 

zdobyć fundusze na rzecz podniesienia klasztoru z ruin. Wszyscy oni, 

jak zapisano w źródle
42

, pochodzili z Polski: przeor Bartłomiej Bellen-

———— 
38 J. F l a g a, Formacja i kształcenie duchowieństwa zakonnego w Rzeczypospolitej 

w XVII i XVIII wieku, Lublin 1998, s. 75. 
39 Ibidem, s. 76. 
40 J. K ł o c z o w s k i, Rozwój dominikanów w państwie polsko-litewskim w XVII-

XVIII w., „Sprawozdania KUL”, t. 19 (1970), s. 74. 
41 K. D o l a, Dominikanie w Nysie, s. 26. 
42 Archiwum Prowincji Dominikanów w Krakowie (dalej: APDKr.), sygn. Op. 1. 
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tinus wywodził się z konwentu poznańskiego
43

, podobnie podprzeor, 

określony w źródle jako Albert Posnanensis, spowiednik Ambroży wy-

stępuje z przydomkiem Cracoviensis, a kaznodzieja Wincenty – Prae-

mislensis. Jedynie o kwestarzu – Łukaszu Stobmicensis – nie jesteśmy 

w stanie na razie nic więcej powiedzieć
44

. Jak widać, nie było wśród 

nich lektora, ten pewnie pojawił się później wraz z napływem nowych 

kandydatów do klasztoru. Do chwili obecnej udało się zidentyfikować 

tylko trzech lektorów opolskiego konwentu w czasach nowożytnych. 

Byli nimi: Fabian Gogoliński (przeor opolski w połowie XVII w.)
45

, 

Humbert Fiala (1701 r.)
46

 i Reginald Leutner (w I dekadzie XVIII w.)
47

. 

Według spisów z XVIII w. w składzie konwentu opolskiego nie ma 

lektorów, może dlatego, że od 1711 r. nie ma też nowicjuszy. 

 Najwięcej o sytuacji wewnętrznej w opolskim konwencie możemy 

powiedzieć w wieku XVIII, głównie dzięki zachowanym źródłom, ale 

też i okresowi względnej stabilizacji. Trudno określić liczbę powołań 

do opolskiego klasztoru, bowiem nie zachował się ( lub jak dotąd nie 

został odnaleziony) żaden spis nowicjuszy z interesującego nas tu 

okresu. Posiadamy natomiast informację o przeniesieniu w 1711 r. 

nowicjuszy z konwentu opolskiego do świdnickiego i ustanowieniu 

przy tamtejszym konwencie nowego magistra nowicjatu (Hyacynta 

Kladkiego)
48

. Mimo to liczba zakonników kształtowała się na pozio-

mie od kilku (7) do kilkunastu (15) braci. Pewne światło na temat 

składu osobowego konwentów dominikańskich na Śląsku w okresie 

od 1756-1808 dają nam tzw. Acta diaetarum. Co 3 lata odbywały się 

we Wrocławiu tzw. diety, czyli zjazdy przeorów na wzór kapituł pro-

wincjonalnych, którym przewodniczył wikariusz generalny ( kongre-

gacja bł. Czesława nie posiadała bowiem statusu .prowincji). W trak-

cie tych spotkań, które odbywały się co 3 lata, podejmowano podobne 

decyzje co w przypadku normalnych posiedzeń kapituł prowincjonal-

nych: wybierano wikariusza generalnego, nowych przeorów poszcze-

gólnych domów, wydawano zarządzenia, petycje do generała zakonu, 

———— 
43 Acta Capitulorum Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum 1603-1700 ( dalej: 

ACPPOP), oprac. R. F. M a d u r a, mps w APDKt, s. 64. 
44 ADPKr., sygn. Op. 1. 
45 ACPPOP, s. 515. 
46 BUWr., IV F 249, s. 218. 
47 BUWr., IV F 222. 
48 BUWr., sygn. IV F 221 a, s. 181. 
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rekomendowano na stanowiska magistrów scholae i ambonae, kazno-

dziejów generalnych, lektorów itp., zbierano zlecenie modlitw za ży-

wych i zmarłych
49

.  

 Mimo pewnej peryferyjności opolskiego klasztoru, należy stwier-

dzić, że w jego murach nie brakowało ludzi wykształconych, a zwłasz-

cza gorliwych kaznodziejów.  

 Warto tu wspomnieć przynajmniej o kilku z nich. 

 I tak:  
 
 – Rajmund Mojecki – profes konwentu krakowskiego. Śluby za-

konne złożył 17.07. 1651 r.
50

 Członek kilku różnych konwentów do-

minikańskich – w Przemyślu, Warszawie, Borku Starym, Klimonto-

wie, Oświęcimiu. Jako bakałarz teologii był wykładowcą teologii 

w Przemyślu i Warszawie. Cieszył się sławą dobrego kaznodziei. Był 

przeorem klasztoru w Borku Starym (1669, 1684, 1693) oraz w Opo-

lu. Tu potwierdzony w latach 1680-1682. Szczególne zasługi położył 

w utrwalaniu śladów kultu maryjnego. Zmarł w 1717r. w Oświęcimiu 

i tam też został pochowany
51

. 
 
 – Piotr Dirpauer – pochodził z Wrocławia, śluby zakonne złożył 

w 1693 r.
52

 Był definitorem kapituły prowincji czeskiej w Pradze 

w 1725 r.
53

 Pełnił w tym czasie urząd przeora opolskiego konwentu, 

był prezentatem teologii, pełnił też później urząd przeora w Ząbkowi-

cach. Znany jest głownie z Kroniki konwentu św. Wojciecha ( Chro-

nicon conventus ad S. Adalbertum), a także – obecnie zaginionej – 

kroniki klasztoru w ząbkowickiego oraz również zaginionych w czasie 

II wojny zapisek na temat dziejów konwentu opolskiego
54

.  
 
 – Mikołaj Lanski, magister teologii, wikariusz kontraty śląskiej, 

przeor klasztoru wrocławskiego oraz  opolskiego, wymieniony w źró-

———— 
49 Acta Diaetarum Congregationis B. Ceslai in Silesia ab Anno 1756-1808, oprac. 

R. F. M a d u r a (mps w APDKr.), s. XIV-XVI. 
50 APDKr., sygn. Pp 75 oraz Pp 76, s. 6. 
51 B. B r z u s z e k OFM, Rajmund Mojecki, w: Słownik Polskich Teologów Katolic-

kich, t. 3, red. H. E. W y c z a w s k i OFM, Warszawa 1982, s. 156-157. 
52 J. A. S p i e ż, Historiografia dominikanów śląskich w XVIII wieku, [w:] Tysiąclet-

nie dziedzictwo diecezji wrocławskiej, red. A. B a r c i a k, Katowice 2000, s. 239. 
53 BUWr., sygn. IV 221 a, s. 183. 
54 J. A. S p i e ż, Historiografia dominikanów, s. 239. 
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dłach w 1708 r.
55

 Wsławił się jako ten, który odbudował zniszczony 

podczas wojny trzydziestoletniej i pożarów kościół dominikanów 

opolskich. Zmarł w 1710 r.
56

  
 
 – Michał Sartorii – pochodził z Wrocławia, gdzie został prezbiterem 

w 1740 r. W 1761 r. był kaznodzieją generalnym i konsultorem kongre-

gacji. W latach 1763-1768 był kaznodzieją głównym (niedzielnym) 

i różańcowym w Nysie. Następnie przeniesiony do Opola i tam, w la-

tach 1773 i ponownie w 1776 rekomendowany do tytułu magistra am-

bonae. Miał wówczas 56 lat, od 36 lat był profesem. Zmarł w 1779 r.
57

 
 
 – Edward Schmattarz – pochodził z Opola, chociaż późniejszą 

karierę robił już poza macierzystym miastem. Śluby zakonne złożył 

w 1773 r., a kapłańskie 3 lata później. Następnie został wikariuszem – 

superiorem w Nysie. W 1790 r. rekomendowany do stopnia bakałarza, 

przez trzy lata był mistrzem nowicjatu oraz kaznodzieją polskim przy 

kościele św. Józefa we Wrocławiu. Był też kaznodzieją zwyczajnym 

przy konwencie w Raciborzu. W 1798 r. w wieku 46 lat prezentowany 

na magistra teologii
58

. 
 
 – Leopold Klanitza, jako przeor opolski był konsultantem kapituły 

w 1793 r. Na kolejnej kapitule w 1795 r. rekomendowany na magistra 

generali, jednocześnie przeniesiony do klasztoru w Raciborzu. 

W 1808 r. uzyskał tytuł magistra ambony
59

. 

 

 Najwięcej przez konwent opolski przewinęło się jednak kaznodzie-

jów generalnych ( bądź nominatów do tej godności). Byli wśród nich: 

Jerzy Langer, dla którego klasztor w Opolu był macierzystym 

i w którym spędził przeszło 20 lat jako kaznodzieja główny ( niedziel-

ny). W 1760 i w 1765 został przez kapitułę rekomendowany na ka-

znodzieję generalnego, w wieku lat 53, będąc od 28 lat profesem. Był 

także kaznodzieją w polskim kościele św. Józefa we Wrocławiu. 

Zmarł w 1778 r.
60

 Warto dodać, że przy rekomendacji na tę godność 

———— 
55 BUWr., sygn. IV F 249, s. 218. 
56 BUWr., sygn. IV F 222. 
57 K. D o l a, Dominikanie w Nysie, s. 121. 
58 Ibidem, s. 121-122. 
59 Acta Diaetarum, s. 191, 212, 213, 222, 223. 
60 Ibidem, s. 8, 38, 117, 158, 260, 269. 
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odwoływano się zwłaszcza do dobrego, pobożnego życia oraz zaanga-

żowania w działalność duszpasterską, głównie kaznodziejską (najczę-

ściej w roli tzw. kaznodziejów różańcowych). 

 Innymi rekomendowanymi w 1766 r. i 1768 r. do predykatury ge-

neralnej był Tomasz Hoffman
61

, Bartłomiej Gurowski (1766)
62

, Filip 

Baderman (rekomendowany w 1773 r.)
63

, Gorgonius Hertel (reko-

mendowany w 1767 r. i 1776 r.)
64

, Fortunat Adam (rekomendowany 

w 1779 r.)
65

, Jan Bede (rekomendowany w 1788 r.)
66

, Franciszek Kla-

ar (rekomendowany w 1790 r.)
67

, Ferdynand Schubert (rekomendo-

wany w 1799 r.)
68

, Henryk Bartsch (rekomendowany w 1806 r.)
69

. 

 W źródłach osiemnastowiecznych znajdujemy również kilku ka-

znodziejów mniejszej rangi (główny, świąteczny, różańcowy)
70

, ale 

nawet ci często określani są jako osoby o miernym lub umiarkowa-

nym talencie
71

, za to wielkiej pobożności. 

 Może ktoś powiedzieć, że przykład konwentu opolskiego nie jest 

typowy dla ukazania modelu szkolnictwa dominikańskiego na Śląsku, 

czy – szerzej – w Polsce. Już w średniowieczu szkoła opolskich domi-

nikanów nie stała na jakimś wyjątkowym poziomie, o czym świadczy 

fakt małej liczby studentów Studium Generalnego czy uniwersytetów 

zagranicznych. Z środowiska opolskich dominikanów nie wywodził się 

też żaden znany lektor, nie mówiąc już o profesorach. Konwent zawsze 

był niewielki, a dodatkowo w okresie nowożytnym narażony na wielo-

krotne szykany i ucieczki. Jak pokazują dotychczas rozpoznane źródła 

konwent opolski nie był odskocznią do dalszej kariery naukowej, wręcz 

przeciwnie, często stanowił miejsce spokojnej „zakonnej” emerytury po 

latach wytężonej pracy dydaktycznej i kaznodziejskiej. 

 Bardzo często patrzymy na osiągnięcia edukacyjne dominikanów 

przez pryzmat ich największych ośrodków: Krakowa, Wrocławia, 

———— 
61 Ibidem, s. 83, 122, 138, 172. 
62 Ibidem, s. 85. 
63 Ibidem, s. 122. 
64 Ibidem, s. 157, 258, 264, 265. 
65 Ibidem, s. 266. 
66 Ibidem, s. 269. 
67 Ibidem, s. 186, 198, 211. 
68 Ibidem, s. 272, 274. 
69 Ibidem, s. 274. 
70 Tak wynika chociażby ze spisu z 1766 r., ibidem, s. 59. 
71 Tak według charakterystyki w ibidem, s. 345-346. 
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Poznania czy Lwowa, a zapominamy o dziesiątkach małych konwen-

tów, takich właśnie jak Opole. Patrząc z tego punktu widzenia może 

się okazać, że przekład Opola jest bardziej typowy, niż nam się to na 

pierwszy rzut oka wydaje. 

 

_________ 

 

 
ANNA POBÓG-LENARTOWICZ 

 

DOMINICAN SCHOOLS AND STUDIA IN OPOLE  

IN THE MODERN ERA ON THE BACKGROUND  

OF DOMINICAN SCHOOL SYSTEM IN SILEZIA 

 

Summary 

 

 The example of Opole convent is not typical for presenting the model of Domini-

can school system in Silezia, or – on a wider scale – in Poland. Already in the Middle 

Ages the Dominican school in Opole did not offer education on an exceptional level, 

which is testified by a small number of students in Studium Generale or foreign uni-

versities. No well known lectors, let alone professors came from the milieu of the 

Opole Dominicans. The Convent was always rather small and – additionally – in the 

modern era it was subject to numerous persecutions and escapes. As hitherto known 

sources show, the Opole Convent was not a good stepping stone to further academic 

career. Quite the opposite – it often constituted a venue for a quiet conventual retire-

ment after years of arduous didactic work and preaching. 

 
Translated by Hanna Rybkowska 
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KRZYSZTOF KACZMAREK 

 

 

 

 

SZKOŁY DOMINIKANÓW POZNAŃSKICH 

W XVI DO XIX WIEKU 
 
 
 Poznański klasztor pod wezwaniem świętego Dominika należał do 

najstarszych fundacji Zakonu Kaznodziejskiego na ziemiach polskich. 

Pierwsze próby osadzenia zakonników w tym ośrodku miały miejsce 

już w latach 30-tych XIII wieku. Jan Długosz doniósł w „Rocznikach” 

o tym, że ówczesny biskup poznański Paweł w roku 1231 ufundował 

braciom klasztor na prawym brzegu Warty, w osadzie Śródka, gdzieś 

w pobliżu kościoła św. Małgorzaty
1
. O losach tej fundacji wiadomo jed-

nak niewiele, a w literaturze cały czas trwają spory o to, czy biskupie 

plany zostały zrealizowane. Pewne jest natomiast, że w latach 40-tych 

XIII stulecia za sprawą książąt Przemysła I i Bolesława Pobożnego 

dominikanie osiedlili się przy położonym na lewym brzegu Warty ko-

ściele św. Gotarda, a następnie w ciągu kilkudziesięciu lat wybudowa-

li klasztor i nową świątynię, dedykowaną patronowi zakonu
2
. 

 Chociaż regularne badania nad historią tego domu zakonnego mają 

długą, sięgająca połowy XIX wieku, metrykę, klasztor poznański nie 

doczekał się dotąd żadnego ujęcia o charakterze monograficznym, 

które obejmowałoby swoim zasięgiem całe dzieje konwentu
3
. Trudno 

też podejrzewać, by studium takie powstało w najbliższych latach – 

aktualny stan badań w interesującej nas kwestii pokazuje bowiem, 

że uwaga historyków zajmujących się klasztorem św. Dominika pozo-

staje skupiona niemal wyłącznie na okresie średniowiecza, niewiele 

———— 
1 Ioannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, lib. sextus, Warsza-

wa 1975, s. 262: „Undecimo kalendas novembris Paulus poznaniensis episcopus cum 

consensu capituli sui fundat monasterium fratrum Predicatorum in Srzodka ad sini-

stram vie, que ducit de Srzodka in Glowynam, a regione ecclesie Sancte Margarethe”. 
2 Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. 1, nr 243. 
3 Wyjątkiem od tej zasady jest popularnonaukowa praca ojca J a n a  S p i e ż a, Domini-

kanie w Poznaniu, [w:] Poznańscy dominikanie, oprac. T. D o s t a t n i, Poznań 1997, s. 5-8. 
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natomiast jest opracowań pokazujących losy poznańskich dominika-

nów w stuleciach XVI-XIX
4
. Taki stan rzeczy ma również określone 

konsekwencje dla sposobu ujęcia problemu szkół poznańskich domi-

nikanów w niniejszym przyczynku. Fakt, iż podejmuję się w tym miej-

scu dać zarys dziejów prowadzonych przez braci studiów nie znając 

dobrze kontekstu ich działalności (jako ten kontekst traktuję zaś nowo-

żytne dzieje klasztoru poznańskiego) sprawia, że niniejsze rozważania 

należy traktować nie tyle w kategorii całościowego opracowania kultu-

ry umysłowej konwentu w dobie nowożytnej, ile uwag o charakterze 

wstępnym, wprowadzającym do problemu, które w przyszłych bada-

niach będą musiały być poddane starannej weryfikacji. 

 

 Rozważania na temat nowożytnych szkół poznańskich dominika-

nów należy rozpocząć od sprawy zasadniczej, to znaczy od wskazania 

źródeł, które umożliwią odtworzenie ich rodzajów, wewnętrznej orga-

nizacji i codziennej działalności. Wskazując te zabytki trzeba w pierw-

szej kolejności podkreślić, że – z nielicznymi wyjątkami – mają one 

postać rękopiśmienną. Od reguły tej odstają wyłącznie najstarsze, 

sięgające roku 1600, akta kapituł polskiej prowincji dominikańskiej 

wydane przez ks. Kamila Kantaka oraz ojca Romana Madurę
5
, a także 

publikowany dwukrotnie najstarszy nekrolog konwentu z Poznania
6
. 

———— 
4 Zob. głównie opracowania zebrane w tomie Nasi dominikanie, Kronika Miasta Pozna-

nia 2004, nr 3 (cyt. dalej: KMP); także S. Olczak, Dominikanie w poznańskich księgach 

święceń z lat 1588-1619, Roczniki Humanistyczne 34 (1986), z. 2, s. 381-385; 

R. W i t k o w s k i, Spory dominikanów poznańskich z gminą żydowską w XVI i XVII 

wieku, KMP 2006, nr 3, s. 117-122; o położeniu klasztoru w przededniu kasaty zob. 

M. L a u b e r t, Bettelmönche in der Provinz Posen, Monatsblätter für die Provinz 

Posen 16 (1915), nr 3, s. 33-37; P.F. N e u m a n n, Wykaz personalny klasztorów 

diecezji poznańskiej z 1812 roku. Rękopis OA II 40 w Archiwum Archidiecezjalnym 

w Poznaniu, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 79 (2003), s. 391-428 (cyt. dalej: 

ABMK); K. K a c z m a r e k, Źródła do dziejów szkół dominikanów poznańskich 

w dobie nowożytnej, Biuletyn Historii Wychowania 26 (2010, wyd. 2011), s. 59-68. 
5 K. K a n t a k, Przyczynki do dziejów dominikanów poznańskich, Kronika Miasta 

Poznania 5 (1927), s. 867-874 (cyt. dalej: KMP); idem, Dalsze przyczynki do dziejów 

dominikanów poznańskich, KMP 8 (1930), s. 335-342; Acta Capitulorum Provinciae 

Poloniae Ordinis Praedicatorum, t. 1 (ab anno 1225 ad annum 1600 celebratorum), 

ed. R.F. M a d u r a, Romae 1972 (cyt. dalej: ACPPOP 1). 
6 Kalendarz dominikanów poznańskich, wyd. K. K a n t a k, KMP 13 (1935), s. 398-

406; K. K a c z m a r e k, Nekrolog dominikanów poznańskich, Studia Źródłoznawcze 
43 (2005), s. 125-150. 
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Wszystkie inne materiały, w oparciu o które można rekonstruować 

nowożytne dzieje klasztoru św. Dominika i oświetlać działalność znaj-

dujących się w jego murach szkół są zgromadzone w zbiorach Archi-

wum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie oraz dwóch ar-

chiwach poznańskich: Państwowym i Archidiecezjalnym. 

 Wśród przechowywanych tam materiałów szczególnie doniosłe 

znaczenie dla badań nad nowożytnym szkolnictwem dominikańskim 

mają protokoły z posiedzeń kapituł polskiej prowincji dominikańskiej 

z XVII-XIX wieku, które zostały zebrane, opracowane i przygotowa-

ne do druku przez ojca Romana Madurę
7
. Liczący kilka tysięcy stron 

maszynopis tych akt jest bez wątpienia podstawowym zabytkiem, 

w którym należy przeprowadzić kwerendę w poszukiwaniu informacji 

oświetlających działanie szkół poznańskich dominikanów w wiekach 

XVII-XIX. Na znaczenie akt kapituł jako źródła do nowożytnych dzie-

jów szkół polskich dominikanów wskazał wiele lat temu J. Kłoczowski, 

który podnosił, że dzięki zapisanym w nich asygnacjom (skierowaniom) 

zakonników funkcyjnych do poszczególnych konwentów materiały te 

dają możliwość odtworzenia obsady studiów prowadzonych w klaszto-

rach i pozwalają przyjrzeć się kompetencjom poszczególnych wykła-

dowców
8
. Ważnym, choć w literaturze przedmiotu właściwie w ogóle 

dotąd nie wykorzystanym, uzupełnieniem postanowień kapituł prowin-

cjalnych są zachowane dla XVII i XVIII wieku akta posiedzeń rady 

(consilium) polskiej prowincji dominikańskiej, w których odnajdujemy 

licznych lektorów szkół poznańskich występujących w charakterze 

uczestników ich obrad lub świadków sygnujących spisane z nich proto-

koły, a także postaci zakonników typowanych do egzaminów na kolejne 

———— 
7 Acta Capitulorum Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum, t. 2 (ab anno 1603-
1700), maszynopis w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie 

(cyt. dalej: ACPPOP 2 i APPDK); Acta Capitulorum Provinciae Poloniae Ordinis 

Praedicatorum, t. 3 (a. 1701-1800), APPDK maszynopis; Acta Capitulorum Provinciae 
Poloniae Ordinis Praedicatorum, t. 4 (ab anno 1801-1863 et ab anno 1920-1978), 

APPDK maszynopis; ogólną charakterystykę tych materiałów dali: R.F. M a d u r a, 
Rękopisy akt kapituł prowincji polskiej OO. Dominikanów z lat 1505-1662 w Archiwum 

klasztoru krakowskiego OP, ABMK 46 (1983, s. 185-193; także J. K ł o c z o w s k i, 
Kapituły polskiej prowincji dominikańskiej w XVII wieku, [w:] Podług nieba i zwyczaju 

ziemskiego. Studia z dziejów architektury, sztuki i kultury ofiarowane Adamowi Miło-
będzkiemu, Warszawa 1988, s. 539-544; idem, Kapituły polskiej prowincji dominikań-

skiej w czasach saskich (1697-1772/1773), Sobótka 37 (1982), nr 3-4, s. 491-496. 
8 J.  K ł o c z o w s k i, Kapituły polskiej prowincji dominikańskiej w XVII wieku, passim. 
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stopnie naukowe
9
. Poza aktami kapituł prowincjalnych oraz sprawoz-

daniami z posiedzeń rady prowincji dominikańskie Archiwum w Kra-

kowie przechowuje jeszcze jeden zabytek, który ma kluczowe znacze-

nie dla odtworzenia działalności szkolnej klasztoru poznańskiego – 

jest nim „Księga” krakowskiego Studium Generalnego, w której od-

notowano imiona braci pobierających w tym ośrodku nauki i promu-

jących się tamże na kolejne stopnie naukowe
10

. 
 Istotne znaczenie dla odtworzenia proces kształcenia zakonników 

w klasztorze św. Dominika w czasach potrydenckich mają także mate-
riały przechowywane w poznańskim Archiwum Państwowym

11
. Po-

siada ono zbiór dokumentów i akt tego domu zakonnego, w których 
zostali wymienieni liczni lektorzy nauczający w konwentualnym stu-

dium teologii, a także wykładowcy działających w Poznaniu szkół 

o profilu filozoficzno-teologicznym. Dwoma bez wątpienia najważ-
niejszymi zabytkami przynoszącymi ważne wiadomości prozopogra-

ficzne o poznańskich lektorach są: mortuarz spisany na potrzeby po-
znańskich dominikanów w XVIII i XIX wieku

12
, a także księga uchwał 

rady (consilium) konwentu św. Dominika, założona przez przeora 
Kandyda Nadalińskiego w roku 1724 i spisywana przez następnych 

sto lat (do roku 1822)
13

.  

 Ostatni z interesujących nas zbiorów archiwaliów podominikań-

skich jest przechowywany w miejscowym Archiwum Archidiecezjal-

nym. Wśród znajdujących się tam materiałów szczególne znaczenia 

———— 
9 Liber Consiliorum Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum ab anno 1610 die 
19 Maii usque ad annum 1627, APPDK, sygn. Pp 37; Liber Consiliorum Provinciae 
Poloniae Ordinis Praedicatorum sub Admodum Reverendo Patre Fratre Ioanne 
Waxman S.T.M. Provinciali Poloniae Ordinis Fratrum Praedicatorum ab Anno Do-

mini MDCLXXIV die XIII May, APPDK, sygn. Pp 38; Liber Consiliorum Provin-
ciae Poloniae sub ARPF Georgio Trebnic STM Provinciali Poloniae Ordinis 
FF Praedicatorum ab anno 1631 die 10 May, APPDK, sygn. Pp 155. 
10 Liber Studii Generalis Cracoviensis, APPDP, sygn. Kr 20 (cyt. dalej: LSGC). 
11 Na temat tych materiałów zob. Z. W o j c i e c h o w s k a, Dokumenty i akta klasz-
torne w Archiwum Państwowym w Poznaniu – dzieje, zawartość i metody opracowa-
nia, Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny 4 (1996, wyd. 1997), s. 57-72. 
12 Catalogus Mortuum Conscriptus pro Conventu Formali Posnaniensi Anno Domini 
1798, AAP, sygn. Dominikanie Poznań 75. 
13 Liber Consiliorum Conventus Posnaniensis sub prioratu Admodum Reverendi 

Prioris Sacrae Theologiae Lectoris Patris Candidi Nadaliński Anno Domini 1724 die 24 

Ianuarii inchoatus, APP, sygn. Dominikanie 74 (cyt. dalej: LCCP). 
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ma – bardzo rzadka w warunkach polskiej prowincji dominikańskiej – 

„Metryka” konwentu z Poznania, w której zostali odnotowani bracia 

składający w tym domu zakonnym profesje w okresie od ostatniej 

ćwierci XVI wieku do początku XIX stulecia
14

.  

 Z dokonanego przeglądu źródeł można wyciągnąć dwa główne 

wnioski: 1) rękopiśmienny charakter, w jakim przetrwała zdecydowa-

na większość interesujących nas materiałów daje co prawda bardzo 

interesujące perspektywy badawcze, ale wymaga przeprowadzenia 

żmudnych i bardzo czasochłonnych kwerend; 2) wśród wymienionych 

wyżej zabytków, z wyjątkiem „Księgi” krakowskiego Studium Gene-

ralnego, nie odnajdujemy przekazów, które można by określić mia-

nem typowych „akt szkolnych”. Specyfika dostępnych materiałów 

sprawia więc, że badania nad nowożytnymi szkołami poznańskich 

dominikanów sprowadzają się w dużej mierze do analiz o charakterze 

prozopograficznym; inaczej mówiąc, losy szkół działających w po-

znańskim klasztorze św. Dominika w XVI-XIX wieku można rozpo-

znać głównie w drodze rekonstrukcji biografii zakonników zaangażo-

wanych w ich działalność. 
 
 System szkolny Zakonu Kaznodziejskiego ma starą, sięgającą po-

czątków wspólnoty metrykę. Już w najstarszych Konstytucjach domi-

nikańskich znalazły się rozporządzenia dotyczące nauczania zakonni-

ków, wiele miejsca poświęcały tej kwestii także kolejne kapituły ge-

neralne – w ich aktach odnajdujemy liczne postanowienia dotyczące 

typologii i zasad działania różnych studiów, począwszy od konwentu-

alnych szkół teologii aż do zakonnych Studiów Generalnych. Organi-

zacja dominikańskiego szkolnictwa ukształtowała się w swym zasad-

niczym zrębie w II połowie XIII wieku, w niezmienionym w zasadzie 

kształcie przetrwała do końca średniowiecza i była wspólna dla 

wszystkich prowincji zakonnych, w tym także dla prowincji polskiej. 

Składały się na nią: 1) nowicjaty prowadzone na własne potrzeby 

przez wszystkie klasztory, w których zaznajamiano kandydatów na 

profesów z zasadami życia w zakonie, jego duchowością i – jeżeli 

———— 
14 Metrica Fratrum, Professorum in conventu Posnaniensi Sancti Dominici Ordinis 

Praedicatorum ab 1576 sub Provincialatu RPF Georgii Trebnic sub Prioratu RPF 

Hyacinthi Choryński STB a Fratre Luca Plessoviense renovata et ex Authentico fideli-

ter Transumpta atque ad modellum delinaetum redacta, Archiwum Archidiecezjalne 

w Poznaniu, sygn. AZ 5/6 (cyt. dalej: Metryka). 
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była taka potrzeba – z rudymentami języka łacińskiego, niezbędnego 

w liturgii i dalszych studiach filozoficzno-teologicznych; 2) konwen-

tualne szkoły teologii, istniejące w każdym klasztorze, w których bra-

cia zdobywali pod okiem lektora formację niezbędną w pracy duszpa-

sterskiej (kaznodziejstwie i posłudze spowiedniczej); 3) szkoły party-

kularne, w których wybrani, najzdolniejsi, profesi odbywali pogłębio-

ne studia filozoficzno-teologiczne, językowe i muzyczne; 4) tak zwa-

ne Studia Generalia, czyli rodzaj zakonnych szkół wyższych, w któ-

rych kształcono lektorów i promowano zakonników na stopnie nau-

kowe w zakresie teologii
15

. 

 Czasy nowożytne przyniosły w tym systemie kilka ważnych zmian. 

W pierwszej kolejności trzeba przypomnieć o przeobrażeniach struk-

turalnych, polegających na istotnych przesunięciach granic poszcze-

gólnych prowincji dominikańskich, w tym także prowincji polskiej. 

Pod koniec XVI i w I połowie XVII wieku z jej terytorium wydzielo-

no klasztory ruskie (1596-1612) oraz litewskie (1647) i ich utworzono 

z nich nowe okręgi zakonne; w stuleciu XVIII podobny proces miał 

miejsce na Śląsku – tamtejsze klasztory także oderwano od prowincji 

polskiej, po czym przyłączono je początkowo do czeskiego okręgu 

zakonnego, a następnie utworzono z nich w roku 1754 osobną kon-

gregację pod patronatem błogosławionego Czesława
16

. W wyniku 

tych zmian od prowincji polskiej odpadły duże i ważne na jej szkolnej 

mapie domy we Lwowie, Wilnie i Wrocławiu, do których uczęszczali 

na naukę nie tylko miejscowi profesi, ale też liczni zakonnicy z innych 

klasztorów; oderwanie tych domów od prowincji polskiej miało więc 

duże znaczenie dla jej geografii szkolnej w okresie nowożytnym. Na-

leży także podkreślić, że w okresie potrydenckim dominikanie podjęli 

gruntowne reformy zmierzające do odnowy życia zakonnego i zmieni-

li również działający dotąd system szkolnictwa – zreformowali zasady 

jego funkcjonowania i wprowadzili doń nieznane dotąd typu studiów. 

———— 
15 K. K a c z m a r e k, Szkoły i studia polskich dominikanów w okresie średniowiecza, 

Poznań 2005; M. Z d a n e k, Szkoły i studia dominikanów krakowskich w średniowieczu, 

Kraków 2005. 
16 Na ten temat głównie R. Ś w i ę t o c h o w s k i , Początki dominikańskiej prowincji 

ruskiej (1596-1602), Prawo Kanoniczne 23 (1980), nr 1-2, s. 51-86; S. B r z o z e c k i, 

Litewska prowincja dominikanów, [w:] Dominikanie. Gdańsk-Polska-Europa, pod 

red. D.A. D e k a ń s k i e g o, A. G o ł e m b n i k a i M. G r u b k i, Gdańsk-Pelplin 

2003, s. 139-164; K. D o l a, Dominikanie w Nysie 1749-1810, Opole 2009, s. 16-21. 
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Zmiany te polegały na odstąpieniu od rozproszonego (to znaczy ist-

niejącego w każdym klasztorze) nowicjatu oraz jego skoncentrowaniu 

w kilku wybranych, największych i mających nalepsze zaplecze klasz-

torach, na ustanowieniu nowych rodzajów szkół, czyli studiów mate-

rialnych i formalnych, a także na wprowadzeniu nieznanych wcześniej 

zasad obsadzania tychże przez personel nauczający, czyli organizo-

waniu konkursów na lektorów
17

. W tym miejscu rodzi się pytanie o to, 

jakie miejsce w tym systemie zajmował w XVI-XIX wieku poznański 

klasztor św. Dominika? 

 Podejmując próbę wstępnej [podkreślenie – K.K.] odpowiedzi na 

to pytanie trzeba przypomnieć, że dom ten, jako stolica kontraty wiel-

kopolskiej i jej największy konwent, odgrywał istotną rolę na eduka-

cyjnej mapie prowincji przez całe średniowiecze. Zgodnie ze ówcze-

sną praktyką bracia musieli (tak, jak inne domy) prowadzić na własne 

potrzeby nowicjat, wiadomo, że w murach klasztoru św. Dominika 

funkcjonowała od XIII wieku konwentualna szkoła teologii, wiemy 

także, że działały w nim okresowo różne szkoły o charakterze party-

kularnym. W XVI wieku dom w Poznaniu mocno podupadł, liczba 

zakonników w klasztorze obniżyła się okresowo poniżej konstytucyj-

nego progu 12 profesów, poznańscy dominikanie na pewien czas utra-

cili nawet pełnię praw konwenckich i musieli zgodzić się na miano-

wanie przeora przez kapitułę prowincji. Kryzys został jednak dość 

szybko zażegnany i już w latach 80-tych XVI wieku klasztor w Po-

znaniu zaczął odzyskiwać dawną pozycję. O rosnącej randze tego 

ośrodka w prowincji może świadczy ustanowienie w jego murach 

nowicjatu – w roku 1594 wizytujący prowincję polską generał zakonu 

Hipolit Beccaria wskazał kilka domów (wśród nich klasztor św. Do-

minika), które miały odtąd formować nowe kadry zakonne na swoje 

i innych konwentów potrzeby
18

. Co prawda wobec gwałtownego na-

———— 
17 Zob. J. K ł o c z o w s k i, Dominikanie prowincji polskiej w okresie reform trydenc-

kich, [w:] idem, Polska prowincja dominikańska w średniowieczu i Rzeczypospolitej 

Obojga (Wielu) Narodów, Poznań 2008, s. 353-362; R. Ś w i ę t o c h o w s k i, Szkol-

nictwo teologiczne dominikanów, [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 2, pod 

red. M. R e c h o w i c z a, Lublin 1975, s. 213-285; J. F l a g a, Sposób powoływania 

lektorów w studiach zakonnych w XVII i XVIII wieku oraz przysługujące im przywileje, 

Roczniki Teologiczne 42 (1995), z. 4, s. 43-63. 
18 Zob. ACPPOP 1, s. 517 – w roku 1594 wśród klasztorów wytypowanych do prowadze-

nia nowicjatu znalazły się domy w: Krakowie, Lwowie, Wilnie, Poznaniu oraz Gdańsku. 
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pływu do zakonu wielkiej liczby nowicjuszy od przełomu XVI i XVII 

wieku szybko okazało się, że liczba domów uprawnionych do prowa-

dzenia nowicjatu jest zbyt mała i w roku 1619 wydatnie ją powięk-

szono, ale nie zmienia to faktu, iż klasztor poznański znalazł się 

w wyniku tych regulacji w gronie kilkunastu najważniejszych domów 

prowincji, którym zlecono przyjmowanie i wstępne kształcenie no-

wych kandydatów do życia w zakonie
19

.  

 Praktyka prowadzenia próby w nowicjacie jest w przypadku klasz-

toru poznańskiego wyjątkowo dobrze udokumentowana, bowiem dys-

ponujemy źródłami, które pokazują w jaki sposób poznańscy bracia 

wywiązywali się z nałożonych nań obowiązków. Oświetlając tę kwe-

stię trzeba podkreślić na początku, że w XVII wieku (1612) władze 

prowincji wyznaczyły dokładne limity przyjęć do nowicjatu w każ-

dym uprawnionym do jego prowadzenia klasztorze. Numerus clausus 

nowicjuszy dla domu w Poznaniu został ustalony na poziomie 6 kan-

dydatów w skali roku i był (poza Krakowem – 8 osób) najwyższy 

w prowincji
20

. Konwent św. Dominika nie zawsze wypełniał ten limit 

i zdarzały się lata, w których do nowicjatu przyjmowano mniej kan-

dydatów, lub nawet nie przyjmowano ich w ogóle. Bywało jednak 

(i to stosunkowo często), że skala naboru do poznańskiego nowicjatu 

znacznie przewyższała normy wyznaczone przez władze zwierzchnie: 

w roku 1618 profesję złożyło 10 nowicjuszy, w 1629 było ich 8, 

w 1632 aż 15, w 1640 ponownie 8; w 1647 próbę rozpoczęło 10 no-

wicjuszy, w 1652 pozyskano ich 9, w 1667 było ich 12, zaś w roku 

1673 ich liczba wzrosła do 15
21

. Poznańscy nowicjusze mieli w klasz-

torze zapewnione dobre warunki do formowania swojego powołania – 

zgodnie z wytycznymi władz prowincji mieli oni do swej dyspozycji 

osobne od regularnego konwentu dormitorium i stałą opiekę specjal-

nego mistrza (magistra nowicjuszy), wyznaczanego spośród doświad-

czonych i dobrze wykształconych zakonników. Niektórych z nich 

(Abrahama Bzowskiego, Jerzego Trebnica, czy Bernarda Slewicza) 

wolno zaliczyć do najwybitniejszych postaci swoich czasów i to nie 

tylko w skali konwentu poznańskiego, ale całej polskiej prowincji 

———— 
19 J. K ł o c z o w s k i, Dominikanie prowincji polskiej w okresie reform trydenckich, 

s. 360. 
20 Ibidem. 
21 Metryka, fol. 16v-18r, 20v-21r, 21v-23r, 25v-26r, 28v-29r, 30v-31r, 34v-35r, 36v-38r.  
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dominikańskiej
22

. Prawo do wyznaczania magistrów nowicjuszy przy-

sługiwało z zasady kapitule prowincji. W protokołach z obrad władz 

prowincji zachowało się całkiem sporo takich nominacji z XVI-XIX 

wieku. W roku 1580 kapituła prowincji zebrana w Przemyślu wyzna-

czyła na przykład magistrem nowicjuszy w Poznaniu miejscowego 

profesa, brata Chryzostoma
23

, a trzy lata później (1583) kapituła san-

domierska wprowadziła na ten urząd brata Wincentego
24

. Zdarzało się 

jednak, że z różnych powodów zakonnicy nagle rezygnowali z pełnio-

nej funkcji i trzeba było szybko obsadzić wakujący urząd. W takiej 

sytuacji do działania przystępowała rada klasztoru (w skład consilium 

wchodzili: przeor, podprzeor, lektor teologii, posiadacze stopni nau-

kowych w tej dyscyplinie – naturalnie jeśli takowi w danym momen-

cie w klasztorze byli – oraz kilku innych, doświadczonych w życiu 

zakonnym braci), która wyznaczała do pełnienia opuszczonego sta-

nowiska nowego magistra. Dla przykładu – w dniu 9 października 

1724 roku Rada poznańskiego konwentu przyjęła do wiadomości fakt 

ustąpienia z urzędu magistra nowicjuszy Wojciecha Bielowicza i na-

tychmiast wyznaczyła na to stanowisko brata Hieronima Szpytma-

nowskiego
25

. Z kolei w dniu 24 października 1738 roku z funkcji 

przełożonego nowicjuszy ustąpił brat Piotr Rogo i z woli consilium 

poznańskich dominikanów został natychmiast zastąpiony przez miej-

scowego profesa Berengara Rudzkiego
26

. W roku 1749 ze stanowiska 

mistrza nowicjatu odszedł brat Bogusław Karpiński, a z woli klasztor-

nej rady na jego miejsce wybrano Eustachego Łazowskiego
27

; ten sam 

Eustachy Łazowski złożył zajmowany urząd w roku 1750, po czym 

consilium konwentu św. Dominika wyznaczyło na wakujące stanowi-

sko profesora filozofii Antoniego Dąbrowskiego
28

. Takie doraźne 

działania miały zapewne na celu utrzymanie ciągłości wykonywania 

obowiązków przez mistrzów nowicjatu i miały zapobiegać występo-

waniu na tym urzędzie choćby krótkich wakatów. Dane z „Metryki” 

———— 
22 Zob. J. D u c h n i e w s k i, Bzowski, Bzovius, Stanisław OP, [w:] Encyklopedia 

Katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol. 1261-1262. 
23 ACPPOP 1, s. 426. 
24 Ibidem, s. 448. 
25 LCCP, fol. 14. 
26 Ibidem, fol. 43. 
27 Ibidem, fol. 84. 
28 Ibidem, fol. 87-88. 
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konwentu dowodzą, że w Poznaniu stanowisko to było stale obsadzo-

ne, choć – zdaje się – kadencja mistrza nowicjatu była stosunkowo 

krótka i panowała na tym urzędzie duża wymienność. Teoretycznie 

kadencja przełożonego nowicjuszy powinna obejmować okres pomię-

dzy dwoma kolejnymi kapitułami, jednak w praktyce właśnie z uwagi 

na nagłe rezygnacje zakonników z pełnionej funkcji mistrzowie nowi-

cjuszy pełnili swoje obowiązki krócej, zdarzało się nawet, że bracia 

zmieniali się na tym urzędzie co roku.  

 Obok głównych magistrów nowicjuszy wśród profesów poznańskich 

odnajdujemy także zakonników wykonujących obowiązki ich pomoc-

ników, czyli „wicemagistrów”. W źródłach występują oni jednak bar-

dzo rzadko i trudno w tej sytuacji powiedzieć, czy funkcja ta miała cha-

rakter stały, czy też obsadzano ją w razie doraźnej potrzeby, na przykład 

w obliczu wyjątkowo licznego naboru kandydatów
29

. Jakość pracy 

przełożonych nowicjatu, to znaczy przygotowanie kandydatów do zło-

żenia ślubów, była oceniana przez specjalną komisję która egzamino-

wała nowicjuszy, oceniała ich formację religijną oraz rudymentarne 

wykształcenie i zdawała z przeprowadzonych rozmów relację radzie 

klasztoru. Ta, po zapoznaniu się w opiniami egzaminatorów, decydowa-

ła o dopuszczeniu kandydata do profesji i przyjęciu go w poczet kon-

wentu – w dniu 27 sierpnia 1736 roku komisja przeprowadziła na przy-

kład egzamin in ordine ad professionem nowicjusza Eustachego Ła-

zowskiego (późniejszego mistrza nowicjatu – zob. wyżej), po czym 

zezwoliła mu na złożenie ślubów
30

; podobnych przykładów dałoby się 

z poznańskiej Liber Consiliorum wynotować znacznie więcej. 

 Poza nowicjatem, którego celem było danie wstępnego przygoto-

wania religijnego i intelektualnego do życia w zakonie, w klasztorze 

poznańskim funkcjonowała również konwentualna szkoła teologii, do 

której – tak stanowiły zakonne przepisy – mieli uczęszczać wszyscy 

obecni w klasztorze profesi, by słuchać wykładów lektora i zdobywać 

w ten sposób wiedzę niezbędną w apostolstwie słowa. Prawo do no-

minowania lektorów należało do kapituły prowincji. Zachowane do 

dziś protokoły z jej obrad w XVI-XIX wieku dowodzą, że władze 

prowincji nie zaniedbywały tego obowiązku i regularnie wyznaczały 

———— 
29 Ibidem, fol. 38, gdzie spotykamy poznańskiego podprzeora i wicemagistra nowi-

cjuszy Justusa Marlikiewicza. 
30 Ibidem. 
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braci do wykładów w szkole konwentu św. Dominika. Z akt kapituł 

wynika, że w klasztorze św. Dominika obsadę szkoły konwentualnej 

stanowiło stale trzech lektorów Ograniczone ramy niniejszego opra-

cowania nie pozwalają przywołać wszystkich przykładów takich no-

minacji, więc wyłącznie w celu udokumentowania tezy o regularnym 

mianowaniu lektorów przez kapituły przywołamy w tym miejscu wy-

brane z jej akt przykłady. Na kapitule prowincji obradującej w Pozna-

niu w roku 1603 do miejscowego konwentu skierowano więc pro 

primo lectore brata Abrahama Bzowskiego, pro lectore secundo asy-

gnowano brata Kacpra z Warki, zaś „trzecim lektorem” wyznaczono 

brata Błażeja
31

. W roku 1607 kapituła obradująca w Lublinie skiero-

wała do klasztoru poznańskiego pro tertio lectore miejscowego pro-

fesa, brata Łukasza z Szamotuł
32

. Dwa lata później (1609) władze 

prowincji zebrane na obradach w Przemyślu zmieniły całą obsadę 

poznańskiej szkoły konwentualnej i skierowały do niej wszystkich 

trzech lektorów (Bernarda Pegaza, Walentego z Brześcia oraz – pro 

tertio lectore – fratrum Lachnicium)
33

. Praktyka wymiany całego lub 

części moderatorium konwentualnego studium teologii w Poznaniu 

była przez władze prowincji stosowana także w następnych latach – 

kapituła skorzystała z niej na przykład w roku 1616, kiedy do klasz-

toru św. Dominika skierowano wszystkich trzech lektorów
34

. Stałą 

obecność kilku lektorów teologii w murach konwentu poświadczają 

też zachowane w dużej liczbie protokoły z obrad rady klasztoru 

z XVIII wieku – jako osoby o wysokim statusie lektorzy z urzędu 

wchodzili w skład consilium i regularnie występowali w charakterze 

świadków na protokołach z jej posiedzeń
35

. 

 Z powodu słabego zaawansowania badań nad nowożytną prozopo-

grafią konwentu św. Dominika trudno powiedzieć coś więcej o intelek-

tualnej formacji poznańskich lektorów. Wolno podejrzewać, że najważ-

niejszym miejscem ich kształcenia było w tym okresie krakowskie Stu-

dium Generalne. Zachowana do naszych czasów nowożytna Liber Stu-

dii Generalis Cracoviensis wymienia dla samego tylko XVIII wieku 

———— 
31 ACPPOP 2, s. 13. 
32 Ibidem, s. 63. 
33 Ibidem, s. 103. 
34 Ibidem, s. 203. 
35 LCCP, passim. 
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ponad 20 zakonników z Poznania, którzy zdali w Krakowie egzamin 

lektorski i zyskali tym samym uprawnienia do prowadzenia wykładów 

w szkole konwentualnej
36

. Tytułem przykładu – w dniu 9 maja 1736 

roku egzaminy lektorskie w Krakowie złożył brat Kandyd Szember
37

, 

22 września tego samego roku procedurę tę przeszedł pomyślnie profes 

poznański Piotr Rogo
38

, nieco później (w dniu 16 czerwca 1738 roku) 

uprawnienia lektorskie uzyskał w Krakowie brat Berengar Rudzki
39

, 

pod sam zaś koniec XVII stulecia, w latach 1790-1796, w Krakowie 

wypromowało się na lektorów kolejnych czterech zakonników z kon-

wentu św. Dominika (Klemens Frasunkiewicz, Hipolit Meysner, Kac-

per Krygier i Florian Kube)
40

. Możliwe, że oprócz Krakowa poznańscy 

dominikanie zdobywali w tym czasie uprawnienia lektorskie w drugim 

Studium Generalnym istniejącym wówczas w prowincji polskiej, to 

znaczy w Warszawie. Stwierdzenie to jednak, do czasu przeprowadze-

nia badań nad działalnością Studium warszawskiego, musi zachować 

znamiona hipotezy. 

 Klasztor poznański – niezależnie od tego, że prowadził nowicjat 

i konwentualne studium teologii – był także siedzibą szkół o szer-

szym, międzyklasztornym, zasięgu. Znaczącą rolę w organizowaniu 

nauczania na tym poziomie dom ten odgrywał już w epoce średnio-

wiecza i utrzymał ją także w okresie nowożytnym
41

. Według ustaleń 

ojca R. Świętochowskiego potencjał intelektualny miejscowych za-

konników był w tych czasach na tyle duży, że w roku 1618 bracia 

wystąpili z projektem zorganizowania w konwencie św. Dominika 

zakonnego Studium Generalnego. Co prawda ten ambitny projekt nie 

został zrealizowany z uwagi na gwałtowny sprzeciw dominikanów 

związanych z taką samą szkołą działającą w Krakowie, ale mimo to 

dom w Poznaniu był na tyle znaczącym ośrodkiem studiów teologicz-

nych, że w XVII wieku utworzono w jego murach tak zwane „studium 

materialne”, 6-letnią szkołę o profilu filozoficznym, a także „studium 

formalne”, 3-letnią szkołę teologiczną o uniwersyteckim poziomie 

———— 
36 LSGC, fol. 444-488. 
37 Ibidem, fol. 453. 
38 Ibidem, fol. 454. 
39 Ibidem, fol. 455. 
40 Ibidem, fol. 482-484. 
41 Na ten temat zob. K. K a c z m a r e k, Szkoły i studia, s. 208-310. 
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nauczania, jednak bez prawa do nadawania stopni naukowych
42

. Dzia-

łalność tych szkół poświadczają liczne zapiski w nowożytnych aktach 

kapituł prowincjalnych, w których odnajdujemy asygnacje dla ich wy-

kładowców oraz studentów. Na kapitule lubelskiej w roku 1607 zade-

cydowano na przykład o przeniesieniu profesa lubelskiego Cypriana 

do Poznania pro studio
43

. W tym samym celu asygnowała do klasztoru 

poznańskiego trzech zakonników kapituła piotrkowska z 1618 roku
44

. 

Z kolei kapituła obradująca w Krakowie w roku 1627 podjęłą decyzję 

o skierowaniu do konwentu św. Dominika brata Erazma pro lectore 

Physice, a także Justyniana Zaleskiego na studia teologiczne (pro studio 

Theologiae)
45

. Wykładowców nauczających w działającej w poznań-

skim klasztorze szkole filozoficznej przywołuje także cytowana wcze-

śniej „Metryka” konwentu św. Dominika, głównie z tego powodu, że 

zakonnicy ci często pełnili dodatkowo funkcję magistrów nowicjuszy. 

Stąd wiadomo na przykład, że w roku 1698 profesorem filozofii był 

w Poznaniu brat Hieronim Szmatrowicz
46

. W następnym roku tą samą 

funkcję pełnił brat Kazimierz Dylagowicz
47

, zaś w roku 1707 filozofię 

wykładał braciom Tymoteusz Balaszewski
48

. To samo źródło przywo-

łuje osobę brata Franciszka Pędzińskiego, profesora filozofii w szkole 

poznańskiej w roku 1720
49

, a także wykładającego tamże w następ-

nych latach (1724) Wojciecha Bilowicza
50

, czy Kandyda Szembera 

(1736)
51

. Choć oczywiście nie są to wszystkie możliwe przykłady 

odnotowanych w źródłach lektorów szkół partykularnych działających 

w klasztorze poznańskim w XVI-XIX wieku, ich przywołanie dobrze 

dokumentuje funkcjonowanie w nim w interesującym nas okresie tego 

typu studiów. Bardzo istotne dane o funkcjonowaniu szkoły „formalnej” 

w klasztorze poznańskim przynosi także Liber Studium Generalnego 

w Krakowie – na jej kartach odnajdujemy liczne informacje o promo-

———— 
42 R. Ś w i ę t o c h o w s k i, Szkolnictwo teologiczne dominikanów, s. 213 i 247. 
43 ACPPOP 2, s. 65. 
44 Ibidem, s. 284. 
45 Ibidem, s. 420. 
46 Metryka, fol. 44v-45r. 
47 Ibidem, fol. 45v-46r. 
48 Ibidem. 
49 Ibidem, fol. 48v-49r. 
50 Ibidem. 
51 Ibidem, fol. 52v-53r. 
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waniu poznańskich zakonników do stopnia bakałarza, prezentata 

i magistra teologii wraz z adnotacjami o ich wcześniejszej działalności 

szkolnej. W zapisce informującej o nadaniu bratu Wojciechowi Bal-

cerkowiczowi stopnia prezentata teologii z dnia 13 lutego 1727 roku 

czytamy na przykład, że wcześniej zakonnik ten przez dwa lata wy-

kładał filozofię w poznańskim studium „formalnym”
52

. Promowany 

na prezentata w dniu 18 września 1747 roku profes poznański Beren-

gar Rudzki miał znacznie dłuższy staż nauczyciela w tej szkole – wy-

kładał w niej bowiem filozofię przez dwa lata, a teologię spekulatywną 

przez lat sześć
53

. Także dwa lata wykładali filozofię w studium poznań-

skim promowani na prezentatów w dniu 6 października 1746 roku: 

Piotr Rogo oraz Grzegorz Święciszkiewicz; ten ostatni nauczał tam 

nadto przez sześć lat teologii spekulatywnej
54

. Dwuletni staż nauczy-

ciela w poznańskiej szkole miał również promowany na prezentata 

w dniu 12 lipca 1785 roku Tadeusz Rosa
55

. 

 Z przeprowadzonego wyżej przeglądu źródeł do dziejów konwentu 

św. Dominika w widać więc wyraźnie, że w XVII i XVIII wieku 

klasztor w Poznaniu odgrywał ważną rolę na szkolnej mapie polskiej 

prowincji dominikańskiej. Dom ten prowadził nowicjat na potrzeby 

własne i formował nowicjuszy dla innych klasztorów. O znaczeniu 

poznańskiego nowicjatu dla prowincji i zasięgu jego oddziaływania 

może świadczyć fakt kierowania na naukę do Poznania choćby sto-

sunkowo licznego grona młodych adeptów życia zakonnego ze Ślą-

ska, szczególnie w wieku XVIII, czyli w dobie przejścia tej dzielnicy 

pod panowanie pruskie i wprowadzenia obostrzeń przy naborze kan-

dydatów do miejscowych klasztorów
56

. W klasztorze poznańskim 

funkcjonowała stale konwentualna szkoła teologii – w obliczu dużej 

liczebności konwentu była ona stale obsadzona przez trzech lektorów 

mianowanych przez kapitułę prowincji. W Poznaniu funkcjonowały 

w tym czasie również szkoły międzyklasztorne o profilu filozoficz-

nym (studium materialne) i teologicznym (studium formalne), w któ-

rych pogłębioną formację naukową otrzymywali zakonnicy należący 

———— 
52 LSGC, fol. 340. 
53 Ibidem, fol. 349. 
54 Ibidem, fol. 355. 
55 Ibidem, fol. 362. 
56 W tej sprawie por. K. D o l a, Dominikanie w Nysie 1749-1810, s. 16-28. 
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do elity intelektualnej konwentu i prowincji, typowani do studiów 

zewnętrznych i promocji lektorskich. Powyższe ustalenia prowadzą do 

wniosku, który mówi o ważnym miejscu zajmowanym przez poznań-

ski klasztor św. Dominika na szkolnej mapie polskiej prowincji Zako-

nu Kaznodziejskiego w dobie potrydenckiej. 

 

_________ 
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Summary 

 

 In the 17th and 18th centuries the monastery in Poznań played an important role on 

the school map of the Polish Dominican province. The House kept a novitiate for its 

own needs and formed novices for other monasteries. The importance of the Poznań 

novitiate and its range of influence may be proven by admission of quite a numerable 

group of young adepts of monastic life from Śląsk (Silesia), especially in the 18th 

century, when the province passed under the Prussian rule and the number of admis-

sions to local monasteries was limited. In the Poznań monastery there permanently 

functioned a conventual theological school – due to the numerosity of the convent it 

was staffed by three lectors appointed by the province chapter. At the same time there 

also functioned in Poznań intermonastery schools of philosophical (material study) 

and theological (formal study) profiles, in which friars of the convent’s and province’s 

intellectual elite appropriated for external studies and lector promotions received 

educational formation. The abovementioned facts lead to the conclusion which out-

lines an important place of the Dominican Monastery in Poznań on the school map of 

the Polish province of the Order of Preachers in the post-Tridentine era. 
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SZKOŁA KLASZTORNA NA GÓRZE ŚWIĘTEJ ANNY 

I JEJ METODY NAUCZANIA 

W DRUGIEJ POŁOWIE XIX WIEKU 
 
 
 Śląsk, jako mała ojczyzna, był i jest specyficznym regionem. O tej 

specyficzności decyduje przede wszystkim trójwymiarowość kulturo-

wa: polska, morawsko-czeska i niemiecka oraz uwarunkowania doty-

czące okresowej przynależności państwowej. 

 Mając na uwadze całościowo pojęty Śląsk, należałoby zauważyć, 

że był przez 200 lat zarządzany przez Czechy i Morawy, następnie 

prawie taki sam okres przez Austrię, stając się w 1742 roku prowincją 

pruską. Ten fakt przyczynił się bezsprzecznie do tego, iż te trzy wy-

miary kulturowe, zachodziły na siebie i przecinały się. Ta swoista 

„wielowymiarowość” kulturowa na Śląsku mocno narastała w ciągu 

wieków, stale się potęgując. Tę wielowymiarowość kulturową można 

zauważyć także w liryce. Liryk i dramaturg z Głogowa, Andreas Gry-

phius (1616-1664) zwykł był mówić: „Przebudź się serce moje i po-

myśl”, zaś postać późnego romantyzmu Joseph Freiherr von Eichen-

dorff, miał odwagę nakazywać swemu rozumowi, by kochał. Szcze-

gólnym przymiotem ludzi Śląskiej Krainy jest „serce myślące” i „ro-

zum kochający”
1
. Również mało znany poeta wrocławski XVII wieku 

Heinrich Mühlpfort podkreślając wielowymiarowość kultury i języka 

nazwał Śląsk „szmaragdem Europy”, a Wrocław „kwiatem Europy”
2
. 

 W tym kontekście trzeba też koniecznie wskazać na najważniejsze 

miejsce pielgrzymkowe na Śląsku, gdzie owa trójwymiarowość „kultu-

———— 
1 Joseph Karl Benedikt Freiherr von Eichendorff, ur. 10 marca 1788 r. w Łubowicach 

koło Raciborza. Zmarł 26 listopada 1857 r. w Nysie. Znaczący poeta niemiecki epoki 

romantyzmu. Studiował prawo. Brał udział w wojnach napoleońskich przeciw Fran-

cji. Następnie był urzędnikiem państwa pruskiego. 
2 Heinrich Mühlpfort, ur. 10 lipca 1639 we Wrocławiu. Niemiecki poeta okresu Baro-

ku. Zmarł 1 lipca 1681 we Wrocławiu.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/10_marca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1788
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ubowice_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Racib%C3%B3rz
http://pl.wikipedia.org/wiki/26_listopada
http://pl.wikipedia.org/wiki/1857
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nysa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Romantyzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Prus
http://de.wikipedia.org/wiki/10._Juli
http://de.wikipedia.org/wiki/1639
http://de.wikipedia.org/wiki/1681


O. BŁAŻEJ BERNARD KUROWSKI OFM 246 

rowo-językowa” była stale praktykowana, również w oprawie religijno-

modlitewnej. Pielgrzymkowe, pątnicze centra to – w ujęciu Eichendorffa 

– „miejsca, gdzie niebo całuje ziemię”. Sanktuarium na Górze Świętej 

Anny od 1656 roku obsługiwane przez franciszkanów z prowincji Mało-

polskiej stało się bijącym sercem śląskiej krainy. Góra św. Anny uchodzi-

ła stale za „miejsce pojednania” pokoleń języków i kultury. Dlatego też 

tutaj Jan Paweł II podczas apostolskiej pielgrzymki w dniu 21 czerwca 

1983 r. zatytułował swą homilię stwierdzeniem: „Ziemia ta potrzebuje 

wielorakiego pojednania”. Góra Świętej Anny pojmowana, nie tylko 

w znaczeniu tzw. „Śląskiej Szwajcarii”, ale przede wszystkim jako miej-

sce zsyntetyzowanego proprium silesiacum, tj. specyficznie kulturowej 

tożsamości Śląska Opolskiego
3
. 

 Małopolscy franciszkanie po fali represji ze strony władzy pruskiej, 

padli ofiarą sekularyzacji w 1810 roku. Klasztor zlikwidowano, a re-

formaci rozpierzchli się po całej ówczesnej Europie. Jeszcze długo 

przez sekularyzacją, z przyczyn politycznych, z Polski na Górę 

św. Anny, nie przybył żaden młody zakonnik. Na rodzime, śląskie 

powołania też nie mogli liczyć, gdyż panowało zeświecczenie, upadek 

obyczajów i wynaturzenie ludu spowodowane wojnami. To zaś do-

prowadziło do niszczenia gorliwości religijnej i upadku wiary. Młodzi 

mężczyźni, potencjalni kandydaci do zakonu służyli w armii. 

 Po odejściu franciszkanów klasztor bardzo podupadł. Władze pań-

stwowe planowały go nawet rozebrać, i sprzedać materiał budowlany. 

Pomysły utworzenia szkoły, więzienia czy szpitala też się nie udały. 

Cele zakonne były bardzo małe i ciasne, a klasztor był niefunkcjonal-

ny. Ze strony władz państwowych były także próby przekazania klasz-

toru bonifratrom. Najprawdopodobniej prowincja bonifratrów nie była 

zainteresowana osiedleniem się na Górze św. Anny
4
. 

 Jednak w połowie XIX wieku, zaświeciła dla klasztoru iskierka 

nadziei. W 1852 r. biskup i kardynał wrocławski Melchior von Die-

penbrock sprowadził na Śląsk, nowy, bardzo popularny odłam zakonu 

franciszkańskiego, nazywany alkantarynami i przydzielił im, opusz-

———— 
3 A l f o n s  N o s s o l, Specyfika kulturowa Śląska Opolskiego, Góra św. Anny 2008, 

s. 1-14. 
4 Por. A. R a t h s m a n n, Fragmente aus der Geschichte der Klöster und Stiftung 

Schlesiens, Breslau 1811. s. 5-53. P. G a c h, Kasata zakonów na ziemiach dawnej 

Rzeczypospolitej i Śląska 1773-1914, Lublin 1984. s. 69-79. 
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czony od sekularyzacji przez zakonników z prowincji małopolskiej, 

klasztor na Górze św. Anny
5
. Alkantaryni oficjalnie zamieszkali 

w klasztorze w dniu 7 II 1852 r. Jednak ku zaskoczeniu biskupa, długo 

w nim nie pozostali, uważając go za obszerny i nie odpowiadający ich 

ideałom zakonnym. Jednak najistotniejszą przyczyną ich odejścia, 

była nieumiejętność nawiązania kontaktu z miejscową ludnością, któ-

ra zasadniczo nie używała języka niemieckiego. Ludzie przychodzący 

na Górę św. Anny modlili się także po polsku i morawsku. Nie mając 

gospodarzy klasztor ponownie opustoszał. Alkantaryni przenieśli się 

do Prudnika, gdzie zamieszkali w klasztorze położonym na ustronnym 

miejscu poza miastem. W lutym 1855 r. wspólnota ta została przez 

papieża Piusa IX rozwiązana, a zakonnicy na stałe opuścili Śląsk
 6.

 

———— 
5 Twórcami tego odłamu byli młodzi zakonnicy: Dezyderiusz Ernst i Lothar Oebeck, 

którzy w 1850 roku z klasztoru w Paderborn udali się do Rzymu. Obaj zakonnicy byli 

jeszcze klerykami. W Rzymie starali się uzyskać od papieża Piusa IX zezwolenie na 

całkowite uzależnienie się od macierzystej prowincji. Inicjatywa przedstawiona przez 

zakonników spodobała się papieżowi, który wyraził swoją zgodę i udzielił błogosła-

wieństwa Zakonnicy pozostali przez jakiś czas w Rzymie, gdzie skończyli studia 

teologiczne. Swoją nową ideę franciszkańską zarazili wielu młodych ludzi. Przyłączył 

się do nich duński malarz konwertyta Wojciech Kühler. Sam papież Pius IX przyjął 

go jako pierwszego nowicjusza i nadał mu imię Petrus a santo Pio. Odtąd był znany 

jako malarz franciszkański pod imieniem fra Pietro. Ojcowie Lotar i Dezyderiusz 

w 1851 roku otrzymali święcenia kapłańskie i po audiencji papieskiej udali się 

w drogę powrotną do Niemiec. Po powrocie uformowali nową wspólnotę zakonną 

w skład której weszło jedenastu zakonników. Por. A. N o w a c k, Franziskanerkloster 

St. Josef im Walde bei Neustadt OS, Neustadt 1920 s. 1-4. Tenże. Geschichte der 

Stadt Neustadt, Neustadt 1912 s. 290-217. A n t o n i  D u d e k, Alkantaryni na Śląsku 

(1847-1855), Wrocław 2006, s. 28-61. 
6 Przyczyną ich odejścia był konflikt pomiędzy klerem diecezjalnym a zakonnikami 

powstał na tle odprawianych nabożeństw. Został on jednak złagodzony przez kurię 

wrocławską i nabożeństwa w kościele alkaltarynów pod wezwanie św. Józefa nie 

mogły odbywać się równocześnie z nabożeństwami w mieście. Lud bowiem chętniej 

korzystał z posługi zakonników aniżeli kleru diecezjalnego. Drugi konflikt był o wiele 

ostrzejszy, powstał z powodu nieprawnego wyboru kustosza. Co prawda w końcu 

kardynał Diepenbrock wybór zaaprobował, ale konflikt nie został rozwiązany. Ojciec 

Lotar został zasuspendowany przez następcę Diepenbrocka arcybiskupa Henryka 

Förstera, gdyż głosił naukę niezgodną z nauką Kościoła katolickiego. Sprawa ta opar-

ła się o Stolicę Apostolską. Stała się bardzo również głośna na całym Śląsku. Ojciec 

Lotar był uważany przez ludzi za wielkiego męczennika. Arcybiskup Förster jeszcze 

raz powołał specjalną komisję, która zbadała sprawę ojca Lotara i alkantarzystów. 

Kiedy ojciec Lotar wyraził się z pogardą o zasłużonych wrocławskich profesorach 

teologii: „Wenn Sie einmal meine Unterricht hörten, würden Sie, wenn Sie aufrichtig 
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 Następca kard. Diepenbrocka, biskup Henryk Förster w 1859 r. dał 

wyraz swej sympatii do zakonu sprowadzając ponownie franciszka-

nów do diecezji wrocławskiej, przekazując im ponownie klasztor na 

Górze św. Anny. Byli to zakonnicy westfalskiej prowincji
7
. 

 W dniu 13 VIII 1859 r. do oddanego im klasztoru przybyli przed-

stawiciele prowincji św. Krzyża, reprezentujący ugrupowanie rekolek-

tów
8
. W 1859 r. ojców prowincji św. Krzyża przybywających na Górę 

św. Anny, niezmiernie zaskoczył fakt posługiwania się przez miej-

scową ludnością niezrozumiałym dla nich językiem. Nieumiejętność 

dostosowania się do istniejących warunków porozumiewania się spo-

wodowała nawet opuszczenie franciszkańskiej placówki przez kilku 

początkowo pełnych zapału zakonników, którzy wrócili do macierzys-

tych klasztorów w Nadrenii i Westfalii. Pozostali ojcowie, zdawali 

sobie sprawę z tego, że ich duszpasterstwo nie może tylko poprzestać 

na formach dotąd praktykowany, tj. głoszenia misji ludowych, reko-

lekcji dla poszczególnych stanów, organizowania ruchu pielgrzym-

kowego, opieki nad III Zakonem św. Franciszka czy posługi duszpa-

sterskiej w parafiach. Postawili sobie za cel, że w trakcie wielorakiej 

posługi duszpasterskiej w parafiach, podejmą się organizowania przy-

———— 
sind, bekennen müssen, dass Sie meine Schüler sein könnten. Ich versichere Sie, dass 

alle, die jetzt bei mir gewessen sind, durch meine mir von Gott selbst gegebene Ge-

lehrsamkeit und Weisheit überrascht worden sind”. Swoim podwładnym ojciec Lotar 

wykładał przez 10 godzin teologię. Początkowo Stolica Apostolska podchodziła 

z łagodnością do tegoż zakonnika. Został zaproszony do Rzymu. Jednak w podróż się 

nie udał, uważając ją za stracony czas. W dniu 19 grudnia 1854 roku papież Pius IX 

zamianował biskupa ordynariusza diecezji litomierskiej w Czechach, Augustyna Bar-

tłomieja Hille, nadzwyczajnym prokuratorem do zbadania sprawy alkantarynów prud-

nickich. Kiedy zakonnicy dowiedzieli się o nominacji papieskiej postanowili się 

usunąć z diecezji wrocławskiej. Dnia 7 lutego 1855 roku o godz. 16.00 odprawili 

ostatnie nabożeństwo i wyruszyli z Prudnika na zachód. Por. J. N o w a c k..., s. 9-26. 

J. C h r z ą s z c z, Kirchengeschichte Schlesiens, Breslau 1908. s. 240-241. 
7 Prowincja pod wezwanie Krzyża św. często naszywana w historiografii prowincją 

saksońską należała do najstarszych prowincji zakonu braci mniejszych. Bracia tej 

prowincji dali początek franciszkańskim klasztorom w Ameryce Północnej i Ameryce 

Południowej. Działalność apostolska braci był szczególnie owocna w Brazylii. Pro-

wincja ta została rozwiązana w 2010 roku na mocy dekretu generała zakonu, który 

zjednoczył pięć niemieckich prowincji franciszkańskich w jedną pod wezwaniem 

św. Elżbiety Turyńskiej z siedzibą w Monachium. 
8 S a l e z y  B o g d a n  B r z u s z e k, Sługa Boży Bernardyn dal Vago z Portogruaro 

(1822-1895) odnowiciel i apostoł jedności Zakonu Braci Mniejszych, w. Zjednoczenie 

Zakonu Braci Mniejszych w 1897 roku. Poznań 2001. s. 62-92. 
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szłego zaplecza zakonnego. W tym kierunku zmierzały również za-

chęty generała zakonu O. Bernardyna z Portogruaro, który uważał, że 

„z młodzieżą można najlepiej coś dobrego zainicjować i z nią można 

przygotować nową przyszłość”
9
. 

 Uwaga franciszkanów skupiała się przede wszystkim na zdolnej ślą-

skiej młodzieży męskiej, która odpowiednio ukształtowana, mogłaby 

zasilić szeregi zakonu. W czasie pracy duszpasterskiej zakonnicy począt-

kowo bardzo nieśmiało nawiązywali kontakty z klerem diecezjalnym. 

Zachęcali księży do podejmowania się uczenia języka łacińskiego co 

zdolniejszych chłopców. Następnie zwracali się do ministrantów, których 

ze względu na ich zdolności i postępy w nauce wskazywali zakonnikom 

księża parafialni. Często wyróżnienie to spotykało chłopców z bardzo 

ubogich, wielodzietnych rodzin śląskich, nie posiadający możliwości 

dalszej edukacji dzieci. W takich przypadkach ojcowie zakonni rodzicom 

proponowali przejęcia kształcenia ich dziecka. 

 Szeregi zakonu franciszkańskiego na Śląsku zasilili dwaj młodzi 

kapłani diecezjalni dobrze znani i szanowani, którzy na dodatek do-

brze znali język polski. Oni to, zostali skierowani do pracy na Górze 

św. Anny. Znając język polski, łatwiej było im nawiązać kontakt 

z pielgrzymami i kapłanami diecezjalnymi, do których przybywali 

z posługą duszpasterską. Wstąpienie do zakonu franciszkańskiego 

ks. Józefa Kleinwächtera, który przyjął imię zakonne Atanazy
10

 oraz 

———— 
9 A. G e m e l l i, Franciszkanizm, Warszawa 1988. s. 253. 
10 Archiwum Prowincji św. Jadwigi. Atanazy Kleinwächter, nr 51. P a w e ł  K l o s a, 
Athanazy Kleinwächter OFM (1826-1892), szkic biograficzny, „Studia Franciszkań-

skie”, t. 1. Poznań 1984, s. 309-317. Z małymi przerwami O. Atanazy przeżył na 
Górze św. Anny 30 lat życia zakonnego. Należał do największych kaznodziejów 

franciszkańskich na Śląsku. Zgodnie z zakonną tradycją nazywany został „Apostołem 
Śląska” O. Atanazy Józef Kleinwächter urodził się dnia 27 I 1826 r. w miejscowości 

Czodrów (Zieder) k. Kamiennej Góry na Dolnym Śląsku. Dzięki wrodzonym talen-

tom, szczególnie muzycznym, udało mu się bez trudu dostać do słynnego wrocław-
skiego gimnazjum św. Macieja. Pierwszym jego wychowawcą został ks. Henryk 

Förster, późniejszy arcybiskup wrocławski. Przy bogu życzliwego mu kapłana Józef 
robił postępy w nauce. Szczególnym darem jakim posiadał była łatwość uczenia się 

języków obcych. Po skończeniu gimnazjum podjął studia teologiczne. Uczęszczając 
na wykłady spotykał się z studentami polskimi, dzięki którym postanowił nauczyć się 

języka jakim porozumiewali się pomiędzy sobą. W dniu 26 VI 1850 r. otrzymał świę-
cenia kapłańskie. Będąc młodym kapłanem zasłynął jako dobry kaznodzieja. Został 

też duszpasterzem Polaków mieszkających we Wrocławiu. Później przebywał na 
wikariatach w Sychowie i Opolu. Po pięciu latach pobytu w Opolu został powołany 
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wikarego z Piekar Śląskich ks. Edwarda Schneidera, który w zakonie 

otrzymał imię Władysław
11

. To ci dwaj kapłani stali się prekursorami 

i odnowicielami życia franciszkańskiego na Śląsku. 

———— 
na stanowisko subregensa wrocławskiego seminarium duchownego. Oprócz obowiąz-

ków związanych z tym urzędem prowadził również lektorem języka polskiego. Za-
konnikiem postanowił zostać pod wrażeniem misji przeprowadzonych przez dwóch 

franciszkanów z prowincji saksońskiej. W dniu 13 IX 1860 r. za pozwoleniem bisku-
pa rozpoczął na Górze św. Anny nowicjat, przyjmując zakonne imię Atanazego. 

W tym czasie należał tam do nielicznych zakonników znających język polski. 
Po ukończeniu nowicjatu z woli przełożonych pozostał na Górze św. Anny. Od roku 

1864 był tam gwardianem. Z niezwykłym zapałem oddawał się posłudze przepowiada-
nia Słowa Bożego. Po Kulturkampfie, w 1887 r. ponownie został wybrany gwardianem 

w annogórskim klasztorze. Dzięki jego staraniom sanktuarium powróciło do pierwotnej 
świetności. Od roku 1888 na Górze św. Anny pracowało na stale pięciu ojców, którzy 

oprócz duszpasterstwa pielgrzymkowego zajmowali się głoszeniem misji, rekolekcji 

i pomocą duszpasterską w parafiach. Dzięki staraniom gwardiana nastąpiło ponowne 
ożywienie dwujęzycznego ruchu pielgrzymkowego i takich że obchodów kalwaryjskie. 
11 Archiwum Prowincji św. Jadwigi. Władysław Schneider, nr 52. P. K l o s a, Włady-
sław Schneider OFM (1833-1919), szkic biograficzny. „Studia Franciszkańskie”, t. 2, 

Poznań 1987, s. 161-163. A. N o w a c k. P. Ladislav Schneider ein berühmter ober-
schlesischer Franziskaner. Oberschlesisches Jahrbuch für Heimatgeschichte und 

Volkskunde. Bd. II, Breslau 1919 s. 112-121. A n t o n i  D u d e k, O. Władysław 
Schneider (1833-1910) śląski misjonarz w Ziemi Świętej, Wrocław 2002. s. 211. 

O. Władysław Edward Schneider urodził się 3 II 1833 r. w Rozkochowie (Roßwiede) 
niedaleko Głogówka. Na chrzcie św. otrzymał imię Edward. Był synem inspektora 

folwarcznego. W miejscowej szkole nauczyciel uczył dzieci tylko po polsku. Dlatego 
rodzice postarali się by ich syn prywatnie uczył się języka niemieckiego. Dzięki znajo-

mości tegoż języka mógł dalej kontynuować naukę, najpierw w Otmuchowie, a potem 
dzięki protekcji miejscowego proboszcza – w Nysie. W nyskim gimnazjum w 1851 r. 

zdał maturę i rozpoczął studia teologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Wiedzę 
poszerzał w tym kierunku również na uniwersytetach holenderskich, belgijskich 

i nadreńskich. W 21 roku życia zgłosił się do alumnatu wrocławskiego, by tam przygo-
tować się do kapłaństwa. Ze względu na brak wieku kanonicznego musiał czekać na 

święcenia kapłańskie. W tym czasie chętnie odwiedzał klasztor alkantarynów w Prudni-

ku. Tam też po raz pierwszych zetknął się z życiem franciszkańskim. Arcybiskup wro-
cławski Henryk Förster udzielił mu dnia 31 I 1857 r. święceń kapłańskich, po otrzyma-

niu których pracował jako wikariusz w Koźlu i Piekarach Śląskich. Tam też zasłynął 
jako organizator pielgrzymek. W czasie jednej z nich w 1859 r. po raz drugi zetknął się 

z franciszkanami na Górze św. Anny. Zauważył wtedy wielki brak zakonników znają-
cych język polski. Wiosną 1860 r. udał się do Wrocławia, by prosić swojego biskupa o 

zgodę na wstąpienie do Zakonu Braci Mniejszych. Biskup, wiedząc już o zamiarach 
innego swojego kapłana i subregensa seminarium Józefa Kleinwächtera, wyraził 

swoją zgodę. Przed wstąpieniem do nowicjatu ks. Schneider odbył jeszcze pielgrzym-
kę do Ziemi Świętej. W dniu 13 IX 1860 r. otrzymał na Górze św. Anny habit 
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 Znaną i cenioną postacią w omawianym czasie był proboszcz Mia-

steczka Śląskiego ks. Teodor Christoph, biednej i pozbawionej połą-

czenia komunikacyjnego wsi, która liczyła około tysiąca mieszkań-

ców. Katolicy i Polacy stanowili większość tej parafii, ale istniała też 

grupa ewangelików i żydów. Ks. Teodor pozostał w tej parafii jako jej 

duszpasterz aż do śmierci. Był przyjacielem O. Atanazego, którego 

bardzo często gościł w swojej parafii
12

.  

 Obaj zauważyli, że szkolnictwo elementarne na Śląsku w XIX wie-

ku nie przygotowywało młodzieży do kontynuacji nauki w gimna-

zjum. Dzieci wiejskie i z biedniejszych rodzin przygotowywano tylko 

do pracy na roli i do rzemiosła. Szkoła ludowa nie otwierała możliwo-

ści podjęcia dalszej edukacji. Nauka w gimnazjum była odpłatna, ale 

wydatki na naukę można było zmniejszyć wstępując do wyższej klasy 

gimnazjum po zdaniu egzaminu.  

 W taki właśnie sposób ks. Christoph postanowił, otworzyć wielu 

ubogim chłopcom drogę do nauki, przygotowując ich do egzaminów. 

———— 
św. Franciszka, a w raz z nim imię zakonne Władysław. Po rocznym nowicjacie 

O. Schneider złożył profesję i został skierowany do klasztoru w Wiedenbrück, by tam 

objąć stanowisko wykładowcy. Powierzona mu przez władze zakonne praca nie dawała 
mu jednak satysfakcji, dlatego powrócił na Śląsk i Górę św. Anny, gdzie rozwinął dzia-

łalność kaznodziejską. Jako misjonarz ludowy i duszpasterz kierował Kolońskim Towa-
rzystwem Bożego Grobu. Dzięki niemu na Śląsk docierają pisemka i broszurki propagu-

jące miejsca święte. Po wybuchu Kulturkampfu w czerwcu 1875 r. udał się najpierw do 
Holandii, potem zaś do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Stąd na polecenie 

Generała Zakonu udał się do Ziemi Święte, a Towarzystwo Kolońskie Grobu Świętego 
zleciło mu dodatkowo przeprowadzenie wizytacji w Palestynie, Egipcie i na Cyprze. 

W czasie swojego pobytu na Bliskim Wschodzie dzięki pomocy Towarzystwa zakupił 
działki budowlane w okolicach Emaus i Jerozolimy. Już w 1877 r. rozpoczął budowę 

hospicjum dla pielgrzymów w Jerozolimie. W tym czasie Generał Zakonu prosi go 
w liście, by przeniósł się na parę tygodni do Aleksandrii w celu zastąpienia chorego 

współbrata.  Zastępstwo to przeciągnęło się do ośmiu lat. I na tym terenie był niezmier-
nie aktywny. W dniu 30 VII 1884 r. sprowadził do Aleksandrii Siostry Boromeuszki, dla 

których wybudował klasztor. W roku 1886 powstają dwa następne domy Sióstr w Jero-
zolimie i Hajfie. W tym czasie też niestrudzenie oprowadzał pielgrzymów po miejscach 

świętych. Wielkim bogactwem są pisane przez niego listy i pamiętniki. Na Śląsk 
O. Władysław wrócił w 1887 r. początkowo z zamiarem spędzenia tam urlopu, który 

przekształcił się w pobyt stały. Przez jakiś czas był spowiednikiem katedralnym we 
Wrocławiu, potem pomagał przy budowie kaplic kalwaryjskich w Piekarach Śląskich. 
12 Ksiądz Teodor Christoph – kapłan niezwykły. Montes Tarnovicensis, Tarnowskie 

Góry 2005, nr 19. Paweł Pyrchała. Ksiądz Teodor Chrisoph, duszpasterz śląski, Gliwice 

2000, s. 1-45. 
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Poza miejscowymi zdolnymi chłopcami uczył również innych, którzy 

przyjeżdżali do niego z całego Górnego Śląska. Kilku chłopców 

mieszkało zawsze na probostwie, kilku u gospodarzy, zaś z chwilą 

przybycia i założenia własnego domu przez siostry służebniczki, rów-

nież i tam kilku chłopców mogło liczyć na gościnę. W czasie nauki 

w gimnazjum we Wrocławiu Ks. Teodor nauczył się języka polskiego, 

co w przyszłości bardzo mu pomogło w prowadzeniu duszpasterstwa, 

a także w przygotowaniu chłopców do nauki w gimnazjum. Przyjmu-

jąc uczniów nie kierował się przynależnością narodową czy wyzna-

niową. Uczył również protestantów i żydów. W ten sposób ks. Chri-

stoph utorował drogę do gimnazjum około dwustu wychowankom. 

 Te problemy zauważyli również franciszkanie z Góry św. Anny 

w wielu parafiach, które odwiedzali z posługą apostolską. W zakonie 

franciszkański brakowało ludzi, którzy dobrze znaliby język polski, 

znali kulturę i mentalność śląską. Jeżeli franciszkanie myśleli o swojej 

przyszłości na Śląsku i założeniu nowych placówek, potrzeba było 

nowych powołań. Franciszkanie rozmawiali o tym problemie z pro-

boszczami, by ci, uczyli zdolnych chłopców języka łacińskiego. Nie 

ukrywali, że planują założenie szkoły klasztornej na Górze św. Anny. 

W tym czasie obsadę klasztorną stanowili ojcowie, którzy byli przy-

gotowani do podjęcia się trudu nauczyciela. Przy różnych okazjach, 

przygotowanych przez kapłanów diecezjalnych, zakonnicy rozmawiali 

z ojcami rodzin, proponując kształcenie syna. Reakcję były różne. Ale 

najczęściej, taka propozycja była zaskoczeniem dla całej rodziny
13

. 

 Takie wydarzenie przedstawia w swoim pamiętniku znany fran-

ciszkanin O. Franciszek Czech, opisując swoje pierwsze spotkanie 

z O. Osmundem Laumanem, zakonnikiem franciszkańskim w zakrystii 

kościoła parafialnego: „ Pamiętam, że był to jesienny październikowy 

wieczór. Moja mama tak jak zawsze zresztą, poszła z nami do kościoła 

na różaniec. Byłem już wtedy ministrantem. Przyszedłem do zakrystii 

i zauważyłem nową, nieznaną mi do tej pory postać we franciszkańskim 

habicie. Franciszkanów z Góry św. Anny znałem, bo mój proboszcz 

często ich zapraszał do naszej parafii. Wtedy nie było jeszcze w naszym 

kościele światła elektrycznego, w zakrystii płonęła mała i oszczędna 

lampa „karbidówka” której używali górnicy w kopalni. 

———— 
13 B e r n a r d  K u r o w s k i, Franciszkanie Prowincji św. Jadwigi na Śląsku (1889-

1929), Wrocław 1996. s. 262-264. 
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 Byłem bardzo zdeprymowany, kiedy zobaczyłem nieznaną mi do-

tąd postać. Kiedy podszedł do mnie, to ogarnął mnie wielki strach. 

Jednak po chwili zauważyłem na jego twarzy uśmiech. Ze spokojem 

zapytał mnie: Chłopcze, czy nie chciałbyś zostać franciszkaninem. 

W tym momencie poczułem się jakby sparaliżowany. Po chwili 

uświadomiłem sobie, że zakonnik zadał mi pytanie. Nie potrafiłem 

odpowiedzieć. Próbowałem wykrztusić z siebie, że..., ale moje usta 

jakby nie potrafiły wypowiedzieć sakramentalnego TAK. 

 Wydawało mi się, że stałem sparaliżowany przed zakonnikiem całą 

wieczność. Co on mógł o mnie pomyśleć? Pamiętam, że położył mi 

swoją dłoń na ramieniu i z uśmiechem powiedział: "Chciałbym jutro 

po Mszy św. spotkać się z Twoim ojcem". Wtedy zamurowało mnie 

drugi raz. Klęczałem przy ołtarzu z różańcem w ręku i układałem 

plan, jak mam przekazać tę wiadomość mojemu ojcu. 

 Kiedy po różańcu wróciłem do domu, zauważyłem dziwne poru-

szenie. Mama bardzo poważnie i z przejęciem rozmawiała z ojcem. 

Raz po raz patrzyli w moim kierunku. Ostatnimi czasy byłem bardzo 

grzeczny i nic nie wskazywało na to, że otrzymam reprymendę. Potem 

zawołał mnie ojciec, popatrzył, przytulił do siebie i powiedział: „Mu-

szę ubrać najlepszy garnitur, ty wyczyść mi dobrze buty, bo jutro idę 

do naszego franciszkanina i to w twojej sprawie, chciałbym byś się 

uczył i był porządnym człowiekiem”. 

 Wieczorem po skromnej wieczerzy uklękliśmy z rodzicami do mo-

dlitwy. Modliliśmy się za trzy moje siostry, które były siostrami za-

konnymi. Jednej z nich nie widziałem nigdy na oczy, bo kiedy się 

urodziłem, to ona poszła do sióstr. Mama mi wiele o niej opowiadała. 

Tak bardzo chciałem ją poznać. 

 Jak w każdą niedzielę mój ojciec poszedł na sumę. Ubrany był tak 

odświętnie jakby w Wielkanoc, kiedy niósł figurę Pana Jezusa w proce-

sji. A po sumie była u proboszcza rozmowa, krótka i rzeczowa. Od wio-

sny otwieramy na Górze św. Anny szkołę klasztorną. Szukamy po para-

fiach zdolnych chłopców którzy chcieliby w przyszłości być franciszka-

nami. Wasz syn jest zdolny Proboszcz podszkoli go w długie zimowe 

wieczory w łacinie. Dalszej treści rozmowy ojciec nigdy nie zdradził. 

I tak z błogosławieństwem moich rodziców wiosną wyruszyłem na Górę 

św. Anny. Był to początek mojej franciszkańskiej przygody”
14

. 

———— 
14 F. C z e c h, Kollegserinnerungen. Seraphische Warte, 8:1929 s. 68-69. 
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 Mimo wielu zabiegów i starań wiosną 1870 roku nie udało się 

otworzyć szkoły klasztornej
15

. Dopiero jesienią 1870 r. prowincjał 

saksoński O. Grzegorz Janknecht przybył na Górze św. Anny i otwo-

rzył dwuklasową szkołę klasztorną, w której łącznie uczyło się 20 

uczniów. Rektorem szkoły został gwardian klasztoru O. Atanazy Kle-

iwächter, lektorami zaś ojcowie Wiktor Albert i Bonawentura Ma-

chiej
16

. Początkowo O. Bonawentura uczył języków klasycznych i ma-

tematyki, a O. Wiktor religii, muzyki i historii.  

 W roku 1872 doszło do uruchomienia trzeciej klasy. Wówczas 

28 chłopców zdobywało wiedzę we franciszkańskiej szkole na Górze 

św. Anny. Wśród nich obok chłopców ze Śląska, byli również z West-

falii i Nadrenii. Zgodnie z ułożonych w tym czasie planem nauczania 

poznawali oni arkana podstawowej znajomości języków niemieckiego 

i łacińskiego oraz greckiego i francuskiego. Poza tym uczono ich historii, 

matematyki, religii i muzyki. Program ten realizowało grono nauczyciel-

skie złożone z trzech zakonników i jednego nauczyciela świeckiego
17

. 

 Początki nie były łatwo. Liczba w następnym roku wzrosła do 

40 uczniów. Oprócz Ślązaków przyjęto także chłopców z Westfalii. Od 

samego początku w szkole panował wielki porządek. Trzeba się było 

uczyć. Warunki były trudne. Klasztorowi brakowało pomieszczeń. Salą 

wykładową był refektarz klasztorny.  Codzienne życie według relacji 

uczniów życie było radosne. Powoli przyzwyczajali się do klasztornego 

życia, porządku i dyscypliny. Poznawali braci i ojców, którzy okazali 

się bardzo sympatyczni. Nie wszystkim jednak odpowiadała dyscyplina 

zakonna i rygor szkolny. Wielu z tęsknoty za rodzicami i rodzeństwem 

wróciło do domu. Ojciec Franciszek pisał tak: „ Mnie się jednak ten styl 

życia zaczął podobać, byłem bardzo szczęśliwy. Moje wyniki w nauce 

nie były najgorsze. Często wieczorem myślałem o moim domu, ale 

z dnia na dzień klasztor stawał się moim domem. Kiedy w czasie wa-

kacji byłem w domu, moi rówieśnicy powiadali: On jest w semina-

rium u franciszkanów na Górze św. Anny”
18

. 

———— 
15 Z powodu braków jakichkolwiek dokumentów nie wiadomo jak długo musieli 

franciszkanie czekać na pozwolenie rządowe otwarcia szkoły na Górze św. Anny.  
16Bonawentura Machiej wstąpił do zakonu jako ksiądz diecezjalny.  
17 Die geschichtliche Entwickelung des Juvenats, Seraphische Warte. 3:1924 s. 112-114. 
18 F. C z e c h, Kollegserinnerungen, Seraphische Warte, 8:1929 s. 70-71. 
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 Program szkolny i wychowawczy franciszkanie przejęci od re-

demptorystów. Na Górze św. Anny chłopcy w dwóch pierwszych 

klasach byli dość zróżnicowani wiekowo, najmłodsi mieli 12 lat, 

a najstarsi 14. Było widać różnice w przygotowaniu do szkoły. Po-

czątkowo ta sytuacja stwarzała wiele problemów. Po czasie poziom 

się wyrównał. Przyjęto nietypową skalę ocen od 1 do 20. Promocję do 

następnej klasy zapewniało osiągnięcie co najmniej oceny „10”. Ry-

walizacja pomiędzy poszczególnymi klasami miała wielki wpływ na 

postępy uczniów w nauce, zwłaszcza  języka łacińskiego. 

 Również porządek dzienny chłopców uczących się w szkole anno-

górskiej był dość nietypowy. Uczniowie rozpoczynali każdy dzień 

o godzinie 4
30

. O godzinie 5
00

 w refektarzu klasztornym odbywały się 

modlitwy poranne. Po nich przez godzinę w poszczególnych klasach 

prowadzono studium. Po jego zakończeniu uczniowie udawali się na 

Mszę św. Potem pod okiem odpowiedzialnego za porządek brata za-

konnego, przez kwadrans sprzątano pokoje. Wychowankowie spotykali 

się w czasie rekreacji i wtedy tylko mogli ze sobą rozmawiać. Po po-

rannej kawie zbożowej z mlekiem przez 45 minut przebywali na wspól-

nej rekreacji. Potem przez dwie kolejne godziny odbywały się lekcje. 

Około godziny 10
00

 spożywano drugie śniadanie. Następnie do godziny 

11
45

 kontynuowane były zajęcia w klasach. Krótko przed obiadem ucz-

niowie uczestniczyli w adoracji Najświętszego Sakramentu. Po zakoń-

czeniu posiłku udawano się do kaplicy, gdzie towarzystwie rektora 

i lektorów uczestniczyli we wspólnych modlitwach w intencji szkoły. 

 Po ich zakończeniu uczniowie mogli sobie pobiegać i pobawić się 

w ogrodzie klasztornym lub kalwarii. Po godz. 14
00

 następowały dwie 

godziny lekcyjne. O 16-tej chłopcy otrzymywali podwieczorek, podczas 

którego czytano im wybrane artykuły prasowe. Później do 17
15

 przewi-

dziany był czas wolny. Następnie do kolacji chłopcy pod okiem wy-

chowawców odbywali studium. Kolacja przewidziana była na godz. 

18
30

. Następnie porządek dnia przewidywał odbycie od 19
15

 do 20
15

 

jeszcze raz studium połączone z colloquium. Na zakończenie swych 

obowiązków uczniowie jeszcze raz spotykali się pod przewodnictwem 

rektora w kaplicy, gdzie przed głównym ołtarzem odmawiano modli-

twy wieczorne. Chłopcy otrzymywali błogosławieństwo i w milczeniu 

około godziny dziewiątej wieczorem udawali się na spoczynek. 

 W niedziele program zajęć był inaczej rozplanowany. Przewidy-

wano poświęcenie więcej czasu na wspólne zabawy chłopców. Tylko 
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przed południem w refektarzu klasztornym odbywała się wspólna dla 

wszystkich nauka religii. Uczniowie co dwa tygodnie przystępowali 

do spowiedzi św. W niedzielę po spowiedzi wszyscy uczestniczyli 

w Komunii św. Dla urozmaicenia napiętego programu zajęć w czwartki 

uczniowie dłużej spali.  

 Dzięki ofiarności rodziców klasztor otrzymywał pomoc materialną. 

Było to zboże lub mąka, kartofle i warzywa. Niektórzy gospodarze 

przywozili także mięso. Bracia zakonni prowadzili gospodarstwo rol-

ne, z którego korzystali również uczniowie szkoły. 

 Po kilku latach można było zauważyć wielką więź, pomiędzy 

uczniami i zakonnikami. Uczniowie, mimo panującej dyscypliny, byli 

traktowani jak prawdziwi domownicy. Ich wzrastaniu i dojrzewaniu 

towarzyszył zawsze zakonnik. W okresie wakacji uczniowie wyjeż-

dżali do domu. Pomagali swoim rodzicom w gospodarstwie. Ale mieli 

wyznaczone lektury do przeczytania w czasie pobytu w domu. 

W czasie działalności szkoły klasztornej tylko kilku uczniów z West-

falii nie wróciło na Górę św. Anny.  

 Ojcowie św. Franciszka nie cieszyli się długo istnieniem szkoły 

klasztornej na Górze św. Anny. W dniu 1 IV 1875 r. szkołę zamknięto, 

podporządkowując się ustawodawstwu wprowadzonemu w okresie 

Kulturkampfu. Część uczniów udała się do rodzinnego domu, czekając 

na dalsze rozporządzenia władz zakonnych, które organizowały nową 

szkołę w Holandii. W sierpniu 1875 r. prowincja saksoński poinformo-

wał wychowanków szkoły klasztornej na Górze św. Anny, o możliwo-

ści udania się do Herrenveld w Holandii i kontynuowania dalszej nauki. 

 Nie wszyscy już spotkali się w Holandii. Kilku z nich podjęło dal-

szą naukę w gimnazjach państwowych. Niektórzy, oczarowani osoba 

Jana Bosko udali się do Turynu. Uczniowie szkoły klasztornej spotka-

li w Rzymie Ks. Franciszka Jordana, założyciela zgromadzenia księży 

salwatorianów. Na podstawie badań ks. profesora Antoniego Kiełba-

sy, wśród pierwszych polskich salwatorianów znależli uczniowie 

szkoły klasztornej na Górze św. Anny.  

 Wydawać by się mogło, że szkoła klasztorna na Górze św. Anny 

była niewielkim incydentem w historii zakonu franciszkańskiego. 

Dzieje zakonu pokazują, również na Śląsku wspaniałe szkoły fran-

ciszkańskie, którego typowym przykładem był klasztor głubczycki 

należący w XVIII wieku do prowincji czeskiej. Na uwagę zasługują 

gimnazja jezuickie na czele z gimnazjum św. Macieja we Wrocławiu.  
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 Kiedy na Śląsku szalał Kulturkampf, daleko w Holandii przygo-

towywali się do życia zakonnego w zakonie franciszkańskim młodzi 

Ślązacy. Po otrzymaniu święceń kapłańskich kilku z nich skierowa-

no na studia specjalistyczne do Rzymu. Kiedy Kulturkampf się za-

kończył młodzi, wykształceni i gorliwi zakonnicy wrócili na Śląsk. 

Oni to dali początek nowej franciszkańskiej prowincji pod wezwa-

niem św. Jadwigi
19

. 

 

_________ 

 

 
BŁAŻEJ BERNARD KUROWSKI OFM  

 

DIE KLOSTERSCHULE UND IHRE LEHRMETHODEN  

IN DER ZWEITEN HÄLFTE DES XIX JAHRHUNDERTS  

AUF DEM ST. ANNA BERG 

 

Zusammenfassung 

 

 Nach langen Jahren ihrer Abwesenheit auf dem St. Annaberg begannen sich die 

Brüder, die von der Westfallischen Franziskanerprovinz gekommen waren, lebhaft für 

die männliche Jugend zu interessieren, die in der Zukunft die Kloster in Schlesien ver-

stärken konnte. Am St. Annaberg-Kloster wurde von den Franziskanern Klosterschule 

gegründet, die dazu dienen sollte, die männliche Jugend zu gewinnen. Bei ihren Vertre-

tungen in den Pfarreien und mit Unterstützung der Pfarrer gelangten die Patres an die 

schlesischen Familien und schlugen den begabten Jungen vor, Lehre in der Klosterschu-

le zu beginnen. Diese Art der Berufungsseelsorge führte bereits nach einigen Jahren zum 

Erfolg. Leider wurde die Tätigkeit der Franziskaner durch die Zeit des Kulturkampfes 

unterbrochen, und die Schuler der Klosterschule gelangten nach Holland. Die Wartezeit 

wurde gut ausgenutzt. Nachdem der Kulturkampf vorbei war, wurden die ehemaligen 

Absolventen der Klosterschule, die inzwischen Philosophie – und Theologiestudien in 

Holland und Rom abgeschlossen haben, zu Wegbereitern der Entstehung der Selbstän-

digen Ordensprovinz in Schlesien. 

 

Übersetzung Błażej Kurowski 

 

 

———— 
19 B e r n a r d  K u r o w s k i, Franciszkanie Prowincji św. Jadwigi na Śląsku (1889-

1939), Wrocław 1996. s. 269-273. 
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SZKOLNICTWO KANONIKÓW REGULARNYCH 

NA ŚLĄSKU W ŚWIETLE REFORM PODEJMOWANYCH 

PRZEZ OPATA JOHANNA IGNACA MELCHIORA 

VON FELBIGERA – WYBRANE ASPEKTY 
 

 

 Kanonicy regularni na przestrzeni wieków wnieśli bezcenny wkład 

w rozwój nauki i kultury łacińskiej Europy. Należy zaznaczyć na 

wstępie, że geneza zakonu Kanoników Regularnych, swoimi począt-

kami sięga ideałów dawnego życia wspólnotowego gmin pierwszych 

chrześcijan skupionych wokół swojego biskupa, na wzór jerozolim-

skiego Kościoła. Na przełomie IV i V wieku powstają „kleryckie 

wspólnoty biskupie” praktykujące styl życia określanego jako „vita 

apostolica”, integrujący w środowisku miejskim posługę kapłańską 

z monastycyzmem. Kanonickie konwenty przyjmując regułę św. Au-

gustyna formalnie tworzą autonomiczne wspólnoty zakonne, odrębne 

od kanoników zwykłych, katedralnych czy kolegiackich (canonici 

saeculares). Synod laterański z 1059 r. inicjujący reformę gregoriań-

ską był swoistym impulsem i kierunkiem rozwoju nowej formy życia 

zakonnego. Przełom XI i XII wieku jest epoką pełnego rozkwitu za-

konu, nazywanym „wiekiem kanoników regularnych”, w którym rów-

nież następuje definitywne ukształtowanie zarówno zewnętrznych, jak 

i wewnętrznych struktur. Wspólnoty kanonickie wierne tradycji zwra-

cały więcej uwagi na działalność duszpasterską, w tym działalność 

oświatową, charytatywną i kulturową, w przeciwieństwie do zakonów, 

które realizowały swój pastoralny charyzmat w oparciu o benedyktyń-

ską regułę mający na celu głównie działalność misyjną lub własne 

uświęcenie. Stało się to także przyczyną, że w niektórych krajach, jak 

na przykład w Polsce, kanonicy regularni (canonici regulares) byli 
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w XII wieku chętniej widziani od tych „starych” zakonów o typowo 

monastycznym ideale życia
1
.  

 Wypada również wyjaśnić, że kolokwialnie kanoników regularnych 

nazywano „augustianami”. Właściwie przedmiotowy termin dotyczy 

zakonu eremitów reguły św. Augustyna
2
. Na funkcjonujący swoisty 

automatyzm myślowy kierujący się mylną zasadą: reguła św. Bene-

dykta to benedyktyni, reguła św. Franciszka to franciszkanie bez 

zasadniczego odróżnienia obserwancji, zwraca uwagę A. Pobóg-

Lenartowicz, wskazując jednocześnie na konsekwencje jego stosowa-

nia, które w rezultacie mogą doprowadzać do błędnych wniosków
3
. 

———— 
1 Do takich wspólnot zalicza się klasztor erygowany przez św. Augustyna w Hippo-

nie, gdzie prezbiterzy łączyli obyczaje monastyczne i ascetyczne z apostolatem kleru 

diecezjalnego. Właśnie do tych nurtów i tradycji nawiązują oraz odwołują się wszyst-

kie kongregacje kanoników regularnych, których ekspansja objęła większość ówcze-

snych prowincji kościelnych. J. U m i ń s k i, Historia Kościoła. Chrześcijańska staro-

żytność i wieki średnie, t. 1, Lwów 1933, s. 412-413. Por. H. S c h o p f, Augustiner-

Chorherren, [w:] Kulturgeschichte der christlichen Orden in Einzeldarstellungen, 

hrsg. P. D i n z e l b a c h e r, J. L. H o g g, Stuttgart 1997, s. 37-54; K. B o s l, Regu-

larkanoniker (Augustinerchorherren) und Seelsorge in Kirche und Gesellschaft des 

europäischen zwölften Jahrhunderts, München 1979, passim. Od V w. przyjmuje się, 

że duchownych żyjących we wspólnotach biskupich nazywano kanonikami canonici, 

(od grec. terminu , łac. canon oznacza regułę, normę) lub klerykami regular-

nymi (clerici regulares). Natomiast radykalnie regułę św. Augustyna przyjęto we 

wspólnotach kanoniczych dopiero w XII wieku, wtedy w odniesieniu do kanoników 

zastosowano nazwę ordo canonicus sancti Augustini. Szerzej o genezie kanonikatu 

K. Ł a t a k, Kanonicy Regularni Laterańscy na Kazimierzu w Krakowie do końca XVI 

wieku, Ełk 1999, s. 15-25, tam też obszerny wykaz literatury przedmiotu. 
2 L. M a t u s i k, Wpływ myśli czeskiej na Śląsku w świetle rękopisów kanoników 

regularnych św. Augustyna w XIV i XV wieku, AUWr. Historia 17 (1970) nr 109, s. 45 
3 Na Śląsku zakonnicy augustianie-eremici w 1351 r. również zostali sprowadzeni do 

Wrocławia przez króla Czech Karola IV. Otrzymali kościół pod wezwaniem świętych 

Wacława, Stanisława i Doroty. Zatem w tym samym okresie we Wrocławiu mamy do 

czynienia z dwoma zakonami o podobnej nazwie: kanonikami regularnymi NMP na 

Piasku oraz augustianami-eremitami od św. Doroty. A. P o b ó g - L e n a r t o w i c z, 

Kanonicy Regularni na Śląsku. Życie konwentów w śląskich klasztorach Kanoników 

Regularnych w średniowieczu, Opole 1999 s. 24. Innym przykładem są Franciszkanie. 

Zakon Braci Mniejszych OFM potocznie nazywanymi Bernardynami, Franciszkanów 

Konwentualnych określa się także Minorytami – OFM Conv., Braci Mniejszych 

Kapucynów – OFM Cap, Franciszkanami Kapucynami lub tylko jako „Kapucyni”. 

Szerzej na ten temat por. A. J. S z t e i n k e, Struktury organizacyjne I Zakonu Fran-

ciszkańskiego na ziemiach polskich (XIII-XXI w.), [w:] Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, 

t. IX, red. J. W a l k u s z, Lublin 2010, s. 29-59. 
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Podobny problem dostrzega G. Constable, który stwierdza, że na-

gminnie kanoników regularnych mylono z innymi wspólnotami za-

konnymi i mnichami
4
. Natomiast o denominacji kanoników regular-

nych i augustianów wypowiada się K. Łatak, który widzi efekty wa-

dliwych konkluzji wynikających z nieuzasadnionego utożsamiania 

tych wspólnot zakonnych, a zwłaszcza wyrządzania swoistej „szkody” 

autonomicznym prepozyturom kanoników regularnych na Śląsku
5
. 

Dlatego stanowczo podkreśla, że: kanonicy regularni św. Augustyna 

nigdy nie byli augustianami, zaś augustianie eremici kanonikami re-

gularnymi. Kanonicy regularni byli od zawsze zakonem kleryckim, 

augustianie natomiast eremickim
6
. 

 Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie działalności 

oświatowej kanoników regularnych na Śląsku w czasach nowożyt-

nych, zwłaszcza na tle epoki, w której żył i pracował najwybitniejszy 

reformator szkolnictwa opat żagański Jan Ignacy Felbiger. Jest to 

zarazem odpowiedź na wnoszone postulaty B. Burdy, która wniosko-

wała aby szerzej upowszechniać w polskiej literaturze zarówno osobę, 

jak i dzieło J. I. von Felbigera
7
. 

 

 Szkoły kanoników regularnych u schyłku średniowiecza 
 
 Do Polski, jak twierdzi K. Łatak, kanonicy regularni przybyli w XI 

wieku, lecz zachowane źródła pisane o ich obecności pochodzą dopie-

———— 
4 G. C o n s t a b l e, The Reformation of the Twelfth Century, Cambridge 2008, s. 54-55. 

Zwrócenie uwagi na problematykę związaną z właściwą terminologią jest w pełni za-

sadna i istotna, gdyż w literaturze przedmiotu często na tym tle dochodzi do pomyłek. 
5 Kanonicy regularni – ordo canonicorum regularium santi Augustini, skrót: CRSA 

i augustianie – ordo eremitarum santi Augustini, skrót: OESA, to dwie różne instytucje, 

formacje zakonne, zarówno co do genezy, jak i historii. K. Ł a t a k, Augustianie czy 

kanonicy regularni. Głos w sprawie poprawnej denominacji, [w:] Przemijanie i trwanie. 

Kanonicy Regularni Laterańscy w dawnej i współczesnej Polsce. Materiały z Międzyna-

rodowej konferencji zorganizowanej z okazji 600-lecia fundacji opactwa Bożego Ciała 

w Krakowie, red. K. Ł a t a k, I. M a k a r c z y k, Kraków 2008, s. 39-40. 
6 Również ramy czasowe krystalizowania się struktur zakonnych obu wspólnot są rozbież-

ne. Kanonicy wyprzedzają epokę reformy gregoriańskiej, natomiast historia augustianów 

sięga XIII w., gdzie w Italii nasilił się ruch o eremickim profilu. Ibidem, s. 40. 
7 B. B u r d a, Jan Ignacy Felbiger – osiemnastowieczny reformator szkolnictwa ele-

mentarnego na Śląsku i jego wpływ na szkołę ludową w monarchii austriackiej, [w:] 

40-lecie powstania Uniwersytetu Śląskiego – szkolnictwo i nauka na Górnym Śląsku, 

red. A. B a r c i a k, Katowice 2009, s. 290. 
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ro z pierwszej połowy XII wieku
8
. Mimo wciąż toczącego się sporu 

dotyczącego erygowania pierwszego klasztoru kanoników regular-

nych na polskiej ziemi, zdaniem A. Pobóg-Lenartowicz pierwszy dom 

zakonny powstał prawdopodobnie na górze Ślęży w latach 1138/1142-

1145, a następnie w Trzemesznie
9
 oraz w Czerwińsku

10
. Do najstar-

———— 
8 K. Ł a t a k, Kanonicy Regularni Laterańscy, s. 25-26. 
9 A. P o b ó g - L e n a r t o w i c z, Edukacja historyczna w klasztorach Kanoników Regu-

larnych w średniowieczu, [w:] Edukacja historyczna a współczesność, red. B. K u b i s, 

Opole 2002, s. 179-180; B. K u r b i s o w a, O początkach kanonii w Trzemesznie, 

[w:] Europa Słowiańszczyzna – Polska. Studia ku uczczenia profesora Kazimierza 

Tymienieckiego, Poznań 1970, s. 327-343. Odnośnie kanonikatu regularnego w Polsce 

m.in. J. K ł o c z o w s k i, Zakony na ziemiach polskich w wiekach średnich, [w:] 

Kościół w Polsce. Średniowiecze, t. 1, Kraków 1966, s. 432; idem, Wspólnoty zakonne 

w średniowiecznej Polsce, Lublin 2010, s. 168-169; C. D e p t u ła, Przyczynek do 

dziejów Ślęży i jej opactwa, Roczniki Humanistyczne (dalej skrót: RH) 15 (1967) z. 2, 

s. 17-35; idem, Arrowezyjska reforma klasztorów w Polsce po roku 1180 a reforma 

premonstrateńska. Z problematyki przemian polskiego kanonikatu regularnego w śre-

dniowieczu, RH 17 (1969) z. 2, s. 5-49; L. M i l i s, L’orde des chanonies reguliers 

d’Arrovaise, Brugge 1969, s. 141 nn; idem, Les origines des abbayes de Ślęża et du 

Piasek a Wrocław, RH 19 (1971) z. 2, s. 5-27. W szerokim aspekcie poznawczym 

badania nad zakonem kanoników regularnych prowadzą m.in.: A. P o b ó g -

L e n a r t o w i c z (tzw. „trylogia”): Uposażenie i działalność gospodarcza klasztoru 

kanoników regularnych we Wrocławiu do początku XVI w., Opole 1994; eadem, Kanonicy 

Regularni na Śląsku. Życie konwentów w śląskich klasztorach Kanoników Regularnych 

w średniowieczu, Opole 1999; eadem, Konwent klasztoru kanoników Regularnych NMP 

na Piasku we Wrocławiu do początku XVI wieku, Opole 2007; W. M r o z o w i c z, Ka-

nonicy regularni św. Augustyna (augustianie) na Śląsku, Śląski Kwartalnik Histo-

ryczny „Sobótka” (dalej skrót: SKHS) 53 (1998) nr 3-4, s. 401-413; idem, Z dyskusji 

nad początkami klasztorów w średniowiecznej historiografii śląskiej, [w:] Origines 

mundi, gentium et civitatum, red. S. R o s i k, P. W i s z e w s k i, Wrocław 2001, 

s. 171-178, przede wszystkim Cronica monasterii canonicorum regularium (s. Augu-

stini) in Glacz, wyd. W. M r o z o w i c z, Wrocław 2003; K. Ł a t a k (red.), Święty 

Stanisław Kazimierczyk. Postać – Środowisko – Kultura – Dziedzictwo, Kraków 2010; 

idem, Prepozytury autonomiczne i kongregacje centralistyczne Kanoników Regular-

nych w dawnej Polsce, EST 2 (2001), s. 107-129; idem, Kongregacja krakowska 

kanoników regularnych laterańskich na przestrzeni dziejów, Kraków 2002; idem, 

Przemijanie i trwanie. Kanonicy Regularni Laterańscy w dawnej i współczesnej Pol-

sce. Materiały z Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej z okazji 600-lecia 

fundacji opactwa Bożego Ciała w Krakowie, red. K. Ł a t a k, I. M a k a r c z y k, 

Kraków 2008; W. G r a c z y k, Opaci kanoników regularnych z Czerwińska w kapitule 

kolegiaty św. Michała w Płocku, [w:] Przemijanie i trwanie, s. 129-136; idem, Zakon 

kanoników regularnych laterańskich w Polsce w XV wieku, [w:] Święty Stanisław 

Kazimierczyk, s. 201-208. J. M a r s z a l s k a, Źródła do badań nad dziejami klasztoru 

kanoników regularnych Bożego Ciała w Krakowie w zbiorach Archiwum OO. Cyster-
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szych polskich domów kanonicy regularni dotarli z północnych tere-

nów Francji i Belgii, z silnych ośrodków zakonnych należących do 

prężnej kongregacji w Arrovaise
11

. Na Śląsku oprócz ślężańskiego 

konwentu, który w połowie XII wieku został przeniesiony na wro-

cławską wyspę piaskową, istniało jeszcze opactwo w Żaganiu z pier-

wotną siedzibą w Nowogrodzie Bobrzańskim
12

. Istotnym centrum 

kulturowym, intelektualnym, a także ośrodkiem związanym z nurtem 

życia duchowego „devotio moderna”, stała się prepozytura Mons Ma-

riae w Kłodzku, ufundowana w 1349 r. przez mecenasa i donatora 

kanoników regularnych arcybiskupa praskiego Arnošta z Pardubic. 

Do Kłodzka zakonnicy przybyli z czeskich Roudnic, stąd przynależ-

ność klasztoru do kongregacji roudnickiej
13

. W 1405 r. sześciu zakon-

ników, prezbiterów z kłodzkiego konwentu utworzyło w Krakowie
14

 

(na Kazimierzu) najbardziej znaną wspólnotę w Polsce i Europie, 

klasztor pod wezwaniem Bożego Ciała. 

———— 
sów w Szczyrzycu [w:] Przemijanie i trwanie, s. 297-307; eadem, Miracula błogosła-

wionego Stanisława Kazimierczyka w czasach staropolskich [w:] Święty Stanisław 

Kazimierczyk, s. 105-115. 
10 Papież Hadrian IV w 1155 r. potwierdził wszystkie przywileje i uposażenie prepo-

zytury w Czerwińsku. K. Ł a t a k, Kanonicy regularni laterańscy, s. 26-27, tam też 

dalsza literatura. 
11 A. P o b ó g - L e n a r t o w i c z, Kanonicy regularni na Śląsku, s. 35-39; K. Ł a -

t a k, Kanonicy regularni laterańscy, s. 28-29 – ww. publikacje zawierają szeroki 

wykaz literatury przedmiotu. 
12 Opactwo w Żaganiu do 1282 r. było filią wrocławskiego klasztoru. W XIII w. 

posiadało filię także w Bytomiu Odrzańskim i od XV w. w Zielonej Górze. Natomiast 

konwent NMP na Piasku posiadały swoje prepozytury również poza Śląskiem 

[w:] Mstowie, Męce k./Kalisza oraz w Kaliszu, Kamieńcu Ząbkowickim, Oleśnie 

A. P o b ó g - L e n a r t o w i c z, Kanonicy regularni na Śląsku, s. 39-52. 
13 Np. W. M r o z o w i c z, Cronica monasterii, s. 1 nn; idem, Szkoła klasztoru kanoni-

ków regularnych – augustianów w Kłodzku w średniowieczu, [w:] Klasztor w kulturze, 

s. 63-81; L. M a t u s i k, Stan badań nad klasztorem kłodzkim na tle klasztorów augu-

stiańskich w Polsce, AUWr. Historia 23 (1964), s. 111-145; eadem, Niektóre aspekty 

dziejów klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku a zagadnienie „Psałterza floriań-

skiego”, SKHS 20 (1965) nr 3, s. 277-317; Odnoście osoby abpa Arnošta z Pardubic np. 

Arnošta z Pardubic (1297-1364) Postać – Środowisko – Dziedzictwo, red. L. B o b -

k o v á, R. G ł a d k i e w i c z, P. Vo r e l, Wrocław-Praha-Pardubice 2005, passim. 
14 W sprowadzeniu kanoników regularnych do Krakowa miała swój udział królowa 

Jadwiga Andegaweńska. Zgodnie z wolą królowej, po jej śmierci, król Władysław 

Jagiełło osadził kłodzkich zakonników na Kazimierzu. K. Ł a t a k, Kongregacja 

krakowska, s. 23, tam też obszerny wykaz literatury. 
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 Wielki wpływ na rozwój szkolnictwa wywarły klasztory, które 

z pracą duszpasterską łączyły także obowiązek otwierania i utrzyma-

nia szkół klasztornych troszcząc się tym samym o oświatę ludową
15

. 

W ciągu całego średniowiecza, jak słusznie zauważa R. Żerelik, Śląsk 

pokryty został gęstą siecią szkół: parafialnych wiejskich i miejskich, 

klasztornych, kolegiackich wraz ze szkołą katedralną
16

. Również wy-

mogi prawa kanonicznego obligowały do tworzenia przy parafiach 

szkół oraz placówek szpitalnych służących dobroczynności
17

. Niewąt-

pliwie dzięki formacji intelektualnej kanonicy regularni
18

 znacząco 

wyróżniali się na tle innych wspólnot zakonnych w tworzeniu i propa-

gowaniu edukacji. W zasadzie przy każdym śląskim opactwie wraz 

z istnieniem szkoły wewnętrznej kształcącej braci kleryków zakonnych, 

były tworzone szkoły zewnętrzne, edukujące na potrzeby miasta, do 

których uczęszczała świecka młodzież. Z nielicznych zachowanych 

źródeł dotyczących szkolnictwa klasztornego na szczególną uwagę 

zasługują najstarsze szkoły kanoników regularnych we Wrocławiu, 

Żaganiu i Kłodzku. Pierwsze wzmianki o uczniach wrocławskiej szkoły 

wewnętrznej „scholarach” – „fratres pueri” pochodzą z 1204 r.
19

 Na-

tomiast szkoła zewnętrzna działała najpóźniej od 1339 r. Jej rektorem 

został magister Jan Rademnicz
20

. Zgodnie z charyzmatem zakonnym 

———— 
15 W. U r b a n, Szkolnictwo w Archidiecezji Wrocławskiej, [w:] Zarys dziejów Diece-

zji Wrocławskiej, Wrocław 1962, s. 89.  
16 R. Ż e r e l i k, Szkolnictwo na średniowiecznym Śląsku, SKHS 3-4 (1998), s. 399. 

Zob. P. A. B u r d a, Untersuchungen zur mittelalterlichen Schulgeschichte im Bistum 

Breslau, Breslau 1916, s. 25-29; B. C l e m e n z, Geschichte des schlesischen Bil-

dungswesens im Mittelalter, Liegnitz 1927, s. 40-65. 
17 K. D o l a, Szkolnictwo w rejencji opolskiej w XIX wieku, Studia Pastoralne 1 (2005), 

s. 206. 
18 Por. H. D. W o j t y s k a, Duchowość kanoników regularnych, Saeculum Christia-

num (dalej skrót: SCh) 3 (1996), s. 123-130; idem, Nauka i nauczanie kanoników 

regularnych (na przykładzie kongregacji Bożego Ciała), [w:] Dzieje teologii katolic-

kiej w Polsce, t. 2, cz. 2, red. M. R e c h o w i c z, Lublin 1975, s. 451-507. 
19 Kodeks dyplomatyczny Śląska, red. K. M a l e c z y ń s k i, t. 1, Wrocław 1956, 

nr 106; H. Hoffmann, Sandstift und Pfarrkirche St. Maria in Breslau, Stuttgart-Aalen 

1971, s. 47; A. P o b ó g - L e n a r t o w i c z, Edukacja historyczna, s. 181. Eadem, 

Kanonicy regularni na Śląsku, s. 153 tam też wykaz literatury. W. M r o z o w i c z, 

Szkoła klasztoru kanoników regularnych- augustianów w Kłodzku w średniowieczu, 

[w:] Klasztor w Kulturze średniowiecznej Polski, red. A. P o b ó g - L e n a r t o w i c z, 

M. D e r w i c h, Opole 1995, s. 64-67. 
20 A. P o b ó g - L e n a r t o w i c z, Kanonicy regularni na Śląsku, s. 153-154.  
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przy szkole funkcjonowała równocześnie: bursa dla ubogich uczniów, 

łaźnia przyklasztorna, infirmeria (niewielki szpital). Z kolei opat Jodok 

w 1442 r. opracował i wydał statuty szkolne normujące zakres prac 

i obowiązków rektora szkoły, a także regulujące jego wynagrodzenie. 

Natomiast w myśl statutu nauczycielom zwiększył płace ale jednocze-

śnie podniósł im wymagania
21

. W opactwie żagańskim szkoła doszła 

do szczególnego rozkwitu za czasów opata Trudwina (1325-1347)
22

. 

Wiadomo, że szkoła klasztorna – „elementarna” istniała jeszcze przed 

1300 r. wraz z nowicjatem otwierającym perspektywy podjęcia studiów 

uniwersyteckich. W samym zaś klasztorze, dzięki dobrze wykształconym 

zakonnikom, w tym z prawa rzymskiego i kanonicznego, do których 

zaliczyć można opatów: Hermana (1347-1351), Ludolfa Oppil z Einbeck 

(1394-1422), czy Szymona I Arnoldiego ze Ścinawy (1450-1468), pro-

wadzono studium teologiczne na poziomie zbliżonym do akademickiego. 

Wśród kanoników wielu posiadało uniwersyteckie stopnie i tytuły baka-

łarzy i magistrów sztuk wyzwolonych
23

. Warto wspomnieć, że w Żaganiu 

w XIV i XV w. wymagano od wszystkich zakonników znajomości 

———— 
21 L. M a t u s i k, Ze studiów nad średniowieczną kulturą umysłową kanoników regu-
larnych na Śląsku. Jodok z Głuchołazów, SKHS 22 (1967) nr 1-2, s. 54-55, cyt. za 

A. P o b ó g - L e n a r t o w i c z, Edukacja historyczna, s. 182. 
22 W. U r b a n, Szkolnictwo w Archidiecezji, s. 92. Por. J. M a n d z i u k, Rola Kościoła 

katolickiego w szerzeniu oświaty na Śląsku do czasów pruskich, Colloquium Salutis 
(dalej skrót: CS) 14 (1982), s. 164; Łacińskie dystychy pod portretami z pocztu opa-

tów żagańskich zdobiących ściany północnego korytarza klasztoru głoszą m.in.: Herman 
(dziewiąty opat) – „Quamvis non habet cineres Canonia colendos, Sed Senensis ager 

mortua membra tegat, Attamen Hermannum recolit post saecula Doctum, Ac animo 
grato respicis illa Patrem”. Ludolf (piętnasty opat) – „Maximus Abbatum conscribit 

gesta priorum, Jura domus, census, rusque pecusque colit. Concilii Orator Pisas, nec non 
Synodorum Bresla, sed mala fert a Duce, civi domo”. Por. Sentencje [w:] Klasztor 

augustianów w Żaganiu zarys dziejów, red. S. K o w a l s k i, Żary 1999, s. 185-199.  
23 Studia teologiczne czy prawnicze kanonicy odbywali m.in. w: Krakowie, Pradze, 
Bolonii, Lipsku, Erfurcie. S. K o w a l s k i, Dziedzictwo [w:] Klasztor augustianów 

w Żaganiu zarys dziejów, red. idem, Żary 1999 s. 101. Szerzej na temat studiów 
uniwersyteckich kanoników regularnych A. P o b ó g - L e n a r t o w i c z, Kanonicy 

regularni na Śląsku, s. 154-156, tam też wykaz literatury. W średniowieczu Ślązacy 
studiowali najczęściej w Padwie lub Bolonii, a po 1348 r. w Pradze, od 1392 r. także 

w Erfurcie. W XV w. studiują w Krakowie, od 1409 r. w Lipsku, Wiedniu, a od XVI w. 
w Wittenberdze (1502 r.), Frankfurcie nad Odrą (1506 r.) oraz Jenie i Merseburgu.  

J. S w a s t e k, Starania i próby założenia uczelni akademickiej na Śląsku na prze-
strzeni XVI-XVIII wieku, CS 6 (1974), s. 99-100. 
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języka polskiego
24

, a w XVI wieku 28 opatowi Grzegorzowi I Kracke-

rowi (Dominus Gregorius Krackerus, genere Polonus) stale towarzy-

szyli Polacy
25

. Z kolei w XIV wiecznym Kłodzku kanonicy regularni 

byli skonfliktowani z joannitami. Podłożem długotrwałego sporu 

oprócz kontekstu duszpasterskiego stała się również utworzona przez 

kanoników szkoła, utrzymująca dobry, wysoki poziom nauczania, 

będąca konkurencją dla istniejącej już w mieście starszej joannickiej
26

. 

Podstawą do prowadzenia własnej szkoły stał się przywilej wystawiony 

10 października 1365 r. przez abpa Jana Očko z Vlašimi
27

, następcę abpa 

Arnošta z Pardubic, na mocy którego zakonnicy uzyskali pozwolenie na 

utworzenie zewnętrznego seminarium puerorum początkowo dla 16 

uczniów rekrutujących się spośród dzieci mieszczan i innych mieszkań-

ców Kłodzka. W zakresie obowiązków nowej szkoły, jak wskazuje 

W. Mrozowicz, znalazło się nauczanie sztuk, czytania i śpiewu, gdzie pod 

pojęciem sztuk należy rozumieć artes liberales
28

. Prawdopodobnie pro-

gram nauczania obejmował także kształcenie znajomości kalendarza 

kościelnego, czy malowania lub iluminowania dla potrzeb skryptorium. 

Naukę w szkole prowadził nauczyciel (leremeister), który jednocześnie 

pełnił funkcję rektora szkoły. Rektorami kanonickich szkół początko-

wo byli członkowie wspólnoty zakonnej, ale już od XV w. również 

duchowni świeccy, jak na przykład w kłodzkim konwencie. Kwestię 

———— 
24 Wśród opatów są polskie nazwiska, którzy pełnili posługę duszpasterską. E. M a -

l e c z y ń s k a, Tradycje szkoły polskiej na Śląsku na tle walki o narodowość [w:] 

Dolny Śląsk. Dzieje. Kultura, t. II, Wrocław-Warszawa 1948, s. 412. 
25 W katalogu opatów żagańskich pod datą 13.04.1550 r. czytamy: „magno semper 

Polonorum stipatus comitatu incedens”. Catalogus abbatum Saganensium [w:] Scrip-

tores Rerum Silesiacarum oder Sammlung Schlesischer Geschichtschreiber namens 

der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur (dalej skrót: SRS), wyd. 

G. A. S t e n z e l, t. 1, Breslau 1835, s. 495. 
26 W. M r o z o w i c z, Szkoła klasztoru kanoników, s. 66-67. Zob. J. P i e c h o c i ń -

s k a, Walka o szkołę w średniowiecznym Kłodzku, Rocznik Ziemi Kłodzkiej R. 11-13 

(1971-1973), s. 7-19. 
27 Jan Očko z Vlašimi (ur. ok. 1292 r., zm. 14.01.1380 r.) biskup ołomuniecki w latach 

1351-1364 i abp praski w latach 1364-1378. Pierwszy kardynał Kościoła w Czechach 

(kapelusz kardynalski i purpurę otrzymał 17.09.1378 r.). Por. M. M. B u b e n, Ency-

klopedie českých a moravských sídelních biskupů, Praha 2000, s. 333-337. 
28 Król Wacława IV postanowił wziąć szkołę kanoników regularnych pod swoją bezpo-

średnią opiekę, zezwalając zakonnikom na zwiększenie liczby uczniów z 16 do 24, naka-

zując jednocześnie aby była to liczba stała, uzupełniona w wypadku opuszczenia szkoły 

przez któregoś z uczniów W. M r o z o w i c z, Szkoła klasztoru kanoników, s. 68, 70. 
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ich wynagrodzenia określał niezbyt precyzyjnie przywilej Wacława 

IV
29

. Zapewne w szkołach kanoników regularnych zakres i program 

nauki zazwyczaj realizowany w przeciągu od trzech do pięciu lat opie-

rał się na modelu określanym jako stopień „trivium” obejmującym: 

gramatykę, retorykę i dialektykę. Absolwenci nabywali umiejętności 

pisania i czytania w języku łacińskim, a także zaznajomieni byli 

z podstawami arytmetyki, historii, liturgii, muzyki oraz śpiewu ko-

ścielnego
30

. Nie można ściśle ustalić literatury podręcznikowej w tym 

okresie, zwłaszcza dotyczącej szkoły elementarnej, co nie oznacza, że 

nie były używane
31

. Wiadomym jest, że każdy śląski klasztor kanoni-

ków regularnych dysponował imponującymi bibliotekami z bogatym 

i wszechstronnym księgozbiorem
32

, a ich zbiory w średniowieczu nale-

żały do jednych z największych w Polsce. Niestety klasztorne biblioteki 

na przestrzeni wieków uległy zniszczeniu na skutek pożarów, wojen, 

a w końcu zostały całkowicie zlikwidowane przez władze świeckie 

w 1810 r. w wyniku sekularyzacji
33

. 

 

 Sytuacja i problemy szkolnictwa kościelnego na Śląsku 

 na progu czasów nowożytnych 
 
 Kościół katolicki troszczył się o edukację młodych ludzi, miesz-

kańców miast i wsi, zarówno zamożnych, jak i ubogich. Swój wkład 

———— 
29 Ibidem, s. 68, 78. 
30 A. P o b ó g - L e n a r t o w i c z, Edukacja historyczna, s. 182. Por. K. Ł a t a k, 

Kanonicy regularni laterańscy, s. 302; W. M r o z o w i c z, Szkoła klasztoru kanoni-
ków, s. 68. Ponadto zdaniem R. Żerelika niższy szczebel nauczania, w zakresie 

trivium, zapewniały miejskie szkoły parafialne. Miały one dwa cele: 1o – zapewnienie 
dotkliwej luki w nauczaniu (funkcjonowały tylko szkoły klasztorne i katedralne),  

2o – nauczanie dzieci, które chciały kształcić się dalej (np. w szkole katedralnej) oraz 
tym, którym nauka pomagała w prowadzeniu późniejszej profesji. W szkole katedral-

nej nauczano w zakresie trivium i quadrivium, ale poprzedzał je kurs elementarny, na 

którym poznawano pismo łacińskie, modlitwy, psalmy, hymny i pierwszą gramatykę. 
W quadrivium uczono arytmetyki, geometrii, astronomii i muzyki R. Ż e r e l i k, 

Szkolnictwo na średniowiecznym Śląsku, SKHS 3-4 (1998), s. 396-398. 
31 A. Ś w i e r k, Średniowieczna biblioteka klasztoru kanoników regularnych św. Augu-

styna w Żaganiu, Wrocław 1965, s. 106-107.  
32 Por. S. S o l i c k i, Z problematyki średniowiecznych bibliotek śląskich, [w:] Śre-

dniowieczna kultura na Śląsku. Zbiór materiałów sesji naukowej Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Brzeskiej i Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego 

Brzeg 18-19 X 1974 r., red. R. H e c k, Wrocław 1977, s. 21-43. 
33 L. M a t u s i k, Niektóre aspekty dziejów klasztoru kanoników, s. 282. 
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w oświatę wnosiły zwłaszcza zakony, w tym kanonicy regularni. War-

to nadmienić, że wówczas nie było przymusu ani obowiązku szkolne-

go. Szkoły na ogół były płatne. Niektóre z nich miały od trzech do 

pięciu nauczycieli, którzy cieszyli się szacunkiem i byli zazwyczaj 

dobrze opłacani, lecz z biegiem lat ta sytuacja ulegała znacznemu 

pogorszeniu. W przeddzień reformacji szkoły, także uniwersytety 

przeżywają głęboki kryzys. Następuje upadek obyczajów i rozluźnie-

nie dyscypliny, również pilności i pobożności. Notuje się spadek licz-

by uczniów i studentów. Ponadto w toku reformacji wiele klasztorów 

i opactw zostaje zniesionych, sekularyzowanych, czy wręcz zniszczo-

nych. Pozbawiono duchowieństwo nie tylko posiadłości i mienia ale 

również i autorytetu. Należy dodać, że utrzymanie szkół opartych na 

religijnym fundamencie wiązało się z konkretnymi dochodami klasz-

torów i duchownych. Dotychczasowy stary porządek upadł, a wojna 

trzydziestoletnia niosąca śmierć i wyniszczenie dopełniła spustoszenia 

nie tylko materialnego ale i moralnego
34

. Ponadto zasada cuius regio, 

eius religio
35

, powszechnie stosowana przez książąt niemieckich 

i śląskich pomagała nie tylko w partycypowaniu w profitach osiąganych 

z zagarniętych dóbr i majątków kościelnych, ale przede wszystkim 

w krzewieniu reformacji, która rozszerzała się dość szybko na Śląsku za 

sprawą rad miejskich oraz niemal całej szlachty. Wówczas Wrocław 

stał się głównym i wiodącym ośrodkiem protestantyzmu
36

. Reformacja 

wstrząsnęła również życiem w klasztorach, co owocowało m.in.: roz-

luźnieniem dyscypliny zakonnej, znacznym spadkiem powołań, nie 

przestrzeganiem zasad życia we wspólnocie, nie zachowywaniem ślu-

bów posłuszeństwa, ubóstwa i czystości, nagannych praktykach zno-

szenia klauzury, brakiem rozwoju intelektualnego, dążeniem do świa-

———— 
34 J. P a n h o l z e r (opr.), Das dutsche Volksschulwesen vor Felbiger [w:] Johann 

Ignaz von Felbiger. Methodenbuch. Mit einer geschichtlichen Einleitung, Freiburg im 

Breisgau 1892, s. 14-15. 
35 Była to zdaniem J. Mandziuka tragiczna i nietolerancyjna zasada, wypracowana 

przez protestantów w 1555 r. na mocy pokojowych postanowień w Augsburgu, służą-

ca i sprzyjająca rozwojowi wyznań antykatolickich. J. M a n d z i u k, Kościół katolicki 

na Śląsku po wojnie 30-letniej, SCh 8 (2001) nr 1, s. 81-82. 
36 Przykładem jest Fryderyk II legnicki (w 1523 r. przeszedł na luteranizm), któ-

ry poprzez urzędowy przymus zaprowadził protestantyzm w swoim księstwie. 

T. B ł a s z c z y k, Zakony na Śląsku w czasach reformacji i reformy kościelnej oraz 

ich znaczenie, SCh 8 (2001) nr 1, s. 23-25, 37; Zob. Z. L e c, Jezuici we Wrocławiu 

(1581-1776), Wrocław 1995, s. 15. 
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towych przyjemności i rozrywek. Dochodziło także do apostazji wśród 

duchowieństwa, którzy przekazywali kościoły protestantom
37

. 

 Czas reformacji w porównaniu z innymi wspólnotami zakonnymi 

śląscy kanonicy regularni przeżyli bez większych strat, z wyjątkiem 

żagańskiego konwentu. W 1522 r. Pawła Lemberga z Lwówka
38

, zwo-

lennika idei Lutra, wykształconego w Wittenberdze wybrano opatem 

żagańskim, który zaraz po wyborze udał się do reformatora Marcina 

w celu zasięgnięcia jego rady odnośnie dalszego życia w klasztorze. 

Opat Paweł zainicjował swoje reformy m.in. w sprawowaniu liturgii 

i regule. Sprowadził także luterańskich lektorów wykładających 

w nowym duchu Biblię. Wówczas wstrzymano przyjęcia do nowicja-

tu, a przy kościele klasztornym osadził dwóch luterańskich pastorów, 

głoszących nauki dla mieszczan, z których wielu stało się wyznawca-

mi nowej wiary. Kanonicy zaczęli masowo opuszczać konwent zachę-

cani przez samego przełożonego. Dodatkowym bodźcem były hojnie 

odprawy, znaczne środki pieniężne, wartościowe przedmioty oraz 

księgi, jakie otrzymywali odchodzący z opactwa zakonnicy. Jednak 

część braci będąca w opozycji do opata i wprowadzanych zmian zmu-

siła w 1525 r. Pawła Lemberga do odejścia i ustąpienia z urzędu
39

. 

———— 
37 Na przykład na początku XVI w. we Wrocławiu klasztory augustianów-eremitów 

i franciszkanów konwentualnych (OFMConv.) były ważnymi ogniskami rozpoczyna-

jącego się ruchu reformacji luterańskiej. K. D o l a, Problemy kościelno duszpaster-

skie w diecezji wrocławskiej w XV w., SKHS 4 (1986), s. 528; M. B a n a s z a k, Hi-

storia Kościoła Katolickiego, t. 3, Warszawa 1989, s. 25; Kryzys religijny na Śląsku 

przetrwały te zakony, które nie uległy nowej nauce, albo też nie były związana 

z żadną prowincją niemiecką. T. B ł a s z c z y k, Zakony na Śląsku, s. 24-25. 
38 Kronikarz żagański nazwał opata „Paul II Lutheraner”, szerzej na ten temat: Cata-

logus abbatum Saganensium, SRS, s. 450-459. O apostazji wspomina także kronika 

Baltazara Antoniego Binera: Chronicon compendiosum acta et facta memoria digna 

complectens Canoniam Wratislaviensem in Arena maxime concernentia ex antiquo 

authentico manuscripto de origine et initio nostrae Canoniae ac serie huius loci 

abbatum ab Anno 1108 usque ad Annom 1726 tractante de verbo ad verbum de-

sumptum, noviterque descriptum et dein ab hoc anno in annos Ulteriores continuatum 

a Balthasare Antonio Biener, s. 195, Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu (dalej 

skrót: AAWr ) – sygn. V 4 oraz kronika opactwa Arrovaise. M. G o s s e (opr.), Histo-

ire de l’Abbaye de l’ancienne Congrégation des Chanonines Réguliers d’Arrouaise, 

Avec des Notes Critiques, Hisroriques & Diplomatiques, Lille 1786, s. 275-276. 
39 A. P o b ó g - L e n a r t o w i c z, Kanonicy regularni na Śląsku, s. 211-212. Por. 
A. Ś w i e r k, Średniowieczna biblioteka, s. 29. J. M a n d z i u k, Dzieje kanoników 
regularnych św. Augustyna na Śląsku, [w:] Przemijanie i trwanie. Kanonicy Regular-
ni Laterańscy w dawnej i współczesnej Polsce, red. K. Ł a t a k, I. M a k a r c z y k, 
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 Powracając do sytuacji Kościoła na Śląsku wypada wspomnieć, że 

w odniesieniu do oświaty istotnym wydarzeniem poprzedzającym 

wystąpienie Marcina Lutra był synod wrocławski z 1511 r. W uchwałach 

synodalnych odnajdujemy podział szkół na: katedralne, kolegiackie oraz 

parafialne, a także dostrzegamy wymogi jakie powinien spełniać rektor. 

Ma on być „mężem uczonym i uzdolnionym”
40

. Z kolei wrocławski sy-

nod z 1592 r. odwołując się do wypowiedzi Soboru Trydenckiego z lat 

1545-1563 i dekretów zatwierdzonych przez papieża Piusa IV w 1564 r. 

podkreślił fakt konieczności istnienia szkół, które powinny stanowić 

istotny fundament w państwie kościelnym i świeckim. Natomiast du-

chownych poza zapewnieniem odpowiedniego miejsca spełniającego 

warunki lokalizacji szkoły zobligowano do wyszukiwania, wspierania 

i udzielania pomocy w nauce dzieciom z ubogich rodzin. Zobowiązano 

ich także do nauki katechizmu w szkołach.
41

 Ponadto poza prawem sy-

nodalnym wydawano w diecezji wrocławskiej instrukcje wizytacyjne 

w sprawach szkół katolickich
42

. 

———— 
Kraków 2008, s. 288-289. Inskrypcja umieszczona pod portretem Pawła Lemberga 
w korytarzu żagańskiego klasztoru głosi: „Ferreus est abbas dictus qui olim cataphractus. 
Ipse Lutherum adiit, dogmata cujus amat. Fratribus hoc suadet, sed tandem cedere jussus 
Expetiit Grünberg, exul egensque perit”. Zob. Sentencje [w:] Klasztor augustianów, s. 191.  
40 Postanowienia wrocławskiego synodu są powtórzeniem wypracowanych zasad synodu 
prowincjonalnego odbytego w 1510 r. w Piotrkowie. W. U r b a n, Szkolnictwo w Archi-
diecezji, s. 89-90. Szkoła przejęła program nauczania gimnazjum łacińskiego funk-
cjonowała do 1668 r. W tym samym roku „działająca na Dolnym Śląsku komisja 
opracowała protokół, na podstawie którego pastorzy i nauczyciele z księstwa żagań-
skiego musieli w ciągu dwóch dni oddać klucze do kościołów i szkół katolikom.  
B. B u r d a, Szkolnictwo średnie na Dolnym Śląsku w okresie wczesnonowożytnym 
(1526-1740), Zielona Góra 2007, s. 50, 73-74. 
41 Zalecenia soborowe związane z osobą nauczyciela nakazywały przed objęciem stanowi-
ska złożenie wyznania wiary i zapoznanie się z katechizmem jezuity Piotra Kanizjusza. 
Odnośnie szkół jako instytucji kościelnych W. Urban zaznacza, że cesarz Maksymilian II 
przyjął postanowienia soborowe i ogłosił je w podlegających mu krajach jako obowiązu-
jące (wówczas Śląsk należał do Austrii), dlatego obowiązywały one na jego terenach jako 
prawa świeckie, aż do czasów zajęcia Śląska przez Prusy. W myśl postanowień soboro-
wych m.in. biskupi mieli obowiązek wizytowania szkół kościelnych. W. U r b a n, Szkol-
nictwo w Archidiecezji, s. 90-93. Por. M. M o n t b a c h, Statuta Synodalia Dioecesana 
Sanctae Ecclesiae Wratislaviensis, Wratislaviae 1855, s. 118; J. S a w i c k i, Concilia 
Poloniae. X. Synody diecezji wrocławskiej i ich statuty, Wrocław 1963, s. 624-625. 
Ponadto sobór trydencki wypowiedział się odnośnie metod pracy z uczniami oraz 
przedmiotów nauczania i lektur. B. B u r d a, Szkolnictwo średnie, s. 78 nn. 
42 Przykładem może być instrukcja archidiakona wrocławskiego Teodora Lindanusa 

z 1579 r. sporządzona na podstawie uchwały Soboru Trydenckiego, według której nadano 
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 W czasach nowożytnych podobnie, jak w średniowieczu, w rozwój 

szkolnictwa i szerzeniu oświaty na Śląsku kluczowy wkład wniosło 

duchowieństwo zakonne, których nadrzędnym celem stał się ich 

udział w rekatolizacji społeczeństwa. W szkołach przyklasztornych 

edukowano nie tylko przyszłych kleryków lecz także młodzież świec-

ką, która po ukończeniu nauki często podejmowała pracę w oświacie. 

Niemniej jednak zmiany wyznaniowe w XVI w. przede wszystkim 

w miastach wywierały wpływ także na istniejący dotychczas porządek 

w systemie szkolnictwa redukując liczbę szkół katolickich
43

. Szkoła 

stała się również areną rywalizacji miedzy wyznaniami do której 

przenika ideologia. Decydująca rolę zdaniem J. Gierowskiego odegra-

ły wydarzenia i konsekwencje wynikające z wojny trzydziestoletniej, 

które doprowadziły do wyrugowania większości szkół protestanckich 

i otworzyły jezuitom bramy miast śląskich
44

. Bezspornym jest fakt, 

że w XVI w. szkoła na Śląsku silnie związana była z parafią, a pań-

stwo nie wykazywało wobec niej zainteresowania
45

. 

 Do korzystnych oznak afirmacji życia kościelnego w dobie potry-

denckiej niewątpliwie należy zaliczyć powstanie i rozwój szkolnictwa 

różnego szczebla o katolickim profilu. Praca dydaktyczna, edukacyjna 

———— 
biskupom oraz reprezentującym ich wizytatorom szerokie kompetencje w zakresie nadzoru 

nad szkolnictwem. Szkoła krzewiąca naukę Kościoła stała się narzędziem do walki 

z herezją oraz ze złymi obyczajami J. M a n d z i u k, Rola Kościoła katolickiego w sze-

rzeniu oświaty na Śląsku do czasów pruskich, CS14 (1982), s. 160; Por. idem, Historia 

Kościoła Katolickiego na Śląsku; czasy reformacji protestanckiej reformy katolickiej 

i kontrreformacji (1520-1742), t. 2, Warszawa 1995, s. 206; Visitationsberichte der Diöze-

se Breslau. Archidiakonat Breslau, (wyd.) J. J u n g n i t z, Breslau 1902, s. 26-27. 
43 J. M a n d z i u k, Rola Kościoła katolickiego, s. 163-164, 167. Proces rekatolizacji 

odbywał się nie tylko na drodze politycznej (pokój westfalski zawarty 24 X 1648 r.) 

ale według zasady wypracowanej wcześniej przez samych protestantów: cuius regio, 

eius religio. T. B ł a s z c z y k, Zakony na Śląsku, s. 21. Por. J. K o p i e c, Historio-

grafia diecezji wrocławskiej do 1821 r., ABiMK 45 (1982), s. 362. 
44 J. G i e r o w s k i, Epoka feudalna. Od końca XVI w. do r. 1763 – Oświata i nauka 

[w:] Historia Śląska do roku 1763, t. I, cz. 3 od końca XVI w. do r. 1763, red. 

K. M a l e c z y ń s k i, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963, s. 561. Praca ewangeliza-

cyjna według odwrotnej konwencji „cuius regio, eius religio” wiązała się również 

z redukcją świątyń luterańskich. Katolicy odzyskali wcześniej im zabrane obiekty, 

a nawet przejmowali kościoły protestanckie adoptując na własne potrzeby. J. M a n -

d z i u k, Kościół katolicki na Śląsku po wojnie, s. 81-82. 
45 J. M a n d z i u k, Historia Kościoła Katolickiego na Śląsku; czasy reformacji prote-

stanckiej reformy katolickiej i kontrreformacji (1520-1742), t. 2, Warszawa 1995, s. 59. 
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oraz wychowawcza mająca przygotować młodego człowieka do peł-

nienia różnych zadań w społeczeństwie oraz bycia dobrym chrześcija-

ninem, staje się kolejną domeną i polem działania śląskiego Kościo-

ła
46

. Warto dodać, że reformacja, która zdewaluowała rolę Kościoła 

również na polu oświaty wpłynęła jednak na powstanie dwuwyzna-

niowego pionu szkolnictwa średniego z poszerzonym programem 

nauki
47

. Przed wybuchem wojny trzydziestoletniej, jak wskazał 

K. Dola, w 1618 r. w diecezji wrocławskiej 80 procent parafii posia-

dało obiekty szkolne i zapewniały uposażenie nauczycielowi nazywa-

nym m.in.: scriba, ludirector, ludimagister, scholiarcha, rector scho-

lae (rector scholarum kierownik szkoły), który był również pisarzem 

kościelnym, lub pełnił funkcję organisty
48

. W czasach nowożytnych 

spotykamy się także z inną terminologią wypracowaną jeszcze w śre-

dniowieczu, określającymi nie tylko osobę ale i wykształcenie nau-

czyciela: magister scholarum, magister scholasticus, archimagister, 

rector, baccalaureus, prefect scholae, magister scholae, a w odniesie-

niu do nauczycieli pomocniczych i sprawowanej przez nich funkcji: 

magister, magister secundus, rector scholarum, magister puerorum, 

conrector, praeceptor, moderator, cantor, choralistus, signator, pro-

rektor, auditor
49

. Na przełomie XVI i XVII w., z uwagi na poziom 

nauki miejskie szkoły parafialne można ogólnie podzielić na: gimna-

zjum (akademickie, czyli typ szkoły o najwyższym poziomie nauki, 

dające uczniom staranne wykształcenie humanistyczne, m.in. grama-

tyczno-retoryczne) i szkołę łacińską. W XVII w. na Śląsku wiele gim-

nazjów łacińskich w skutek konsekwencji wojen spadło do ragi szkoły 

łacińskiej posiadającej od dwóch do trzech nauczycieli, których wciąż 

brakowało, zwłaszcza tych dobrze wykształconych. Program obejmo- 

———— 
46 W. U r b a n, Szkolnictwo w Archidiecezji, s. 89; J. M a n d z i u k, Rola Kościoła 

katolickiego, s. 159; T. B ł a s z c z y k, Zakony na Śląsku w czasach reformacji i re-

formy kościelnej oraz ich znaczenie, SCh 8 (2001) nr 1, s. 31; Zob. B. C l e m e n z, 

Geschichte des schlesischen Bildurgswesens in Mittelalter, Liegnitz 1927. 
47 Zakres nauki poszerzono m.in. o treści antyku, języki obce, elementy nauk przy-

rodniczych traktowanych autonomicznie. J. M a n d z i u k, Rola Kościoła katolickie-

go, s. 167, 171-172; idem, Historia Kościoła, t. 2, s. 207. 
48 Nauczyciele ustanowieni przy parafiach posiadali zazwyczaj: dom, ogród, ziemię, 

wynagrodzenie stanowiły również daniny nie tylko pieniężne ale także np. drzewo 

opałowe, zboże. K. D o l a, Szkolnictwo, s. 206-207. 
49 „Cantor” był nauczycielem śpiewu, a jego pomocnikiem signator. B. B u r d a, Szkol-

nictwo średnie, s. 168.  
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wał naukę pisania i czytania w języku ojczystym oraz rachunków 

i religii. W ostatnim roku nauki uczono również łaciny. Szkoły miały 

zazwyczaj charakter koedukacyjny, ale wykształceniu dziewcząt po-

święcano niewiele uwagi
50

. Z kolei czterostopniowego podziału szkół 

dokonał K. Dola, czyli: 1
o 

– szkoły elementarne (w parafiach wiej-

skich, dom nauczyciela był zarazem szkołą), 2
o
 – szkoły łacińskie 

(w parafiach miejskich z własnym budynkiem szkolnym; zatrudniano 

nauczyciela i kantora, czasami organistę), 3
o
 – gimnazjum łacińskie 

(głównie w dużych miastach np. jezuickie) i 4
o
 – gimnazjum akade-

mickie (np. gimnasium academicum w Nysie). Największy jednak 

rozwój szkolnictwa katolickiego na Śląsku przypada na czasy kontrre-

formacji
51

. Szkolnictwo w miejskich i wiejskich parafiach, mimo 

trudności po nieszczęśliwej dla Śląska wojnie trzydziestoletniej, roz-

wijało się również głownie dzięki reformie trydenckiej i działalności 

jezuitów. Nadzór nad szkołami będącymi instytucjami kościelnymi na 

nowo przejął biskup, który zachował obowiązek ich wizytacji. Nastą-

———— 
50 Często tematykę rozszerzano o wykłady z zakresu niektórych nauk akademickich, 

ale taki program realizowali tylko wybrani nauczyciele i to w szerszym gronie, któ-

rych wciąż brakowało. Według J. Mandziuka, we Wrocławiu jedynie szkoły klasztor-

ne reprezentowały dość wysoki poziom nauczania, lecz nie cieszy się zbyt wielką 

frekwencją scholarów. Pod koniec XVII w. szkół łacińskich (dawnych gimnazjów) na 

Śląsku było 45, w tym w archidiakonacie wrocławskim 19, głogowskim 5, legnickim 6, 

opolskim 15. J. M a n d z i u k, Rola Kościoła katolickiego, s. 167-168. „Naukę kate-

chizmu, prowadzono nie tylko w szkole, ale i w kościele, gdzie przed niedzielnymi 

nieszporami czynna była szkoła. Nauczyciel zadawał pytania z katechizmu, a ucznio-

wie odpowiadali chórem”. idem, Historia Kościoła Katolickiego, t. 2, s. 62, 207. Por. 

W. O s t r o w s k i, Wiejskie szkolnictwo parafialne na Śląsku w drugiej połowie XVII 

wieku (w świetle wizytacji kościelnych), Wrocław 1971, s. 69-70. 
51 K. D o l a, Szkolnictwo, s. 207; T. B ł a s z c z y k, Zakony na Śląsku, s. 32. Protestan-

tyzm dominujący zwłaszcza w okresie pokoju w Augsburgu, ustępuje przed kontrrefor-

macją (por. synod wrocławski z 1592 r.). W 1609 r. Rudolf II ponownie umożliwił 

protestantom zakładanie szkół, ale już w r. 1628 znów cofa im to prawo patent cesarski. 

Pokój westfalski w 1648 r., konwencja w Altranstadt z 1706 r. i przywilej Fryderyka II 

z 1748 r., to zdaniem E. Maleczyńskiej dalsze etapy walki i odżywania protestantyzmu na 

Śląsku. E. M a l e c z y ń s k a, Tradycje szkoły polskiej na Śląsku na tle walki o narodo-

wość [w:] Dolny Śląsk. Dzieje. Kultura, t. II, Wrocław-Warszawa 1948, s. 422-423. Jak 

zauważa B. Burda „wkroczenie na Śląsk oddziałów Fryderyka II spowodowało zmianę 

sytuacji protestantów, w tym szkół. Stały się one orężem politycznym, lecz równocześnie 

drogą do osiągnięcia awansu społecznego. Nadal były związane z Kościołem, choć rady 

miejskie coraz wyraźniej uzyskiwały wpływ na kształtowanie się programów nauczania 

i funkcjonowanie szkół średnich”. B. B u r d a, Szkolnictwo średnie, s. 51. 
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pił szczególny rozwój miejskich placówek: gimnazjów i szkół łaciń-

skich, szkół kolegiackich, a przede wszystkim szkół klasztornych, 

z kolegiami jezuickimi na czele
52

. Jednym z głównych priorytetów 

nowożytnej szkoły stała się edukacja językowa związana z naucza-

niem języków: klasycznych i nowożytnych oraz ojczystego
53

. Na 

płaszczyźnie edukacji młodzieży w XVII w. aktywność wykazywali 

również kanonicy regularni, którzy podobnie jak w Żaganiu dbając 

o swoje szkoły zatrudniali wysoko kwalifikowanych nauczycieli
54

. 

 Sytuacja polityczna Śląska w XVIII w. ulega diametralnym zmia-

nom, po długich wyniszczających wojnach o śląskie ziemie z lat 1740 – 

1745 i tzw. „wojnie siedmioletniej” (1756-1763) Austria utraciła kon-

trolę i panowanie nad Śląskiem. Po zajęciu Śląska przez Prusy natych-

miast podjęto restrukturyzację administracji, a także dokonywano 

zmian w relacjach społeczno-religijnych. Należy mieć na uwadze fakt, 

że w tym okresie istniał jeszcze silny związek szkoły z Kościołem, dla 

którego nowe czasy, ograniczenia i zależności okazały się trudnym 

wyzwaniem. Szkolnictwo znajdowało się w impasie, brak przymusu 

szkolnego zapewne wpływał także na niski poziom nauczania
55

. Nie-

———— 
52 J. M a n d z i u k, Rola Kościoła katolickiego, s. 171-172. idem, Kościół katolicki na 

Śląsku po wojnie, s. 83-84. Jezuici posiadali we Wrocławiu od 1638 r. wyższą szkołę 

pod mianem gimnazjum. Oprócz Wrocławia kolegia prowadzili [w:] Głogowie, Legni-

cy, Nysie, Opolu, Świdnicy, Żaganiu. W. U r b a n, Szkolnictwo w Archidiecezji, s. 97. 

J. G i e r o w s k i, Epoka feudalna. Od końca XVI w. do r. 1763 – Oświata i nauka 

[w:] Historia Śląska do roku 1763, t. I, cz. 3 od końca XVI w. do r. 1763, red. K. M a -

l e c z y ń s k i, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963, s. 566. Do czasu kiedy cesarz austriac-

ki Leopold erygował Alma Mater Wratislaviensis (Alma Mater Leopoldina w 1702 r.) 

w XVII w. młodzież katolicka chętnie studiuje na prowadzonym przez jezuitów uni-

wersytecie w Ołomuńcu, rzadziej w Rzymie, Pradze i Wiedniu. W tym czasie traci na 

znaczeniu Akademia Krakowska. J. S w a s t e k, Starania i próby założenia uczelni 

akademickiej na Śląsku na przestrzeni XVI-XVIII wieku, CS 6 (1974), s. 106-109. 

Por. H. H o f f m a n n, Die Geschichte des Breslauer Alumnats, Breslau 1937, s. 17. 
53 W edukacji językowej B. Burda wyróżnia moduły: 1. języki klasyczne (we wszyst-

kich programach nauczania) łacina, greka i w gimnazjach łacińskich – hebrajski; 

2. język ojczysty (na Dolnym Śląsku nauczanie w języku niemieckim) m.in. w prote-

stanckich szkołach „pokątnych” tzw. Winckelschulen, np. w języku polskim; 3. języki 

nowożytne, nauczano m.in. w Akademii w Bytomiu, gimnazjach łacińskich, Akade-

mii Rycerskiej w Legnicy, w uczelni we Wrocławiu; pod koniec XVII w. pojawiły się 

w programach kolegiów jezuickich. B. B u r d a, Szkolnictwo średnie, s. 207. 
54 J. M a n d z i u k, Rola Kościoła katolickiego, s. 164. 
55 Prusy przejęły tereny z wyjątkiem Śląska opolskiego i cieszyńskiego. J. M r u k w a, 

Wkład Jana Ignacego Felbigera w reformę szkolnictwa podstawowego w drugiej 
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wykluczone, że habsburski partykularny ustrój przyczynił się do rozpię-

tości na poziomie edukacji i oświaty, w metodach nauczania, w doborze 

i stosowaniu podręczników, a także w wymogach stawianych samym 

nauczycielom i organizacji szkół
56

. Używano wówczas w szkołach 

języka polskiego jeszcze do 1763 r., czyli do czasu podjęcia pierwszych 

prób systematycznej germanizacji przez władze pruskie. Szkoły utrzy-

mywane i nadzorowane dotychczas przez Kościół na podstawie ustaw 

i rozporządzeń przechodziły pod nadzór państwa, które wyasygnowało 

odpowiednie subwencje na rozwój szkolnictwa
57

. Od drugiej połowy 

XVIII wieku dążono do zmian, ulepszenia oraz poprawy sytuacji 

w szkolnictwie. Oświatę na Śląsku starano się ujednolicić, a decyzję 

związane z edukacją pozostawiono jeszcze Kościołom – katolickiemu 

oraz protestanckiemu. Niemniej jednak to państwo, jak wskazuje 

W. Długoborski „zwłaszcza w dobie fryderycjańskiej coraz mocniej 

oddziaływało, ingerowało i wywierało wpływ w rozwój szkolnictwa”
58

. 

 

 Oświata kanoników regularnych 

 w aspekcie podejmowanych reform  
 
 W czasie odnowy potrydenckiej i wielkiej rekatolizacji można wy-

raźnie zaobserwować pewne odrodzenie wśród kanoników regular-

nych, powstają nowe kongregacje.  

———— 
połowie XVIII w., SSHT 13 (1980), s. 331-332. Por. K. P o p i o ł e k, Historia Śląska 

od pradziejów do 1945, Katowice 1972, s. 117-121; E. S z r a m e k, Organiczny 

związek urzędów szkolnych z kościelnymi w historycznym rozwoju na Śląsku, Roczniki 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku (1929), s. 58-68. 
56 W. Długoborski, Kultura i oświata [w:] Historia Śląska 1763-1850, t. II, cz. 1 – 

1763-1806, red. Tenże, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, s. 433. 
57 Ł. K u r d y b a c h a, Z dziejów laicyzacji oświaty, t. 1, Warszawa 1961, s. 72; 

J. M r u k w a, Wkład Jana Ignacego, s. 331-332. J. M a n d z i u k, Rola Kościoła 

katolickiego, s. 159-160. W 1767 r. było na Śląsku pruskim w miastach 90 szkół katolic-

kich i 57 luterańskich, odpowiednie liczby dla wsi wynosiły 629 i 596 J. G i e r o w s k i, 

Epoka feudalna. Od końca XVI w. do r. 1763 – Oświata i nauka [w:] Historia Śląska do 

roku 1763, t. I, cz. 3 od końca XVI w. do r. 1763, red. K. M a l e c z y ń s k i, Wrocław-

Warszawa-Kraków 1963, s. 562; Wydano m.in. szereg zarządzeń, np. 17.05.1763 r. 

w szkołach na Górnym Śląsku wprowadzono w miejsce języka łacińskiego, język 

niemiecki; wszyscy księża począwszy od 18.05.1763 r. przez rok musieli nauczyć się 

j. niemieckiego pod sankcją usunięcia z parafii, a od 22.05.1764 r. proboszczem 

parafii mógł zostać prezbiter znający ten język. K. D o l a, Szkolnictwo, s. 207-208. 
58 W. D ł u g o b o r s k i, Kultura i oświata, s. 432-433. 
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 Począwszy od XVI wieku struktury kanonikatu regularnego koncen-

trują się zwykle na głównym domu z kilkunastoma lub kilkudziesięcio-

ma zakonnikami nazywanym prepozyturą lub kanonią. Wokół niego 

skupiały się małe, z reguły jedno, dwu lub trzy osobowe placówki para-

fialne
59

. Również w tym samym okresie wrocławskie opactwo przystąpi-

ło do nowej i prężnej kongregacji lateraneńskiej
60

, natomiast konwent 

żagański pozostał przy pierwotnej arrovezyjskiej kongregacji
61

. W reka-

tolizacji śląskiego społeczeństwa swój wkład wniosły przede wszystkim 

opactwa „Na Piasku” we Wrocławiu oraz w Żaganiu wraz ze swoimi 

szkołami
62

. Warto zwrócić uwagę na szkołę kłodzkich kanoników regu-

larnych, która cieszyła się popularnością i wysokim poziomem naucza-

nia. Pomyślnie przetrwała falę reformacji i funkcjonowała do początków 

XVII w. Niestety w 1597 r. cesarz Rudolf II, na wniosek papieża Kle-

mensa VIII przekazał klasztor kanoników regularnych wraz z wszystki-

mi ich uprawnieniami jezuitom. Towarzystwo Jezusowe w 1602 r. two-

rząc swoje kolegium stało się kontynuatorem tradycji dawnej szkoły 

przyklasztornej
63

. Jednak po dwudziestopięcioletniej działalności zmu-

szono jezuitów do opuszczenia dawnego klasztoru kanoników, który 

został splądrowany i spalony. Następnie zespół klasztorny wraz z ko-

ściołem przekształcono na koszary, a w 1627 r. całkowicie zburzono
64

. 

 Szkolnictwo elementarne na Śląsku w tym okresie nie jest dobrze 

rozpoznane
65

. Nie zachowały się szczegółowe dane odnośnie szkolnic-

twa kanoników regularnych. Na ten fakt zwrócił również uwagę 

H. Hoffmann
66

. Poza ogólnymi informacjami więcej materiałów można 

———— 
59 K. Ł a t a k, Kanonicy regularni laterańscy, s. 34-36. 
60 J. M a n d z i u k, Dzieje kanoników regularnych, s. 288. 
61 Por. M. G o s s e (opr.), Histoire de l’Abbaye, s. 380-381.  
62 J. M a n d z i u k, Dzieje kanoników regularnych, s. 290. 
63 W. M r o z o w i c z, Szkoła klasztoru Kanoników Regularnych – Augustianów 
w Kłodzku w średniowieczu, [w:] Klasztor w Kulturze średniowiecznej Polski, red. 
A. P o b ó g - L e n a r t o w i c z, M. D e r w i c h, Opole 1995, s. 80-81. 
64 Po powstaniu czeskich stanów w Pradze, Jezuici opuścili klasztor. Por. M. Z e m e k, 
Glatz-Kłodzko [w:] Die Stifte der Augustiner – Chorherren in Böhmen, Mähren und 
Ungarn, hrsg. F. R ö h r i g, Klosterneuburg-Wien 1994, s. 104.  
65 J. G i e r o w s k i, Epoka feudalna, s. 561-562. 
66 H. H o f f m a n n, Sandstift, s. 50. Większość materiałów na temat szkolnictwa 
opracował i zebrał Gustaw Bauch (ur. 01.07. 1848 r., zm. 20.07.1924 r.), wrocławski 
nauczyciel i historyk, autor licznych artykułów na temat historii Śląska, humanizmu, 
regionalizmu. Biogram G. Baucha przedstawił O. S c h w a r z e r, Gustav Bauch. Ein 
Lebensbild, [w:] Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens, Breslau t. 59 
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znaleźć w monografiach poszczególnych miast i regionów
67

. Ponadto 

swoistym źródłem informacji są protokoły powizytacyjne parafii, kościo-

łów i klasztorów dający obraz pracy duchowieństwa. Z zachowanej rela-

cji powizytacyjnej z 1665 r. kościoła i klasztoru „Na Piasku” wynika, że 

do istniejącej przyklasztornej szkoły uczęszczało zaledwie dziesięciu 

uczniów. Zdaniem wizytatorów szkoła była źle prowadzona („male ordi-

nata”), ponadto chłopy wykonywali prace na rzecz klasztoru oraz pełnili 

posługi poszczególnym zakonnikom („puerum studiosum ad servitia 

sua”)
68

. Natomiast, jak zaznaczyli komisarze wizytujący wrocławski 

konwent, ubożsi uczniowie otrzymywali każdego dnia w klasztorze posi-

łek
69

. O nauczycielach wrocławskiej szkoły na Piasku w XVI wieku do-

wiadujemy się głównie z dokumentów klasztornych, gdzie występują 

obok sygnatariuszy jako świadkowie, są to m.in. w 1520 r.: Wenzel 

Puschmann, rektor oraz signatorzy
70

, czyli pomocnicy kantora: Matthäus 

Lebe z Lähn i Johannes Montani. W następnym stuleciu do historii szko-

ły przeszli wybitni nauczyciele Christoph Ignatz Sander, który był rów-

nież rektorem w latach 1658-1669 r., do swojej śmierci oraz August 

Ignatz Franz Otto, rektor w okresie od 1700 r. do 1724 r.
71

 Mocna stroną 

ówczesnego szkolnictwa była bezpośrednia zależność i podległość du-

chowieństwu. Zgodnie z wymogami odnowy potrydenckiej oraz chary-

zmatem zakonu kanonicy regularni nauczali religii w szkołach. Ich na-

zwiska znamy od 1720 r. Istotnym jest fakt, że od 1767 r., począwszy od 

Johanna Langera wszyscy katecheci szkoły „na Piasku” pełnili również 

funkcję szkolnych inspektorów
72

. Już od 1742 r., kiedy Śląsk zajęły woj-

———— 
(1925), s. 180-187. Por. G. B a u c h, Geschichte des Breslauer Schulwesens in der 
Reformation, Breslau 1909; idem, Geschichte des Breslauer Schulwesens in der Zeit 
der Reformation, Breslau 1911. 
67 Por. L. S t u r m a, Die Volksschullwessen Schlesiens, Breslau 1881; A.M. K o s l e r, 
Die preussische Volksschulpolitik in Oberschlesien 1742-1848, Breslau 1929, cyt. za 
J. G i e r o w s k i, Epoka feudalna,s.561-562. 
68 AAWr. sygn. II b 84, cyt. za W. U r b a n, Z dziejów duszpasterstwa w archidiako-
nacie wrocławskim w czasach nowożytnych, Warszawa 1971, s. 290, 293. 
69 Ibidem, s. 290-294. 
70 W tym konkretnym przypadku znaczenie terminu signator, to nie tylko ten kto coś 
stwierdza (np. wiarygodność dokumentu) swoją pieczęcią lub podpisem, ani dzwon-
nik szkolny, lecz funkcja pomocnika kantora. B. B u r d a, Szkolnictwo średnie, s. 168. 
Zob. A. J o u g a n, Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa 1992, s. 625. 
71 H. H o f f m a n n, Sandstift, s. 50.  
72 Skład personalny ujmujący 23 katechetów wymienił H. H o f f m a n n, Sandstift, 

s. 73-90, lecz nie jest on pełny. Należy do niego dodać jeszcze kanoników regular-
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ska pruskie nastąpiło pogorszenie sytuacji Kościoła katolickiego. Fryde-

ryk II naruszając prawo swobodnego i suwerennego wyboru opata narzu-

cił zakonnikom z „Piasku” swojego protegowanego Filipa Gotarda 

Schaffgotscha z Warmbrunna, kanonika wrocławskiego – prepozyta ko-

legiaty św. Krzyża, członka śląskiej loży masońskiej, jako następcę zmar-

łego Jana Franciszka Lauffera. Należy dodać, że podczas wojny siedmio-

letniej kanoników regularnych zmuszono do opuszczenia wrocławskiego 

konwentu. Wówczas kościół NMP pełnił funkcję magazynu zbożowego, 

a zabudowania klasztorne przeznaczono na lazaret. Ponownie bracia 

wrócili do swoich obiektów klasztornych dopiero w 1763 r., w kolej-

nym roku odzyskali zdewastowaną świątynię. Po niechlubnych rzą-

dach F. G. Schaffgotscha opatami byli m.in. nauczyciele – katecheci: 

Ignacy Mentzel (1764-1769), Franciszek Ksawery Meißner (1769-1779), 

Samuel Schumann (1779-1783) i Jan Strobach (1784-1810)
73

. 

 Konwent żagański przeżywał również burzliwe dzieje, przykładem 

może być splądrowanie miasta przez wojska szwedzkie w 1634 r. 

i ucieczka kanoników regularnych do Konradowa
74

. Dodatkowo kon- 

———— 
nych: Henryka Raphela (ur. 3.06.1700 r., zm. 21.09.1758 r., katecheta, złożył profesję 

zakonną we Wrocławiu 28.02.1726 r., święcenia prezbiteratu i prymicje 14.11.1728 r.) 

oraz Eugeniusza Mache (ur. 11.02.1723, zm. 4.10.1804 r., złożył profesję zakonną we 

Wrocławiu 3.06.1749 r., święcenia prezbiteratu i prymicje 4.10.1750 r., od 1753 r. 

katecheta). Catalogus Canonicorum Regularium Lateranensium Ordinis Sti Augustini 

in Arena Wratislaviae 1730-1852, AAWr. sygn. V 4 d, (brak nr str.). 
73 W latach 1756-1763 zakonnicy celebrowali nabożeństwa w kościele św. Anny. Odzy-

skanie klasztoru było możliwe dopiero po przeniesieniu szpitala. J. M a n d z i u k, Dzieje 

kanoników regularnych, s. 293; Od 1748 r. F.G. Schaffgotsch został ordynariuszem 

wrocławskim, w 1764 r. został zmuszony do rezygnacji z funkcji opata. H. H o f f m a 

n n, Sandstift, s. 77-78; Por. C. G r ü n h a g e n: Philipp Gotthard Graf von Schaffgot-

sch, Fürstbischof von Breslau [w:] Allgemeine Deutsche Biographie, t. 30, ed. R. F. 

von Liliencron, Leipzig 1890, s. 545. Por. W. M a r s h a l l, Schlesisches Klosterbuch 

Gorkau. Augustiner-Chorherren-Abtei, dann Propstei. Jahrbuch des Schlesischen 

Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau, t. 26 (1985), s. 5; Philipp Gotthard von 

Schaffgotsch (ur. 3.07.1716 r., zm. 5.01.1795 r.) mianowany biskupem wrocławskim 

5.03.1748 r., sakrę biskupią przyjął 01.05.1748r., ograniczono mu jurysdykcję od 

04.04.1766 r. Por. www.catholic-hierarchy.org – [dostęp 03.11.2011 r.] 
74 J. M a n d z i u k, Dzieje kanoników regularnych św. Augustyna na Śląsku, SCh 14 

(2007) nr 2, s. 80. Przedmiotowy artykuł opublikowano także [w:] Przemijanie 

i trwanie. Kanonicy Regularni Laterańscy w dawnej i współczesnej Polsce. Materiały 

z Międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji 600-lecia fundacji opactwa 

Bożego Ciała w Krakowie, red. K. Ł a t a k, I. M a k a r c z y k, Kraków 2008, s. 265-296. 
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went dotykały kataklizmy. Pożary w 1688 r. i 1730 r., które doszczęt-

nie trawiły zabudowę klasztoru. Na miejscu renesansowych budyn-

ków wybudowano m.in. konwikt i szkołę nowicjatu
75

. Odpowiedni 

skład osobowy oraz liczba zakonników zapewniała właściwe prowa-

dzenie pracy duszpasterskiej w parafiach, która wiązała się także 

z obowiązkiem utrzymania szkół i troską o oświatę ludową
76

. Wypada 

nadmienić, że w połowie XVIII w. w żagańskim konwencie przeby-

wało 24 kanoników regularnych. W czasach nowożytnych najsłyn-

niejszym opatem, rządcą, erudytą oraz organizatorem i wybitnym 

pedagogiem oraz reformatorem szkolnictwa był Jan Ignacy Melchior 

Felbiger
77

. To głównie z jego osobą związana jest podjęta przez władze 

———— 
Do ciężkich losów zakonników nawiązuje inskrypcja pod wizerunkiem opata Jere-

miasza Shona (1638-1651) „Durius expertus fuerat Movortia fata, Sexenne exilium 

pauperiemque ferens”. Sentencje [w:] Klasztor augustianów, s. 195. 
75 S. K o w a l s k i, Klasztor augustianów, s. 184. 
76 Por. S. G a w l i k, Myśl pedagogiczna i szkoła ludowa Jana Ignacego Felbigera, 

Opole 1991; W. U r b a n, Szkolnictwo w Archidiecezji, s. 89. 
77 J. M a n d z i u k, Dzieje kanoników regularnych św. Augustyna, s. 82; idem, Historia 
Kościoła, s. 208. Zob. E. R e i m a n n, Über die Vorbesserung des niederen Schulwe-
sens in Schlesien in den Jahren 1763-1669, ZGS 17 (1983), s. 317-350; U. K r ö m e r, 
Johan Ignaz von Felbiger. Leben und Werk, Freiburg-Basel-Wien 1966, passim. Opra-
cowania niemieckie, jak i polskie dotyczące osoby i dzieła J. I. Felbigera wymienia  
B. B u r d a, Jan Ignacy Felbiger – osiemnastowieczny reformator szkolnictwa ele-
mentarnego na Śląsku i jego wpływ na szkołę ludową w monarchii austriackiej [w:] 
40-lecie powstania Uniwersytetu Śląskiego – szkolnictwo i nauka na Górnym Śląsku, 
red. A. B a r c i a k, Katowice 2009, s. 271-273. Do niniejszego wykazu można dodać 
jeszcze m.in.: J. P a n h o l z e r (opr.), Das dutsche Volksschulwesen vor Felbiger [w:] 
Johann Ignaz von Felbiger. Methodenbuch. Mit einer geschichtlichen Einleitung, 
Freiburg im Breisgau 1892, s. 3-90, czy noty biograficzne zawarte m.in. w:  Kirchli-
ches Handlexikon. Ein Nachschlagebuch über das Gesamtgebiet der Theologie und 
ihrer Hilfswissenschaften, hrsg. M. B u c h b e r g e r, t. 1, Freiburg im Breisgau 1907, 
k. 1437; H. H e p p e, Felbiger, Johann Ignaz von, [w:] Allgemeine Deutsche Biogra-
phie, t. 6, Leipzig 1877, s. 610-611; H. S c h ö n e b a u m, Felbiger, Johann Ignaz v. 
[w:] Neue Deutsche Biographie, t. 5, hrsg. Historischen Kommission bei der Bayeri-
schen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1961, s. 65-66; J. B l a s c h k e, Ge-
schichte der Stadt Glogau und des Landes, Glogau 1913, s. 405-408; H. E n g e l -
b r e c h t, J. I. Felbiger und die Vereinheitlichung des Primarschulwesens in Österre-
ich, 1981; W. R o m b e r g, Johann Ignaz von Felbiger und Kardinal Johann Hein-
rich von Franckenberg: Wege der religiösen Reform im 18. Jahrhundert, Thorbecke 
1999; Por. W.C. S c h r a d e r, Johann Ignaz von Felbiger und Kardinal Johann Hein-
rich von Frankenberg: Wege der Religiosen Reform im 18. Jahrhundert (review), The 
Catholic Historical Review 87 (2001) nr 4, s. 751-752; Ch. H e r b e r m a n n (red.), 
Johann Ignaz von Felbiger [w:] Catholic Encyclopedia, 1913, digit. ed.; J. V a n  
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pruskie reforma edukacji i oświaty, która daleko wykroczyła poza 

granice Śląska, zyskując uznanie i naśladownictwo w Europie. 
 O pewnym zwrocie w pruskiej polityce oświatowej dochodzi, kiedy 

w 1755 r. desygnowano Ernsta Wilhelma von Schlabrendorfa na mini-
stra do spraw prowincji Śląska

78
. Fryderyk II, mając na uwadze zły 

stan oświaty, po ratyfikacji traktatu pokojowego z 20 marca 1763 r. 
zobowiązywał hierarchię duchowną obu wyznań do poprawy sytuacji 

w szkolnictwie
79

. Większość istniejących szkół prezentowały wów-
czas typ i poziom szkoły parafialnej. Pierwsze uregulowanie prawne 

pruskiej władzy w zakresie oświaty zawarte w „Regulaminie general-

nym o ustroju szkolnictwa” z 12 sierpnia 1763 r. pozostawiły jeszcze 
nadzór nad szkołami Kościołom, gdzie duchowni zarówno katoliccy, 

jak i protestanccy mieli prawo i obowiązek wizytowania oraz hospita-
cji wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole. Nadal zobowiąza-

no rodziców do opłat na cel utrzymania nauczyciela i szkoły. W przy-
padkach ubóstwa i niedostatków rodziny wyrównanie pełnego wyna-

grodzenia spoczywało na funduszach kościelnych
80

. Fryderyk II naka-
zał założenie każdej gminie szkoły i ustanowić obowiązek szkolny. 

Program nauczania obejmował m.in.: naukę czytania i pisania, śpie-
wu, rachunków

81
. W tym miejscu należy szerzej zapoznać się z posta- 

———— 
H o r n  M e l t o n, Absolutism and the Eighteenth-Century Origins of Compulsory 
Schooling in Prussia and Austria, Cambridge-New York-New Rochelle-Melbourne-
Sydney 2002, s. 98-105, 229-230; S. K o t, Historia wychowania. Wychowanie nowo-
czesne. Od połowy wieku XVIII do współczesnej doby, t. 2, Warszawa 1996, s. 43-44; 
W. D ł u g o b o r s k i, Kultura i oświata [w:] Historia Śląska 1763-1850, t. II, cz. 1, 
1763-1806, red. W. D ł u g o b o r s k i, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, s. 435-436; 
J. S u l o w s k i, Felbiger Jan Ignacy, EK 5 Lublin 1989, k. 96-97; J. M r u k w a, 
Wkład Jana Ignacego Felbigera w reformę szkolnictwa podstawowego w drugiej poło-
wie XVIII w., SSHT 13 (1980), s. 329-339. 
78 Ernst Wilhelm von Schlabrendorf (ur. 4.02.1719 r., zm. 14.12.1769 r. we Wrocławiu). 
Zob. C. G r ü n h a g e n, Schlabrendorf, Ernst Wilhelm von, [w:] Allgemeine Deutsche 
Biographie, t. 31, red. K. S c h m i d t, Leipzig 1890, s. 316-319. W. D ł u g o b o r s k i, 
Kultura i oświata, s. 433. 
79 W. D ł u g o b o r s k i, Kultura i oświata, s. 434. 
80 Alternatywą dla kościelnych środków były kasy ubogich. W. U r b a n, Szkolnictwo 

w Archidiecezji, s. 94. Szerzej na temat prawnych aspektów pruskiej polityki oświa-

towej J. B i e n i e k, Szkoła katolicka na Górnym Śląsku w oświetleniu historyczno-

prawnym, Katowice 1933. 
81 Problemem był brak wykwalifikowanej kadry. Często „zatrudniano inwalidów, aby 

uniknąć opłat z królewskiego skarbca, także miejscowe władze były niechętne wobec 

oświacie ludu”. Również mieszkańcy wsi, chłopi uważali szkołę za szkodliwą, gdyż 
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cią jednego z twórców odnowy szkolnictwa na Śląsku, który najpierw 

zapoczątkował reformę oświaty od szkół podległych jurysdykcji za-

konu
82

, a następnie z woli władzy pruskiej podjął się głębokich prze-
mian w edukacji i organizacji śląskiego szkolnictwa. 

 

 Opat Johann Ignaz Melchior von Felbiger – reforma oświaty 

 i „metoda żagańska”  
 
 Pięćdziesiąty opat klasztoru pod wezwaniem NMP w Żaganiu Jan 

Ignacy Melchior „rycerz” Felbiger
83

przed wyborem na urząd przeło-

———— 
odrywała dzieci od pracy. Dochody nauczycieli były niższe niż parobków. S. K o t, 

Historia wychowania, s. 43. 
82 J. M r u k w a, Wkład Jana Ignacego Felbigera, s. 329.  
83 Nota biograficzna podaje m.in. pełne imiona opata: Joannes Ignatius Melchior 

eques de Felbiger Silesius, [w:] Incipiunt Nomina Canonicorum Regularium Sancti 

Augustini Monasterii Saganensis, AAWr. sygn. V4b, poz. 353, k. 55v-56. Ignaca 

Antona Felbigera, poczmistrza i urzędnika podatkowego Królewskiej Kamery Skar-

bowej w Głogowie, do stanu szlacheckiego wyniósł cesarz Karol VI Habsburg. Za-

równo ojciec, jak i matka Anna Katharina z domu Schakin von Schönfeldt byli katoli-

kami. Jan Ignacy Melchior urodził się 6 stycznia 1724 r. w Głogowie (Groß-Glogau), 

dwa dni później został ochrzczony w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja, najważ-

niejszej świątyni lewobrzeżnego Głogowa. Posiadał dwa talenty: miłość do nauki 

i pilność. Uczył się w jezuickim gimnazjum i kolegium, odnosząc sukcesy w nauce. 

We Wrocławiu studiował dwa fakultety w Akademii Leopoldyńskiej, poświęcając się 

głównie teologii. W 1744 r., mając 20 lat ukończył studia. Był za młody aby przyjąć 

święcenia kapłańskie. Rodzice nie pozostawili mu środków finansowych ani żadnego 

spadku, dlatego wyjechał do swojego krewnego von Langenickela do Przychowej 

(Preichau) koło Ścinawy, który był administratorem posiadłości biskupa. Tam przez 

dwa lata uczył jego trzech synów. W 1746 r. w wieku 22 lat wstąpił do klasztoru 

kanoników regularnych w Żaganiu. W toku formacji duchownej kontynuował dalej 

naukę, przygotowując się do święceń kapłańskich zgłębiał i studiował m.in.: pisma 

Ojców Kościoła, nowe kierunki filozoficzne, rzymskich klasyków, niemiecką i fran-

cuską literaturę, nauki przyrodnicze i matematyczne. Na Wielkanoc 1748 r. przyjął 

święcenia prezbiteratu. Prowadził m.in. kancelarię konwentu. Mimo młodego wieku 

cieszył się szacunkiem wśród swoich współbraci, które odwzajemniał, nawet opaci 

Jan Karol Leist (1747-1752) i Gotfryd Ignacy Kanur (1752-1758) zasięgali jego rad. 

Gdy miał 34 lata, kapituła klasztorna wybrała J.I.M. Felbigera opatem. Decyzję 

współbraci zaaprobował 18.09.1758 r. minister E. W. Schlabendorf, a Fryderyk II 

13.11.1758 r. zatwierdził, wówczas formalnie objął opat urząd w jakże trudnym dla 

klasztoru czasie. Na konwent nałożo dwa uciążliwe podatki. Ponadto trwała wojna 

siedmioletnia (1756-1763), lecz mimo tych przeciwności starał się zwiększyć docho-

dy klasztoru. Wszechstronnie uzdolniony, znawca sztuki, udzielał się na rzecz wspólno-

ty klasztornej, parafii, dbając o godziwe warunki życia i pracy, a przede wszystkim na 
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———— 
polu edukacji, wychowania i oświaty na Śląsku i Austrii. Był pierwszym dyrektorem 

patriotycznego-ekonomicznego stowarzyszenia we Wrocławiu (Patriotisch ökono-

mischen Gesellschaft in Breslau). Założył drukarnie przy klasztorze. Dokonał remon-

tów i zmian w zespole klasztornym. Został autorem ponad 78 publikacji o charakterze 

edukacyjnym i pedagogicznym. Ponadto realizował się w innych dziedzinach nauki 

wydając książkę z zakresu agrokultury np. Wiedza i zastosowanie różnych rodzajów 

ziemi do polepszenia uprawy gleby (Erkenntnis und Anwendung der verschiedenen 

Erdarten zur Verbesserung des Ackerbaues, Leipzig 1770) oraz pisma: Sztuka do 

chronienia wież i innych budynków przed skutkami pioruna; Propozycje do obserwo-

wania zorzy polarnej; Wprowadzenia do określenia różnego rodzaju pogody i inne 

(Die Kunst, Türme und andere Gebäude vor den Wirkungen des Blitzes zu bewahren, 

Breslau 1771; Versuch, die Höhe des Riesengebirges zu bestimmen; Breslau 1769; 

Vorschläge, wie Nordlichter zu beobachten sind, Sagan 1771; Anleitung, jede Art von 

Witterung genau zu bestimmen, Sagan 1773). W 1769 r. odwołano E.W. Schlabren-

dorfa. W 1774 r. Felbiger skorzystał z zaproszenia Marii Teresy Habsburg i przenosi 

się do Wiednia w celu dokonania reform w szkolnictwie austriackim. Jednakże jak 

czytamy w Incipiunt Nomina Canonicorum Regularium Sancti Augustini Monasterii 

Saganensis (k. 56) prałat Felbiger pozostawił swojemu następcy na urzędzie żagań-

skiego opata zobowiązania – długi (ok. 30 tysięcy). Mimo poparcia cesarzowej, która 

darzyła jego pełnym zaufaniem i poparciem opat miał oponentów i wrogów, którzy 

utrudniali mu pracę, dlatego ciągle ścierał się z komisją szkolną. Był on jednak ciągle 

poddanym króla pruskiego, który domagał się jego powrotu na Śląsk, natomiast cesa-

rzowa chciała aby za zgodą króla pruskiego został jej poddanym. W grudniu 1777 r. 

Fryderyk II Wielki zwalnia opata ze stanu swoich poddanych. Konsekwencją tych zda-

rzeń był też fakt rezygnacji 21.03.1778 r. prałata Felbigera z godności opata żagańskie-

go. Cesarzowa proponowała ks. Felbigerowi biskupstwo w Siedmiogrodzie i Königgrätz 

[Hradec Králové] lecz on tej godności nie przyjął. Dnia 18.12.1777 r. został mianowany 

dyrektorem generalnym szkół elementarnych w monarchii austriackiej; 23.10.1778 r. 

otrzymuje probostwo w Pressburgu [Bratysławie]. Po śmierci Marii Teresy (29.11.1780 r.) 

nie popierając polityki cesarza wobec Kościoła i religii Józef II w 1782 r. obiera mu 

pozycję generalnego dyrektora oraz pensję, dając jednocześnie zadanie przeprowadzenia 

reform i polepszenia stanu szkół na Węgrzech. Jesienią 1787 r. zachorował (puchlina 

wodna w piersiach). Około południa 17.05.1788 r. umiera „zaopatrzony” w sakramenty 

święte w Pressburgu, w „ramionach ks. Józefa Suchera”, który przyjechał do swojego 

przyjaciela jak tylko dowiedział się o jego chorobie. Opiekował się nim ponad trzy 

miesiące. Pogrzeb odbył się 19.05.1788 r. ciało złożono w krypcie kościoła farnego 

(obecnie katedra w Bratysławie). Ks. Prałat J.I.M. von Felbiger nie doczekał się żad-

nego nagrobku ani epitafium na grobie. Opat opracował również mapę diecezji wro-

cławskiej z podziałem na archidiakonaty i archiprezbiteraty oraz instalację odgromową. 

J. P a n h o l z e r (opr.), Das dutsche Volksschulwesen vor Felbiger, s. 3-85, tam też 

pełny wykaz twórczości i publikacji. Z kolei B. Burda podaje, że J. Felbiger został 

pochowany na cmentarzu w Bratysławie, co może wydawać się mało prawdopodobne, 

mając na uwadze osobę i godność prałata oraz istniejące zwyczaje związane z po-

chówkiem zasłużonych prezbiterów. Zob. B. B u r d a, Jan Ignacy Felbiger – osiem-

nastowieczny reformator, s. 289. eadem, Jan Ignacy Felbiger, SZach 1 (1996), s. 52. 
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żonego, który pełnił w latach 1758-1778, nie zajmował się bezpośred-

nio problematyka oświatową. Dopiero następca przeora i późniejszy 

opat Benedykt Strauch
84

 – rówieśnik i współbrat, którego przyjaźń 

i zamiłowanie do nauki połączyła ich we wspólnej pracy na rzecz 

oświaty uświadomił opatowi, że szkoła parafialna jest zaniedbana 

i pozostaje w złym stanie. Dotychczasowych trzech nauczycieli nie-

wiele robiło aby polepszyć sytuację i poziom nauczania. Dlatego kato-

liccy rodzice woleli wysyłać swoje dzieci do lepszej protestanckiej 

szkoły. Chcąc zapobiec tym praktykom i podnieść komfort nauki oraz 

poziom nauczania, J.I.M. Felbiger 30 listopada 1761 r. wydał zarzą-

———— 
Szerzej o rodzinie Felbigerów oraz relacjach J.I.M. von Felbigera z opatem Benedyk-

tem Stauch – N. C o n r a d s, Herkunft und Familie des Schulreformers Johann Ignaz 

von Felbiger (1724-1788), Archiv für schlesische Kirchengeschichte 63 (2005), s. 17-

40, tam też materiał źródłowy oraz obszerny wykaz literatury przedmiotu.  
84 Benedykt Strauch (ur. 12.03.1724 r. w Ząbkowicach [Frankenstein], zm. 19.10.1803 r. 

w Żaganiu), pięćdziesiąty pierwszy opat żagański, teolog katolicki, pedagog i wizyta-

tor szkolny. Ukończył gimnazjum w Ołomuńcu, we wrocławskiej Akademii Leopol-

dyńskiej studiował filozofię i teologię. W 1747 r. wstąpił do klasztoru w Żaganiu, 

gdzie oprócz formacji zakonnej zgłębiał naukę i studia z zakresu prawa kanonicznego, 

historii, patrystyki i pism Ojców Kościoła. W 1748 r. został wyświęcony na kapłana. 

Był duszpasterzem w Dzietrzychowicach [Dittersbach], lecz wkrótce powrócił do 

Żagania pełniąc funkcję kaznodziei. W 1762 r. wybrany został przeorem, mistrzem 

nowicjatu i nadzorcą oraz wizytatorem szkół należących do klasztoru. Dbał o popra-

wę dyscypliny zakonnej, troszczył się o dochody i gospodarkę klasztoru. Zasłynął 

jako współpracownik opata J.I.M Felbigera oraz jako autor licznych publikacji w tym 

katechizmów (np. Römisch – katolischer Katechismus für die erste, zwite und dritte 

Klase) oraz religii, historii biblijnej, teologii moralnej i eschatologii (np. Der Kate-

chist nach seinen Eigenschaften und Pflichten oder die rechte Weise die ersten Grün-

de der Religion zu lehren : mit einer Vorrede des Saganischen Prälaten Johann Ignaz 

von Felbiger,Würzburg 1773; Katechetische Betrachtungen, in denen der Inhalt des 

heiligen römischen katholischen Glaubens dergestalt vorgetragen wird, daß Perso-

nen, welche in der Jugend schlecht unterrichtet werden, oder die den erhaltenen 

Unterricht vergessen haben, die Glaubenswahrheiten und Lebenspflichten dieser 

heiligen Religion sich leicht und rührend bekannt machen können. Münster 1788; Be-

trachtungen und Gebete besonders für Personen, die lange krank sind, und sich chri-

stlich zu sterben wohl vorbereiten wollen, Preßburg 1788). W edukacji młodych du-

chownych i młodzieży głosił publiczne nauki i wykłady (rekolekcje). Był także odpo-

wiedzialny za wychowanie religijne. Pracował na rzecz poprawy szkół katolickich. 

H. D o e r i n g, Die gelehrten Theologen Deutschlands im achtzehnten und neunzehn-

ten Jahrhundert, t. 4, Neustadt an der Orla 1835, s. 416; G. Ch. H a m b e r g e r, 

J. G. M e u s e l, Das gelehrte Teutschland, oder Lexikon der jetzt lebenden teutschen 

Schriftsteller, t. 7, Lemgo 1798, s. 692; M. B r a n d l, Die Deutschen katholischen 

Theologen der Neuzeit. Aufklärung, t. 2, Graz 1978, s. 245.  
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dzenie regulujące zasady funkcjonowania szkół elementarnych podle-

głych żagańskiemu konwentowi. Nakazał, aby czas przeznaczony na 

naukę wynosił dwie i pół godziny przed południem, a po południu 

dwie godziny. W tych przepisach zobowiązał nauczycieli do prowa-

dzenia list uczniów oraz obecności. Ponadto wprowadził zakaz wyko-

rzystywania uczniów przez nauczycieli oraz ich żony do innych po-

sług i czynności. Zabronił przede wszystkim stosowania kar ciele-

snych i uderzeń, które mogły poranić dzieci. W sprawie organizacji 

rozkładu zajęć opat polecił, aby nauka zaczynała i kończyła się modli-

twą (na kolanach). Dzieci najpierw mają uczyć się u kolektora czyta-

nia, a następnie u kantora pisania. Nacisk miał być położony na po-

prawę pisowni weryfikowaną m.in. poprzez dyktanda oraz na naukę 

liczenia u kantora. Z kolei uczniowie musieli w domu ćwiczyć z ta-

bliczką i książkami. Nauka katechizmu była prowadzona przez du-

chownego według katechizmu Heinricha Hilariusa. Dodatkowo nau-

czyciele i uczniowie mieli uczestniczyć w razem w celebrowanych 

nabożeństwach, mszach świętych. Jednak podjęte próby zmian – re-

formy nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Katolicy nadal wysyłali 

swoje dzieci do protestanckich szkół, zwłaszcza do Książęcej Szkoły 

w Żaganiu istniejącej od 1709 r. Dochodziło również do spotkań opata 

z rodzicami, podczas których J.I.M. Felbiger usiłował przekonać ro-

dziców aby w trosce o wychowanie w wierze wysyłali swoje dzieci do 

katolickiej szkoły. Zapewniał także, że sytuacja w szkole ulegnie 

zmianie. Niestety ludność nie wierzyła w polepszenie pozycji szkoły 

kanoników regularnych. Kolejnym krokiem gorliwego opata był za-

kup licznych książek o tematyce pedagogiczno-oświatowej, również 

wydawanych przez protestanckich autorów, które osobiście czytał. 

Wśród nich znalazła się publikacja o berlińskiej realnej szkole prowa-

dzonej przez protestanckiego kaznodzieję J. J. Heckera
85

, z którą  

———— 
85 Johannes Julius Hecker (ur. 2.12.1707 r. w Essen-Werden, zm. 24.06.1768 r. 

w Berlinie) uczeń Augusta Franke, pedagog, teolog protestancki oraz twórca modelu 

„szkoły realnej”, którą utworzył w Berlinie w 1747 r. Założył w 1748 r. pierwsze pruskie 

kolegium nauczycielskie – seminarium (Lehrerseminars). Był współtwórcą regulaminu 

szkół ludowych (Generallandschulreglement), gdzie umieszczono m.in. zapis o  obo-

wiązku szkolnym dla wszystkich dzieci w wieku od 5 do 14 lat, bez względu na stan 

i pochodzenie. J. P a n h o l z e r (opr.), Das dutsche Volksschulwesen vor Felbiger, 

s. 17. Więcej na ww. temat: H. G. B l o t h, Johann Julius Hecker (1707-1768). Seine 

„Universalschule” und seine Stellung zum Pietismus und Absolutismus, [w:] Jahrbuch 
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związany był także pietysta
86

 i inspektor szkolny Jan Hähn
87

. Opatowi 

Felbigerowi nie były obce kategorie i ideały oświecenia. Będąc odpo-

wiedzialnym duszpasterzem, mając na uwadze dobro człowieka potra-

fił w działalności nie tylko oświatowo-wychowawczej przezwyciężyć 

uprzedzenia wyznaniowe, nawiązując kontakt z reformatorami ewan-

gelickimi. Ponadto śledził i wnikliwie analizował przemiany szkół 

protestanckich
88

. Dlatego jeszcze podczas trwania wojny siedmiolet-

niej w maju 1762 r. udaje się pod przybranym nazwiskiem w towarzy-

stwie swojego współbrata Józefa Suchera
89

 do Berlina. Celem ryzy-

kownej podróży było zapoznanie się z nowymi metodami nauczania, 

———— 
des Vereins für Westfälische Kirchengeschichte 61(1968), s. 63-129; H. J. K ä m m e l, 

Hecker Julius, [w:] Allgemeine Deutsche Biographie t. 11, Leipzig 1880, s. 208-211. 
86

 Przyjęty w Niemczech i na Śląsku osiemnastowieczny protestancki ruch tzw. „piety-

stów” zakładał przede wszystkim wyeksponowanie Pisma św., jako dynamiczne źródło 

wiary. Na temat pietyzmu m.in. w literaturze J. A. G i e r o w s k i, Pietyzm na ziemiach 

polskich, SKHS 2 (1972), s. 238-261; G. S a u d e r, Pietismus [w:] Lexikon für Theolo-

gie und Kirche, t. 8, red. W. K a s p e r, Freiburg-Basel-Rom-Wien 1999, kol. 291-294. 
87 Johann Friedrich Hähn (ur. 15.08.1710 r. w Bayreuth, zm. 4.06.1789 in Aurich) teolog 

związany z nurtem pietystów, pedagog, od 1733 r. studiował teologię na Uniwersytecie 

w Jenie. Doświadczenie edukacyjne zdobył jako opiekun synów hrabiego Hohenthal 

w Dreźnie. Od 1736 r. był nauczycielem i wychowawcą w Kloster Berge koło Magde-

burga. W 1738 r. w klasztorze pracował jako nauczyciel, nadzorując także seminarzy-

stów. Od 1749 r. został kapelanem w Berlinie, w1753 r. adiunktem pastora w kościele 

św. Trójcy.  Od 1747 r. w instytucie J.J.Heckera pełnił funkcję nauczyciela i inspekto-

ra. Współtworzył berlińskie kolegium-seminarium. Wprowadził do wykładu tabele, 

których uczniowie uczyli się na pamięć. W tabelach lub na tablicy pisano tylko litery 

początkowe (pierwsze litery wyrazów pokrewnych, była to tzw. metoda literowa 

literalmethode). Od 1771 r., aż do śmierci pełnił funkcję Generalnego Inspektora Nad-

zoru Wschodnia Fryzja i dyrektora szkoły w Aurich. Organizator szkolnictwa katolic-

kiego J.I.M. Felbiger, który odwiedził w 1756 r. J. Hähna wykorzystał tę metodę 

(memoriermethode) do swoich potrzeb, która znana jest również jako „metoda żagań-

ska”. F. W. B a u t z, Hähn Johann Friedrich, [w:] Biographisch-Bibliographisches 

Kirchenlexikon, t. 2, Hamm 1990, kol.  434-435. Por. J. P a n h o l z e r (opr.), 

Das dutsche Volksschulwesen vor Felbiger, s. 18-20. 
88 Por. W. D ł u g o b o r s k i, Kultura i oświata [w:] Historia Śląska 1763-1850, 

s. 435-436. 
89 Josephus Michael Sucher (ur. 27.09.1734 r. w Głogowie), do żagańskiego konwen-

tu wstępuje 29.09.1757 r. Święcenia prezbiteratu przyjmuje 4.05.1760 r. nota biogra-

ficzna [w:] Incipiunt Nomina Canonicorum Regularium Sancti Augustini Monasterii 

Saganensis, AAWr. sygn. V4b , poz. 371, k. 63v. Wzmiankowany jest również przy 

okoliczności śmierci J.I.M. Felbigera już jako kanonik z Loeben w regionie Steier-

mark (Austria) por. przyp. 83. 
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zwłaszcza opracowanej przez Jana Fryderyka Hähna metody tabela-

rycznej oraz z funkcjonowaniem placówek prowadzonych przez Jana 

Julisza Heckera, czyli szkoły i związanej z nią seminarium dla nau-

czycieli (Königlichen Realschule). Chciał bowiem opat wykształcić 

w berlińskim ośrodku kilku młodych ludzi na nauczycieli do szkoły 

w Żaganiu. Przedsięwzięcie to zyskało aprobatę dyrektora J. J. Hecke-

ra, dlatego już w lipcu 1762 r., jako jednych z pierwszych, wysłał on 

dyskretnie na jedenaście miesięcy do Berlina Antoniego Franciszka 

Wende oraz Jana Henryka Cocciusa. Po swoim powrocie z Berlina 

obaj zostali prorektorami z szkole żagańskiej, w miejsce dwóch star-

szych nauczycieli, których wysłano na emeryturę
90

. 

 Priorytetem w pracy dla żagańskiego opata oraz jego najbliższego 

przyjaciela i współbrata Benedykta Straucha stało się stworzenie koncep-

cji reformy szkolnictwa biorącej pod uwagę wewnętrzne warunki 

i problematykę społeczności lokalnej. Prałat Felbiger 17 czerwca 1763 r. 

zwrócił się do swoich parafian, aby usunąć dawne negatywne przekona-

nia o katolickiej szkole. Według niego głównym celem szkoły jest: wy-

kształcenie dzieci na porządnych członków Kościoła godnych spadko-

bierców Nieba, prawych poddanych władzy, zdatnych obywateli dla 

państwa i społeczeństwa. Także dążeniem szkoły jest odpowiadać na 

stawiane pytania: w co wierzyć i ufać? jak się powinno żyć? jak wypełnić 

obowiązki wobec Boga i władzy aby się samemu nie zatracić ale spełnić? 

Zdaniem opata szkoła musi stworzyć możliwości uczenia się z tekstów, 

książek i pism innych ludzi, a własne myśli i potrzeby w języku ojczy-

stym porządnie i dokładnie wyrażać. Kład nacisk J.I.M. Felbiger na 

naukę liczenia, tak bardzo potrzebnej aby zostać pożytecznym czło-

wiekiem ludzkiej społeczności. Nauka w sprawach wiary i obowiąz-

kach życiowych jest odtąd obszarem działania katechety. W porówna-

niu z ewangelickimi szkołami zakonnicy przeznaczyli na naukę religii 

mniej godzin, więcej natomiast na rachunki. Ponadto położono znacz-

ny nacisk na doskonalenie przygotowania pedagogicznego nauczycieli 

zalecając korzystanie z profesjonalnych publikacji. Uczniów podzielił 

na klasy wprowadzając przy tym odpowiedni podręcznik dostosowany 

———— 
90 Por. Anton Franz Wende z Freistadt, Johann Heinrich Coccius z Priebus (Przewóz 

p. Żarski). J. P a n h o l z e r (opr.), Das dutsche Volksschulwesen vor Felbiger, s. 20-21. 

Do tych ośrodków J. Felbiger wysyłał swoich uczniów, którzy mieli w przyszłości tworzyć 

kadrę pedagogiczną na Śląsku. J. M r u k w a, Wkład Jana Ignacego Felbigera, s. 332. 
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do poziomu nauczania oraz wspólną, grupową naukę, gdyż dotychczas 

uczono dzieci indywidualnie. Wyeliminował zwyczaj spersonalizo-

wanego zadawania lekcji i indywidualnego przepytywania każdego 

ucznia oraz odszedł od pamięciowego systemu nauczania. W zamian 

wprowadził metodę nauki polegającą na rozumowym wyjaśnianiu 

i stopniowym przechodzeniu od łatwiejszego do trudniejszego mate-

riału. Promował także metodę głoskową. Wprowadził także unowo-

cześnioną i zaadoptowaną przez siebie metodę tabelaryczną wypraco-

waną przez J. Hähna, polegającą jednak na pamięciowym przyswoje-

niu przepracowanego materiału w formie schematów i skrótów lite-

rowych. Pomimo, że upowszechniła się ta metoda w śląskich szko-

łach, to w późniejszej działalności prałat Felbiger zrezygnował z jej 

stosowania, gdyż kolidowała z nadrzędną zasadą wyjaśniania rzeczo-

wego oraz znacznie wpływała na zmęczenie dzieci
91

. 

 Na znaczne utrudnienia w rozwoju ówczesnego szkolnictwa wpływał 

dotkliwy brak odpowiednio przygotowanych nauczycieli, od których 

państwo wymagało określonych kwalifikacji, lecz nie zapewniało na ten 

cel żadnych środków. Mając na uwadze powyższe okoliczności z inicja-

tywy Ks. Felbigera opodatkowano proboszczów parafii wprowadzając 

tzw. quatra seminaristica, co niewątpliwie pozwoliło na zgromadzenie 

funduszy związanych z kształceniem nauczycieli zarówno na kilkuty-

godniowych kursach lub seminarium
92

. Wychodząc naprzeciw oczeki-

waniom i sytuacji w szkolnictwie katolickim opat Felbiger zgromadził 

wokół siebie grono swoich uczniów, tworząc w ten sposób pierwsze 

seminarium nauczycielskie. W tym czasie kolejną nową inicjatywą 

żagańskich kanoników było założenie drukarni, w której wydawano 

———— 
91J. P a n h o l z e r (opr.), Das dutsche Volksschulwesen vor Felbiger, s. 20-21; 

W. D ł u g o b o r s k i, Kultura i oświata [w:] Historia Śląska 1763-1850, s. 435-436. Por. 

przyp. 87. Metoda wykorzystywała środki mnemotechniczne do łatwiejszego zapamiętania 

materiału i stanowiła najbardziej dyskusyjny punkt reform. „Polegała na zastosowaniu 

tablic jako dyspozycji przedmiotu. Zaczynała lekcję. Był to pewien konspekt, plan 

jednostki lekcyjnej i przekazywania wiadomości, miał bowiem ułatwić zapamiętanie 

materiału. Uczeń zauważał powiązanie faktów i zjawisk. Była to metoda często wy-

mieniana w aktach szkolnych jako obowiązująca. Nakaz jej wprowadzania podkreślał 

jednolitość metody w nauczaniu. W rękach dobrego i doświadczonego nauczyciela 

mogła dać dobre rezultaty i postęp w wiedzy”. J. M r u k w a, Wkład Jana Ignacego 

Felbigera, s. 332-335. Szerzej na temat metody głoskowej (Buchstabenmethode) 

B. B u r d a, Jan Ignacy Felbiger – osiemnastowieczny reformator, s. 276. 
92 W. D ł u g o b o r s k i, Kultura i oświata [w:] Historia Śląska 1763- 1850, s. 437. 
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m.in. nowe własne podręczniki metodyczne dla nauczycieli oraz do 

nauki: czytania i pisania, rachunków, ortografii, a także widząc potrzebę 

nauczania w języku polskim dwujęzyczne katechizmy posiadające im-

primatur biskupa wrocławskiego i elementarze. Fryderyk II zatwierdził 

powstanie wydawnictwa i wydał 28.03.1765 r. opactwu przywilej na 

druk książek szkolnych
93

. Zatem utworzono szeroką ofertę edukacyjno 

– wychowawczą, a działalność żagańskich kanoników w aspekcie opra-

cowywania podręczników dla uczniów i nauczycieli, w tym katechi-

zmów, oraz ich edycji stała się dodatkowym atutem zakonu
94

. 

 Warto mieć na uwadze fakt, że realizowana przez Fryderyka II 

polityka oświatowa m.in. dlatego zmierzała do polepszenia sytuacji 

w szkolnictwie, gdyż chciano w ten sposób zdobyć podoficerów 

(piszących i czytających) dla swoich wojsk. W ten sposób seminarium 

nauczycielskie szkoły realnej w Berlinie stało się centrum pruskiej 

oświaty
95

. Opublikowany 23.03.1763 r. królewski regulamin dla szkół 

miał na celu ujednolicenie szkolnictwa na terenie Prus oraz podniesie-

nie poziomu nauki. Jednakże z uwagi na zróżnicowanie społeczne 

i religijne ustawę należało dostosować do realiów Śląska. Zadanie to 

na polecenie E. von Schlabrendorfa, który poznał dotychczasową 

działalność żagańskiego opata na polu oświaty, a także zgodnie z su-

gestią J. Heckera, powierzono ks. J.I.M. von Felbigerowi. Nowa zmo-

dyfikowana instrukcja weszła w życie 30.06.1764 r., lecz nie satys-

fakcjonowała zakonnika, dlatego przystąpił on do opracowania nowej 

ustawy oświatowej dla Śląska
96

. Na Śląsku od 12.11.1764 r. zgodnie 

———— 
93 J. P a n h o l z e r (opr.), Das dutsche Volksschulwesen vor Felbiger, s. 25; Podczas 

nauki w seminarium wyjaśniano m.in. stosowanie metody tablic. J. M r u k w a, Wkład 

Jana Ignacego Felbigera, s. 332-334. 
94 Tworzono możliwości do nauki w j. polskim, o czym świadczą wznawiane nakłady 

„elementarza” – (Nowo-zebrane obiecadlo do sylabizowania y czytania osobliwie dla 

potrzeb Górnego Śląska po polsku y po niemiecku wyprawione, Sagan 1765). B. B u r d a, 

Jan Ignacy Felbiger – osiemnastowieczny reformator, s. 276-277, tam też wykaz litera-

tury przedmiotu. Szerzej o katechizmach i podręcznikach oraz ich przekładach na 

j. polski. J. M r u k w a, Wkład Jana Ignacego Felbigera, s. 335-337. 
95 Pełny wykaz publikacji podaje m.in. J. P a n h o l z e r (opr.), Das dutsche Volksschul-

wesen vor Felbiger, s. 25 nn. 
96 J. M r u k w a, Wkład Jana Ignacego Felbigera, s. 333. Zarówno w zredagowanych 

przez Felbigera i opublikowanych w 1764 r.: Instrukcji dla szkół wiejskich i dla pro-

boszczów; Generalnym regulaminie szkolnym dla szkół katolickich (odpowiedniku 

regulaminu ewangelickiego z 1763 r.) zawarto odwołanie do idei humanitaryzmu nau-
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z wymogami ustawy nakazano założenie seminariów dla nauczycieli. 

Należy pamiętać, że podobny instytut kształcący i doskonalający nau-

czycieli (w tym nauczycieli seminariów), dyrektorów szkół i kandyda-

tów na proboszczów założył już wcześniej, na początku 1764 r. 

w Żaganiu opat J. Felbiger. Był on popierany w swoich przedsięwzię-

ciach nie tylko przez ministra E. von Schlabrendorfa, a także przez 

wrocławskiego biskupa pomocniczego Jana Maurycego von Stra-

chwitza
97

, który powołał zgodnie z sugestią opata specjalnych inspek-

torów do kontroli szkół. Do Żagania zaczęli przyjeżdżać nauczyciele 

m.in. z Opola, Wrocławia, Raciborza i innych śląskich oraz polskich 

miast. Wtenczas Felbiger udał się ponownie do Berlina oraz Magde-

burga, a także odbył podróż do Bergen, aby pomóc miejscowej szkole 

klasztornej. Po jego powrocie 4.11.1765 r. otwarto seminaria: we 

Wrocławiu przy katedrze oraz cystersów w: Lubiążu, Krzeszowie, 

Rudach. Na przełomie 1765 i 1766 r. w żagańskim seminarium stu-

diowało przez dziesięć miesięcy 175
98

 nauczycieli. W Poczdamie 

3.11.1765 r. Fryderyk II podpisał przygotowaną przez ks. J.I.M. Fel-

bigera ustawę (ogólny regulamin) dla katolików na Śląsku i w hrab-

stwie kłodzkim (Königlich – Preußisches general Land – Schul – re-

glement für die Römisch-Katholischen in Städten und Dörfen des sou-

———— 
czyciela, który uczniów powinien traktować jak własne, unikać obelżywych słów i kar 

cielesnych, wzywał do zawarcia uwagi na rezultaty nauki i zrozumienie przez uczniów 

przerobionego materiału. W apelach tych widać wpływ filantropistów. W. D ł u g o -

b o r s k i, Kultura i oświata [w:] Historia Śląska 1763-1850, s. 435-436. 
97 Johann Moritz von Strachwitz (ur. 03.02.1721 r. w Cieszowej koło Lublińca [Frey-

han], zm. 28.01.1781 r. we Wrocławiu) biskup pomocniczy wrocławski w latach 

1761-1781 i administrator apostolski diecezji w latach 1766-1781, wikariusz apostol-

ski dla diecezji wrocławskiej (w granicach Królestwa Prus). Studiował na Akademii 

Leopoldyńskiej, a następnie w Rzymie w Collegium Germanicum. W 1744 r. został 

doktorem teologii i 15.02.1744 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Był proboszczem 

w Namysłowie i w Paczkowie. Od 1748 r. zasiadł w kapitule wrocławskiej, a cztery 

lata później został scholastykiem katedralnym. Mianowany 06.04.1761 r. sufraganem 

ówczesnego bp Filipa Gotharda Schaffgotscha i bpm tytularnym Tyberiady (Tiberias), 

sakrę przyjął 17.05.1761 r. C. G r ü n h a g e n, Joseph Moritz von Strachwitz [w:] All-

gemeine Deutsche Biographie, t. 36, Leipzig 1893, s. 479-480. 
98 Pierwszym dyrektorem katedralnego seminarium został Ignacy Schneider przeszkolony 

w Żaganiu. Był on także w Berlinie. Do zadań seminarium należało m.in.: przygotowa-

nie duchowieństwa do pracy pedagogicznej, egzaminowanie osób świeckich do zawodu 

nauczycielskiego, przygotowanie i edukacja osób, które nie zdały egzaminu nauczyciel-

skiego. B. B u r d a, Jan Ignacy Felbiger – osiemnastowieczny reformator, s. 282. 
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verainen Herzogthums Schlesien und der Grafschaft Glatz)
99

. Z kolei 

biskup hr. J. M. von Strachwitz dekretem wykonawczym 29 grudnia 

1765 r. wdraża ustawę na terenie wrocławskiej diecezji. Przedmioto-

wy, kompromisowy akt prawny odegrał istotną rolę, bowiem pozo-

stawił jeszcze prawo Kościoła wobec szkół, ale tylko pozornie, gdyż 

„nowe szkoły” miały podlegać już gminom. Ponadto ustanowienie 

nauczycieli leżało w kompetencjach Generalnego Wikariatu. Uregu-

lowano m.in. także dochody nauczycieli. Pod opieką pedagogów 

świeckich znajdowały się tylko najmłodsi uczniowie, natomiast za-

równo młodzież, dorośli, jak i dzieci byli nadal pod auspicjami pro-

boszcza. Obowiązek utrzymania szkół i nauczycieli spoczywał czę-

ściowo na rodzicach i na gminach. Opłaty za naukę ubogich dzieci 

regulowały parafie, dlatego w tym celu proboszcz zobowiązany był 

przeprowadzić dwa razy w roku kolekty szkolnej. Wielką zasługą 

prałata Felbigera było umiejętne przekonanie pruskich władz pań-

stwowych do wprowadzenia przymusu szkolnego oraz kar za uchyla-

nie się od obowiązku szkolnego, co niewątpliwie było nowością 

w tamtym okresie. W swoim ogólnym kształcie regulacje prawne 

obowiązywały aż do 28 lipca 1906 r., czyli do wejścia w życie „ustawy 

o utrzymaniu publicznych szkół ludowych”
100

. 

 Warto również zwrócić uwagę na wrocławską szkołę podległą ka-

nonikom regularnym. Na nią również swój wpływ wywarł opat 

J.I.M. Felbiger. Do Żagania przybywali także nauczyciele z wrocław-

skiej szkoły kanoników regularnych. Wśród nich był nauczyciel Jozef 

Wende, który w latach 1778-1790 szczególnie wyróżnił sie jako rektor 

szkoły na Piasku. Zdolności Jozefa Wende z Kożuchowa (Freystadt), 

odkrył prałat Felbiger i wysłał do Berlina, do seminarium Heckera, 

gdzie przez jedenaście miesięcy uczył się poznając nowe metody dy-

daktyczne i edukacyjne. W 1763 r. J. Wendego pozyskał do żagań-

skiej szkoły miejskiej opat Felbiger, lecz nie na długo, gdyż rok póź-

niej oddelegował go do pracy w nowym seminarium we Wrocławiu. 

———— 
99 J. P a n h o l z e r (opr.), Das dutsche Volksschulwesen vor Felbiger, s. 26; B. B u r -

d a, Jan Ignacy Felbiger – osiemnastowieczny reformator, s. 273. 
100 Rodzice mieli obowiązek uiszczać tygodniowo odpowiednią kwotę za każde dziec-

ko; częściowo miały partycypować w kosztach utrzymania również gminy. W. U r b a n, 

Szkolnictwo w Archidiecezji, s. 94-95; J. M r u k w a, Wkład Jana Ignacego Felbigera, 

s. 334. Regulamin mówił także o sposobie kształcenia nauczycieli, ćwiczeniach, egza-

minach itp. J. P a n h o l z e r (opr.), Das dutsche Volksschulwesen vor Felbiger, s. 27. 
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Po ukończeniu studiów filozoficznych na Akademii Leopoldyńskiej 

zrestrukturyzował seminarium i przejął kierownictwo szkoły
101

. 

 Warunki do kontynuowania reform szkolnictwa ulegają zmianie na 

przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XVIII wieku. 

W 1769 r. zdymisjonowano E. W. Schlabrendorfa, z kolei w 1774 r. 

ks. J.I.M. Felbiger na zaproszenie cesarzowej Marii Teresy przenosi 

się do Austrii, rezygnując również w 1778 r. z urzędu opata. Do Ża-

gania i na Śląsk nigdy już nie powrócił
102

. W 1787 r. minister spra-

wiedliwości i do spraw kościoła oraz szkół, a zarazem kierownik 

ewangelickiego departamentu duchownego w Berlinie, Karl Abraham 

von Zedlitz
103

 przystąpił do programu laicyzacji szkolnictwa. Pod 

wpływem nurtów oświecenia i idei filantropistów postulujących 

wprowadzenie do oświaty nowego ducha dochodzi do zmian w sys-

temie pruskiej edukacji. W tym samym roku minister utworzył świec-

kie seminaria dla nauczycieli oraz Główne Kolegium Szkolne (Ober-

schulkollegium), do którego: podporządkował szkolnictwo, ujednolicił 

typ gimnazjum, wprowadził egzamin „dojrzałości”, rozgraniczył szko-

łę średnią z uniwersytetem. Kolejnym krokiem było w 1794 r. upań-

stwowienie wszystkich gimnazjów i uniwersytetów. Jedna z przesła-

nek powszechnego prawa krajowego dotyczyła przymusu szkolnego, 

który powinien trwać do czasu, kiedy uczeń nie nabędzie niezbędnych 

———— 
101

 O jakości i popularności szkoły świadczą również darowizny. Do grona donatorów 

zalicza się Strobach, (zm. 2.01.1810 r.) który zostawił 2000 talarów na wyposażenie 

pracowni. H. H o f f m a n n, Sandstiftm, s. 51. Por. M. L a u r, Geschichte des katho-

lischen Schullehrer-Serninariums zu Breslau, Breslau 1865, s. 72. 
102 Część ślązaków czuło się wciąż związanych z Austrią traktując wojnę i aneksję 

Śląska za bezprawne. Zob. J. M r u k w a, Wkład Jana Ignacego Felbigera, s. 333. 

W Archiwum Archidiecezjalnym zachowały się akta związane z rezygnacją J.I.M. von 

Felbigera oraz z wyborem nowego opata Benedykta Straucha. 1778. Acta Resignation 

des Abtes Johann Ignaz Felbiger und Wahl des Abtes Benedikt Strauch, AAWr. sygn. 

V B 1 i ; Por. przyp. 83. 
103 Karl Abraham von Zedlitz und Leipe, baron (ur. 4.01.1731 r. w Czarnym Borze 

[Schwarzwaldau], zm. 18.03.1793 w Czerńczycach [Kapsdorf], pruski prezydent rządu 

śląskiego, królewski minister stanu, minister sprawiedliwości i do spraw kościoła oraz 

szkół za rządów Fryderyka II. Wprowadził w 1788 r. rodzaj egzaminu dla absolwen-

tów szkół średnich utożsamianych dzisiaj z maturą (pomyślne zdany wprowadzał 

w krąg elity państwowej, umożliwiał dalsze studia lub podjęcie pracy w administracji). 

C. R e t h w i s c h, Zedlitz, Karl Abraham Freiherr von, [w:] Allgemeine Deutsche 

Biographie, t. 44, Leipzig 1898, s. 744-748. 
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wiadomości adekwatnych do swojego stanu
104

. Częściową reformę 

szkolnictwa przeprowadzano w 1801 r. m.in. zaostrzając wymogi 

———— 
104 W. D ł u g o b o r s k i, Kultura i oświata [w:] Historia Śląska 1763-1850, s. 438. 

Pod koniec XVIII w. uczniów Condillac’a Russa w Niemczech określa się jako filan-

tropistów (to grupa wychowawców, którego założycielem był Jan Bernard Basedow). 

W miastach utworzono równorzędny typ szkoły średniej (Bürgerschulen) dla tych, 

którzy nie podejmowali dalszej nauki na studiach uniwersyteckich. Jedno tylko gimna-

zjum przypadało na każdą prowincję. S. K o t, Historia wychowania, s. 41-43. Przy-

mus uczęszczania do szkół elementarnych dotyczył dzieci i młodzieży od 6 do 13 lat, 

w przypadku uchylania sankcjonowany karą grzywny nakładanej na rodziców. Obo-

wiązkowo młodzież do 16 roku życia miała kontynuować naukę w szkole niedzielnej 

(tzw. szkole powtórzeń). Regulamin szkolny z lipca 1800 r. dla Uniwersytetu Wro-

cławskiego i związanych z nim gimnazjów likwidował stanowy charakter wyższego 

szkolnictwa katolickiego. Z majątku utworzono katolicki fundusz szkolny. Do zarzą-

dzania Akademią Leopoldyńską, szkołami średnimi i częściową kontrolą nad szkoła-

mi podstawowymi powołano świecki urząd Królewsko-Katolicką Główną Dyrekcję 

Szkolną. Z kolei biskup wrocławski utworzył w marcu 1801 r. dla kierowania katolic-

kim szkolnictwem powszechnym Książęco-Biskupią Komisję Szkolną Diecezji Wro-

cławskiej. Sprawy administracji, eksploatacji szkół, uposażenia ich personelu pozo-

stawiono w gestii państwa. Do strony kościelnej należała działalność dydaktyczno-

pedagogiczna. Oddzielono stanowiska inspektora od urzędu dziekana, który wg prze-

pisów z 1765 r. pełnił obowiązki inspektora z urzędu. Nadzór nad szkołami pełnili 

tzw. okręgowi inspektorzy szkolni (Kreis-Schulen-Inspectoren), a nad miejscową 

szkołą sprawował proboszcz. Inspektorem mógł zostać każdy ksiądz z kwalifikacjami 

pedagogicznymi. Obszar inspektoratu szkolnego pokrywał się z terytorium powiatu 

(nie jak dotąd z dekanatem). Inspektorów szkolnych nominował biskup po uzgodnie-

niu decyzji personalnej z władzami państwowymi. Działalność szkoły nadzorowali: 

kolator kościoła, (pełniący funkcję patrona szkoły), lokalny proboszcz (nadzór nad 

treścią i dydaktyką) i dwuosobowy dozór szkolny (powoływany wśród miejscowych 

gospodarzy; kontrola nad frekwencja, wyposażeniem szkoły i uczniów, relacje spraw 

między nauczycielem a gminą). W 1808 r. zlikwidowano Dyrekcję Szkolną, a w 1812 r. 

także Komisje Szkolną. W miejsce Dyrekcji utworzono w 1817 r. podległe ministrowi 

oświecenia, spraw duchownych i medycznych, Prowincjonalne Kolegium Szkolne. Na 

szczeblu rejencji powstały Komisje Kościelne i Szkolne, sprawujące m.in. agendy nad-

zoru szkolnego. Diecezję wrocławską w 1802 r. podzielono na 42 okręgi Nadzór nad 

szkołami w nich spełniali tzw. okręgowi inspektorzy szkolni (Kreis-Schulen-Inspectoren). 

Do ich zasadniczych obowiązków należało: wizytowanie szkół elementarnych co naj-

mniej raz w roku, badanie metody nauczania, informowanie władzy kościelnej o szko-

łach, przedstawienie potrzeb szkół. Na terenie diecezji istniała do 1812 r. książęco-

biskupia komisja szkolna (Fürst-Bischöfliche Schulen-Comission). J. C h l e b o w -

c z y k, Kultura i oświata, [w:] Historia Śląska 1763-1850, t. II, cz. 2 1807-1850, 

red. S. M i c h a l k i e w i c z, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 432-433. Władze 

ograniczały środki na oświatę. Minister K.G. Hoym zagarniał wpływy z „quarta se-

minaristica” na utrzymanie administracji. W szkołach brakowało podręczników 
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kwalifikacyjne nauczycieli, ograniczając także środki na seminaria. 

W latach 1810-1820 następuje regres w oświacie, wywołany brakiem 

nadzoru i środków finansowych, także na skutek działań wojennych 

ubytkiem nauczycieli, których zastępowano zwalnianymi z armii in-

walidami wojennymi
105

. 

 Kres szkolnictwa śląskich kanoników regularnych przypada na 

sekularyzację dóbr kościelnych. Fryderyk Wilhelma III swoim dekre-

tem z 30.10.1810 r. skonfiskował i upaństwowił majątek klasztorów 

oraz ich dochody. Powołana główna komisja do spraw sekularyzacji 

przejęła oprócz nieruchomości dziedzictwo kulturowe konwentów 

m.in. bogate księgozbiory, w tym około 17 tysięcy wyselekcjonowa-

nych i najcenniejszych woluminów z klasztorów należących do kano-

ników regularnych
106

. Bardzo szybko władze pruskie przystąpiły do 

swoich czynności, gdyż 19.11.1810 r. dokonano kasaty wrocławskie-

go konwentu na Piasku, przeznaczając jego gmach na bibliotekę uni-

wersytecką. Wspólnocie liczącej wówczas 26 kanoników regularnych 

przewodniczył przeor Antoni Geisler, ponieważ w chwili zajęcia 

klasztoru zakonnicy nie posiadali opata. Pobory, które rząd przezna-

czył na utrzymanie byłych zakonników nie wystarczały na utrzyma-

nie. Znaczna część kanoników regularnych otrzymując probostwa 

została inkardynowana do diecezji wrocławskiej tym samym zasilając 

duchowieństwo diecezjalne. Przy kościele NMP na Piasku w 1817 r. 

erygowano nową parafię, administrowaną przez byłego kanonika re-

gularnego ks. Jana Grögera
107

. Podobna sytuacja zaistniała w Żaganiu, 

———— 
W. D ł u g o b o r s k i, Kultura i oświata [w:] Historia Śląska 1763-1850, s. 438-439; 

W. U r b a n, Szkolnictwo w Archidiecezji, s. 96. 
105 J. C h l e b o w c z y k, Kultura i oświata, [w:] Historia Śląska 1763-1850, t. II, [cz. 2 

1807-1850], red. S. M i c h a l k i e w i c z, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 438-439. 
106 Por. W. M o l s d o r f, Das Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen in Schlesien (Schle-

sische Landeskunde), Leipzig 1913; J. C h l e b o w c z y k, Kultura i oświata, [w:] 

Historia Śląska 1763-1850, t. II, cz. 2 1807-1850, red. S. M i c h a l k i e w i c z, Wro-
cław-Warszawa-Kraków 1970, s. 449. Sekularyzacja wywołała spustoszenie i „zamie-

szanie w organizacji życia kościelnego, z którym związane było szkolnictwo i akcja 
dobroczynna. Na Śląsku Pruskim skasowano ogółem 69 domów zakonnych: 56 męskich 

i 13 żeńskich.” J. M a n d z i u k, Dzieje kanoników regularnych, [w:] Przemijanie, 
s. 295-296. Por. P. P. G a c h, Kasata zakonów na Śląsku Pruskim w latach 1810-

1811, RH 26 (1978) z. 2, s. 233-248. 
107 Ks. Dominik Jaschke ostatni wrocławski kanonik regularny zmarł jako proboszcz 

parafii w Krzydlinie w 1856 r. H. H o f f m a n n, Sandstiftm, s. 101-104. Natomiast 
odnośnie szkoły parafialnej po 1812 r. ibidem, s. 149-151. 
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sekularyzacja rozbiła wspólnotę. Ostatniego opata Antoniego Knauera 

(1803-1810)
108

 zmuszono do rezygnacji z urzędu, przywilejów i na-

leżnych tytułów. Pozostał jednak na miejscu jako proboszcz parafii 

oraz administrator kościoła mariackiego. W obiekcie klasztornym 

utworzono katolicką szkołę elementarną i plebanię, natomiast w bu-

dynkach konwiktu oraz nowicjatu usytuowano sąd ziemski
109

. Semi-

narium w Żaganiu, którego ostatnim dyrektorem był Józef Stenzel, 

funkcjonowało do kasaty klasztoru w 1810 r.
110

 

 Reasumując, reformę śląskiego szkolnictwa zawdzięczamy głównie 

dzięki wielkiemu zaangażowaniu prałata Jana Ignacego Felbigera oraz 

jego współpracownikom, duchownym i świeckim, zwłaszcza prałatowi 

Benedyktowi Strauchowi
111

, oddanym sprawie edukacji i wychowania.  
 Nowym i trafnym osiągnięciem było zastosowanie pięciu metod 

nauczania określanych jako „metoda żagańska”
112

 oraz jednoklasowy  

———— 
108 Ks. Antoni Knauer zmarł 21.11.1817 r. Pod portretem 52 opata umieszczono in-

skrypcję: Antoni Knaur (1803-1810) „Qui sequitur patrem revera tam Benedictum, 

Diluvie premitur, bello aliisque malis. Exstirpat regio Canonia celebris edicto, Abbatum 

seriem claudit obitque senex.” Por. Sentencje [w:] Klasztor augustianów, s. 199. 
109 R. H a c z k i e w i c z, Kościół Mariacki w Żaganiu, Żagań 2003, s. 14-15, 39-40; 

S. K o w a l s k i, Klasztor w Żaganiu, [w:] Klasztor augustianów, s. 71; J. M a n -

d z i u k, Dzieje kanoników regularnych św. Augustyna na Śląsku, [w:] Przemijanie 

i trwanie. Kanonicy Regularni Laterańscy w dawnej i współczesnej Polsce, red. K. Ł a -

t a k, I. M a k a r c z y k, Kraków 2008, s. 295-296. 
110 Józef Stenzel (1773-1818), kanonik regularny i proboszcz parafii NMP w Żaganiu, 

autor m.in. publikacji o powodzi w 1805 r. oraz o tematyce oświatowo-pedagogicznej. 

W wykazie żagańskich zakonników napisano: Anno a Nativitate Domini 1786 die 

29 Januarii Ego Josephus Stenzel Silesius Nocerensis natus anno 1765 die 5 ta Aprillis 

a Reverendissimo, Perillustri aectmplissimo Domine Domino Benedicto Strauch Pralato 

veste canonica indutus anno vero subseqvente 1787 die 8 Febrarii Sacram Professionem 

emisi. Primitias habint 12 Julii 1789. Incipiunt Nomina Canonicorum Regularium Sancti 

Augustini Monasterii Saganensis, AAWr. sygn. V4b, poz. 394 k. 68; Ponadto o szkole 

żagańskiej: Bericht von den Zustande der katholischen Stadtpfarrschulen und des 

damit verbunden Schulmeisterseminars nebst Vorschlägen, wie das Schulwesen in 

Schlesien verbessert werden könne, an das bischöfliche Generalvikariat-Amt von 

Josef Stenzel, Schuldirektor zu Sagan, 1799. AAWr. sygn. VII B.4/l.  
111 O 51 żagańskim opacie napisano pod jego wizerunkiem: „Benedykt Strauch (1778-

1803). Quotquot quingentis Canonia recenset ab annis Haec tibi praeclaros, sistit 

imago, viros; Congere nostrorum merita et benegesta parentum Unicum in Abbatem, 

tum Benedictus erit”. Por. Sentencje [w:] Klasztor augustianów w Żaganiu zarys 

dziejów, red. S. K o w a l s k i, Żary 1999, s. 199. 
112 Według B. Burdy do metody zaliczano: 1o głoskowanie (początkowe czytanie), 

2o wspólna nauka, 3o metoda katechetyczna-pytaniowa, 4o zastosowanie tablic pomocni-
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podział szkoły (podległej kanonikom regularnym), który stał się mode-

lem naśladowanym na terenie wykraczającym poza Śląsk. Ich rozwi-

nięciem na wyższym poziomie edukacji były miejskie sieci szkół dwu, 
trzy i czteroklasowych dostosowanych do wieku oraz poziomu naucza-

nia, co wpłynęło na poprawę komfortu pracy ucznia i nauczyciela. Wy-
pracowano trójstopniowy podział szkół: Land –, Stad –, Trivialschulen. 

Uwzględniono indywidualne zdolności ucznia w nauce. W zakresie 
pedagogiki dążono do wychowania podopiecznych w kierunku osią-

gnięcia dobra doczesnego i wiecznego łagodnymi metodami, ucząc tego 
co jest potrzebne w życiu. Szczególny nacisk położono także na dydak-

tykę, dostosowując podręczniki dla poszczególnych grup, a także książ-
ki i pomoce metodyczne dla nauczycieli

113
. Utworzono w Żaganiu 

pierwsze seminarium dla nauczycieli na Śląsku. Wielkim powodzeniem 
cieszyły się podręczniki do nauki zwłaszcza dwujęzyczne (np. Neueinge-

richtetes ABC Buchstabir und Lesebüchlein … – Nowo – zebráne obieca-
ło do sylábizowánia y czytánia…), katechizmy Felbigera nazywane „Ka-

techizmami żagańskimi” lub „Katechizmami śląskimi”, opracowane 
przez B. Straucha (np. Römisch-katolischer Katechismus für die erste, 

zwite und dritte Klase)
114

. Biorąc pod uwagę warunki egzystencjalne 

———— 
czych, 5o podział uczniów na oddziały ze względu na poziom nauki. B. B u r d a, Jan 

Ignacy Felbiger, s. 51.  
113 Łatwiej utrzymywano dyscyplinę i porządek na lekcji, w mniejszej grupach istniały lepsze 

możliwości sprawdzenia wiadomości, korzystnej przekazywano dzieciom materiał, swobod-

niej konwersowano z uczniami. J. M r u k w a, Wkład Jana Ignacego Felbigera, s. 334. 
114 Żagańskie „abecadło” było niezwykle popularne, wydawano je od 1765 do 1834 r. 
Po raz pierwszy zastosowano w nim m.in. graficzną analizę liter, także wprowadzono 
wskazówki metodyczne i dydaktyczne dla nauczycieli autorstwa B. S t r a u c h a. Od-
nośnie katechizmu por.: Die Evangelien, wie sie von den vier Evangelisten geschrieben 
worden nebst den Lectionen und Episteln, die das Jahr hindurch in der katholischen 
Kirche gelesen werden; zum Gebrauch der Leseschüler des Saganschen Stifts, Sagan 
1764 (publikacja doczekała się 3 wydań, ostatnie z 1771 r.); Römisch-katholischer 
Catechismus zum Gebrauch der Schlesischen Schulen für die zweite Classe der Kinde, 
Sagan 1765, (publikację wznowiono w 1767 i 1776 r.); Römisch-katholischer Catechi-
smus für die dritte Classe der Kinder in den Schulen des Saganschen Stifts, Sagan 1766 
(drugie wydanie w 1776 r.); Catechetische Betrachtungen, in denen der Inhalt des heili-
gen römisch-katholischen Glaubens dergestalt vorgetragen wird, daß Personen, welche 
in der Jugend schlecht unterrichtet worden, oder die den erhaltenen Unterricht verges-
sen haben, die Glaubenswahrheiten und Lebenspflichten dieser heilöigen Religion sich 
leicht und rührend bekannt machen können. Bamberg und Würzburg 1768 (kolejne 
wydanie w 1771 r.); Katholisches Gebetbuch, vornehmlich zum Gebrauch gemeiner 
Leute, Sagan 1768; Kurze biblische Geschichte der Religion, nach dem Hauptsächlisten 
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uczniów zwłaszcza na wsi, opat Felbiger opracował szkolny rozkład za-

jęć przyjmując jako atutowe kryterium ukierunkowanie na dziecko 

i rodziny. Do rozkładów zajęć szkoły wprowadzono dodatkowo naukę 
katechizmu (religia jest odrębnym przedmiotem) oraz przedmioty prak-

tyczne osobno dla dziewcząt (szycie, robótki ręczne) i chłopców (uprawa 
roślin i drzew owocowych), a także zagadnienia z: historii, geografii, 

fizyki, gospodarki i handlu oraz języka francuskiego
115

. Niewątpliwie 
jego zasługą stało się: sprecyzowanie i określenie czasu jednostki lekcyj-

nej, zastosowanie katalogów zajęć zawierających obowiązki nauczyciela, 
zapoczątkowanie prowadzenia dziennika uczniów (m.in. z adnotacjami 

o frekwencji, postępach w nauce, pochodzeniu), wprowadzenie systemu 
nauczania wspólnego (grupowego) – co polepszyło proces przyswajania 

i zapamiętywania materiału, weryfikacja wiedzy ucznia w formie pytań 
i odpowiedzi (wówczas po raz pierwszy zastosowano gest uniesionej ręki, 

jako znak gotowości do odpowiedzi, do dzisiaj powszechnie stosowany) 
oraz użycie różnych metod nauczania (w tym tablic pomocniczych)

116
. 

 Prałat J.I.M. Felbiger w swojej pracy dążył do zapewnienia dzie-

ciom i młodzieży właściwych warunków do nauki w dobrych szko-

łach katolickich, realizujących na właściwym poziomie program edu-

kacyjno-pedagogiczny również o charakterze praktycznym. Był też 

autorem krytyki metod jezuickiego nauczania
117

, lecz opinia opata nie 

———— 
von der christlichen Sittenlehre, für die zum Saganschen Stift gehörigen Stadt und Land-
schulen. Sagan 1776. Opat Felbiger stwierdził, że pierwsze tłumaczenia na j. polski 
powstały na Śląsku. Mały katechizm tłumaczył o. Emanuel z Trzebnicy, ks. Simon 
Jaschiek. W 1765 r. ABC – Büchlein, ukazała się jego dwujęzyczna wersja: Neu einge-
richter ABC Buchstabir – und Lesebüchlein zum Gebrauche besonders der Oberschle-
sischen Schulen Polnisch und Deutsch verfasset. Im Verlage der Katholischen Trivial-
schule. Mit allergnädigsten Privilegio, Gedruckt bey Johann Christopf Lauher, Sagan 
1765. Pod tytułem niemieckim umieszczono polski: Nowozebrane obiecadło… z 1798 r. 
Podręcznik ten odegrał zasadniczą rolę w reformie szkolnej, pozostawał w użyciu jesz-
cze w XIX w. Szerzej o katechizmach i ich przekładach zob. J. M r u k w a, Wkład Jana 
Ignacego Felbigera, s. 335-336, tam tez wykaz literatury przedmiotu. 
115 Zajęcia w szkole rozłożone zostały na 14 tygodni. Był to czas, w którym dzieci 
mogły przychodzić do szkoły. Negatywne aspekty reformy – nauka katechizmu została 
związana z przymusem, przejawy monopolizowania katechezy przez państwo J. M r u -
k w a, Wkład Jana Ignacego Felbigera, s. 335. B. B u r d a, Jan Ignacy Felbiger – 
osiemnastowieczny reformator, s. 280-281. 
116 B. B u r d a, Jan Ignacy Felbiger – osiemnastowieczny reformator, s. 279-280; 

J. M a n d z i u k, Dzieje kanoników regularnych [w:] Przemijanie, s. 294. 
117 C. R a b e, Alma Mater Leopoldina Kolegium i Uniwersytet Jezuicki we Wrocławiu 

1638-1811, tł. L. W i ś n i e w s k a, Wrocław 2003, s. 318. 
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dyskryminowała zasług i wkładu jakie wnieśli jezuici w rozwój 

oświaty, a także nie zburzyła wzajemnych relacji. Osobom starszym 

zaoferował i urządził szkołę niedzielną. Miał on satysfakcję, że jego 

reformę wprowadzono we wszystkich szkołach katolickich na Śląsku 

oraz w monarchii austro-węgierskiej
118

.  

 Ponadto nie można w pełni zgodzić się z tezą I. Peryt-Gierasimczuk, 

która zawiera kategoryczne stwierdzenie, że opat Felbiger wzorując się 

na polskim programie Komisji Edukacji Narodowej prowadził refor-

mę szkolnictwa
119

. Natomiast słusznie zauważa B. Burda, że istnieje 

pewne podobieństwo między reformą oświaty na Śląsku z inicjaty-

wami podejmowanymi przez Komisję Edukacji Narodowej, na przy-

kład w zakresie: ustawodawstwa podziału szkół parafialnych, doboru 

podręczników czy metod nauczania
120

. Z argumentów jakie przedsta-

wia B. Burda jasno wynika, że istnieją rozbieżności w czasie pomię-

dzy ustawami redagowanymi przez ks. Filbigera, a KEN, czy też wy-

dawanymi dziełami pedagogicznymi skierowanymi głównie do nau-

czycieli (np. szkół ludowych, tj. Eigenschaften, Wissenschaften und 

Bezeigen rechtschaffener Schulleute, Sagan 1768), natomiast w Polsce 

podobna publikacja wydana została w dopiero w 1787 r. (np. Grze-

gorz Piramowicz, Powinności dla nauczyciela, mianowicie zaś w szko-

łach parafialnych i sposoby ich dopełnienia. Dzieło użyteczne paste-

rzom, panom i ich namiestnikom o dobro ludu troskliwym, rodzicom 

i wszystkim edukacją bawiącym się)
121

. Z kolei J. Mrukwa jedno-

———— 
118 J. P a n h o l z e r (opr.), Das dutsche Volksschulwesen vor Felbiger, s. 27; S. K o t, 

Historia wychowania. Wychowanie nowoczesne. Od połowy wieku XVIII do współcze-

snej doby, t. 2, Warszawa 1996, s. 44; C. R a b e, Alma Mater Leopoldina, s. 318;  

J. M r u k w a, Wkład Jana Ignacego Felbigera, s. 333. por. F. Vollmer, Die preussische 

Volksschulpolitik unter Friedrich dem Grossen, Berlin 1918, s. 121-122. Na Śląsku au-

striackim Józef II zaprowadził m.in. przymus szkolny, uregulował uposażenie nauczycieli, 

kierownictwo szkół w 1804 r. pozostawił duchowieństwu. Konkordat z 1855 r. Austrii ze 

Stolicą Apostolską utrzymał związek szkoły z Kościołem. Dopiero ustawa z 1863 r. ode-

brała szkole charakter wyznaniowy przekazując państwu kompetencje, z wyjątkiem nadzo-

ru nad nauką religii. W. Urban, Szkolnictwo w Archidiecezji, s. 94-95. 
119 I. P e r y t - G i e r a s i m c z u k, Kościół Najświętszej Marii Panny spuścizna wie-

ków [w:] Klasztor augustianów, s. 125. 
120 KEN, podobnie jak inne państwa europejskie znały działalność oświatową prałata 

J.I. Felbigera, B. B u r d a, Jan Ignacy Felbiger – osiemnastowieczny reformator, s. 285-

286, 289. 
121 Ibidem, s. 286. Ponadto polska religijna publicystyka (np. katechizm polski) opierała 

się na katechizmach śląskich oraz Elementarz do nauczania Abecadła, sylabizowania 
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znacznie wypowiada się, że wiele zmian KEN wzorowała na szkolnic-

twie żagańskich kanoników regularnych. Natomiast Franciszek Ba-

rański
122

 członek KEN relacjonując swój pobyt na Śląsku, tak opisuje 

sukces „metody żagańskiej”(1773 r.):  

 „Zdarzyło mi się widzieć z jednym, co niedawno był w Gryszau 

[Grüssau – Krzeszów], opactwie Cystersów, w Pruskim Szląsku, gdzie 

widział małe wiejskie dzieci, ledwo co nad ziemią się czołgające, a już 

doskonale w czytaniu umocnione, trochę starsze wszelkie początkowej 

języka konstrukcji i ortografii przepisy umiejąc, bezmylnie piszące. 

Z ciekawości sam przytomny był przy ich naukach i poznał, że najła-

twiejszy i najprędszy do bakalarskiej nauki jest ten sposób, który opat 

Cystersów w Sagan [w Żaganiu nie było cystersów, autor opowiadania 

myli cystersów z kanonikami regularnymi], mieście w Szląsku Pruskim 

wynalazł, a za rozkazem króla Pruskiego po całym Szląsku jest rozsiany.  

 Trzy są classes w tej szkole. W pierwszej uczą liter poznawać, w dru-

giej litery składając sylaby formować, czyli po prostu mówiąc sylabi-

zować; w trzeciej z sylaby słowa a ze słów tekst układać, czyli czytać. 

Wszystkie te trzy classes przez jednego są uczone. Każda krótkie 

i jasne reguły ma na tablicy opisane, które wbijając się ustawicznym 

używaniem w pamięć dziecinną, bezmylne zostawują ślady ortografji 

i konstrukcji. W trzeciej klasie uczą się także podobnież arytmetyki 

i sposobów pisania. Wszystkie te tablice, elementarze, tudzież i kate-

chizmy dla każdej szkoły są tak w niemieckim jako też i polskim języku 

wydane przez tegoż opata, a u każdego księgarza w Wrocławiu prze-

dawane. Jestem pewien, przezacni mężowie, [zwracał się F. Bieliński 

do świeżo powołanych członków Komisji Edukacji], iż skoro ten Sa-

gański sposób poznacie i roztrząśniecie, przezorność wasza przy-

———— 
i czytania, ku wygodzie szkól parafialnych sporządzony (Warszawie 1782) wydany 

podczas reformy dokonywanej przez KEN. Szeroko rozpowszechniane „Katechizmy 

śląskie” uznawane są jako wyjątkowe w aspekcie nauki i historii literatury. Wysoko 

oceniono walory lingwistyczne, słowa pisanego. W diecezji wrocławskiej stosowano je 

do 1856 r. J. M r u k w a, Wkład Jana Ignacego Felbigera, s. 335-336. Por. F. A r -

n o l d, Pastoraltheologische Durchblicke, Freiburg im Breisgau 1965, s. 121. 
122 F r a n c i s z e k  B i e l i ń s k i był autorem memoriału „Sposób edukacji w XV li-

stach opisany”, Warszawa 1775. Sformułowane postulaty takie jak: powszechność nau-

czania, wprowadzenie czterech typów szkół, nauka w języku polskim (ojczystym), 

wprowadzenie podręczników itd. są tezami opata Felbigera, na które Bieliński zwrócił 

uwagę KEN. J. M r u k w a, Wkład Jana Ignacego Felbigera, s. 338-339. 
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właszczy go dla naszego kraju. Umieć bowiem z cudzych wynalazków 

pożytkować jest skróceniem pracy, a korzyścią dla narodu”
123

.  

 

 Niniejsza dyskusja może stać się przyczynkiem do podjęcia  

dalszych badań w kierunku ustalenia wzajemnej relacji między 

ks. J.I.M. Felbigera i Komisją Edukacji Narodowej oraz nad kanoni-

katem regularnym w czasach nowożytnych.  

 

 Zakończenie 
 
 Wkład kanoników regularnych w rozwój szkolnictwa w czasach 

nowożytnych pozostaje w cieniu pracy edukacyjnej jezuitów. Niemiej 

jednak przede wszystkim udział osiemnastowiecznego reformatora 

ks. J. I .M. von Felbigera oraz jego współpracowników z żagańskiego 

konwentu wpłynął również na kształt procesów edukacyjnych oraz 

wychowawczych nowożytnej oświaty. Zakonnicy oprócz pracy dusz-

pasterskiej, życia we wspólnocie, dbali również o kultywowanie kul-

tury, sztuki, tradycji i historii. Do 1795 r. w kościele mariackim gło-

szone były homilie i kazania w języku polskim. W drukarni klasztor-

nej publikowano książki i materiały dla Polaków
124

. Niestety ostatnie 

lata XVIII i początek XIX wieku to czas, jak to określił K. Łatak „po-

gromu kanoników regularnych”, czyli serią supresji klasztorów. Wiele 

opactw, konwentów, prepozytur, a nawet całe kongregacje padły 

w następstwie reform józefińskich w Austrii, krwawej rewolucji fran-

cuskiej, wojen napoleońskich i pruskiej sekularyzacji. Losy historycz-

no – politycznej zagłady na terenie Śląska podzieliły wszystkie kano-

nickie klasztory. Z pożogi ocalała tylko krakowska prepozytura Boże-

go Ciała kongregacji laterańskiej
125

. 

 Budowa dziedzictwa religijnego, naukowego, kulturowego, peda-

gogicznego i historycznego realizowana na przestrzeni wieków przez 

kanoników regularnych została doceniona również w dzisiejszych 

czasach. Żagańskie zabytkowe obiekty wzniesione przez zakonników 

———— 
123 Cyt. za S. K o t, Historia wychowania, s. 46. 
124 E. M a l e c z y ń s k a, Tradycje szkoły polskiej na Śląsku na tle walki o narodo-

wość [w:] Dolny Śląsk. Dzieje. Kultura, t. II, Wrocław-Warszawa 1948, s. 432. 
125 K. Ł a t a k, Kanonicy regularni laterańscy, s. 35-36, tam też literatura dotycząca 

kasat klasztorów kanonickich. 
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28 lutego 2011 r. zastały uznane przez Prezydenta RP za pomnik hi-

storii o nazwie „Żagań – poaugustiański zespół klasztorny”
126

. 
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CANONS REGULAR EDUCATION IN SILESIA  

IN THE LIGHT OF THE REFORMS UNDERTAKEN BY ABBOT JOHANN  

IGNAC MELCHIOR VON FELBIGER – SELECTED ISSUES 

 

Summary 

 

 Over the years, the Canons Regular have contributed immensely to the develop-

ment of science and Latin culture in Europe. The canons arrived in Poland in the 11th 

century from the north of France and Belgium, from powerful centres owned by the 

Abbey of Arrouaise. The Canons Regular founded the first monasteries on Mount 

Ślęża near Wrocław, then in Trzemeszno and Czerwińsk. They combined their specif-

ic way of life mainly with pastoral activity. They founded cultural and intellectual 

centres, and promoted spiritual regeneration connected with the new trend of devo-

tion, described as “devotio moderna”. In addition, they founded and ran schools, 

which were very popular with the society. 

 The basic aim of the present study is to present the educational activity of this 

order in Silesia, especially in the modern era. The development of educational system 

is presented in the context of the period of life and work of the greatest educational 

reformer – the abbot of the monastery of Żagań Jan Ignacy Melchior von Felbiger. In 

addition, the complex situation and issues of the ecclesiastical education in Silesia on 

the threshold of modern times are illustrated. The educational system and teaching 

methods applied by the Canons Regular in Silesian convents are also considered, 

mainly in the context of adopted reforms, especially those created by the mentioned 

prelate Jan Felbiger. 

 

Translated by Wacław Szetelnicki 

 

———— 
126 Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 280 z 2011 r.  
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KOLEGIA SZLACHECKIE TEATYNÓW, PIJARÓW  

I JEZUITÓW A REFORMY EDUKACYJNE 

W RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW 

DOBY OŚWIECENIA 
 

 

 Wiek oświecenia w Rzeczypospolitej to okres poważnych reform 

edukacyjnych, uwieńczonych powstaniem Komisji Edukacji Narodo-

wej. Już jednak we wcześniejszych dekadach następowała powolna, 

nieujęta w formach nakazowo-normatywnych, reforma szkolnictwa, 

w której czołową rolę odegrały kolegia szlacheckie. Można przyjąć, 

że Komisja Edukacji Narodowej, wprowadzając swą reformę, miała 

zadanie w dużej mierze sprecyzowane, również dzięki doświadcze-

niom elitarnych kolegiów
1
.  

 Zakony przedkładały tego typu instytucje nad dwoma podstawowymi 

formami kształcenia i wychowywania młodzieży szlacheckiej w Rze-

czypospolitej: z pomocą prywatnych guwernerów i w szkołach publicz-

nych. Konwikt łączyć miał zalety obu form i jednocześnie niwelować 

ich wady
2
. Nowe szkoły były stosunkowo dobrze uposażone, cieszyły 

się dużą autonomią programową i kadrową. Bezpośrednie finansowanie 

nauki przez bogatą szlachtę i magnaterię ułatwiało modyfikację kształ-

———— 
1 Por. R. I l n i c k a - M i d u c h o w a, Polska myśl historyczno-dydaktyczna w przeded-

niu reformy Komisji Edukacji Narodowej, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP 

w Krakowie”, z. 59, Prace historyczne VIII, Kraków 1977, s. 143-148; I. S z y b i a k, 

Portret zbiorowy nauczycieli szkół średnich Komisji Edukacji Narodowej, „Wiek 

Oświecenia”, t. 5, 1988, s. 59-62. 
2 J.A. T a r n o w s k i, Rozmowa filozofa z politykiem o trojakim w Polszcze młodzi 

wychowaniu, Warszawa 1756, s. 216-217: „Konwikty są środkiem między tym dwo-

jakim sposobem wychowania, tak dalece, że obydwie tych sposobów zalety w sobie 

zawierają, i niedostatki onych nadgradzają. Jaśniej rzekę: cokolwiek publiczne i pry-

watne wychowanie ma w sobie dobrego, to wszystko znajdziesz w konwiktach.” 
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cenia, uwzględniającą postulaty rodziców, którzy dotąd twierdzili, 

iż użyteczną wiedzę polityczną, ekonomiczną i wojskową można zdo-

być tylko poza granicami kraju. Tym samym program kształcenia wzor-

cowych kolegiów szlacheckich stawał się bardziej urozmaicony niż 

w pozostałych placówkach. W rezultacie były to instytucje nowocześnie 

administrowane, samodzielnie opracowujące program, respektujące 

standardy europejskie a zarazem potrzeby regionu. 

 Wzorcowe instytucje wychowawcze zgromadzeń w Rzeczypospoli-

tej powstały dopiero w czasach Augusta III, a w otwieraniu tych pla-

cówek, inaczej niż na Zachodzie, teatyni i pijarzy wyprzedzili jezui-

tów. W Rzeczypospolitej kolegia szlacheckie wspierali nie tyle mo-

narchowie, co magnaci i biskupi. Nie mogąc zbytnio liczyć na ostat-

niego z Sasów, światłe rody stawiały na wykształcenie nowej elity 

szlacheckiej, która zrealizowałaby hasła naprawy państwa. Ich pomoc 

wyrażała się w fundacjach, donacjach czy finansowaniu zagranicz-

nych studiów młodych zakonników. 

 Charakteryzując genezę i działalność elitarnych instytucji wycho-

wawczych w Rzeczypospolitej, należy docenić wpływ kulturotwór-

czej roli dworów
3
, zwłaszcza że niektóre z nich już w opinii współ-

czesnych słusznie uchodziły za „doskonałą szkołę życia i rycerskiego 

rzemiosła”
4
. W siedzibach magnackich znacznie wcześniej niż w śro-

dowiskach zakonnych dojrzewała konieczność przeprowadzenia nie-

zbędnych reform – również w sferze edukacji. Nieprzypadkowo wielu 

spośród nauczycieli szlacheckich kolegiów pełniło funkcję guwerne-

rów i towarzyszyło młodym arystokratom w podróżach edukacyjnych 

do zachodniej Europy, dokształcając się, doskonaląc języki nowożyt-

ne i poznając czołowe instytucje oświatowe. Jako opiekunowie synów 

magnackich czuwali nad wypełnianiem zaleceń zawartych w instruk-

cjach rodzicielskich, które swym nowatorstwem, zakresem progra-

mowym i pragmatyzmem zwykle przerastały ofertę edukacyjną szkół 

zakonnych, potwierdzając i w korzystnym świetle prezentując erudy-

cję oraz kulturę pedagogiczną elit Korony i Litwy. 

———— 
3 Zob. Dwory magnackie w XVIII wieku. Rola i Znaczenie kulturowe, red, A. R o ć k o, 

T. K o s t k i e w i c z o w a, Warszawa 2005.  
4 Tak o swym pobycie na dworze Jana Klemensa Branickiego pisał M. S t a r z e ń s k i, 

Na schyłku dni Rzeczypospolitej. Kartki z pamiętnika..., wyd. H. M o ś c i c k i, War-

szawa 1914, s. 3. 
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 Kolegia szlacheckie podtrzymywały wśród wychowanków idee 

szlachectwa
5
, a zarazem przygotowywały ich do sprawowania waż-

nych funkcji publicznych i państwowych. Pamiętajmy przy tym, iż 

w Rzeczypospolitej, z wyjątkiem Prus Królewskich, mechanizm ob-

sady lukratywnych stanowisk w aparacie władzy nie był uwarunko-

wany gruntownym wykształceniem. Walor kwalifikacji i wiedzy nie 

miał w karierze tak ważnego znaczenia, jak na Zachodzie, gdzie sta-

nowił główną drogę zdobycia awansu oraz podtrzymania znaczenia 

i prestiżu. Szlachecka młodzież nie miała rywali w drodze do kariery 

wojskowej, godności świeckich i kościelnych, a naukę w kolegiach 

kończyła zwykle na klasie retoryki.  

 Karol Wyrwicz, rektor warszawskiego Collegium Nobilium Socie-

tatis Jesu ganił dotychczasową praktykę, zgodnie z którą młodzież 

„osiemnastu lat dopełniwszy do wolności wzdycha, a wyszedłszy ze 

szkół, tego, czego się nauczyła, w domu ojcowskim zapomina, albo na 

pierwiastkowym przestając polorze, do urzędów a zwłaszcza posel-

stwa na sejm się drze i natrętnie ubiega”
6
. 

 W tych właśnie realiach stanowe szkoły teatynów, pijarów i jezui-

tów, silnie zakorzenione w kulturze i myśli pedagogicznej Europy, 

włączyły się do naprawy Rzeczypospolitej. Najwybitniejsi nauczycie-

le działali w przeświadczeniu, iż to edukacja wyprowadza społeczeń-

stwa z barbarzyństwa ku cywilizacji. Świadomość zapóźnienia gospo-

darczego, naukowego i cywilizacyjnego kraju motywowała najlepsze 

kolegia do usilnych starań o zmniejszenie dystansu do przodujących 

krajów Europy. Zadanie było trudne. Należało przygotować progra-

my, nauczycieli i podręczniki.  

 Oferta edukacyjna teatynów, pijarów i jezuitów była bardzo zbliżona. 

W ich kolegiach szlacheckich, tak jak i we wszystkich tego typu pla-

cówkach w całej Europie, położono nacisk na wychowanie patriotyczno-

obywatelskie, nie rezygnując jednak z prymatu wychowania religijnego. 

———— 
5 Por. S. B a c z e w s k i, Szlachectwo. Studium z dziejów idei w piśmiennictwie pol-

skim. Druga połowa XVI wieku – XVII wiek, Lublin 2009. 
6 K. W y r w i c z, Geografia powszechna czasów teraźnieyszych albo opisanie krótkie 

krajów całego świata, ich położenia, granic, płodu ziemnego, skłonności obywatelów, 

handlu, obyczajów &c. &c. Z najświeższych wiadomości, krajopisarzów i wędrowników 

zebrana ku pożytkowi Młodzi Narodowej na szkoły publiczne wydana, w Warszawie 

w Drukarni J.K.MCI i Rzeczypospolitey in Collegio Soc. Jesu, MDCCXX, Przemowa 

do czytelnika, s. X. 
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 Profesorowie kolegiów szlacheckich pragnęli przywrócić Europie 

godny wizerunek kraju. To dzięki nim szkoły uczestniczyły w oświe-

ceniowej reformie państwa, której celem była budowa rządnej i silnej 

Rzeczypospolitej. Młodzież elitarnych szkół miała być świadoma 

odziedziczonej tradycji i ciążących na niej, związanych z urodzeniem 

obowiązków. Profesorowie uświadamiali jej poczucie kulturowej wię-

zi z Europą, zachęcali do pokojowej rywalizacji na polu nauki i kul-

tury. Proces wrastania w europejskość był niewątpliwie wyrazisty 

w elitarnych szkołach Rzeczypospolitej doby oświecenia. Czy może-

my i czy chcemy powtórzyć maksymę obrońcy praw polszczyzny 

Franciszka Bohomolca: „Jestem Europejczyk, et quidem Polak”
7
. 

 Collegia Nobilium nie mogły zastąpić profesjonalnego kształcenia, 

jakie oferowały zachodnie akademie rycerskie, szkoły inżynieryjne, 

morskie czy dyplomatyczne
8
. W elitarnych kolegiach teatynów, pija-

rów czy jezuitów przeważało kształcenie dyscyplin lingwistycznych, 

ponieważ aktywność oświatowa tych placówek koncentrowała się 

przede wszystkim wokół przyszłej elity politycznej. 

 Zakony wyraźnie rozróżniały cel swych instytucji od szkół rycer-

skich, które już w XVII stuleciu przybierały charakter wyspecjalizo-

wanych placówek. Często powtarzały, iż młodzież ucząca się w ich 

szkołach powołana zostanie przede wszystkim do życia publicznego, 

do sejmików i sejmów, do sądów, obejmie starostwa, kasztelanie, 

wojewódzkie i ziemskie urzędy. Celem ćwiczeń kawalerskich w pla-

cówkach zakonnych było przede wszystkim opanowanie kunsztów 

wysoko cenionych przez arystokrację. 

 Duch reformatorski to najbardziej znacząca cecha kolegiów przezna-

czonych dla szlachetnie urodzonych. Nauczyciele, czując potrzebę ści-

ślejszego powiązania szkoły z życiem państwowym, zreformowali pro-

gram tych szkół, stąd humanistyczny model kształcenia ewoluował 

wyraźnie w kierunku encyklopedycznym. Wprowadzono nowe przed-

mioty i unowocześniono dotychczasowe. Najwybitniejsi nauczyciele 

związali się z obozem Stanisława Augusta Poniatowskiego, który jako 

absolwent szkoły teatynów, żywo interesował się działalnością eksklu-

———— 
7 F. B o h o m o l e c, Urażający się niesłusznie o przymówki [w:] Komedie konwiktowe, 

oprac. J. K o t t, Warszawa 1959, s. 349. 
8 N. C o n r a d s, Ritterakademien der frühen Neuzeit. Bildung als Standesprivileg im 

16. und 17. Jahrhundert, Göttingen 1982. 
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zywnych placówek, często bywał obecny podczas egzaminów, zdawał 

pytania i wręczał nagrody. Król w swoich pamiętnikach docenił refor-

my i wspomniał, iż w kolegiach szlacheckich zakonnicy „wprowadzili 

kardynalne zmiany w metodzie nauczania. Piękna łacina
9
, historia, geo-

grafia, matematyka, wytworne krasomówstwo polskie”
10

. 

 W tych elitarnych instytucjach wszystkie niemal przedmioty służyły 

kształtowaniu przyszłego urzędnika, posła, senatora, dyplomaty czy 

polityka. Koroną szkolnego wykształcenia pozostała retoryka – zgodnie 

z przekonaniem, że sztuka oratorska „w wolnym narodzie najpotrzeb-

niejsza”
11

. Nauczano przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 

a także historii, geografii, nauki, prawa, polityki i języków nowożyt-

nych. Dbano zarazem o ćwiczenia kawalerskie, prowadząc lekcje szer-

mierki, strzelania do tarcz, pirotechniki i architektury wojskowej. Mło-

dzież poznawała tańce polskie, włoskie i francuskie, rysunek, grę na 

klawesynie, skrzypcach i innych instrumentach. Sporo uwagi poświę-

cano kształtowaniu wykwintnych manier i obycia towarzyskiego
12

. 

Poczesne miejsce w systemie nauczania w tego typu instytucjach zaj-

mowało wychowanie fizyczne. Hugo Kołłątaj skrytykował nadmierną, 

jego zdaniem, troskę jezuitów o wychowanie fizyczne wychowanków, 

ubolewając, że „wszystko to było ozdobą wychowania, nic nie przy-

dając do oświecenia rozumu; przydawało wiele do kształtowania 

figury, szkoda tylko, że bardzo wiele zabierało czasu w wieku mło-

———— 
9 Zob. T. K o s t k i e w i c z o w a, Rola tradycji antycznej w tworzeniu podstaw du-

chowych Europy, [w:] tejże, Z oddali i bliska. Studia o wieku oświecenia, Warszawa 

2010, s. 172, gdzie Autorka celnie zauważa, iż w Rzeczypospolitej Obojga Narodów 

doceniano dziedzictwo kulturowe antyku a konieczność żywego kontaktu z łaciną 

i pisanymi w tym języku dziełami była „traktowana nie tyle jako przejaw erudycji, ile 

– a nawet przede wszystkim – jako warunek poznania i utrwalania tego, co jest ciągle 

aktualne i potrzebne czasom współczesnym”. Zob. też: Łacina jako język elit, koncep-

cja i redakcja naukowa J. A x e r, Warszawa 2004. 
10 Memoires du roi Stanislas Auguste Poniatowski, t. 2, Leningrad 1924, s. 206, Prze-

kład W. K o n o p c z y ń s k i e g o zamieściła „Rzeczpospolita” 1923, nr 281. 
11 Informacja dokładna o stanie ekonomicznym, politycznym i szkolnym Konwiktu 

Warszawskiego eksjezuickiego, Prześ. Komisji Edukacji Narodowej podana w 1775. 

Przedruk [w:] Komisja Edukacji Narodowej. Udział byłych jezuitów w pracach Komi-

sji Edukacji Narodowej, uzupełnił L. G r z e b i e ń, przygotował do druku J.  P a -

s z e n d a, Kraków 1973, s. 469. 
12 W. S a j k o w s k i, Przyjemność a konserwatywna moralistyka francuska w bibliote-

ce i programie Collegium Nobilium w Warszawie, [w:] Przyjemność w kulturze epoki 

rozumu, pod red. T. K o s t k i e w i c z o w e j, Warszawa 2011, s. 265-272. 
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dym tak drogiego”
13

. Dodajmy, że Komisja Edukacji Narodowej 

w swych szkołach nie wprowadziła wychowania fizycznego jako 

osobnego przedmiotu nauczania, utrzymała natomiast i prawnie 

usankcjonowała zajęcia z rekreacji. 

 Koroną wykształcenia szkolnego niezmiennie pozostawała retory-

ka. W kolegiach szlacheckich kształtowano kulturę polityczną wy-

chowanków, wytrawnych mówców i mistrzów konwersacji. Ich zdol-

ność władania słowem daleko przewyższa w tym zakresie możliwości 

współczesnych Polaków. Swoboda i trafność słowa, łatwość argumen-

towania i konstruowania wywodów, umiejętność posługiwania się 

wymową dla rozumowego dowodzenia racji, sprawne formułowanie 

sądów, panowanie nad językiem, elegancja, a zarazem naturalność 

tonu, to cenne umiejętności wyniesione z ówczesnych szkół
14

. Ars 

rhetorica była niezbędna do pozyskiwania zwolenników, godzenia 

stron czy zawierania kompromisów, do obywatelskiego działania na 

sejmiku, w komisjach sejmikowych, w sądach, trybunałach, w agitacji 

politycznej, życiu towarzyskim czy w obozie wojskowym, a także 

dowodzeniu wyższości własnej konfesji
15

.  

 Retoryka, w myśl nowych założeń stała się ważnym składnikiem wy-

chowania obywatelskiego i służyła zaszczepieniu wychowankom nowo-

czesnych pojęć o sprawach publicznych. Tematyka ćwiczeń retorycz-

nych, choć pomijała najdrażliwsze kwestie polityczne, dotyczyła jednak 

zagadnień ważnych i aktualnych, naświetlanych zgodnie z duchem nowej 

epoki, zmieniając tym samym konterfekt szlachcica. Młodzież uczyła się 

krytycznego spojrzenia na realia szlacheckiej Rzeczypospolitej, a pro-

blematyka poruszana w nowszych podręcznikach obejmowała kwestie 

właściwego pojmowania wolności i sprawnego funkcjonowania państwa. 

Większość z tych postulatów znalazła odbicie w Konstytucji 3 maja. 

Absolwenci elitarnych kolegiów, szkół, które utrwalały proszlachecki 

———— 
13 H. K o ł ł ą t a j, Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III 

(1750-1764), oprac. J. H u l e w i c z, Wrocław 1953, s. 36. 
14 T. K o s t k i e w i c z o w a, Oświecenie. Próg naszej współczesności, Warszawa 

1994, s. 5. 
15 K. P u c h o w s k i, Edukacja elit w pijarskim Collegium Nobilium we Lwowie 

w świetle programu popisu uczniowskiego, [w:] Szkolnictwo pijarskie w czasach 

minionych a współczesne problemy edukacji historycznej, t. 1., red. K. W r ó b e l -

L i p o w a, M. A u s z a, Kraków-Lublin 2010, s. 97-110. 
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charakter oświaty zakonnej, dokonali samoograniczenia politycznego 

stanu szlacheckiego, wyrażonego w tej ustawie. 

 Do aktywnego udziału w życiu społecznym i politycznym szlachecką 

młodzież przygotowywały szkolne sejmiki, publiczne popisy i akade-

mie, a przede wszystkich scena szkolna, towarzysząca również uroczy-

stościom i wydarzeniom o charakterze publicznym i państwowym. Te-

atr, muzyka i taniec od początku działalności kolegiów szlacheckich 

stanowiły integralną część edukacji. Zakon doceniał doniosłą rolę tea-

tru, jako jednego ze współczynników procesu kształtowania mówcy, 

przygotowującego między innymi do oratorstwa politycznego, ale też 

skutecznego medium, upowszechniającego pożądane postawy
16

. 

 Działalność elitarnych szkół, w stopniu niespotykanym we współ-

czesnych nam czasach, związana była z funkcjonowaniem najważniej-

szych instytucji Rzeczypospolitej. Obradom trybunałów czy posie-

dzeniom sejmu towarzyszyła bogata twórczość okolicznościowa. Wy-

chowankowie mogli zaprezentować swe zdolności aktorskie, kraso-

mówcze, intelektualne i polityczne. Uczniowski teatr i oracje towarzy-

szyły obradom sejmu, uświetniały ceremoniał powitania trybunałów, 

dostojników świeckich czy uroczyste ingresy biskupów. Dzięki temu 

następował proces upowszechniania politycznego myślenia o państwie 

i związane z nim dostrzeganie potrzeby reform. Zauważmy również, 

iż każdy z zakonów miał ambicję kształcenia szlacheckiej i magnac-

kiej młodzieży blisko królewskiego majestatu, stąd w Warszawie „by-

ły właśnie trzy osady, w których, i Muzy najulubieńsze miały swoje 

siedlisko, i kraj cały w najwyższy kształcił się polor”
17

. 

 Wiemy, iż oświecenie koncentrowało się wokół konwersacji. Ce-

niono krytyczny, pełen szacunku, otwarty dialog między wolnymi 

i autonomicznymi podmiotami. Konwersacja była istotna, ponieważ 

umożliwiała wyostrzanie i doprecyzowanie poglądów. Sztuka uprzej-

mej debaty publicznej była umiejętnością nową i niezbędną
18

. Dostrze-

———— 
16 K. P u c h o w s k i, „Doskonałe pożytki tragedyi lub komedyi uważyć”. Teatr w edu-

kacji nowożytnych elit politycznych, [w:] Wychowanie – nierozłączność teorii i prak-

tyki w perspektywie historii edukacji oraz pedagogiki specjalnej i resocjalizacyjnej, 

red. D. A p a n e l, A. J a w o r s k a, Toruń 2010, s. 24-34. 
17 Zob. S. S z y m a ń s k i, Przemowa wydawcy dzieła [w:] K. W y r w i c z, Historya 

powszechna skrócona, t. 1, Warszawa 1778. 
18 Zob. B. C r a v e r i, Złoty wiek konwersacji, Warszawa 2009, s. 558: „W ciągu 

XVIII w. siedemnastowieczna koncepcja konwersacji jako sztuka podobania się jest 
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gano jej znaczenie również w edukacji. Życie szkolne szlacheckich 

wychowanków znamionowała swoboda panowania nad językiem, 

sprawność mówienia, argumentowania i konstruowania wywodu 

z „rozpoznawalną elegancją, a zarazem naturalnością tonu”, umiejęt-

ność ceniona wśród osiemnastowiecznych elit
19

. Na uwagę zasługuje 

podniesiona w wileńskim Collegium Nobilium SJ „umiejętność języ-

ka polskiego w rozmowach potocznych”
20

. 

 Umiejętność prowadzenia dyskusji doceniano, a niekiedy nawet 

przedkładano nad wygłaszaniem oracji: „ponieważ „częściej z innymi 

rozmawiać przyjdzie, aniżeli do Senatu lub jakiegokolwiek zgromadze-

nia mówić”
21

. Uporządkowane tematycznie konwersacje ułatwiały opa-

nowanie szkolnych wiadomości, rozbudzały zainteresowania, pozwala-

ły dostrzec użyteczność wiedzy w praktyce. Ambitniejszym uczniom 

dawały możliwość dyskutowania o swojej pozaszkolnej wiedzy i wyra-

żania własnych poglądów. Promowanie sztuki błyskotliwej i uczonej 

konwersacji zmieniało stopniowo system nauczania, wypierając metody 

pamięciowe na rzecz kształcenia zdolności rozumowania i refleksji. 

 Zakonnicy, by przygotować uczniów do służby dyplomatycznej 

zadbali o naukę języków nowożytnych. U teatynów używano ich 

ustawicznie: „Z rana po francusku, po obiedzie po niemiecku, przy 

stole po włosku, w szkołach po łacinie”
22

. W tych też językach nau-

czano historii. Łączenie nauki niektórych przedmiotów z poznawa-

niem języków obcych było praktyką stosowaną również w pijarskich 

i jezuickich kolegiach szlacheckich.  

 Wprowadzenie języków nowożytnych odpowiadało zapewne ocze-

kiwaniom magnatów oddających synów do elitarnej szkoły. Stąd też 

———— 
często krytykowana. Konwersacja nie powinna zmierzać tylko do ustanowienia spo-

łecznej zgody, powinna być wehikułem idei i pośredniczyć w opracowywaniu zbio-

rowej prawdy”. 
19 T. K o s t k i e w i c z o w a, Oświecenie…, s. 5. 
20 K. P u c h o w s k i, Kształcenie Karola i Jana Wolffów w Collegium Nobilium Societatis 

Jesu w Wilnie, [w:] Pamięć wieków kształtuje potomność. Księga Jubileuszowa dedykowa-

na księdzu profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ z okazji 70. Urodzin, red. A.P. B i e ś i 

B. T o p i j - S t e m p i ń s k a, WAM, Kraków 2010, s. 120-131. 
21 Dowód postępku w krasomowstwie i rymopisarstwie... dany przez Jchmościow Panow 

Kawalerow uczących się in Collegio Nobilium Societatis Jesu. W Wilnie roku 1772 dnia 

31 maja. [Wilno 1772]. 
22 Wiadomość o edukacyi młodzi szlacheckiej w Collegium Warszawskim XX. Theaty-

now [b.m.r.], s. 3.  
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nauczyciele kolegiów szlacheckich pragnęli, aby ich wychowankowie, 

przygotowywani do sprawowania ważnych funkcji państwowych, do 

przyszłej służby dyplomatycznej i utrzymywania więzi z ówczesną 

elitą kulturalną Europy, korzystali z dorobku myśli i literatury za-

chodniej, co bez znajomości języków i wobec słabej działalności 

translatorskiej było nie do osiągnięcia. Lekcje francuskiego, niemiec-

kiego i włoskiego ułatwiały recepcję nowożytnej myśli naukowej 

oraz poznawanie współczesnych doktryn politycznych i prawnych, 

a w dalszej perspektywie umożliwiały samokształcenie. Dzięki kole-

giom szlacheckim znajomość języków nowożytnych wykraczała poza 

kręgi wykształconej i podróżującej magnaterii
23

. 

 Wypowiedzi wychowanków podczas dysput na popisach uczniow-

skich dowodzą niemal profesjonalnej znajomości zagadnień służby 

dyplomatycznej. Warto dodać, że późniejsi dyskutanci ze szkół wy-

działowych Komisji Edukacji Narodowej nie zgłębiali już tak solidnie 

problematyki prawa i dyplomacji
24

. Wiadomości z zakresu organizacji 

i działalności służby dyplomatycznej i konsularnej czy zagadnienia 

dotyczące ceremoniału dyplomatycznego, immunitetów oraz przywi-

lejów dyplomatycznych i konsularnych, rodzaju i form umów i trakta-

tów międzynarodowych umożliwiały w przyszłości twórczy udział 

szlacheckich i magnackich synów w tworzeniu służby dyplomatycz-

nej, która w okresie rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego, ob-

ok prób zreformowania sejmu i stworzenia sprawnej administracji, 

była jednym z przejawów odradzającego się życia państwowego. 

Zwrócenie uwagi na aspekty prawne i formy tej służby posiadało swo-

je pełne uzasadnienie, tym bardziej że nie było wówczas w Rzeczypo-

spolitej specjalnej szkoły kształcącej w tym kierunku. Projekt Tadeu-

sza Morskiego założenia takiej szkoły ogłoszono dopiero w 1792 roku, 

sprawa wykształcenia wytrawnych dyplomatów nabierała zaś w pol-

skich warunkach szczególnego znaczenia. Morski jeszcze w latach 

dziewięćdziesiątych XVIII wieku stwierdził, iż większość rodaków 

posiada na ogół słabe lub nie posiada wręcz żadnego przygotowania 

do służby dyplomatycznej. O swoich kwalifikacjach do tego typu karie-

ry zdobytych w Collegium Nobilium SJ we Lwowie, warszawskim 

———— 
23 T. K o s t k i e w i c z o w a, Oświecenie..., s. 5-6, 20. 
24 Zob. J. K o l a s a, Prawo narodów w szkołach polskich wieku oświecenia, Warsza-

wa 1954, s. 40-41. 
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kolegium teatynów oraz Szkole Rycerskiej wyraził się bardzo kry-

tycznie: „sam mniej sposobny w młodości”
25

. 

 Profesorowie projektując model absolwenta Collegium Nobilium, 

zakładali, że będzie on posiadał odpowiedni zasób wiedzy prawniczej, 

historycznej, geograficznej i politycznej, niezbędny dla przyszłej ka-

riery. Od 1739 roku w kolegiach jezuickich Rzeczypospolitej wpro-

wadzano osobne nauczanie historii, a w latach pięćdziesiątych osobne 

lekcje tego przedmiotu były powszechne. Praktyka osobnego, obo-

wiązkowego nauczania historii była czynnikiem stymulującym rozwój 

polskiej refleksji nad społeczną funkcją tego przedmiotu. Profesoro-

wie przedstawiali uczniom korzyści płynące ze studiów nad historią – 

skarbnicą wiedzy dla polityka, zwłaszcza źródłem wskazań do trudnej 

sztuki rządzenia państwem. 

 W roku szkolnym 1749/1750 Karol Wyrwicz w Nowogródku roz-

począł nauczanie geografii oddzielnie od historii, co z kolei stanowiło 

przełom w statusie geografii w szkolnictwie katolickim. Zmian doko-

nano, powołując się na reformy programu nauczania w kolegiach 

francuskich, niemieckich i czeskich. Wyrwicz, rektor warszawskiego 

Collegium Nobilium jezuitów, właśnie geografię uznał za zachęcające 

do dalszych studiów „pierwsze młodzi ćwiczenie”. Przekonywał przy-

szłych liderów życia społeczno-politycznego, że „Prawie niepodobna 

rozmów poważnych i godnych ludzi posiedzeniom prowadzić przy-

zwoitych, jako to o wojnie, wojsk zaciągu, państw mocy i obszerno-

ści, królów interesach, na ziemi i morzu ich potędze, a nawet czytać 

pożytecznie gazet, bez wiadomości geografii”
26

. Swymi dziełami Wy-

rwicz wpisał się w grono badaczy reprezentujących humanistyczny 

nurt w geografii, pragnął poznać „bardziej ludzi niż ziemię”
27

. Jego 

———— 
25 A. Z a h o r s k i, Morski Tadeusz h. Topór, PSB, t. 21, s. 791–793; K. B a r t k i e -

w i c z , Tadeusza Morskiego uwagi o historii w projektowanym przez niego kształce-

niu polskich dyplomatów (1792), [w:] idem, Myśl historyczna w Polsce nowożytnej 

a dzieje ziem nadodrzańskich. Zbiór studiów, wybrał i oprac. T. Ja w o r s k i, Zielona 

Góra 2001, s. 84. 
26 K. W y r w i c z, Geografia powszechna..., Przedmowa do czytelnika, s. X. Zob. 

H. K a r p i ń s k i, Leksykon geograficzny dla gruntownego pojęcia gazet i historii [...] 

podany, Wilno 1766. 
27 K. W y r w i c z, Geografia czasów teraźniejszych albo opisanie naturalne i poli-

tyczne królestw, państw, stanow wszelakich, ich rządu, praw, rzemiosł, handlu, prze-

mysłu, przymiotow, obyczajow &c. ku pożytkowi młodzi wydana, t. 1, Warszawa 1768, 

s. XVI-XVII. 
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podręczniki do geografii należały do najczęściej używanych i zaleca-

nych przez Komisję Edukacji Narodowej
28

. Warto dodać, iż Wyrwicz 

w swym podręczniku sporo uwagi poświęcał polityce.  

 Teatyni pierwsi wprowadzili do szkolnictwa katolickiego Rzeczy-

pospolitej nowożytne przyrodoznawstwo i tezy filozofii recentiorum. 

W swym programie uwzględnili matematykę, a dydaktyczną nowością 

były eksperymenty w zakresie fizyki. Na lekcjach pirotechniki i archi-

tektury wojskowej przysposabiali wychowanków do służby wojsko-

wej. Szybkiej modernizacji programu sprzyjał fakt, że teatyni nie mu-

sieli, jak pijarzy czy jezuici, wysyłać swej młodzieży zakonnej do 

zachodnich ośrodków akademickich. Z Włoch do Warszawy przyby-

wali zakonnicy, którzy zetknęli się już z nowymi prądami umysłowy-

mi oraz stale podtrzymywali łączność z krajem macierzystym
29

. 

 Wykładowcy kolegiów opracowywali podręczniki, kalendarze, mapy 

i atlasy oraz adaptowali publikacje zachodnioeuropejskie, wprowadza-

jąc korekty i uzupełnienia dotyczące Korony i Litwy. Prace te stoso-

wano w szkołach KEN. Wprawdzie kolegia szlacheckie skupiały naj-

wytrawniejszych nauczycieli, jednak żaden z nich nie był, tak jak 

zachodni konfratrzy, członkiem międzynarodowych towarzystw nau-

kowych. Pijarzy, podobnie jak jezuici, wysyłając młodych zakonni-

ków na studia zagraniczne, potwierdzili niejako, że nie przygotowali 

odpowiedniej kadry specjalistów gotowych unowocześnić szkoły 

w Rzeczypospolitej
30

.  

 Słabością elitarnych kolegiów szlacheckich w Rzeczypospolitej był 

brak wykładowców z prawniczym czy politologicznym wykształce-

niem uniwersyteckim. W zgoła odmiennej sytuacji znajdowały się 

czołowe gimnazja protestanckie, których wykładowcy byli zwykle 

absolwentami, niekiedy ze stopniem doktora, prawa, medycyny, poli-

tyki, filozofii, nauk ścisłych i przyrodniczych
31

. 

———— 
28 S. L i p k o, Nauczanie geografii w okresie Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa 

1973, s. 48-49. 
29 K. P u c h o w s k i, Edukacja „losem urodzenia wyznaczonych” w warszawskim 

kolegium teatynów (1737-1785), [w:] Między Barokiem a Oświeceniem, Sarmacki 

konterfekt, red. S. A c h r e m c z y k, Olsztyn 2002, s. 79-94. 
30 Zob. R.W. Wo ł o s z y ń s k i, Między tradycją a reformą. Nauczyciele w Polsce 

XVIII wieku, Piotrków Trybunalski 2000. 
31 Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. 1: Szkice z dziejów, pod. red. E. K o t a r -

s k i e g o, Gdańsk 2008. 
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 Collegia Nobilium niwelowały ponad półtorawiekowe opóźnienie 

w stosunku do czołowych gimnazjów luterańskich, przyczyniły się 

również do unowocześnienia pozostałych szkół zakonnych. Stanowiły 

one wyraz poszukiwań, typowych dla okresu przejściowego, między 

starą szkołą humanistyczną a krystalizującym się liceum ogólno-

kształcącym. Z kadry i dorobku programowego tych placówek korzy-

stała Komisja Edukacji Narodowej. 

 Unowocześnienie retoryki, obrona praw języka ojczystego (Franci-

szek Bohomolec)
32

, nauka języków nowożytnych, historii i geografii, 

prawa, polityki, fizyki eksperymentalnej, architektury cywilnej i mili-

tarnej oraz wprowadzenie kunsztów rycerskich stanowiły niewątpli-

wie zmiany korzystne w systemie oświaty katolickiej, użyteczne we 

wspieraniu oświeceniowych przemian w kraju.  

 Mimo wyrażonych wątpliwości kolegia szlacheckie Rzeczypospoli-

tej możemy uznać za jeden z filarów cywilizacji europejskiej. Wysoko 

ceniono je już w Oświeceniu: „Wojskowe i obywatelskie urzędy, se-

natorskie krzesła, tron sam nawet, arcychlubne takowemu gatunkowi 

wychowu dają świadectwo”
33

. 

 Wielu absolwentów kolegiów szlacheckich odegrało poważną rolę 

w życiu politycznym, gospodarczym, kulturalnym i naukowym kraju, 

a także walczyło o zachowanie i przywrócenie jego niepodległości. 

Warto przywołać takich wychowanków jak Józef Maksymilian Osso-

liński, Michał Jerzy Poniatowski, Stanisław Poniatowski, Kajetan 

Węgierski czy Tadeusz Morski
34

.  

 Pamiętać jednak musimy, że szkoła stanowiła tylko jeden z elemen-

tów mających wpływ na edukację pokoleń szlacheckich. Zauważmy, 

że do elitarnych placówek wstępowała niekiedy młodzież, która dzięki 

kształceniu prywatnemu mogła się już poszczycić znajomością języ-

ków nowożytnych czy sztuk rycerskich, a z domów rodzinnych wy-

niosła dworski ceremoniał i wytworne maniery. 

 

_________ 
 

———— 
32 Zob. B. K r y d a, Szkolna i literacka działalność Franciszka Bohomolca. U źródeł 

polskiego klasycyzmu XVIII w., Wrocław 1979. 
33 S. S z y m a ń s k i, Przemowa… 
34 K. P u c h o w s k i, Jezuickie kolegiach szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Naro-

dów. Studium z dziejów edukacji elit, Gdańsk 2007, passim. 
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THEATINE, PIARIST AND JESUIT NOBLE COLLEGES  

IN LIGHT OF EDUCATIONAL REFORMS  

IN THE POLISH-LITHUANIAN COMMONWEALTH 

IN THE AGE OF ENLIGHTENMENT 

 

Summary 

 

 Noble colleges of the Polish Republic may be considered as one of the pillars of 

European civilization. They were highly valued already in the Age of Enlightenment: 

Military and civil offices, senate chairs, even the throne itself, bear most creditable 

witness to such education. Many noble college alumni played a significant role in the 

political, economic, cultural and academic life of the country and fought for preserva-

tion and restoration of its independence. Such alumni as Józef Maksymilian Os-

soliński, Michał Jerzy Poniatowski, Stanisław Poniatowski, Kajetan Węgierski or 

Tadeusz Morski are worthy of acknowledgement. School constituted only one of the 

components influencing the education of generations of nobility. It is noteworthy that 

elite schools were entered by the youth who – thanks to private education – could 

boast the knowledge of modern languages or arts of chivalry and who acquired court 

ceremony and exquisite manners at home. 

 
Translated by Hanna Rybkowska 
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DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ JEZUICKICH W PUŁTUSKU 

OD XVI DO XVIII WIEKU 

POWSTANIE KOLEGIUM JEZUICKIEGO W PUŁTUSKU 
 

 

 W latach sześćdziesiątych XVI stulecia Towarzystwo Jezusowe do-

piero rozpoczynało swą działalność w Polsce. Towarzystwo Jezusowe 

zainteresowane było oczywiście zakładaniem kolejnych placówek na 

terenie Królestwa Polskiego, jednak postępowało ostrożnie. Z jednej 

strony starano się działać na miarę możliwości i potencjału kadrowego 

zgromadzenia. Z drugiej szukano możnych fundatorów, którzy od razu 

stworzyliby bazę materialną. Dla jezuitów, którzy tworzyli dopiero swoje 

struktury i nie dysponowali jeszcze potencjałem finansowym było bo-

wiem niezwykle istotne, by nie tylko znaleźć fundatorów nowych gma-

chów, ale też zapewnić swoim placówkom uposażenie umożliwiające 

sprawne funkcjonowanie. Trzeba bowiem zaznaczyć, że nauka w kole-

giach jezuickich była bezpłatna, a podstawą ich utrzymania były: uposa-

żenie, darowizny i zapisy testamentowe hojnych ofiarodawców. Przy 

tym wszystkim jezuici starali się lokować swe nowe kolegia w dużych 

miastach, gdyż duże ośrodki dawały zakonowi szerokie możliwości 

oddziaływania. Sprowadzenie jezuitów do nowej placówki nie było więc 

sprawą prostą i oczywistą. Wymagało po pierwsze zabiegów i pozyska-

nia przychylności władz jezuitów oraz hierarchów kościelnych. Po drugie 

trzeba było już zawczasu pomyśleć o stworzeniu solidnego uposażenia. 

 Oczywiście biskup Andrzej Noskowski doskonale zdawał sobie 

sprawę ze wszystkich tych ograniczeń. Dostrzegł jednak liczne korzy-

ści, jakie Pułtusk i cała diecezja mogły odnieść z działalności jezui-

tów. Nie bez znaczenia na poglądy Noskowskiego był zapewne kon-

takt i wpływ wywierany nań właśnie przez biskupa Hozjusza. Stani-

sław Hozjusz od 1558 roku przebywał w Rzymie i tam zetknął się 

z jezuitami, obserwując bacznie ich rozwój i nawiązując znajomości 
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ze znaczącymi postaciami w Towarzystwie. Wśród nich był między 

innymi ojciec Piotr Kanizjusz – późniejszy święty. W roku 1556 zo-

stał on prowincjałem prowincji austriackiej. Powoli rodziła się myśl 

sprowadzenia Towarzystwa do Polski.  

 W październiku 1558 roku Kanizjusz przybył z misją, by wyson-

dować na miejscu możliwości otwarcia placówek jezuitów. Spotykał 

się z prymasem Mikołajem Dzierzgowskim
1
 i jego następcą Janem 

Przerębskim. Rozmawiał z królem Zygmuntem II Augustem i senato-

rami. Wówczas też doszło do pierwszych rozmów z biskupem No-

skowskim na temat możliwości otwarcia kolegium w diecezji płoc-

kiej
2
. Jednak cała misja Kanizjusza w Polsce nie napawała optymi-

zmem. Przyszły święty podkreślał w relacjach duże wpływy prote-

stanckich senatorów, małą aktywność hierarchów, zwłaszcza prymasa 

Dzierzgowskiego oraz słabe zaangażowanie ze strony samego króla. 

Wobec takiej sytuacji nawet najszczersze chęci biskupa Noskowskie-

go nie mogły przesądzić o sprowadzeniu jezuitów. Jak się okazało 

sprawę odłożono na kilka lat. Noskowski zrozumiawszy sytuację 

wzmógł wysiłki zmierzające do otwarcia w Pułtusku szkoły kolegiac-

kiej opartej na nauczycielach pochodzących lub wykształconych 

w Akademii Krakowskiej
3
. Bogata fundacja i okazałe gmachy, a na-

wet poparcie sejmu nie zapewniły jednak projektowi powodzenia. 

Nauczyciele z Krakowa nie byli zainteresowani praca w Pułtusku. 

Po zarazie 1564 roku szkoła zaś w ogóle przestała funkcjonować. 

 Tymczasem dokładnie w tym samym 1564 roku biskup warmiński 

Stanisław Hozjusza ufundował pierwszą placówkę Towarzystwa na 

ziemiach polskich. Początkowo jezuici przybyli do Lidzbarku, ale 

w roku następnym przenieśli się do Braniewa. Placówka na Warmii 

rozwijała się szybko, potwierdzając zapotrzebowanie na nowy typ szkół. 

W roku 1565 w Braniewie otwarto gimnazjum oraz konwikt szlachecki 

w 1565. Warunki materialne placówki były jednak dość trudne, a do-

datkowe trudności sprawiało pogodzenie interesów polsko- i niemiec-

kojęzycznych uczniów oraz wykładowców
4
. 

———— 
1 Prymas Mikołaj Dzierzgowski zmarł 18 stycznia 1559 roku; M. K o s m a n, Poczet 

prymasów Polski, Warszawa 1997, s. 153.  
2 J. P a s z e n d a, Dz. cyt., t. II, s. 337. 
3 Szerzej na ten temat w biografii biskupa Noskowskiego zawartej w niniejszym tomie. 
4 L. P i e c h n i k, Gimnazjum w Braniewie w XVI w., „Nasza Przeszłość”, nr 7. (1958), 

s 5-72. 
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 Noskowski zachęcony sukcesem placówki Towarzystwa jezusowe-

go na Warmii wrócił więc do pomysłu otwarcia szkoły jako kolegium 

Towarzystwa Jezusowego. W przedsięwzięciu pomogła z pewnością 

zamiana ogólnego nastawienia w Polsce do reformy katolickiej podję-

tej przez sobór trydencki. Na sejmie w Parczewie w 1564 roku król 

przyjął bowiem postanowienia soboru i choć do ich pełnej realizacji 

niezbędna była jeszcze uchwała synodu, to decyzja Zygmunta Augu-

sta z pewnością otwierała przed wieloma reformatorami katolickimi 

nowe możliwości. W Parczewie król ogłosił też edykt przeciw herety-

kom
5
. Dodatkowo 23. marca 1565 roku Zygmunt August wydał przy-

wilej regulujący sytuację prawna Towarzystwa Jezusowego w Króle-

stwie Polskim i zezwalający na osiedlenie się jezuitów w Pułtusku na 

prawach obowiązujących inne zakony.  

 Biskup Noskowski wykorzystał więc cały szereg sprzyjających 

okoliczności i zadbał o najdrobniejsze szczegóły. Zapewnił też sobie 

przychylność nuncjusza apostolskiego Giovanniego Francesco Com-

mendoniego oraz wsparcie kardynała Hozjusza i Marcina kromera – 

wówczas kanonika krakowskiego i prawej ręki Hozjusza
6
. W marcu 

1566 roku za pośrednictwem nuncjusza przesłał do ówczesnego gene-

rała Towarzystwa Jezusowego Franciszka Borgiasza list, w którym 

prosił o jak najszybsze przysłanie do Pułtuska jezuitów. Do listu załą-

czył nawet Noskowski kwotę 318 talarów na pokrycie kosztów podró-

ży do Polski
7
. 

 W czerwcu do Pułtuska przybył nuncjusz Commendone, by na miej-

scu ocenić i ustalić zasady fundacji dla Towarzystwa. Andrzej Święcic-

ki wspomina o tej wizycie w następujących słowach: „Był u niego 

Franciszek Commendone biskup Jacyntu, ten w duchu przyjaźni zapy-

tany czy dosyć będzie co im przekazał, potwierdził, zaprzeczył jednak, 

aby wydatki mogły z lepszym pożytkiem być użyte. Zachęcił do dokoń-

czenia budowy”
8
. Jednak sprawa nie poszła zrazu tak gładko, gdyż nun-

cjusz początkowo próbował skłonić Noskowskiego, aby całą fundację 

———— 
5 Volumina constitutionum. Wolumen I 1550-1585 t. II 1550-1609, oprac. S. G r o -

d z i s k i, I. D w o r n i c k a i W. U r u s z c z a k, Warszawa 2005, s. 155-156. 
6 Archiwum Romanum Societatis Jesu (dalej; ARSI), Polonia 75, Fundationes, k 257. 
7 S. Z a ł ę s k i, Dz. cyt., t. I, s. 171-172. 
8 Por. Życie Andrzeja Noskowskiego Biskupa Płockiego przez Andrzeja Święcickiego, 

notariusza ziemi nurskiej, potomka po jego siostrze, oprac. T. Ż e b r o w s k i [w:] 

Biskup Andrzej Noskowski, pod red. M. O s t r o w s k i e g o (praca w druku). 
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przenieść do Płocka, jako do miasta większego i dającego Towarzystwu 

większe możliwości oddziaływania. Biskup płocki pozostał jednak przy 

swoim zdaniu. Nie bez znaczenia były tu bowiem zbudowane w Pułtu-

sku sporym nakładem budynki które stały od 1564 roku nie wykorzy-

stane oraz przygotowane już od strony prawnej uposażenie. 

 Wydaje się, że nuncjusz został przekonany i w grudniu 1565 roku 

do biskupiego Pułtuska przybyli pierwsi jezuici, by rozeznać się 

w sytuacji. Już skład osobowy delegacji przysłanej przez Towarzy-

stwo Jezusowe świadczył, że sprawa jest traktowana poważnie. Do 

Pułtuska przybyli bowiem o. Franciszek Sunyer – Katalończyk, które-

go celem była wizytacja kolegium braniewskiego i który w przyszło-

ści na stałe związał się z Polską, zostając najpierw wiceprowincjałem, 

a później pierwszym prowincjałem oraz Czech o. Baltazar Hosto-

unský. Ten drugi przebywał w Polsce przebywał już od 1563 roku 

i wraz z nuncjuszem Commendone przygotowywał grunt pod sprowa-

dzenie jezuitów. W latach 1564 i 1565 bywał nawet na sejmach 

i uczestniczył w synodzie lwowskim. Był zatem o. Hostounský dobrze 

zapoznany z realiami i ramami prawnymi, z jakimi Towarzystwo ze-

tknęło się w początkach swej działalności w Polsce.  

 Tak złożona delegacja Towarzystwa dobrze wiedziała spełnienia 

jakich warunków oczekuje. Początkowo, zapoznawszy się z sytuacją 

na miejscu, jeszcze raz próbowano skłonić biskupa Noskowskiego, by 

ulokował kolegium w Płocku. O tym, że jezuici byli dobrze przygo-

towani do rozmów najlepiej świadczy fakt, iż proponowali nawet 

konkretną siedzibę w stolicy biskupiej, a mianowicie gmach klasztoru 

podominikańskiego. Biskup Noskowski był jednak mocno zdetermi-

nowany, co do Pułtuska jako miejsca lokalizacji kolegium. Według 

Stanisława Załęskiego na sugestie ojców odpowiedział: „W Płocku nie 

mam gotowego gmachu szkolnego, tu już szkolne sale i zakonne cele 

czekają na was, chodzi o pośpiech, każdy rok, miesiąc, nawet dzień – 

to szkoda niepowetowana. Kościół wam zbuduję, kolegium nowe po-

stawię, szkoły rozszerzę, wnet Pułtusk wielkim miastom dorówna. 

Do Płocka wcześniej, później wy się dostaniecie, teraz zaś bierzcie co 

wam daję”
9
. Wyraźnie i w sposób zdecydowany postawiona propozy-

cja, dodajmy zresztą wcale nie skromna, przesadziła sprawę i wkrótce 

rozpoczęto prace przy organizacji kolegium.  

———— 
9 S. Z a ł e s k i, Dz. cyt., t. I, s. 172. 
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 Pora więc teraz przejść do warunków samej fundacji i tak stanowczo 

wspomnianych budynków oraz obietnic ich rozbudowy. 

 

 Miejsce 
 
 Akt fundacyjny, wystawiony przez Noskowskiego z datą 1. stycznia 

1566 roku, przeznaczał jako uposażenie w trzy wsie: Boszewo, Wólka 

i zelków oraz dziesięciny snopowe ze wsi: Cisówka, Borek, Międzyle-

sie oraz z miasta Przasnysza. Łącznie przynosiło to dochód ponad 1.000 

florenów i pozwalało na utrzymanie około 20 zakonników
10

. Dochody 

kolegium szybko powiększały też donacje a także zapisy mieszczan 

i szlachty, odnotowywane regularnie już od 1567 roku. 

 Pułtuski zespół zabudowań, w którym osiedlili się jezuici, tworzył 

dość solidną bazę materialną działalności. Przejęcie niemal gotowego 

kompleksu budynków w pierwszej fazie działalności Towarzystwa 

Jezusowego na ziemiach polskich początków wydawało się dość ko-

rzystnym dla zakonu rozwiązaniem. Trzeba jednak od razu zaznaczyć, 

że układ zespołu nie do końca spełniał oczekiwania jezuitów i wymu-

szał podjęcie określonej rozbudowy, ograniczając możliwości rozwo-

jowe placówki. Kompleks, w którym rozlokowali się jezuici ulokowany 

był w północnozachodniej części ówczesnego miasta i zajmował jego 

sporą cześć tak w obrębie murów, jak i poza jego granicami. Od zacho-

du przylegał do muru obronnego i leżącego za nim kanału. Natomiast 

nabyta wkrótce po przybyciu jezuitów Góra Abrahama oddzielona była 

od głównego kompleksu kanałem i znajdowała się na północny-zachód. 

Zespół składał się początkowo z: kolegium, szkoły, bursy i Góry Abra-

hama, choć dotkliwie brakowało w nim świątyni. 

 Zbudowany przez biskupa Noskowskiego murowany, początkowo 

dwukondygnacyjny budynek kolegium, usytuowany był w rejonie dzi-

siejszych ulic Benedyktyńskiej i Gomulickiego tak, że ścianą zachodnią 

przylegał do muru miejskiego a od strony północnej łączył się z gma-

chem szkoły. Zbudowano go na planie prostokąta, z wewnętrznym 

dziedzińcem, pokryty gontem i zwieńczono attyką. Ścianą zachodnią 

przylegał do muru miejskiego, w którym zresztą wybito kilka otworów 

okiennych, pozbawiając tym samym miejską fortalicję walorów obron-

nych. Układ pomieszczeń był jednotraktowy. Na pierwszym piętrze 

———— 
10 ARSI, Polonia 75, Fundationes, k 258 v. 



RADOSŁAW LOLO 320 

funkcję korytarza pełnił drewniany ganek, okrążający od wewnątrz cały 

dziedziniec. Mieścił w sobie między innymi kaplicę domową z przed-

sionkiem, kuchnię, spiżarnię, refektarz, dormitarz, dużą salę jadalną dla 

ewentualnych gości oraz małe pokoje dla jezuitów. Poddasze zagospo-

darowano jako spichlerz. Całość kryta była gontem
11

. 

 Drugi budynek stanowiła szkoła. O budynku tym niewiele wiadomo 

poza tym, że był on drewniany, W przywileju fundacyjnym biskupa 

Andrzeja Noskowskiego został on lakonicznie określony jako: „schola 

lapidea annexa”
12

. Trudno więc ustalić ile dokładnie i jakich sal mieścił 

w sobie budynek szkolny. Z pewnością jednak był on dostosowany do 

potrzeb prowadzenia w nim zajęć szkolnych, gdyż z taka właśnie myślą 

został wzniesiony. 

 Zespół uzupełniał drewniany dom, gdzie mieściła się bursa ubogich 

studentów oraz jeszcze dwie sale lekcyjne. Dom ów stał już po drugiej 

stronie ulicy i połączony był z zespołem budynków kolegium drew-

nianą kładką, biegnącą nad dzisiejszą, nieco inaczej wówczas bie-

gnącą ul. Piotra Skargi. Uczniowie tam mieszkający nie musieli więc 

w ogóle wychodzić na teren miasta. 

 W roku 1567 na potrzeby kolegium zakupiono też kamienicę od 

mieszczanina Korzyckiego, położoną zapewne blisko całego zespołu, 

choć jej dokładna lokalizacja jest nieznana. W tym samym roku kon-

wikt nabył ogród położony na tzw. Górze Abrahama za kanałem. 

Miejsce to połączono wówczas z kolegium drewnianą kładką, zasa-

dzono tam drzewa owocowe, a u podnóża wzniesiono drewniane bu-

dynki gospodarcze
13

. 

 Nieco gorzej wyglądała sprawa budowy własnej świątyni. Biskup 

Noskowski pozwolił wprawdzie jezuitom i uczniom kolegium korzy-

stać z pobliskiej kolegiaty, ale było to rozwiązanie doraźne, gdyż szkoła 

potrzebowała oddzielnej świątyni, z której mogłaby korzystać bez ogra-

niczeń. Zgodnie z obietnicą biskup Noskowski zakupił kilka parcel 

mieszczańskich, na których miał powstać kościół pod wezwaniem 

Świętej Trójcy. Zaczęto go wznosić od czerwca 1566 roku niemal rów-

nocześnie z otwarciem szkół. 20. czerwca uroczyście poświęcono więc 

———— 
11 J. P a s z e n d a, Dz. cyt., t. II, s. 339-340. 
12 Archiwum Diecezjalne w Płocku (dalej:ADP), Acta Vsitationis Ecll. Col. Pult. AD, 

1592, k. 97 v. 
13 J. P a s z e n d a, dz. cyt., t. II, s. 339. 
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kamień węgielny. Wiadomo, że kościół wedle planów nie miał być 

obszerny. Rektor Stanisław Rozdrażewski informował swych przełożo-

nych, że świątynia ma mierzyć 25 m długości i 11 m szerokości. We-

wnątrz planowano jedynie trzy ołtarze. Całość uzupełniać miała dwu-

kondygnacyjna zakrystia i kaplica grzebalna dla jezuitów
14

. 

 Śmierć biskupa Noskowskiego w 1567 roku wstrzymała prace. Jego 

następca w diecezji płockiej biskup Piotr Myszkowski nie był już tak 

przychylny Towarzystwu, przeto prace bardzo się ociągały i w pierw-

szych latach swego istnienia pułtuskie kolegium ciągle działało bez 

własnej świątyni. Dopiero w 1583 roku, za rządów diecezją biskupa 

Piotra Dunina Wolskiego, przy wsparciu króla Stefana Batorego 

i Anny Jagiellonki udało się dokończyć świątynię. Nie bez związku ze 

szczęśliwym ukończeniem przeciągających się ponad miarę prac po-

zostawał fakt, że do kolegium uczęszczał wówczas bratanek króla 

Stefana I – Andrzej Batory. Zapewne dzięki temu właśnie faktowi 

król Stefan Batory i królowa Anna Jagiellonka wsparli budowę świą-

tyni kwotą 300 zł. Świątynię konsekrowano w 1584 roku. Para kró-

lewska nie tylko brała udział w uroczystościach, ale królowa prze-

kazała świątyni relikwię: głowę św. Władysława I, króla węgier-

skiego (1040-95)
15

. 

 Lata osiemdziesiąte XVI wieku były zresztą jednym z najintensyw-

niejszych okresów rozbudowy pierwotnej substancji kolegium. W tym 

samym bowiem czasie sam gmach kolegium został rozbudowany 

o drugą kondygnację. Na budynku umieszczono również zapewne 

pierwszy w dziejach Pułtuska zegar
16

. W świątyni powstał nowy oł-

tarz Zwiastowania NMP dla celów Sodalicji Mariańskiej, dobudowa-

no też piętro nad zakrystią. Kościół Świętej Trójcy połączono z bu-

dynkiem kolegium krytym korytarzem, jak przypuszcza o. Paszenda 

wykorzystano w tym celu mur miejski
17

. Całość uzupełniał nowy, 

pięknie ponoć urządzony ogród spacerowy. Ojciec Stanisław Rostwo-

rowski, a po nim Stanisław Załęski powstały wówczas kompleks bu-

dynków uznawali za okazały i określali go mianem” miasta w mieście”, 

———— 
14 Tamże, s. 338 i 340. 
15 Dalsze losy relikwii są nieznane. Część czaszki św. Władysława, uchodząca za 

najważniejszą relikwię związaną z kultem świętego znajduje się do dziś w Györ na 

Węgrzech; por.: E. G o r y s, Leksykon świętych, Warszawa 2007, s. 386-387. 
16 J. P a s z e n d a , dz. cyt., t. II, s. 341. 
17 Tamże, s. 342. 
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ale Jerzy Paszenda, najdogłębniej badający dzieje zespołu architekto-

nicznego jest w tych ocenach bardziej ostrożny
18

.  

 Kościół i zbudowania kolegium poważnie zniszczony w pożarach 

w latach 1613 i 1646. W tym drugim wypadku zmienił się również 

układ przestrzenny kolegium, gdyż dokupiono spory plac od strony 

wschodniej. Nowy obszerny kościół, w stylu barokowym wystawiono 

latach 1688-1704. Konsekrowano go wprawdzie już w 1718 roku, ale 

prace wykończeniowe kontynuowano aż do roku 1764.  

 Samo uruchomienie kolegium jezuickiego rozpoczęło się już w po-

czątkach 1566 roku. Biskup Noskowski wsparł rekrutacje przyszłych 

uczniów i do znaczących nie tylko na Mazowszu rodów rozesłał listy 

informujące o otwarciu w Pułtusku kolegium jezuickiego. Już od stycznia 

1566 roku rozpoczęły się egzaminy mające ustalić poziom kandydatów 

i przypisać ich do odpowiednich klas. W maju do Pułtuska przybyli ko-

lejni jezuici: Stanisław Rozrażewski – będący świeżo po studiach teolo-

gicznych w Rzymie późniejszy prefekt kolegium, Łukasz Krakowski – 

jeden z pierwszych Polaków w Towarzystwie Jezusowym oraz Anglik 

Wilhelm lambert, który zdobył sobie potem sławę jako medyk
19

. 

 Otwarcie kolegium nastąpiło 20 czerwca 1566 roku i miało charak-

ter uroczysty. Uczestniczył w nim oczywiści i sam fundator – biskup 

Andrzej Noskowski. Jak już wspomniano tego dnia uroczyście po-

święcono kamień węgielny pod budowę kościoła Świętej Trójcy. Dba-

jąc o odpowiedni wydźwięk uroczystości jezuici przygotowali również 

dialog o Najświętszym Sakramencie, wystawiony przez uczniów ko-

legium. Łaciński tekst dedykowany fundatorowi był pierwszym spek-

taklem teatru jezuickiego na ziemiach polskich i otwierał niezwykle 

bogaty rozdział w dziejach teatru polskiego doby przedrozbiorowej
20

.  

 Po uroczystym otwarciu rozpoczęła się nauka. W pierwszym roku 

otwarto trzy wstępne klasy: infimy gramatyki i syntaksy. Ze względu 

na przygotowanie uczniów nie uruchomiono natomiast klas wyższych 

poetyki i retoryki
21

. Fakt ten jednak dobitnie dowodzi jak bardzo na 

Mazowszu potrzebne było kolegium.  

———— 
18 Tamże, s. 342. 
19 S. Z a ł ę s k i, dz. cyt., t. IV, s. 40. 
20 Por: R. L o l o, Pułtovia ludens, czyli o przedstawieniach teatralnych w Pułtusku raz 

jeszcze [w:] Pułtusk. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, t. V, pod red. 

A. B a r t n i c k i e g o i in. Pułtusk 2003, s. 13-25.  
21 J. S z c z e p a ń s k i, dz. cyt., s. 23. 
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 Samą organizację kolegium pułtuskiego i skład osobowy jezuitów 

w nim pracujących odtworzyć możemy dopiero z okresu niemal bez-

pośrednio po śmierci na podstawie katalogu z roku 1568/9
22

 odnoszą-

cego się jednak również i do lat poprzednich. 

 Wiceprowincjałem na Polskę i Prusy Prowincji Austriackiej Towa-

rzystwa Jezusowego był wówczas wspominany już o. Franciszek Su-

nyer. Rezydował on w konwikcie pułtuskim, jednak w kolegium żad-

nej funkcji z oczywistych powodów nie pełnił. 

 Funkcję rektora i prokuratora (odpowiadający za majątek kolegium) 

w Pułtusku pełnił liczący sobie wówczas 29 lat o. Stanisław Rozdra-

żewski. Wicerektorem i lektorem Ewangelii w święta był o. Jakub 

Węgrowski. Ojciec Albert Theobaltius pełnił funkcje: lektora, profe-

sora retoryki, był też spowiednikiem współbraci oraz prefektem stu-

diów. Łukasz Krasowski był kaznodzieją. Hiszpan o. Grzegorz Tores,. 

był profesorem retoryki, odpowiadał on też za bibliotekę. W humanio-

rach nauczał o. Jan Komar, zaś profesorem w klasie syntaksy był 

o. Kasper Kaliski. Zarząd nad dobrami jezuickim sprawował Mikołaj 

Sendnius (?). Oprócz o. Toresa i wiceprowincjała Sunyera wszyscy 

wyżej wymienieni byli ludźmi młodymi i liczyli sobie nie więcej niż 

30 lat. Dodatkowo w konwikcie pułtuskim przebywali jeszcze młodsi 

od nich jezuici, którzy czasowo kształcili się w kolegiach w Braniewie 

oraz Pradze. Byli to: Benedykt Virdus, Joachim Petronelus, Niemiec 

Jost Boken i Albert Wojda. Skład pułtuskiego konwiktu uzupełniało 

4 koadiutorów pełniących funkcje duszpasterskie oraz 4 jezuitów 

przebywających na różnego rodzaju misjach. 

 Jak więc wynika kolegium dość szybko zaczęło się rozwijać już 

wówczas posiadało młodą kadrę zapewniającą progres w bliższej 

przyszłości. Miało też własną bibliotekę i stopniowo wchodziło 

w krótki okres swej największej świetności. W roku 1573 miało już 

ponad 360 uczniów, a ich liczba stale rosła
23

 i pojawiali się wśród nich 

przedstawiciele naprawdę znamienitych rodów. 

 Jezuici nadbudowali nad nim drugie piętro w 1583 roku i umieścili 

zegar. Mimo wieloletnich starań, Towarzystwu nie udało się nigdy 

w Pułtusku wznieść nowego gmachu. Istotnym brakiem był również 

brak świątyni. Początkowo jezuici pracowali przy kościele kolegiackim. 

———— 
22 ARSJ, Polonia 7, k. 330-330 v. 
23 J. S z c z e p a ń s k i, dz. cyt., s. 29. 
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Tam też głosili nauki nie tylko dla uczniów kolegium, ale i dla miesz-

kańców miasta. Kościół rozpoczęto budować w roku 1567, jednakże po 

śmierci Noskowskiego budowa opóźniała się i Szkołę, z klasą retoryki 

włącznie, otwarto w roku 1568. Pułtuskie kolegium rozwijało się dy-

namicznie, zwłaszcza w początkowym okresie szybko zwiększając 

liczbę uczniów. W roku 1573 liczyło 361 uczniów, w 1592 ponad 600, 

w 1610 ponad 800. Ważnym wydarzeniem było otwarcie dzięki zabie-

gom biskupa Wojciecha Baranowskiego w Pułtusku Seminarium Du-

chownego w 1593 roku, prowadzonego przez jezuitów. Dodajmy, 

pierwszego seminarium na terenie diecezji płockiej. Od tego czasu 

szkoła w Pułtusku miała charakter szkoły wyższej. Wykładano tu bo-

wiem zarówno filozofię, jak też teologię polemiczną i moralną. 

 W 1665 roku biskup Tomasz Ujejski, który zapisał 6000 złp na utwo-

rzenie konwiktu dla ubogiej młodzieży szlacheckiej. Również z myślą 

o ubogich powstała z fundacji Pawła Kostki – brata świętego Bursa 

ubogich. Biskup Jakub Uchański utrzymywał w niej 12 uczniów. Od 

mniej więcej 1610 roku funkcjonowała też bursa muzyków. 

 Z czasem kolegium pułtuskie traciło swa przodującą rolę na rzecz 

najpierw Wilna, a potem także Warszawy. W chwili kasaty zakonu 

działała w Pułtusku szkoła średnia i skrócony kurs filozofii. Po kasa-

cie jezuitów KEN w roku 1781 przekazał placówkę benedyktynom. 

 Szkoły pułtuskie opuściło w ciągu 207 lat (1566-1773) 26.635 

uczniów. W gronie tym znalazło się wiele wybitnych postaci, jak: 

bratanek króla Andrzej Batory – późniejszy kardynał Kazimierz Den-

hoff, biskupi płoccy: Stanisław Dąbski, Antoni Dembowski, Tomasz 

Ostaszewski. Wielkie kariery zrobili później Antoni Sebastian Dem-

bowski referendarz koronny i Jerzy Ossoliński kanclerz wieli koron-

ny. Wydało też kolegium pułtuskie wspaniałych poetów w osobach 

Stanisław Grochowski i wymieniany już „chrześcijański Horacy” 

Maciej Kazimierz Sarbiewski. 

 

 Działalność kolegium 
 
 Samo uruchomienie kolegium jezuickiego rozpoczęło się już 

w początkach 1566 roku. Biskup Noskowski wsparł rekrutację przy-

szłych uczniów i do znaczących nie tylko na Mazowszu rodów roze-

słał listy informujące o otwarciu w Pułtusku kolegium jezuickiego. 

Już od stycznia 1566 roku rozpoczęły się egzaminy mające ustalić 
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poziom kandydatów i przypisać ich do odpowiednich klas. W maju do 

Pułtuska przybyli kolejni jezuici: Stanisław Rozrażewski – będący 

świeżo po studiach teologicznych w Rzymie późniejszy prefekt kole-

gium, Łukasz Krakowski – jeden z pierwszych Polaków w Towarzy-

stwie Jezusowym oraz Anglik Wilhelm Lambert, który zdobył sobie 

potem sławę jako medyk
24

. 

 Otwarcie kolegium nastąpiło 20 czerwca 1566 roku i miało charak-

ter uroczysty. Uczestniczył w nim oczywiście i sam fundator: biskup 

Andrzej Noskowski. Jak już wspomniano, tego dnia uroczyście po-

święcono kamień węgielny pod budowę kościoła Świętej Trójcy. Dba-

jąc o odpowiedni wydźwięk uroczystości jezuici przygotowali rów-

nież dialog o Najświętszym Sakramencie, wystawiony przez uczniów 

kolegium. Łaciński tekst dedykowany fundatorowi był pierwszym 

spektaklem teatru jezuickiego na ziemiach polskich i otwierał niezwy-

kle bogaty rozdział w dziejach teatru polskiego doby przedrozbioro-

wej
25

, o czym będzie jeszcze mowa poniżej. 

 Po uroczystym otwarciu rozpoczęła się nauka. W pierwszym roku 

otwarto trzy wstępne klasy: infimy gramatyki i syntaksy. Ze względu 

na przygotowanie uczniów nie uruchomiono natomiast klas wyższych 

poetyki i retoryki
26

. Fakt ten jednak dobitnie dowodzi przede wszyst-

kim tego, jak bardzo na Mazowszu potrzebne było kolegium. 

 Samą organizację kolegium pułtuskiego i skład osobowy jezuitów 

w nim pracujących odtworzyć możemy na podstawie katalogu z roku 

1568/9
27

. Wiceprowincjałem na Polskę i Prusy Prowincji Austriackiej 

Towarzystwa Jezusowego był wówczas wspominany już o. Franciszek 

Sunyer. Rezydował on w konwikcie pułtuskim, jednak w kolegium 

żadnej funkcji z oczywistych powodów nie pełnił. 

 Funkcję rektora i prokuratora (odpowiadający za majątek kolegium) 

w Pułtusku pełnił liczący sobie wówczas 29 lat o. Stanisław Rozdra-

żewski. Wicerektorem i lektorem Ewangelii w święta był o. Jakub 

Wujek. Ojciec Albert Theobaltius pełnił funkcje: lektora, profesora 

retoryki, był też spowiednikiem współbraci oraz prefektem studiów. 

———— 
24 S. Z a ł ę s k i, dz. cyt., t. IV, s. 40. 
25 Por: R. L o l o, Pultovia ludens, czyli o przedstawieniach teatralnych w Pułtusku raz 

jeszcze [w:] Pułtusk. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, t. V, Pułtusk 2003, 

s. 13-25.  
26 J. S z c z e p a ń s k i, dz. cyt., s. 23. 
27 ARSI, Polonia 7, k. 330-330 v. 
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Łukasz Krasowski był kaznodzieją. Hiszpan o. Grzegorz Tores, był 

profesorem retoryki, odpowiadał on też za bibliotekę. W humaniorach 

nauczał o. Jan Komar, zaś profesorem w klasie syntaksy był o. Kasper 

Kaliski. Zarząd nad dobrami jezuickim sprawował Mikołaj Sendnius (?). 

Oprócz o. Toresa i wiceprowincjała Sunyera wszyscy wyżej wymie-

nieni byli ludźmi młodymi i liczyli sobie nie więcej niż 30 lat. Dodat-

kowo w konwikcie pułtuskim przebywali jeszcze młodsi od nich jezu-

ici, którzy czasowo kształcili się w kolegiach w Braniewie oraz 

w Pradze. Byli to: Benedykt Virdus, Joachim Petronelus, Niemiec Jost 

Boken i Albert Wojda. Skład pułtuskiego konwiktu uzupełniało 

4 koadiutorów, pełniących funkcje duszpasterskie oraz 4 jezuitów 

przebywających na różnego rodzaju misjach. 

 Kolegium dość szybko zaczęło się rozwijać. Posiadało młodą ka-

drę, zapewniającą progres w bliższej przyszłości. Miało też własną 

bibliotekę i stopniowo wchodziło w krótki okres swej największej 

świetności. W roku 1573 miało już ponad 360 uczniów, a ich liczba 

stale rosła
28

, a pojawiali się wśród nich także przedstawiciele napraw-

dę znamienitych rodów, dodający placówce dodatkowego rozgłosu.  

 Pułtuskie kolegium rozwijało się dynamicznie, zwłaszcza w począt-

kowym okresie szybko zwiększając liczbę uczniów. W roku 1592 liczyło 

już ponad 600, w 1610 ponad 800
29

. Ważnym wydarzeniem było otwar-

cie dzięki zabiegom biskupa Wojciecha Baranowskiego w Pułtusku Se-

minarium Duchownego w 1593 roku, prowadzonego przez jezuitów. 

Dodajmy, pierwszego seminarium na terenie diecezji płockiej. Od tego 

czasu szkoła w Pułtusku miała charakter szkoły wyższej. Wykładano tu 

bowiem zarówno filozofię, jak też teologię polemiczną i moralną. 

 W 1665 roku biskup Tomasz Ujejski, który zapisał 6000 zł na 

utworzenie konwiktu dla ubogiej młodzieży szlacheckiej. Również 

z myślą o ubogich powstała z fundacji Pawła Kostki – brata świętego 

Bursa ubogich. Biskup Jakub Uchański utrzymywał w niej 12 uczniów. 

Od mniej więcej 1610 roku funkcjonowała też bursa muzyków. 

Mieszkający w niej uczniowie mieli za zadanie nie tylko nauczyć się 

śpiewu i muzyki, ale przede wszystkim uświetniać liturgię we własnej 

świątyni. Częste występy podczas uroczystości szkolnych przyciągały 

wiernych do świątyni i uczniów do szkoły, zachęcały potencjalnych 

———— 
28 J. S z c z e p a ń s k i, dz. cyt., s. 29. 
29 EJ, s. 553. 



DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ JEZUICKICH W PUŁTUSKU... 327 

ofiarodawców do hojności. Natomiast występy w innych kościołach 

(pułtuskiej kolegiacie)
30

, lub na dworach (na przykład w czasie ingre-

sów biskupich do Pułtuska na zamku) często owocowały przychylno-

ścią biskupów i wsparciem kapituły kolegiackiej. 

 Z czasem kolegium pułtuskie traciło swą przodującą rolę na rzecz 

najpierw Wilna, a od II połowy XVII wieku także i Warszawy. 

W chwili kasaty zakonu działała w Pułtusku szkoła średnia i skrócony 

kurs filozofii. Po kasacie jezuitów KEN w roku 1781 przekazał pla-

cówkę benedyktynom przeniesionym tu z Płocka. 

 Szkoły pułtuskie opuściło w ciągu 207 lat (1566-1773) dokładnie 

26.635 uczniów
31

. W gronie tym znalazło się wiele wybitnych postaci, 

jak: bratanek króla Andrzej Batory – późniejszy kardynał Kazimierz 

Denhoff, biskupi płoccy: Stanisław Dąbski, Antoni Dembowski, To-

masz Ostaszewski. 

 Wielkie kariery zrobili później Antoni Sebastian Dembowski refe-

rendarz koronny i Jerzy Ossoliński, kanclerz wielki koronny.  

 Wydało też kolegium pułtuskie wspaniałych i zasłużonych dla kul-

tury polskiej humanistów w osobach Stanisława Grochowskiego, Ma-

cieja Kazimierza Sarbiewskiego czy wybitnego kompozytora rektora 

pułtuskiej szkoły Jan Branta. W kolegium pracowali: Jakub Wujek, 

Piotr Skarga i krótko późniejszy święty Andrzej Bobola. 

 Skoro zaś w tytule mowa była o ludziach, to słów kilka wypada 

teraz poświęcić działalności w pułtuskiej placówce przynajmniej tych 

sztandarowych postaci, które się przez nią przewinęły. Chronologicz-

nie pierwszą z wielkich osobowości Towarzystwa związaną z Pułtu-

skiem jest oczywiście Jakub Wujek. Przybył on do Pułtuska dokładnie 

25 listopada 1567 roku, a więc niedługo po otwarciu kolegium
32

. Nie 

miał jeszcze wówczas święceń kapłańskich. Jego zasadniczym zada-

niem, poruczonym przez przełożonych, było dokończenie studiów 

teologicznych, uwieńczonych doktoratem. Prowadził też Wujek zaję-

cia z retoryki, a jego klasa uchodziła za najlepszą w całym liczącym 

już wówczas 400 uczniów kolegium. Po rocznym okresie pracy i po-

———— 
30 W XVII wieku w każdy dzień świąteczny dwóch uczniów z bursy wysyłano do 

kolegiaty, by uświetniali liturgię J. K o c h a n o w i c z, dz. cyt., s. 198.  
31 EJ, s. 553. 
32 D. K u ż m i n a, Jakub Wujek (1541-1597). Pisarz, tłumacz i misjonarz, Warszawa 

2004, s. 48. 
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zytywnych opiniach przełożonych, właśnie w Pułtusku Wujek przy-

gotowywał się do złożenia ślubów wieczystych. To tutaj wychodząc 

naprzeciw zaleceniom św. Ignacego Loyoli umartwiał się chodząc we 

włosiennicy i biczując się. Tak przygotowany Jakub Wujek złożył 

śluby wieczyste dokładnie 3 października 1568 roku
33

. Były to jednak 

tylko trzy pierwsze śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, gdyż 

do złożenie profesji Wujek nie został wówczas dopuszczony. Nie-

długo później, bo prawdopodobnie jeszcze w październiku lub w li-

stopadzie tegoż roku otrzymał też w Pułtusku święcenia kapłańskie. 

Niemal cały pobyt w Pułtusku wypełniały Wujkowi praca duszpaster-

ska i twórczość pisarska. Gdy idzie o te pierwszą, to przybierała ona 

różnorakie formy i bynajmniej nie ograniczała się do kazań i spowie-

dzi. Na przykład od jesieni 1569 roku po wybuchu zarazy ojcowie 

z kolegium zostali wysłani do okolicznych wsi. Wujek pracował więc 

nad katechizacją chłopów w Boszewie, Przekorach i Szelkowie. 

Wkrótce z podejrzeniem o gruźlicę został wysłany dla leczenia do 

rodzinnego Wągrowca. Podróż ta przedłużała się. Jesienią 1570 roku 

ojciec Jakub wrócił jednak do Pułtuska, by 22 grudnia 1570 roku 

obronić właśnie tutaj tezy doktorskie i otrzymać tytuł doktora teologii. 

W roku 1571 dr Wujek skierowany został przez Towarzystwo do Po-

znania z misją założenia tam kolejnego kolegium. Epizod pułtuski dla 

Jakuba Wujka zapisał się wszak nie tylko ważnymi dla niego wyda-

rzeniami z dziedziny życia zakonnego i naukowego, ale przyniósł mu 

trwałe i ważkie miejsce w strukturach rozwijającego się dopiero 

w Rzeczypospolitej Towarzystwa. Był to również czas jego niezwy-

kle aktywnej działalności pisarskiej. Tu powstało pierwsze dzieło 

Wujka Iudicium albo rozsądek niektórych katolików o confessiey 

sędomierskiej roku 1570, wydane w Krakowie w tym samym roku. 

W Pułtusku też dokonał Wujek tłumaczeń Maluczkiego Katechizmu 

Kościoła Powszechnego Piotra Kanizjusza oraz znanego dzieła 

O naśladowaniu Chrystusa Tomasza á Kempis i być może jeszcze 

dwóch innych tekstów
34

. 

 Wyjazd Jakuba Wujka niemal zbiegł się w czasie z przybyciem do 

Pułtuska kolejnego wielkiego jezuity swoich czasów: Piotra Skargi. 

Jeden z największych kaznodziejów w dziejach kultury polskiej przy-

———— 
33 Tamże, s. 50. 
34 Tamże, s. 55-63. 
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był do Pułtuska świeżo po studiach w Rzymie w czerwcu 1571 roku
35

. 

O zakresie obowiązków Piotra Skargi w pułtuskim kolegium dowia-

dujemy się z katalogu osobowego jezuitów za lata 1571-72
36

. Przyszły 

wielki kaznodzieja miał wówczas 37 lat, był świeżo po studiach 

w Rzymie. Jego ambicje sięgały jednak dużo dalej niż praca w kole-

gium, dlatego nie lubił Pułtuska, a umiejscowienie tu placówki uważał 

za niezbyt szczęśliwe. Mimo to przełożeni powierzyli mu szeroki 

zakres obowiązków. Był więc o. Piotr przede wszystkim konsulto-

rem
37

 i adminitorem
38

 rektora kolegium. Poruczono mu też funkcję 

głównego kaznodziei kościoła, czyli kolegiaty, z której wówczas ko-

legium korzystało. Nie ulega więc wątpliwości, że Piotr Skarga głosił 

swe słynne kazania także w pułtuskiej kolegiacie. Był też Skarga wizy-

tatorem szpitala i więzienia. Większość nominalnego pobytu w pułtu-

skim kolegium upłynęła mu jednak na dość dalekich i długich wyjaz-

dach. Kiedy w 1571 roku w Pułtusku wybuchła zaraza, Skarga wyjechał 

do Lwowa, następnie do Jarosławia i Warszawy, gdzie prawdopodobnie 

po śmierci króla Zygmunta II Augusta wygłaszał kazanie w dniu 1 maja 

1572 roku. Stamtąd pod koniec maja pojechał do... Płocka, by pocieszać 

Annę Jagiellonkę po śmierci królewskiego brata. Wrócił więc do Pułtu-

ska w drugiej połowie 1572 roku, by w marcu 1573 ostatecznie prze-

nieść się do Wilna
39

. W przeciwieństwie do Jakuba Wujka pobyt 

w Pułtusku paradoksalnie nie odegrał w życiu i działalności Skargi 

jakiejś szczególnej roli. Paradoksalnie, bo z całej spuścizny pułtuskiego 

kolegium to właśnie pobytem Skargi pułtuszczanie chlubią się najbar-

dziej, co ma odzwierciedlenie w nazwie ulicy i noszącym imię kazno-

dziei Liceum Ogólnokształcącym. 

———— 
35 J. T a z b i r, Piotr Skarga. Szermierz kontrreformacji, Warszawa 1978, s. 41. 
36 ARSI, Pol. 7, f. 9. 
37 Konsultora powołuje prowincjał. Obowiązkiem jego było doradzanie i ewentualne 

napominanie przełożonego, jednak nie ma od żadnej władzy decyzyjnej: por: J. K o -

ł a c z SJ, Słownik języka i kultury jezuitów polskich, Kraków 2006, s. 152. 
38 Rolą admonitora jest upominanie przełożonego i przekazywanie mu uwag, co do jego 

osoby i sposobu rządzenia. W Towarzystwie Jezusowym każdy przełożony ma swojego 

admonitora, przy czym dla przełożonych miejscowych jest to urząd powoływany na 

mocy dyspozycji bezpośredniego przełożonego, dla którego admonitor jest powoływany: 

por: J. K o ł a c z SJ, dz. cyt., s. 46-47. Powierzenie obu tych funkcji Skardze świadczy 

o wysokiej pozycji, jaką cieszył się on w pułtuskim domu Towarzystwa. 
39 J. T a z b i r, dz. cyt., s. 44-45. 
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 Wątek pobytu w Pułtusku wybitnych jezuitów uzupełnić wypada 

o jeszcze jeden epizod, tym razem z biografii św. Andrzeja Boboli. 

Wokół związków tej postaci z Pułtuskiem narosło chyba najwięcej 

mitów. Przez długi czas utrzymywał się bowiem ukształtowany 

w toku procesu beatyfikacyjnego w XVIII wieku pogląd, że Andrzej 

Bobola urodził się pod Pułtuskiem
40

. W roku 1734 w trakcie procesu 

apostolskiego jezuita Stanisław Rybałtowski zeznał bowiem: „Wiem, 

gdzie urodził się Sługa Boży: w pobliżu miasta Pułtuska. Gdy byłem 

tam przed trzema laty opowiadali mi szlachta Bobolowie, że znali 

krewnych Sługi Bożego, a wśród nich znajdował się jeden starzec, 

szlachcic Bobola, który znał Sługę Bożego”
41

. Jak jednak wykazał 

o. Jan Poplatek pogląd ten, choć bardzo długo funkcjonował w litera-

turze i tradycji, nie ma nic wspólnego z prawdą, gdyż sam św. An-

drzej Bobola wstępując do Towarzystwa Jezusowego określił się jako 

Małopolanin, co zresztą potwierdzają i dalsze wywody autora biogra-

fii
42

. Z pułtuskim kolegium łączy jednak męczennika inny epizod. 

Otóż w roku 1617 ówczesny prowincjał litewski Szymon Niklewicz, 

sam zresztą mocno związany z Pułtuskiem, skierował Bobolę do tutej-

szego kolegium. Przez jeden rok szkolny 1617-1618 był więc przyszły 

święty nauczycielem odbywającym w Pułtusku roczną praktykę kle-

rycką. Niewiele jednak o jego pracy wiadomo poza faktem, że nauczał 

w klasie syntaksy
43

. Po roku pracy skierowano Bobolę na studia teo-

logiczne do Wilna. Faktycznie więc był to w życiu św. Andrzeja epi-

zod krótki i niewiele znaczący. Pamięć o nim pozostała jedna niezwy-

kle żywa. W roku 1994 w kościele św. Piotra i Pawła wmurowano 

pamiątkową tablicę upamiętniającą pobyt Andrzeja Boboli w nadnar-

wiańskim mieście, zaś w dziesięć lat później do kościoła parafialnego 

św. Józefa uroczyście sprowadzono i zainstalowano relikwie świętego.  

 

 Seminarium diecezjalne w Pułtusku 
 
 Kiedy synod piotrkowski w roku 1577 przyjął uchwały soborowe 

diecezje polskie stanęły przed zadaniem organizacji nowych placówek 

edukacyjnych, jakimi miały być seminaria duchowne. W diecezji 

———— 
40 M. P a c i u s z k i e w i c z SJ, Andrzej Bobola, Kraków 2002, s. 34-35. 
41 Tamże, s. 34. 
42 J. P o p l a t e k SJ, Św. Andrzej Bobola. Łowca dusz, Sandomierz 2007, s. 19. 
43 Tamże, s 41. 
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płockiej problem organizacji seminarium podjęto za rządów biskupa 

Piotra Dunina Wolskiego. Początkowo, mimo starań biskupa kapituła 

katedralna stała konsekwentnie na stanowisku, iż funkcję seminarium 

w wystarczający sposób pełnić może istniejąca od dawna szkoła przy 

katedrze płockiej, jeśli tylko opatrzy się ja dodatkową prebendą. Ar-

gumentowano też, że przecież w Pułtusku otwarto nową szkołę 

w postaci kolegium jezuickiego i placówki te wystarczająco zaspoka-

jają potrzeby w zakresie kształcenia duchowieństwa
44

. Tak więc wy-

siłki ordynariuszy płockich z lat 1583-1586 spełzły początkowo na 

niczym, choć warto zauważyć, że już wówczas zaczęto dostrzegać 

potencjał edukacyjny szkoły pułtuskiej. W roku 1589 biskup Wolski 

podjął jeszcze jedna próbę przekształcenia szkoły katedralnej w semi-

narium. Wyznaczył nawet na ten cel konkretne uposażenie jednak 

i tym razem kapituła nie dała się przekonać. 

 Z nowym animuszem do przedsięwzięcia zabrał się następca Piotra 

Wolskiego na płockiej stolicy biskupiej, wspominany wyżej wielki re-

formator kościoła płockiego biskup Wojciech Baranowski. Zmienił on 

zasadniczą koncepcję tworzenia seminarium i prowadził do jego założe-

nia w Pułtusku. Chciał przy tym z jednej strony wykorzystać potencjał 

edukacyjny jezuickiego kolegium, a drugiej większe możliwości działa-

nia, jakim niewątpliwie dysponował w swym mieście rezydencjonalnym. 

Kolegium jezuickie rozwijało się szybciej niż spodziewali się tego sami 

jezuici. W roku 155 liczyło bowiem 600 uczniów, a już rok później 700
45

. 

Dynamicznie rozrastające się kolegium dysponować zaczęło większym 

potencjałem kadrowym, przez co mogło wprowadzać coraz ambitniejsze 

zajęcia. I tak w roku 1592 w kolegium pułtuskim rozpoczęto prowadze-

nie wykładów z teologii moralnej, polemicznej i z Pisma Świętego. Było 

to początkowo studium przeznaczone dla młodych jezuitów (Seminarium 

nostrorum), którzy przechodzili w nim skrócony, trzyletni kurs. Program 

owego kursu był identyczny z tym, jaki jezuici wprowadzali do semina-

riów diecezjalnych prowadzonych już wówczas przez Towarzystwo Je-

zusowe w diecezjach polskich ( Braniewo i Poznań)
46

. Znaczenie pułtu-

skiego kolegium i jego rozgłos na ówczesnym Mazowszu w połączeniu 

———— 
44 L. P i e c h n i k SJ, Seminaria diecezjalne w Polsce prowadzone przez jezuitów od XVI 

do XVIII wieku, Kraków 2001, s. 150-151. 
45 Tamże, s. 153. 
46 Tamże, s. 152. 
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z potencjałem kadrowym do kształcenia teologicznego, stworzyły w opi-

nii biskupa Baranowskiego podstawy do otwarcia właśnie w Pułtusku 

seminarium. Szczególnie istotna rolę odegrał tu synod zwołany przez 

biskupa na rok 1593. I znów w Pułtusku w dniu 25 czerwca zebrali się na 

synodzie cząstkowym duchowni z archidiakonatu pułtuskiego. Dbały 

o szczegóły ordynariusz nakazał uczestnikom przybycie do kolegiaty 

w godzinach rannych stosownym stroju duchownym i czystej, białej 

komży. Pod przewodnictwem biskupa Baranowskiego odprawiono uro-

czysta mszę do Ducha Świętego, a po niej modlitwy przepisane w Pontfi-

cale Romanorum. Następnie pasterz diecezji wygłosił do zgromadzonych 

uroczyste przemówienie podkreślające wagę podejmowanych właśnie 

decyzji. Po tym przystąpiono do przedstawienia i uchwalenia artykułów 

synodalnych. Obrady trwały dwa dni i podjęło szereg znaczących 

uchwał. Za najistotniejszą dla spraw lokalnych uznać należy decyzję 

o otwarciu w Pułtusku seminarium duchownego. Wyznaczono jego upo-

sażenie(Raczyno, Szyszki i Czachicono) oraz prowizorów tychże środ-

ków finansowych.
47

 Jednego prowizora powoływał biskupa, a drugiego 

kapituła katedralna płocka. 9 września 1594 biskup wydał dekret erekcyj-

ny seminarium w Pułtusku, w którym pisał miedzy innymi: „Wszystkie 

nasze troski i myśli zwracamy ku temu, by przez założenie i fundację se-

minarium dla kleryków w odpowiednim miejscu naszej diecezji, posłuszni 

nakazowi Świętego Soboru Trydenckiego zgodnie z naszym urzędem za-

troszczyć się o Kościół Boży i nasza diecezję”
48

. Przyjmowanie kandyda-

tów do seminarium należało do kompetencji biskupa, ale zasięgać miał 

on przy tym opinii rektora kolegium i prefekta. Co do wychowania alum-

nów biskup Baranowski stwierdzał: „Młodzieńcy, którzy zapiszą się do 

seminarium, niech się ćwiczą nie tylko w sztukach triwium i w naukach 

humanistycznych, lecz też – czego szczególnie pragniemy – w przypad-

kach sumienia, w zasadach głoszenia kazań i przekazywania doktryny 

chrześcijańskiej stosownie do pojętności prostaczków, w kontrowersjach 

heretyków i w tym co jest konieczne kapłanom mającym udzielać sakra-

mentów i sprawować posługi duszpasterskie... niech się wreszcie pinie 

uczą rzymskich ceremonii i obrzędów Kościoła”
49

. 

———— 
47 J. S a w i c k i, Concilia Poloniae. Źródła i studia krytyczne, t. VI Synody diecezji 

płockiej i ich statuty, Warszawa 1952, s. 127-139. 
48 Cyt. za L. P i e c h n i k, dz. cyt., s. 155. 
49 Tamże, s. 156-157. 
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 Seminarium zaczęło działać praktycznie w tym samym roku. Obli-

czone było na mniej więcej dwudziestu kleryków. Mieszkali oni w do-

mu zbudowanym przez biskupa Baranowskiego nieopodal folwarku 

Górki, naprzeciw ówczesnego mostu, czyli na przedmieściu. Alumni 

uczęszczali więc na wykłady do kolegium. Uczestniczyli w tych sa-

mych zajęciach, co jezuici. Różnił ich jedynie strój. Mieli też dodat-

kowo nakaz uczestniczenia w codziennych modlitwach. W niedziele 

i święta udawali się do kolegiaty pułtuskiej, gdzie wraz z kantorami 

śpiewali msze i nieszpory. Uczestniczyli tez w procesjach, służyli do 

mszy świętej sprawowanej przy głównym ołtarzu. W drugiej połowie 

XVII wieku i w początkach XVIII wieku seminarium podupadało. 

Uposażenie starczało na utrzymanie zaledwie pięciu alumnów. Poja-

wiły się też zastrzeżenia co do ich kształcenia. Biskup Andrzej Chry-

zostom Załuski narzekał w 1693 roku na słabe przygotowanie w za-

kresie ceremoniału, śpiewu gregoriańskiego oraz katechizmu. Różnice 

dotyczyły też czasu trwania nauki jezuici dążyli do przynajmniej trzy-

letniego kursu z akcentem na teologię. W seminariach diecezjalnych 

zaś zarysował się trend do skrócenia czasu nauki i kształcenia w za-

kresie liturgiki i katechizacji. Dochodziły do tego spory kompetencyj-

ne między kapitułą a jezuitami na tle przyjmowania i wydalania alum-

nów oraz gospodarowania uposażeniem. 
 
 W roku 1732 biskup Andrzej Chryzostom Załuski przekazał pro-

wadzenie seminarium księżom diecezjalnym, a w rok później odnowił 

jego fundację.  
 

 Teatr 
 
 Słynął Pułtusk nie tylko za sprawą Sarbiewskiego. W czasach świet-

ności kolegium pod koniec XVI wieku działał w nim również arty-

stycznie wybitny kompozytor i ówczesny rektor Jan Brant. 

 Niemal więc od początku istnienie kolegium w Pułtusku teatr 

szkolny stał się istotnym i dostrzegalnym składnikiem życia szkoły. 

 A zatem już samo pojawienie się jezuitów niezwykle ożywiło życie 

kulturalne mieszkańców Pułtuska, choć jak widać był teatr jezuicki 

w swym założeniu głównie sceną szkolną, a nadrzędnym jego celem 

pozostawać powinno kształcenie uczniów. Trzeba jednakże od razu 
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zaznaczyć, że rygorystyczne ograniczenia Ratio... w zakresie wido-

wisk teatralnych w praktyce nie były aż tak ściśle przestrzegane. 

 W poszczególnych prowincjach bowiem zależnie od potrzeb i moż-

liwości zamiast zalecanego jednego tylko spektaklu rocznie przygo-

towywano ich kilka. W Rzeczypospolitej zaś teatr jezuicki cieszył się 

ogromnym powodzeniem i rektorzy często ulegali pokusie łatwej 

i efektownej formy autoreklamy. Wystawiano więc przedstawienia na 

zakończenie roku nauki – w lipcu, komedie w czasie karnawału, 

w czasie wielkiego postu i Wielkiego Tygodnia prezentowano wido-

wiska o tematyce pasyjnej, zaś w oktawie Bożego Ciała dramaty 

o problematyce eucharystycznej (szczególnie w XVI i I połowie XVII 

wieku). Dodatkowo wymienić też trzeba jeszcze widowiska na cześć 

świętych wywodzących się z zakonu, bądź też patronów nauki – 

św. Katarzyny ze Sienny, a następnie św. Jana Kantego. Zdarzało się 

również, że dramaty, moralitety lub deklamacje prezentowano przy 

okazji wizyt w kolegium znamienitych gości lub darczyńców lub też 

ingresów biskupów płockich
50

. Mimo że częstotliwość wystawiania 

przedstawień bywała w różnych latach zmienna, można założyć, że 

średnio wystawiano mniej więcej 3 spektakle rocznie (odchodzono od 

przedstawień w oktawie Bożego Ciała, rezygnowano z komedii w kar-

nawale, czasem z przedstawień na cześć świętych, czy w czasie Wiel-

kiego Tygodnia). Kolegium w Pułtusku działało w latach 1566-1772, 

czyli przez 206 lat. Teoretycznie więc mogło się odbyć w Pułtusku 

nawet 600 spektakli. Odliczyć jednak trzeba lata pożarów: 1613, 1645, 

1703; powodzi: 1714, 1729, 1745, 1746, 1751 i 1755; najazd Szwe-

dów w 1656 i 1703-4 roku oraz lata zarazy: 1572, 1603,1626,1653 

i 1708.
51

 Odliczając owe 21 lat, w których przedstawień zapewne nie 

było otrzymamy szacunkowa liczbę około 540, spektakli i deklamacji, 

jakie odbyć się mogły w Pułtusku!
52

 

 Oczywiście nie wszystkie one miały ogromny rozmach i odbijały 

się szerszym echem na Mazowszu. Wiele widowisk odbywających się 

———— 
50 I. K a d u l s k a, Komedia w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku, Wrocław-Warszawa-

Kraków 1993, s. 194 (dalej: Komedia...) oraz St. O b i r e k, Jezuici w Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów w latach 1564-1668. Działalność religijna, społeczno-kulturalna i poli-

tyczna, Kraków 1996, s. 89. 
51 D. K i s i e l, Kalendarium Pułtuska i okolic (do roku 2000), Płock 2001, passim. 
52 Jak ustalił S. K o r t a r s k i, op. cit., s. 97 za same tylko lata 1711-1726, a więc 

w czasie dość ożywionej działalności teatru wystawiono aż 50 sztuk. 
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w auli miało bowiem charakter wewnątrzszkolny i dla szerszej pu-

bliczności pułtuskiej były niedostępne. 

 Aktywność i znaczenie pułtuskiej sceny jezuickiej na przestrzeni 

pond dwustu lat jego istnienia zmieniały się zresztą wielokrotnie. Wy-

daje się, że początkowo, gdy kolegium w Pułtusku było jednym z pierw-

szych na ziemiach Rzeczypospolitej spektakle teatralne stały na wy-

sokim poziomie. Wiązało się to z częstą obecnością wiceprowincja-

łów prowincji austriackiej oraz grupy jezuitów z Austrii mających 

doświadczenia teatralne
53

. Okres ten przedłużyć można do początków 

XVII wieku. Według Jana Okonia”...wypracowano wówczas własny 

typ repertuaru i rozwiązań scenicznych, które można uznać za miejsco-

wy wkład w rozwój dramaturgii szkolnej...”
54

. Specyfikę sceny pułtu-

skiej tworzyły częste inscenizacje panegiryczne na cześć mecenasów 

– biskupów płockich Pewnym novum było też i to, że po raz pierwszy 

w dramacie polskim młodzi uczniowie z Pułtuska zagrali dzieci („Mi-

fiboset” wystawiony w 1622 roku).  

 Przełom stanowiło włączenie konwentu pułtuskiego w skład pro-

wincji litewskiej (1599). Stopniowo rolę wiodącą zaczęła odgrywać 

scena dużo większego kolegium w Wilnie. 

 Największy w dziejach kolegium rozmach miały uroczystości 

związane z kanonizacją św. Stanisława Kostki i św. Alojzego Gonza-

gi, odbywające się w dniach w dniach 16-24 listopada 1727 roku. 

Przewodniczył im ówczesny biskup płocki Andrzej Stanisław Kostka 

Załuski. Ich obchody rozpoczęło przewiezienie z kościoła w Kacicach 

do kolegiaty obrazu św. Stanisława w asyście uroczystego orszaku 

procesyjnego, złożonego między innymi z 300 jadących na koniach 

uczniów kolegium.
55

Obraz niesiono uroczyście przez udekorowane 

ulice miasta, na których ustawiono bramy triumfalne. Następnie roz-

począł się w bazylice i innych świątyniach Pułtuska cały cykl trwają-

cych wiele godzin nabożeństw, przeplatanych scenami z życia świę-

tych, okolicznościowymi mowami i kazaniami. Odbywały się też kil-

kakrotne procesje z wizerunkami i symbolami świętych wśród spe-

———— 
53 Dramaty eucharystyczne Jezuitów. XVII wiek, oprac. J a n  O k o ń, Warszawa, 1978, 

s. 7. 
54 Ibid., s. 9. 
55 D. K i s i e l, op. cit., s. 31. oraz L. G r z e b i e ń, Działalność kulturalna jezuitów 

w Pułtusku, [w:] Ludzie i idee..., s. 10-11. 
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cjalnie na tę okoliczność wzniesionych piramid i feretronów. Prowa-

dzono wozy triumfalne przybrane kwiatami i dekoracjami z malowa-

nego drewna. Pochodowi towarzyszyła oczywiście muzyka: chóry 

wykonywały okolicznościowe pieśni, dęły trąby, bito w bębny. Zor-

ganizowano też zgodnie z ówczesnym zwyczajem prezentacje machin 

pirotechnicznych, wybuchających na oczach tłumu oraz, podobnie jak 

dziś, pokaz sztucznych ogni.
56

. Nie wchodząc w wymiar przeżyć reli-

gijnych związanych z tak przygotowanymi obchodami trzeba stwier-

dzić, że było to chyba jedno z największych w dziejach miasta przed-

sięwzięć o charakterze nie tylko kościelnym, ale też i kulturalnym. 

 

_________ 

 

 
RADOSŁAW  LOLO 

 

ACTIVITY OF JESUIT SCHOOLS IN PUŁTUSK 

 IN THE 16TH – 18TH CENTURIES 

FORMATION OF THE JESUIT COLLEGE IN PUŁTUSK 

 

Summary 

 

 It seems that the factor which fundamentally changes the perception both of the 

demography of Pułtusk in the 17th century and the changes in the range of the local 

market could be – as suggested by K. Wiśniewski – the formation and development of 

the Jesuit college. Almost since its very beginnings it was relatively numerous in 

proportion to the number of Pułtusk’s residents. In 1573 it had 361 students (that is 

1:10 in proportion to the residents), in 1592 over 600 (1:5.8), in 1610 over 800 (at 

least 1:6 in view of the decrease in the number of residents!). However, at the very 

end of the 17th century, in 1696, the college had 900 students, which – taking into 

consideration a decrease in population – could lead to 1:1 proportion! It is worth 

pointing out that the decline in importance of Pułtusk as the wheat trade center coin-

cides chronologically with the formation and development of the college. Market 

transformations and changes in the directions of guild formation may be connected 

with the requirement for providing food and essential consumer goods for a great 

number of college students. 

 

Translated by Hanna Rybkowska 

———— 
56 Teatr jezuicki w Polsce XVIII-XIX wieku, oprac. I. K a d u l s k a, Gdańsk 1997, s. 15. 
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OKOLICZNOŚCI PRZYBYCIA MISJONARZY 

I POCZĄTKI SEMINARIUM DUCHOWNEGO 

W TYKOCINIE 
 

 

 Do końca XVIII w. Tykocin znajdował się w granicach diecezji 

łuckiej. Jak podają najstarsze dokumenty miasto w 1604 r. należało do 

dekanatu bielskiego
1
. Poprzedniczką diecezji łuckiej było biskupstwo 

włodzimierskie powstałe ok. 1357 r. W 1425 r. stolicę diecezji prze-

niesiono do Łucka i od tego miasta diecezja otrzymała swą nazwę. 

Począwszy od XVII wieku powstała nowa nazwa: diecezja łucko-

brzeska
2
. Granice diecezji kształtowały się stopniowo. W XV w. tery-

torium należało do Wołynia, Polesia i Podlasia. Podlasie, na terenie 

którego leżał Tykocin, obejmowało tereny Wielkiego Księstwa Litew-

skiego leżące przy granicy „z Lachami”. Były to obszary znajdujące 

się nad środkowym Bugiem, górna Narwią oraz wschodnią częścią 

Mazowsza
3
. W 1569 r. województwo podlaskie odłączono od Wiel-

kiego Księstwa Litewskiego i przyłączono do Korony.  

 

 Seminaria duchowne w diecezji łuckiej 
 
 Sobór trydencki ogłosił dekret, który polecił, aby w każdej diece-

zji utworzono seminarium duchowne mające kształcić kandydatów do 

kapłaństwa. Dekret szczegółowo omówił sposób organizowania semi-

nariów. Biskupi diecezjalni oraz ich pomocnicy mieli wyłączne prawo 

do określania programu nauk, doboru kadry oraz zatwierdzenia prze-

———— 
1 L. K r ó l i k, Organizacja dekanalna diecezji łuckiej i brzeskiej w XVII i XVIII w., 

Lublin 1981, s. 31. 
2 Tenże, Organizacja diecezji łuckiej i brzeskiej od XVI do XVIII wieku, Lublin 1983, s. 94. 
3 A. W. J a b ł o n o w s k i, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, 

Podlasie, t. 17, cz. 2, [w:] Źródła dziejowe, Warszawa 1908-1916. s. 1 nn. 
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pisów dotyczących karności
4
. Przez dłuższy okres czasu diecezja łuc-

ka nie posiadała własnego seminarium. W 1613 r. klerycy pochodzący 

ze szlachty pobierali naukę przy katedrze w Łucku i przygotowywali 

się do kapłaństwa
5
. W 1713 r. bp Aleksander Wykowski ufundował 

seminarium łuckie. Prawdopodobnie rok później kierownictwo nad 

zakładem objęli księża komuniści. W Łucku kształciło się 4 kleryków. 

Fundusz wynosił 1 000 florenów i był ulokowany w dobrach ziemskich.  

 Drugie seminarium w diecezji łuckiej powstało w 1638 r. w Ołyce. 

Zostało ufundowane przy kolegiacie dla 8 kleryków. Było kierowane 

przez prałata scholastyka kolegiaty i dyrektora Akademii Ołyckiej. Ka-

pituła kolegiacka w 1730 r. postanowiła, aby klerycy przed przyjęciem 

święceń przynajmniej przez rok czasu wspólnie przebywali w semina-

rium
6
. W 1727 r. w Ołyce kształciło się 8 kleryków, którzy uczyli się 

4 lata
7
. Liczba kleryków w tym seminarium z czasem zmniejszała się. 

W 1788 r. było tylko 2
8
, w 1793 r. jedynie 3 alumnów

9
. 

 Północną część diecezji łuckiej zamieszkiwała znacząca liczba 

katolików i tam szczególnie brakowało kapłanów, dlatego w Janowie 

Podlaskim postanowiono utworzyć nowe seminarium duchowne
10

. 

Zakład został erygowany w 1684 r. przez bpa Stanisława Witwickiego. 

Prowadzili go księża komuniści
11

. Kandydaci mieli ukończone studia 

średnie humanistyczne i więcej niż 20 lat. Zakład rozpoczął swą dzia-

łalność w 1687 r. Bp Witwicki oddał część dolną część zamku na 

mieszkania dla profesorów i kleryków. W 1690 lub 1691 r. semina-

rium przeniesiono do pobliskich Łosic, zaś po wybudowaniu nowego 

———— 
4 A. P e t r a n i, Szkolnictwo teologiczne w Polsce, [w:] Księga tysiąclecia katolicyzmu 

w Polsce, Lublin 1969, s. 255-311. 
5 Archivio Sekreto Vaticano, (dalej ASV), Sancta Congregatione Concili. Relationes, 

sygn. 464, Status Ecclesiae et Dioecesis Luceoriensis 1613, (b.p.); por. L. K r ó l i k, 

Organizacja diecezji łuckiej, s. 222-232. 
6 F. A. S y m o n, Supplementa ad historiam narrationem de collegiata Olycensi, [w:] 

Academia Caesarea Romano-Catholica Petropolitana annus accademicus 1892/1893, 

Petropoli 1893, s. 79-91, 123. 
7 L. K r ó l i k, Organizacja diecezji łuckiej…, s. 228-229. 
8 ASV, sygn. 464, Status Ecclesiae et Dioecesis Luceoriensis, Janów, 27 III 1788, (b.p.). 
9 Tamże, Relatio Status Ecclesiae et Dioecesis Luceoriensis, Janów, 15 II 1793, (b.p.). 
10 P. J. K. [J. P r u s z k o w s k i], Janów Biskupi czyli Podlaski. Z dawnych i współcze-

snych źródeł, Kraków 1897, s. 64. 
11 J. S a w i c k i, Concilia Poloniae, t. 3, Synody diecezji łuckiej i ich statuty, Warszawa, 

1949, s. 43. 
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budynku w Janowie, alumni przenieśli się z powrotem do miasta. 

Kształciło się tam 8 kleryków na funduszu oraz kilku kleryków na 

własnym utrzymaniu. W 1749 r. uczyło się 30 alumnów.
12

. W 1782 r. 

księża komuniści opuścili seminarium z nieznanych przyczyn. Wów-

czas bp Feliks Turski przekazał zakład w ręce księży diecezjalnych
13

. 

Czwarte seminarium w diecezji łuckiej powstało w 1711 r. w Węgro-

wie. Jego fundatorem był wojewoda płocki i właściciel dóbr węgrow-

skich Jan Bonawentura Krasiński. Do kierowania seminarium wybra-

no księży komunistów. Fundusz miał wystarczyć na kształcenie 

6 kleryków. W 1788 r. kształciło się tam 25 kleryków
14

. W 1726 r. 

powstało piąte w diecezji seminarium w Brześciu nad Bugiem. Zosta-

ło ufundowane przez bpa Stefana Rupniewskiego. Było prowadzone 

przez księży komunistów. Nauka w seminarium trwała 2 lata. W 1726 r. 

powstało także seminarium w Karolinie, niedaleko Pińska. W następ-

nym roku w seminarium uczyło się 10 kleryków. Zakład działał jesz-

cze w 1740 r.
15

 

 Ostatnie seminarium w diecezji łuckiej powstało w Tykocinie. 

Relacja o stanie diecezji z 1773 r. zawiera pierwsze informacje o za-

kładzie, który powstał dzięki hetmanowi Janowi Klemensowi Branic-

kiemu, kasztelanowi krakowskiemu. Na działanie seminarium hetman 

przeznaczył specjalny fundusz
16

.  

 

 Przybycie misjonarzy do Tykocina  
 
 Funkcjonowanie seminarium tykocińskiego było nierozerwalnie 

związane z działalnością księży Zgromadzenia Misji. Byli cenionymi 

kaznodziejami oraz kierownikami i wychowawcami seminariów 

———— 
12 ASV, sygn. 464, Status Dioecesis Luceoriensis, Łuck, 25 VIII 1749, (b.p.). Opis 

diecezji z 1759 r. za czasów bpa Antoniego Wołłowicza, był powtórzeniem dotychcza-

sowych informacji na temat seminariów w diecezji łuckiej. Por. tamże, Status Dioecesis 

Luceorensis, Łuck, 1 III 1859, (b.p.).  
13 M. B r u d z i s z, Dzieje seminarium duchownego w Janowie Podlaskim pod zarzą-

dem księży komunistów (1864-1782), Tuchów-Lublin 1966, mps, s. 80-102, 205-219; 

L. K r ó l i k, Organizacja diecezji łuckiej…, s. 226.  
14 ASV, sygn. 464, Status Ecclesiae et Dioecesis Luceoriensis, Janów, 27 III 1788, (b.p.). 
15 L. K r ó l i k, Organizacja diecezji łuckiej…, s. 231-232. 
16 ASV, sygn. 464, Status Dioecesis et Ecclesiae Cathedralis Luceoriensis, Łuck, 

12 VIII 1727, (b.p.); tamże, Status Ecclesiae et Dioecesis Luceoriensis, Warszawa, 

10 VII 1773, (b.p.). 
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duchownych. W formacji seminaryjnej postulowali wychowywanie 

duchowieństwa w duchu cnoty i pobożności, ludzi o bogatym życiu 

wewnętrznym. Ideałem wychowanka był kapłan pobożny, oddany 

Stolicy Apostolskiej, uległy biskupowi i przeznaczony do pracy po-

śród ludu
17

. Cele te wyznaczał dekret soboru trydenckiego – Cum 

adulescentium aetas, polecający gruntowne przygotowanie kandyda-

tów do kapłaństwa. Misjonarze rozpoczęli swą działalność na Podla-

siu w 1719 r. w Siemiatyczach. Na początku XVIII w., za czasów 

wizytatora prowincji polskiej ks. Antoniego Fabriego (1714-1723), 

zostali sprowadzeni przez księcia Michała Józefa Sapiehę, wojewodę 

podlaskiego. Prowadzili działalność duszpasterską, organizowali reko-

lekcje dla duchowieństwa, wyjeżdżali do okolicznych wsi na misje 

ludowe oraz kierowali szkołą parafialną i przytułkiem
18

. Do Tykocina 

zostali sprowadzeni przez Jana Klemensa Branickiego, hetmana Wiel-

kiego Koronnego po śmierci proboszcza parafii ks. Antoniego Po-

rembnego (†1751). Czym sugerował się Branicki wybierając człon-

ków Zgromadzenia Misji? Istnieje wiele motywów, dla których mi-

sjonarze mogli być sprowadzeni do Tykocina. W 1748 r. Branicki 

zawarł związek małżeński z Izabelą z Poniatowskich – siostrą króla 

Stanisława Augusta. Ślub był celebrowany w warszawskim kościele 

misjonarskim pw. Świętego Krzyża. Siostra Klemensa – Urszula, któ-

ra poślubiła Jana Kazimierza Lubomirskiego, pod koniec życia ufun-

dowała klasztor misjonarzy w Głogowie
19

. Ponadto hetman założył 

w Białymstoku szpital prowadzony przez siostry miłosierdzia. Izabela, 

już po śmierci męża ufundowała w Białymstoku dom misjonarzy oraz 

seminarium duchowne prowadzone przez Zgromadzenie. W swojej 

bibliotece posiadała książki poświęcone duchowości św. Wincentego 

a Paolo
20

. Małżonkowie mieli upodobanie do kultury Francji, wynie-

sione przez Jana Klemensa z podróży do tego kraju. Wszystko to 

———— 
17 Por. J. D u k a ł a, „Ratio studiorum” w seminariach diecezjalnych pod zarządem księży 

misjonarzy (1675-1864), [w:] „Nasza Przeszłość”, t. 61: 1984, s. 152-152.  
18 Księga pamiątkowa trzechsetlecia Zgromadzenia Księży Misjonarzy (1625-17/IV-1925), 

Kraków 1925, s. 122-123. 
19 A. S z t a c h e l s k a - K o k o c z k a, Magnackie dobra Jana Klemensa Branickiego, 

Białystok 2006, s. 15-19. 
20 W bibliotece Wyższego archidiecezjalnego seminarium duchownego w Białymstoku 

zachował się egzemplarz A. J. A n s a r d, L’Esprit de s. Vincent de Paul, Paris 1780, 

podpisany: „Contessa Branicka Poniatowska”. 
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potwierdza wyraźne sympatie Branickich do Zgromadzenia Misji 

zajmującego się kształceniem duchowieństwa. W Rzeczypospolitej 

XVIII w. misjonarze prowadzili połowę seminariów duchownych na 

dość wysokim, jak na owe czasy poziomie. Odznaczali się gorliwością 

w działalności duszpasterskiej. Również żeńska gałąź – siostry szaryt-

ki zajmujące się czynieniem miłosierdzia cieszyły się sympatią 

i wyraźnym wsparciem Branickich. Hetman w akcie fundacyjnym 

wyraził cel sprowadzenia misjonarzy do Tykocina: „(…) ażeby nie 

tylko nabożeństwo w kościele przez zdolnych i przykładnych ministrów 

było sprawowane, lecz ażeby i lud nieoświecony w okolicy, a osobli-

wie z włości naszych zbawienną mógł odbierać naukę, umyśliliśmy do 

tego kościoła sprowadzić księży missyonarzy”
21

. Branicki krytycznie 

oceniał stan pracy duszpasterskiej duchowieństwa diecezjalnego 

w tym mieście. Preferował księży Zgromadzenia Misji aktywnych 

misyjnie i duszpastersko oraz wychowujących duchowieństwo diece-

zjalne w pobożności i karności. W tym samym okresie podobną de-

cyzję o sprowadzeniu misjonarzy do własnych dóbr podjęła woje-

wodzina bracławska księżna Anna Jabłonowska mecenas nauki 

i sztuki. Posiadała zbliżone do hetmana poglądy polityczne. Podob-

nie była przeciwna elekcji Stanisława Poniatowskiego na króla oraz 

poparła konfederację barską, a po jej upadku pogodziła się z królem, 

następnie wycofała się z życia politycznego i odtąd całą duszą po-

święciła się działalności kulturalnej i ekonomicznej. W liście do 

swej siostry przyrodniej Teofili Sapieżyny z Jabłonowskich zachęca-

ła do zaproszenia misjonarzy do swych dóbr: „Rządzę domem moja 

królowo i znajduję, że dobrzy chrześcijanie, są wyborni słudzy; czy nie 

zdałoby się sprowadzić misje z Siemiatycz po Świątkach? Z praktyki 

wiem, że na wiele przydadzą się rzeczy (chodzi oczywiście o misjona-

rzy – uwaga autora). Poddani źli, dwór niesforny – poprawią się za-

pewne”
22

. Branicki, podobnie jak księżna Jabłonowska, musiał do-

strzegać także duchowe korzyści dla swego latyfundium, płynące ze 

sprowadzenia duchowieństwa Zgromadzenia Misji. 

———— 
21 Archiwum Parafialne w Tykocinie (dalej APT), (b.s.), Kronika parafii Tykocin pisana 

w 15 lat po inkameracji dóbr duchownych, s. 4. 
22 W. T r z e b i ń s k i, Ze studiów nad historią budowy miast prywatnych w Polsce 

wieku Oświecenia, [w:] „Studia z historii budowy miast. Prace Instytutu Urbanistyki 

i Architektury”, R. 5: 1955, z. 1/14, s. 95. 
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 Pierwszym misjonarzem, który przybył do Tykocina był ks. Błażej 

Sikorski. Przełożeni Zgromadzenia dobrze zdawali sobie sprawę 

z wagi zaproszenia magnata. Dlatego posłali jednego z najlepszych 

duchownych. Ks. Sikorski był w czasach saskich uważany za naj-

sławniejszego misjonarza. Pisze o nim ks. Jędrzej Kitowicz: „Głos 

miał wielce donośny i wdzięczny, udanie żarliwie i przenikające, styl 

prosty i retorycznymi wdziękami nie okraszony; wzbudzał jednak 

w słuchaczu afekta, jakie chciał: płacz, żal, miłosne serca ku Bogu 

rozrzewnienie, obrzydzenie grzechów i tym podobne dotchliwości. 

Widzieć bywało nieraz cały kościół na jego kazaniu łzami zalany, 

krzykiem powszechnym kochanie Boga oświadczający albo jak rój 

pszczół zamięszany, do przeproszenia wzajemnego jeden drugiego 

szukający i do nóg sobie upadający”
23

. Branicki musiał słyszeć o ta-

lencie duszpasterskim i oratorskim ks. Sikorskiego, który w 1751 r. 

prowadził misje ludowe na Podlasiu. Nieprzypadkowo więc ks. Piotr 

Jacek Śliwicki, wizytator polskiej prowincji, wyznaczył jednego 

z najgorliwszych misjonarzy na funkcję proboszcza w Tykocinie. Na 

początku lipca wizytator pisał do ks. Sikorskiego: „Teraz innej usługi 

Pan Bóg i kongregacja po waszmość panu wyciąga. Będąc w Białym-

stoku nic konkludować nie mogłem o fundacji tykocińskiej: bom mu-

siał wszystko wziąć ad referendum do Jks. Generała naszego (ks. Lu-

dwika de Bras – uwaga autora). (…) Do Jks. Biskupa (łuckiego Fran-

ciszka Kobielskiego – uwaga autora) zaś o konsens pisał JWJWP. 

Hetman”
24

. Ks. Śliwicki w liście do bpa Kobielskiego informował 

o propozycji Branickiego, który wyraził chęć, aby „…Kapłanów kon-

gregacji naszej w Tykocinie, przy kościele farnym, niedawno tam od 

siebie wystawionym, osadzić chce”. Jednak bp Kobielski nie życzył 

sobie, aby kościół tykociński został powierzony Zgromadzeniu Misji. 

Biskup dnia 15 czerwca 1751 r. poinformował hetmana, iż nie zgadzał 

się na jego żądanie, by farę tykocińską oddać w ręce misjonarzy, ze 

względu na „krzywdę duchowieństwa świeckiego”
25

. Ostatecznie po 

zmianie decyzji biskupa, Branicki wystawił zakonnikom prezentę, to 

jest przedstawił bpowi Kobielskiemu ks. Sikorskiego do zatwierdzenia 

———— 
23 J. K i t o w i c z, Opis obyczajów za panowania Augusta III, Warszawa 1985, s. 40. 
24 St. Ja m i o ł k o w s k i, Tykocin, [w:] „Przegląd Katolicki”, t. 17: 1879, nr 45, s. 733. 
25 AGAD (Archiwum Główne Akt Dawnych), Roś. Korespondencja sygn. IX/46, Bp Fran-

ciszek Kobielski do J. K. Branickiego, Łuck, 15 VI 1751; por. Teka Glinki nr 315, s. 118. 
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na wakujące beneficjum proboszczowskie w Tykocinie. Także wizyta-

tor polskiej prowincji misjonarzy ks. Śliwicki wyjaśnił bpowi Kobiel-

skiemu, że ks. Sikorski nie miał żadnej przeszkody w pełnieniu funk-

cji proboszcza, ponieważ Zgromadzenie Misji, do którego należał, 

było stowarzyszeniem księży i braci, którzy nie składali uroczystych 

ślubów zakonnych, lecz jedynie zwyczajne. Chociaż żyli wspólnie 

i przestrzegali pewnych reguł, jednak mogli przyjmować beneficja 

kościelne. Jak napisał ks. Jamiołkowski „Intencja Branickiego Misjo-

narzom była bardzo na rękę, i że oni tej sprawy nie zaspali. A gdy się 

biskup Kobielski na oddanie Zgromadzeniu tykockiej parafii z począt-

ku zgodzić nie chciał, Misjonarze umyślili tymczasem jednym Sikor-

skim, jako beneficjatem, do Tykocina wrota sobie otworzyć”
26

. Ponie-

waż biskup łucki darzył ks. Sikorskiego życzliwością, stąd misjonarz 

dnia 19 lipca 1751 r., w dzień św. Wincentego a Paulo, w Turczynie 

wobec biskupa łuckiego został uroczyście wyznaczony na urząd. 

Nowy proboszcz opisał to wydarzenie: „Początek naszej fundacji 

i otrzymania beneficjum tykocińskiego zaczął się podczas wielkiego 

jubileuszu R.P. 1751 po śmierci księdza Antoniego Porembnego, ka-

nonika brzeskiego, dano prezentę mnie księdzu Błażejowi Sikorskie-

mu, kapłanowi Congregationis Missionis natenczas misję odprawiają-

cemu w Lublinie, którą prezentę odebrawszy z łaski JPana Jana Kle-

mensa Branickiego, hetmana wielkiego koronnego, naówczas woje-

wody krakowskiego, na instytucję pojechałem do Turczyna, gdzie Illu-

strissimus Ordinarius Franciscus Kobielski, Episcopus Luceoriensis 

et Brestensis rezydował, tam ja, ksiądz Sikorski, byłem instytuaowany 

(...) d. 19 Julii w sam dzień św. Wincentego a Paulo 1751 anno”
 27

. 

W Tykocinie ks. Sikorski został instalowany 3 września przez ks. 

Płońskiego, kanonika łuckiego i dziekana bielskiego oraz ks. Seba-

stiana Żyrę, kanonika brzeskiego i proboszcza sokołowskiego
28

. Pro-

boszcz sprowadził innych księży misjonarzy: Lorentowicza, Broni-

szewskiego, Wrzesińskiego, Konarskiego i Pławskiego, którzy wspól-

nie z dotychczasowymi wikariuszami przynależącymi do diecezji 

łuckiej pełnili posługę duszpasterską oraz prowadzili misje ludowe 

———— 
26 St. J a m i o ł k o w s k i, Tykocin…, s. 733-734. 
27 APT, (b.s.), Summarium documentorum… Congr. Missionis domus Tykocinensis, s. 61. 
28 Archiwum Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu, (dalej AMS), (b.s.) Origo et presens 

status domus Congr. Missionis in Polonia, s. 618.  
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w okolicy. Dnia 5 maja 1752 r. Branicki za zgodą generała misjonarzy 

ks. Ludwika de Bras oraz w porozumieniu z wizytatorem ks. Śliwic-

kim podpisał dokument erygujący fundację w Tykocinie oraz przeka-

zał Zgromadzeniu Misji kościół parafialny wraz z zabudowaniami. 

Bp Kobielski zatwierdził tę decyzję 20 września tego samego roku. 

Misjonarzom zapisano sumę fundacyjną w wysokości 70 000 zł pol-

skich na 5%. Procent dochodu miał służyć na utrzymanie superiora, 

6 kapłanów oraz 2 lub 3 braci zakonnych. Duchowni w zamian zobo-

wiązali się do pełnienia posługi duszpasterskiej oraz bezpłatnego pro-

wadzenia misji ludowych w okolicy
29

. Ks. Sikorski wykonał wiele prac 

w celu przystosowania budynków na potrzeby misjonarzy, wydając 

przy tym dość znaczne sumy. „Tuż po śmierci ks. Porębnego wszystko 

pozabierano, pustyśmy dom zastali, nie było ani wołu, ani osła, ani 

żadnej rzeczy; za własny grosz musieliśmy żyć i księży wikariuszów, 

tudzież ludzi służebnych żywić”
30

. Wyposażono wnętrze nowo wybu-

dowanego kościoła oraz zakrystii, plebanii, zakupiono sprzęty gospo-

darskie, a nawet zakupiono instrumenty muzyczne dla orkiestry para-

fialnej
31

. Duszpasterstwo misjonarskie, nacechowane powagą i pewną 

surowością początkowo spotkało się z niechęcią. Miejscowa ludność 

była przyzwyczajona do innego stylu pracy duszpasterskiej. Ponadto 

bliskość klasztoru bernardyńskiego wywoływały niechęć i niezdrową 

konkurencję
32

. Hetman 20 maja 1756 r. w liście do ks. Śliwickiego 

polecał, aby ten „z władzy swojej naganić to raczył, rekomendując im 

(współbraciom misjonarzom – uwaga autora) przyzwoitszą modestię, 

lepsze obejście się i komportację, bez kłótni z dworem i uciśnienia 

poddanych moich”. Dnia 30 września 1768 r. hetman zrzekł się prawa 

patronatu do probostwa tykocińskiego. Prawo to przeniósł na generała 

misjonarzy i zachował sobie patronat honorowy. Kilka dni później, 

3 października Branicki aktem spisanym w Białymstoku zatwierdził 

wszystkie wcześniejsze nadania udzielone misjonarze. Hetman zapew-

nił także wolne rybołówstwo na własne potrzeby, obiecał wystawić 

szkołę parafialną i otoczyć cmentarz murem. Od tej pory misjonarze 

———— 
29 St. J a m i o ł k o w s k i, Tykocin…, s. 734-735. 
30 AMS, (b.s.) Origo et presens status domus Congr. Missionis in Polonia, s. 618.  
31 A. S c h l e t z, Działalność Zgromadzenia Misji w Tykocinie na polu oświaty (1769-

1864), [w:] „Nasza Przeszłość”, t. 11: 1960, s. 366-367.  
32 AMS, (b.s.) Origo et presens status domus Congr. Missionis in Polonia, s. 619. 
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sami musieli troszczyć się o utrzymanie swoich księży, zobowiązani 

byli do udzielania wszelkich posług duchowych, prowadzenia misji 

ludowych oraz do modlitwy w intencji fundatora
33

. 

 Dnia 13 lutego 1769 r. w Białymstoku Branicki wydał kolejny 

dokument, na mocy którego stawał się fundatorem seminarium du-

chownego dla diecezji łuckiej. Akt fundacji został podpisany przez 

hetmana oraz przez ks. Piotra Jacka Śliwickiego. Hetman zobowiązał 

się do sfinansowania rozbudowy budynku plebanii, którego nowa 

część miała służyć na pomieszczenie dla alumnów. Branicki przezna-

czył na uposażenie seminarium 30.000 florenów. Z tej sumy, na 

utrzymanie zakładu, otrzymywano rocznie 5% tj. 1500 florenów. 

Fundusz ten miał wystarczyć na utrzymanie 4 kleryków (po 250 flore-

nów) oraz 500 na 1 profesora ze Zgromadzenia Misji. Klerykom za-

pewniono zamieszkanie, wyżywienie i ogrzewanie w zimie. Po świę-

ceniach mieli oni pełnić posługę kapłańską w diecezji łuckiej. Alumni 

kształcili się w cnocie, pobożności i w dyscyplinie właściwej stanu 

duchownemu. W wypadku wojny lub innych nieszczęść fundusz 

mógłby ulec zmniejszeniu, dlatego należałoby wówczas obniżyć licz-

bę utrzymywanych kleryków. Tekst fundacji zatwierdził w Janowie 

15 lutego bp łucki Antoni Erazm Bogoria Wołłowicz oraz generał 

misjonarzy ks. Antoni Jacquier
34

. 

 Pierwszym rektorem seminarium został superior domu tykociń-

skiego, ks. Wojciech Kosk. Dnia 30 października 1771 r. przyjęto do 

seminarium pierwszych 4 kandydatów: Hilarego Biedrzyckiego, Paw-

ła Kostro, Hieronima Sławińskiego oraz Macieja Żebrowskiego
35

. 

Klerycy zamieszkali w przedłużeniu plebanii, rozbudowanej w latach 

1769-1771. Pomieszczenia seminarium znajdowały się na dwóch kon-

dygnacjach. Składały się z biblioteki, refektarza, kilkunastu małych 

pokoików dla przełożonych i kleryków.
36

 Czym kierował się Jan 

Klemens Branicki podejmując się fundacji nowego seminarium diece-

zjalnego? Hetman w 1769 r. liczył 79 lat. Dwa lata przed śmiercią 

podjął się realizacji dzieła, które przetrwało fundatora ponad 90 lat. 

———— 
33 St. J a m i o ł k o w s k i, Tykocin…, s. 735. 
34 ArŁm (Archiwum Diecezjalne w Łomży), zespół II, sygn. 134, Kopia dokumentu 

erekcyjnego seminarium w Tykocinie, Białystok, 13.02.1769, k. 263-264. 
35 APT, (b.s.), Cathalogus Alumnorum. 
36 W. K o c h a n o w s k i, Kościół i dom Księży Misjonarzy w Tykocinie, [w:] „Nasza 

Przeszłość”, t. 11: 1960, s. 456-458. 
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Jeden z trzech najbogatszych obywateli Rzeczypospolitej, na cel fun-

dacji przeznaczył około 1/30 swego rocznego dochodu. Należy zau-

ważyć, że ten ostatni zapis rozszerzył dotychczasowe zobowiązania 

duchowe. Od tej pory, nie tylko misjonarze byli zobowiązani do od-

prawienia trzech Mszy św. czytanych i co r. jedną w dzień rocznicy 

śmierci oraz jedną w oktawie Wszystkich Świętych, lecz również 

nowo wyświęceni, bezpośrednio po ordynowaniu, w ciągu miesiąca 

zobowiązani byli do odprawienia 15 Mszy św. w intencji Branickiego. 

Początkowo do seminarium tykocińskiego przyjmowano jedynie kle-

ryków na fundusz Branickiego. Z biegiem czasu akceptowano także 

kandydatów pobierających naukę na własny koszt. Alumni ci sami 

opłacali zamieszkanie, wyżywienie i naukę. Zachowany Cathalogus 

Alumnorum zawiera dane na temat funduszu poszczególnych klery-

ków. Na podstawie tego źródła można zauważyć, iż większość alum-

nów studiowała na funduszu Branickiego
37

. 

 W latach 1771-1863 w seminarium duchownym w Tykocinie pra-

cowało 54 profesorów (nie licząc regensów, którzy jednocześnie pro-

wadzili wykłady oraz dyrektorów kleryków). Niemal wszyscy posia-

dali święcenia kapłańskie. Profesorowie przybywali do Tykocina naj-

częściej zaraz po święceniach (19 osób) lub w kilka lat po przyjęciu 

święceń. 9 księży tuż po otrzymaniu święceń kapłańskich; zaledwie 

3 posiadało kilkunastoletnie doświadczenie kapłańskie. Większość 

z nich ukończyło seminarium Świętego Krzyża w Warszawie. 3 profe-

sorów kształciło się w seminarium krakowskim. Kilkunastu posiadało 

praktykę i doświadczenie w nauczaniu seminaryjnym. W Tykocinie 

przebywali zazwyczaj krótko: 18 profesorów nauczało jeden rok 

szkolny, 8 – dwa lata, 5 – trzy lata, 13 – od czterech do dziesięciu lat, 

powyżej 10 lat – dwóch księży. Zwykle po zakończeniu pracy w Ty-

kocinie byli przenoszeni do innych seminariów prowadzonych przez 

misjonarzy i tam dalej nauczali lub zostawali kierowani do pracy 

duszpasterskiej. Niektórzy ewidentnie nie posiadali kompetencji do 

podejmowania wykładów. Profesorów seminarium dyskwalifikowały 

widoczne braki w wykształceniu i przekazywaniu wiedzy, konflikty 

lub zarzuty natury moralnej. Niewielkie doświadczenie, młody wiek 

oraz krótki pobyt w seminarium tykocińskim niektórych nauczających 

świadczą, iż seminarium to było jakby etapem kontrolnym, weryfiku-

———— 
37 APT, (b.s.), Cathalogus Alumnorum. 
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jącym misjonarzy do działalności dydaktycznej. Wskazuje to na nie 

najwyższą rangę seminarium tykocińskiego względem innych misjo-

narskich placówek wychowawczych, dokąd posyłano wykładowców 

starszych, z większym doświadczeniem i wiedzą.  

 W okresie istnienia seminarium uczyło się 371 kleryków, z któ-

rych ponad 230 przyjęło święcenia kapłańskie w macierzystej diecezji 

lub w innych diecezjach. Procent wyświęconych absolwentów semi-

narium tykocińskiego (58,5%) jest znaczny. Chociaż jest nieco niższy 

od danych pochodzących z seminarium płockiego (60,5%), to jednak 

badania drugiego seminarium dotyczą znacznie węższego okresu 

funkcjonowania sąsiedniego zakładu (lata 1810-1831)
38

. Część alum-

nów tykocińskich w trakcie nauki przenosiła się do innych semina-

riów; najczęściej do diecezji pochodzenia i tam przyjmowali. 

 Liczba kleryków, którzy opuścili seminarium tykocińskie lub zo-

stali usunięci z różnorakich przyczyn wynosi 69 osób (18,6%). Naj-

częstszą przyczyną nieukończenia nauki był brak zdolności, samo-

dzielne opuszczanie seminarium, brak powołania lub dobrego zdro-

wia. Kilku alumnów zostało usuniętych z powodu uczestnictwa 

w zrywach narodowych: powstaniu listopadowym i styczniowym. 

Podobna sytuacja, choć w niższym stopniu, miała miejsce także 

w seminarium płockim. Z różnych przyczyn usunięto ponad 10% kle-

ryków, 6% przeniosło się do innych seminariów lub powróciło do 

diecezji pochodzenia i tam przyjęło święcenia kapłańskie
39

. Należy 

także dodać, że w Tykocinie zdarzały się również przypadki usuwania 

alumnów oraz ponownego ich przyjmowania. 

 Kandydaci wstępowali do seminarium w takim wieku, który 

po ukończeniu nauki pozwalał jak najszybciej przyjąć święcenia ka-

płanskie. Pochodzenie społeczne alumnów seminarium tykocińskiego 

w gruncie rzeczy odpowiadało lokalnej strukturze społecznej, która 

w znacznej mierze składała się ze średniozamożnej szlachty. Z tej 

warstwy pochodziła większość kandydatów zdolnych do pokrycia 

kosztów kształcenia zarówno przed studiami seminaryjnymi, jak 

i w ich trakcie. 

 

———— 
38 J. S k a r b e k, Diecezja Płocka w latach 1795-1831, [w:] Kościół Płocki XI-XX wie-

ku. Jubileuszowa Księga 900-lecia diecezji, „Studia Płockie”, cz. 1, t. 3: 1975, s. 273. 
39 Tamże, s. 273-274. 
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 Kasata klasztoru misjonarzy i zamknięcie seminarium 

 duchownego w Tykocinie  
 
 Na podstawie ukazu carskiego z 1864 r. oraz na mocy Przepisów 

o klasztorach rzymsko-katolickich w Królestwie Polskim oraz Instruk-

cji z tego samego roku o zniesieniu klasztorów w Królestwie Polskim 

dom misjonarzy w Tykocinie został zamknięty dnia 16/28 listopada 

tego roku. Wszystkie pomieszczenia zostały opieczętowane oraz posta-

wiono wartę wojskową. Gubernator łomżyński powołał do życia komi-

sję państwowo-kościelną, mającą na celu opisanie i przejęcie na skarb 

państwa majątku i funduszów misjonarskich. W skład komisji weszli 

delegaci wojskowi, sędzia Sądu Wydziału Łomżyńskiego oraz misjona-

rze ks. Piotr Krzypkowski i ks. Józef Knapiński, którzy pełnili dozór 

nad zajętym przez władze majątkiem
40

. W grudniu 1864 r. komisja 

odpieczętowała pomieszczenia i wspólnie obejrzano wnętrze kościoła 

parafialnego, zabudowania mieszkalne i gospodarcze i wykonano opis 

stanu rzeczy. W pokojach kleryków znaleziono sprzęty domowego 

użytku stanowiące własność istniejącego wcześniej seminarium: łóżka 

bez pościeli, stoliki, proste stołki i książki pozostawione przez klery-

ków. Część książek posiadała podpisy potwierdzające, iż należały do 

biblioteki zniesionego klasztoru. Książki zostały zaniesione do oddziel-

nego pokoju, sporządzono ich spis oraz przeniesiono do biblioteki 

w pomieszczeniu kościoła nad skarbcem. Ponadto dokonano wizji 

mieszkania ostatniego proboszcza, superiora i rektora seminarium 

ks. Wincentego Janiszewskiego
41

. W Tykocinie przez jakiś czas praco-

wali duszpastersko misjonarze ks. Krzypkowski i ostatni proboszcz 

ks. Kalikst Kruszewski (w latach 1869-1891). Kasata domu zakończyła 

działalność duszpasterską Zgromadzenia Misji oraz funkcjonowanie 

seminarium duchownego w Tykocinie. 

 

_________ 

 

 

 

———— 
40 AGAD, sygn. 882, Protokół opisania i przejęcia na rzecz Skarbu Królestwa majątku 

należącego do zniesionego klasztoru Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Tykocinie, 

Tykocin, 27 XII/08 I 1864, s. 55-63.  
41 Tamże, Protokół resygillacji klasztoru misjonarzy, Tykocin, 9/21 XII 1864, s. 51-54. 
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JÓZEF ŁUPIŃSKI 

 

HE CIRCUMSTANCES OF THE ARRIVAL OF VINCENTIAN 

MISSIONARIES AND THE BEGINNINGS  

OF THEOLOGICAL SEMINARY IN TYKOCIN 

 

Summary 

 

 In the years 1771-1863 the theological seminary in Tykocin had 54 professors 

(not counting the regents, who were also lecturers and scholasticate directors). Almost 

all professors were ordained. They usually came to Tykocin soon after ordination (19 

persons) or several years after ordination. Nine priests arrived immediately after 

ordination, only three had several years of ministerial experience. Most of them grad-

uated from the Holy Cross Seminary in Warsaw. In the period in question there were 

371 seminarists, 230 of whom took holy orders in their home dioceses or in other 

dioceses. The social origin of the alumni of Tykocin seminary essentially reflected the 

local social structure, which consisted mainly of moderately rich gentry. Most candi-

dates able to cover the costs of education both before and during seminary studies 

came from this social stratum. On the basis of tsar’s edict of 1864 and by the power of  

Regulations of  Roman Catholic monasteries in the Kingdom of Poland and Instruc-

tions about the dissolution of monasteries in the Kingdom of Poland of the same year, 

the Vincentian House in Tykocin was closed on November 16th/28th of this year. The 

dissolution of the House ended the pastoral work of the Congregation of the Mission 

and the functioning of the theological seminary in Tykocin. 

 

Translated by Hanna Rybkowska 
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SZKOŁY PARAFIALNE 

KANONIKÓW REGULARNYCH LATERAŃSKICH 

W MAŁOPOLSCE W CZASACH STAROPOLSKICH 
 

 

 O szkołach i szkolnictwie parafialnym 

 w dawnej Polsce uwag kilka 
 
 Szkolnictwo parafialne w dawnej Polsce nie jest jeszcze do końca 

rozpoznane, aczkolwiek refleksja nad jego historią poczyniła w ostat-

nich latach wyraźne i znaczące postępy
1
. Prace Eugeniusza Wiśniow-

skiego, Stanisława Litaka, Stanisława Olczaka, Wacława Urbana, 

Jacka Wiesiołowskiego, Jana Rysia, Adama Fijałkowskiego, Włady-

sława Frocha, Henryka Błażkiewicza, Feliksa Kiryka, Marka Derwi-

cha, Jana Krukowskiego i wielu innych
2
 przełamały w końcu monopol 

———— 
1 E. W i ś n i o w s k i, Uwagi na temat sieci szkół parafialnych w Polsce na przełomie 

XV/XVI wieku, [w]: Nauczanie w dawnych wiekach. Edukacja w średniowieczu i u progu 

ery nowożytnej. Polska na tle Europy, red. W. I w a ń c z a k, K. B r a c h a, Kielce 

1997, s. 13; M. D e r w i c h, Szkoły w dobrach i parafiach opactwa łysogórskiego, [w]: 

Nauczanie w dawnych wiekach, s. 47-48; I. P i e t r z k i e w i c z, Z dziejów szkolnictwa 

parafialnego. Zob. http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/14/piet.html [odczyt z dnia 

17 IX 2010 r.]. 
2 E. W i ś n i o w s k i, Uwagi na temat sieci szkół parafialnych w Polsce, s. 13-21; 

Tenże, Sieć szkół parafialnych w Wielkopolsce i Małopolsce w początkach XVI wieku. 

„Roczniki Humanistyczne” 15:1967, s. 85-127; Tenże, Z zagadnień szkolnictwa para-

fialnego w Polsce u schyłku wieków średnich. „Folia Societatis Scientiarum Lubli-

nensis” 19:1977, s. 37-42; S. L i t a k, Kilka uwag w sprawie szkolnictwa parafialnego 

w dobie Komisji Edukacji Narodowej, [w]: W kręgu wielkiej reformy, Warszawa 

1977, s. 284-289; Tenże, Sieć szkół parafialnych w Rzeczypospolitej w XVI i w pierw-

szej połowie XVII wieku. Próba podsumowania. „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 

37:1996, s. 21-35; Tenże, Szkoły parafialne w Polsce w XVIII wieku przed powsta-

niem Komisji Edukacji Narodowej. „Roczniki Humanistyczne” 25:1977, s. 137-162; 

S.  O l c z a k, Szkolnictwo parafialne w Wielkopolsce w XVII i XVIII wieku, Lublin 1978; 

Tenże, Sieć szkół parafialnych w wielkopolskiej części diecezji poznańskiej w XVII 
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ustaleń, które wyznaczyły prace profesorów Antoniego Karbowiaka 

(1856-1919), Stanisława Kota (1885-1975) oraz Teodora Wierzbow-

skiego (1853-1923); ustaleń zatem sięgających przełomu XIX/XX 

wieku, ale obowiązujących aż po lata sześćdziesiąte minionego stule-

cia
3
. Przyczyny zastoju w badaniach nad szkołami parafialnymi tkwiły 

———— 
stuleciu. „Roczniki Humanistyczne” 21:1973, s. 171-229; Tenże, Sieć szkół parafial-

nych w zachodniej Wielkopolsce w XVIII stuleciu. „Summarium. Sprawozdania Towa-

rzystwa Naukowego KUL” 25:1976, s. 155-162; Tenże, Szkoły parafialne w archidia-

konacie włocławskim w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII wieku. „Studia 

Płockie” 9:1981, s. 155-167; Tenże, Wizytacja biskupa Rozrażewskiego jako źródło 

do badań nad szkolnictwem parafialnym. ABMK, 40:1980, s. 183-190; W. U r b a n, 

Materiały do słownika wiejskich szkół parafialnych w Małopolsce w XVI wieku. „Kie-

leckie Studia Historyczne” 12:1994, s. 197-204; Tenże, Regesty do dziejów szkolnic-

twa parafialnego w pierwszej połowie XVI w. z Archiwum Kurii Metropolitalnej 

w Krakowie. ABMK, 66:1996, s. 205-389; Tenże, Szkolnictwo małopolskie od XVI do 

XVIII wieku, [w]: Nauczanie w dawnych wiekach, s. 67-70; J. W i e s i o ł o w s k i, 

Szkoły wielkopolskie i ich absolwenci w końcu średniowiecza, [w]: Nauczanie 

w dawnych wiekach, s. 23-28; J. R y ś, Szkolnictwo parafialne w miastach Małopolski 

w XV wieku, Warszawa 1995; Tenże, Stan szkolnictwa parafialnego w miastach Ma-

łopolski w XIII w. „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 37:1996, s. 3-19; A. F i j a ł -

k o w s k i, Szkolnictwo parafialne na Mazowszu, [w]: Nauczanie w dawnych wiekach, 

s. 41-46; W. F r o c h, Dzieje szkoły lubelskiej przy kościele parafialnym św. Michała 

w XV-XVIII w., Lublin 1999; H. B ł a ż k i e w i c z, Szkolnictwo parafialne w diecezji 

przemyskiej w latach 1636-1757 w świetle wizytacji biskupich. „Nasza Przeszłość” 

46:1976, s. 153-206; F. K i r y k, Ministri ecclesiae i rectores scholae w wypisach 

źródłowych z akt konsystorza sandomierskiego z lat 1522-1618, [w]: Religia. Eduka-

cja. Kultura. Księga Pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Litakowi, 

Lublin 2002, s. 337-348; Tenże, Szkolnictwo i stosunki kulturalne w okresie przedroz-

biorowym, [w]: Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego, t. 1, Kraków 1978, s. 431-457; 

J. K r u k o w s k i, Szkolnictwo parafialne Krakowa w XVII wieku, Kraków 2001; 

Tenże, Nauczyciele szkół parafialnych Krakowa w XVI wieku, Kraków 2003; Tenże, 

Nauczyciele krakowskich szkół parafialnych w XVII wieku, [w]: Nauczanie w daw-

nych wiekach, s. 71-87; M. D e r w i c h, Szkoły w dobrach i parafiach opactwa łyso-

górskiego, jw. 
3 J. Ł u k a s z e w i c z, Historya szkół w Koronie i Wielkim Księstwie Litewskim od 

najdawniejszych czasów aż do roku 1794, t. 1-4, Poznań 1848-1851; A. K a r b o -

w i a k, Dzieje wychowania i szkół w Polsce w wiekach średnich, t. 1: Od 966 do 

1363, Petersburg 1898; t. 2: Od 1364 do 1432, Petersburg 1903; t. 2: Od 1433 do 

1510, Lwów 1923; Tenże, Szkoły parafialne w Polsce w XIII i XIV wieku. „Rozprawy 

Wydziału Filozoficznego Akademii Umiejętności” 10:1897, s. 292-360; Tenże, Szko-

ła katedralna krakowska w wiekach średnich, Kraków 1899; Szkoły diecezyi chełmiń-

skiej w wiekach średnich. „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 6:1899, 

s. 5-124; S. K o t, Szkolnictwo parafialne w Małopolsce XVI-XVIII w., Lwów 1912; 
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zaś nie tyle w trudnościach natury metodologicznej czy politycznej, 

ile w problemach związanych z bazą źródłową. Szkoły parafialne nie 

pozostawiły bowiem własnych archiwaliów, a jeśli na szczątki takich 

natrafia się tu i ówdzie, to sięgają one dopiero XVIII wieku. Bazę 

źródłową do dziejów szkół parafialnych w czasach staropolskich trze-

ba więc było tworzyć w szeroko zakrojonych kwerendach, obejmują-

cych różnorodny i rozdrobniony materiał, jak chociażby akta konsy-

storskie, wizytacje biskupie, akta rektorskie Almae Matris Cracovien-

sis [Uniwersytet Jagielloński], akta grodzkie, księgi miejskie, kroniki, 

zapisy testamentowe, rękopisy i druki szkolne, etc. W tym świetle 

staje się zrozumiałe, że pisanie o szkołach nie należało do przedsię-

wzięć łatwych ani tematów chętnie podejmowanych, zaś to co raz 

ustalono, powielano później przez lata.  

 Przełom w studiach nad polskim szkolnictwem parafialnym wyzna-

czyła monografia archidiecezji poznańskiej, opublikowana w 1964 

roku przez ks. Józefa Nowackiego, który dowiódł, że już w jesieni 

średniowiecza szkoła istniała w zasadzie przy każdym kościele para-

fialnym tejże archidiecezji. Zasygnalizował tym samym, że prace 

wcześniejszych badaczy, zwłaszcza prof. Antoniego Karbowiaka, 

naznaczone są fragmentarycznością, przypadkowością i pobieżno-

ścią
4
. Tezę ks. Nowackiego podjął i rozwinął prof. Eugeniusz Wi-

śniowski. Zestawiając materiał źródłowy na temat parafii oraz szkół 

parafialnych w średniowieczu i u progu epoki nowożytnej w Polsce 

doszedł do wniosku, że u schyłku średniowiecza szkolnictwo parafial-

ne było powszechne, i to nie tylko w Wielkopolsce i Małopolsce, lecz 

także na Mazowszu
5
. Upadł w ten sposób ostatecznie pogląd o kata-

strofalnym stanie szkolnictwa parafialnego i szkolnictwa w ogóle 

w Polsce przed powstaniem Komisji Edukacji Narodowej
6
. Dopowie-

dzieć wypada, że spore zasługi w najnowszych badaniach nad szko-

———— 
T. W i e r z b o w s k i, Szkoły parafialne w Polsce i na Litwie za czasów Komisji 

Edukacji Narodowej 1773-1794, Kraków 1921. 
4 J. N o w a c k i, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, Poznań 1964; E. W i -

ś n i o w s k i, Uwagi na temat sieci szkół parafialnych, s. 13. 
5 E. W i ś n i o w s k i, Parafia w średniowiecznej Polsce. Struktura i funkcje społeczne, 

Lublin 2004, s. 279n. 
6 E. W i ś n i o w s k i, Uwagi na temat sieci szkół parafialnych, s. 13-14; J. C h a -

c h a j, Łacińskie szkolnictwo parafialne na Rusi Koronnej od XVI do XVIII wieku, 

Lublin 2003, s. 21. 
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łami parafialnymi – ich siecią, funkcjonowaniem i znaczeniem – poło-

żył Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie od końca lat siedemdziesią-

tych minionego stulecia powstało na ten temat sporo prac doktor-

skich
7
. Wprawdzie wiele z nich, jak zauważył dr Jacek Chachaj, od-

znacza się sztywnością schematu, ale szkoda, że tylko parę z nich 

ukazało się dotąd drukiem, bo mimo wszystko stanowią niezwykle 

ważny przyczynek do dziejów oświaty narodowej oraz kulturotwór-

czej roli Kościoła katolickiego w Polsce w czasach przedrozbioro-

wych. Innym ośrodkiem, gdzie kwerenda nad szkołami parafialnymi 

i stanem szkolnictwa parafialnego w czasach staropolskich nie należy 

do rzadkości jest Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie z prof. Ja-

nem Krukowskim
8
.  

 Skoro referat ma traktować o szkołach parafialnych, to niech mi wol-

no będzie przypomnieć jeszcze, że zasadniczy model tejże szkoły wy-

kształcił się w VIII wieku na terenie państwa Franków, chociaż jej ko-

rzenie sięgają wieku VI, kiedy to praca ewangelizacyjna Kościoła wy-

szła poza miasta obejmując również rozległe tereny wiejskie. Instytucja 

ta rozpowszechniła się następnie w całym świecie zachodnim, gdzie dzia-

łał Kościół. W pierwotnych założeniach szkoła miała przygotowywać 

chłopców do pomocy w służbie liturgicznej – głównie w wykonywaniu 

———— 
7 J. C h a c h a j, Łacińskie szkolnictwo parafialne na Rusi Koronnej, jw.; J. K o w a -

l i k, Szkolnictwo parafialne w archidiakonacie sądeckim od XVI do XVIII wieku, 

Lublin 1983; A. Z a p a r t, Szkolnictwo parafialne w archidiakonacie krakowskim od 

XVI do XVIII wieku, Lublin 1983; M. R ó ż a ń s k i, Szkolnictwo parafialne w archi-

diakonacie uniejowskim w latach 1512-1773, Lublin 1999; Tenże, Szkoły parafialne 

w XVI-XVIII wieku w archidiakonacie uniejowskim, Łódź 2003; E. C y b u l s k a, 

Szkolnictwo parafialne w diecezji chełmińskiej w XVII i XVIII wieku w świetle wizytacji 

kościelnych, Lublin 1995 [mpis w BKUL]; M. M a z u r, Szkolnictwo parafialne na 

Podlasiu i Wołyniu w XVII i XVIII wieku, Lublin 1987 [mpis w BKUL]; R. P e l c z a r, 

Szkolnictwo parafialne w ziemi przemyskiej i sanockiej (XIV-XVIII w.), Warszawa 1998; 

Tenże, Szkolnictwo w miastach zachodnich ziem województwa ruskiego (XVI-XVIII w.), 

Rzeszów 1998; J. K r ę t o s z, Organizacja archidiecezji lwowskiej obrządku łaciń-

skiego od XV wieku do 1772 roku, Lublin 1986; B. B r z ę c z e k, Szkolnictwo para-

fialne w diecezji przemyskiej w latach 1740-1760 w świetle wizytacji biskupa 

W.H. Sierakowskiego, Lublin 1973 [mpis w BKUL]; C. G a w l i k, Szkolnictwo parafial-

ne na terenie prepozytury wiślickiej od końca XVI wieku do rozbiorów, Lublin 1976 [mpis 

w BKUL]; B. J a n o w s k a, Szkolnictwo parafialne w archidiakonacie warszawskim 

w XVII-XVIII w., Lublin 1993 [mpis w BKUL]; G. P i s k o r s k a, Szkolnictwo para-

fialne w archidiakonacie pomorskim w XVIII wieku, Lublin 1979 [mpis w BKUL]. 
8 I. P i e t r z k i e w i c z, Z dziejów szkolnictwa parafialnego, jw. 
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śpiewów, których nauka wymagała znajomości czytania i pisania
9
. Nie 

przypadkowo zatem młodzieżowe grupy śpiewacze w naszych kościo-

łach jeszcze dzisiaj nazywa się scholami, albowiem łacińska nazwa 

szkoły to przecież schola. W okresie renesansu karolińskiego do pro-

gramu szkół parafialnych zaczęto włączać sztuki wyzwolone, co usank-

cjonowały później uchwały soborów, zwłaszcza laterańskich III-go 

i IV-go, z lat 1179 i 1215. W Polsce szkolnictwo parafialne pojawiło się 

jako skutek chrystianizacji kraju. Znawcy problematyki twierdzą na 

ogół, że pierwsze szkoły parafialne na ziemiach polskich zaczęły funk-

cjonować dopiero w XIII wieku – początkowo w miastach, a od końca 

wieku XIV i w wieku XV także na wsiach
10

. Nie brakuje jednak zwo-

lenników dopatrujących się istnienia szkół przy kościołach parafialno-

klasztornych w Polsce już w wieku XI [kolegiaty, znaczniejsze mia-

sta, klasztory benedyktynów, klasztory kanoników regularnych]
11

, 

a bez wątpienia w XII wieku, chociaż źródła, którymi dzisiaj dysponu-

jemy ich nie potwierdzają
12

. Podstawę programową szkół parafialnych, 

przynajmniej od początku XV wieku, stanowiło trivium [gramatyka 

łacińska, retoryka, dialektyka] uzupełnione muzyką
13

. 

 

 Zakon kanoników regularnych 

 a szkolnictwo parafialne w Polsce 
 
 W historię szkół i szkolnictwa w dawnej Polsce wpisał się również 

zakon kanoników regularnych kongregacji laterańskiej. Kanonicy 

———— 
9 A. K a r b o w i a k, Dzieje wychowania i szkół w Polsce w wiekach średnich, s. 51, 

172-173; A. O r c z y k, Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej, Warszawa 

2008, s. 52-55; E. W i ś n i o w s k i, Parafia w średniowiecznej Polsce, s. 279-280. 
10 J. C h a c h a j, Łacińskie szkolnictwo parafialne na Rusi Koronnej, s. 6. 
11 W XI w. szkoły istniały na pewno przy katedrach. Wiadomo bowiem, że w jednej 

z nich [najprawdopodobniej krakowskiej] uczył się książę Kazimierz Odnowiciel. 

Wiadomo też, że jego ojciec Mieszko II znał łacinę i inne języki, wszak księżna 

szwabska Matylda w liście dołączonym do przesłanej mu księgi liturgicznej, chwaliła 

go za niezwykłą znajomość języków obcych, co pozwala domniemywać, że i ten 

książę w latach młodości pobierał nauki szkolne. 
12 J. N o w a c k i, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, s. 666; J. C h a c h a j, Łaciń-

skie szkolnictwo parafialne na Rusi Koronnej, s. 6; A. O r c z y k, Zarys historii szkol-

nictwa, s. 55-56; E. W i ś n i o w s k i, Parafia w średniowiecznej Polsce, s. 280. 
13 E. W i ś n i o w s k i, Uwagi na temat sieci szkół parafialnych w Polsce na przełomie 

XV/XVI wieku, jw.; J. R y ś, Szkoły kolegiackie w nauczaniu kościelnym w Małopolsce 

w okresie średniowiecza, jw. 
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regularni należą do najstarszych zakonów w Kościele zachodnim. Ich 

korzeni należy upatrywać w kleryckich wspólnotach biskupich, które 

zaczęły powstawać na przełomie IV/V wieku, jako ruch dążący do 

usprawnienia działalności i organizacji Kościoła. Regularyzacja tych 

wspólnot zaczęła się już w wieku VIII, a dopełniła się w okresie re-

formy gregoriańskiej po synodzie laterańskim w 1059 roku. Dzisiaj 

zakon liczy ponad 3 tys. członków w kilkunastu kongregacjach i pro-

wincjach
14

. W Polsce historia kanoników regularnych, podobnie jak 

historia benedyktynów, rozciąga się na całe niemal minione tysiącle-

cie dziejów narodowych i państwowych. Najstarszymi ośrodkami 

polskiego kanonikatu regularnego były prepozytury autonomiczne 

w Trzemesznie pod Gnieznem, w Sobótce pod Wrocławiem – prze-

niesiona wkrótce do samego Wrocławia na Piasek, oraz w Czerwińsku 

nad Wisłą. Później dołączyły do nich prepozytury w Kaliszu, w Msto-

wie, w Krakowie, w Kłodawie, w Krzepicach, w Lubrańcu, w Oleśnie 

i w innych miejscach
15

. Obok prepozytur autonomicznych, które na 

przełomie XV/XVI wieku przyłączyły się do prężnej wówczas i cie-

szącej się uznaniem kongregacji laterańskiej, działały także kongrega-

cje scentralizowane, jak: premonstratensi (norbertanie), bożogrobcy 

(miechowici), kanonicy regularni Ducha Świętego de Saxia (duchacy) 

oraz kanonicy regularni Błogosławionych Męczenników od Pokuty 

(markowie)
16

. Nie będzie przeto nadużyciem jeśli powiem, że kiedy 

———— 
14 M. S c h r o t t, De natura et officio Ordinis Canonicorum Regularium. „Ordo Ca-

nonicus” 1:1946, s. 2-8; R. G r e g o i r e, La vocazione sacerdotale. I canonici rego-

lari nel medioevo, Roma 1982; M. Tr i t s c h e r, Chanoines reguliers de Saint-

Augustin. Des temoins pour notre temps, Strassbourg 1997; K. Ł a t a k, S. N a l -

b a c h, Ze studiów nad kulturą umysłową kanoników regularnych krakowskiej prepo-

zytury Bożego Ciała w XV i XVI wieku, Kraków 2009, s. 7-8. 
15 K. Ł a t a k, Prepozytury autonomiczne i kongregacje centralistyczne kanoników 

regularnych w dawnej Polsce. „Ełckie Studia Teologiczne” 2:2001, s. 107-130; 

W. G r a c z y k, Zakon kanoników regularnych laterańskich w XV wieku, [w]: Święty 

Stanisław Kazimierczyk (1433-1489). Postać-Środowisko-Kultura-Dziedzictwo, red. 

K. Ł a t a k, Kraków 2010. 
16 K. Ł a t a k, Prepozytury autonomiczne i kongregacje centralistyczne kanoników 

regularnych, jw. W 1778 r. w szkole prowadzonej przez klasztor czerwiński uczyło 

się 52 uczniów, zaś w 1778 r. 71 uczniów. Najmłodsi mieli 8 lat, zaś najstarszy 

(Skwarski Rafał) lat 20; średnia wieku uczniów mieściła się w granicach 14-16 lat. 

Nauczycielami byli w większości kanonicy regularni – księża i klerycy. W latach 

1778-1779 w szkole nauczali: ks. Antoni Dramiński, przeor klasztoru i prefekt (1778); 

ks. Józef Czarliński, przeor klasztoru i prefekt (1779); ks. Piotr Offemberk; kl. Arcze-
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tworzyły się zręby polskiej tożsamości narodowej i kulturowej, to 

klasztory kanonickie były tymi ogniskami, z których promieniował na 

młode państwo duch chrześcijańskiej kultury zachodniej, duch szero-

ko rozumianej Europy.  

 Dla kanoników regularnych prepozytur autonomicznych nauka 

i nauczanie należały do obowiązków zwyczajnych. Charyzmat, cel 

oraz naturę ich zgromadzenia określały bowiem dwa terminy przejęte 

od św. Augustyna z Hippony, autora reguły klasztornej: sanctitas et 

apostolatus – świętość i apostolat, które uważano za miarę kultury 

ewangelicznej osnutej wokół cnót wiary, nadziei a nade wszystko 

caritatis Dei et proximi. Świętość mieli osiągać kanonicy regularni 

poprzez modlitwę indywidualną i wspólnotową (officium divinum), 

natomiast apostolat mieli uprawiać głównie poprzez curam animarum, 

czyli szeroko pojęte duszpasterstwo parafialne, w którym nauczanie 

zajmowało zaszczytne miejsce. W nauczanie natomiast wpisane było 

prowadzenie szkół. Przy wszystkich przeto ich klasztorach funkcjo-

nowały szkoły parafialne, które przysłużyły się nie tylko Kościołowi, 

ale całej polskiej kulturze narodowej i państwowej
17

. Na XII/XIII 

wiek przypada założenie szkoły w Trzemesznie
18

. Nie później otwarto 

szkołę w Czerwińsku
19

. Przy klasztorze kanonickim w Kaliszu dzia-

łalność szkoły odnotowano w drugiej połowie XIV wieku. W XIV 

wieku istniała także szkoła parafialna w Mstowie, a najstarsza 

wzmianka o niej pochodzi z 13 grudnia 1382 roku
20

.  

 Szkoły prowadzone przez kanoników regularnych w Polsce oraz 

ich systemy nauczania i wychowania nie doczekały się dotąd osob-

———— 
chowski Paweł; kl. Dłogołęski Stanisław; kl. Miecznikowski Stanisław; kl. Pęski 

Roch; kl. Strzeszewski Bernard.  
17 K. Ł a t a k, S. N a l b a c h, Ze studiów nad kultura umysłową kanoników regular-

nych, s. 157-158. 
18 Zob. Alma Mater Tremesnensis, Poznań 1996. 
19 Dzieje klasztoru w Czerwińsku, red. E. O l b r o m s k i, Lublin 1997; M S t a w s k i, 

Pragmatyczna działalność skryptorium klasztornego w Czerwińsku w średniowieczu, 

[w]: Pismiennictwo pragmatyczne w Polsce do końca XVIII wieku na tle powszech-

nym, red. J. G a n c e w s k i i A. W a ł k ó w s k i, Olsztyn 2006, s. 168-189; Tenże, 

Opactwo czerwińskie w średniowieczu, Warszawa 2007. 
20 I. P o d e d w o r n y, Nauczanie w klasztorze kanoników regularnych w Mstowie na 

przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, [w]: Przemijanie i trwanie. Kanonicy 

regularni laterańscy w dawnej i współczesnej Polsce, red. K. Ł a t a k i I. M a k a r -

c z y k, Kraków 2009, s. 453. 
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nego opracowania, chociaż miały swoje znaczące osiągnięcia. Wszak 

w szkole kanonickiej w Trzemesznie, a od 1773 roku gimnazjum 

[Akademia Trzemeszeńska, Collegium Tremesnensis]
21

, pierwsze 

nauki pobierało wielu późniejszych luminarzy kultury polskiej, spo-

śród których tutaj przywołam tylko wszechstronnego uczonego para-

jącego się astronomią, matematyką i fizyką, profesora Uniwersytetu 

Wileńskiego – Jana Śniadeckiego (1756-1830); lekarza, biologa, che-

mika i filozofa – Jędrzeja Śniadeckiego (1768-1838) oraz poetę i przy-

jaciela Adama Mickiewicza – Stefana Garczyńskiego (1805-1833); 

w szkole w Kłodawie uczył się późniejszy znakomity poeta – Grze-

gorz Wigilancjusz Samborczyk, aktywny w XVI wieku; w szkole 

w Błoniu nauki początkowe pobierał erudyta i pisarz teologiczny zna-

ny w całej średniowiecznej Europie – Mikołaj z Błonia, zmarły ok. 

1448 roku; w szkole w Kraśniku uczył się uznany kanonista i wielo-

krotny rektor Akademii Krakowskiej – Jan z Turobina (1511-1575); 

szkołę parafialną w Kłobucku ukończył filozof i profesor Akademii 

Krakowskiej – Jan z Kłobucka (†1633); w szkole w Mstowie uczyli się 

– Stanisław Flamma (1477) i Jan z Mstowa (1540), profesorowie Aka-

demii Krakowskiej; w szkole Bożego Ciała w Krakowie uczyli się: 

kanonizowany dopiero co święty Stanisław Kazimierczyk (1433-1489) 

oraz sam Andrzej Frycz Modrzewski (1503-1572)
22

.  

 

 Szkoły parafialne kanoników regularnych laterańskich 

 w Małopolsce 
 
 W Małopolsce działali kanonicy regularni laterańscy kongregacji 

krakowskiej, która uformowała się w XV wieku. Jej ośrodkiem macie-

———— 
21 Collegium Tremesnensis albo Akademię Trzemeszeńskiej, wzorowane na warszaw-

skim Collegium Nobilium Stanisława Konarskiego, założył tu w 1773 r. opat Michał 

Kościesza Kosmowski (1725-1804), późniejszy (od 1791) biskup sufragan gnieźnień-

ski. Collegium rozpoczęło swoją działalność w 1776 roku. 
22 J. Ł u k a s z e w i c z, Historia Szkół w Koronie i Wielkim Księstwie Litewskim, 

s. 279; A. K a r b o w i a k, Dzieje wychowania i szkół w Polsce, s. 52-58; H.D. Wo j -

t y s k a, Nauka i nauczanie u kanoników regularnych (na przykładzie kongregacji 

Bożego Ciała), [w]: Dzieje Teologii Katolickiej w Polsce, t. 2 cz. 2, Lublin 1975, 

s. 455-458; W. M r o z o w i c z, Szkoła klasztoru kanoników regularnych – augustia-

nów w Kłodzku w średniowieczu, [w]: Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski, 

Opole 1995, s. 63-64; K. Ł a t a k, S. N a l b a c h, Ze studiów nad kultura umysłową 

kanoników regularnych, s. 157-158. 
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rzystym była prepozytura Bożego Ciała na podkrakowskim Kazimie-

rzu, ufundowana w ramach szerszej polityki religijnej pary królew-

skiej Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły. Rozpoczęty na 

przełomie 1391/1392 roku proces zakładania klasztoru zamknął do-

kument królewski wystawiony 26 marca 1405 roku w Krakowie
23

. 

Ośrodek zasiedlili zakonnicy sprowadzeni z prepozytury w Kłodzku, 

którą z kolei organizowali kanonicy dobrze znanej prepozytury 

w czeskich Roudnicach. Do końca XV wieku kanonicy kazimierscy 

otworzyli trzy nowe prepozytury: w 1454 roku w Kłobucku z fundacji 

Jana Długosza historyka, w 1468 roku w Kraśniku z fundacji Jana 

Tęczyńskiego z Rabsztyna i w 1487 roku w Kurozwękach z fundacji 

Piotra Kurozwęskiego, a także współtworzyli prepozyturę w Kłodawie 

otwartą w 1427 roku z fundacji Pawła Włodkowica. W XVII wieku do 

istniejących już prepozytur dołączyło sześć nowych, a mianowicie: 

w Krzemienicy w 1617 roku z fundacji Mikołaja Wolskiego, w By-

chowie w 1618 roku z fundacji Jana Karola Chodkiewicza, w Wilnie 

na Antokolu w 1625 roku z fundacji biskupa Eustachego Wołłowicza, 

w Suchej Beskidzkiej w 1624 roku z fundacji Piotra Komorowskiego, 

w Wolbromiu w 1633 roku z fundacji ks. Marcina Wolbromskiego 

i w Słonimiu w 1650 roku z fundacji Kazimierza Leona Sapiehy. 

W XVIII wieku otwarto jeszcze dwa ośrodki: w Żurawiczach w 1715 

roku z fundacji Kazimierza Judyckiego i w Ozieranach z uposażenia 

zakonu. Przez dwa pierwsze wieki kongregacja funkcjonowała na 

zasadzie zawieranych wzajemnie konfraterni. Starania o jej formalne 

zatwierdzenie wszczął, przy znacznym poparciu biskupa krakowskiego 

Marcina Szyszkowskiego, prepozyt Marcin Kłoczyński w 1628 roku, 

ale odpowiednią bullę papieską uzyskano dopiero w maju 1644 roku. 

W szczytowej fazie swojego istnienia, czyli w połowie XVIII wieku, 

kongregacja miała na terenie Rzeczypospolitej dwanaście prepozytur 

z paroma podległymi im mniejszymi placówkami. Przy wszystkich 

prepozyturach i placówkach istniała również parafia. Kongregacja 

———— 
23 K. Ł a t a k, Kongregacja krakowska, s. 21-24; Tenże, Kanonicy regularni laterań-

scy na Kazimierzu, s. 60; Tenże, La vocazione e missione dei canonici regolari della 

prevostura del Corpus Christi di Cracovia nel periodo pretridentino alla luce delle 

consuetudines e dei trattati di Pietro Clareta di Roudnice, Roma 2005, s. 34-37; 

Tenże, Poczet rządców opactwa Bożego Ciała, s. 7-8; I. P i e t r z k i e w i c z, Biblio-

teka kanoników regularnych w Krakowie, s. 24-26. H.D. Wo j t y s k a, Nauka i nau-

czanie u kanoników regularnych, s. 451-507. 
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upadła w XIX wieku na skutek przeprowadzonych przez zaborców 

kasat. Pogrom zaborców przetrwała jedynie prepozytura macierzysta, 

a to dzięki temu, że już w 1859 roku została przyłączona ze wszyst-

kimi skutkami prawnymi do prowincji rzymskiej włoskich kanoników 

regularnych laterańskich. W wieku XX nastąpił kolejny renesans 

zgromadzenia tak, że w 1952 roku kapituła generalna zakonu jedno-

głośnie ustanowiła w Polsce odrębną prowincję
24

.  

 Konstytucje kanoników regularnych kongregacji krakowskiej, któ-

rych najstarszy zachowany egzemplarz pochodzi z drugiej połowy 

XV wieku, nakładały na zakonników bezwzględny obowiązek nauki 

i nauczania. Kanonik regularny tejże kongregacji w czasach staropol-

skich miał uprawiać naukę z dwóch powodów: najpierw dla własnego 

postępu i kierowania własnym sumieniem, a następnie, by móc wła-

ściwie nauczać innych
25

. Nauczanie prowadzono z ambony i zza kate-

dry szkolnej. Bez nauki i nauczania, podobnie jak bez wiary i miłości 

nie mógł kanonik osiągnąć doskonałości, a zatem nie mógł podobać 

się Bogu ani służyć dobrze Kościołowi. W 1635 roku uaktualniono 

średniowieczne konstytucje zakonne. W tekście znalazł się kanon 

zatytułowany „De scholis earumque rectoribus – O szkołach i ich 

rektorach”, w którym czytamy: „Canone praecipitur […] ut quisque 

presbyter qui plebem regit clericum habeat, qui una cum illo divina 

officia peragat. Parochianosque moneat ut filios suos ad ea, quae 

fidem spectant ediscenda mittant, quos ille cum omni charitate erudiat. 

Quod cum non minus quoque ad nos, ut pote Ecclesias Parochiales 

tenentes dirigatur, monentur praesidentes ut Scholis Ecclesiarum 

suarum idoneis Rectoribus provideant, qui et Divina officia voce et 

devotionem populi inducente decantent, et pueros erudiant in fide 

catholica, et moribus probis timoreque Dei et pietate omni quod et ipsi 

in quantum per occupationes alias Ecclesiae licet, Scholas frequenter 

visitantes, facere non omittant, cum sint spiritualia opera, promis-

sionem mercedis a Domino habentia”
26

. Później, w czasie kapituł ge-

———— 
24 K. Ł a t a k, Kongregacja, s. 298-317. 
25 „Quapropter monetur Canonici huius Conventus, ut lectioni Librorum Sacrorum 

serio incumbant, quod multum efficax est non solum ad Profectum spiritualem parti-

cularem et propriae conscientiae directionem, sed etiam pro aliis informandis, quorum 

cura animarum incumbit”. Zob. Archiwum Klasztoru Bożego Ciała w Krakowie 

[dalej: ABC], Constitutiones, s. 22. 
26 ABC, Acta capituli generalis, rkps b. sygn., k. 10v. 
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neralnych odprawianych w XVII i w XVIII wieku co trzy lata, nieje-

den raz przypominano przełożonym poszczególnych klasztorów o ich 

obowiązkach względem szkół parafialnych.  

 Najstarszym z ośrodków kongregacji był klasztor przy kościele 

Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu. Gdy król Władysław Ja-

giełło osadzał tu kanoników regularnych kościół już funkcjonował, 

aczkolwiek do zakończenia jego budowy było jeszcze daleko. Więcej, 

był kościołem farnym dla miasta, które lokował król Kazimierz Wiel-

ki przywilejem wystawionym w Sandomierzu 27 lutego 1335 roku. 

Przy farze funkcjonowała także szkoła, o której pierwsza wzmianka 

pochodzi z 1369 roku. Pod opieką klasztoru szkoła szybko zyskała 

sobie jedno z czołowych miejsc wśród jedenastu szkół parafialnych 

krakowskiej aglomeracji. Jej rektorami byli zawsze, a często również 

wybitni mistrzowie uniwersyteccy. Tradycja powoływania rektorów 

szkoły spośród mistrzów uniwersyteckich utrzymała się do ostat-

niej ćwierci XVIII wieku. W protokole wizytacji przeprowadzonej 

13 czerwca 1788 roku przez urzędników państwowych zapisano, że 

szkoła prowadzona przez klasztor „pod rząd Akademii oddana była, 

tak również senior zawsze z pomiędzy osób akademickich aż do 

r[oku] 1783 ciągle wyznaczany był”
27

. Spośród kilkunastu mistrzów, 

którzy kierowali szkołą w XV wieku przywołam jedynie parokrotnego 

dziekana Wydziału Filozofii Uniwersytetu Krakowskiego – Jana Orien-

tha (1415-1425), doktora medycyny a zarazem jednego z pierwszych 

propagatorów humanizmu w Polsce – Jana z Ludziska (1425) oraz 

doktora dekretów i medycyny, propagatora dzieł klasyków łacińskich 

– Stanisława Seliga (1478). W wieku renesansu i reformacji na urzędzie 

rektora szkoły byli między innymi: tłumacz polskiego tekstu Biblii 

tzw. Szaffenbergerowskiej – Jan Leopolita Kasprowicz (1545-1547) 

oraz późniejszy dziekan Wydziału Filozofii – Marcin Korzeniowski 

(1599); w okresie baroku szkołą kierowali: późniejszy rektor Uniwer-

sytetu i autor licznych traktatów teologicznych – Wojciech Papenko-

wic z Uścia (1628-1635), profesor prawa – Paweł Przytułowicz (1645) 

———— 
27 Zob. Raporty Szkół Niższych, s. 74-75. Po roku 1783 seniorami szkoły byli zakon-

nicy wyznaczani przez prepozyta klasztoru. W 1786 r. funkcję tę pełnił ks. Kruszyń-

ski, który zatrudniał dyrektora w osobie Ignacego Stępińskiego; w 1788 r. – ks. Anto-

ni Ungier, który zatrudniał Marcina Zajączkowskiego; w 1790 r. – ks. Dominik Do-

browolski, który zatrudniał tego samego nauczyciela. 
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oraz historyk i wydawca – Kazimierz Maciej Treter (1650-1659); 

w wieku oświecenia na urzędzie jej rektora albo seniora byli m.in.: 

Kazimierz Releżyński (1718), Michał Czyrnicki (1732), Błażej Ko-

ściński (1747), Jan Danielczyk (1758) i Jan Nepomucen Trąbski (1766) 

– wszyscy profesorowie Uniwersytetu. Wprowadzenie w urząd rekto-

ra szkoły było sporym wydarzeniem w mieście i w parafii. Ten oso-

bliwy ceremoniał oglądał po raz pierwszy ok. 1630 roku młody wów-

czas Stefan Ranatowicz, który tak to później opisał w swojej cenionej 

dzisiaj kronice: „Był też zwyczay [...], że gdy nowego seniora na 

szkołę przyimowano, ten akt odprawiało się solemniter, bo naprzód 

szkołę wszystką catus obito. Zaproszono gości tak Akademikow, iako 

Raycow kazimierskich, y zakonnych kapłanow domowych. Tam se-

nior, który obeymował szkołę, w katedrze miał oratią, potym abo pra-

łat, albo przeor, abo Doktor zakonnik, ieśli był, oddawał mu klucze do 

szkoły przy oratiey, y rózgę. A po tym na górę p[an] senior prosił 

gości, a tam częstował”
28

. Rektorów wspomagali w pracy socjusze: 

bakałarz, kantor, wicekantor i organista. Od XVI wieku poświadczony 

jest w szkole także woźny i palacz. Socjusze byli najczęściej kleryka-

mi niższych święceń. Być może, pracując w szkole i czekając na moż-

liwość uzyskania prowizji, przygotowywali się równocześnie w stu-

dium klasztornym do święceń wyższych. Kantorzy natomiast nauczali 

muzyki i śpiewu, zwłaszcza kościelnego, który uświetniał później na-

bożeństwa w święta i w dni powszednie, brali udział w procesjach 

i pogrzebach dyrygując scholą. Ich praca była zauważana i doceniana 

tak dalece, że fundowano im specjalne stypendia. Jeszcze w 1636 roku 

Piotr Orłowski, psałterzysta kościoła Mariackiego w Krakowie, zapisał 

w testamencie 300 florenów „pro Cantore Ecclesiae S[acratis]s[i]mi 

Corporis Christi, qui Cantor pueros ad cantandum in schola Casimi-

riensi praedictae Ecclesiae singulis diebus musicam fundamentaliter et 

cantiones docebit per se, et suos substitutos”
29

. Sami kanonicy w okre-

sie przedrozbiorowym nie nauczali w szkołach przy prowadzonych 

przez siebie parafiach. Wyjątek stanowili klerycy albo lektorzy stu-

dium wewnętrznego, którzy nadużyli dyscypliny życia zakonnego. 

Oddelegowanie zakonnika do nauczania w szkole parafialnej było za-

tem raczej karą, niż zaszczytem. Sytuacja ta zmieniła się w ostatniej 

———— 
28 S. R a n a t o w i c z, Casimiriae civitatis, k. 142v. 
29 ABC, Summarium privilegiorum, iurium et documentorum, s. 130. 
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ćwierci XVIII wieku. W Krakowie np. od 1783 roku obowiązki seniora 

szkoły pełnili już regularnie zakonnicy wyznaczani przez prepozyta.  

 Uposażenie materialne oficjalistów szkoły było zależne od zajmo-

wanego stanowiska. W XVI wieku rektor pobierał pewną sumę od 

miasta – nie większą jednak niż 6 grzywien. Mieszkanie i wyżywienie 

zabezpieczał mu klasztor
30

. Z klasztoru pobierał również dodatek po-

chodzący z ofiar składanych przez parafian przy posługach religij-

nych. Praktykę tę podtrzymywano do upadku Rzeczypospolitej. We-

dług wspomnianej już wizytacji rządowej z 1788 roku dyrektor szkoły 

otrzymywał od miasta 150 zł, natomiast od klasztoru 50 zł, mieszka-

nie i pełne codzienne utrzymanie
31

. Wysokość dodatku rektorskiego 

pochodzącego z ofiar w kościele Bożego Ciała w XV i w XVI wieku 

jest trudna do oszacowania, ale przyjmujemy, że nie był on mniejszy 

niż w katedrze, a tam rektor otrzymywał rocznie 5 grzywien
32

. Pewną 

sumę miał nadto rektor z opłat wnoszonych przez uczniów. Wpraw-

dzie sobór laterański IV z 1215 roku uchwalił, że nauka w szkołach 

kościelnych miała być bezpłatna, ale w Polsce mimo wszystko prak-

tykowano pobieranie opłat od uczniów. W 1460 roku w Lublinie np. 

rodzice jedenastu uczniów tamtejszej szkoły byli winni rektorowi za 

dwuletni okres nauczania 5 grzywien, gdyż od ucznia klasy niższej, 

którego nazywano donatystą
33

, pobierał kwartalnie 2 grosze, natomiast 

od ucznia klasy wyższej, którego nazywano deklinistą, 4 grosze
34

. Gdy-

by przyjąć, że w szkole przy parafii Bożego Ciała uczniowie wnosili 

———— 
30 Jeszcze w aktach wizytacji parafii przeprowadzonej w 1747 r. z polecenia bpa Zału-

skiego znalazł się taki zapis o szkole i jej rektorze: „Schola pro erudienda iuventute 

murata versus septentrionem sita coemeterii muro contigua sub directione actuali 

Excelentis Blasii Kościński Ph[ilosophi]ae Doctoris et Professoris in Alma Universi-

tate Cracoviensi, minorum ordinum clerici, extitit et studiosos inhabitantes eodem 

habet. Qui quidem Magister seu Director prandium et coenam ac cerevisiam ex 

Conventu praedicto quotidie ut Religiosi habet”. 
31 Raporty Szkół Niższych i o Szkołach Parafialnych 1776-1793, s. 74-75. 
32 A. K a r b o w i a k, Krakowska szkoła katedralna, s. 50. 
33 Nazwa pochodzi od używanego wówczas w szkołach podręcznika do gramatyki 

łacińskiej, znanego pod wspólnym tytułem Ars grammatica, którego autorem był 

Donatus Aelius, żyjący w IV wieku. W średniowieczu i później gramatykę łacińską, 

która była pierwszą z siedmiu sztuk wyzwolonych, nazywano Donatem, a studiują-

cych ją uczniów donatystami. Zob. M. L e w k o, D o n a t, w: Encyklopedia Katolic-

ka, t. 4, Lublin 1989, kol. 107.  
34 W. F r o c h, Dzieje szkoły lubelskiej, s. 20. 
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podobne opłaty, to jej rektor miałby z nich rocznie ok. 10 grzywien. 

Jego łączny dochód roczny nie był zatem niższy niż 20 grzywien, co 

nie było sumą ani małą, ani wygórowaną. Oficjaliści pomocniczy – 

sojusz, kantor, wicekantor (succentor), organista – byli opłacani przez 

rektora, chociaż mieli także prawo do udziału w ofiarach kościelnych 

oraz wyżywienia w klasztorze. 

 Program nauczania w szkole nadzorowanej przez kanoników regu-

larnych oparty był zasadniczo na trivium, a od 1612 roku odpowiadał 

instrukcji Modus instituendae iuventutis biskupa Piotra Tylickiego, 

opracowanej przez profesorów Akademii Krakowskiej i przyjętej na 

synodzie diecezjalnym krakowskim
35

. Uczono tu zatem gramatyki, 

czyli łaciny w oparciu o utwory Cycerona, Wergiliusza i Owidiusza, 

retoryki, kaligrafii i stylistyki, śpiewu kościelnego, liturgii, katechi-

zmu katolickiego, arytmetyki, historii powszechnej, historii ojczystej 

oraz innych. Uczniowie uczestniczyli nadto w codziennej liturgii 

sprawowanej w kościele Bożego Ciała (msza święta, nieszpory, supli-

kacje, procesje, pogrzeby), a także organizowali misteria, które nazy-

wano dialogami. Ks. Ranatowicz tak je opisał: „Na czmentarzu przed 

szkołą, osobliwie w lecie, bywały częste Dialogy. Także po trzech 

królach z gwiazdą, albo w Wielki Piątek w kościele de passione 

D[omi]ni, których potem zakazali oficjałowie krakowscy, y dla śmie-

chu y tumultu przy grobie pańskim, y ławki też ludzie w kościele, 

wstępując na nie, łamali. Także w dzień św[iętego] Grzegorza czynieli 

z szkoły dla uciechy ludzkiey rekreatię, ubierając y wyrażając senat 

kościelny: papieża z cardynałami, z biskupy y żołnierzami, y tak jeź-

dzili po mieście”
36

. Dramatyzację paraliturgiczną urządzano nadto 

w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego: „In festo Ascensionis 

Domini – pisał kronikarz – statua seu imago Resurgentis Domini, 

in quodam circulo ligneo deaurato, et lampadibus exornato elevabatur 

finibus in altum, usque ad testitudinem templi minoris chori, ubi 

ob hanc causam videre licet depictum celum, cum cantu et musica; 

ad quam devotionem multi hominum Cracoviae et aliis adiacentibus 

———— 
35 Modus instituendae iuventutis. Ex decreto synodali, ab Academia Cracoviensis 

praescriptus. Quem in scholis observandum praecepit Tyliciana synodus anno MDCXII, 

Cracoviae 1612, s. 28. Zob. także: S. K o t, Historia wychowania, t. 1: Od starożytnej 

Grecji do połowy w. XVIII, Lwów 1934, s. 274.  
36 S. R a n a t o w i c z, Casimiriae civitatis, k. 145. 
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locis, celebrandam conveniebant, quae celebratio processu temporis 

abolita et abrogata est immo et interdicta”
37

. I na innym miejscu: „Była 

też ceremonia jedna w kościele Bożego Ciała, w dzień Bożego wstąpie-

nia. Było jedno koło snycerską robota złociste, we środku P. Jezusa 

statua, jakoby do nieba wstępującego. Po obiedzie tedy, sub vesperas, 

przy konkursie ludu wielu, y z Krakowa, ciągnęli tę statuę w lampy 

ozdobioną, po sznurach do góry, do podniebienia kościelnego, gdzie 

jest w małym chórze dziura i niebo koło niej malowane, i wciągali to na 

kościół, a potym osobę diabła zrzucano, ale potym tego zakazano”
38

. 

 W czasach przedrozbiorowych nauki w szkole pobierało nie więcej 

niż 30-40 uczniów rocznie. Metryki Uniwersytetu Krakowskiego z lat 

1405-1551 odnotowały ponad stu studentów pochodzących z samego 

Kazimierza. Wielu z nich musiało wcześniej przejść przez szkołę pa-

rafialną parafii Bożego Ciała, a przecież uczyli się w niej nie tylko 

synowie mieszczan Kazimierza. Poszukiwania w aktach miejskich 

i konsystorskich z lat 1495-1550 ujawniły obecność w szkole uczniów 

również z Krakowa, z Kleparza, Gliwic, Pilzna, Opatowa, Wolborza, 

Opatowca, Wiślicy, Mogielnicy, Lwowa, Uniejowa, Krzywaczki, 

Proszowic oraz Myślenic. Grupę najbardziej znanych absolwentów 

szkoły tworzą: św. Stanisław Kazimierczyk (1433-1489), Andrzej 

Frycz Modrzewski (1503-1572), prepozyci klasztoru kanoników: Jan 

Niczkoniusz (†1544) i Stanisław Niedziela (†1582), prowincjał kar-

melitów – Maciej z Kazimierza, opat cysterski w Szczyrzycu – Joa-

chim Cieniawski (†1607), zasłużony historyk archidiecezji lwowskiej 

i jej biskup pomocniczy – Tomasz Pirawski (1564-1625), wybitny 

prawnik, profesor Akademii Krakowskiej, wykładowca „novorum 

iurium” i sekretarz królewski – Jan Fox (1566-1636), hagiograf, histo-

ryk i kronikarz, autor bezcennego Opisu inkursyi Szwedów do Polski 

i do Krakowa – ks. Stefan Ranatowicz (1617-1694)
39

. 

 O najstarszym budynku szkolnym niewiele wiadomo. Zachowane 

źródła z XVI wieku, zwłaszcza pobory podatków miejskich, pozwala-

ją domniemywać, że w pierwszej połowie XV wieku stary drewniany 

budynek szkolny, pamiętający czasy Kazimierza Wielkiego, rozebra-

no i w jego miejscu wzniesiono budynek nowy, tym razem już muro-

———— 
37 Tamże, k. 32v. 
38 Tamże, k. 145. 
39 K. Ł a t a k, S. N a l b a c h, Ze studiów nad kulturą umysłową, s. 192-193. 
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wany, który służył scholarom do 1530 roku
40

. W 1530 roku prepozyt 

Jan Niczkoniusz oddał do użytku szkoły nowy i bardzo nowoczesny, 

jak na owe czasy, budynek, a „scholam antiquam” przeznaczył na 

dom czynszowy
41

. Wzniesiony przez prepozyta Niczkoniusza budy-

nek szkolny, aczkolwiek adaptowany w XIX wieku dla potrzeb 

mieszkalnych, stoi do dzisiaj
42

. Budynek był piętrowy. W jego parte-

rowej kondygnacji znajdowały się sale wykładowe, natomiast na pię-

trze mieszkania dla rektora i nauczycieli. Najstarszy, aczkolwiek bar-

dzo ogólny opis budynku pochodzi dopiero z akt wizytacji 1748 roku, 

natomiast opis szczegółowy z inwentarza klasztornego spisanego 

w listopadzie 1797 roku: „Szkoła dla kształcenia chłopców do tegoż 

klasztoru przyległa. Z nią zaś ściśle złączone: plac i dom narożny, 

przez niegdyś Elżbietę, wdowę po Piotrze Eberhardzie z Sącza, testa-

mentem jej ostatniej woli przed notariuszem apostolskim sporządzo-

nym roku 1442 dnia 5 miesiąca czerwca, klasztorowi przekazane, 

który to dom, jako sąsiadujący z kościołem, klasztor na użytek wy-

mienionej szkoły przeznaczył. Budynek samej szkoły rozciąga się na 

długość 8 i na szerokość 3 prętów; w części dolnej posiada pomiesz-

czenia dwa, w obu znajdują się ławki dla studentów. Oba pomieszcze-

nia mają podłogi, okna o wystarczającym dostępie światła, drzwi 

z odpowiednimi zamkami. Zbudowano nadto piec na użytek w zimie. 

Na piętrze są dwa mieszkania dla nauczyciela i innych mieszkańców, 

zaopatrzone we wszystko, co niezbędne jest mieszkańcom tak w zi-

mie, jak i w lecie, a zatem w okna jasne witrażowe, podłogi szachow-

nicowe z desek, piece z paleniskiem dolnym przystosowanym do go-

towania posiłków, drzwi opatrzone odpowiednimi zamkami i dwa 

kominy wychodzące ponad dach”
43

. 

———— 
40 S. R a n a t o w i c z, Casimiriae civitatis, k. 19, 144; B. K r a s n o w o l s k i, Ulice 

i place krakowskiego Kazimierza, s. 70-71. 
41 S. R a n a t o w i c z, Casimiriae civitatis, k. 19. 
42 B. K r a s n o w o l s k i, Ulice i place krakowskiego Kazimierza, s.70. 
43 „Schola pro erudiendis pueris ipsi monasterio est contiqua. Immo eius ambitu con-

tenta: locus est domus acialis, olim per Elasabetham relicta Petri Eberhardt de San-

decz testamento ultime voluntatis coram notario apostolico A. 1442 die 5 mensis Iunii 

pro Conventu resignata quam quidem domum conventus quatenus Ecclesiae proxi-

mam ad praedictum usum scholae destinavit. Domus haec schola protensa est in 

longum 8, in latum 3 orgias; inferius habet solaria duo, in quibus hinc inde deposita 

sunt scamma pro studentibus. Utrumque solarium provisum est pavimento, fenestris 

ad iustam propositionem lucidis, foribus cum clausum conveniente. In uso constructa 
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 W ostatnim ćwierćwieczu XVIII wieku szkoła zaczęła wyraźnie 

podupadać. Przestali nią kierować mistrzowie uniwersyteccy, a posa-

dę nauczycielską zlecano kandydatom z niepełnym wykształceniem 

średnim. W grudniu 1786 roku pieczę nad szkołą z ramienia klasztoru 

sprawował ks. Leon Kruszyński, zaś jej dyrektorem był Ignacy Stę-

piński. Ks. Kruszyński posiadał stopień naukowy, gdyż w studium 

klasztornym wykładał teologię, ale dyrektor Stępiński, zatrudniony 

1 października tegoż roku, ukończył zaledwie 4 klasy w szkołach pu-

blicznych. W szkole było tylko 10 uczniów. W nauczaniu używano 

elementarnej gramatyki, książek nabożnych oraz starych elementarzy; 

tylko jeden z uczniów miał nowy elementarz. „Stąd się pokazuje – 

pisał wizytator w protokole – iż ta szkoła nie zupełnie jeszcze podług 

ustaw P. Komisyi, tak co do wprowadzenia nauk tym szkołom przypi-

sanych, jako też co do używania książek na to jedynie wydanych, jest 

dotąd urządzona”. W szkole zastano naturalnie tabelę „podług ustaw 

ułożoną i zamykającą w sobie tak nauki do tych szkół stosowane, jako 

i przyzwoite czasu na też nauki rozłożenie, która przełożony nad szko-

łami publicznymi od lat czterech szkołom parafialnym do używania 

podał; ta jednak dotąd żadnego prawie użycia nie miała, a to tak 

z przyczyny częstej odmiany oficyalistów, jako też dla oporu rodzi-

ców teraźniejszym książkom i sposobowi uczenia przeciwnych”. Wi-

zytatorowi nie pozostało zatem nic innego, jak zalecić, aby oficjalista 

rodziców „rozsądnymi uwagami oświecał i przekonywał”
44

. Stan 

szkoły nie był najlepszy, ale nie inaczej wyglądała sytuacja w innych 

szkołach parafialnych krakowskiej aglomeracji. W szkole zamkowej 

przy katedrze naukę pobierało 6 uczniów, z których żaden nie posiadał 

podręczników zaleconych przez KEN, a dyrektorem był Mateusz Len-

czewski, który miał ukończoną piątą klasę szkoły publicznej; w szkole 

———— 
est fornax ad hiemem. In contignatione sunt duo cubicula pro Instructore et caeteris 

habitantibus, provisa omni apparatu necessario pro habitantibus tamed aestatem, quam 

hiemem, uti fenestris perlucidis cum plumbo confectis, pavimentibus ex tabulis ligne-

is, fornacibus cum caminis inferioribus pro commoditate cibum parandi, foribus 

conveniente clausura munitis, et duabus caminis supra tectum protensis”. Zob. ABC, 

Descriptio Ecclesiae Parochialis et Conventus Corporis Christi, w: Liber continens 

consignationes ad eorundem fundum ecclesiasticum [...] Ecclesiae Parochiali Ssmi 

Corporis Christi et Conventus Canonicorum Regularium Lteranensium Congregationis 

Cracoviensis Anno Dni 1797 die 29 Novemris, rkps, s. 57. 
44 Raporty szkół niższych i o szkołach parafialnych 1776-1793, wyd. T. W i e r z -

b o w s k i, Warszawa 1908, s. 56-57. 
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przy kolegiacie św. Floriana na Kleparzu uczyło się 14 uczniów; przy 

parafii św. Mikołaja szkoła nie funkcjonowała w ogóle; w szkole przy 

kościele Mariackim naukę pobierało 50 uczniów, a dyrektorem był 

Piotr Janikowski; w szkole przy klasztorze św. Ducha naukę pobierało 

3 uczniów, a dyrektorem był Jan Kroński z wykształceniem podob-

nym jak dyrektor szkoły przy parafii Bożego Ciała; w szkole przy para-

fii Wszystkich Świętych naukę pobierało 30 uczniów, a dyrektorem był 

Mikołaj Kozłowski; w szkole przy parafii św. Szczepana uczyło się 

6 uczniów, a dyrektorem był student klasy piątej szkoły publicznej; 

w szkole przy parafii św. Anny uczyło się 5 uczniów, zaś dyrektorem 

był Maciej Drzewiecki
45

. W czerwcu 1788 roku seniorem szkoły przy 

parafii kanonickiej był ks. Antoni Ungier CRL, wyznaczony przez pre-

pozyta klasztoru. W szkole bywał raz w tygodniu. Dyrektorem szkoły 

był natomiast Marcin Zajączkiewicz. W szkole naukę pobierało 

40 uczniów: w klasie I – 20, w klasie II – 14 i w klasie III – 6
46

. 

W czerwcu 1790 roku, gdy szkołę wizytował Antoni Himonowski ob-

owiązki seniora pełnił ks. Dominik Dobrowolski CRL, natomiast nau-

czaniem kierował wciąż Marcin Zajączkiewicz. W szkole uczyło się 25 

uczniów: w klasie I – 12 (zgłoskujący), w klasie II – 8 (czytający) i w 

klasie III – 5 (gramatycy). Klasa trzecia była równocześnie klasą 

pierwszą Szkoły Głównej. Dyrektor nie dysponował spisem uczniów, 

ani dokumentami obrazującymi dzieje szkoły
47

. W 1815 roku szkoła 

uczyła 63 uczniów, gdy parafia miała 3172 wiernych
48

. 

 O szkole przy parafii i klasztorze kanonickim w Kłobucku pierwsza 

informacja pochodzi z 1465 roku, aczkolwiek otwarto ją dużo wcze-

śniej
49

. Parafia kłobucka ma metrykę XII-wieczną [pierwszy pleban kło-

bucki, pisarz księcia Leszka Czarnego, Mikołaj, wzmiankowany jest 

w 1287 r.], zaś kanoników regularnych osadzono przy niej w 1454 roku
50

. 

———— 
45 Tamże. 
46 Tamże, s. 74-75. 
47 Tamże, 76-77. 
48 AKMKr, Teka: Kanonicy laterańscy na Kazimierzu. 
49 Kłobuck, [w]: Słownik Historyczno-Geograficzny Województwa Krakowskiego 

w Średniowieczu, red. F.  S i k o r a, cz. II, z. 4, Kraków 1993, s. 561-594; Kłobuck. 

Dzieje miasta i gminy (do roku 1939), red. F. K i r y k, Kraków 1998, s. 109, 145, 154; 

Z. P e r z a n o w s k i, Zarys dziejów miasta Kłobucka. „Małopolskie Studia Histo-

ryczne” 2, 1958, s. 22-58; M. W i t a n o w s k i, Kościół w Kłobucku z XII, XV i XVII 

wieku. „Sprawozdanie Komisji Historii Sztuki” 9:1913, s. 94-95. 
50 Tamże, s. 102-104, 140; K. Ł a t a k, Kongregacja krakowska, s. 101-102. 
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Szkoła przy parafii musiała istnieć już XIV wieku, skoro wywodziła 

się stąd znaczna, jak na owe czasy, liczba duchownych i osób wy-

kształconych. Sytuacja ta nie mogła być dziełem przypadku, ale bez 

wątpienia rezultatem efektywnego nauczania w miejscowej szkole 

parafialnej, dającego solidne podstawy do kształcenia się w szkołach 

innego typu – katedralnej i Uniwersytecie. Lista wykształconych za 

lata 1381-1454, wywodzących się z Kłobucka, jest długa, bo liczy 

20 osób, a otwiera ją Stanisław Borzysławic, kanonik krakowski 

i pisarz biskupów krakowskich w latach 1381-1391. Najsławniejszy zaś 

z tej listy był Paweł z Kłobucka, profesor oraz dwukrotny rektor Uni-

wersytetu Krakowskiego, zmarły ok. 1469 roku
51

. Od czasu, gdy pa-

tronat nad szkołą objęli kanonicy regularni mamy o niej więcej infor-

macji, a to dzięki spominkom, które klasztor prowadził od 1465 roku. 

Z owych spominek wiemy zatem, że szkołą i nauczaniem kierował 

zawsze bakałarz, a jego uposażenie zwyczajne stanowiły: kopa gro-

szy, podkład pod siodło, buty, koszule i wyżywienie od klasztoru, 

36 groszy od rady miasta, 3 grosze od szynkarzy. Do nadzwyczajnych 

dochodów należały: 14 szkojcy na wigilię, 8 szkojcy za udział we 

mszy w Boże Ciało, 6 groszy za udział w procesji w Suche Dni
52

. 

Brak źródeł nie pozwala wglądnąć w program nauczania ani ustalić 

ilości uczniów pobierających naukę w szkole w drugiej połowie XV 

wieku oraz wieku XVI. Lista wykształconych w latach 1471-1550, 

wywodzących się z Kłobucka, liczy 15 osób – 6 studentów Uniwersy-

tetu Krakowskiego, 4 duchownych zakonnych [franciszkanin, domini-

kanin, 2 kanoników regularnych] i 5 duchownych diecezjalnych. Tuż 

przed rokiem 1598 szkoła otrzymała nowy budynek, a kierował nią 

bakałarz, którego wspomagali kantor i organista. Rektor za swoją 

pracę otrzymywał od klasztoru 10 zł pensji oraz wikt. Utrzymanie za-

pewniał klasztor także uczniom, którzy tworzyli chór kościelny pod 

kierunkiem kantora. W 1602 roku na urzędzie rektora szkoły kłobuckiej 

był bakałarz Walenty z Miedźna, zaś obowiązki kantora pełnił Wawrzy-

niec z Kłobucka
53

. Stan źródeł nie pozwala ustalić ilu uczniów kształciła 

rocznie szkoła w drugiej połowie XVI wieku i w pierwszym ćwierć-

wieczu XVII stulecia. Lista osób wykształconych za lata 1550-1604, 

———— 
51 Kłobuck. Dzieje miasta i gminy, s. 154-155. 
52 Tamże, s. 154. 
53 Tamże, s. 200. 
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wywodzących się z Kłobucka, którzy musieli przejść przez tutejszą 

szkołę parafialną, liczy 34 osoby, co wcale nie jest mało, jeśli zauwa-

ży się, że są to zazwyczaj duchowni. Najwybitniejszym z nich był Jan 

Kłobucki, syn ławnika i rajcy Stanisława Fligi, zmarły w 1633 roku. 

W 1585 roku zapisał się na Wydział Artium Uniwersytetu Krakow-

skiego, który ukończył doktoratem. W latach 1591-1592 był rektorem 

szkoły katedralnej w Płocku, a w 1594 roku profesorem Uniwersytetu. 

Zasłynął jako filozof i znawca oraz wykładowca filozofii Arystote-

lesa, teoretyk wymowy, popularyzator Cycerona i znakomity peda-

gog. Uprawiał również poezję okolicznościową
54

. W opinii prof. Jacka 

Laberscheka, znawcy dawnych dziejów Kłobucka, na przełomie XVI 

i XVII wieku „znajdująca się pod opieką kanoników szkoła kłobucka 

funkcjonowała w sposób wzorowy, osiągając wysoki poziom naucza-

nia”
55

. Wielokrotne ataki morowego powietrza w XVII i na początku 

XVIII wieku, a także wojny prowadzone w latach 1655-1660 [potop 

szwedzki] i 1700-1721 [wojna północna] doprowadziły do upadku 

i zubożenia miasta, co miało wpływ na szkołę – jej byt, funkcjonowa-

nie i jakość nauczania. W 1743 roku w szkole naukę pobierało tylko 

12 uczniów, a naukę elementarza prowadził wędrowny nauczyciel 

Andrzej Jasiński, zatrudniony przez prepozyta Józefa Praskiego
56

. 

W 1747 roku wizytator kościelny tak opisał szkołę w Kłobucku, jej 

uposażenie i funkcjonowanie: „Schola extra Conventum a parte meri-

dionali coemeterii murata scandulis tecta cum duabus contignationibus, 

sed ab intra totali ferme indiget reparatione. In hac schola tenetur Prae-

positus fovere perpetuo Magistrum scholae virum ad instruendam iu-

ventutem idoneum et exemplarem eundenmque secundum Erectionem 

tenetur de mensa Conventus sustentare, cui pro subsistentia et labore 

iudaica vulgo Kozubalec seu contributio a praetereuntibus Judaeis 

cedere debet, sed huiusmodi Magister Scholae a multis annis praecipue 

stante possessione moderni Praepositi non fuerat et instructio puerorum 

vacabat, licet praetenta visitatione iniunctum fuerat ut foventur modo 

primum ommediate ante praesentem visitationem pro forma susceptus 

est transiens peregrinus honestus Andreas Jasiński annorum 43 liber et 

sine uxore qui instruit in elementis Literarum pueros 12 estque capax 

———— 
54 Tamże. 
55 Tamże. 
56 AKMKr, Acta visitationis, 32; Kłobuck. Dzieje miasta i gminy, s. 235. 
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ad hoc officium et sufficeret obligationi suae, si Praepositus consuetam 

pensionem seu judaicam eidem pro labore assignaret, et solitam por-

tionem quotidianam ex culina Conventus extraderet”
57

. W 1762 roku 

naukę w szkole prowadził Stanisław Raczyński, a uczniów było 14
58

. 

W 1782 roku w szkole w Kłobucku uczyło się 58 uczniów w dwóch 

oddziałach – niższym i wyższym. Oddział niższy liczył 36 uczniów, 

a kierował nim nauczyciel Jan Drewnowski. Oddział wyższy liczył 

22 uczniów, a kierował nim ks. Bernard Janicki
59

. W 1791 roku szkoła 

nauczała: w marcu – 50, w grudniu – 46 uczniów
60

. 

 O szkole parafialnej w Kraśniku, gdzie kanonicy regularni laterań-

scy osiedli w 1468 roku, pierwsze informacje podał mistrz Jan Dłu-

gosz
61

. W Liber beneficiorum diecezji krakowskiej napisał: „[…]. 

Item est in eodem oppido schola, cuius rectorem praepositus coenobii 

de Crasznik pro tempore constituit, et solariat eundem anno quolibet 

quinque marcis”
62

. W czasach zatem Długosza szkoła przy farze 

w Kraśniku już była, a klasztor wypłacał rocznie rektorowi pięć grzy-

wien. Nie udało się jednak ustalić, czy szkoła działała już przed osie-

dleniem się przy farze zakonu, czy też otworzyli ją dopiero kanonicy. 

W każdym razie metryka Uniwersytetu Krakowskiego pierwszego 

studenta z Kraśnika, nie licząc proboszcza tejże parafii ks. Marcina 

z Lublina
63

, odnotowała dopiero w semestrze zimowym 1477 roku – 

był nim Piotr, syn Mikołaja
64

. Do 1508 roku metryka uniwersytecka 

odnotowała jeszcze dwóch innych studentów z Kraśnika – Mikołaja, 

syna Grzegorza (1486)
65

 oraz Andrzeja, syna Stanisława (1505)
66

. 

———— 
57 ABC, Visitationes 1747, rkps b. sygn. 
58 AKMKr, Acta visitationis, 48; Kłobuck. Dzieje miasta i gminy, s. 235. 
59 AKMKr, Acta visitationis, 53, s. 381. 
60 Kłobuck. Dzieje miasta i gminy, s. 235. 
61 E. Z i e l i ń s k a, Kultura intelektualna kanoników regularnych z klasztoru w Kra-

śniku w latach 1469-1563, Lublin 2002, s. 44-46; A. K a r b o w i a k, Dzieje szkół, s. 55; 

T. G l i ń s k i, Kanonicy regularni (bożeciałki) w opinii Długosza, [w]: Studia z dziejów, 

s. 201; S. K o t, Szkolnictwo parafialne w Małopolsce XVI-XVIII w., Lwów 1912, s. 230. 
62 Liber beneficiorum, t. 3, s. 174. 
63 Marcin z Lublina, syn Klosmana, rector ecclesie in Crassnik, wpisał się do metryki 

uniwersyteckiej w 1402 roku. Zob. Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-

1508, t. 1, Kraków 2004, s. 50. 
64 Tamże, s. 394 [77h/151]. 
65 Tamże, s. 459 [86h/262]. 
66 Tamże, s. 618, [1505h/175] 
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Żadnego natomiast studenta z Kraśnika nie odnotowano w metryce 

uniwersyteckiej z lat 1509-1551. Sugeruje to, że albo szkoła funkcjo-

nowała słabo, albo mieszczan nie stać było na dalsze kształcenie sy-

nów. W lipcu 1592 roku odbyła się w Kraśniku wizytacja biskupia. 

Konwent liczył 7 zakonników. Szkołą, którą opisano jako budynek 

murowany o trzech izbach, kierował rektor posiadający bakalaureat in 

artibus, który „plurimos scholares in liberalibus artibus instruit”
67

. 

Z wizytacji przeprowadzonej w 1598 roku wiadomo, że rektor szkoły 

za swoją prace pobierał od klasztoru 24 floreny rocznie; klasztor za-

pewniał mu również utrzymanie
68

. Akta wizytacji biskupiej z 1617 

roku informują, że budynek szkolny stał tuż obok klasztoru od strony 

północnej, był murowany i podobnie jak w 1592 roku składał się 

z trzech izb
69

. W 1637 roku wizytator wizytujący parafię z polecenia 

biskupa Jakuba Zadzika odnotował, że szkoła funkcjonowała w tych 

samych pomieszczeniach, aczkolwiek budynek wymagał gruntownego 

remontu. W tychże aktach znalazła się skromna wzmianka o obowiąz-

kach scholarów, a mianowicie, że w niedziele i święta uczestniczą 

w nabożeństwach wykonując śpiewy cantu figurali
70

. W aktach wizy-

tacji z 1689 roku odnotowano, że szkoła mieściła się w budynku 

drewnianym, ale nauczania nie prowadzono. Prepozyt Jerzy Górski 

został więc zobowiązany przez wizytatora do poszukania i zatrudnie-

nia rektora quam primum
71

. W wieku XVIII szkoła kraśnicka funkcjo-

nowała nieźle. Wizytatorzy kościelni, biskupi i zakonni, opisywali ją 

jako schola trivialis, która funkcjonowała w budynku obok klasztoru 

i przez parafię była utrzymywana. Rektor posiadał wykształcenie 

uniwersyteckie (bakałarz artium), zaś w nauczaniu wspomagali go 

kantor oraz dzwonnik kościelny
72

.  

 W Wolbromiu, niewielkim miasteczku położonym ok. 40 km na 

zachód od Krakowa, kanonicy regularni osiedli ostatecznie w 1638 

roku, ale parafia istniała tu już w 1349 roku
73

. O działalności szkoły 

———— 
67 AKMKr, Acta visitationis, 1, s. 33-36. 
68 AKMKr, Acta visitationis, 12, s. 11. 
69 AKMKr, Acta visitationis, 34, s. 12-15. 
70 AKMKr, Acta visitationis, 44, s. 32-38. 
71 AKMKr, Acta visitationis, 55, s. 47-53. 
72 AJG, Acta visitationum, s. 98-101. 
73 Zbiór Dokumentów Małopolskich, t. 2(1257-1420), wyd. S. K u r a ś, Wrocław-

Warszawa-Kraków 1962, s. 30; A. B a r d e c k a, Lokacje miast małopolskich za 
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przy parafii wzmiankują źródła z XV oraz XVI wieku, m.in. z 1513, 

1527 i 1539 roku
74

. W latach 1400-1507 studia w Uniwersytecie Kra-

kowskim podjęło siedmiu studentów z Wolbromia: Stanisław syn 

Tomasza w 1418 roku, Albin w 1419 roku, Jan syn Piotra w 1420 

roku, Wawrzyniec syn Stanisława w 1421 roku, Jan syn Piotra w 1425 

roku, Błażej syn Mikołaja w 1459 roku oraz Klemens syn Kristanczela 

w 1507 roku
75

. W latach 1509-1551 studentów z Wolbromia studiują-

cych w Krakowie było tylko dwóch: Albert syn Grzegorza w 1516 

i Błażej w 1522 roku
76

. Jeśli studenci ci nauki początkowe pobierali 

w Wolbromiu, to sugeruje to dobrą organizację szkoły farnej. Najstar-

sza wizytacja kościelna przeprowadzona w Wolbromiu w 1566 roku 

z polecenia biskupa Filipa Padniewskiego przedstawia parafię jako 

jednostkę średniej wielkości pod rządami ks. Jakuba Psczeleckiego, 

ze zniszczonym drewnianym kościołem, zniszczoną plebanią, znisz-

czonymi budynkami szkoły i szpitala, zaniedbaną duszpastersko
77

. 

W 1602 roku nie wiele się zmieniło, chociaż proboszczem był już Jan 

Gaudenty Wolbromski. Nauczanie prowadził Maciej z Żarnowca, 

którego wspomagał kantor Stanisław
78

. Sytuacji starali się zaradzić 

księża Wolbromscy – Marcin (1567-1637) i Jan Gaudenty (†1638), 

obaj związani z parafią pochodzeniem i urzędem
79

, a także sami oby-

watele wolbromscy. Jeśli chodzi o szkołę, to już 24 listopada 1632 

roku bracia Smoleńscy: ks. Szymon, dziekan kurzelowski, Wawrzy-

niec i Adam poczynili zapis, potwierdzony 23 marca 1635 roku 

w konsystorzu biskupim krakowskim, który znacznie przyczynił się 

———— 
Władysława Łokietka (1306-1333). Problematyka i stan badań. „Kwartalnik Historii 

Kultury Materialnej”, R. XXXI, 1983, s. 57n.; S. S z c z u r, Liber receptorum et 

expensarum Petri Stephani 1373-1374, [w]: MPV, t. 9: Acta Camerae Apostolicae, 

vol. 3, Kraków 1994, s. 4, 24; E. W i ś n i o w s k i, Parafie w średniowiecznej Polsce, 

s. 60, 69; K. Ł a t a k, Ksiądz Stefan Ranatowicz CRL (1617-1694). Barokowy kroni-

karz i pisarz klasztorny, Kraków 2010, s. 89; Tenże, Kultura książki w wolbromskim 

klasztorze kanoników regularnych laterańskich w czasach nowożytnych. „Echa Prze-

szłości”, t. XI, Olsztyn 2010, s. 69-90. 
74 E. W i ś n i o w s k i, Parafie w średniowiecznej Polsce, s. 361. 
75 Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508, t. 2, s. 552. 
76 Metryka czyli album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1519-1551, s. 548. 
77 AKMKr, Acta visitationis, 1, s. 231-234. 
78 AKMKr, Acta visitationis, 20, k. 73-76. 
79 Ks. Jan Gaudenty, prawnik, profesor Uniwersytetu Krakowskiego, był tu probosz-

czem od 1592 roku. Zob. AKMKr, Acta visitationis 1602, t. 20, k. 36v. 
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do rozwiązania jej kłopotów materialnych. Z zapisanej sumy rektor 

szkoły miał otrzymywać rocznie 30 florenów, zaś kantor, który uczył 

śpiewu 12 florenów. Darczyńcy nie pominęli także ubogich scholarów 

„scholam Wolbramensem frequentantium” przeznaczając na ich ubra-

nie (pro calceamentis et tunicis) 60 florenów
80

. W 1637 roku, po 

śmierci ks. Marcina Wolbromskiego, profesora Uniwersytetu, szkoła 

otrzymała wszystkie jego księgi „in profanis”
81

. Dzięki temu wol-

bromska szkoła parafialna była jedną z niewielu szkół tego typu, które 

dysponowały własną biblioteką. Nowa karta w dziejach szkoły zaczę-

ła się, gdy parafię objęli kanonicy regularni. W lipcu 1644 roku zmie-

niono dotychczasowe zasady funkcjonowania szkoły, a wśród obo-

wiązków kościelnych jej uczniów i oficjalistów pojawiło się dodatkowo 

uczestnictwo w uroczystej wotywie o św. Annie, odprawianej w każ-

dy wtorek. W czasie mszy uczniowie mieli śpiewać „figurali cantu” 

pod kierunkiem kantora i przy akompaniamencie organów. Uczestnic-

two rektora szkoły oraz kantora wynagradzano jednym florenem co 

kwartał
82

. Do końca XVII wieku szkoła funkcjonowała dobrze. O jej 

oficjalistach informują księgi metrykalne, zachowane od 1638 roku. 

Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych tegoż stulecia rekto-

rem szkoły, którego nazywano także bakałarzem był Jan Gorzelski 

„artium et philosophiae in Alma Academia Cracoviensis baccalau-

reus”, kantorem, którego powinnością było „dopomagać Rektorowi 

w uczeniu dzieci” – Krzysztof Drozdalewicz, organistą – Albert Sy-

pulski
83

. W 1672 roku stanowisko rektora szkoły zajmował Jan 

Masczykowicz
84

. Do grona jej zacniejszych uczniów w tymże wieku 

należeli: ks. Mikołaj Durończyk, syn wójtowski
85

 oraz ks. Franciszek 

———— 
80 ABC, Visitatio decanatum Wolbramensis et Leloviensis 1747, rkps b. sygn., s. 157. 
81 W testamencie spisanym 4.VII.1637 r. ks. Wolbromski oświadczył m.in.: „Caetera 

pecora, pecudes, oves suas omnes pro Praepositura in Wolbrom dando assignat. Similiter 

libros in Theologia et Iure. Libri vero in profanis scholaribus Wolbramensibus”. Zob. 

Tamże. 
82 K. Ł a t a k, Ksiądz Stefan Ranatowicz, s. 91. 
83 Tamże. 
84 10.VI.1672 r. był chrzestnym Jana Kazimierza Przybyło. 
85 Syn Mikołaja i Doroty, ur. 21.V.1640 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w Krako-

wie w 1669 r. Na marginesie aktu chrztu odnotowano po jego śmierci: „Sacerdos 

factus saecularis. Primam Missam in hac Ecclesia celebravit assistente patre Francisco 

Trzebiński CRL et multis Presbyteris A.D. 1669. Post obitum in Ecclesia Ssmi Corporis 

Christi Casimiriae sepultus”. 
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Czechowicz CRL, syn burmistrzowski
86

. Wizytacja z 1690 roku in-

formuje, że budynek szkolny był w dobrym stanie, a jej rektorem był 

Stanisław Kuchnowski, który uczył „gramaticam cum exercicio cantus 

feriis quartis”. Naukę w szkole pobierało 30 uczniów
87

. Wiek XVIII, 

epoka saska i stanisławowska, nie był dla wolbromskiego klasztoru 

kanoników regularnych zbyt szczęśliwy. Jego dochody były tak 

skromne, że nie starczało na wyżywienie zakonników, nie mówiąc już 

o remontach zespołu budynków. W 1735 roku na kapitule generalnej 

zakonu, odbytej w Krakowie, z niepokojem mówiono o stałych kłopo-

tach materialnych tego klasztoru, które przekładały się na wygląd 

budynków oraz funkcjonowanie parafii
88

. Niedobory finansowe kon-

wentu potwierdza także wizytacja biskupia z 10 grudnia 1747 roku. 

Wizytator napisał wprost, że proventus annualis vix pro victu et aliis 

domesticis expensis sufficit
89

. Trudna sytuacja klasztoru miała wpływ 

nie tylko na wygląd kościoła i budynków klasztornych, ale także na 

aktywność szkoły. Obowiązki nauczyciela pełnił wówczas Antoni 

Trojanowicz, pochodzący z Wolbromia, nieposiadający wykształcenia 

akademickiego. Budynek szkolny był w ruinie, dlatego nauczanie 

odbywało się w domu nauczyciela. Naukę pobierało tylko dziesięciu 

uczniów. Wizytator nakazał więc prepozytowi Antoniemu Czubrow-

skiemu czym prędzej i przy pomocy miasta odremontować budynek 

szkolny, a także zabezpieczyć byt nauczycielowi i kantorowi
90

. Na-

stępca prepozyta Czubrowskiego, Remigiusz Kazimierz Pałaszewski, 

sprawujący rządy w latach 1751-1754, przeprowadził pewne remonty 

w obrębie kościoła i klasztoru, ale nie powstrzymało to procesu de-

gradacji ośrodka. Zresztą, nie lepiej miało się i wyglądało miasto. 

Ubóstwo było widoczne na każdym miejscu stąd wizytator prosił pre-

pozyta o wyrozumiałość przy pobieraniu opłat od parafian za chrzty, 

śluby, pogrzeby oraz podzwonne
91

. W październiku 1782 roku komi-

———— 
86 Syn Marcina i Zofii. Do zakonu wstąpił w 1662 r., święcenia kapłańskie otrzymał 

19 VI 1666 r., zm. w Krakowie 9 IV 1690 r. 
87 AKMKr, Acta visitationis, 13, k. 4-14v. 
88 ABC, Acta Capituli Generalis Conventus SS. Corporis Christi Casimiriae ad Cracoviam 

Canonicorum Regularium S. Augustini ad. A.D. 1628, rkps. B. sygn., s. 103-106. 
89 ABC, Visitatio [...] per Perillustrem et Reverendissimus Adamum a Komorow 

Komorowski [...] expedita et absoluta, s. 16. 
90 Tamże. 
91 Tamże. 
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sarz zakonny ks. Antoni Firmian Szydłowski miał jedno określenie na 

sytuację, jaką zastał w Wolbromiu, a mianowicie: desolatio magna in 

omnibus
92

. Szkoła wówczas miała swój niewielki budynek „z sionką 

i komorą drewnianą” tuż przy kościele. Nauczanie nie szło jednakże 

najlepiej. Dostrzegł to także ks. Jacek Kochański, kanonik sandomier-

ski, który po swoim pobycie w Wolbromiu, w maju tegoż roku, tak 

pisał o tamtejszej szkole farnej: „Nic ozdobniejszego i pożyteczniej-

szego dla Kościoła jako szkoła farna, na którą, gdy tu jest przyłączo-

nym kosztem miasta wystawiony domek na dyrektora z fundacji Smo-

leńskich wyznaczone zł[otych trzydzieści i na kahale wolbromskim 

titulo judaica zł[otych] dwadzieścia. Miasta zaś do osobnego od Dzie-

ci skryptem w ręce Imć Xiędza Proboszcza oddanym obowiązało się 

płacenia i o kolej sufficienti temuż Dyrektorowi dawania. Każdy 

z Dzieci do tej szkoły oddany ma być przez Dyrektora najprzód pre-

zentowany Xiędzu Proboszczowi, którego on w przygotowany na to 

u siebie katalog ma zapisać z wyrażeniem imienia, nazwiska, lat, 

miejsca, urodzenia się i tak dyrektorowi do ćwiczenia oddać. Powi-

nien także być przynajmniej dwa razy w tydzień nawiedzać szkołę 

i o postępki dzieci w naukach dopytywać się, którzy, aby nie tylko 

o naukach, ale i w pobożności pomnażali się. Pacierza, początków 

wiary świętej i innej pobożności uczeni być mają. Spowiedź w pierw-

szą niedziele każdego miesiąca czynić i Komunię Świętą przyjmować 

w przytomności Dyrektora; na Mszy św[iętej] prymariej codziennie 

bywać, po której i modlitwach porannych hymn Pangue lingua śpie-

wać, litanię o Najśw[iętszej] Pannie Maryi z antyfona Sub Tuum Pra-

esidium odmawiać, w dni zaś uroczyste i niedziele na nabożeństwie 

parafialnym bywać; po południu też wyszedłszy z szkoły wieczorem, 

a w święta i niedziele po nieszporach psalm De profundis clamavi 

z modlitwą Deus veniae largitor w przytomności Dyrektora odmawiać 

powinni. Które to rozrządzenie Imć Xiądz Proboszcz jako pierwszy 

Rządca szkoły wypisać i w szkole dla wiadomości Dyrektora i Stu-

dentów zawieszona zostawić będzie powinien”
93

.  

 W Kurozwękach parafia posiada metrykę sięgającą XIII wieku, zaś 

kanonicy przejęli ją nie w 1451 roku, jak to można spotkać w niejed-

———— 
92 Archiwum Jasnogórskie (dalej: AJG), Acta visitationum monasteriorum, sygn. 254, 

30-34. 
93 AKMKr, Akta wizytacji, 53, s. 9-12; ABC, Teka Wolbrom, jw. 
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nej publikacji, lecz w 1487 roku z fundacji Piotra Kurozwęckiego, 

podskarbiego koronnego
94

. Ośrodek należał do fundacji skromnych
95

, 

aczkolwiek szkoła funkcjonowała przy nim od zarania dziejów. 

Wspominają o niej źródła z 1513, 1527 oraz 1539 roku
96

. W pierwszej 

połowie XVI wieku do grona jej absolwentów należeli niewątpliwie 

Marcin, syn Jana, który 12 czerwca 1530 roku wpisał się do metryki 

Uniwersytetu Krakowskiego
97

 oraz ks. Albert Kałuża (†1574) i ks. 

Gaspar (†1563), kanonicy regularni laterańscy
98

. W drugiej połowie 

XVI wieku, w związku reformacyjną aktywnością Zbigniewa Lancko-

rońskiego (†1591), właściciela miasta, sytuacja klasztoru oraz parafii 

była niezwykle trudna, aż w końcu, po śmierci prepozyta Franciszka z 

Chrzanowa w listopadzie 1570 roku, kanonicy zostali usunięci 

z Kurozwęk a ośrodek przejął zbór kalwiński
99

. Zakonnicy powrócili 

tu dopiero w ostatnich latach XVI stulecia. Organizatorem życia za-

konnego i parafialnego po powrocie zakonników był ks. Paweł Łycz-

ko. Szkoła przy parafii istniała, ale o jej aktywności nie zachowało się 

wiele szczegółów. Wizytacje biskupie i zakonne akta kapitulne z XVII 

wieku sugerują, że szkoła działała nieźle. W 1748 roku, gdy parafię 

wizytowano z polecenia bpa Andrzeja Załuskiego, w szkole naukę 

pobierało 25 uczniów
100

. Ustawiczne problemy szkoły zaczęły się 

dopiero po pierwszym rozbiorze Polski. W październiku 1786 roku 

klasztor zwizytował sam prepozyt generalny kongregacji Sebastian 

Gwirard Kwiatkowski. W surowym protokole powizytacyjnym pisał, 

że szkoła była tu od dawna, a dbał o nią i prowadził klasztor. Budynek 

szkolny wzniesiony sto pięćdziesiąt lat temu stał przy cmentarzu. 

Gdy prepozyt przybył do Kurozwęk drzwi szkoły zastał jednak za-

mknięte. Z braku odpowiednich funduszy konwent zaprzestał nauczać. 

———— 
94 E. W i ś n i o w s k i, Prepozytura wiślicka do schyłku XVIII wieku. Materiały do 

struktury organizacyjnej, Lublin 1976, s. 101-106; K. Ł a t a k, Kanonicy regularni 

laterańscy, s. 89; Tenże, Kongregacja krakowska, s. 111-115. 
95 Parafia liczyła od 700 wiernych w XV wieku do 1631 wiernych w 1787 roku. Re-

zydowało tu 4-6 zakonników. 
96 E. W i ś n i o w s k i, Parafie w średniowiecznej Polsce, s. 95. 
97 Metryka czyli album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1519-1551, s. 162. 
98 APK, K 888, n. 73, 105.  
99 AKMKr, Acta visitationis, 1, s. 56; K. Ł a t a k, Kongregacja krakowska, s. 112; 

E. W i ś n i o w s k i, Prepozytura wiślicka, jw. 
100 K. Ł a t a k, Kongregacja krakowska, s. 112. 
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Nie zważając na rzeczywiście trudną sytuację materialną klasztoru 

nakazał szkołę otworzyć i zatrudnić nauczyciela
101

. 

 Mieli kanonicy regularni laterańscy swój ośrodek w Suchej Be-

skidzkiej, któremu podlegała nieopodal leżąca parafia Krzeszów. Su-

cha należy do miejscowości starych [lokacja 1405 rok], ale parafię 

otrzymała dopiero w 1626 roku wraz z fundacją klasztoru z inicjatywy 

Piotra Komorowskiego (1580-1640), hrabiego orawskiego i liptow-

skiego oraz starosty oświęcimskiego. O wiele starszą, bo czternasto-

wieczną metryką cieszy się parafia w Krzeszowie, należąc tym samym 

do najstarszych na terenie podbabiogórskim
102

. Jeśli chodzi o parafię 

Krzeszów, to zachowane źródła do połowy XVI wieku nie odnotowu-

ją tu istnienia szkoły (1513, 1527, 1539)
103

. Dopiero w protokole wi-

zytacji biskupiej z 1598 roku odnotowano, że przy kościele był dom 

z polem dla rektora szkoły, aczkolwiek jego nazwiska nie przytoczo-

no, co pozwala domniemywać, że nauczania nie prowadzono. Zresztą 

parafia była zaniedbana, od wielu lat nie miała także proboszcza, 

a nabożeństwa odprawiał tu dojeżdżający z Rychwałdu wikariusz
104

. 

Wydaje się zatem, że szkoły i nauczanie organizowali zarówno 

w Suchej, jak i w Krzeszowie dopiero kanonicy. Najstarsza wzmianka 

i działalności szkoły w Suchej pochodzi z 1648 roku. Świadkiem za-

ślubin Macieja Wołka i Reginy Błachucianki był wówczas rector 

scholae – Bartłomiej Zarzecki z Żywca
105

. Z tego samego roku pocho-

dzi pierwsza wzmianka o nauczaniu w Krzeszowie. Jako chrzestny 

wystąpił tu rector scholae [rektor szkoły] – Sebastian Frycowicz
106

. 

W 1665 roku rozgorzał zacięty spór o dziesięciny między właścicie-

lem dóbr suskich Janem Wielopolskim i klasztorem, który reprezen-

tował prepozyt Jan Naramowski. Urażony magnat, jak zapisał w kro-

nice ks. Stefan Ranatowicz, tak dał się ponieść nerwom, że nie tylko 

klasztorowi dokuczył, ale zrujnował także szkołę. Sprawę wyciszyło 

———— 
101 AJG, Acta visitationum monasteriorum, sygn. 254. 
102 K. Ł a t a k, Ksiądz Stefan Ranatowicz CRL, s. 94-102; M. L e ś n i a k i e w i c z, 

B. W o ź n i a k, Sucha Beskidzka wczoraj i dziś, Sucha Beskidzka 2005; M. L e -

ś n i a k i e w i c z, B. W o ź n i a k, Parafia w Suchej Beskidzkiej, Kraków 2008; Sucha 

Beskidzka, red. J. H a m p e l, F. K i r y k, Kraków 1998. 
103 E. W i ś n i o w s k i, Parafie w średniowiecznej Polsce, jw. 
104 AKMKr, Acta visitationis, s. 173-174v. 
105 Sucha Beskidzka, s. 75. 
106 K. Ł a t a k, Ksiądz Stefan Ranatowicz CRL, s. 96-97. 
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dopiero ustąpienie prepozyta z urzędu. Uspokojony Wielopolski odre-

staurował budynki klasztorne i odbudował szkołę
107

. O programie 

nauczania w szkole w XVII wieku niewiele wiadomo, natomiast spo-

śród jej absolwentów przywołać wypada ks. Marcina Ziemlewicza. 

Ten urodzony w 1644 roku i niezwykle uzdolniony syn miejscowego 

organisty wstąpił w 1664 roku do zgromadzenia kanoników regular-

nych. Święcenia kapłańskie otrzymał 1 marca 1670 roku w Krakowie. 

Był lektorem filozofii i teologii w studium zakonnym Krakowie, ka-

znodzieją w kościele Mariackim, mistrzem nowicjatu, przeorem kon-

wentu generalnego. Zmarł nieoczekiwanie 26 września 1680 roku, 

powszechnie żałowany. W annałach klasztornych pisano o nim, jako 

mężu wyjątkowym i niezwykle uczonym, lampie i geniuszu zakonu
108

. 

Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku Sucha dostała się pod 

panowanie austriackie. Dwa lata później kanonicy regularni utracili 

zwierzchnictwo i kontrolę nad szkołami w Suchej i w Krzeszowie. 

Stosownie bowiem do zarządzenia cesarzowej Marii Teresy z 6 grud-

nia 1774 roku dotychczasowe szkoły parafialne stały się jednoklaso-

wymi szkołami trywialnymi i przeszły pod zarząd państwowy
109

.  

 

_________ 

 

 

———— 
107 „Eodem Anno [1665] Dissidium grave inter praepositum Suchensem Joannem 

Ignatium Naramowski, et Joannem Wielopolski Dapiferum Regni, haeredemque in 

Sucha, et aliis adiacentibus, decimam manipularem accipien. Loci ordinario aperuit 

volens illam pro Conventu suo Suchensi impetrare. Hinc inter eos orta gravissima 

discessio, nam e vestigio haeres ira accensus, antiquas granities in Originali fundatio-

ne Conventus praescriptas, tamquam invalidas esse pronunciavit, certum fundum cum 

subdito uno Monasterii advenit, scholam et aliam domum (quasi in fundo opsius 

Domini esset) funditus evertit, et cum scandalo subditorum multa mala Conventui 

facere coepit, litteras praepositi generalis, et suffraganei Cracoviensis flocci pendens, 

contempsit itaque dissidio illo gliscente, post multas utremque ortas concertationes, eo 

denevit, ut praepositus a suo amoveretur officio, quo amoto, Haeres inductus est ad 

satisfactionem, pro damnis et iniuris, quibus totum affecerat Conventum; nam omnia 

restituit, scholasque et aliam domum aedificavit novam, novamque limitum inscriptio-

nem fecit, adempto tamen uno monte Conventui versus villa Grzechinia dictam, ubi 

exciditur lapis”. Zob. S. Ranatowicz, Casimiriae civitatis, k. 42. 
108 K. Ł a t a k, Ksiądz Stefan Ranatowicz CRL, s. 107-109. 
109 Sucha Beskidzka, s. 187. 
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KAZIMIERZ ŁATAK 

 

PAROCHIAL SCHOOLS OF CANONS REGULAR  

OF THE LATERAN IN MAŁOPOLSKA  

(LITTLE POLAND)  

IN TIMES OF OLD POLAND 

 

Summary 

 

 Canons Regular of the Lateran Congregation have been present in Poland since the turn 

of the 11th – 12th century. In times of Old Poland  they had six provostries in Little Poland – 

at the parish of Corpus Christi Church in Kazimierz near Cracow, in Kłobuck with a sub-

sidiary in Truskolasy, in Kraśnik, in Kurozwęki, in Sucha Beskidzka with a subsidiary in 

Krzeszów and in Wolbrom with a subsidiary in Dłużec. All those centers functioned to-

gether with parishes, at which – in turn – schools existed. Some schools, as for example 

those in Cracow or Wolbrom, had been founded before the parish was taken over by the 

Canons Regular, others were organised under their management. The compilation of the 

obtained source data concerning those schools in times of Old Poland shows quite clearly 

that their history and activity was closely connected with the history of the country, the 

history of the Catholic Church and the history of the Order. Even at the beginning of the 

17th century the schools resembled in their form the medieval school model. The reform of 

the Order and its institutions carried out by provost Marcin Kłoczyński (1612-1644) result-

ed in introducing Tridentine decisions in schools, as well as some elements borrowed from 

the Jesuits and Piarists. Wars and the crisis of the half of the 17th century did not signifi-

cantly influence the activity of canon schools in Little Poland. It is only in the 18th century 

that we can speak about unsatisfactory condition of the schools, which, however, can be 

explained not by the Order’s lack of care, but by wars and economic breakdown. The 

remaining records of monastic visitations quite often mention that the convent’s income 

was so small that sometimes it did not suffice for its daily maintenance. As a rule the ad-

ministrative positions were held by clerks with university education. They usually had 

a permanent salary and the right of board and lodging in the convent. The school to deserve 

most merit out of all schools managed by Canons Regular in Little Poland in the times of 

Old Poland, is the one at the Corpus Christi Convent in Kazimierz near Cracow. 

 
Translated by Hanna Rybkowska 
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SZKOLNICTWO PARAFIALNE 

NA ZAMAGURZU SPISKIM 

(POŁOWA XVII W. – TRZECIA ĆWIERĆ XVIII W.) 
 
 
 Zamagurze położone jest w północno-zachodniej części Spisza 

między nurtami Dunajca i Białki, masywem Małych Pienin i grzbie-

tem Magury Spiskiej. Od XIV w. pod względem administracji ko-

ścielnej podlegało prepozyturze spiskiej, utworzonej w Królestwie 

Węgierskim na dolnym Spiszu w początkach XIII wieku
1
. W śre-

dniowieczu prepozytura spiska miała status samodzielnej terytorialnej 

struktury podporządkowanej bezpośrednio Stolicy Apostolskiej, jed-

nak równocześnie uznawanej za część ostrzyhomskiej prowincji ko-

ścielnej czyli prymasowskiej metropolii Węgier
2
. Prepozyci spiscy 

uzyskali większość uprawnień biskupich z wyjątkiem bierzmowania 

i wyświęcania księży. Ich kompetencje i przywileje zostały rozszerzo-

ne dzięki bullom papieskim w latach 1458 i 1472. Ten obiecujący 

awans został przerwany w okresie reformacji. Węgierski Kościół Ka-

tolicki poniósł wtedy bolesne straty w postaci masowych apostazji 

kleru i wiernych, sekularyzacji klasztorów oraz utraty wielu parafii, 

także na Spiszu. Na synodzie prowincji 1557 r. arcybiskup metropoli-

ta Ostrzyhomia rozciągnął swą jurysdykcję jako ordynariusz na teryto-

rium Spisza. Na synodzie prepozytury spiskiej w 1560 r. ogłoszono jej 

nowy status jako wikariatu wieczystego archidiecezji ostrzyhomskiej. 

W takiej formie prawnej ta jednostka przetrwała do 1776 r., gdy to 

———— 
1 J.Š p i r k o, Začiatky spišského biskupstva, Snahy v minulosti o jeho utvorenie, 

[w:] Mons Sancti Martini, Ružomberok 1947, s. 23; Historia Scepusii, vol. I, Bra-

tislava-Kraków 2009, s. 564. 
2 Š p i r k o, op. cit., s. 26-27; H. R u c i ń s k i, Cirkevné štruktúry na Spiši v neskorom 

stredoveku, [w:] Historia Scepusii, vol. I, s. 400-401; Štátny Archiv v Levoči 

[ŠA Lev.], M. K a m e n i c k á, Kanonické vizitácie na Spiši ako historický prameň, 

Bratislava 1972, maszynopis pracy doktorskiej, s. 20-21. 
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z woli cesarzowej Marii Teresy została erygowana diecezja spiska 

obejmująca trzy komitaty węgierskie: Spisz, Orawę i Liptów
3
.  

 Okres analizowany w niniejszej publikacji wyróżnia się szczegól-

nymi cechami. Już od średniowiecza, ale ze szczególną intensywno-

ścią w XVI-XVIII w. Zamagurze zostało objęte polską kolonizacją 

chłopską z przyległych ziem Sądecczyzny i Podhala, jak również 

z odleglejszych rejonów Małopolski, a nawet Mazowsza. Ogromna 

większość mieszkańców, tworząca z biegiem czasu etnograficzną 

wspólnotę górali spiskich, należała do polskiego obszaru etnicznego, 

także pod względem językowym
4
. Jedynie trzy wioski zasiedlili od 

XVI w. w większości przybysze ruscy i wołoscy. W innych wsiach ta 

fala imigracji została rychło wchłonięta przez osadników polskich. 

Ludność napływająca z Polski wytrwale broniła swego wyznania ka-

tolickiego. Przetrwała w biernym oporze czasy dominacji luterańskich 

właścicieli ziemskich i zaboru parafii wiejskich przez luteranów
5
. 

W drugiej i trzeciej ćwierci XVII w. dzięki konwersji miejscowych wła-

ścicieli ziemskich na katolicyzm, albo też przejęciu dóbr przez szlach-

tę katolicką, nastąpiła rekuperacja parafii, plebanii i szkół wiejskich na 

rzecz Kościoła Rzymskiego. Pod względem religijnym kraina ta odzy-

skała trwale charakter katolicki. Treści kultu i manifestacje pobożności 

ludowej przybrały postać o wiele bogatszą niż w okresie przedreforma-

cyjnym
6
. Po odzyskaniu parafii prepozytura spiska nie miała dosta-

tecznych kadr duszpasterskich. Pozyskano więc sukurs diecezji są-

siedniej czyli krakowskiej. W ten sposób w ciągu blisko dwóch stuleci 

na ziemię polską pod względem zasiedlenia, ale politycznie węgierską 

przybywali księża polscy wraz z personelem pomocniczym tejże na-

rodowości. Osadnicy polscy na Zamagurzu otrzymali tym samym 

rodzimą opiekę duszpasterską, język ojczysty w katechezie i szkole, 

polskie słowo w nabożeństwach, dostęp do polskiej książki. 

 W omawianej epoce, do czasu ustanowienia diecezji spiskiej 

(1776), na Zamagurzu przeprowadzono siedem wizytacji generalnych. 

———— 
3 Š p i r k o, op. cit., s. 46-47, 57-58. 
4 Zob. T. M. T r a j d o s, Szkice z dziejów Zamagurza, Kraków 1991, passim; Idem, 

Zamagurze Spiskie – fenomen przetrwania polskości, Szczawnica 1990, passim. 
5 Zob. T. M. Trajdos, Reformacja i kontrreformacja na Spiszu, [w:] Terra Scepusiensis, 

Levoča-Wrocław 2003, s. 480-481. 
6 T. M. T r a j d o s, Nowe nurty w życiu religijnym społeczności katolickiej na Spiszu 

i Orawie w XVII wieku, „Historické štúdie”, t. 41, 2000, s. 81-114. 
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W 1655 r., w trakcie rekatolicyzacji, ten okręg odwiedził anonimowy 

kanonik z kapituły spiskiej, posłany przez prepozyta Jánosa Pálfa-

lvaya (1655-1663). Rok później sam prepozyt w towarzystwie kano-

nika Mártona Bilcsányi dokonał objazdu korekcyjnego
7
. W 1693 r. 

wizytację przeprowadził prepozyt Lászlo Mattyasowsky (1689-1696), 

a w 1700 r. prepozyt János Zsigray(1696-1718)
8
. W 1712 r. mimo 

trudnej sytuacji po rebelii Franciszka II Rakoczego i po wygaśnięciu 

potwornej epidemii dżumy udało się zwizytować Zamagurze wikariu-

szowi generalnemu prepozytury, kanonikowi Istvánowi Loviskovi-

chowi
9
. W 1731 r. nastąpiła skrupulatna wizytacja prepozyta Johana 

Peltza (1725-1740)
10

. W latach 1751-1754 objeżdżał niektóre parafie 

na Zamagurzu sam prymas-arcybiskup ostrzyhomski i zarazem 

zwierzchni żupan Spisza (comes supremus) Miklos Csáky
11

.  

 Ten bogaty materiał źródłowy z biegiem czasu uległ jednak niefor-

tunnym uszczupleniom. Protokoły wizytacyjne z lat 1693 i 1712 dotarły 

do nas opublikowane tylko we fragmentach, zaś oryginały i kopie ręko-

piśmienne przepadły. Wizytacja Csáky’ego na Zamagurzu ocalała tylko 

dla trzech parafii, i to w złym stanie zachowania. Natomiast teksty wi-

zytacyjne z lat 1655-1656, 1700 i 1731 przetrwały bez uszczerbku, przy 

czym wizytacja z 1700 r. w części dotyczącej Zamagurza była już dwu-

krotnie wydana drukiem. Dwie parafie zamagurskie (Łapsze Niżne 

i Spiskie Hanuszowce) znajdowały się w posiadaniu miechowitów-

bożogrobców jako placówki inkorporowane. Tym samym podlegały 

wizytacjom zakonnych prepozytów generalnych z Miechowa. Zacho-

———— 
7 ŠA Lev., kserokopia rękopisu-autografu, Visitatio Ecclesiarum Terrae Scepusiensis 

per Joannem Palffalvay Episcopum Varadinensem ac Praepositum Scepusiensem 

peracta Anno Domini 1656 Quam alia longe fusior in eodem hoc opere praecedit sed 

Visitatore non nominato de Anno 1655, s. 131-208. 
8 J. H r a d s z k y, Additamenta ad initia, progressus ac praesens status Capituli ad 

Sanctum Martinum de Monte Scepusio, Szepesváralja 1903-1904, s. 246-257 i wg 

indeksu; T. M. T r a j d o s, Wizytacja Zsigraya z roku 1700 na Zamagurzu Spiskim, 

Szczawnica 1992, passim; K a m e n i c k á, op. cit., s. 31-34. 
9 H r a d s z k y, op. cit., s. 568, 630; K a m e n i c k á, op. cit., s. 35. 
10 ŠA Lev., fond: Spišské biskupstvo, oddelenie: Kanonické vizitácie, Visitatio Eccle-

siarum Terrae Scepusiensis per... Joannem Peltz...Ejusdem Scepusiensis Praepositum 

Archiepiscopatus Strigoniensis Generalis Vicarium... peracta Anno Domini 1731, 

s. 275-298; K a m e n i c k á, op. cit., s. 39-40. 
11 K a m e n i c k á, op. cit., s. 49-50. Por. S. W e b e r, Zipser Geschichts – und Zeit-

bilder, Leutschau 1880, s. 125-126. 
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wały się teksty tych wizytacji z lat 50-tych XVIII w., które stanowią 

cenne uzupełnienie obserwacji życia religijnego i organizacji tych para-

fii. W sumie posiadamy materiał, który umożliwia podjęcie m.in. kwe-

stii szkolnictwa parafialnego na tej górskiej ziemi, zasiedlonej przez 

Polaków, ale na rubieży terytorium węgierskiego. 

 

 I. Sieć parafialna a liczba szkół 
 
 W omawianej epoce istniało 28 miejscowości zamieszkałych przez 

ludność wyznania rzymsko-katolickiego. Były to jedynie wioski, osady 

rolnicze albo rolniczo-pasterskie na gruntach własności szlacheckiej, 

magnackiej lub kościelnej. Tylko jedna miejscowość, Stara Wieś Spi-

ska, miała od końca XIV w. formalnie przywileje miejskie (miasteczka 

prywatnego), ale w okresie nowożytnym de facto była to duża wieś, 

zamieszkała przez rolników i rzemieślników w majątku kościelnym 

(Czerwonego Klasztoru). W XVII w. ten majątek dzierżawiony był 

przez magnaterię węgierską, zaś od 1710 r. przeszedł we władanie 

eremu kamedułów. 

 Wedle stanu z lat 1655 i 1700 na te 28 miejscowości istniało 

12 parafii i 3 filie z własnymi kościołami. W 1731 r. funkcjonowało 

13 parafii i 2 filie z kościołami. Kilka parafii było jednowioskowych, 

inne obejmowały przeważnie po dwie lub trzy wioski. Całe Zamagu-

rze należało do „bractwa dunajeckiego” (fraternitas), odpowiednika 

dekanatu. Wedle wizytacji z lat 1655 i 1700 szkoły działały w każdej 

parafii. Wizytacja 1731 r. zaświadcza, że szkoły istniały nie tylko 

w każdej parafii, ale też w jednej filii (Jurgów). Z punktu widzenia 

zasad edukacji na szczeblu elementarnym i potrzeb mieszkańców był 

to stan optymalny i nigdy w tej epoce nie uległ załamaniu
12

.  

 

 II. Wygląd szkół 
 
 Wizytatorzy nie widzieli potrzeby szerszego rozpisywania się na 

ten temat, niemniej z suchych uwag można wnioskować, że szkoły 

umieszczano w bardzo skromnych budynkach drewnianych, niewiele 

———— 
12 Por. M. A d a m c z y k, Szkolnictwo ludowe w obwodzie sądeckim w latach 1772-1848, 

„Rocznik Sądecki”, t. XVIII, 1987, s. 37. W dekanacie spiskim diecezji krakowskiej 

(na Spiszu pn. wsch.) istniejącym do 1787 r. (ostatni rok już w granicach diecezji 

tarnowskiej) też wszystkie parafie dysponowały szkołami. 
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różniących się od chałup chłopskich. W tymże czasie w diecezji kra-

kowskiej taka chałupa „szkolna” miała najczęściej dwie izby – jedną 

przeznaczoną do nauki, drugą na mieszkanie nauczyciela
13

. Szkoły 

zamagurskie z pewnością nie wyróżniały się ‘godniejszym’ wyglą-

dem. Wszędzie jednak dbano o wzniesienie specjalnego budynku do 

nauki. Tylko w 1655 r., u progu nowej epoki, w dwóch wsiach, Lech-

nicy i Łapszach Wyżnych brakowało jeszcze osobnej szkoły. W przy-

padku tej drugiej wsi owa niedogodność wynikała ze świeżej metryki 

erygowania parafii zaledwie kilka lat wcześniej. Nauka odbywała się 

tam prowizorycznie w domu sołtysa. Rychło jednak w obu wspo-

mnianych wsiach powstały osobne budynki szkolne. Lokalizowane 

były prawie zawsze w najbliższym sąsiedztwie kościoła i plebanii, na 

własnym gruncie szkolnym lub gruncie plebańskim
14

.  

 Wizytatorzy zdawali sobie sprawę z ubóstwa tych przybytków 

wiejskiej edukacji nawet po bardzo pobieżnej obserwacji. W 1655 r. 

goszczący we Frydmanie kanonik określił stan szkoły jako zadawala-

jący („satis capacem”), z uznaniem podkreślając, że kryta jest porząd-

nym dachem. Podczas tejże wizytacji szkoła w Niedzicy została okre-

ślona jako „ubożuchna” (miserrima), a w Maciaszowcach – „uboga”. 

W 1731 r. we wsi Jurgów, należącej do 1741 r. do parafii Łapsze Wy-

żne, ale od 1650 r. z własnym kościołem, na prośbę nauczyciela właści-

ciel ziemski łożył na budowę szkoły, która rychło spłonęła i została 

odbudowana około 1740 r.
15

.Według noty zapisanej w niedzickich 

księgach metrykalnych w 1762 r. parafianie „dawno” zbudowali szkołę 

na gruncie na to przeznaczonym (fundus scholae) za kościołem
16

. 

W nocie zapisano granice tego „funduszu”: aż do brzegu rzeczki wiej-

skiej [Niedziczanki] i do pólka, do miedzy gruntu pana Jánosa Almassy 

[ zagrodowy szlachcic węgierski tzw. kurialista]. Grunt szkolny przyle-

gał też do starego cmentarza parafialnego, co również zdarzało się bar-

———— 
13 J. K o w a l i k OMI, Szkolnictwo parafialne w archidiakonacie sądeckim od XVI do 

XVIII wieku, Lublin 1983, s. 48; K. K r á l, Z historických osudov Spišských Hanušo-

viec, [w:] Spiš, Vlastivedný zbornik, t. 2, Košice 1968, s. 187, określił szkołę 

w Hanuszowcach XVII-XVIII w. jako „skromną, drewnianą chałupę”. 
14 K o w a l i k, op. cit., s. 44. 
15 Archiwum parafii Jurgów, Liber Ecclesiae Catholicae Jurgoviensis seu Matrica per 

me Adamum Pluciński comparata a Partu Virginis A.1743 et ab A. 1742. 
16 Archiwum Parafii Niedzica, G. B r u m i r s k i SP, Niedzica, zarys historii parafii 

i kościoła, 1966, maszynopis, s. 63, nota z księgi metrykalnej 1742-1775. 
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dzo często. Nie od rzeczy będzie dodać, że parafia niedzicka powstała 

już w pierwszej ćwierci XIV w., zatem szkoła „dawno zbudowana” 

istniała niewątpliwie już w okresie średniowiecznym pod opieką kar-

tuzji z Czerwonego Klasztoru, gdyż ta parafia była do niej wcielona aż 

do 1563 roku
17

. Z kolei w parafii miechowitów w Łapszach Niżnych 

wedle wizytacji zakonnej 1758 r. na gruncie plebańskim znajdowała 

się chałupa „powszechnie zwana szkołą”, gdzie uczono młodzież
18

. 

 

 III. Nauczyciele 
 
 W terminologii łacińskiej, stosowanej w protokołach wizytacji, byli 

określani mianem „ludimagister” albo „rector scholae”
19

. W ówcze-

snych wioskach Zamagurza uczyli niemal zawsze nauczyciele pocho-

dzenia polskiego. Jako podwładni plebanów byli sprowadzani przez 

polskich księży z diecezji krakowskiej, na ogół z bliskich rejonów, 

z Podhala lub obszaru pienińskiego. Wielu z nich wywodziło się 

z miejscowych rodzin chłopskich. Uczyli zatem w rodzinnej wiosce 

lub wioskach sąsiednich. Wizytacje tego czasu nie napomykają o ich 

przygotowaniu zawodowym i wykształceniu. Można jednak snuć 

przypuszczenia per analogiam z sytuacją w Małopolsce
20

. Zazwyczaj 

kończyli jedynie szkołę parafialną. Jeśli pochodzili z miast, zyskiwali 

głębszą wiedzę w szkole farnej. Coraz częściej zdarzali się jednak 

absolwenci pijarskiego kolegium w Podolińcu, doskonale wykształce-

ni, obeznani z metodami dydaktycznymi tego zakonu. 

 Wizytator z 1655 r. wspominał, że nauczyciel w Lechnicy posiadał 

dobrą bibliotekę szkolną
21

. Pedagodzy i plebani sprowadzali polskie 

śpiewniki (kancjonały), katechizmy, psałterze i ewangeliarze. Na tych 

tekstach uczono języka ojczystego. Zachowały się liczne inwentarze 

bibliotek plebańskich z tego czasu. Sprowadzano do nich wiele ksią-

———— 
17 T. M. T r a j d o s, Kult publiczny w parafii niedzickiej w ujęciu historycznym, [w:] 

Studia z dziejów kościoła św. Bartłomieja Apostoła w Niedzicy, pod red. ks. Z. K l i -

s i a, Kraków 2006, s. 12-15. 
18 Archiwum ABMK, Lublin, Visitatio Ecclesiarum per Scepusium in Regno Hunga-

riae Dioecesis Strigoniensis... peracta per... Jacobum Barankiewicz Rectorem Eccle-

siae Chełmensis, Anno Domini 1758 Ultimis Diebus Aprilis, k. 280 v. 
19 Por. K o w a l i k, op. cit., s. 52.  
20 Ibidem, s. 62-63. 
21 T. M. T r a j d o s, Kościół, plebani i parafia w Lechnicy w drugiej połowie XVII w. 

i pierwszej połowie XVIII w., „Prace Pienińskie”, t. 12, 2002, s. 73. 
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żek drukowanych po polsku: wykłady prawa kanonicznego, traktaty 

teologiczne, specjalnie polemiki z protestantami, pomoce kaznodziej-

skie, rozprawy historyczne. Z tych księgozbiorów korzystali też nau-

czyciele. Zdolniejsi i lepiej wykształceni plebani-Polacy z Zamagurza 

posiadali rozliczne kontakty z oficynami krakowskimi, a także ze 

środowiskiem dydaktycznym i naukowym Akademii Krakowskiej. 

Z więzi tych korzystały szkoły zamagurskie, bo książki dowożono 

najczęściej z Krakowa
22

.  

 Wizytatorzy trzymali się naturalnie schematu oceny. Musieli ocenić 

religijność i prawowierność oraz zapisać deklarację wyznania każdego 

nauczyciela („professionem fidei emisit”). Notowano zatem lapidar-

nie: „catholicus”, ewentualnie „firmus catholicus”. Inny kandydat nie 

znalazłby zatrudnienia. Nie uzyskałby akceptacji ani zwierzchnika-

plebana, ani samej gromady czyli parafian. Wizytatorzy badali też 

pilność nauczycieli w obowiązkach, dobre obyczaje i uczciwe życie. 

Baczną uwagę zwracano na zachowanie posłuszeństwa względem 

plebana. Nauczyciel był bowiem wedle prawa kościelnego ważnym 

pomocnikiem duszpasterza w rozmaitych obowiązkach na terenie 

parafii. W protokołach wizytacji z lat 1655-1656 szczegółowo okre-

ślano te obowiązki i zakres służby kościelnej, którą musiał podjąć 

nauczyciel niezależnie od zajęć szkolnych. 

 Kanonik wizytujący Zamagurze w 1655 r. miał podejście bardziej 

praktyczne, a mniej formularzowe. Z lubością notował realia życia 

parafialnego, dostrzegał sporo ciekawych drobiazgów, a przez to zo-

stawił pełniejszy obraz zachowań lub choćby rys osobowości nauczy-

cieli tego czasu. Naturalnie wszyscy prezentowali się jako pobożni 

i wytrwali katolicy. Oczekiwano tego od nich świeżo po odebraniu 

parafii z rąk luterańskich. Stanisław Wojciechowski w Lechnicy wy-

różniał się pięknym śpiewem w kościele, zapewne miał talent mu-

zyczny. Stefan Raczewski w Kacwinie gorliwie katechizował. Jan 

Prandyczowski w Łapszach Niżnych zawiódł plebana-miechowitę, bo 

„żył z nim w niezgodzie”. Sprzeczkom nie było końca, nie wiemy 

jednak, czy wina nie leżała po stronie plebanii. Młody nauczyciel 

z Łapsz Wyżnych Jakub Cybulski pochodził z miejscowej rodziny 

chłopskiej i mieszkał w gospodarstwie brata w pobliżu sołtystwa. 

———— 
22 E. P a v l i k, Poľské vplyvy a Spišská Magura, [w:] Spiš, Vlastivedný zbornik, t. 2, 

Košice 1968, s. 117-118. 



TADEUSZ M. TRAJDOS 388 

Pleban i gromada byli z niego bardzo zadowoleni. To tam właśnie, jak 

wspomniałem, nie było jeszcze budynku szkolnego, więc Cybulski 

nauczał w domu sołtysa. We Frydmanie Tomasz Czernicki opiekował 

się solidnie biblioteką kościelną, ale miał ‘drobną’ przywarę: pociągał 

z gąsiorka. Pleban usiłował odzwyczaić go od trunków, lecz bez rezul-

tatu. W Rychwałdzie w 1656 r. uczył Tomasz Czechowicz, uznany 

przez plebana i gromadę za idealnego pedagoga. Urząd ten pełnił jesz-

cze po 1660 r.
23

 Dobrą opinią cieszył się też w 1655 r. Andrzej Gar-

licki, uczący w Niedzicy. Gorzej było wtedy w Starej Wsi. Nauczyciel 

tamtejszy Franciszek Pędzich[Prendich] alias Korczyński, „wytrwały 

katolik”, użytkownik zasobnej biblioteki, wykazał się „niedobrymi 

obyczajami”, chociaż obiecał poprawę
24

. W Maciaszowcach pracował 

w 1655 r. Krzysztof Zaczek, przedstawiony w następujący sposób: 

„prostaczek, ale chwalony przez plebana i gromadę”. 

 W 1731 r. prepozyt Johan Peltz przygotował sprawozdanie w spra-

wie szkół o wiele bardziej schematyczne. Wszyscy nauczyciele złożyli 

katolickie wyznanie wiary, prowadzili życie bogobojne i uczciwe, wy-

kazali się przykładnymi obyczajami, zachowali gorliwość w obowiąz-

kach i posłuszeństwo plebanom. Trudno uwierzyć w tę laurkę. W tymże 

czasie personel nauczający na Zamagurzu był nadal polski, ale zdarzali 

się „obcoplemieńcy”. W dziewięciu wsiach pracowali Polacy (Lechnica 

– Stefan Muszalski, Leśnica – Maciej Muszański
25

, Jurgów – Mikołaj 

Skutowski, Łapsze Wyżne – Michał Wiśnicki, Kacwin – Franciszek 

Czapnicki, Niedzica – Wojciech Hortulański, Nowa Biała – Franciszek 

Seligowicz, Krompachy – Wojciech Cybulski, Frydman – Tomasz 

Kopnicki. Nie wiadomo, jakiej narodowości był nauczyciel pracujący 

jednocześnie (czego zazwyczaj nie praktykowano) w dwóch parafiach – 

Hanuszowcach i Rychwałdzie, Jan syn Augustyna [Augustini]. Nau-

czyciela z Maciaszowców 1731 r. Wojciecha Senari, który przepraco-

wał tam ponad dwadzieścia lat, w 1752 r. wizytujący arcybiskup Csáky 

nazwał „spiskim Słowako-Polakiem” (Slavo-Polonus Scepusiensis)
26

. 

———— 
23 Ibidem, s. 119. 
24 Por. B. M a l c o v á, Školstvo do roku 1918, [w:] Spišská Stará Ves, red. B. M a l -

c o v á, Prešov 2008, s. 118, 126 z błędem w odczycie nazwiska (Brendich-Brendič). 
25 T. M. T r a j d o s, Życie religijne w Leśnicy (Pienińskiej) do połowy XVIII w., 

[w:] Res Gesta Meridionales et Orientales, Studia ad Memoriam Professoris Henrici 

Ruciński, red. E. B a g i ń s k a, Białystok 2009, s. 205-206. 
26 P a v l i k, op. cit., s. 119. 
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Władze węgierskie często nazywały tak Polaków urodzonych na tej 

ziemi. Senari pochodził więc z rodziny polskich przesiedleńców, może 

skoligaconej z rodziną słowacką. W 1759 r. przeniósł się do szkoły 

w Starej Wsi
27

. Trudno wyrokować o narodowości nauczyciela ze Sta-

rej Wsi wzmiankowanego w 1731 i 1737 r., Jana Wrazkowicza (w innej 

lekcji – Wrakowicza)
28

. Z rodziny słowackiej, ale całkowicie zasy-

milowanej w polskim otoczeniu, pochodził nauczyciel w Łapszach 

Niżnych w 1731 r. Szymon Hlavač ( w pisowni węgierskiej – Hlavacs). 

Ta rodzina mieszkała zresztą dłużej w sąsiedniej Niedzicy. 

 Znamy oczywiście o wiele więcej nazwisk ówczesnych nauczycieli 

polskich na Zamagurzu
29

. W Hanuszowcach XVII w. byli to m.in. 

Krzysztof Zwierzyk (1654), Andrzej Ogiba (1661), Marcin Zagórski 

(1663), w Rychwałdzie – Jan Rojewicz w trzeciej ćwierci XVII w., 

w Starej Wsi – rodziny nauczycielskie Szostakowiczów i Bratkowi-

czów. Po Pędzichu już w 1655 r. nauczycielem został Wawrzyniec 

Szostakowicz, w 1661 r. Wojciech Szostakowicz, w 1681 r. Jan Szo-

stakowicz. Z rodziny konkurencyjnej Jakub Bratkowicz wymieniony 

jest w r. 1651, a Maciej Bratkowicz w 1659 r., lecz nie zagrzał długo 

miejsca, bo już w 1662 r. objął szkołę w niedalekich Maciaszowcach. 

W 1679 r. pracował w Starej Wsi nauczyciel Stefan Dwornicki. 

Ta rodzina wydała też plebanów zamagurskich. U miechowitów 

w Łapszach Niżnych w 1712 r. nauczycielem był Mikołaj Fianto-

wicz
30

. W Starej Wsi zdarzali się obcy przybysze n.p. Jerzy Hankoci 

(1760 r., Węgier ?) lub Sonarius(?) w 1771 r. 
 

 IV. Program szkolny 
 
 Wizytatorzy tej epoki nie zajmowali się bliżej treścią nauczania 

szkolnego. Można jednak odnieść się do ustaleń synodalnych i prak-

tyki pedagogicznej zarówno w archidiecezji ostrzyhomskiej, jak też 

diecezji krakowskiej
31

. Stawiano sobie zadania dość ambitne. W skład 

———— 
27 M a l c o v á, op. cit., s. 126. 
28 Ibidem, s. 126. 
29 Ibidem, s. 118,126; K r á l, op. cit., s. 187; P a v l i k, op. cit., s. 119. 
30 H r a d s z k y, op. cit., s. 630. 
31 I. C h a l u p e c k ý, Vzdelanosť a kultúra spišských mest a mestieček v 15.-18. 

storoči, „Historický časopis” R. 35, 1987, č. 3, s. 427; V. R u ž i č k a, Školstvo na 

Slovensku v období neskorého feudalízmu, Bratislava 1974, s. 70, 74; K o w a l i k, 

op. cit., s. 26,103,110-112. 
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programu dla szkół parafialnych wchodził przede wszystkim kate-

chizm, wraz z lekturą listów św. Pawła, następnie wykład łaciny kla-

sycznej na poziomie elementarnym (gramatyka, umiejętność czytania 

i pisania, przekłady prostych tekstów) oraz historia i arytmetyka. 

Wielką uwagę przykładano do przyswojenia kalendarza kościelnego 

(porządku świąt i postów) oraz śpiewu w kościele. Aż do ostatniej 

ćwierci XVIII w. językiem wykładowym w szkołach zamagurskich 

był język polski
32

. A zatem język w szkole był tożsamy z językiem 

domowym i rodzinnym. Ta słuszna zasada uległa zmianie pod wpły-

wem dyrektyw nowej kurii biskupiej (po 1776 r.). Od początku XIX w. 

polskie dzieci na Zamagurzu zaczęto uczyć w językach obcych, prze-

de wszystkim w mowie kleru diecezji spiskiej czyli po słowacku, 

a później też w języku państwowym czyli po węgiersku. 

 W szkołach wiejskich małej, peryferyjnej krainy bez wątpienia nie 

realizowano wyżej nakreślonego programu w całości. Uczniowie uzy-

skiwali podstawy gramatyki łacińskiej, uczyli się czytać i pisać w tym 

języku. Byli nade wszystko skrupulatnie katechizowani. Musieli opa-

nować kalendarz świąteczny i nieźle śpiewać w kościele. Więcej nie 

oczekiwano. W 1655 r. wizytator napomknął, że w Kacwinie nauczyciel 

Raczewski katechizował młodzież w kościele podczas Wielkiego Postu. 

 

 V. Frekwencja uczniów 
 
 Została odnotowana jedynie podczas wizytacji 1655 i 1656 r. Do-

dajmy, że szkoły parafialne tej epoki stały otworem wyłącznie dla 

chłopców. Dostępność szkół publicznych dla dziewcząt wprowadziły 

zarządzenia władz austriackich (także na Węgrzech) za panowania 

cesarza Józefa II (instrukcja 1785 r.)
33

. Szkoły parafialne uważano za 

instrument wychowania religijnego, co należało do powinności Ko-

ścioła względem laikatu. Sama nauka udzielana więc była za darmo. 

Za lekcje nauczyciele nie powinni byli pobierać pieniędzy ani podar-

ków. Podkreślał to wizytator w 1655 r. podczas gościny w Niedzicy 

oraz prepozyt Pálfalvay rok później w czasie bytności w Rychwałdzie. 

Jedynie w Łapszach Wyżnych rodzice uczniów płacili nauczycielowi 

13 groszy węgierskich za lekcje. 

———— 
32 A d a m c z y k, op. cit., s. 53. 
33 Ibidem, s. 41. 
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 W latach 1655-1656 wzmiankowano frekwencję szkolną w dzie-

więciu parafiach na dwanaście wtedy istniejących. W Starej Wsi cho-

dziło do szkoły 20 chłopców, w Kacwinie – 15, w Lechnicy i Łapszach 

Wyżnych po 10, w Maciaszowcach – 8, we Frydmanie – 7, w Ry-

chwałdzie – 5, w Łapszach Niżnych – „kilku”. W Niedzicy w owym 

czasie rodzice w ogóle nie posyłali synów do szkoły. 

 Z tychże lat nie posiadamy konskrypcji wszystkich parafian we 

wsiach zamagurskich. Istnieje wszakże taki rejestr sporządzony 

w czasie wizytacji 1700 r.
34

 Z porównania wyżej cytowanej frekwen-

cji uczniów z tym spisem można wnioskować, że w 1655 r. tylko 

część rodzin posyłała chłopców na naukę. Oto przykłady. Rychwałd 

liczył sobie 500 wiernych w 1700 r. Od połowy XVII w. nie zdarzyła 

się większa emigracja ani epidemia, natomiast bez wątpienia napły-

wali nowi osadnicy polscy. Mimo to wiadomość o pięciu zaledwie 

uczniach w miejscowej szkole w 1656 r. pokazuje, że reprezentowali 

oni ułamek populacji tej dość liczebnej wsi. To samo w Starej Wsi: 

487 katolików w 1700 r., nie uwzględniając wsi filialnych należą-

cych do tej parafii. A jedynie 20 uczniów w 1655 r. Wyjątkowo rażą-

ca jest dysproporcja w Kacwinie: w 1700 r. 836 parafian, zaś uczniów 

w 1655 r. zaledwie 15. I ostatni przykład z Łapsz Niżnych: 374 para-

fian w 1700 r., a w szkole 1655 r. „kilku” uczniów. Zamagurskie 

szkoły w połowie XVII wieku nie były więc powszechne. Można jed-

nak sądzić, że po stabilizacji warunków politycznych i religijnych na 

tej ziemi w XVIII w. znacząco wzrosła też frekwencja w szkołach. 

Uczono w systemie jednoklasowym. Te same lekcje przerabiali 

w jednej izbie młodsi i starsi chłopcy, choć nauczyciel mógł różnico-

wać wymagania. Niektórzy kończyli taką naukę po roku, inni chodzili 

dłużej. „Wiek szkolny” nie był jeszcze ściśle ustalony. Wiadomo, 

że pijarzy w Podolińcu przyjmowali uczniów wiejskich, na ogół po 

szkole parafialnej, w wieku ośmiu czy dziewięciu lat ale także piętna-

stolatków i starszych. 

 Jak zawsze, dzieci chłopskie służyły pomocą w gospodarstwie ro-

dziców: na pastwisku, w lżejszych pracach rolnych, przy stajniach 

i chlewikach. Do szkoły posyłano chłopców z pewnością tylko od 

późnej jesieni do wczesnej wiosny, gdy ich nieobecność kilka godzin 

dziennie nie przynosiła uszczerbku w robocie. 

———— 
34 H r a d s z k y, op. cit., s. 273. 
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 VI. Dodatkowe obowiązki nauczycieli 
 
 Powinności w służbie kościelnej zajmowały nauczycielom więcej 

czasu niż same lekcje. Przede wszystkim każdy nauczyciel był zatrud-

niony jako kantor i dzwonnik w kościele parafialnym
35

. Pierwsza 

funkcja obligowała nauczyciela do prowadzenia chóru chłopięcego, 

który uświetniał bardziej uroczyste nabożeństwa, msze w „festa fori” 

rytu podwójnego, szczególnie w dni odpustowe i święta parafialne 

(tytulacyjne i dedykacyjne). Nauczyciel-kantor musiał też śpiewać 

jako solista przy wielu okazjach z życia parafian, głównie na pogrze-

bach i podczas ceremonii ślubnych. Jako dzwonnik trudził się również 

podczas mszy żałobnych i kommemoracyjnych, wzywał parafian na 

msze niedzielne i świąteczne. Odpędzał też naturalnie pioruny i grad. 

W przeciwieństwie do wielu parafii diecezji krakowskiej na Zamagu-

rzu XVII-XVIII w. nauczyciel nie miał pomocnika-kantora do nauki 

śpiewu w szkole i prowadzenia chóru. Wszystko musiał robić sam. 

Obie wspomniane wyżej funkcje były odrębnie wynagradzane. 

 Sporadyczne powierzano nauczycielowi obowiązki pisarza metry-

kalnego w kancelarii parafialnej. W zasadzie wpisy metrykalne spo-

rządzał pleban. Wizytacje nie wspominają o zaangażowaniu nauczy-

cieli w pracę skryby gromadzkiego. A było to zajęcia intratne i czaso-

chłonne, gdyż poddańcze wsie zamagurskie rządziły się prawem nie-

mieckim lub (enklawowo) wołoskim, posiadały instytucje samorzą-

dowe (rychtarzy-sędziów i przysięgłych, „iudices et iurati”, wybiera-

nych przez gromadę). Orzeczenia, sentencje wyroków, skargi, pozwy 

i umowy notowano w księgach tych sądów. Chłopscy przysiężni 

i rychtarze przeważnie pisać nie umieli, podobnie jak dziedziczni soł-

tysi, którzy istnieli tylko w niektórych wsiach. Pomoc nauczyciela 

była zatem pożądana. 

 Najważniejszym dodatkowym ciężarem, ale też wyróżnieniem, 

sowicie opłacanym, dla nauczyciela była praca organisty. Identycznie 

jak w Małopolsce urząd nauczycielski i urząd organisty początkowo 

zachowywały odrębność personalną
36

. Coraz częściej jednak kasowa-

no tę odrębność. Nauczyciel, obarczony pracą organisty, otrzymywał 

za to specjalne wynagrodzenie. W 1655 r. tylko w Kacwinie nauczy-

———— 
35 Por. K o w a l i k, op. cit., s. 57, 67; S. K o t, Szkolnictwo parafialne w Małopolsce 

XVI-XVIII w., Lwów 1912, s. 180-181. 
36 K o t, op. cit., s. 324; K o w a l i k, op. cit., s. 58-59. 
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ciel przejął organy, gdyż funkcja organisty w tej wsi wakowała od 

dwóch lat. Natomiast podczas wizytacji w 1700 r. nauczyciele byli 

jednocześnie organistami w dwóch parafiach, w Lechnicy i Starej 

Wsi, a w 1731 r. nauczyciel-organista jest wzmiankowany w Leśnicy, 

odrębnej parafii powołanej dopiero w 1711 r., poprzednio filii z wła-

snym kościołem
37

. Wizytacja miechowitów w 1758 r. w Łapszach 

Niżnych wskazuje, że w szkole uczył po prostu miejscowy organista, 

opłacany przez gromadę. Ta zmiana na gorsze, przynosząca obniżenie 

i tak nie wysokiego poziomu nauczania parafialnego, była obserwo-

wana w XVIII w. w wioskach całej diecezji krakowskiej
38

.  

 Szczególną sytuację miał Jurgów, filia parafialna z własnym ko-

ściołem w latach 1650-1741, następnie samodzielna parafia. Szkołę 

powołano tam przed 1731 r. Odległość i trudna górska droga do ma-

cierzy parafialnej w Łapszach Wyżnych powodowały, że rektor szkoły 

jako jedyny przedstawiciel na miejscu szeroko pojętego personelu 

kościelnego otrzymał prawo czytania Ewangelii w kościele filialnym 

podczas niedzielnych nabożeństw pod nieobecność plebana. Zimą i na 

przedwiośniu pleban rzadko docierał do Jurgowa, a w innych porach 

roku najwyżej co kilka tygodni. Msze były więc rzadkością. Pobożna 

lektura stanowiła jedną z nielicznych pociech religijnych zgromadzo-

nych w kościele wieśniaków. Tenże nauczyciel dostał też prawo 

„chrztu z wody” w razie konieczności. Te postanowienia zapisał pre-

pozyt Peltz podczas wizytacji w 1731 roku
39

. Widać zatem, że w miej-

scowościach oddalonych od siedziby parafialnej, ale dysponujących 

szkołą, wzrastała rola nauczyciela.  

 

 VII. Uposażenie nauczycieli i szkół 
 
 Jak wyżej zaznaczyłem, nauczyciel był wynagradzany za wszelkie 

posługi w kościele, udział w ceremoniach, za pełnienie funkcji organi-

sty, kantora, dzwonnika i kancelisty, natomiast formalnie uczył dzieci 

za darmo w ramach obowiązku, jaki nakładała na niego służba w para-

fii. Wedle prawa kościelnego powinność utrzymania pedagoga 

(w pierwszym rzędzie katechety-nauczyciela religii) spoczywała na 

———— 
37 T r a j d o s, Życie religijne w Leśnicy..., s. 203. 
38 A d a m c z y k, op. cit., s. 45-46. 
39T. M. T r a j d o s, Z dziejów XVIII-wiecznego Jurgowa, „Prace Pienińskie”, t. 7, 

1995, s. 67; idem, Jurgów 1731 r., „Prace Pienińskie”, t. 11, 2000, s. 117. 
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plebanie, który musiał znaleźć dla niego odpowiednie źródła stałego 

dochodu z beneficjum własnego lub świadczeń powszechnych od 

wiernych
40

. Najbardziej zabiegała o to jednak sama gromada. Chłopi 

przyznawali nauczycielowi trwałe środki utrzymania, a szkole wy-

dzielali grunt do użytku, dbali o jej elementarne wyposażenie (sprzęty, 

opał), dowozili budulec i jak się dało pokrywali koszty remontowe. 

Obowiązek troski o szkołę jak jedną z instytucji parafialnych ciążył 

też na kolatorach parafii, na tym terenie tożsamych zawsze z właści-

cielami gruntowymi czyli na szlachcie węgierskiej. Od 1710 r. obo-

wiązki kolatorskie w trzech parafiach podjął nowy „latyfundysta”, 

erem kamedułów z Czerwonego Klasztoru.  

 Jak się okaże, większość środków utrzymania pochodziła z kleryka-

tury czyli świadczeń wiernych oraz z gospodarstwa szkolnego (grun-

tów oraz inwentarza). Plebani dostarczali uposażenie, ale w skromnej 

wysokości, natomiast właściciele wsi angażowali się w sprawy szkol-

ne bardzo rzadko i wstrzemięźliwie. 

 

 1. Grunty szkolne 
 
 Uposażenie ziemskie szkół zamagurskich, nie odbiegając od zwycza-

jów sąsiednich diecezji, składało się przeważnie z ogrodów, przydzielo-

nych najczęściej w pobliżu budynku szkolnego. Ziemia taka miała zaw-

sze status użytkowania służebnego. Nauczyciel mógł z niej korzystać 

w okresie pełnienia funkcji w parafii. Był to zazwyczaj jeden ogród 

(Maciaszowce 1655, Łapsze Wyżne 1731, Kacwin 1731, Jurgów 1731 

„pusty teren”). Niekiedy normę podnoszono do dwóch ogrodów (Stara 

Wieś 1655, Rychwałd 1656, Niedzica 1731), a nawet trzech (Frydman 

1655 i 1731, Stara Wieś 1731). Wyjątek stanowiło przyznanie nauczy-

cielowi w Rychwałdzie dwóch łąk oprócz dwóch ogrodów, odnotowane 

w wizytacji 1731 r. W takim ogrodzie nauczyciel uprawiał warzywa, 

czasem zakładał mały sad owocowy. Żywił się plonem tego spłachetka 

ziemi, jarzynami i owocami. Ogrody przydzielali albo chłopi z gromady 

(np. Łapsze Wyżne 1731), albo bezpośrednio właściciel wsi (Jurgów 

1731, Stara Wieś 1731). Tak czy owak, jak w przypadku każdego aktu 

dotyczącego sposobu użytkowania ziemi w majątku szlacheckim lub 

kościelnym, zgoda właściciela była niezbędna. 

———— 
40 K o w a l i k, op. cit., s. 77-79. 
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 Rychło pojawiła się tendencja do uposażenia szkoły w ziemie orne 

czyli gospodarstwo rolne. Sami mieszkańcy wsi, kierowani intencją 

polepszenia ubogiego bytu nauczyciela, wydzielali część ziemi chłop-

skiej na jego potrzeby. Te decyzje wynikały z powolnego zmniejszania 

waloru klerykatury jako fundamentu utrzymania nauczyciela, a to 

z powodu spustoszeń wsi spiskich w 4 ćw. XVII i początkach XVIII w. 

Na skutek wojen domowych i epidemii wiele gospodarstw było opusz-

czonych. A więc nie chodziło o akt szczodrobliwości, tylko wyrówna-

nie strat, aby ocalić szkoły. W 1655 r. tylko w jednej parafii, we Fry-

dmanie, istniał rolny „fundusz szkolny” na 12 gbeli owsa
41

. Oznaczało 

to, że nauczycielowi przydzielono 336 arów czyli 3,36 ha ziemi ornej. 

W 1731 r. wiadomo o ziemi uprawnej nauczyciela w czterech parafiach. 

W Niedzicy i Lechnicy były to przydziały o niepodanych rozmiarach, 

natomiast w Maciaszowcach i Hanuszowcach oddano nauczycielowi 

role po 9 gbeli czyli po 383, 4 ary (3,8 ha). Były to zatem uprawy nie-

duże, ale dla egzystencji nauczyciela – zasadniczej wagi. Na dodatek 

w Hanuszowcach dołożono mu „inne ziemie uprawne”. 

 Ogrody pielęgnował sam nauczyciel, czasem z rodziną lub dalszymi 

krewnymi. Często pomagała jednak gromada, która i w tej sprawie wy-

kazywała troskę o ciągłość szkoły. W 1655 r. w Maciaszowcach gro-

mada dbała o szkolny ogród. W 1731 r. we Frydmanie gromada zajmo-

wała się jednym z trzech ogrodów szkolnych, zwanym „Podgreczany”. 

W Niedzicy oba ogrody szkolne uprawiali parafianie, składając ich plon 

do komory lub spichlerza nauczyciela. W 1712 r. wizytujący kanonik 

Loviskovich zaznaczył, że w Kacwinie nauczyciel musi się żywić 

„z pracy rąk własnych” tj. czerpać „wiktualia” z własnego ogrodu
42

.  

 Z terenem ornym nauczyciel rzadko mógł sobie poradzić w poje-

dynkę. Podczas orki, zasiewu i żniw dobrowolnie pracowali na tej 

ziemi mieszkańcy wsi (Frydman 1655). Ale w Hanuszowcach (1731) 

prace rolne podejmował sam nauczyciel, zapewne wynajmując parob-

ków lub komorników podczas większej roboty. 

 Na 11 parafii opisanych w wizytacji 1655 r. tylko w czterech nau-

czyciel dysponował jakimś gruntem. Wtedy były to przeważnie ogro-

dy, jedynie we Frydmanie także pola orne. W 1731 r. w pięciu para-

———— 
41 Gbel jako jednostka powierzchni ornej w XVII w. na Górnych Węgrzech odpowia-

dał areałowi 28 arów. W XVIII w. gbel odpowiadał powierzchni 42,6 arów. 
42 H r a d s z k y, op. cit., s. 568. 



TADEUSZ M. TRAJDOS 396 

fiach i jednej filii nauczyciele mieli zarówno ogrody, jak też ziemie 

orne (na 13 parafii i 2 filie z kościołami). Widać zatem przyrost ma-

jątku ziemskiego szkół, uznanego za korzystną formę zabezpieczenia 

materialnego. 

 

Tabela I.  Grunty Szkolne 

 

Parafie 1655 1731 

1. Frydman 
trzy „ogródki”, 

ziemia orna na 12 gbeli 

trzy ogrody „przed do-

mem nauczyciela”, 

pola na 12 gbeli 

2. Hanuszowce  

ziemia orna na 9 gbeli 

oraz „inne ziemie” 

[orne] 

3. Jurgów [filia]  „pusty teren” 

4. Kacwin  ogród zwany „Zagrodą” 

5. Lechnica  orne ziemie uprawne 

6. Łapsze Wyżne  ogród 

7. Maciaszowce ogród „koło szkoły” 
ziemia „pod orkę i za-

siew” na 9 gbeli 

8. Niedzica  
dwa ogrody, 

„pewne” ziemie orne 

9. Rychwałd 
[1656] dwa „dogodne” 

ogrody 
dwa ogrody i dwie łąki 

10. Stara Wieś dwa ogrody trzy ogrody 
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 2. Klerykatura 
 
 Nauczycieli utrzymywano głównie z powszechnych świadczeń 

ludności w parafiach, dostarczanych corocznie w ustalonych terminach. 

Ten sposób utrzymania został ujednolicony. Trzonem klerykatury była 

zawsze danina zbożowa, przeznaczona na wyżywienie nauczyciela. Jej 

typowa wysokość pozwalała jednak czasami rodzinie nauczycielskiej na 

korzystny handel nadwyżką poza bieżącą konsumpcją i zapasami, gro-

madzonymi dla przetrwania nieurodzaju i przednówka. Daninę tę do-

starczali nauczycielowi wszyscy gospodarze we wsi, tzw. osadnicy 

(coloni) tj. użytkownicy minimum 1/8 roli chłopskiej, na ogół posiada-

cze „ćwiartek” i „ połówek”, gdyż w XVII w. rzadko który chłop dys-

ponował pełną rolą. Już w 1655 r. wizytator zapisał, że walor tej daniny 

określono na gbel żyta, gbel jęczmienia i gbel owsa co roku od każdego 

gospodarza (Niedzica, Stara Wieś, Rychwałd 1656)
43

. Podczas tej wi-

zytacji częściej jednak składano daninę zbożową ryczałtem od całej 

wsi w zróżnicowanej wysokości (Kacwin, Łapsze Niżne, Maciaszow-

ce, Hanuszowce). W 1731 r. już prawie wszędzie obowiązywała nor-

ma „jedno-gbelowa” od gospodarstwa chłopskiego (Lechnica, Ka-

cwin, Łapsze Niżne, Frydman, Rychwałd, Niedzica, Stara Wieś, Ha-

nuszowce). Tylko w Maciaszowcach utrzymano daninę gromadzką, 

a w Nowej Białej i Krempachach nieco inną normę od każdego go-

spodarza. W Nowej Białej zmieniono daninę owsa (8 snopów od go-

spodarza), a w Krempachach zwiększono daninę żyta – po dwa gbele 

od gospodarza
44

. W parafii leśnickiej, założonej dopiero w 1711 r., 

ubogiej, izolowanej wiosce góralskiej w środku Pienin, norma od go-

spodarstwa została zmniejszona do połowy gbela, a w pastersko-leśnej 

filii Jurgów (z bardzo słabym rolnictwem) zadawalano się skromną 

daniną 10 gbeli owsa od całej wioski. 

 W skład typowej klerykatury na Zamagurzu wchodziła też danina 

siana. Pozwalała na wykarmienie bydła i koni w gospodarstwie nau-

czyciela. Jego żywy inwentarz ograniczał się zresztą przeważnie do 

jednej krowy, czasem cielaka i jałówki, kilku świń i stadka drobiu – 

kur i gęsi. Obok siana dostarczano też drewna na opał i budulec dla 

szkoły. Na ogół raz w roku cała gromada wysyłała fury siana i drewna 

———— 
43 Gbel spiski jako miara pojemności ciał sypkich liczył sobie wówczas 48 litrów. 
44 T. M. T r a j d o s, Krempachy i Nowa Biała w świetle wizytacji z 1731 roku,  

„Almanach Nowotarski”, nr 5, 2000/2001, s. 95,100. 
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do stodoły i szopy nauczyciela (Kacwin 1665 i 1731, Łapsze Niżne 

1655 i 1731, Frydman 1731 – tylko furę drewna, podobnie Macia-

szowce 1731)
45

. W Niedzicy w 1731 r. brano od każdego gospodarza 

wóz drewna, tak samo w tymże roku w Starej Wsi, Nowej Białej 

i Krempachach. W Hanuszowcach w 1731 r. brano z każdej roli 

chłopskiej tylko wóz siana. Trzeba wyjaśnić, że na ówczesnym Spiszu 

na każdą rolę chłopską jako jednostkę podatkową przypadały cztery 

gospodarstwa chłopskie. 

 Danin siana i drewna w ogóle nie wprowadzono w Lechnicy, Le-

śnicy, Rychwałdzie i Jurgowie, a w 1655 r. brakowało ich także we 

Frydmanie, Niedzicy i Starej Wsi. W tej ostatniej miejscowości 

w tymże roku gospodarze dawali nauczycielowi pieniądze. 

 Do klerykatury zobowiązani byli także ubożsi mieszkańcy parafii, 

ale w skromniejszym wymiarze. Byli to żelarze (węg. zseller, mało-

rolny posiadający mniej niż 1/8 roli chłopskiej), zagrodnicy oraz ko-

mornicy, z własną chałupą i tzw. podludni czyli mieszkający kątem 

(w „komorze”) w domach gospodarzy. W niektórych wsiach żelarze 

i komornicy nie byli pociągani do klerykatury (Hanuszowce, Lechni-

ca, Kacwin, Łapsze Niżne, Krempachy). Zwyczajny wymiar daniny 

zbożowej na rzecz szkoły dla żelarzy wynosił gbel owsa co roku 

z każdego ich gospodarstwa (Niedzica 1655 i 1731, pozostałe wsie 

tylko 1731 r.: Frydman, Rychwałd, Leśnica, Maciaszowce). Świad-

czenie to wprowadzono zatem dopiero przed wizytacją Peltza, z wy-

jątkiem Niedzicy. Istniały też inne rozwiązania. W Starej Wsi (1731) 

żelarze dawali „wedle możliwości”, tego roku w Maciaszowcach do-

datkowo płacili po 9 denarów węgierskich, a w Nowej Białej po 

15 denarów węgierskich. Nielicznych zagrodników (Stara Wieś 1655, 

Niedzica 1731) otaksowano w pieniądzu lub owsie, zaś komorników 

(Rychwałd 1731) w pieniądzu, bo innego wyjścia nie było. 

 Unikalny system poboru klerykatury wprowadzono w Łapszach 

Wyżnych. Oparto go na daninie zbożowej czyli rencie naturalnej oraz 

rencie pieniężnej, ale ściąganych wyłącznie z domów żelarskich. Inni 

płacili jedynie niewielkie kwoty pieniężne, a w 1731 r. składali małą 

daninę w jęczmieniu. Mniejsze osady należące do tej rozległej i ludnej 

parafii dostarczały drewno. 

 

———— 
45 Na Górnych Węgrzech tej epoki wóz siana miał pojemność 650 kilogramów. 
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Tabela II.  Klerykatura (świadczenia doroczne) 

 

Parafie 1655 1731 

1. Frydman 

 

 

 

 

    filia Trybsz 

z całej wsi 25 gbeli 

żyta, 25 gbeli jęczmie-

nia i 12,5 gbeli owsa 

 

 

16 gbeli owsa 

od każdego gospodarza 

po gbelu żyta, jęczmie-

nia i owsa, od całej 

gromady wóz drewna 

2. Hanuszowce 
od całej gromady 36 

gbeli zboża 

od każdego gospodarza 

po gbelu żyta, jęczmie-

nia i owsa, z każdej roli 

chłopskiej wóz siana 

3. Jurgów [filia]  
z całej wsi 10 gbeli 

owsa 

4. Kacwin 

od całej gromady 21 

gbeli żyta, 21 gbeli 

jęczmienia i 66 gbeli 

owsa, za „organistów-

kę” drugie tyle, nadto 

5 wozów siana i 21 

wozów drewna 

od każdego gospoda-

rza po gbelu żyta, 

jęczmienia i owsa, od 

całej gromady 5 wo-

zów siana i 20 wozów 

drewna 

5. Krempachy 

 od każdego gospoda-

rza po dwa gbele żyta, 

jeden gbel jęczmienia, 

jeden gbel owsa i je-

den wóz drewna 

6. Lechnica 
„nauczyciela... utrzy-

muje lud” 

od każdego gospodarza 

po gbelu żyta, jęcz-

mienia i owsa 
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7. Leśnica 

 od każdego gospoda-

rza po pół gbela żyta, 

jęczmienia i owsa, od 

każdego żelarza gbel 

owsa 

8. Łapsze Niżne 

od całej gromady 

48 gbeli zboża, 8 wo-

zów siana i 15 wozów 

drewna 

od każdego gospodarza 

po gbelu żyta, jęczmie-

nia i owsa, od gromady 

7 wozów siana i 15 

wozów drewna 

9. Łapsze Wyżne 

z 20 przydzielonych 

chałup żelarzy 5 gbeli 

żyta, 5 gbeli jęczmie-

nia i 10 gbeli owsa, 

z każdej chałupy żela-

rzy po 5 groszy wę-

gierskich albo 2 półto-

raki
46

, z innych domów 

„po kilka groszy we-

dle możliwości”
47

 

danina zbożowa jak 

w r. 1655, nadto z każ-

dej chałupy żelarzy po 

5 półtoraków (15 de-

narów węg.), od każ-

dego komornika pod-

ludnego 60 den.węg., 

od każdego gospodarza 

pół gbela jęczmienia, 

z 4 dalszych wsi nale-

żących do parafii po 

7 wozów drewna 

10. Maciaszowce  
od całej gromady 36 

gbeli zboża 

od całej gromady 20 

gbeli zboża i drewno, 

od żelarzy po 9 den. 

węg. i gbelu owsa 

———— 
46 Oto ówczesne relacje monetarne na węgierskim Spiszu: w XVII w. 1 półtorak = 2,5 

groszy węgierskich, w następnym stuleciu 1 półtorak = 3 gr węg. Z kolei 1 gr węg. 

= 3 grajcary = 6 denarów węgierskich. 
47 Świadczenia pieniężne składano z całej parafii, a więc także w tym czasie 

z Ł a p s z a n k i, Rzepisk i Czarnej Góry. 
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11. Niedzica 

od każdego gospoda-

rza po gbelu żyta, 

jęczmienia i owsa, od 

każdego żelarza po 

gbelu owsa 

danina zbożowa jak 

w r. 1655, nadto od 

każdego gospodarza 

wóz drewna, od za-

grodników po korcu 

owsa 

12. Nowa Biała 

 od każdego gospodarza 

po gbelu żyta i jęcz-

mienia oraz po 8 sno-

pów owsa, nadto wóz 

drewna, od każdego 

żelarza po 15 den. węg. 

13. Rychwałd 

[1656] od każdego go-

spodarza po gbelu żyta, 

jęczmienia i owsa 

danina zbożowa go-

spodarzy jak w 1655 r., 

nadto od każdego żela-

rza po gbelu owsa, od 

każdego komornika po 

3 gr węg. 

14. Stara Wieś 

od każdego kmiecia 

[cmetho] po gbelu żyta, 

jęczmienia i owsa, nad-

to 5 „solidów” węgier-

skich; od każdego za-

grodnika po 10 „soli-

dów” 

od każdego gospodarza 

po gbelu żyta, jęczmie-

nia i owsa oraz wóz 

drewna; 

od każdego żelarza 

„wedle możliwości” 

 

 

 3. Utrzymanie z dochodów kościelnych i plebańskich 
 
 Te środki zostały najściślej unormowane. W XVIII w. w parafiach 

zamagurskich opisany niżej system był powszechnie ugruntowany. 

Nauczyciele uzyskiwali 1/3 ofiar wiernych składanych do skarbony 

kościelnej, na tacę (do sakwy) oraz na ołtarzach jako oblaty (Kacwin 
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1655, 1712, 1731, Łapsze Wyżne 1665, 1731, Rychwałd 1656, 1731 

oraz przy wizytacji 1731 r.: Łapsze Niżne, Frydman, Niedzica, Stara 

Wieś, Maciaszowce, Leśnica, Hanuszowce, Krempachy, filia Jurgów). 

W drugiej połowie XVII w. ten dochód wprowadzano jeszcze rzadko 

(3 parafie na 12 istniejących), przy czym w Łapszach Wyżnych za-

znaczono w 1655 r., że nauczyciel bierze swoją część tylko z „ofiar 

większych”. W 1731 r. ta intrata obowiązywała już w 11 parafiach 

i 1 filii na 13 parafii istniejących.  

 Istotny dochód czerpany był z dochodów plebańskich, mianowicie 

z opłat stuły (iura stolae), a więc za posługę duszpasterską. Taką for-

mę zarobku nauczycieli uważano za uprawnioną, gdyż jako pomocni-

cy plebańscy uczestniczyli niemal we wszystkich obrzędach, a często 

przy szafunku sakramentów. W przydziale części opłat stuły widziano 

przede wszystkim spełnienie obowiązku plebanów, utrzymania i nad-

zoru szkoły parafialnej. Z tego tytułu pleban corocznie wypłacał nau-

czycielowi w pieniądzu 1/3 swego dochodu. Wiadomość o tym znaj-

dujemy w większości protokołów wizytacyjnych: Niedzica 1655, 

1731, Stara Wieś 1655, 1731, Maciaszowce 1655 oraz z 1731 r.: Le-

śnica, Lechnica, Łapsze Wyżne, Krempachy, Frydman, Rychwałd 

(tam jedynie 1/3 opłat pogrzebowych). W drugiej połowie XVII w. 

zamiast części opłat stuły plebani kilku parafii dzielili się z nauczycie-

lami 1/3 kolędy (rzadko w pieniądzach, raczej w wiktualiach): Lech-

nica 1655, Kacwin 1655, 1712, Łapsze Wyżne 1655, Rychwałd 1656. 

 Żadnych poborów z dochodów kościoła parafialnego lub plebana 

nie mieli nauczyciele wedle wizytacji 1655 r. w parafii miechowitów 

Łapsze Niżne oraz we Frydmanie, a także w Nowej Białej 1731 r. 

(w 1655 r. nie zdołano tam przeprowadzić wizytacji ze względu na 

wrogość miejscowych luteranów). W 1731 r. w parafiach miechowi-

tów w Hanuszowcach i Łapszach Niżnych plebani zakonni nie dopu-

ścili nauczycieli do własnych dochodów z opłat stuły lub kolędy. 

W filii jurgowskiej rektor szkoły do 1741 r. mógł pobierać tylko 1/3 

ofiar na kościół, bo na miejscu nie było duchownego. 
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Tabela III.  Utrzymanie coroczne 

z dochodów kościelnych i plebańskich 

 

Parafie 1655 1731 

1. Frydman 
 1/3 ofiar na kościół 

1/3 opłat stuły 

2. Hanuszowce 
 1/3 ofiar na kościół 

3. Jurgów[filia]  1/3 ofiar na kościół 

4. Kacwin 

1/3 ofiar na kościół, 

1/3 kolędy 

identycznie w 1712 r. 

1/3 ofiar na kościół 

5. Krempachy 
 1/3 ofiar na kościół 

1/3 opłat stuły 

6. Lechnica 
„nauczyciela utrzy-

muje... [też] pleban” 

1/3 ofiar na kościół 

1/3 opłat stuły 

7. Leśnica 
 1/3 ofiar na kościół 

1/3 opłat stuły 

8. Łapsze Niżne 
 1/3 ofiar na kościół 

9. Łapsze Wyżne 
1/3 z „większych ofiar” 

1/3 kolędy 

1/3 ofiar na kościół 

1/3 ofiar stuły 

10. Maciaszowce 
1/3 opłat stuły 1/3 ofiar na kościół 

11. Niedzica 
„coś” z opłat stuły 1/3 ofiar na kościół 

1/3 opłat stuły 

12. Rychwałd 
1/3 ofiar na kościół 

1/3 kolędy 

1/3 ofiar na kościół 

1/3 opłat pogrzebowych 

13. Stara Wieś 
1/3 opłat stuły 1/3 ofiar na kościół 

1/3 opłat stuły 
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 4. Akcydencje 
 
 Do tego dochodu wliczam posługi nauczyciela przy obrzędach ko-

ścielnych i jako asysty przy ceremoniach udzielania sakramentów, 

służbę kantora i dzwonnika oraz pracę w kancelarii parafialnej. Mimo, 

że obowiązki te były uciążliwe, liczne i czasochłonne, przynosiły zni-

komy dochód, przy tym bardzo nieregularny. Wizytatorzy za każdym 

razem podkreślali, że przy tych okazjach nauczyciele zarabiali drobne 

kwotki, zupełnie niewystarczające na utrzymanie. W 1712 r. kanonik 

Loviskovich podczas wizyty w Kacwinie pisał, że nauczyciel pobiera 

bardzo szczupłą opłatę (valde exiguum salarium). 

 Do najczęściej wymienianych i opłacanych akcydencji należały:  
 1. obsługa pogrzebów (dzwony, udział w kondukcie, ewentualne 

niesienie krzyża i śpiew żałobny),   
 2. śpiew antyfony o Duchu św. podczas ślubu,   
 3. udział w wywodach,   
 4. kropielnica,   
 5. usługi kantora,   
 6. dzwony na burzę.  

 

 Tylko w Łapszach Wyżnych (1655, 1731) i Nowej Białej (1731) 

istniała płatna posada kancelisty metrykalnego dla nauczyciela, ale 

płacono mu jedynie z okazji wpisów. Wyjątkowo w Starej Wsi we-

dług wizytatora z 1655 r. obarczono nauczyciela płatnym zajęciem 

wiejskiego zegarmistrza. 
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Tabela IV.  Akcydencje (dochód roczny) 

 

Parafie 1655 1731 

1. Frydman 

 „śpiewy i inne akcy-

dencje”, od pierwszego 

dzwonu 6 gr, od następ-

nych – 3 denary węg. 

2. Hanuszowce 

 za dzwon na burzę – 

płody rolne, od po-

grzebu – 49 den., od 

pojedynczego dzwonu 

– 6 den. „I inne zwy-

czajne akcydencje” 

3. Jurgów [filia] 

 „i inne akcydencje” 

4. Kacwin 

za kropienie, datek od  

rodziców chrzestnych po 

chrzcie, ofiara od wywodu 

kobiet po połogu, pod-

czas ślubu za śpiew hymnu 

o Duchu św. – 1 gr węg., 

za uderzenie w dzwon po-

grzebowy – 1 gr węg., od 

udziału w pogrzebie – we-

dług umowy 

za kropienie, ogłoszenia 

parafialne „i inne akcy-

dencje”, za dzwon na 

burzę – dar w plonach 

5. Krempachy 

 za pierwszy dzwon 6 

den., za następne po 3 

den., „śpiewy i inne 

akcydencje” 

6. Lechnica „śpiewa w kościele” 
akcydencje za śpiewy 

i dzwon na burzę 
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7. Leśnica 

 akcydencje „wedle oko-

liczności” za śpiewy, 

kropienie „et Hostia-

tionem” 

8. Łapsze Niżne 

 za dzwon na burzę – dar 

w plonach, za udział 

w kondukcie pogrze-

bowym – 48 den. węg., 

za pierwszy dzwon – 

6 den. węg., za następne 

– po 3 den. węg., nad-

to „zwyczajne śpiewy 

i inne akcydencje” 

9. Łapsze Wyżne 

za wpisy metrykalne po 

1 groszu polskim, za anty-

fonę o Duchu św. podczas 

ślubu 3 gr pol., za udział 

w wywodzie – ofiara umow-

na, za udział w pogrzebie 

dorosłych – 2 gr węg., 

ze śpiewem – 5 gr pol., 

za dzwony pogrzebowe – 

3 gr pol. 

za wpisy do metryk 

ślubów i chrztów po 

6 den. i jeden chleb 

od każdego domu 

10. Maciaszowce 

 za udział w pogrzebie – 

48 den. węg., od każ-

dego dzwonu pogrze-

bowego – 6 den., za 

dzwon na burzę –

„snopek”, nadto „śpie-

wy i inne akcydencje” 

11. Niedzica 

od pogrzebu zwykłego 2 gr, 

więcej za pogrzeb uroczy-

sty ze śpiewem 

za każdy dzwon pogrze-

bowy 3 den. „ma śpie-

wy, kropienie, Hostia-

tio i inne małe akcy-

dencje” 
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12. Nowa Biała 

 za pierwszy dzwon po-

grzebowy 6 den., za 

następne po 3 den., za 

wpisy metrykalne po 

5 den., „ma śpiewy 

i inne akcydencje” 

13. Rychwałd 

[1656] od każdego dzwonu 

pogrzebowego 1 gr, za 

udział w pogrzebie zwy-

kłym 2 gr, za niesienie 

krzyża 1 gr, za śpiew requ-

iem pół złotego 

za dzwon pogrzebowy 

9 den. oraz „inne akcy-

dencje... zwyczajowe 

śpiewy” 

14. Stara Wieś 

za wywód 1 gr i świeca, 

jeśli jej nie dadzą, to 2 gr, 

za nadzór i nakręcanie 

zegara na wieży kościoła 

po 1 gr od każdego kmiecia 

„nikły dochód ze śpie-

wu i innych akcydencji” 

 

 

 Krótka konkluzja 
 
 Nauczyciele zamagurscy w omawianej epoce borykali się z niedo-

statkiem. Szkoły wyglądały ubogo, często płonęły. Niemniej uczono 

w tych wsiach bez najmniejszej przerwy abecadła, pierwocin łaciny, 

katechizmu i śpiewu. Podejmowali te starania nauczyciele skromnego 

wykształcenia i chłopskiego pochodzenia, chwaleni za sumienność 

i pilność. Prawdziwą zasługę w podtrzymaniu szkół wiejskich mieli 

tamtejsi chłopi – górale spiscy. Chcieli kształcić synów, choćby 

w rudymentach. Z biednej ziemi dawali szkole plony, dowozili siano 

i drewno. Przekazywali nawet role, aby tylko nauczyciel przetrwał 

w ich wiosce. Plebani nie lekceważyli materialnych potrzeb nauczy-

cieli, ale bez pomocy wiernych ani jedna szkoła zamagurska nie prze-

trwała by dłużej. Księża dbali za to o treść nauczania, dobierali wła-

ściwych nauczycieli, kontrolowali ich pracę. Panowie ziemscy oka-

zywali za to „szkołom chłopskim” zupełną obojętność. Szlachta kato-

licka zajmowała się jedynie kościołami i kaplicami w parafiach. Dzie-

dzice chętniej widzieli poddanych w pracy niż w szkole. Patrząc na 

całościowy obraz tego szkolnictwa „dla ludu” XVII-XVIII w. łatwo 
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dostrzec, że opisany system, chociaż pełen ułomności, odniósł jednak 

powodzenie. Chłopcom z rodzin wiejskich zapewniono podstawy 

wykształcenia. Zdolniejsi, wspierani przez plebanów i nauczycieli, 

szukali miejsca na ławach kolegium pijarskiego w Podolińcu (otwar-

tego w 1642 r.). Nieliczni docierali nawet do odleglejszych uczelni 

Węgier lub Polski. 

 

_________ 

 

 
TADEUSZ M. TRAJDOS 

 

PAROCHIAL SCHOOL SYSTEM IN ZAMAGURZE SPISKIE  

(THE HALF OF THE 17th AND THE THIRD QUARTER  

OF THE 18th CENTURY) 

 

Summary 

 

 Teachers in the Zamagurze region in the period in question struggled with poverty. 

Schools were poor and often went up in flames. However, with no break, the schools 

taught alphabet, rudimentary Latin, catechism and singing. These efforts were under-

taken by modestly educated teachers of peasant origin, praised for their scrupulous-

ness and diligence. The local peasants – Spisz highlanders – deserved real credit for 

the upkeep of rural schools. They wanted to educate their sons at least in the rudi-

ments. They donated crops from their poor land, provided hay and wood. They even 

donated their ploughlands, so that teachers could stay in their village. Vicars did not 

disregard the teachers’ material needs but not even one school in the Zamagurze 

region would have survived for a longer time without the parishioners’ help. Instead, 

priests took care of the teaching content, chose appropriate teachers and controlled 

their work. The landowners, however, exhibited total indifference towards “peasant 

schools”. Catholic nobility took care only of churches and parish chapels. Landlords 

preferred to see their subjects at work than at school. When looking at the comprehen-

sive picture of the school system “for the people” in the 17th – 18th century it can 

easily be seen that – although lame – it was successful. Boys from peasant families 

were given the rudiments of education. The more talented ones – supported by vicars 

and teachers - sought place on the benches of the Piarist College in Podoliniec 

(opened in 1642). Some even reached the more distant colleges of Hungary or Poland. 

 

Translated by Hanna Rybkowska 
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ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZKOLNICTWA 

PARAFIALNEGO NA MAZOWSZU W XVIII I XIX WIEKU 

NA PRZYKŁADZIE PARAFII CIEKSYN 
 

 

 W ciągu wieków, prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej 

stanowiło niemal wyłącznie domenę Kościoła. Właściwie do czasów 

utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (1773), nie było w Rzeczy-

pospolitej instytucji, która mogła by przejąć te funkcje
1
. Niejako 

w naturalny sposób wokół świątyń tworzyły się ośrodki oddziaływa-

nia kultury piśmienniczej na lokalną społeczność. Natomiast w 1215 r., 

podczas Soboru Laterańskiego IV postanowiono, aby przy każdym 

lepiej uposażonym kościele utrzymywać nauczyciela, co przyczyniło 

się do rozwoju szkolnictwa najniższego szczebla, ściśle związanego 

z instytucjami kościelnymi.  

 W Polsce placówki oświatowe tego typu powstawały żywiołowo 

w XV w. tak, iż w pierwszej połowie kolejnego stulecia, powszechnie 

występowały na terenie całego kraju. Poziom nauczania był bardzo 

zróżnicowany, uzależniony od wielu czynników, takich jak: wielkość 

i ranga danego ośrodka, wydzielone fundusze na cele szkolne. Nieba-

gatelne znaczenie miała również ogólna sytuacja państwa. Kryzys 

gospodarczy, klęski żywiołowe, działania i zniszczenia wojenne nale-

żały do najbardziej destruktywnych czynników dla rozwoju szkolnic-

twa, gdyż w znacznym stopniu ograniczały bądź też niszczyły pod-

stawy materialne prowadzenia działalności oświatowej. Wychowan-

kowie szkół parafialnych zdobywali elementarne wykształcenie ucząc 

się czytać, pisać, rachować oraz śpiewać pieśni kościelne
2
. Dla części 

z nich, zwłaszcza absolwentów szkół działających przy katedrach 

———— 
1 S. L i t a k, Parafie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w., Lublin 2004, s. 251-297. 
2 Szkoły w Polsce, [w:] Encyklopedia Kościelna, t. 27, red. M. N o w o d w o r s k i, 

Warszawa 1904, s. 593.  
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i kolegiatach, była to przepustka do poszerzania wiedzy i umiejętności, 

pierwszy szczebel edukacji.  

 W niniejszym komunikacie zostaną omówione podstawowe źródła 

do dziejów mazowieckiego szkolnictwa parafialnego w XVIII i XIX w., 

na przykładzie Parafii pw. św. Rocha w Cieksynie. Wprowadzenie do 

podjętego problemu badawczego stanowi krótki rys historyczny parafii 

cieksyńskiej, położonej w diecezji płockiej, dekanacie nasielskim. 

 Znakomity badacz nazw terenowych, Karol Zierhoffer wywodził 

etymologię nazwy Cieksyn od miana osobowego Cieksza, uformowa-

nego od słów cieknąć lub ciec
3
. Analiza dostępnej bazy źródłowej, jak 

również ogólne ustalenia dotyczące rozwoju sieci parafialnej na Ma-

zowszu, pozwalają na stwierdzenie, że parafia powstała w XIV w., 

prawdopodobnie z fundacji rycerza Falenty, poświadczonego w do-

kumencie z 28 listopada 1459 r.
4
 

 Centrum życia religijnego, a zarazem miejsce najważniejszych wyda-

rzeń zarówno w wymiarze wspólnotowym, jak rodzinnym i jednostko-

wym, stanowiła w ciągu wieków zabytkowa świątynia parafialna. We 

współczesnej formie została ufundowana w 3 ćw. XVI w. (na cegle 

wyryty 1569 r.), przez bpa Jakuba Bielińskiego (zm. 1583 r.), sufragana 

płockiego oraz jego bratanków bpa Jana Borukowskiego (zm. 1584 r.) 

biskupa przemyskiego, podkanclerzego koronnego i Piotra Borukow-

skiego (zm. 1587 r.) opata benedyktynów płockich, kanonika płockiego
5
. 

———— 
3 K. Z i e r h o f f e r, Nazwy miejscowe Północnego Mazowsza, Wrocław 1957, s. 139. 

W źródłach nazwa miejscowości występuje formie: Cieksyno, Ciekszyno, Ciechcin, 

Ciekcin, Czexino, Cziekssyno.  
4 T. Ż e b r o w s k i, Kościół (XIV – początek XVI w.), [w:] Dzieje Mazowsza, t. 1, 

red. H. S a m s o n o w i c z, Pułtusk 2006, s. 468-469; W. G r a c z y k, Parafia Cieksyn 

w świetle wizytacji od końca XVII do połowy XIX wieku, [w:] Kościół i parafia w Ciek-

synie, red. W. G r a c z y k. Cieksyn 2006, s. 10; Pierwsza wzmianka źródłowa świad-

cząca o istnieniu parafii Cieksyn pochodzi z 1423 r. Zob. Archiwum Główne Akt 

Dawnych (dalej AGAD), Zbiór dokumentów pergaminowych. Sygn. 6654; W XIX 

i XX-wiecznych źródłach powstanie miejsca kultu chrześcijańskiego w Cieksynie 

datuje się na XII stulecie. Zestawienie hipotez zob. A. W i t k o w s k a, Dzieje Parafii 

pw. św. Rocha w Cieksynie w latach 1945-2005, Warszawa 2008, Kps, s. 29-32. 
5 Archiwum Diecezjalne w Płocku (dalej ADP), Acta Visitationis 1598-599, sygn. 5, 

k. 314; Cieksyn, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 

słowiańskich, red. F. S u l i m i e r s k i, B. C h l e b o w s k i, W. W a l e w s k i, t. 1. 

Warszawa 1880, s. 683-684; J. K w o l e k, Borukowski Jan z Bielina [w:] Polski 

Słownik Biograficzny, t. 2: 1936, s. 354-356; A. W o l f f, W. B u d k a, Bieliński Jan, 

h. Junosza, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 2: 1936, s. 51. 
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 Świątynię wzniósł Jan Baptysta z Wenecji, słynny na Mazowszu 

budowniczy
6
. Warto zaznaczyć, że ze względu na osobę twórcy, po-

wiązania architektoniczne i dekoracyjne kościół wchodzi w skład tzw. 

grupy pułtuskiej, wyodrębnionej przez Jerzego Chyczewskiego
7
. Jego 

architektura przypomina rozwiązania zastosowane w czołowym dziele 

tej grupy, tj. w kolegiacie pułtuskiej, co zostało poparte wynikami 

badań architektonicznych
8
. Z zabytkową architekturą komponuje się 

renesansowo-barokowe wyposażenie wnętrza świątyni. Cały obiekt 

wpisuje się w krajobraz kulturowy okolic Cieksyna, jako niemy, jed-

nak nie wyłączony z biegu wydarzeń, świadek historii. Upływ czasu, 

zniszczenia wojenne sprawiły, że kościół musiał przejść kilka gene-

ralnych remontów i modernizacji
9
. Dlatego też jego istnienie stanowi 

wyraz religijności i dbałości o dziedzictwo kulturowe pokoleń, które 

zamieszkiwały lub były związane z tym obszarem. 

 Przechodząc do podjętego zagadnienia należy zaznaczyć, że funk-

cjonowanie w Cieksynie szkoły parafialnej należało do kilkuwieko-

wej tradycji. Pierwsza wzmianka źródłowa, świadcząca o istnieniu 

tutejszej placówki oświatowej, pochodzi ze wspomnianego doku-

mentu z 1459 r., którego osnowa dotyczyła sporu między probosz-

czem ks. Mikołajem a kolatorem Jakubem Bielińskim o grunty, 

na których był położony kościół, plebania, dom wikariusza oraz 

szkoła
10

. W kolejnych zachowanych dla parafii aktach wizytacji 

z lat: 1599, 1609, 1695 także wspomina się o prowadzeniu działal-

ności oświatowej
11

.  

 Na XVI-wiecznym Mazowszu szkoła była nieodłącznym elemen-

tem organizacji parafialnej, na co wskazują badania ks. Tadeusza Że-

———— 
6 E. Ł u ż y n i e c k a, Architektura kościoła św. Doroty w Cieksynie, [w:] Kościół i para-

fia w Cieksynie…, s. 63-64, 69-70; R. M. K u n k e l, Architekt z Wenecji na szesnasto-

wiecznym Mazowszu, [w:] Kościół i parafia w Cieksynie…, s. 57-61; R. M. K u n k e l, 

Architektura gotycka na Mazowszu, Warszawa 2006, s. 205-207. Zob. wykazy litera-

tury przedmiotu i por. z wcześniejszymi hipotezami dotyczącymi budowy i budowni-

czego świątyni w Cieksynie. 
7 J. C h y c z e w s k i, Kolegiata pułtuska na tle kościelnego budownictwa mazowiec-

kiego XV i XVI wieku, Warszawa 1936, s. 20-46. 
8 E. Ł u ż y n i e c k a, Architektura kościoła św. Doroty…, s. 68-73. 
9 A. W i t k o w s k a, Dzieje Parafii pw. św. Rocha w Cieksynie…, s. 74-91. 
10 ADP, Acta Visitationis 1693. Sygn. 47, s. 959-960.  
11 ADP, Acta Visitationis 1598-1599, k. 316-316v; Acta Visitationis 1609. Sygn. 7, k. 269; 

ADP, Acta Visitationis 1693, s. 658-659.  
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browskiego
12

, Eugeniusza Wiśniowskiego
13

 czy Stanisława Litaka
14

. 

Wezwanie do prowadzenia działalności oświatowo-wychowawczej 

należało do głównych postulatów reformy trydenckiej. Szkoły 

nie funkcjonowały jednak w próżni. Po okresie prosperity w XVI w., 

nadszedł kryzys gospodarczy, pogłębiony zniszczeniami wojenny-

mi (zwłaszcza z lat 1655-1660 oraz 1700-1721), co przełożyło się 

na postępujący od drugiej połowy XVII w. upadek szkolnictwa 

parafialnego. 

 Działalność Komisji Edukacji Narodowej, następnie Komisji Po-

rządkowych Cywilno-Wojskowych, powołanych na Sejmie Czterolet-

nim (1788-1792), zapoczątkowała proces zeświecczenia szkolnictwa 

i przejęcia przez państwo funkcji organizacyjnej oraz nadzorczo-

kontrolnej nad systemem oświatowym
15

. Wraz z utratą niepodległości 

omawiane funkcje przejęły rządy poszczególnych państw zaborczych, 

wykorzystując szkoły do realizacji własnej polityki wobec ziem za-

branych. Należy jednak podkreślić, że Kościół ze swą organizacją, 

autorytetem społecznym i wielowiekową tradycją prowadzenia dzia-

łalności pedagogicznej, odgrywał ważną rolę na polu szerzenia oświa-

ty. Duchowieństwo należało do grona głównych adresatów i realizato-

rów rozporządzeń władz oświatowych, zwłaszcza w odniesieniu do 

najniższego szczebla edukacji
16

. Dlatego też przegląd źródeł do dzie-

jów szkolnictwa parafialnego w XVIII, jak również XIX stuleciu na-

leży rozpocząć od archiwów kościelnych. Dla omawianego obszaru 

zasadnicze znaczenie posiadają materiały przechowywane w Archi-

———— 
12 T. Ż e b r o w s k i, Zarys dziejów diecezji płockiej, Płock 1976, s. 89-90. 
13 E. W i ś n i o w s k i, Diecezja Płocka u progu czasów nowożytnych, Studia Płockie, 

t. 3:1975, s. 148. 
14 S. L i t a k, Parafie w Rzeczypospolitej…, s. 251-273; Tenże, Edukacja początkowa 

w polskich szkołach w XIII-XVIII wieku. Lublin 2010.  
15 Zob. Wykaz szkół parafialnych na Mazowszu, [w:] T. W i e r z b o w s k i, Szkoły 

parafialne w Polsce i na Litwie za czasów Komisji Edukacji Narodowej 1773-1794. 

Kraków 1921, s. 117-197; I. K l a r n e r, Komisja Edukacji Narodowej na Mazowszu. 

Rocznik Mazowiecki, t. 6:1976, s. 265-298. 
16Zob. m.in. E. P o d g ó r s k a, Szkolnictwo elementarne Księstwa Warszawskiego 

i Królestwa Kongresowego 1807-1831. Warszawa 1960; Z. W a l c z a k, Szkolnictwo 

i oświata na Mazowszu Płockim w latach 1795-1867. Notatki Płockie. 1974, nr 5; 

M. M. G r z y b o w s k i, Szkolnictwo elementarne na Mazowszu Północnym na prze-

łomie XVIII i XIX wieku w świetle wizytacji kościelnych (1764-1830). Płock 1987; 

M. S k o c z e ń, Szkolnictwo płockie w latach 1793-1831. Warszawa-Płock 1994.  
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wum Diecezjalnym w Płocku, do którego od początku XX w., zaczęły 

napływać źródła kościelne z terenu całej diecezji
17

.  

 Niewątpliwie jedną z najcenniejszych serii akt dotyczących funk-

cjonowania parafii na przestrzeni stuleci, w tym także działalności 

szkół parafialnych, stanowią akta wizytacji biskupich, zwanych gene-

ralnymi oraz dziekańskich. Można w nich znaleźć informacje o: miej-

scowości, w której usytuowano kościół; wezwaniu świątyni; dacie 

konsekracji; fundatorze parafii; wyglądzie, wyposażeniu i stanie za-

chowania kościoła; zawartości skarbca i zakrystii; księgach metrykal-

nych i innych aktach parafialnych; cmentarzu; duchowieństwie pracu-

jącym na danym terenie; patronie (kolatorze) parafii; miejscowościach 

tworzących parafię i liczbie wiernych; uposażeniu parafii; budynkach 

parafialnych, co składa się na tzw. wizytację zewnętrzną oraz opis 

stanu moralno-religijnego księży i wiernych, co składa się na tzw. 

wizytację wewnętrzną
18

. Tak różnorodny charakter danych uzyskiwa-

nych podczas wizytacji daje badaczowi możliwość zapoznania się nie 

tylko z życiem religijnym parafii, ale pozwala również nakreślić obraz 

życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego danego obszaru.  

 Tematyce szkolnej, należącej do tzw. wizytacji zewnętrznej, poświę-

cony był zazwyczaj osobny punkt w formularzach wizytacyjnych 

z omawianego okresu. Władze diecezjalne starały się uzyskać podsta-

wowe dane, takie jak: czy w parafii jest szkoła, jeśli nie to dlaczego, kto 

zajmuje się nauczaniem, jakie ma kwalifikacje, jak się wywiązuje ze 

swoich obowiązków, jak wygląda budynek szkolny, wreszcie jak przed-

stawia się kwestia funduszu przeznaczonego na cele szkolne. Można 

spotkać również wiadomości o: założycielu szkoły, miejscowościach 

należących do danego okręgu szkolnego, grupie dzieci i młodzieży 

objętych nauczaniem, programie i cyklu kształcenia, używanych pod-

ręcznikach, warunkach prowadzenia działalności pedagogicznej. Po-

ziom szczegółowości opisu uzależniony był od wypełniającego formu-

larz wizytacyjny proboszcza oraz weryfikującego zapis wizytatora.  

 Analiza aktów wizytacji dla wielu parafii pozwala zauważyć pewną 

cechę wspólną, łączenia działalności oświatowej z charytatywno-

———— 
17 Zob. D. M a j e w s k i, Zasób Archiwum Diecezjalnego w Płocku. [w:] Biblioteka 

Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, red. W. G r a c z y k. Płock 2003.  
18Zob. H. E. W y c z a w s k i, Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, 

Kalwaria Zebrzydowska 1989. 
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społeczną, co wyrażało się w wydzielaniu, w budynku szpitala para-

fialnego pomieszczenia, w którym odbywały się zajęcia szkolne. 

W tym miejscu należy podkreślić, że informacje o szkolnictwie mogą 

znajdować się również w punktach zawierających opis budynków 

parafialnych, w danych dotyczących organisty, przy charakterystyce 

wyznaniowej danego obszaru, a także przy opisie uposażenia parafii.  

 Pożary, zniszczenia wojenne sprawiły, że w omawianych materia-

łach występują luki czasowe oraz brak kompletności dla wszystkich 

parafii. Biorąc pod uwagę ten ostatni czynnik, pośród XVIII i XIX-

wiecznych źródeł kościelnych diecezji płockiej wyróżniają się akta 

wizytacji duszpasterskich z lat 1774-1776, 1781 oraz 1817. 

 Pierwsza spośród wymienionych, wizytacja generalna została za-

rządzona po objęciu diecezji płockiej przez bpa Michała Jerzego Po-

niatowskiego, wielkiego protektora szkolnictwa, członka, a następnie 

prezesa Komisji Edukacji Narodowej. Obraz jaki wyłonił się z analizy 

materiału źródłowego nie był zadowalający. Z zachowanych protoko-

łów dla 20 z 31 dekanatów, wynika, iż na 188 parafii tylko 36, czyli 

około 19% posiadało szkoły
19

. Następna wizytacja bpa Poniatowskie-

go przeprowadzona w 1781 r., po względem stanu szkolnictwa dała 

dużo lepsze rezultaty, na 246 zachowanych protokołów w 95 para-

fiach prowadzone było nauczanie, jednak tylko w 21 zajmowali się 

tym wyznaczeni nauczyciele. Z kolei wizytacja dziekańska przepro-

wadzona latem 1817 r., za czasów bpa Adama Michała Prażmowskie-

go, wykazała istnienie około 30 szkół parafialnych
20

.  

 Warto dodać, że wizytacje z lat 1774-1776 oraz 1817 r. ukazały się 

drukiem, ułatwiając tym samym dotarcie do znajdujących się w nich 

danych, szerszemu gronu badaczy
21

. Poza tym powstała osobna seria, 

w której zostały zebrane wypisy z archiwaliów diecezjalnych płockich 

dotyczące szkolnictwa
22

.  

———— 
19 S. L i t a k, Parafie w Rzeczypospolitej…, s. 291.  
20 M. M. G r z y b o w s k i, Szkolnictwo elementarne…, s. 15-17, 59-60.  
21Serie: Materiały do dziejów Ziemi Płockiej, Z archiwaliów diecezjalnych płockich 

XVIII wieku, zebrał i do druku przygotował M. M. G r z y b o w s k i; Z archiwaliów 

diecezjalnych płockich XIX wieku. Zebrał i do druku przygotował M. M. G r z y -

b o w s k i. 
22Materiały do dziejów szkolnictwa na Mazowszu, t. 1, Wypisy z archiwaliów diece-

zjalnych XIX wieku, zebrał i do druku przygotował M. M. G r z y b o w s k i, Warszawa-

Łowicz 1995; Materiały do dziejów szkolnictwa na Mazowszu, t. 2 Wypisy z archiwa-
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 Dla parafii Cieksyn z omawianego okresu zachowało się 13 aktów 

wizytacji. Niestety, jak wynika z analizy materiału źródłowego, nie 

prowadzono wówczas w Cieksynie zorganizowanego nauczania dzieci 

i młodzieży. Wizytator z 1821 r. zanotował: „Szkoły parafialnej nie 

masz, chociaż była organizowaną. Dzieci zdatnych do nauki w całej 

parafii mogłoby być przeszło 80. Obywatele możniejsi, toż samo i wło-

ścianie swe edukują dzieci w pobliższych miejscach”
23

. Brak szkoły 

i w pewnym stopniu uczynienie zadość rządowym i diecezjalnym 

zarządzeniom miało przynieść prowadzenie działalności oświatowej 

przez organistę, w przeznaczonym na cele szkolne pomieszczeniu, 

w szpitalu parafialnym
24

. „Skutkiem braku funduszu dla nauczyciela 

szkółka elementarna pod firmą rządową nie istnieje, organista tylko 

przy kościele będący prywatnie uczy”
25

. Taka praktyka była powszech-

nie stosowana w mazowieckich parafiach. Organiści ze względu na 

pełnioną funkcję umieli czytać i pisać, a spory zasób wolnego czasu 

sprawiał, że mogli podejmować pracę nauczycieli w szkołach para-

fialnych, jako dodatkowe źródło utrzymania. 

 Oprócz aktów wizytacji, dla poszczególnych parafii zachowały się 

roczne i półroczne raporty przesyłane do kancelarii konsystorskich 

przez dziekanów i proboszczów. Dzięki informacjom zawartym w tej 

dokumentacji, uzyskiwanym bezpośrednio z terenu można było stosun-

kowo szybko zapoznać się ze stanem diecezji i przeprowadzić analizę 

wybranych kwestii, co było miarodajne także dla władz państwowych. 

 Wśród archiwaliów dotyczących edukacji, przechowywanych 

w Archiwum Diecezjalnym w Płocku, wyróżniają się materiały zebra-

ne w grupie tematycznej zatytułowanej Akta Szkolne (1797-1912)
26

. 

Na szczególną uwagę zasługują akta o charakterze normatywnym, 

takie jak: okólniki, listy pasterskie, rozporządzenia państwowe, a tak-

że dokumentacja sprawozdawczo-kontrolna stanu szkolnictwa oraz 

korespondencja władz diecezjalnych z władzami państwowymi. Sporo 

———— 
liów diecezjalnych XVIII wieku, zebrał i do druku przygotował M. M. G r z y b o w -

s k i. Płock 2000.  
23 ADP, Acta Visitationis 1812-1850. Sygn. 343, k. 77.  
24 Archiwum Parafialne w Cieksynie (dalej APC), Akta Parafii Cieksyn 1695-1833. 

B. sygn., s. 134. 
25 ADP, Acta Visitationis 1856. Sygn. 361a, k. 20v. 
26 ADP, Akta Szkolne. Sygn. AS. 208, AS. 208a [dawna sygn. 700], AS. 208b [376], 

AS. 208c [408], AS. 208d [409], AS. 208e, AS. 208f.  
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miejsca w omawianej grupie akt zajmuje dokumentacja dotycząca 

nauczania religii, w postaci: rozporządzeń diecezjalnych wydawanych 

w tej sprawie, programów kształcenia, sprawozdań oraz korespondencji 

ws. mianowania katechetów. 

 Powstanie tych materiałów ściśle wiązało się z postępującym, od 

czasów Komisji Edukacji Narodowej, procesem przejęcia przez pań-

stwo zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem systemu 

edukacji. Początkowo, autorytet społeczny oraz wielowiekowa trady-

cja prowadzenia działalności szkolnej stawiała duchowieństwo w krę-

gu głównych adresatów i realizatorów rozporządzeń władz oświato-

wych. W miarę zmieniających się warunków społeczno-politycznych 

na ziemiach polskich, rola duchowieństwa na polu edukacji zaczęła 

być ograniczana do nauczania religii i opłacania składek na szkolnic-

two. W cyrkularzu nr 1343 z dnia 10 (22) sierpnia 1876 r. czytamy 

wprost: „… jest wolą Rządu, aby Duchowieństwo w interesa szkółek 

elementarnych nie mieszało się a li tylko w Kościołach starało się 

nauczać katechizmu i zasad wiary ś.
27

. Siłą rzeczy, biskupom ordyna-

riuszom przypadła rola pośredników między władzami państwowymi 

a duchowieństwem, co dokumentują omawiane archiwalia. 

 Analiza Akt Szkolnych daje podstawę do nakreślenia sieci szkół 

parafialnych na terenie diecezji płockiej oraz umożliwia zapoznanie 

się z działalnością oświatową oraz postawami duchowieństwa wobec 

kwestii szkolnych. Ponadto w aktach znajdują odbicie różne inicjaty-

wy podejmowane przez fundacje i stowarzyszenia dla poprawy ogól-

nego poziomu życia i wykształcenia społeczeństwa, zwłaszcza miesz-

kańców wsi. Wystarczy wspomnieć o zakładaniu bibliotek wiejskich, 

kształceniu położnych oraz akcji adopcji dzieci z sierocińców. Dzięki 

tak różnorodnej tematyce archiwaliów można przeanalizować uwa-

runkowania polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe, które 

determinowały rozwój szkolnictwa. W tym kontekście, warto pamię-

tać o rozgrywających się wydarzeniach historycznych, takich jak: 

okres zaborów, Epoka Napoleońska, Wiosna Ludów, wreszcie czas 

wielkich postań narodowo-wyzwoleńczych.  

 Podobnie, jak w przypadku pozostałych materiałów w grupie Akt 

Szkolnych występują luki chronologiczne, a także brak kompletności 

dla obszaru całej diecezji. 

———— 
27 ADP, Akta Szkolne. Sygn. AS. 208, k. 82.  
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 W odniesieniu od Cieksyna w tych archiwaliach znajduje się lako-

niczna informacja z 1890 r.: „W parafii cieksyńskiej szkółki parafial-

nej nie ma”
28

. 

 Akta dotyczące stanu diecezji płockiej 1775-1868
29

, czy relacje 

o stanie diecezji sporządzane przez ordynariuszy dla Stolicy Apostol-

skiej, również stanowią cenne źródło informacji dla badacza dziejów 

oświaty, są niejako analizami materiału dostarczanego z wizytacji 

i całego kościelnego systemu nadzorczo-kontrolnego.  

 W szerszej perspektywie działalność poszczególnych ordynariuszy 

obrazują Acta Episcopalia. Niewątpliwie pasterze płoccy podejmowa-

li działania zmierzające do szerzenia oświaty. Wystarczy wspomnieć 

słowa bpa Poniatowskiego, który w liście pasterskim pisał: „…cóż 

może być świętszego i pożyteczniejszego tak dla Kościoła, jako dla 

kraju nad ćwiczenia młodzi zaraz od ich dzieciństwa nie tylko w kate-

chizmie i w rzeczach tyczących się religii i obyczajów, ale też i dla 

każdej kondycji ludzi przez cały przeciąg życia najpotrzebniejszych, 

takie są umieć czytać, pisać i rachować i pospolitsze reguły wymia-

ru?”
30

. Natomiast dodatkowe źródło, ukazujące stosunek duchowień-

stwa do rozwoju oświaty stanowią akta oficjalatów (Acta Oficialia 

Plocensia, Acta Oficialia Pultoviensia).  

 Obok archiwum diecezjalnego interesujące źródła do dziejów 

szkolnictwa mogą zawierać archiwa parafialne, jednak należy zazna-

czyć, że one także były narażone na pożary i zniszczenia. W przypad-

ku parafii Cieksyn z omawianego okresu na szczególną uwagę zasłu-

guje poszyt zatytułowany Akta Parafii Cieksyn 1695-1833, złożony 

z akt powstałych w pierwszej połowie XIX w., współcześnie odnale-

zionych w zbiorach parafialnych i przeszytych. W materiałach znajdu-

je się wyciąg z aktu wizytacji z 1695 r., akt wizytacji z 1817 r., a także 

opisy kościoła i parafii. Spora część dokumentacji, w formie inwenta-

rzy, spisów tabelarycznych, rejestrów, korespondencji, dotyczy spraw 

finansowych parafii. W aktach zachowały się również: wzór do opłaty 

———— 
28 ADP, Aka Szkolne. Sygn. AS. 208d [dawna sygn. 409], k. 248.  
29 ADP, Akta dotyczące stanu diecezji płockiej 1775-1868. Sygn. 20 [dawna sygn. B2]. 
30 Rozrządzenia i pisma pasterskie za rządów J. O. Księcia Imci Michała Jerzego 

Poniatowskiego biskupa płockiego etc. do diecezji płockiej wydane, t. I-IV. Wyd. 

W. W a r g a w s k i, Warszawa 1785; M. J. P o n i a t o w s k i, List pasterski, Warsza-

wa 1775, s. 44; Zob. S. L i t a k, Z działalności szkolnej Michała Jerzego Poniatow-

skiego na Mazowszu. Rozprawy z Dziejów Oświaty, t. 25:1983.  
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podatków oraz Urządzenie opłat zwanych Jura Stolae
31

. Powstawanie 

tej dokumentacji wiązało się z dążeniem władz do podporządkowania 

Kościoła interesom państwa, a co za tym idzie rozbudową kontroli 

nad działalnością duchowieństwa, począwszy od czasów pruskich.  

 W omawianych materiałach znajduje się również źródło świadczące 

o podjęciu konkretnych działań zmierzających do utworzenia szkoły 

elementarnej w Cieksynie. Zgodnie z zaleceniami Komisji Rządowej 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, z inicjatywy miej-

scowego właściciela ziemskiego Tadeusza Przybylskiego oraz ówcze-

snego proboszcza ks. Łukasza Bagińskiego, utworzono Towarzystwo 

Szkolne i w tabeli wyznaczono wysokość składki na cel oświaty dla 

poszczególnych gospodarzy. Tadeusz Przybylski obiecał ponadto na 

własny koszt zapewnić dom i ogród dla nauczyciela, jednak szkoła nie 

powstała, mimo iż był to szczytowy okres rozwoju oświaty w Króle-

stwie Polskim. Materiał ten jest niezwykle interesujący, ze względu na 

szczegółowe dane dotyczące poszczególnych gospodarzy, źródła ich 

utrzymania, liczbę dzieci w wieku 6-12 lat. Ze wspomnianego spisu, 

datowanego na 23 sierpnia 1817 r., wynika, że w tym przedziale wie-

kowym na terenie parafii mieszkało 171 osób, w tym: 100 osób wy-

znania rzymsko-katolickiego (55 płci męskiej, 45 płci żeńskiej) oraz 

71 osób wyznania ewangelickiego (32 płci męskiej i 39 płci żeń-

skiej)
32

. Najbogatsi właściciele ziemscy zatrudniali prywatnych nau-

czycieli, zamożniejsza szlachta i bogatsi chłopi posyłali swoje dzieci 

do okolicznych szkół. Tylko nieliczna część pozostałych dzieci i mło-

dzieży mogła korzystać z nauczania prowadzonego przez organistę
33

.  

 Natomiast dużo lepiej przedstawiała się kwestia oświaty wśród 

ludności protestanckiej, która w wyniku pruskiej akcji kolonizacyjnej 

licznie napłynęła na te tereny. W 1817 r. było to 468 osób, co stano-

wiło 31% ogółu mieszkańców
34

. Porównując inne parafie diecezji 

płockiej z tego samego okresu, Cieksyn zajmuje pod tym względem 

5 miejsce, po parafiach: Trzepowo – 1 032, Płock – 744, Jasienica – 628 

oraz Rypin – 571
35

. 

———— 
31 APC, Akta Parafii Cieksyn 1695-1833. B. sygn.  
32APC, Akta Parafii Cieksyn 1695-1833…, s. 38-50.  
33 Zob. ADP, Akta Szkolne. Sygn. AS. 208b [dawna sygn. 376], k. 200v.  
34 APC, Akta Parafii Cieksyn 1695-1833…, s. 29.  
35 M. M. G r z y b o w s k i, Struktura wyznaniowa ludności diecezji płockiej według 

spisu Adama Michała Prażmowskiego z 1817 r. Notatki Płockie, 1981, nr 1, s. 19. 



ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZKOLNICTWA PARAFIALNEGO... 419 

 Warto dodać, że władze pruskie przywiązywały wagę do rozwoju 

oświaty wśród kolonistów niemieckich, a szkoły miały stać się ośrod-

kami „wyższej” kultury niemieckiej
36

. W większej liczbie protestanci 

zamieszkiwali 7 miejscowości i w każdej z nich utrzymywali nauczy-

ciela. We wspomnianym akcie wizytacji z 1817 r. czytamy: „Żadnego 

budynku w Cieksynie na szkołę nie było i nie masz, dopiero WM Kola-

tor o wystawieniu budynku na szkołę w przyszłym roku zamyśla. Para-

fia cieksyńska w znacznej części składa się z ewangelików, a ci nau-

czycieli dla dzieci swym kosztem utrzymują, jako to: we wsi Dębin-

kach, Błędowie, Woli Błędowskiej, Żołędowie, Winnikach, Konarach 

i Tomaszewie”
37

. Z analizy materiału źródłowego wynika, że szkoły 

te w znikomym stopniu podlegały Dozorowi Szkolnemu, na czele 

z proboszczem cieksyńskim mino, iż według ustaw rządowych bezpo-

średnią kontrolę nad szkołami na danym terenie sprawował właśnie 

Dozór Szkolny, do którego w założeniach miał należeć także miej-

scowy pastor ewangelicki
38

. 

 Interesujące wiadomości dotyczące rozwoju oświaty na terenie 

omawianej parafii zawiera Kronika Szkoły Podstawowej w Cieksynie, 

w której zapisano: „Kronikę szkolną można datować od 1870 r. Wów-

czas to za staraniem miejscowego dziedzica, p. Lasockiego, władze 

rosyjskie zezwoliły na założenie ochronki (przedszkola). Cały ciężar 

utrzymania spadł na barki założyciela. Nauczycielką była p. Polkow-

ska, ułomna ciałem, ale wielka duchem. Ona to wszystkie siły poświę-

ciła na krzewienie polskości. Była kilka razy poszukiwana przez po-

licję carską (rosyjską) za potajemne nauczanie dzieci i dorosłych, 

tych wszystkich, którzy pragnęli się czegoś dowiedzieć o przeszłości 

swego narodu”
39

.  

 W 1907 r. staraniem proboszcza cieksyńskiego ks. Mariana Kowal-

skiego oraz miejscowego właściciela ziemskiego Piotra Wyrzykow-

skiego założono jednoklasową szkołę Polskiej Macierzy Szkolnej 

mieszczącą się w budynku parafialnym
40

.  

———— 
36 Z. W a l c z a k, Szkolnictwo i oświata na Mazowszu Płockim…, s. 33.  
37 APC, Akta Parafii Cieksyn 1695-1833…, s. 30.  
38 ADP, Acta Visitationis 1812-1850…, k. 18v-19.  
39 Archiwum Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie (dalej AZSz Nr 3 w Cieksynie), Kronika 

szkolna Cieksyn, B. sygn., s. 5. 
40 AZSz Nr 3 w Cieksynie, Kronika szkolna…, s. 5-6. 
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 Dalszy rozwój szkolnictwa nastąpił w dwudziestoleciu międzywo-

jennym, kiedy na trenie parafii działało 9 szkół powszechnych. Jako 

ciekawostkę można podać fakt, że nauczycielką jednej z tych szkół 

mieszczącej się Ruszkowie, była Maria Sienkiewiczówna, siostrzenica 

Henryka Sienkiewicza, która zapisała się w pamięci lokalnej społecz-

ności prowadząc szkołę, uczestnicząc w tajnym nauczaniu podczas 

okupacji niemieckiej
41

.  

 Po omówieniu archiwaliów kościelnych oraz najbliższych tereno-

wo, należy zwrócić uwagę na materiały dotyczące szkół parafialnych, 

przechowywane w sieci archiwów państwowych. XVIII-wieczne prą-

dy myślowe wywołały zmiany w poglądach dotyczących pozycji i roli 

edukacji w życiu społecznym. Warunkując tym samym przeobrażenia 

jakościowe w systemie oświatowym, w którym naczelną i decydującą 

rolę zaczęły odgrywać specjalnie do tego powołane organy admini-

stracji publicznej
42

. Stąd wśród zasadniczych źródeł do dziejów XVIII 

i XIX-wiecznego szkolnictwa parafialnego znajdują się także materia-

ły wytworzone w toku działalności państwowych władz oświatowych. 

Stanowią one warsztat badawczy do dziejów organizacji oraz funk-

cjonowania świeckiego systemu oświatowo-wychowawczego, zawie-

rają informacje dotyczące rozwoju polskiej myśli pedagogicznej, two-

rzenia programów nauczania, podręczników szkolnych, itp. Podobnie, 

jak w przypadku źródeł kościelnych, archiwalia z sieci archiwów pań-

stwowych zostały naznaczone zniszczeniami wojennymi
43

.  

———— 
41 Maria Sienkiewiczówna zmarła 15 sierpnia 1944 r., w wieku 65 lat. Została pocho-

wana na cmentarzu parafialnym w Cieksynie. A. W i t k o w s k a, Dzieje Parafii pw. 

św. Rocha w Cieksynie…, 167; K. M a c i a s, Śladami Marii Sienkiewiczówny. Życie 

Nasielska, 2006, nr 3, s. 1-2.  
42 Zob. m.in. J. Ł u k a s z e w i c z, Historia szkół w Koronie i w Wielkim Księstwie 

Litewskim od najdawniejszych czasów do roku 1794, t. 1-4. Poznań 1849-1851; 

T. W i e r z b o w s k i, Szkoły parafialne…; H. P o h o s k a, Sprawa oświaty ludu 

w dobie Komisji Edukacji Narodowej. Warszawa 1925; T. M a n t e u f f e l, Centralne 

władze oświatowe na terenie byłego Królestwa Kongresowego (1807-1915). Warsza-

wa 1929; T. M i z i a, Szkolnictwo parafialne w czasach Komisji Edukacji Narodowej. 

Wrocław 1968; E. S t a s z y ń s k i, Polityka oświatowa caratu w Królestwie Polskim 

od powstania styczniowego do pierwszej wojny światowej, Warszawa 1968; J. W r o -

c z y ń s k i, Dzieje oświaty polskiej 1795-1945, Warszawa 1980; R. K u c h a, Oświata 

elementarna w Królestwie Polskim w latach 1864-1914. Lublin 1982. 
43 Zob. Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł 

archiwalnych, t. 1-3. Warszawa 1955-1957.  
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 Najstarsze materiały przechowywane są w Archiwum Głównym 

Akt Dawnych. Do zasadniczych grup archiwaliów w przedmiotowej 

kwestii należą akta: 
 
 – Komisji Porządkowych Cywilno-Wojskowych powołanych na 

Sejmie Czteroletnim, do kompetencji których należała również 

organizacja i kontrola najniższego szczebla szkolnictwa;  
 
 – Centralnych Władz Oświatowych, instytucji i zakładów nauko-

wych z okresu: zaboru pruskiego, Księstwa Warszawskiego 

i Królestwa Polskiego, zajmujących się sprawami oświaty, takich 

jak: Izba Edukacyjna, Dyrekcja Edukacji Narodowej, Komisja 

Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Okręg 

Naukowy Warszawski, Wydział Spraw Duchownych i Oświece-

nia Publicznego, Wydział Wyznań i Oświecenia Publicznego 

Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Komisja Wojewódz-

twa Mazowieckiego, Rząd Gubernialny Warszawski; 
 
 – Centralnych Władz Wyznaniowych, do których obok Komisji 

Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego należa-

ły: Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchownych, Za-

rząd Obcych Wyznań w Królestwie Polskim. 

 

 Materiały dotyczące szkolnictwa z omawianego okresu można od-

naleźć także w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy i jego za-

miejscowych oddziałach. Wyróżnić można zespół Akta Miasta Płoc-

ka, Akta Naczelnika Płockiej Dyrekcji Naukowej (zarządzającego 

szkolnictwem w guberni płockiej) oraz Akta Inspektora Szkolnego 

w Płocku, przechowywane w Archiwum Państwowym w Płocku
44

. 

 Źródła w wyniku różnych zawirowań dziejowych uległy rozprosze-

niu. Dla przykładu: Akta Komisji Edukacji Narodowej z lat 1773-1787 

przechowywane są w Bibliotece Naukowej Polskiej Akademii Umie-

jętności i Polskiej Akademii Nauk (sygn. rkp 2220) oraz Bibliotece 

Czartoryskich (sygn. 818); Projekty ustaw dla szkół parafialnych 

znajdują się w Bibliotece Narodowej; Projekt o założeniu nauczycie-

lów do szkół parafialnych w Bibliotece Czartoryskich (rkps 1181). 

 

———— 
44 Zob. Z. W a l c z a k, Szkolnictwo i oświata na Mazowszu Płockim…, s. 33-35.  
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 W pracy centralnych urzędów i instytucji państwowych w omawia-

nym okresie powszechnie stosowany był druk. W odniesieniu do szkół 

parafialnych można wskazać następujące akty prawne: 
 
 – Przepis do szkół parafialnych z 20 czerwca 1774 r. 
 
 – Przepisy dla szkół parafialnych z 1780 r. 
 
 – Elementarz do nauczenia się abecadła, sylabizowania i czytania 

ku wygodzie szkół parafialnych sporządzony. Warszawa 1780.  
 
 – Szkoły parafialne z 1783 r. 
 
 – Reglament für die Land und nidern Burger Schulen in Neuost-

preussen z 1806 r.  
 
 – Urządzenie szkół miejskich i wiejskich elementarnych. Warsza-

wa 1808. 
 
 – Rozporządzenie o zakładaniu szkółek elementarnych z 11 marca 

1817 r.; Instrukcja dla organizatorów szkół z 29 kwietnia 1817 r.; 

Instrukcja o dozorach szkolnych z 20 maja 1817 r. 
 
 – Rozporządzenie radcy sekretarza stanu Ksawerego Kosseckiego 

z 16 czerwca 1821 r. oraz postanowienie namiestnika z 13 sierp-

nia 1821 r. na mocy, których został zniesiony obowiązek płace-

nia składek na szkoły elementarne przez chłopów.  
 
 – Ustawa dla gimnazjów i szkół departamentowych i elementar-

nych, czyli parafialnych w Królestwie Polskim. Warszawa 1834. 
 
 – Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego. Wy-

dział Oświecenia, t. I-III. Warszawa 1866. 

 

 Zbiór źródeł drukowanych stanowią także dzienniki urzędowe, takie 

jak: Dziennik Praw Królestwa Polskiego, Dziennik Urzędowy Woje-

wództwa Mazowieckiego, Dziennik Urzędowy Departamentu Płockiego, 

Rocznik Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie Polskim.  

 Danych statystycznych z terenu Królestwa Polskiego dostarczały 

sporządzane dla każdej guberni roczniki. Dla obszaru parafii Cieksyn 

uwzględnić należy: ОБЗОРЪ ПЛОЦКОЙ ГУБЕРНIИ (Obzor Płoc-

koj Guberni) oraz ОБЗОРЪ ВАРШAВСКОЙ ГУБЕРНIИ (Obzor 

Warszawskoj Guberni)
45

. 

———— 
45 Zob. Federacja Bibliotek Cyfrowych http://fbc.pionier.net.pl/.  
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 W miarę rozwoju polskiej historiografii, także materiały do dziejów 

oświaty znajdowały się w kręgu zainteresowań badaczy i były sukce-

sywnie wydawane. Są to cenne pozycje źródłowe, gdyż część orygina-

łów uległa zniszczeniu i tylko w formie druku przetrwała do naszych 

czasów, można wymienić chociażby:  
 
 – Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce. Kraków 

1878-1939.  
 
 – Dłużniewski K., Dzieje szkoły pułtuskiej od jej początku do roku 

1782. W: Popis publiczny uczniów szkoły wojewódzkiej księży 

benedyktynów w Pułtusku, Warszawa 1821. 
 
 – Elementarz dla szkół parafialnych narodowych z roku 1785. 

Wyd. Zygmunt Kukulski, Lublin 1930.  
 
 – Seria Komisja Edukacji Narodowej i jej szkoły w Koronie 1773-

1794. Wyd. Teodor Wierzbowski, Warszawa 1901-1915.  
 
 – Pierwiastkowe przepisy pedagogiczne Komisji Edukacji Naro-

dowej z lat 1773-1776. Wyd. Zygmunt Kukulski, Lublin 1923.  
 
 – Piramowicz Grzegorz, Powinności nauczyciela, Wilno 1819. 
 
 – Ustawodawstwo szkolne za czasów KEN, rozporządzenia, ustawy 

pedagogiczne i organizacyjne (1773-1793), wyd. Józef Lewicki, 

Kraków 1925.  
 
 – Ustawy Komisji Edukacji Narodowej dla stanu akademickiego 

i na szkoły w krajach Rzeczypospolitej przepisane w Warszawie 

roku 1783. Lwów 1917.  
 
 – Volumina Legum, t. 9, Kraków 1889.  
 
 – Zaruski Jan, Dawne wychowanie szkolne. Noty ze zbioru przepi-

sów administracyjnych, Warszawa 1878. 
 
 – Źródła do dziejów wychowania i szkolnictwa w Polsce doby Izby 

Edukacji Publicznej 1807-1812. Wyd. Zygmunt Kukulski, Lu-

blin 1930.  

 

 Kwestie dotyczące szkolnictwa poruszane były również na łamach 

gazet. Dla obszaru Mazowsza szczególnie ważne są następujące tytuły: 

Pamiętnik Polityczny i Historyczny, Gazeta Warszawska, Pamiętnik 

Religijno-Moralny, Korespondent Płocki, Echa Płockie i Łomżyńskie, 
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Przegląd Katolicki, Dziennik Departamentowy Płocki, Dziennik De-

partamentowy Warszawski, Kurier Warszawski, Płockie Wiadomości 

Gubernialne.  

 

 Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że baza 

źródeł do dziejów szkolnictwa parafialnego na Mazowszu, zarówno 

proweniencji kościelnej, jak państwowej jest różnorodna, ale jedno-

cześnie naznaczona zniszczeniami i rozproszeniem. Analiza archiwa-

liów daje obraz szkolnictwa parafialnego, a także uwarunkowań poli-

tycznych, gospodarczych, społecznych oraz kulturowych, które pobu-

dzająco bądź hamująco oddziaływały na rozwój oświaty. Zagadnienie 

szkolnictwa elementarnego w XVIII i XIX stuleciu pozostaje otwarte 

dla badaczy. Na dużą wartość poznawczą tematu wpływa fakt, że 

dokonały się wówczas zasadnicze zmiany w szkolnictwie, które leżą 

u podstaw współczesnego systemu oświaty. Reorganizacja szkolnic-

twa określanego mianem początkowego, pierwiastkowego, elementar-

nego, czy jak dawniej parafialnego, z wprowadzeniem nowych pro-

gramów nauczania, podręczników, kadry nauczycielskiej, itp. bez 

wątpienia była procesem rozłożonym w czasie. Doskonale ukazane 

jest to na przykładzie parafii Cieksyn na terenie, której od końca XVII w. 

aż do 1870 r. nie było zorganizowanej placówki oświatowej. Warto 

jednak zauważyć, że zgodnie z ustawami rządowymi powołano Dozór 

Szkolny i podjęto próbę utworzenia szkoły elementarnej. Ponadto 

kwestie szkolne poruszane były w różnego rodzaju dokumentacji 

sprawozdawczo-kontrolnej działalności parafii, zarówno po linii ko-

ścielnej, jak państwowej. Brak szkoły nie oznaczał braku nauczania 

w ogóle. Najbogatsi właściciele ziemscy zatrudniali prywatnych nau-

czycieli, zamożniejsza szlachta i bogatsi chłopi posyłali swoje dzieci 

do okolicznych szkół. Formą zastępczą było prowadzenie działalności 

pedagogicznej przez organistę. Osobną kwestię stanowi dobrze zorga-

nizowana, w omawianym okresie, oświata wśród ludności protestanc-

kiej, licznie zamieszkującej teren parafii. Warto podkreślić, że w dzie-

jach państwa polskiego był to trudny okres utraty niepodległości. Wo-

bec zagrożonego polityką państw zaborczych bytu narodowego, wzro-

sło znaczenie edukacji, a troska o lepszą organizację i funkcjonowanie 

systemu szkolnego, dla wielu ludzi epoki, zarówno duchownych, jak 

świeckich stała się wyrazem postawy patriotycznej. 

_________ 
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SOURCES FOR THE HISTORY OF PAROCHIAL  

SCHOOL SYSTEM IN MAZOWSZE (MAZOVIA)  

IN THE 18th AND 19th CENTURY  

ON THE EXAMPLE OF THE PARISH IN CIEKSYN 

 

Summary 

 

 The surviving sources for the history of parochial school system in Mazovia, both 

of church and state provenance, are diverse but also damaged and dispersed. Their 

analysis provides a picture of parochial school system, as well as political, economic, 

social and cultural conditions, which either stimulated or hampered education devel-

opment process. The subject of elementary school system in the 18th and 19th century 

remains open for researchers. The high cognitive value of the subject is determined by 

fundamental changes in school system at that time, which lie at the basis of contempo-

rary educational system. The reorganisation of the school system termed as primary, 

elementary or – in former times – parochial, together with the introduction of new 

teaching programmes, textbooks and teaching staff undoubtedly constituted a process 

spread in time. It can very well be shown on the example of the parish in Cieksyn, 

which did not have an organised educational institution from the end of the 17th centu-

ry until 1870. It is worth noticing, however, that in accordance with government acts 

the institution of School Supervision was created and an attempt at establishing an 

elementary school was made. Moreover, school issues were touched upon in various 

controlling and reporting documents of the parish activity, both on the church and 

state side. The lack of school did not mean the lack of education. The wealthiest 

landowners employed private teachers, the more affluent gentry and the richer peas-

ants sent their children to neighbouring schools. Pedagogical activity of the parish 

organist constituted an alternative form of schooling. A separate issue is the well 

organised educational system at that time among protestant population, which was 

numerous in the area of the parish. 

 

Translated by Anna Witlkowska 
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NIEZNANY W HISTORIOGRAFII INWENTARZ KSIĄG 

KLASZTORU DOMINIKANÓW W ŁOWICZU 
 

 

 W trakcie swoich badań nad konwentem dominikanów w Łowiczu 

można było zetknąć się z bardzo różnorodną bazą źródłową. Jednym 

ze źródeł, które przyczyniło się do powstania pracy dyplomowej na 

temat historii klasztoru dominikanów w Łowiczu, był Inwentarz ksiąg 

klasztoru dominikanów w Łowiczu z XVII w. Inwentarz znajduje się 

w Copiarum et privilegiorum et aliorum documentorum Conventus 

Loviciensis. Ten zbiór dokumentów konwentu łowickiego z lat 1600-

1644 znajduje się w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów 

w Krakowie (sygn. Łw 2).  
 
 Łowicz spośród wszystkich miast Rzeczypospolitej zajmował miej-

sce szczególne, gdyż był siedzibą arcybiskupów gnieźnieńskich. Nie 

dziwi zatem fakt, że dominikanie musieli w końcu trafić do tak waż-

nego ośrodka życia Kościoła, jakim był Łowicz. Ich początek 

w Łowiczu wiążę się nierozerwalnie z panowaniem na stolicy arcybi-

skupstwa gnieźnieńskiego Mikołaja Kurowskiego. Kapituła gnieź-

nieńska wybrała go na to stanowisko 14 września 1402 r., a w 1403 r. 

dostał oficjalne zatwierdzenie na stolicy gnieźnieńskiej od papieża 

Bonifacego IX
1
. Większość opracowań podaje, że arcybiskup Kurow-

ski sprowadził dominikanów do Łowicza około 1400 r.
2
 Nie jest znana 

dokładna data przybycia członków Zakonu Kaznodziejskiego do tego 

———— 
1 J. K o r y t k o w s k i, Arcybiskupi gnieźnieńscy: prymasowie i metropolici polscy od 

roku 1000 aż do roku 1821, czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z bi-

skupstwem poznańskim, t. I, Poznań 1888, s. 767.  
2 S. B a r ą c z, Rys dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce, t.. II, Lwów 1861, 

s. 315; R. O c z y k o w s k i, Przechadzka po Łowiczu, Łowicz 2006, s. 102; Słownik 

historyczno-geograficzny Księstwa Łowickiego, cz. II, z. 1, pod red. Z. S z k u r ł a -

t o w s k i e g o, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, s. 200-201. 
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miasta. Biorąc pod uwagę fakt, że arcybiskup Mikołaj Kurowski 

sprawował rządy na stolicy gnieźnieńskiej od 1402, to możemy jedy-

nie przypuszczać, że sprowadzenie musiało nastąpić po jego wyborze 

przez kapitułę. Idąc dalej można też uznać, że miało to miejsce po 

1404 r., gdyż do tego czasu arcybiskup Kurowski był zajęty odbudo-

wą i erygowaniem nowej parafii św. Ducha w Łowiczu
3
.  

 Oficjalna fundacja kościoła i klasztoru nastąpiła jednak dopiero 

w 1414 r. Świadczy o tym akt erygowania klasztoru dominikanów 

w Łowiczu wraz z kościołem z 1414 r. przez arcybiskupa Mikołaja 

Trąbę
4
. Oryginał tego dokumentu jest nieznany, ale na szczęście za-

chował się jego regest. Wynika z niego dokładnie, że niejaki wójt 

Mikołaj darował klasztorowi parcelę, na której miały stanąć zabudo-

wania klasztorne. Jako fundatorów regest podaje archidiakona łęczyc-

kiego Benedykta z Modlny i Wojciecha z Bielaw, który był scholasty-

kiem łęczyckim
5
. Niestety zabudowania klasztorne nie stanęły w miej-

scu przeznaczonym na ten cel przez wójta Michała. Nie zgodziła się 

na to kapituła gnieźnieńska. Ostatecznie zabudowania klasztorne mia-

ły stanąć na działce wykupionej od niewiasty, niejakiej Konathaczanki, 

przy ul. Podrzecznej
6
. Konsekracja kościoła p.w. św. Trójcy miała 

miejsce w drugą niedzielę po święcie ku czci św. Michała Archanio-

ła
7
. Niestety brak jest daty rocznej.  

 Brak zgody kapituły gnieźnieńskiej wynikał z uchybień procedural-

nych. Nie spytano kapituły, czy wyraża zgodę na fundację klasztoru 

w Łowiczu, który należał przecież do dóbr arcybiskupa gnieźnień-

skiego. Opory kapituły mogły wynikać też z obawy przed uszczuple-

niem przez klasztor dochodów plebana łowickiego. W tej sytuacji, loka-

lizacja nabierała szczególnego znaczenia. Co więcej, Wojciech z Bielaw 

———— 
3 J. K o r y t k o w s k i, Arcybiskupi gnieźnieńscy…, s. 767. 
4 Regest dokumentu erygującego klasztor i kościół dominikanów w Łowiczu z 1414 r. 

[w:] Zbiór ważniejszych dokumentów natury kościelnej archidiecezji gnieźnieńskiej do 

lat 1818/1821 [w:] Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, t. XXXV, oprac. S. L i -

b r o w s k i, Lublin 1977, s. 291.  
5 Ibidem, s. 292; J. K o r y t k o w s k i, Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej 

gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych. Podług źródeł archiwalnych, t. III, 

Gniezno 1883, s. 35-38. 
6 Regest dokumentu…, s. 293.  
7 Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, Inwentarz klasztoru domini-

kanów w Łowiczu z 1619 r. [w:] Inwentarze klasztorów sporządzone podczas wizytacji 

przez prowincjała Jerzego Trebnica OP w latach 1619-1621, sygn. Pp 125, b. s. 
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i Benedykt z Modlny byli tutorami, czyli opiekunami dóbr arcybisku-

pich. Kapituła gnieźnieńska mogła wyrazić dezaprobatę z powodu sa-

mowolnego rozporządzania majątkiem bez jej zgody. Nie ulega jednak 

wątpliwości, że sprowadzenie dominikanów do Łowicza świadczyło 

o tym, że miasto posiadało już wtedy znaczną liczbę mieszkańców, 

miało niezłą koniunkturę i wykazywało dużą ruchliwość
8
. 

 Pojawia się zatem pytanie, gdzie przebywali dominikanie od mo-

mentu ich sprowadzenia do wybudowania klasztoru. Za pierwszą sie-

dzibę dominikanów w Łowiczu uważa się kaplicę św. Krzyża przy 

ulicy Świętojańskiej. Była ona niegdyś usytuowana naprzeciwko ko-

ścioła św. Jana Chrzciciela
9
. Za obecnością dominikanów w kaplicy 

św. Krzyża miała przemawiać wzmianka w kronice bernardyńskiej 

Jana z Komorowa, która mówi o cudownym uzdrowieniu ze ślepoty 

priorem ordinis Praedicatorum ad sancta Crucem ibidem in Lovicz 

illuminavit.
10

 Problem może polegać jedynie na tym, że uzdrowienia 

przeora łowickich dominikanów dokonał bernardyn Jan Smolka, ale 

nie przed 1414 r., a w 1478 r., czyli znacznie później. Można to jedy-

nie uzasadnić dalszą przynależnością kaplicy św. Krzyża do domini-

kanów
11

. Kaplica św. Krzyża została doszczętnie zrujnowana w 1655 r. 

przez Szwedów
12

. 

 Pierwszy ikonograficzny przekaz o wyglądzie konwentu łowickiego 

zamieszczony został na widoku miasta w atlasie Brauna i Hogenberga 

Civitates Orbis Terrarum
13

. Kościół Sancta Trinitatis na rycinie część 

prezbiterialną, która mieści główny ołtarz, ma zwróconą ku wschodo-

wi – w stronę grobu Chrystusa, co oznacza, że był budowlą oriento-

waną. Niewątpliwie od samego początku był murowany, z wysokim, 

dwuspadowym dachem krytym dachówką. Nad skrzydłem dach pulpi-

towy. Cała bryła świątyni podkreśla jego gotycką architekturę. Ko-

———— 
8Z. M o r a w s k i, Łowicz średniowieczny [w:] Łowicz: dzieje miasta, pod red. R. K o -

ł o d z i e j c z y k a, Łowicz 1986, s. 50.  
9 W. G r a b o w s k i, Opieka społeczna w Księstwie Łowickim w dobie I Rzeczypospolitej 

do 1793 roku, Łowicz 1995, s. 8; Z. K r y ś c i a k, Klasztory w przestrzeni miejskiej 

Łowicza do końca XVI wieku [w:] Roczniki Łowickie, t. II, pod red. J. K a l i ń s k i e g o, 

A. O w c z a r e k - C i c h o w s k i e j, M. W o j t y l a k a, Łowicz 2004, s. 54. 
10 Z. K r y ś c i a k, s. 54-55. 
11 Ibidem, s. 55.  
12 R. O c z y k o w s k i, Łowicz [w:] Ziemia. Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany, R: 1913, 

nr 15-16, s. 249.  
13 Z. K r y ś c i a k, s. 56. 
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ściół posiadał prostokątną nawę, czteroprzęsłową, wyższe dwuprzę-

słowe. Schodkowe szczyty kościoła ozdobione są krzyżami, w cen-

trum dachu znajduje się wieżyczka nakryta kopułą. Liczne gotyckie 

okna wskazywać mogą na przestronność wnętrza
14

. 

 Od strony północnej, obok kościoła, postawiono zabudowania 

klasztorne. Klasztor był dwukondygnacyjny i przylegał skrzydłem do 

kościoła. Z zewnątrz elewacja podparta szkarpami
15

. Zbudowano go 

na planie czworoboku zgrupowanego wokół prostokątnego wirydarza, 

czyli zgodnie z zasadą zachodniego budownictwa konwentualnego
16

. 

Do dzisiaj układ wnętrz jest na ogół pierwotny. W obu kondygnacjach 

skrzydło południowe i zachodnie jest jednotraktowe. Ne piętrze skrzy-

dła wschodniego pomieszczenia znajdują się po bokach wysokiego 

korytarza. W pozostałych skrzydłach znajdują się dwa trakty. W więk-

szości pomieszczeń parteru i we wschodnim skrzydle piętra sklepienia 

kolebkowe z lunetami lub kolebkowo -krzyżowe. W pozostałych zasto-

sowano już nowsze stropy, wsparte gdzieniegdzie na drewnianych ko-

lumnach w XIX w. Na parterze w jednym z południowych pomieszczeń 

zachowała się stiukowa dekoracja z profilowanych żeber. Dachy dwu-

spadowe
17

. Na program użytkowy klasztoru wpływało chociażby pro-

gramowe ubóstwo, które ograniczało liczbę pomieszczeń gospodar-

czych i reprezentacyjnych. Na pewno w klasztorze łowickim musiały 

znajdować się cele zakonników i szkoła konwentualna. Mogło się rów-

nież znajdować predykatorium, czyli sala, z reguły na piętrze we 

wschodnim skrzydle, przeznaczona do ćwiczenia kazań
18

. 

 Zabudowania klasztorne znajdowały się tuż nad rzeką, która stano-

wiła naturalną granicę miasta. Na zachód od zabudowań konwentu 

znajdował się bardzo podmokły teren, który był trudny do zagospoda-

rowania (dzisiejszy Przyrynek). Pod tym względem teren ten był mało 

atrakcyjny, a ponadto ul. Podrzeczna, przy której zbudowano klasztor 

wraz z kościołem, na początku XV w. nie stanowiła ważnego ciągu 

———— 
14 Ibidem; Słownik historyczno-geograficzny…, s. 200. 
15 Słownik historyczno-geograficzny…, s. 200. 
16 A. G r z y b o w s k i, Dominikanie: Sztuka [w:] Encyklopedia Katolicka, pod red. 

L. B i e ń k o w s k i e g o, F. G r y g l e w i c z a, R. Ł u k a s z y k a, Lublin 1983, 

kol. 80; Katalog zabytków sztuki w Polsce, woj. łódzkie, t. II, pod red. J. Z. Ł o z i ń -

s k i e g o, Warszawa 1954, s. 143.  
17 Katalog zabytków…, s. 143.  
18 A. G r z y b o w s k i, kol. 81.  
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komunikacyjnego. Tył posesji zajmowały ogrody i budynki gospodar-

cze
19

. W późniejszym okresie powstała wąska uliczka, którą nazwano 

Dominikańską. Umożliwiała ona mieszkańcom Nowego Miasta bez-

pośredni dostęp do klasztoru
20

. 

 Pomimo, jak mogło by się wydawać, wielu niedogodności, ufun-

dowanie klasztoru przy ulicy Podrzecznej nie było całkowicie przy-

padkowe. Plac, na którym stanęły budynki konwentu, był w maksy-

malnej odległości od kościołów parafialnych. Miejsce to charaktery-

zowało się zatem najsłabszym oddziaływaniem duchowieństwa para-

fialnego. Taka lokalizacja dawała możliwości lepszego pozyskiwania 

jałmużny i przyciągania wiernych
21

. Należy zaznaczyć, że lokalizacja 

klasztoru w takim miejscu nawiązywała do tradycji dominikańskiej, 

która zalecała umieszczać konwent na przedmieściach miast przy 

podrzędnych ulicach
22

. 

 To właśnie w tym klasztorze łowiccy dominikanie urządzili swoją 

bibliotekę. Biblioteka była niezwykle istotnym miejscem każdego 

klasztoru. Każdy dominikanin musiał się z nią zetknąć, chociażby 

podczas nauki w przyklasztornej szkole. Omawiany inwentarz ksiąg 

klasztoru dominikanów łowickich przedstawia stan faktyczny księgo-

zbioru z pierwszej połowy XVII w.  

 Inwentarz liczy łącznie siedem kart. Składa się z trzech części. 

Pierwsza została zatytułowana Officina Libraria (obejmuje pięć kart 

o wymiarach 22x31 cm). Drugą część stanowią Libri chorales (jedna 

karta o wymiarach 22x31 cm). Trzecia część inwentarza (Libri Conven-

tus) znajduje się na dwóch kartach o wymiarach 12x31 cm. Dukt pi-

sma sugeruje, że wszystkie części mogła napisać jedna osoba. Nieste-

ty nie ma o niej żadnych informacji.  

 Pierwsza część jest najobszerniejsza. Obejmuje 145 pozycji na spisie. 

Zapis pozycji uwzględnia autora, tytuł i niekiedy liczbę woluminów lub 

ilość egzemplarzy. Brak jest jakichkolwiek informacji na temat miejsca 

lub dacie wydania. Niekiedy zapis jest bardzo lakoniczny np. dominika-

nie łowiccy posiadali w swoich zbiorach dziewięć dzieł św. Tomasza 

z Akwinu, ale brak jest informacji o konkretnych tytułach.  

———— 
19 Z. K r y ś c i a k, s. 56. 
20 Ibidem.; R. O c z y k o w s k i, Przechadzka… s. 121, 126. 
21 Z. K r y ś c i a k, s. 56. 
22 Ibidem, s. 57.  
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 W części tej przeważają dzieła Ojców i Doktorów Kościoła takich jak 

św. Augustyn, św. Hieronim ze Strydonu, św. Jan Chryzostom, czy 

św. Jan Damasceński. Oprócz tego, dominikanie z Łowicza posiadali 

dość bogaty zbiór dzieł, które pomagały w doskonaleniu warsztatu ka-

znodziei. Warto wymienić chociażby dzieło Kwintyliona Institutionis 

oratoriae libri XII (O kształceniu mówcy), Jana Bromiardusa Summa 

praedicantium, czy Filipa Diez Summa praedicantium ex omnibus locis 

communibus locupletissima. Inwentarz uwzględnia również dzieła z za-

kresu logiki, takie jak Summale logicales Piotra Hiszpana, czy De inven-

tione dialectica Rudolfa Agricoli. W dominikańskiej bibliotece można 

było również spotkać prace z zakresu historii liturgii, czy też nauki 

o sakramentach np. dzieło Mikołaja z Błonia Tractatus sacerdotalis de 

sacramentis, czy Melchiora Hittorpa De divinis catholicae ecclesiae offi-

ciis ac ministeriis. Księgozbiór zaopatrzony był również w dzieła podej-

mujące tematykę teologii moralnej np. Summa angelica de casibus con-

sientiae Anioła Carlettiego z Chivasso. Warto również wspomnieć 

o dziełach z zakresu historii Kościoła i hagiografii, takich jak Historia 

Ecclesiastica Euzebiusza z Cezarei, Legenda aurea Jakuba de Voragine 

czy Sermones Thesauri novi de sanctis Piotra de la Paluda (dzieło to jest 

także zbiorem wytycznych dla kaznodziei). Oprócz tego, u dominikanów 

łowickich można było spotkać dzieło Giovanniego Pico della Mirandoli 

De hominis dignitate, czy jedno z największych dzieł ascezy chrześcijań-

skiej – De imitatione Christi Tomasza a Kempis (nie do końca jednak 

wiadomo, czy to akurat Tomasz a Kempis jest autorem tego dzieła).  

 Druga część (Libri chorales) jest znacznie mniej obszerna. Zawiera 

ona trzy pozycje: graduał, antyfonarz i brewiarz. Mała liczba pozycji 

na spisie nasuwa pytanie, czy część ta uwzględnia wszystkie księgi, 

znajdujące się u łowickich dominikanów. To znaczy, czy jego dalsza 

część nie uległa zniszczeniu lub zwyczajnie nie zaginęła. Niestety, 

dzisiaj jest bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie.  

 Trzecia część jest najgorzej zachowana. Obejmuje 78 pozycji na spisie. 

Plamy, które są widoczne, świadczą o tym, że musiała zostać czymś za-

lana. Atrament uległ w niektórych miejscach rozmazaniu, a tam gdzie nie 

ma plam – wyblakł. Do tego dochodzi bardzo niewyraźny dukt pisma, 

który dodatkowo utrudnia odczytanie tej części inwentarza. Tylko dzięki 

tytułowi tego inwentarza (Libri Conventus) i poszczególnym pozycjom 

na spisie, które udało się odczytać, można się zorientować, że jest to in-

wentarz ksiąg. Co ciekawe, pozycje możliwe do odczytania, pokrywają 
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się z pozycjami pierwszego spisu. I tak, na spisie tym znajduje się po-

nownie Filip Diez i jego Summa praedicantium, czy Historia Ecclesiasti-

ca Euzebiusza z Cezarei. Trudno jest na obecną chwilę stwierdzić, czy 

dokładnie wszystkie tytuły się pokrywają, gdyż jak wspominanie było 

wcześniej, wynika to ze słabej czytelności tekstu.  

 Działalność dominikanów w Łowiczu została przerwana w 1818 r. 

Nakazem ówczesnych władz zaborczych musieli przenieść się do Socha-

czewa wraz z pięcioma braćmi z Łęczycy, którzy byli przeniesieni do ich 

konwentu jeszcze w 1798 r.
23

 Od 1818 do 1826 r. miała miejsce przebu-

dowa gmachów dominikańskich na koszary. Rosjanie w prezbiterium 

kościoła urządzili salę balową, a od 1836 r. cerkiew pułkową. Od 1836 r. 

w gmachu podominikańskim mieściła się szkoła junkierska. Na początku 

1914 r. budynki zajęli Niemcy, a po 1915 r. dostosowano je pod elek-

trownię.
24

 Obecnie w zabudowaniach podominikańskich mieści się Ze-

spół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty. Szkoła zo-

stała ulokowana w budynkach przy ulicy Podrzecznej po 1945 r.  

 Można się zatem domyślać, że księgozbiór łowickich dominikanów 

przepadł po kasacie bezpowrotnie. Co ciekawe, u Gawareckiego moż-

na znaleźć dość ciekawą informację na temat biblioteki łowickich 

dominikanów. Gawarecki podaje, że po kasacie klasztoru, część księ-

gozbioru dominikanów trafiła do tutejszego duchownego i razem 

z księgozbiorem pobernardyńskim tworzy jego prywatną bibliotekę, 

liczącą 800 książek
25

. Kim jest ten duchowny? Niestety, pomimo usil-

nych starań, nie udało się tego ustalić.  
 
 Reasumując, należy zaznaczyć, że niniejszy artykuł jest jedynie 

próbą prezentacji źródła. Ze względu na potencjał badawczy i bogac-

two informacji, zawartych w tym inwentarzu, źródło to zasługuje na 

gruntowne opracowanie ze szczególną analizą dzieł i ich użyteczności 

w przyklasztornej szkole. Takie opracowanie byłoby znakomitym 

uzupełnieniem próby monografii klasztoru dominikanów w Łowiczu 

i dałoby inspirację do kolejnych badań. 

_________ 

———— 
23 P. P. G a c h, Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773-

1914: rozprawa doktorska, Lublin 1984, s. 41-42, 238; R. O c z y k o w s k i, Prze-

chadzka…, s. 102.  
24 R. O c z y k o w s k i, Przechadzka…, s. 102. 
25 W. H. G a w a r e c k i, Pamiątki historyczne Łowicza, Warszawa 1844, s. 43-44.  
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HITHERTO UNKNOWN IN HISTORIOGRAPHY 

INVENTORY OF BOOKS OF THE DOMINICAN CONVENT IN ŁOWICZ 

 

Summary 

 

 The aim of the article is to present the Inventory of Books of the Dominican Con-

vent in Łowicz, which finds itself in three parts on seven charts in Copiarum et privi-

legiorum et aliorum documentorum Conventus Loviciensis. It is a collection of docu-

ments of the Łowicz convent from 1600-1644, located in the Archives of Polish Do-

minican Province in Cracow (CN Łw 2). The article has been written on the basis of 

diploma dissertation on the topic of the history of Dominican Convent in Łowicz and 

paper delivered on November 6th, 2010 in Płock, at conference on church school 

system in the Polish Republic from the 16th to 17th century. The description of the 

inventory has been preceded by a short outline of the early activity of the Dominicans 

in Łowicz and finishes with a presentation of the library’s history after the convent’s 

dissolution in 1818. Each part of the inventory has been separately reviewed. Through 

the analysis of respective entries of the inventory the most characteristic works of 

Church history, logic, liturgical history or hagiography have been presented. The 

article is only an attempt at presentation of the source material in question and may 

constitute a contribution to further research on the library collection of Łowicz Do-

minicans from the 15th to the beginning of 19th century. 

 

Translated by Hanna Rybkowska 
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DYGDAŁA BOGUSŁAW, ks. dr – doktor historii, dyrektor Biblioteki 

Diecezjalnej w Toruniu, zainteresowania naukowe – historia Kościoła 

w Polsce w XVII-XVIII w. 
 
GRACZYK WALDEMAR, ks. prof. UKSW dr hab. – kierownik kate-

dry Historii Mazowsza w Instytucie Nauk Historycznych na Wydziale 

Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie. Prowadzi ba-

dania nad dziejami Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem prosopo-

grafii i kultury intelektualnej duchowieństwa płockiego w dawnych wie-

kach a także kultury książki w okresie staropolskim z terenu Mazowsza 

i Małopolski. 
 
GRZYBOWSKI MICHAŁ MARIAN, ks. prof. dr hab. – kapłan diecezji 

płockiej, prof. dr hab. nauk humanistycznych; profesor w Szkole Wyższej 

im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz Ośrodka Naukowo-Badawczego 

UKSW w Płocku, wiceprezes Towarzystwa Naukowego Płockiego. Autor 

licznych prac o ewangelizacji na Mazowszu. 
 
JABŁOŃSKA ANNA, dr – doktor nauk humanistycznych, absolwentka 

historii na Uniwersytecie Łódzkim. Przez dwa lata pracowała w Zakładzie 

Teorii i Historii Muzyki Instytutu Edukacji Muzycznej Akademii Święto-

krzyskiej w Kielcach, a obecnie zatrudniona w Zakładzie Historii Kultury, 

Nauki i Oświaty Instytutu Historii tejże Akademii, zajmuje się historią Ko-

ścioła w okresie staropolskim. 
 
KACZMAREK KRZYSZTOF, dr – pracownik Zakładu Historii Śre-

dniowiecznej w Instytucie Historii UAM w Poznaniu; zajmuje się historią 

średniowiecznych zakonów i dziejami szkolnictwa.  
 
KUROWSKI BŁAŻEJ BERNARD OFM, o. dr – członek Prowincji 

św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych, dr teologii w zakresie historii Ko-

ścioła, gwardian i kustosz sanktuarium na Górze św. Anny oraz wykła-

dowca we wrocławskim Wyższym Seminarium Duchownym Franciszka-
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nów „Antonianum”. Prowadzi także Seminarium naukowe z Historii Ko-

ścioła. Jest autorem około 40 publikacji naukowych i popularno-nauko- 

wych, głównie z historii franciszkanów na Śląsku. 
 
LOLO RADOSŁAW, dr – Prodziekan Wydziału Historycznego Akademii 

Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora; zajmuje się dziejami epoki 

nowożytnej, zwłaszcza historii Mazowsza i Kościoła. 
 
ŁATAK KAZIMIERZ CRL, ks. prof. dr hab. – profesor zwyczajny nauk 

humanistycznych, dyrektor Instytutu Nauk Historycznych UKSW, kierow-

nik Katedry Nauk Pomocniczych Historii oraz Zakładu Archiwistyki 

w tymże Instytucie. Zajmuje się naukami pomocniczymi historii, historią 

Kościoła, monasteriologią zachodnią ze szczególnym uwzględnieniem ka-

nonikatu regularnego kongregacji laterańskiej, polskim dziejopisarstwem 

klasztornym w średniowieczu i w czasach nowożytnych, paleografią i łaci-

ną średniowieczną. W dorobku ma kilkanaście książek oraz ponad 200 

artykułów naukowych w czasopismach uniwersyteckich i pozauniwersy-

teckich polskich i obcych. 
 
ŁUPIŃSKI JÓZEF, ks. dr hab. – doktor habilitowany nauk humanistycz-

nych w zakresie historii, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 

Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przedmiotem zainteresowań 

autora jest historia ziem polskich w okresie od XVIII do XX wieku. Pro-

wadzone badania dotyczą szczególnie historii Kościoła i kultury oraz pro-

blematyki archiwistycznej. Opublikował kilka książek oraz kilkadziesiąt 

artykułów w języku polskim, angielskim, białoruskim, litewskim i wło-

skim wydanych drukiem w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. 
 
MAJEWSKI DARIUSZ, ks. dr – kapłan diecezji płockiej, doktor Histo-

rii Kościoła; wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Płoc-

ku oraz Ośrodku Naukowo-Badawczym UKSW w Płocku, dyrektor Ar-

chiwum Diecezjalnego oraz Biblioteki WSD w Płocku. 
 
MARSZALSKA JOLANTA, prof. UKSW dr hab. – profesor w Instytucie 

Nauk Historycznych Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW 

w Warszawie. Prowadzi badania nad księgozbiorem rodowym książąt Lu-

bartowiczów-Sanguszków, małopolskimi księgozbiorami klasztornymi 

m.in. benedyktynów, cystersów, bernardynów i karmelitów bosych a także 

historycznymi księgozbiorami diecezji tarnowskiej i płockiej. Jest autorem 

około 180 artykułów naukowych i autorem lub współautorem 12 książek.  
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NOWICKI MICHAŁ, dr – adiunkt w Zakładzie Historii Wychowania 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obroniona w 2011 r. 

praca doktorska dotyczyła działalności oświatowej i naukowej Akademii 

Lubrańskiego w XVII i XVIII w. Obecnie prowadzi badania nad realiza-

cją programów nauczania w szkołach wielkopolskich o charakterze śred-

nim w XVI-XVIII wieku i przygotowuje monografię na temat edukacji 

w Kolegium Jezuitów w Poznaniu. 
 
PUCHOWSKI KAZIMIERZ, dr hab., prof. UG – zajmuje się historią edu-

kacji elit w nowożytnej Europie. Jest członkiem Towarzystwa Badań nad 

Wiekiem XVIII, Towarzystwa Historii Edukacji; Towarzystwa „Dom Upha-

gena”; Międzynarodowego Towarzystwa Historii Teatru, Opery i Baletu oraz 

członkiem Komitetu Redakcyjnego „Rozpraw z Dziejów Oświaty”. 
 
POBÓG-LENARTOWICZ,  prof. dr hab. – dyrektor Instytutu Historii 

Uniwersytetu Opolskiego, Kierownik Katedry Historii Średniowiecznej 

IH UO. Zainteresowania naukowe: monastycyzm średniowieczny (kano-

nicy regularni, dominikanie, cystersi, franciszkanie), historia średnio-

wiecznego Śląska (zwłaszcza księstwa opolskiego), nauki pomocnicze 

historii (archiwistyka, dyplomatyka), historiografia średniowieczna 

(głównie hagiografia). Autorka 5 monografii, 12 prac pod redakcją, po-

nad 100 artykułów naukowych. 
 
PRZYGODA-STELMACH MARTA, mgr – doktorantka Wydziału Nauk 

Historycznych i Społecznych UKSW, pracownik Biblioteki Narodowej 

w Warszawie; swoje zainteresowania oraz badania naukowe koncentruje 

wokół historii Mazowsza, szczególnie jego zachodniej części. 
 
ROSPOND STANISŁAW CM, ks. dr – doktor teologii w zakresie hi-

storii, wykładowca historii Kościoła w Instytucie Teologicznym Księży 

Misjonarzy, dyrektor wydawnictwa ITKM, zainteresowania naukowe – 

historia Kościoła w Polsce w XVII-XVIII w., historia Zgromadzenia 

Księży Misjonarzy. 
 
ROZYKOWSKI WALDEMAR, dr hab. prof. UMK – pracownik Instytutu 

Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; zainte-

resowania badawcze: sieć parafialna w diecezji chełmińskiej, zakon krzyżac-

ki jako korporacja religijna, kult świętych, dzieje wybranych zakonów 

i zgromadzeń zakonnych, historia regionalna. 
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SZADY JOANNA, dr – doktor historii nauk humanistycznych w zakresie 

historii, adiunkt w Instytucie Historii KUL, specjalizuje się w badaniach 

nad księgozbiorami kościelnymi oraz historią wychowania, szkolnictwa 

i opieki społecznej.  
 
SZETELNICKI WACŁAW, dr – doktor nauk humanistycznych w zakresie 

historii; wykładowca w PWSZ im. Witelona w Legnicy, adiunkt w Instytucie 

Historii Kościoła PWT we Wrocławiu. Zainteresowania naukowe: monasty-

cyzm i dzieje wspólnot oraz zgromadzeń zakonnych (kanonicy regularni, 

benedyktynki), nauki pomocnicze historii (heraldyka, archiwistyka), symbo-

lika i ikonografia chrześcijańska (zwłaszcza średniowieczna) oraz komuni-

kacja społeczna. Dodatkowo ekspert (biegły sądowy) z zakresu badania 

pisma i dokumentów. 
 
SZYLAR ANNA, dr – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, 

absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ, studia doktoranckie 

na UP w Krakowie. Tematyka prac badawczych dotyczy historii klasztorów 

żeńskich na ziemiach polskich w okresie potrydenckim.  
 
TRAJDOS TADEUSZ, prof. dr hab. – profesor Instytutu Historii PAN 

w Warszawie, wykładowca na UW, autor 450 publikacji naukowych 

i popularno-naukowych, zajmuje się historią Kościoła na ziemiach wschod-

nich Korony i w diecezji wileńskiej oraz dziejami Spisza i Orawy. 
 
WIŚNIEWSKI KRZYSZTOF, dr – doktor nauk humanistycznych w za-

kresie historii, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszaw-

skiego, kierownik Oddziału w Pułtusku Archiwum Państwowego m. st. War-

szawy. Tematyka prac badawczych dotyczy historii ustroju Rzeczypospolitej 

oraz dziejów Mazowsza w epoce nowożytnej. 
 
WITKOWSKA ANNA, mgr – absolwentka i doktorantka Wydziału Nauk 

Historycznych i Społecznych UKSW. Tematyka prac badawczych dotyczy 

historii Mazowsza oraz dziedzictwa kulturowego regionu. 
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Informujemy, że w administracji Instytutu Wydawniczego „Nasza 

Przeszłość” można zamówić kilkadziesiąt archiwalnych tomów NP 

(tomy 25, 33, 41, 44, 48, 50-52, 58, 61-63, 65, 67-82, 84-114). Więk-

szość z nich w cenie obniżonej – promocyjnej. 
 
W celu zaznajomienia się z ich zawartością polecamy pełną bibliogra-

fię na stronach internetowych wydawnictwa. Spisy treści zebrane są 

w dwóch plikach, które można przeglądać dzięki darmowemu pro-

gramowi Adobe Reader. Nasza strona : www.naszaprzeszlosc.pl 
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