
A R T Y K U Ł Y  I S T U D I A M A T E R I A Ł O W E

W INCENTY URBAN

MATERIAŁY DO DZIEJÓW POLSKOŚCI NA ŚLĄSKU 
W WIZYTACJACH DIECEZJI WROCŁAWSKIEJ (DO POCZĄTKÓW 

XVIII WIEKU)

Jesteśmy jeszcze stale w stadium zbierania materiałów do dziejów 
polskości Śląska i wiele nadal pozostaje do zrobienia pod tym względem. 
Wciąż niedostatecznie wyzyskane jest w tym zakresie tak bogate źródło, 
jakie stanowią wizytacje kościelne, chociaż zarówno historycy polscy, 
jak niemieccy czy czescy zwracali uwagę na jego znaczenie przy badaniu 
struktury narodowościowej. Wydane przez Jungnitza wizytacje archi
diakonatów wrocławskiego, opolskiego, głogowskiego i legnickiego1 ob
jęły tylko część bogatych materiałów wizytacyjnych, znajdujących się we 
Wrocławskim Archiwum Archidiecezjalnym. Zadaniem niniejszej pracy 
jest zestawienie danych tyczących się używania języka polskiego w życiu 
parafialnym, które znajdują się zarówno w wydanych przez Jungnitza 
wizytacjach, jak i w nie publikowanym dotąd materiale archiwalnym.

Zdając sobie sprawę z jednostronności referowanego materiału, ogła
szamy go idąc wiernie za źródłami z zachowaniem ich układu.

I. ARCH ID IA KO NA T W ROCŁAW SKI

W statutach kapituły wrocławskiej z XV w. w tytule De oneribus 
episcopi et eius officio 2 wymieniona jest ciążąca na biskupie powinność 
przyjęcia do stołu zakonników, lektorów i kaznodziejów głoszących w ka
tedrze kazania po łacinie i w języku ludowym 3. Biskup miał też obowiązek 
zawezwać franciszkanów i udzielić im władzy rozgrzeszenia od rezerwatów;

1 J. J u n g n i t z ,  Visita tionsberich te  der Diözese Breslau, Bd. I—IV, Breslau 
1902, 1904, 1907, 1908 (skrót: J.).

1 A rchiw um  A rchid iecezjalne w e W rocław iu (skrót: AAW), Sta tu ta , consuetu
dines, ordinationes e t conclusiones, i te m  onera prela turarum  et offic ia  prelatorum , 
I II  a  1, f. 44.

3 AAW, III a 1. f. 44: „praedicationes in  latino  uel in v u lg ari“.
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zakonnicy ci mieli też głosić w Wielki Czwartek kazania do ludu, zachęca
jące go do pobożności, pokuty i uczciwości życia. Podobnie miał biskup za
prosić franciszkanów w wigilię i święto Jana Chrzciciela dla słuchania spo
wiedzi i wygłaszania kazania po łacinie i w języku ojczystym. Natomiast 
dominikanie od Sw. Wojciecha we Wrocławiu na podstawie „starożytnego 
zwyczaju“ mieli głosić w katedrze w Wielki Piątek kazania o Męce 
Pańskiej w języku ludowym przynajmniej przez 5 godzin4. W tym 
wypadku przez język ludowy należy rozumieć język polski, ponieważ 
dominikanie, jak to niżej wykażemy, głosili we Wrocławiu przede 
wszystkim polskie kazania.

Ciekawa jest też w tym względzie zapiska na wewnętrznej stronie 
okładki Viaticum z XV w., pochodzącego z kościoła Sw. Jakuba w Nysie, 
że na podstawie starożytnego zwyczaju zakonnicy dominikańscy od Sw. 
Wojciecha mieli obowiązek głoszenia kazań we wrocławskiej katedrze 
w języku ludowym na Boże Narodzenie, Wielkanoc, Zielone Święta, św. 
Jana Chrzciciela i w Wielki Piątek5. Podobne kazania głosili francisz
kanie od Sw. Jakuba na św. Szczepana, w drugi dzień Wielkanocy, na 
św. Stanisława i drugi dzień Zielonych Świąt, a augustianie od Sw. 
Doroty na św. Jana Ewangelistę, św. Wincentego, trzeci dzień Wielkanocy 
i na dedykację kościoła. Podobnie i dziekan kapituły wrocławskiej miał 
obowiązek przyjmować do stołu zakonników głoszących w katedrze do 
duchowieństwa kazania po łacinie, a do wiernych w języku ludowym 
w dniu dedykacji kościoła, na Boże Narodzenie i przez 2 dni następne, 
na św. Wincentego, na Wielkanoc i 2 dni następne, na św. Stanisława, 
Zielone Święta i dzień następny, św. Jana Chrzciciela 6.

Zachował się też ważny dla naszego tematu dokument z księstwa 
biskupiego nysko-otmuchowskiego, wydany prży założeniu w Otmuchowie 
przez wrocławskiego biskupa księcia Wacława Piastowicza kolegiaty Sw. 
Mikołaja. Uderza w nim dowód pamięci o miejscowej ludności polskiej. 
W akcie fundacyjnym z 7 VI 1386 r. podkreślono z naciskiem, że wi
kariusz kolegiaty ma obowiązek w określonych terminach i świętach 
głosić słowo Boże dla Polaków wymienionego kościoła 7 * *.

Inny szczegół w tej sprawie mamy z Namysłowa. Według dokumentu 
z 12 I 1486 r. nastąpiła tu sprzedaż czynszu 6 wiardunków za 25 guldenów.

4 Ib id .: „ Item  fra tre s  p red ica to res de sancto  A dalberto  ex an tiqu issim a con
sue tu d in e  ten e n tu r  die veneris  sancta  facere  serm onem  in  ecclesia W ratislav iensi
et ibi p red ica re  passionem  dom ini in  vu lg ari ad  m inus p e r q u inque  h oras“ .

6 B ib lio teka K ap itu ln a  w e W rocław iu (skrót: BKW), V iaticum , 21 n, „in vo lgari“ .
6 AAW , III  a  1, f. 71.
7 AAW, II  b 40: „Polonis d ictae  Ecclesiae consuetis tem poribus e t fes tiv ita tibus

proponere  V erbum  Dei“. Odpis d okum entu  fundacyjnego kolegiaty w  O tm uchow ie
z dn ia  7 VI 1386 podany jes t tu  w  rękopisie  z 1729 r.



W dokumencie tym podana jest ciekawa wzmianka, że po śmierci nabywcy 
czynsz ma przypaść polskiemu kaznodziei w Namysłowie, a jeśliby go nie 
było, to biednym tego miasta 8. Według dokumentu z 23 XI 1537 r. polski 
kaznodzieja w Namysłowie nabył czynsz 16 groszy za 8V2 ciężkiej grzyw
n y 9. Z tych przekazów można się więc przekonać, że w mieście działał 
specjalny kaznodzieja polski i troszczył się o nauczanie miejscowej lud
ności w jej ojczystym języku.

O używaniu przez miejscową ludność na terenie biskupiego księstwa 
nyskiego języka polskiego świadczy też sam biskup Jan Éoth, który 
nakazał swym poddanym — dokumentem wydanym w Otmuchowie 15 
VI 1495 r. — uczyć się języka niemieckiego. W myśl tego polecenia 
mieszkańcy wsi Wójcice, należnej do otmuchowskiego zamku, mieli opa
nować w ciągu 5 lat język niemiecki, aby mogli porozumiewać się z ad
ministracją bez pomocy tłumacza 10 11.

Wybuch reformacji Marcina Lutra wprowadził cały splot trudności 
w religijne życie na Śląsku. Rozwijający się protestantyzm nie stwarzał 
bynajmniej sprzyjających warunków do zachowania języka polskiego. 
W pierwszej fazie rozwoju opanował on cały Śląsk u. Z czasów ciężkich 
warunków bytu katolickiej religii na Śląsku przy wzmagającym się 
w XVI w. protestantyzmie zachowała się pewna ilość źródeł o polskim 
kaznodziejstwie, które mają swoistą wymowę. W r. 1542 zapisano o pro
boszczu w Ołtarzynie, że musiał władać niemieckim i polskim językiem 
z powodu mieszkańców, którym miał głosić kazania po niemiecku i po 
polsku oraz udzielać sakramentów 12.

Ciekawy i charakterystyczny szczegół zanotowano 26 IX 1564 r. o ka
noniki! wrocławskiej kapituły katedralnej, magistrze Janie Liubiczu13. 
W tym roku kanonicy katedralni odebrali mu wsie Rzeplin, Zauchlitz, 
Jelin, Grodzieszowice, ponieważ nie przyjął chłopów stojących na deszczu 
i na śniegu, albowiem nie znał polskiego języka, a przekazali mu Kończyce, 
Kębłów, Biestrzyków, Bledzów, Wrocław-Księże Wielkie, Mędłów z pole
ceniem przyjmowania włościan. Postawiono też warunek, że jeśliby ich 
nie przyjął, to kanonicy będą mieć znowu możność poruczenia tych wsi

s AAW, Regesten, „Pfarrei Nam slau", t. 34, s. 39.
0 Ibid., s. 65.
,u G. A. T z s c h  o p  p  e, G. A. S t  e n  z e 1, U rkundensam m lung  zu r  G eschichte  

des U rsprungs der S täd te  u nd  die E in führung  u nd  V erbreitung  deutscher K olonisten  
u nd  R ech te  in  Schlesien  u n d  O ber-Lausitz, H am burg  1832, n r  204, s. 622. M ieszkańcy 
z W ójcie „dy do von P oln ischer Czunge sein u nnd  d e r b isher g ebrauch t h ab en n “.

11 J. S o f f n e r ,  G eschichte der R e form ation  in  Schlesien, B reslau  1887.
a  AAW, R egistrum  p ro ven tu u m  ecclesiae Parochialis in  O ltarzino 1542, V a 38: 

„G erm anice e t Polonice co n d o n are  sacram entaque  ad m in istrare  d eb e t“.
13 G. Z i m  m  e r  m  a n n, Das Breslauer Domkapitel, im  Z e ita lter der R e form ation  

u nd  G egenreform ation (1500— 1600), W eim ar 1938, s. 369—370.



komu innemu1/1. Wypływa stąd wniosek, że w tych wsiach mieszkała 
polska ludność, której Liubicz nie rozumiał, gdyż pochodził z Kroacji. 
Kapituła stanęła więc w tym wypadku, przynajmniej pośrednio, w obro
nie ludności polskiej.

We Wrocławiu wielkie zasługi na polu polskiego kaznodziejstwa po
łożyli dominikanie z klasztoru Sw. Wojciecha. Głosili oni „od najdawniej
szych lat“ kazania dla polskiej ludności nie tylko w swym klasztorze, ale 
i we wrocławskiej katedrze. O trosce wrocławskich dominikanów o polską 
ludność świadczą też ich wydatki na polski kościół14 15.

Na podstawie postanowienia kapituły katedralnej z 1 III 1571 r. 
przeniesiono polskie kazania z katedry do kościółka Św. Marcina. Kanonicy 
postanowili wtedy zwrócić się do prowincjała dominikanów, aby przy
słał do kościoła Sw. Wojciecha „dobrego kaznodzieję polskiego“, który 
by mógł także nauczać w kościółku Sw. Marcina na zamku 16. Kanonicy 
byli bowiem patronami wymienionego klasztoru, a jego zakonnicy „mieli 
zawsze obowiązek głosić kazania w katedrze“. Innym ośrodkiem polskiego 
kaznodziejstwa we Wrocławiu było kolegiacki kościół Sw. Krzyża. Wiele 
na ten temat mówi wzmianka w protokołach sesji kapitulnych.

Na generalnej sesji kapituły katedralnej (31 VIII 1655 r.) kanonicy 
poruszyli ciekawą sprawę. Oto doniesiono im, że w klasztorze Sw. Woj
ciecha wygłaszano w niedziele i święta kazania po polsku i przez to 
zmniejszała się ilość słuchaczy polskiego kaznodziei w kolegiacie święto
krzyskiej 17 *. Polskie kazania rozbrzmiewały więc w tych kościołach na 
terenie Wrocławia i podtrzymywały ślady polskiej kultury.

Bardzo ciekawe szczegóły o polskim języku w podwrocławskich wsiach 
podał Jan Krzysztof Reusner, kanonik kolegiaty Bożego Grobu w Legnicy, 
archiprezbiter i proboszcz Sw. Mikołaja za můrami Wrocławia, który 
za biskupa Karola Ferdynanda Wazy uczestniczył w komisji odbioru 
kościołów katolickich zagarniętych przez kaznodziejów protestanckich. 
Relację swą ukończył on w 1655 r.

Widocznie podczas jego pobytu we wsi Jaksonów zjawiła się znaczna 
ilość polskiej ludności, skoro komisarz biskupi zaznaczył w swej relacji, że

14 AAW, A cta  capituli 1564—1565, I II  b 5: „L inguam  P olonicam  ignorare1’.
10 H. L u c h s ,  B aurechnungen des ehem aligen  D om inikaner-C onvents zu  St. 

A d a lb ert in  Breslau  (Z eitsch rift des V ereins fü r  G eschichte und A lterth u m  S chle
siens, 1859, s. 228, 274, 292).

16 AAW, P rotocollum  A c to ru m  Ven. C apitu li Ecclesiae W ratislaviensis  Cathedralis  
s. Johannis per Jo hannem  K o rn iu m  e iusdem  Ven. Capituli n o tarium  ab anno 1570. 
Oct. 6 ad a n n u m  1572. Oct. 3, I II  b 5 b, s. 65: „Scribendum  provinciali ord in is 
D om lnicanorum  de adducendo aliquo  concionatore  bono Polono ad  m onasterium  
s. A dalberti, qui in ecclesia s. M artin i in  B urgo concionari possit“.

17 AAW, A cta  capitu li 1650—1658, III b 13: „hic d iebus Dom inicis et festivis
conciones Polonicae f ia n t“ .



byłby przemówił do tłumnie przybyłego ludu, gdyby władał polskim 
językiem18. Ciekawie zachowali się wobec Reusnera i jego towarzyszy 
mieszkańcy Węgrów. Pisze on mianowicie, że wszyscy wieśniacy uciekali 
od nich, ponieważ nie znali niemieckiego języka, a komisarze nie umieli 
po polsku, jedynie woźnica władał polskim językiem i dopiero on nakłonił 
sołtysa, by przybył do komisarzy. Na skutek tej prośby sołtys zwołał 
ławników, rozniecił ogień i przyniósł drzewa do palenia 19. Przy opisie 
wsi Żórawina komisarz podał, że tutejszy pisarz winien znać obydwa 
języki, polski i niemiecki; w miejscowości tej było bardzo dużo katolików, 
mieszkali tu Polacy i Niemcy 20.

Przeprowadzona w latach 1651—1652 wizytacja donosi, że w Ołta- 
rzynie oprócz agendy wrocławskiej była w użyciu agenda gnieźnieńska, 
mająca liczne teksty polskie do zastosowania przy udzielaniu sakramen
tów 21. Do pobliskich Węgrów proboszcz z Borowa posyłał swego kapelana, 
który w poszczególne niedziele i święta głosił tu kazania po polsku. Tenże 
kapelan stwierdzał, że żaden Niemiec nie uczęszczał wtedy do kościoła 22.

W Przecławicach według tejże wizytacji (1651—1652) udzielano sakra
mentu chrztu w języku polskim, dopuszczając troje rodziców chrzestnych, 
w czasie pogrzebu śpiewano pieśni po polsku 23. W tej samej miejscowości, 
jak mówi wizytacja z lat 1666—1667, nabożeństwa odprawiano w niedziele 
i święta według życzenia, po polsku lub po niemiecku, przy chrzcie przyj
mowano troje rodziców chrzestnych, ochrzczonych zapisano do księgi, 
natomiast zaślubionych i zmarłych z lekceważenia nie wpisywano wcale 
do ksiąg metrykalnych. Wizytator zauważył, że przez to mogą powstać 
liczne trudności przy małżeństwach. Procesje zachowały się. Na Boże 
Ciało odbywała się procesja z 4 stacjami, na którą przybywali nawet 
wszyscy innowiercy. Do spowiedzi wielkanocnej przystąpiło 230 osób24.

W Turowie proboszcz odprawiał nabożeństwa w niedziele i święta 
oraz głosił kazania w języku polskim, na nabożeństwa przybywało około 
100 osób. Niemców było tu niewielu i uczęszczali na kazania predykanta do 
sąsiedniej wioski. Proboszcz udzielał sakramentu chrztu w języku polskim 
i niemieckim. Prowadził też księgi ochrzczonych, zaślubionych i zmar

1B AA W, Relatio  Com m issionis E lim ina tion is P raedicantium  haereticorum  R educ
tionisque Ecclesiarum  Catholicis ab Haereticis subrep tarum  in  ducatu  Vratislaviensi, 
D istrictus Canthensis, N eoforensis e t N am slaviensis, II b  22: „fecissem  exhorta tionem  
populo tu rm a tim  accuren ti, si caluissem  linguam  P olonicam “.

10 AAW, II  b 22: „nostro rum  enim  nu llus ca llebat polonicam  linguam , nisi 
m eus A uriga“ .

20 AAW, II  b 22: „scire u tram q u e  linguam  Polonicam  e t germ an icam “.
21 J., I, 285.
22 J., I, 386.
23 J., I, 295.
24 J., I. 301.



łych25 26. Proboszcz Borowa głosił kazania po polsku, w poszczególne nie
dziele i święta odprawiał nabożeństwa w Węgrach i pobierał z tej wsi 
40 talarów oraz dochody. Chrzcił po polsku i po niemiecku. Zapisywał 
ochrzczonych i zaślubionych do księgi, natomiast zmarłych nie zapisywał2G.

W Miłoszycach chrzest według stwierdzenia wizytacji z lat 1651—1652 
odbywał się po polsku i po niemiecku. Następna wizytacja tej samej miej
scowości z lat 1666—1667 wymienia jako ślady polskie agendę gnieźnień
ską i wrocławską Karola Ferdynanda Wazy 27. W tym samym czasie odbyła 
się wizytacja w Kielczynie. Proboszcz odprawiał w niedziele i święta 
nabożeństwa, w jedną niedzielę głosił kazania dla Niemców, a w drugą 
dla Polaków. Niemcy jednak udawali się licznie do protestantów. Polacy 
byli pilniejsi w służbie Bożej. Proboszcz brał udział w pogrzebach zarówno 
katolików, jak i luterán. W r. 1659 zakupił nową księgę do zapisywania 
ochrzczonych28. Wizytator parafii Miękinia z lat 1666—1667 wspomniał 
tylko o „polskiej agendzie wrocławskiego biskupa“ 29. Nieco więcej 
zanotował o parafii Psie Pole i jej polskich śladach, mianowicie wspomniał 
o dawniejszej kaplicy, w której głoszono kazania po polsku 30.

W Domaszczynie głoszono kazania po polsku i po niemiecku31. Pro
boszcz Gajkowa udzielał chrztu w obydwu językach. Księgi metrykalne 
były prowadzone w porządku 32 Natomiast w Cerekwicy chrzcił na ogół 
po niemiecku, a Polaków po łacinie, katechizmu uczył tylko w porze 
letniej, ponieważ w zimie dzieci nie przychodziły33. We Wszemirowie 
według wizytacji z lat 1651—1652 proboszcz mówił z łatwością po ła
cinie, niemiecku i po polsku, kazania do ludu miał wygłaszać po nie
miecku i po polsku, natomiast w wizytacji z 1666—1667 wspomniano 
tylko, że odprawiano tu nabożeństwa i głoszono kazania w niedziele, 
chrzest odbywał się czasem po niemiecku, czasem po polsku 34. W czasie 
wizytacji w latach 1651—1652 parafii Goszcz podkreślono używanie rytu 
rzymskiego, a przy egzorcyzmach i ceremoniach chrztu — języka pol
skiego 35. W Sycowie duszpasterz dopuszczał przy chrzcie 3 rodziców 
chrzestnych, egzorcyzmy i ceremonie chrztu odbywał w języku polskim 36.

25 J„  I, 384.
26 J„  I, 388.
27 J., I, 297, 507.
28 J., I, 722.
29 J., I, 308.
30 J., I, 510.
31 J., I, 513.
32 J., I, 509.
33 J., I, 513.
34 J., I, 148, 444.
35 J., I, 150.
36 J., I, 151.



W Paszynowie zamieszkiwali sami katolicy. Chrzest odbywał się tu po 
polsku37. Dzieci z Miśniowa chrzczono w Górze, w obecności świadków, 
w języku polskim 38.

O parafii w Wiliczu dowiadujemy się z wizytacji z lat 1666—1667, że 
chrzty odbywały się w języku niemieckim i. polskim, kazania w języku 
polskim głoszono w polskiej kaplicy miejscowej i w Słącznie39. Pro
boszcz Powidzka, Kasper Hanik, pochodził z diecezji poznańskiej, w wy
mienionej parafii przebywał już 10 lat, obowiązki swe spełniał należycie, 
pisał metryki, nabożeństwa odprawiał w niedziele i święta oraz głosił 
kazania 2 razy — po polsku i po niemiecku 40. W Trzebicku chrzest od
bywał się po polsku i po niemiecku41. O Głuszynie Namysłowskiej wspom
niał wizytator krótko, że tutaj znajdowała się polska biblia i postylla42. 
Więcej danych mamy już o Bogacicach, w których proboszczem był od 
1658 r. Jakub Krzysztof Clausa, nabożeństwa odprawiał na przemian, co 
drugą niedzielę. Raz w Bogacicach, raz w Głuszynie. W Głuszynie oprócz 
jednego mieszkańca wszyscy byli protestantami. Msze odprawiał tylko 
czytane, z wyjątkiem uroczystych świąt. Sakramentu chrztu udzielał 
po polsku i po niemiecku. Katechizmu nie uczył. Nauczycielem w Boga
cicach był Jan Glatz, narodowości polskiej. Miał on własny budynek 
szkolny, który mieszkańcy mieli obowiązek odnawiać43. Pełniejsze ślady 
polskości znalazły się w wizytacji z lat 1666—1667 w Namysłowie, gdzie 
był drugi kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wniebo
wziętej, zwany kościołem polskim i obsługujący polską ludność parafii44.

Dużo ciekawego materiału odnośnie do polskiej kultury i języka z oko
lic podwrocławskich daje wizytacja z r. 1676, przeprowadzona przez 
Ananiasza Franciszka Sartoriusza. Według tej wizytacji w parafii Borów 
odprawiano nabożeństwa w następujący sposób: najpierw wygłaszano ka
zanie po polsku, po nim była msza śpiewana i kazanie po niemiecku, 
w uroczyste święta również i przed nieszporami wygłaszano kazanie 
w dwóch językach45. W Przecławicach w niedziele i święta po mszy śpie
wanej było kazanie w języku polskim46. Proboszcz tejże parafii w 1677 r.

37 J., I, 157.
38 J„  I, 157.
39 J., I, 458.
40 J., I, 449.
41 J., I, 460.
42 J., I, 478.
43 J., I, 480.
44 J., I, 505.
45 AA W, V isita tio  ecclesiarum  archipresbytera tus Boraviensis 1661—1735, II b 37 a, 
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był utrakwistą, kazania głosił po polsku, a Niemcom czytał tylko ewangelię 
po niemiecku. Chrzcił na podstawie agendy Karola Ferdynanda, „księcia 
polskiego, biskupa wrocławskiego“. Nie uczył katechizmu. Parafianie byli 
Polakami i Niemcami, więcej jednak było Polaków aniżeli Niemców; 
mieszkali tu katolicy i luteranie, którzy w tejże wsi przy pomocy „władzy 
świeckiej“ łatwo daliby się nawrócić'47. W Rogowie w czasie kazania była 
bardzo mała liczba słuchaczy 48.

W r. 1677 wizytacje przeprowadzał biskup sufragan Karol Franciszek 
Neander. Stwierdził on, że w Borowie proboszcz nie uczył wcale kate
chizmu, nie odbył też tegoż roku żadnej konferencji swego archiprezbitera- 
tu, chrztu udzielał w języku niemieckim i według przepisów niemieckich, 
z dopuszczeniem 3 świadków. W czasie nabożeństw wygłaszał 4 kazania, 
mianowicie 2 po polsku i 2 po niemiecku 49. W Ludowie Śląskim proboszcz 
był utrakwistą, ale kazania głosił po niemiecku, w tym też języku udzie
lał chrztu, przyjmując 3 rodziców chrzestnych, katechizmu nie uczył50. 
Proboszcz parafii Węgry, Jan Daniel Polański, „Ślązak toszecki“ 51, we
dług stwierdzenia wizytatora z 1677 r., chrzcił na podstawie pisanej agendy 
niemieckiej po niemiecku, a dzieci polskich parafian po polsku, świad
ków przy chrzcie przyjmował 3, katechizmu nie uczył, na terenie parafii 
była znaczna ilość luterán. Tenże proboszcz kazania głosił zawsze w pol
skim języku, jednak przed kazaniem czytał ewangelię po niemiecku dla 
przybywających do kościoła okolicznych wsi Niemców52. Posiadał także 
15 kaznodziejskich książek, biblii nie miał żadnej 53 54, odznaczał się duchem 
kościelnym, był gorliwym PolakiemM, twierdził, że tylko z konieczności 
może słuchać spowiedzi po niemiecku.

Relacja z r. 1677 o pobliskim Ołtarzynie wspomina, że miejscowy pro
boszcz przez cały rok nie uczył młodzieży katechizmu, chrzcił w języku 
niemieckim, parafianie w większości byli Niemcami, a Polaków liczono 
niewielu, ludność Ołtarzyna uczęszczała do kościoła pilnie, natomiast 
z innych wsi bardzo niedbale 55. Również w Bielanach Wrocławskich przez 
cały rok nie było nauki katechizmu, duszpasterz udzielał chrztu po nie
miecku na podstawie pisanej agendy, parafianie to w większości Niemcy

47 AA W, V isita tio  ecclesiarum, sub archidiaconatu W ratislaviensi a. 1677, II b 142, 
s. 277; II  b 37 a, s. 1: „concionatur polonice“ .

48 AAW, II b 37 a, s. 3.
48 AAW, II  b  37 a, s. 3; II b  142, s. 267.
50 AAW, II b 37 a, s. 7; II  b 142, s. 271—272.
51 AAW, II b 142, s. 274.
52 AAW , II b 37 a, s. 9: „polonice sem per concionatur".
53 AAW, II b  142, s. 274.
54 AAW, II b  142, s. 274: „p lu rim um  polonus“ .
55 AAW, II b 142, s. 205.



i trochę między nimi Polaków, katolików było bardzo mało 56. Duszpasterz 
w Turowie nie uczył katechizmu w niedziele twierdząc, że dzieci nie 
przychodziły na naukę. Wszyscy parafianie Gajkowa byli katolikami (we 
wsiach przyległych przeważali luteranie), używali oni języka polskiego, 
chociaż wielu znało język niemiecki57. Proboszcz chrzcił w języku pol
skim. Jeszcze lepszy stan był w Miłoszycach, tutaj parafianie z wy
jątkiem dwóch byli katolikami i używali języka polskiego58. Na terenie 
parafii Psie Pole panował stan bynajmniej niepocieszający, tutejsi parafia
nie byli prawie wszyscy luteranami, do kościoła uczęszczała garstka. Wizy
tator wymienił jednak i tutaj agendę gnieźnieńską 59, czyli jest to dowód, 
że była ona tu niegdyś w użyciu. Zachowała się też agenda budziszyńska.

W słynnej Trzebnicy według wizytacji z 1677 r. duszpasterz odprawiał 
w kościele parafialnym nabożeństwa w niedziele i święta, po południu 
uczył katechizmu i miał nieszpory, rano głosił kazanie po niemiecku, a po 
południu kapelan z Pawłowa głosił kazanie po polsku60. Proboszcz 
w Złotowie odprawiał nabożeństwa w kościele parafialnym, kazania gło
sił po polsku, czasem tylko po niemiecku, co trzecią niedzielę celebrował 
w kościele filialnym i tutaj miał kazanie po polsku i po niemiecku 61. Pro
boszcz z Łoziny władał językiem polskim i niemieckim, w czasie nabo
żeństw głosił kazania po niemiecku 62. Miał też zasobną bibliotekę, prze
ważnie kaznodziejską. W Zawonii w jedną niedzielę było kazanie po nie
miecku, a w drugą po polsku 63. W Pawłowie duszpasterz udzielał czasami 
chrztu po niemiecku, czasami po polsku, język niemiecki znał słabo64. 
W Trzebicku głoszono kazania po polsku, podobnie udzielano chrztu, 
małżeństwa i innych sakramentów 65. W Lutynii przychodziło na kazania 
około 50 osób, podobnie było w Goli i innych miejscowościach mniejszych, 
natomiast żaden szlachcic nie przybywał do kościoła, aby wysłuchać 
kazania. Proboszcz odprawiał nabożeństwa w Lutynii w niedzielę i święta, 
w jedną tylko niedzielę głosił kazania w Lutynii, w pozostałych niedzielach 
spełniał ten obowiązek w przynależnych wioskach66. Proboszcz Milicza 
też głosił kazania po polsku. Jego kapelan Jan Kliter otrzymał święcenia

56 AA W, II  b 142, s. 203.
57 AAW, II b 142, s. 220: „u tu n tu r  lingua polonica“, II b 254, s. 19 (A cta  v is ita 
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60 AAW, II  b  142, s. 227; II b 254, s. 38.
81 AAW, II  b 142, s. 238; I I  b 254, s. 55.
62 AAW, II  b 142, s. 240; II b 254, s. 58.
63 AAW, II b 142, s. 241; II b 254, s. 60.
“  AAW, II b 142, s. 228.
65 AAW, II b 142, s. 230: „concionatur polonice“.
66 AAW, II b 142, s. 128.



kapłańskie z rąk poznańskiego sufragana Macieja Mariana Kurskiego, znał 
również język polski i niemiecki. Kapelan w Miliczu głosił kazania po nie
miecku, gdy natomiast był wysłany do Trzebicka lub Cieszkowa — to po 
polsku e7. Wspomniano też w wizytacji z 1677 r., że na św. Anne przyby
wała do kościoła w Miliczu wielka ilość pątników z Polski. W Goszczu 
odprawiano nabożeństwa, głoszono kazania i udzielano sakramentów po 
polsku 67 68, podobnie było w Bukowcu 69.

O polskim śpiewie w czasie mszy oraz o licznym przybywaniu na na
bożeństwa w Woskowicach Górnych wspomniał wizytator z 1677 r . 70 
Podobnie mamy wzmiankę o polskich pieśniach podczas mszy w niedziele 
i święta w Bąkowicach. Tutejszy duszpasterz chrzcił po polsku, nie miał 
jednak rytuału, a teksty potrzebne przy szafarstwię sakramentów miał 
odpisane 71.

W Borku w niedziele, czasem i w święta proboszcz głosił kazania po 
polsku i po niemiecku 72. W Wierzbicach głoszono kazania po niemiecku 73. 
Duszpasterz w Domasławiu udzielał chrztu w zależności od osób — po 
niemiecku i po polsku. Przy chrzcie korzystał z agendy pisanej z czasów 
biskupa wrocławskiego Jan a74, przyjmował troje rodziców chrzestnych. 
Nauki katechizmu udzielał w porze letniej. Kazania głosił w niedziele po 
polsku 75, a co czternaście dni po niemiecku w Małym Tyńcu 76. W święta 
jednak nie głosił w Małym Tyńcu kazań, najwyżej drugiego dnia świąt 
uroczystych. W pobliskiej Żórawinie proboszcz nie uczył katechizmu, 
chrztu udzielał po niemiecku na podstawie pisanej agendy, a po polsku 
z agendy biskupa Karola Ferdynanda Wazy z dopuszczeniem trojga ro
dziców chrzestnych 77. Na terenie Wilczkowa pracował duszpasterz utra
kwista, wygłaszał on kazania po niemiecku i po polsku, tutejsi parafianie 
zachowywali święta, ale do kościoła uczęszczali niedbale78. Parafianie 
ze Szczepanowa byli Polakami i katolikami, ale pomieszani z luteranami 
i Niemcami, na nabożeństwa uczęszczali bardzo pilnie, kazania jednak

67 AAW, II  b 142, s. 232; II b 254, s. 46: „polonica concio“.
68 AAW, II b 142, s. 234.
69 AAW, II b 142, s. 236; II  b 254. s. 53: „hic P arochus polonica lingua div ina 
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75 AAW, II b 37 a, s. 16: „ c o n d o n atu r ... polonice“. Por. też AAW, II b 143, s. 14.
76 AAW, II  b 142, s. 282.
77 AAW, II  b 37 a, s. 37; II b 142, s. 307.
78 AAW, II b 37 a, s. 39.



głoszono tutaj po niemiecku po przeczytaniu ewangelii w języku polskim 79. 
W kościele w Gołogowie, jak stwierdził wizytator w 1677 r., wygłaszano 
kazania w uroczyste święta, ale uczęszczali na nie tylko dziewczęta i chłop
cy 80 81. Według wizytacji z 1677 r. proboszcz we Wszemirowie władał 
językiem polskim i niemieckim, w niedziele i święta odprawiał nabożeń
stwa i głosił kazania w obydwu językach, parafianie byli narodowości 
polskiej i niemieckiej, wszyscy byli katolikami. Nauki katechizmu udzielał 
młodzieży w porze letniej w każdą niedzielę i święto, do szkoły jednak 
młodzież nie uczęszczała S1.

Proboszcz w Prusicach, aczkolwiek władał językiem niemieckim 
i polskim, to kazania wygłaszał tylko po niemiecku, od Wielkanocy do 
św. Michała nauczał młodzież katechizmu82. Parafianie tutejsi byli Niem
cami, a polskich przybyszów liczono niewielu. Również w Barkowie 
proboszcz znał dobrze język polski i niemiecki, w obydwu językach głosił 
wiernym kazania, ponieważ parafianie byli Polakami i Niemcami, mło
dzieży udzielał nauk katechizmu od pierwszej niedzieli wielkopostnej 
do św. Michała83. O proboszczu w Żmigrodzie w 1677 r. zaznaczono, 
że władał językami polskim i niemieckim, ale nie podano, w jakim 
języku głosił kazania, katechizmu uczył od Wielkanocy do św. Michała 84. 
Więcej już powiedziano o proboszczu w Powidzku, władającym dobrze 
językiem polskim i niemieckim, głoszącym jednak kazania przeważnie 
po polsku i udzielającym młodzieży nauki katechizmu w każdą niedzielę 85. 
Proboszcz w Droltowicach, pracujący w parafii od 1666 r., władał językiem 
polskim doskonale, niemiecki znał słabo, nie uczył katechizmu z braku 
katolickich właścicieli, parafianie prawie wszyscy byli Polakami, ale do 
kościoła uczęszczali rzadko86. Chrztu udzielał na podstawie krakowskich 
agend. W Slizowie Sycowskim „polski kapelan“ odprawiał nabożeństwa 
i głosił kazania 87. Co piątą niedzielę odprawiano w Mąkoszycach nabożeń
stwa po polsku88. Wszyscy parafianie z Mąkoszyc byli Polakami. Dusz
pasterz władał tylko polskim językiem. W Turkowie duszpasterz znał

73 AAW, II b 37 a, s. 25.
80 AAW, II b 37 a, s. 27.
81 AAW, Relatio  actorum, in  v isita tione  ecclesiarum  et parochorum  in archy-  
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trochę język niemiecki, chrztu udzielał w języku polskim wedle krakow
skiej agendy. W letniej porze uczył młodzież katechizmu89. Parafianie 
z Bralina według wizytacji z 1677 r. wszyscy byli Polakami i w większości 
katolikami, proboszcz władał językiem polskim, znał też słabo język 
niemiecki, chrztu udzielał przeważnie na podstawie agendy Karola Ferdy
nanda Wazy w języku polskim 90. Mieszkańcy Mnichowic pilnie uczęszczali 
do kościoła na nabożeństwa i kazania, które odprawiano co trzecią nie
dzielę i święta 91.

Ciekawy przekaz o polskim kaznodziei w Namysłowie czerpiemy 
z dokumentu z 13 XII 1677 r. Za duszpasterzowania w Namysłowie pro
boszcza i dziekana Wawrzyńca Joannstona Rada Miejska we Wrocławiu 
wypłaciła 1000 reńskich guldenów za dzierżawę Starego Miasta koło 
Namysłowa, za które miał być zakupiony czynsz „na utrzymanie polskiego 
kaznodziei“ 92. Proboszcz z Sycowa władał doskonale polskim i niemieckim 
językiem, chrzcił na podstawie agendy biskupa Karola Ferdynanda, 
wtrącając pytania w języku ludowym. Na terenie parafii mieszkali 
Niemcy i Polacy 93. Proboszcz z Dalborowic znał język niemiecki i polski 94. 
Duszpasterz w Szczodrowie władał polskim językiem, natomiast nie
mieckim bardzo słabo. Chrztu udzielał na podstawie rytuału rzymskiego, 
wszyscy parafianie byli Polakami95. W Blizocinie udzielano chrztu na 
podstawie „polskich agend“ 96. Wizytator parafii w Baranowie wspomniał 
o zachowywaniu rytuału krakowskiego 97. W Środzie Śląskiej duszpasterz 
uczył katechizmu w dniach postnych i świątecznych po skończonym 
kazaniu; katolicy brali pilnie udział w kazaniach, ale czasami przybywało 
ich więcej, czasami mniej 98. W Smogorzowie Wielkim proboszcz chrzcił 
częściowo w języku niemieckim, częściowo w łacińskim, w święta uro
czyste miał ich nawet po dwa, uczył katechizmu ".

Na terenie parafii Stobno proboszcz odprawiał mszę i głosił kazanie 
w miejscowym kościele, a przez 2 następne niedziele w sąsiednich wio
skach, w okresie zimowym i wielkopostnym uczył katechizmu po połud
niu, w innych terminach zamiast katechizmu odprawiał nabożeństwo

69 AAW, II b 143, s. 12; II b 142, s. 330.
90 AAW, II b 143, s. 16: „P aroch ian i om nes Poloni“.
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95 AAW, II b 142, s. 336: „P arochiani om nes Poloni“ .
99 AAW, II  b 142, s. 362.
97 AAW, II b  142, s. 260.
96 AAW, II b 142, s. 108.
99 AAW, II  b  142, s. 154.



różańcowe 10°. W Głosce nigdy nie odprawiano mszy, wygłaszano tylko 
w ciągu roku po południu nie więcej jak sześć kazań100 101. Natomiast 
w Szczepanowie mieszkali katolicy i luteranie, Polacy pomieszani 
z Niemcami. Uczęszczali oni pilnie na nabożeństwa, które odprawiano 
na przemian w kościele szczepanowskim i w dwóch sąsiednich wioskach. 
W jednej z nich przed kazaniem w języku niemieckim czytano ewangelię 
d o  polsku102. Strzelce Świdnickie miały znaczny procent protestantów, 
z ludnością polską pomieszana była ludność niemiecka. Miejscowi Polacy 
twierdzili, że znają język niemiecki103. Szczupła ilość polskiej ludności 
mieszkała wśród Niemców na terenie Maniowa Wielkiego. Uczęszczała 
ona do kościoła, ale świąt nie zachowywała104 105 *. Polacy pomieszani 
z Niemcami przebywali w Wojnarowicach, w większości byli oni katoli
kami ,05.

Ciekawe szczegóły o języku polskim w okolicach podwrocławskich 
zachowały się w wizytacji z 1678 r. Przegląd sprawozdawczy zaczniemy 
od Świętej Katarzyny. Proboszczem w 1678 r. był Jerzy Entricht, pocho
dzący z Olesna, liczący 33 lata. Był on członkiem zakonu Krzyżowców 
od Sw. Macieja we Wrocławiu do pomocy miał kapelana Benedykta 
Meyera, członka tegoż samego zakonu, urodzonego w Hesji. Kapelan 
udzielał chrztu po niemiecku, proboszcz po polsku; kapelan głosił kazania 
po niemiecku, a proboszcz po polsku ,0G. W Turowie w 1678 r. byli dość 
liczni Polacy, proboszcz udzielał więc chrztu po polsku, czasem po nie
miecku. Nie uczył jednak katechizmu twierdząc, że młodzież nie przy
chodziła na naukę 107. Parafianie Domaniowa byli Polakami i Niemcami,, 
chrzftu udzielano więc tutaj po polśku i po niemiecku, katechizacja 
odbywała się normalnie108. Przy szafarstwie sakramentów proboszcz 
korzystał z agendy księcia polskiego Karola Ferdynanda Wazy, wrócław- 
skiego biskupa. Sami Polacy przebywali według tejże wizytacji z 1678 r. 
w Wierzbnie109. Chrzest odbyjvał się w języku polskim i niemieckim. 
Nauki katechizmu udzielano tylko w okresie wielkopostnym. W dusz
pasterstwie korzystano tutaj z agendy biskupa Karola Ferdynanda 
Wazy. W Sobocisku katechizacja odbywała się przez cały Wiel
ki Post aż do Zielonych Świąt. Proboszcz chrzcił po łacinie. Uży

100 AA W, II  b 142, s. 161.
101 AAW, II b 142, s. 170.
102 AAW, II b 142, s. 292.
103 AAW, II b 142, s. 297.
104 AAW, II b 142, s. 301.
105 AAW, II b 142, s. 302.
108 AAW, II b 142, s. 64.
107 AAW, II  b 142, s. 196.
108 AAW, II  b 142, s. 198: „B ap tisat polonica e t germ anica lingua“.
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wał agendy biskupa Karola Ferdynanda. Wszyscy parafianie byli 
Polakami i przeważnie katolikami,lü. Podobnie z agendy biskupa Wazy 
korzystał przy administracji sakramentów duszpasterz z Marcinkowic, 
chrzcił po polsku i po niemiecku. Parafianie byli tutaj Polakami 
i Niemcami, do miejscowego kościoła uczęszczali tylko Polacy, a Niemcy 
udawali się do Oławy ul. Jeszcze więcej śladów polskich z zakresu dusz
pasterstwa z r. 1678 mamy z terenu Wiązowa. Tutejszy proboszcz władał 
językiem polskim i niemieckim, kazania głosił w jedną niedzielę w Wią- 
zowie, a w drugą w kościele filialnym. W jedną niedzielę głosił dwa 
kazania po zakończeniu mszy, mianowicie jedno po polsku, a drugie 
po niemiecku, w czasie wielkopostnym do kazań wplatał prawdy kate
chizmowe, chrzcił po polsku i po niemiecku 110 111 112. Mieszkali tu sami katolicy, 
Polacy i Niemcy. Wizytacja z 1679 r. nie wniosła do powyższych spo
strzeżeń nowych wiadomości. Warto tylko nadmienić o uwadze wizytatora, 
że w Ziemiałowicach w tym roku w czasie nabożeństw ,,ze względu na 
lud śpiewano po polsku“ 113 114.

Omówione tu wizytacje przeprowadzał biskup sufragan Karol Fran
ciszek Naeander, w archiprezbiteracie cerekwickim — kanonik Leopold 
Wilhelm de Tharoull, w namysłowskim — kanonik Kasper Henryk Oberg, 
w średzkim — kanonik Franciszek Stanisław Baucke a Rostock, w święto- 
mikołajskim — kanonik Karol Ignacy a Wiesengrundt, w ostrzeszow- 
skim — archiprezbiter i proboszcz namysłowski Wawrzyniec Joannston, 
w borowskim — archiprezbiter i proboszcz Sw. Maurycego, na przed
mieściu wrocławskim — Ignacy Huber, w żmigrodzkim i sycowskim — 
kantor raciborski Franciszek de Fluscke, w ząbkowickim — Franciszek 
Ignacy Primmer, archiprezbiter paczkowski, oraz w archiprezbiteracie 
Sw. Maurycego — kanonik Abraham Ignacy Kirchner 11/‘.

Wizytacje z r. 1680 dostarczają do poruszonego tematu również znaczny 
zasób materiału. W okolicy samego Wrocławiu wizytator zapisał takie 
uwagi. W Żórawinie o godz. 8 odzywa się dzwon zapowiadający nabożeń
stwo. Po mszy jest kazanie w języku polskim. Kazań w języku niemieckim 
nie wygłasza się tutaj z wyjątkiem święta Trójcy Sw. Nauki katechizmu 
udzielano o godz. 2 po południu, jeśli odprawiano wtedy nabożeństwa. 
W zimie nauki katechizmu nie było 115. Proboszcz parafii Węgry po mszy 
śpiewanej wygłaszał kazanie w języku polskim, które przeciągał niekiedy 
do półtorej godziny, tak że słuchacze doznawali przesytu, wstrzymywali
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się od uczęszczania do kościoła lub z niego wychodzili. Czasem proboszcz 
odczytywał ewangelię po niemiecku. Nauka katechizmu odbywała się 
bezpośrednio po kazaniu l16. W Przecławicach nabożeństwa rozpoczynały 
się o godz. 8, najpierw odprawiano mszę, a po jej zakończeniu proboszcz 
wygłaszał kazanie po polsku 117, ewangelię odczytywał również i po nie
miecku. Jeśli nie było żadnej przeszkody, to po południu udzielano lekcji 
katechizmu. Nabożeństwa w Borowie odprawiano w oznaczonym czasie. 
Najpierw było kazanie po polsku 118 119 120, następnie msza śpiewana, a po jej 
zakończeniu — kazanie po niemiecku. Przy większych uroczystościach 
również i po południu wygłaszano kazania po polsku i po niemiecku oraz 
odbywały się nieszpory. Lekcje katechizmu odbywały się w niedzielę. 
W Rychtalu w czasie mszy śpiewano po łacinie według rytu rzymskiego, 
czasami wygłaszano tutaj kazanie po polsku ze względu na ludność lifl. 
W Bartoszówku duszpasterz chrzcił na podstawie polskich agend 12°.

Według wizytacji z 1680 r. w Ludowie Śląskim po mszy śpiewanej 
wygłaszano kazanie po niemiecku 121. W Wilczkowie były poważniejsze 
trudności z katechizacją. Wprawdzie chciano udzielać lekcji katechizmu, 
ale nikt na nie nie przychodził. Nie odbywano też żadnych procesji. 
Nabożeństwa odprawiano co drugą niedzielę po niemiecku. Inkorporowani 
jednak mieszkańcy wyrażali życzenie, aby kazania były po polsku122. 
Po niemiecku głoszono kazania w Wierzbicach 123. W Domasławiu kazania 
głoszono po polsku, ewangelię odczytywano również po niemiecku124. 
Proboszcz nie uczył katechizmu, ale przyrzekł naprawić to zaniedbanie. 
Proboszcz Kurczowa głosił kazania w języku niemieckim. Twierdził on, 
że uczył katechizmu, ale zaprzeczali temu wieśniacy 125.

Ciekawy szczegół zanotował wizytator w 1680 r. o Wojnarowicach. 
Nabożeństwa odprawiano tutaj w święta, kazania głoszono po niemiecku, 
chociaż było tu wielu Polaków I26. Wierni z Małego Tyńca słuchali kazań 
w języku niemieckim, lekcji katechizmu nie m ieli127. Podobnie było 
w Maniowie Wielkim 128 oraz w Strzelcach 129.
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W Trzebnicy duszpasterzował od 1666 r. Sebastian Machoczek, kazno
dzieja cysters z Lubiąża. Głosił kazania w niedzielę i święta po polsku 
i po niemiecku, po południu udzielał młodzieży nauki katechizmu. W fi
lialnym kościele w Pawłowie pracował cysters z Jemielnicy Paweł 
Jankowski, człowiek wielkiej uczciwości, podeszły jednak wiekiem, 
nadawał się więcej do ciszy klasztornej aniżeli do pracy parafialnej. 
Z powodu znajomości tylko polskiego języka nadawał się mniej do tej 
miejscowości, w której przeważali Niemcy. Niemiecka ludność znajdowała 
pretekst w braku kazania w jej języku do uciekania się do luterańskich 
kaznodziejów i nieprzysyłania dzieci na naukę katechizmu. Proboszcz 
przyobiecał zaradzić tym brakom130. W Sułowie pracował proboszcz 
Marcin Blaszczyk, władający dobrze językiem polskim i niemieckim. 
W duszpasterstwie był pilny, miał on też kościół filialny w Słącznie. 
W kościele filialnym odprawiał nabożeństwa co drugą niedzielę i święto
1 głosił w nim kazania zawsze po polsku 131. W samym Sułowie natomiast 
miał kazania w języku niemieckim, z tego powodu frekwencja w kościele 
była bardzo słaba. Parafianie mieli w swych domach prywatnych luterań- 
skie postylle, które chętnie czytali, i wskutek tego młodzież nie przy
chodziła na nauki katechizmu. Proboszcz musiał więc naukę katechizmu 
wplatać w kazanie. Ksiądz Maciej Mrosczyk pracował na stanowisku 
proboszcza w Trzebicku, mając też kościół filialny w Cieszkowie, „w pobliżu 
granic Polski“. Władał on dobrze językiem polskim, a słabo niemieckim. 
Kazania wygłaszał zawsze po polsku132. Według wizytacji z 1680 r. 
w Miliczu proboszczem był Baltazar Polański, znający język polski i nie
miecki. Nabożeństwa odprawiał wzorowo. Wygłaszał w niedziele i święta
2 kazania — po polsku i po niemiecku. Słuchaczy miał jednak niewielu. 
Mieszkańcy byli uparci w protestantyzmie. Czytali pilnie luterańskie po
stylle. Proboszcz uczył rzadko młodzież. Parafialna szkoła była prawie 
pusta. Prawdy katechizmowe uwzględniał w kazaniach 133. W Goszczycach 
duszpasterzował Andrzej Franciszek Brożek, kazania głosił tylko po polsku, 
nauki katechizmu udzielał w niedziele w porze popołudniowej 134. Pro
boszcz Jan Czech z Bukowca głosił kazania tylko w języku polskim 13S. 
W wizytowanej w 1680 r., parafii w Złotowie proboszcz Jerzy Moczek 
głosił kazania na przemian — po polsku i po niemiecku 136. Podobnie 
sprawa kaznodziejstwa przedstawiała się w Zawonii137.
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Dla zobrazowania używania języka polskiego w duszpasterstwie w oko
licach podwrocławskich dużo materiału dostarczają wizytacje z lat 1681, 
1682, 1685, 1686. W porównaniu z poprzednimi sprawozdaniami wizyta
cyjnymi stan ten nie uległ większej zmianie.

W parafii Borów głoszono nadal kazania po polsku138. Również 
w Wilczkowie głoszono je po polsku, a ponieważ w parafii był znaczny 
procent niemieckiej młodzieży, ewangelię odczytywano po niemiecku. 
Z braku uczęszczającej młodzieży nie odbywano lekcji katechizmu139. 
Odnośnie do parafii Węgry wizytator w 1681 r. zaznaczył, że nabożeństwa 
odbywały się tu nieregularnie z powodu miejscowego hrabiego i jego 
dworu. Katechizmu nauczano bardzo rzadko z braku słuchaczy 14°. 
W 1686 r. nadmienił jednak wizytator o tejże parafii, że kazania głoszono 
tu tylko po polsku. Polskie kazania były w 1686 r. w Przecławicach, 
a tylko ewangelię odczytywano tutaj po niemiecku141. W tej samej 
wizytacji jest wzmianka o Żórawinie. Kazania wygłaszano tutaj tylko 
po polsku, chociaż byli na terenie parafii i Niemcy 142. Stan ten utrzy
mał się i w 1686 r. W Domasławiu głoszono w 1681 r. kazania po polsku, 
rzadko po niemiecku 143, a w 1682 wizytator podkreślił, że była większość 
polskich kazań i nabożeństw, ponieważ była większa liczba polskich 
słuchaczy. W r. 1685 wspomniano o pewnej ilości niemieckiej młodzieży, 
ale kazania były nadal w języku polskim 144. W Ludowie Śląskim w 1686 r. 
mieszkali liczni Polacy145, pożądane więc byłyby kazania po polsku, 
a głoszono je tylko po niemiecku. Polskie kazania utrzymały się w 1682 r. 
w Wilczkowie 146.

Do parafii w Wielkich Solnikach należał też kościół filialny w Małych 
Solníkách. Kościół ten był jednak szczupły i nie mógł pomieścić wszyst
kich parafian. Gdy Stolica Apostolska nadała temu kościołowi odpust 
zupełny na święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, wtedy 
napływ ludności był tak wielki, że 3 spowiedników nie było w stanie przez 
5 godzin wyspowiadać wszystkich. Kazania wygłaszano po polsku i po 
niemiecku 147. W wizytacji parafii Swiniary w 1688 r. wypisano cały tekst
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po polsku pt. Erectia albo proveni kościoła Swinarskiego 148. Proboszcz 
z Woskowic Małych władał językiem polskim i niemieckim, a wierni 
uczęszczali pilnie na kazania katolickie 149 150 151. W Strzelcach miejscowy pro
boszcz, „polski kaznodzieja“, „chwalebny“ względem włościan, nawrócił 
już bardzo wielu do katolickiej wiary 15°. W Ziemiałowicach proboszcz 
Jan Lemka głosił kazania w języku polskim131. Pochodzący z Ujazdu 
proboszcz Bogacic, Andrzej Brożek, wygłaszał do wiernych kazania po 
polsku 152. Gorzej przedstawiał się stan w Smogorzowie. Wprawdzie miej
scowy proboszcz Mateusz Ignacy Clemens pochodził z Wiązowa, studiował 
w Krakowie, ale katechizmu uczył niedbale, a luteranie nie przysyłali 
dzieci do kościoła 153.

Pewne wzmianki o polskim języku w kazaniach zachowały się też 
w wizytacji z lat 1690—1691, przeprowadzonej w parafiach koło Wro
cławia. W niektórych miejscowościach śladów polskich już nie znajdujemy, 
uwidocznił się w nich nacisk germanizacji.

W kościele Sw. Maurycego nabożeństwa rozpoczynały się w niedziele 
i święta o godz. 8. Po mszy śpiewanej następowało kazanie w języku 
niemieckim, następnie była msza, którą odprawiał kaznodzieja. Do ko
ścioła Sw. Maurycego według relacji wizytatora przychodzili nawet 
akatolicy, ponieważ kapelan głosił kazania „gorliwe i pełne miłości o zba
wienie dusz“ 1S4.

W Borowie przez cały rok rozpoczynały się nabożeństwa w niedziele 
i święta o godz. 8. Po odśpiewaniu polskiej pieśni następowało kazanie 
w języku polskim, po kazaniu odprawiano mszę śpiewaną, a po niej 
głoszono kazanie po niemiecku. W obydwu kazaniach uczestniczyło wielu 
słuchaczy. Kazania polskie były licznie nawiedzane, ale przez słuchaczy 
polskich przybyłych skądinąd155. Wizytator polecił kaznodziei wplatać 
tutaj „kontrowersje wiary“, a „bez przesady słów i zamieszania umysłu 
słuchacza“. W parafii byli katolicy i luteranie, Polacy i Niemcy, przeważał 
jednak element ludności polskiej i luterańskiej 156.

Na przedmieściu wrocławskim w kościele Sw. Mikołaja według spra
wozdania z lat 1690—1691 głoszono kazania tylko po niemiecku i śpie
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wano niemieckie pieśni. Wizytator podał nawet uwagę, aby wykluczyć 
przypuszczenie o stosowaniu tutaj języka polskiego, że „innego języka 
oprócz łacińskiego i niemieckiego“ nie używano w tym kościele 157. Przez 
cały rok w niedziele i święta nie zaniedbywano tutaj nauki katechizmu
1 głoszono ją nawet dla jednego słuchacza. W Muchoborze Wielkim z braku 
katolików nie przechowywano nawet hostii w kościele, jeśli ktoś z nielicz
nych katolików pragnął przystąpić do komunii, to wtedy konsekrowano je 
w czasie mszy lub przynoszono z pobliskiego kościoła Św. Mikołaja 158.

W Środzie Śląskiej po mszy śpiewanej następowało kazanie w języku 
niemieckim, kazania w innym języku nie było. Do kazania dołączano trochę 
prawd w kontrowersji wiary i zasad katechizmu. Na nauki katechizmowe 
w niedziele o godz. 1 po południu zbierała się liczna młodzież, do której 
przyłączali się często i starsi słuchacze. Na katechizacje zbierano młodzież 
specjalnym znakiem dzwonka 159.

Po drugiej stronie Wrocławia z przeprowadzonych wizytacji w latach 
1690—1691 zachowały się świadectwa języka polskiego w praktyce dusz
pasterskiej. W Cerekwicy nabożeństwa rozpoczynały się o godz. 8. Po 
mszy śpiewanej głoszono kazanie w języku niemieckim. W czasie wielkich 
świąt — Bożego Narodzenia, Wielkanocy i Zielonych Świąt — głoszono
2 kazania, mianowicie zwyczajne niemieckie — po mszy śpiewanej, drugie 
polskie — po południu „dla polskiej familii“. W niedziele całego roku 
głoszono tutaj kazania niemieckie i polskie, a w święta kazanie niemieckie 
było zawsze jako zwyczajne 16°. Nauka katechizmu odbywała się przez 
lato w niedziele. Proboszcz udzielał chrztu w języku niemieckim, a jeśli 
rodzice chrzestni byli Polakami, to wówczas do ceremonii dołączał parę 
słów po polsku 161.

Według wizytacyjnego sprawozdania z lat 1690—1691 proboszczem 
w Namysłowie był archiprezbiter Wawrzyniec Joannston, władający języ
kiem polskim i niemieckim 162. Wizytator podał też dokładny spis miej
scowej biblioteki, złożonej przeważnie z dzieł autorów niemieckich163 164 *. 
Proboszcz Namysłowa obowiązany był utrzymywać z dochodów parafial
nych kapelana utrakwistę, ponieważ ludność wsi inkorporowanych do 
parafii używała często polskiego języka 16i. Wizytator przypomniał też,
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że na terenie namysłowskiej parafii język polski miał wielkie zastosowa
nie 165. Kapelan polski był więc wielce wskazany. Nabożeństwa w Namy
słowie rozpoczynały się o godz. 8 mszą śpiewaną, po niej następowało 
kazanie w języku niemieckim. Miejscowi franciszkanie również rozpoczy
nali mszę śpiewaną w niedzielę i święta o godz. 8, a po niej wygłaszali 
kazanie w języku polskim do około tysiąca słuchaczy 166.

Wizytacja z 1694 r. potwierdziła w dalszym ciągu głoszenie polskich 
kazań w Borowie167 oraz stosowanie polskiej pieśni w Kurczowie168, 
Wojnarowicach 169, Domasławiu 17°, Żórawinie 171, Węgrach 172 173. Ludowie 
Śląskim 113.

W 1695 r. stan ten nie uległ zmianie w Kurczowie 174, Żórawinie i75 176, 
Ludowie Śląskim i Węgrach 17ß.

Z podanych też spostrzeżeń wizytacji z 1696 r. wynika, że w Kurczowie 
głoszono kazania po polsku i po niemiecku, tutejszy lud odznaczał się 
jednak cechą „zuchwałości i nieposłuszeństwa“ 177. W Wilczkowie kazania 
głoszono po polsku, chociaż przeważali na terenie parafii Niemcy 178. 
Duszpasterz w Przecławicach wygłaszał kazania po polsku, ale ze względu 
na znaczną ilość Niemców czytał ewangelię w języku polskim i niemiec
kim 179 180 181. W języku polskim głoszono też kazania w Wojnarowicach 18°. 
WT uwagach podanych o miejscowości Tyniec Mały wizytator podkreślił, 
że nabożeństwa odprawiano tutaj, ale z niewielkim skutkiem, ponieważ 
słuchaczy było mało. Mieszkali tu tylko sami Niemcy, natomiast Polacy 
przeważali w Domasławiu i wizytator uważał za wskazane, ażeby w tej 
miejscowości było kazanie po polsku i po niemiecku1B1. W Żórawinie

* 165 AAW, II b 37, s. 80—81: „Ob quam  solam  linguam  polonicam  in  hoc loco in 
tan tu m  olim  u s ita tam “.

160 AAW, II b 37, s. 63.
167 AAW, II b 37 a, s. 3: „can tus Polonicus“, „concio polonica".
168 AAW, II b 37 a, s. 5.
169 AAW, II  b 37 a, s. 20: „polonice qu ia  pagus a  potiori polonus“.
170 AAW, II b 37 a, s. 23.
171 AAW, II b 37 a, s. 24: „Dom inicis diebus sacrum  et concio p a rite r  e t festivis 
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176 AAW, II  b 37 a, s. 5—6.
177 AAW, II b 37 a, s. 1.
178 AAW, II  b 37 a, s. 2.
179 AAW, II  b 37 a, s. 2.
180 AAW, II  b 37 a, s. 4.
181 AAW, II  b 37 a, s. 5.



w 1696 r. w porównaniu z poprzednimi wizytacjami stan nieco zmienił się. 
W ciągu 2 niedziel odprawiano nabożeństwa po polsku, a w trzecią po 
niemiecku, ewangelię czytano w obydwu językach 182.

Według wizytacji z lat 1697—1698 parafia Węgry utrzymała jeszcze 
kazania polskie, a tylko niekiedy ze względu na obecnych Niemców 
odczytywano ewangelię po niemiecku 183 *. W Ludowie Śląskim mało ludzi 
przybywało na kazania, ponieważ przeważali wśród nich luteranie. Kazania 
głoszono po polsku i po niemiecku. Parafia Borów według wizytacji z lat 
1697—1698 miała nadal kazania polskiem , a Domasław w latach 
1699—1700 — polskie i niemieckie 185.

Wiek XVIII we wrocławskiej diecezji był jeszcze bogaty w polskie 
tradycje duszpasterskie. W kościele Sw. Maurycego we Wrocławiu według 
sprawozdania wizytacyjnego z 1706 r. nie było polskich kazań. Nabożeń
stwa odprawiano w niedziele i święta w następującym porządku: najpierw 
była msza śpiewana, po niej kazanie niemieckie, następnie msza cicha, 
a po południu katecheza 186. Za to w tym samym roku w pobliskim Ołta- 
fzynie pulsowało jeszcze silnie życie polskie, skoro przed każdą mszą, 
odprawianą w niedziele i święta z wyjątkiem trzeciej niedzieli, wygłaszano 
w parafialnym kościele kazanie w języku polskim 187 *. Po mszy następowało 
kazanie niemieckie. Katechizacja odbywała się w obydwu językach. 
W Bielanach Wrocławskich mszę odprawiano co trzecią niedzielę. 
Kazania głoszono po niemiecku18s. Stan polskiego języka zachował się 
w 1706 r. dość dobrze w parafii Święta Katarzyna. W porze letniej 
nabożeństwa rozpoczynały się tu o godz. 7, a w zimie o 8. Po mszy czy
tanej głoszono kazanie w języku niemieckim, a po mszy śpiewanej kazanie 
polskie. Katechizacja odbywała się w porze letniej189 190. Podobna sytuacja 
trwała w parafii Borów. Msze odprawiano tu codziennie w ciągu tygodnia. 
W niedziele i święta w porze letniej msze rozpoczynano o godz. 8, a w zi
mie o 8,30, z kazaniem niemieckim i polskim, a po południu o 1,30 roz
poczynano naukę katechizmu 19°. Wizytator wypowiedział też szereg po
chwał pod adresem ówczesnego proboszcza. Był on utrakwistą, posiadał 
znaczną bibliotekę, przestrzegał wiernie wszystkich przepisów dusz

102 AAW, II b 37 a, s. 6.
183 AAW, II  b 37 a, s. 11: „concionatur id iom ate  tan tu m  polonico“.
18,1 AAW, II b  37 a, s. 38.
105 AAW , II  b 37 a, s. 3.
lwi AAW , V isita tio  archidiaconalis in  ducatibus Vratislaviensi, BH gensi et respec- 

t ive  M iinsterbergensi a. 1706, II b 151, s. 135.
107 AAW, II b 151, s. 144: „concione polonica“.
180 AAW, II b 151, s. 146.
183 AAW, II b 151, s. 171: „concione polonica“ .
190 AAW, II b 151, s. 180.



pasterskich. Chrztu udzielał po niemiecku i po polsku 191. W 1706 r. parafia 
Żórawina utrzymała nadal polskie kazania. Nabożeństwa odprawiano tutaj 
w lecie o godz. 8, w zimie o 9, po mszy następowało kazanie po polsku, 
a co trzecią niedzielę po niemiecku 192, po południu zaś uczono katechizmu. 
Również co trzecią niedzielę wygłaszano kazanie po niemiecku w parafii 
Węgry, a przez inne niedziele po polsku 193 194.

Język polski miał jeszcze silne pozycje w duszpasterstwie na terenie 
Ludowa Śląskiego. Tutejszy duszpasterz celebrował mszę codziennie. 
W niedziele i święta po mszy wygłaszał kazanie po niemiecku i po polsku, 
katechizację odbywał po południu. W czasie większych świąt głosił jeszcze 
po południu kazanie polskie m . Wierzbice w 1706 r. miały tylko niemieckie 
kazania. Podobny stan był w Nasławicach 195. W Domasławiu wizytator 
stwierdził stosowanie języka polskiego w duszpasterstwie i wyraził nawet 
w tej sprawie specjalne życzenie. Proboszcz głosił tu kazania i uczył 
katechizmu po niemiecku, natomiast jego kapelan Jerzy Ignacy Koschny 
z Opolszczyzny spełniał te ważne powinności duszpasterskie po polsku 196. 
Konieczną więc rzeczą było — zapisał wizytator — aby w przyszłości 
sam proboszcz lub jego kapelan oprócz znajomości języka niemieckiego 
władali też językiem polskim. Rogów miał w 1706 r. kazania po niemiec
ku 197. W Kurczowie wymienił wizytator ewangeliarz w języku niemieckim 
i polskim. Kazania wygłaszano tu po niemiecku i po polsku 198. W Sobótce 
były kazania niemieckie. Wizytator nadmienił, że wierni z pobożnością 
uczestniczyli we mszach, które duszpasterz odprawiał codziennie199. 
W języku niemieckim wygłaszano kazania w Górce, Goli, Mysłakowie, 
Zebrzydowie, Wirach, Gogolowie i Mianowie 20°. Proboszcz z Przecławic, 
utrakwista, po mszy śpiewanej głosił kazania po polsku, po południu uczył 
katechizmu, następnie wystawiał Najświętszy Sakrament i odmawiał lita
nię do Wszystkich Świętych201. Wilczków w 1706 r. miał jeszcze polskie 
kazania 202. Podobny stan utrzymał się w Domaniowie 203 W Osieku rów
nież wygłaszano kazania po polsku i po niemiecku 204.

191 AA W, II b 151, s. 182.
192 AAW, II  b 151, s. 193.
193 AAW, II b 151, s. 198: „concione polonica“ .
194 AAW, II  b 151, s. 204: „habet post m erid iem  concionem  polonicam “.
195 AAW, II b 151, s. 210, 257.
196 AAW , II b 151, s. 274: „polonico id iom ate“.
197 AAW, II  b 151, s. 218.
198 AAW, II b 151, s. 186.
199 AAW, II b 151, s. 225.
200 AAW, II  b  151, s. 229, 234, 238, 241, 248, 251, 266.
201 AAW, II  b 151, s. 281.
202 AAW, II  b 151, s. 283.
203 AAW, II b  151, s. 158.
204 AAW, II b 151, s. 153.



Przy spisie zakonników pracujących w Trzebnicy w pierwszej połowie 
XVIII w. podano ważne dla naszego tematu uwagi. Spis wymienił 5 cy
stersów pochodzących ze „starożytnego książęcego klasztoru w Lubiążu“ 
i Jemielnicy. Przy ich nazwiskach dopisano piastowany w klasztorze 
trzebnickim urząd spowiednika dla Niemców i Polaków oraz kaznodziei 
dla obydwu narodowości 205.

W r. 1707 przy Domasławiu i Tyńcu Małym podniósł wizytator w spra
wie „polskiego i niemieckiego kazania“ wygłaszanych w jednym czasie, 
że byłby lepszy porządek, gdyby według starożytnego zwyczaju wygła
szano je raz po polsku, a raz po niemiecku. Z tego rozwiązania byłby 
„większy pożytek dla ludu, a kościół miałby na pewno wielką radość“. Przy 
wygłaszaniu kazania polskiego i niemieckiego w jednym czasie powstawała 
ta trudność, że Niemcy musieli pozostawać w czasie polskiego kazania, 
którego wcale nie rozumieli, gdyby zaś chcieli wyjść, powstawałby tumult 
i zamieszanie. Podobnie Polacy nie wychodzili w czasie kazania niemiec
kiego, ale czekali do końca, chociaż go również nie rozumieli. Wskutek 
tej trudności mało słuchaczy przychodziło na kazania. W końcowej części 
kazań duszpasterz uczył katechizmu 206. W 1708 r. głoszono po polsku 
i po niemiecku kazania w Ludowie Śląskim 207. Parafia Węgry w 1714 r. 
przez dwie niedziele miała kazania po polsku, a w jedną po niemiecku; 
katechizacja odbywała się w porze letniej 208. Według relacji wizytacyjnej 
z 1715 r. proboszczem w Borowie był utrakwista. Niedzielne nabożeństwa 
rozpoczynały się o godz. 8 mszą czytaną, w czasie której śpiewano pieśni 
po polsku. Po mszy następowało kazanie polskie. Po mszy śpiewanej było 
kazanie niemieckie. Po południu duszpasterz udawał się do Kurczowa 
i tutaj wygłaszał kazanie: raz po polsku, a raz po niemiecku. W następną 
niedzielę w Borowie odprawiano jedną mszę i wygłaszano jedno kazanie, 
ponieważ proboszcz udawał się z nabożeństwem do Jaksonowa. Jeśli w tej 
ostatniej miejscowości kazanie było niemieckie, to w Borowie polskie 
i odwrotnie. W święta odprawiano wszystkie msze w Borowie z kazaniem 
polskim i niemieckim. Katoliccy parafianie słuchali kazań bardzo pilnie. 
Czasami przybywali nawet luteranie 209 210. W Wilczkowie w 1715 r. 
głoszono kazania po polsku i po niemiecku 21°. Po wygłoszeniu kazania 
w języku polskim w parafii Żórawina następowało kazanie niemieckie

21,5 AAW, Liber C urrendarum  Episcopalium  conscriptus ab anno 1719 usque ad 
a n n u m  1753, II f  58 f: „pro  confessario  G erm anico, confessario  Polonico, concionatore 
G erm anico, Concionatore Polonico“ .

206 AAW, II b 37 a, s. 3.
207 AAW, II b 37 a, s. 3.
208 AAW, II b 37 a, s. 7.
209 AAW, II b 37 a, s. 2, 4.
210 AAW, II b 37 a, s. 8.



i msza śpiewana, w czasie której śpiewano polskie pieśni, najczęściej 
bez towarzyszenia organów 2U.

W wizytacji z 1717 r. zaznaczono ponownie, że w Borowie w czasie 
mszy czytanej śpiewano pieśni po polsku, a następnie wygłaszano kazanie 
po polsku, po mszy śpiewanej było kazanie po niemiecku. W Kurczowie 
zaś raz było kazanie po polsku, a raz po niemiecku 211 212. Po polsku i po nie
miecku głoszono kazania w Jaksonowie 213. Węgry zachowały w tym roku 
jeszcze w większości polskie pieśni, przez dwie niedziele kazania po pol
sku, a co trzecią niemieckie214. W Ludowie Śląskim w 1717 r. pracowali 
proboszcz i kapelan, obydwaj utrakwiści, kazania jednak głoszono tutaj 
częściej po niemiecku aniżeli po polsku, mianowicie przez dwie niedziele 
po niemiecku, a w jedną po polsku215. Z wizytacji 1718 r. dowiadujemy 
się, że w Borowie rozbrzmiewał jeszcze w kościele polski śpiew i wierni 
słuchali polskich kazań, ale już w czasie mszy śpiewanej stosowano uro
czysty śpiew niemiecki 216.W tejże wizytacji z 1718 r. o parafii Węgry 
podkreślono, że parafianie byli pilni w uczęszczaniu na nabożeństwa, 
a najwięcej wtedy, gdy wygłaszano polskie kazanie 217. Dużą frekwencję 
na polskich kazaniach podkreślano też w wizytacji 1719 r. 218 W Wilcz
kowie w tym roku głoszono nadal polskie kazania, obowiązki te wypełniał 
proboszcz Andrzej Wolff, utrakwista, pochodzący z Gościęcina 219.

Wizytacja z 1721 r. przekazała nam wiadomość o polskich kazaniach 
w Borowie, a wizytacja z 1722 r. potwierdziła je oprócz Borowa jeszcze 
w Jaksonowie, Kurczowie, Wilczkowie, Żórawinie i Węgrach. Podobnie 
było według wizytacji z 1723, 1725 i 1726 r. w Borowie, Węgrach i Ludowie 
Śląskim 22°.

Dowody polskości znajdujemy też w wizytacji z 1706 r. na terenie 
Oławy. Nabożeństwa rozpoczynały się tu o godz. 7 mszą czytaną, a po niej 
było kazanie polskie 221. Po mszy śpiewanej następowało kazanie niemiec
kie, po południu katechizacja, nieszpory z litanią i wystawieniem Naj
świętszego Sakramentu. W dniach powszednich odprawiano mszę również

211 AA W, II b 37 a, s. 26.
212 AAW, II  b 37 a, s. 2.
213 AAW, II b 37 a, s. 4.
214 AAW, II b 37 a, s. 23.
215 AAW, II b 37 a, s. 25.
216 AAW, II b 37 a, s. 2.
217 AAW, II b 37 a, s. 17: „P arochiani diligentes su n t in freq u en tan d is  Divinis
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221 AAW, II b 151, s. 381: „concione polonica“ .



o godz. 7, przybywali wtedy liczni penitenci, zwłaszcza Polacy 222. Kazania 
polskie głoszono też w Minkowicach Oławskich i Brzeźmierzu 223. Siad 
stosowania polskiego języka zachował się w duszpasterstwie parafii Brzeg 
n. Odrą. Wizytator zaznaczył bowiem, że nabożeństwa odprawiano tutaj 
chwalebnie. W wigilie świąt i niedziel śpiewano nieszpory figuralnie 
(polifonicznie) lub chorałowo (po gregoriańsku). W dniu samego święta 
o godz. 6 była msza czytana ze śpiewem wiernych przy wtórze organów, 
o godz. 8 głoszono kazanie po niemiecku, które zwyczajnie miał kuratus, 
po kazaniu odprawiano mszę śpiewaną. Po południu śpiewano pieśni 
po polsku 224 225, miejscowy kapelan głosił w tym języku kazanie, a w roku 
wizytacyjnym kapelanem w Brzegu był Franciszek Ksawery Tomala, 
utrakwista. Po polskim kazaniu następowały nieszpory, litania i wystawie
nie Najświętszego Sakramentu. W Michałowicach kazania głoszono po 
niemiecku i po polsku, a katechizacja odbywała się w obydwu językach 223. 
W Stobrawie proboszcz wygłaszał kazapie po niemiecku i po polsku. 
Na katechizm jednak nikt nie przychodził, dlatego otrzymał polecenie 
głoszenia kazań katechizmowych. Piskorzówek według sprawozdania 
z 1706 r. miał mszę śpiewaną i polskie kazanie, a po nim katechizację 226.

Pewne ślady polskości zachowały się jeszcze w wizytacjach z lat 
1719—1720. W Oławie oprócz parafialnego kościoła była jeszcze kaplica 
Sw. Rocha i Sebastiana, gdzie w ciągu roku w święta patronalne odpra
wiano nieszpory i głoszono kazania. Katechizacja odbywała się w niedzielę 
w kościele. Wizytator polecił, aby uczono młodzież katechizmu w szkole 227. 
Wizytator nie podał jednak wzmianki o polskim języku w kazaniach. 
Podobnie nie ma tej wzmianki o Osieku 228. W dekrecie reformacyjnym 
z 19 VI 1719 r. dla parafii w Brzegu czytamy, że było tu nadal kazanie 
polskie, przede wszystkim katechizmowe, po południu o godz. 1 było też 
kazanie polskie, a o 2 nieszpory. Wizytator polecił, aby zwrócić większą 
uwagę na szkołę, a w kościele uczyć katechizmu nie z ambony, ale z nawy 
kościelnej 229.

Wizytacja z 1710 r. przekazała, że w Miłoszycach proboszcz głosił 
kazania w języku polskim 23°. Ten stan potwierdził się w 1712 r. 231, ale

222 AA W, II b 151, s. 381: „P oeniten tes com paren t copiosi, p raesertim  Poloni“.
223 AA W, II b 151, s. 388, 398.
224 AAW, II b 151, s. 292: „cantus polonicus e t concio polonica“.
225 AAW, II b 151, s. 299: „concione germ anica e t polonica u traq u e  catechesi".
226 AAW, II b 151, s. 310: „concionem  germ anicam  e t polonicam “ .
227 AAW, II b 151, s. 373: „concio polonica“.
228 AAW, Visita tio  ecclesiarum  in  Briga, Olavia, Lossen, K lein-O els, Jauer, Ossig, 
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już w 1715 r. jest podana uwaga o kazaniu niemieckim i polskim. W Gaj
kowie w tymże r. 1712 głoszono kazania po niemiecku i po polsku, jedynie 
nie było katechizacji po południu 232. W 1716 r. wizytator zapisał o Brzeziej 
Łące, że wierni bardzo pilnie słuchali kazań i katechizacji 233. W 1716 r. 
w Gajkowie były nadal kazania po polsku i po niemiecku, a słuchaczy 
przybywało wielu. Po południu odbywała się katechizacja dzieci, ale 
niewiele młodzieży przybywało na nauki 234. W 1717 r. proboszcz w Miło- 
szycach wyjaśniał parafianom ewangelię w języku polskim i niemieckim, 
wierni dość pilnie uczęszczali do kościoła 235. Parafianie z Gajkowa według 
relacji 1720 r. pilnie uczęszczali na kazania, a protestanci udawali się do 
luterańskich predykantów 236.

W 1722 r. mieszkańcy Kotowic na kazania uczęszczali w bardzo małej 
ilości, a dzieci nie przysyłali na katechizację 237. Na nabożeństwa i kazania 
w Urazie wierni przybywali w dostatecznej liczbie 238. W 1723 r. w parafii 
Miłoszyce w jedną niedzielę głoszono kazanie po polsku, a w drugą po 
niemiecku. W 1725 r. zachował się ten sam stan. Również w Gajkowie 
utrzymało się w tym roku kazanie polskie i niemieckie 239. Rok 1726 nie 
przyniósł zmian ani w Miłoszycach, ani w Gajkowie 24°. W Szewcach 
w tymże roku przybywała do kościoła bardzo szczupła liczba wiernych, 
około 5— 6 osób 241. W parafii przeważali bezwzględnie luteranie. W r. 1727 
w Miłoszycach i Gajkowie 242 sytuacja pod tym względem się nie zmieniła, 
polskie kazania się utrzymały.

Okolice Wrocławia od strony zachodnio-północnej ogarnął wcześnie 
żywioł niemiecki, dlatego też prędzej zaniknęły tutaj ślady polskiego 
języka w duszpasterstwie. Według wizytacji z 1706 r. kazania niemieckie 
głoszono w Leśnicy, Stabłowicach, Żernikach, Małkowićach, Chmielowie, 
Ilnicy, Piotrowicach, Paździornie, Zachowicach, Gniechowicach, Pełcz- 
nicy 243. W tej ostatniej parafii wizytator pochwalił szczególnie proboszcza 
Franciszka Miillera, kapłana wzorowego życia, przez parafian miłowanego 
i chwalonego. Jedynie w Milinie spotykamy w tej wizytacji pewien polski
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243 AAW, II b 151, s. 26, 30, 37, 57, 68, 71, 81, 84, 87, 100, 103.



ślad. Tutejszy proboszcz, wzorowy kapłan, doskonały kaznodzieja, głosił 
kazania po niemiecku, słuchał „polskich spowiedzi“ 244 245 246.

O polskim języku na terenie wrocławskiej diecezji świadczy też 
w swoisty sposób rękopis z XVII w., podający nam zeznania ludzi, którzy 
doznali łask w kaplicy pod wezwaniem Sw. Jadwigi w Mnichowicach 
koło Bralina. Protokół z przeprowadzonych badań spisany był w 3 miej
scowościach, mianowicie w Wieruszowie, Ostrzeszowie i Grabowie 
w 1651 r. Rękopis zaczyna się słowami: „Zeznania ludzi wiary godnych 
pod przysięgą, który znacznie sąm pocieszeni y do pierwszego zdrowia 
przywróczeni z cieskich chorob po obieczaniu się na mieisce przed Mnicho- 
wicami, gdzie jest założona kaplica Swietey Jadwigi“ 24,r’. Rękopis świadczy 
o tym, że kancelaria wrocławskiego biskupa dopuszczała w urzędowej 
korespondencji język polski.

II. ARCH ID IA KO NA T OPOLSKI

Na terenie Opolszczyzny ludność posługiwała się w bezwzględnej 
większości językiem polskim, stąd i w wizytacjach znajduje się najwięcej 
jego śladów w duszpasterstwie, kaznodziejstwie i katechizacji.

Na podstawie wizytacji z lat 1666—1667 w Grodkowie wizytator 
wymienił agendę polską, gnieźnieńską i moguncką 24li. Agendę gnieźnieńską 
wymienił on w Nysie 247 i Paczkowie 248, a w Gołuszowicach koło Głub
czyc — agendę polską, polskie kazania ks. Piotra Skargi i ewangelię 
w języku polskim 249, w Jaworniku natomiast — agendę polską i gnieź
nieńską 25°.

Wizytacja z lat 1677—1679 podała, że w Grodkowie w miejscowym 
kościele parafialnym w każdą niedzielę i święto celebrował oraz wygłaszał 
kazania sam archiprezbiter. Jego kapelan odprawiał mszę i głosił kazanie 
w kościele filialnym w Tarnowie w drugą niedzielę, a w trzecią niedzielę 
w Jędrzejowie głosił tylko kazania, mszy nie odprawiał z braku para- 
fentów, katechizacja odbywała się w każdą niedzielę251. W Chróścinie 
przeważali luteranie, stąd nabożeństwa należały tutaj do rzadkości 252. 
Parafianie z Lipowej Śląskiej byli katolikami z wyjątkiem dziedzica

244 AA W, II b 151, s. 95: „confessiones e tiam  polonicas audiendo".
245 AAW, II b 7.
246 J„  I, 661.
247 J., I, 645.
248 J., I, 575.
249 J., I, 482.
250 J., I, 581.
251 AAW, II b 142, s. 45—46.
252 AAW, II b 142, s. 43.



Pogrella i innych pięciu osób, znali język niemiecki. Proboszcz odprawiał 
mszę w kościele parafialnym w jedną niedzielę, a w następnych nie
dzielach w kościołach filialnych 253. W Wiącemierzycach głoszono kazanie 
tylko co trzecią niedzielę 254. W Paczkowie w 1678 r. mieszkali sami 
katolicy, a proboszcz dokładał wszelkich starań, aby nie było żadnych 
zaniedbań w odprawianiu nabożeństw i administrowaniu sakramentów. 
Udzielał sakramentu ostatniego namaszczenia, błogosławił małżeństwa 
w kościele po wygłoszeniu trzech zapowiedzi, katechizacja odbywała się 
normalnie 255 *. Według danych z wizytacji księstwa cieszyńskiego z 1679 r. 
w kościele parafialnym w Cieszynie spotykamy egzemplarz z tekstem 
polskich lekcji i ewangelii na niedziele i święta25B, w Wielkich Gorzy
cach — polską agendę krakowską 257, w Wodzisławiu — polski ewan- 
geliarz 258.

W innych okręgach zachowało się jeszcze więcej śladów polskiego 
języka, stosowanego w duszpasterstwie według tejże wizytacji z 1679 r. 
W Oleśnie codziennie odprawiano msze, codziennie też śpiewano mszę 
konwentualną ze śpiewem chorałowym chłopców szkolnych oraz nieszpory, 
w czasie świąt uroczystych nieszpory odśpiewywano polifonicznie (figu
ralnie). W czasie mszy było polskie kazanie 259 260 *. W parafii Zembowice 
do wielkanocnej spowiedzi przystąpiło 800 osób, kazania głoszono po 
polsku 26°. W Dobrodzieniu nabożeństwa rozpoczynały się około godz. 6 
z powodu „sług i służebnic“. Śpiewano najpierw litanię loretańską, na
stępnie Te Deum laudamus oraz Salve Regina, proboszcz kończył te mo
dlitwy oracją z dnia. Po godzinnej przerwie następowała msza śpiewana, 
w środku niej kazanie po polsku, a po południu katechizacja 2G1. W Pa
wonkowie polskie kazanie głoszono w środku mszy, po kazaniu była kate
chizacja 262. Parafia Lubliniec rozpoczynała mszę czytaną o godz. 7, 
o godz. 9 była msza śpiewana i polskie kazanie, katechizacja odbywała się 
po południu. Nieszpory śpiewano w święta i niedziele, a przez cały adwent 
celebrowano roraty 263. Kazania głoszone w języku polskim zanotowano
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w Sadowię, Lubecku, Sierakowie, Wysokiej, Bodzianowiczach, Sterna- 
licach, Gorzowie Śląskim, Zdziechowicach, Falkowicach, Bogacicy 2M.

W Strzelcach Opolskich w 1679 r. o godz. 8 odprawiano mszę, w czasie 
której wygłaszano kazanie po polsku'264 265 266 267, katechizacja odbywała się po 
południu, nieszpory w niedziele i święta celebrowano tak samo, jak 
w innych miastach, msze czytane przez cały rok rozpoczynano o godz. 7. 
Na przedmieściu w stronę Jemielnicy znajdował się kościół Sw. Krzyża, 
w którym odbywały się nabożeństwa 6 razy w ciągu roku, na przedmieściu 
zaś w stronę Opola był kościół Sw. Barbary. Według sprawozdania wizyta
cyjnego z tegoż roku po polsku głoszono kazania w Izbicku2&i, w Roz- 
mierzu z filialnymi kościołami w Suchej i Grodzisku, do spowiedzi wielka
nocnej przystąpiło tu 1000 osób 2G7, katechizacja odbywała się od Wielka
nocy do św. Michała. Parafia Centawa przez cały rok miała polskie kazania 
oraz katechizację po kazaniu. Znajdowała się też tu większa biblioteka, 
w której wizytator wymienił pewne polonica, mianowicie mszał krakowski, 
kazania na niedziele Starowolskiego oraz bez podania autora Postilla evan
geliářům Polonica 268.

W Dolnej w czasie mszy wygłaszano kazania po polsku, katechizacja 
zaś odbywała się po południu 269. Polskie kazania były też w Wysokiej 
w czasie mszy śpiewanej, rozpoczynanej o godz. 8, a nauki katechizmowe 
odbywały się przez cały rok po kazaniu 27°. Podobny stan zanotował wizy
tator w Jesionie i Żyrowej 271 oraz w Wielkim Kamieniu 272. W tej ostat
niej miejscowości katechizacja odbywała się przez cały rok przed nabo
żeństwami. W Sarnowie nabożeństwa rozpoczynały się w porze zimowej
0 godz. 9, a w letniej — o 8. Kazanie po polsku głoszono w środku mszy, 
katechizacja zaś zależnie od okoliczności i wygody odbywała się raz rano 
po kazaniu, innym razem po południu 273. W parafii Ujazd niedzielne
1 świąteczne nabożeństwa rozpoczynały się o godz. 6 chorałowym odśpie
waniem jednego nokturnu jutrzni z dnia i laudesów, następnie w kaplicy 
odmawiano Cursus de Beata Maria Virgine. Wygłaszano też najpierw ka
zanie po niemiecku, a po nim po polsku 274. W inwentarzu kościelnym wy
mienił wizytator jeden ewangeliarz niemiecki i jeden polski. Sławięcice
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miały kazania polskie, podobnie Rudy, Poniszewice, Chechło, Jaryszów 
i Zalesie 275. Wizytator nie wymienił, w jakim języku głoszono kazania 
w mieście Leśnicy. Wśród książek podał jedynie polski ewangeliarz. Nabo
żeństwa rozpoczynano tutaj o godz. 7 chorałowym śpiewem kantorów, 
kazanie było w środku mszy, katechizacja rozpoczynała się o godz. 1 po 
południu w okresie od Wielkanocy do św. Michała 2'6. Miasteczko Pysko
wice miało kazania po polsku 277, a katechizację po południu przez lato. 
Podobny stan był w Kopienicach 278, Pniowie 279 280 281, Sierotach, Wielowsi, 
Wiśniczu, Płużnicy Wielkiej, Toszku, Żorach, Pawłowicach, Gołuszowicach 
i Rybniku 28°.

Dużo ciekawego materiału do naszego tematu podaje wizytacja z lat 
1687—1688, przeprowadzona na terenie Opolszczyzny. Przegląd ten roz
poczniemy od archiprezbiteratu opolskiego. W parafii Dąbrowa Niemodliń
ska nabożeństwa rozpoczynały się o godz. 9. Najpierw była msza śpie
wana, a po niej kazanie polskie. Katechizacja była po południu od Wielka
nocy do św. Michała, ale tylko w samej Dąbrowie. Do spowiedzi wielka
nocnej przystąpiło z miejscowości należących do parafii 546 osób261. 
W tym samym terminie odbywała się katechizacja na terenie parafii 
Skorogoszcz, ale kazania po polsku głoszono tylko w święta, a po nie
miecku w niedziele 282. Polskie kazanie w czasie mszy głoszono w Chróś
cinie Opolskiej, katechizowano dzieci w czasie oznaczonym przez kurendy. 
Przy chrzcie dopuszczano dwoje rodziców chrzestnych. Podniósł jednak 
wizytator, że akuszerki nie były pewne w żadnej wsi 283. W wymienionym 
roku wizytacyjnym kazania po polsku głoszono w Nowolesiu, Prądach, 
Przechodzie, Pruszkowie, Zimnicach Wielkich, Chrząszczycach, Siołkowi- 
cach, Fałkowicach, Łubnianach, Ligocie Turowskiej, Groszowicach 284. 
W tej ostatniej miejscowości odbywały się jedynie rzadko katechizacje, 
i to dopiero za ostatniego wikariusza i odbywano je po południu w nie
dzielę od Wielkanocy do św. Michała. Na Anioł Pański dzwoniono tutaj 
8 razy. Kontynuowano też dzwonienie i odmawianie litanii przeciw 
Turkom.

Następny archiprezbiterat, opisany przez wizytatora w 1687—1688 r., 
to Olesno. W samym Oleśnie głoszono kazania po polsku. Podobnie było 
w Krasiejowie, Zakrzowie-Turawie, Szemrowicach, Pawonkowie, Lubliń-
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cu, Koszęcinie, Lisowie, Sierakowie, Wachowie, Bodzanowicach, Starych 
Krzepicach, Boroszowie, Budzowie, Uszycach, Bierdzanach 285.

Archiprezbiterat Strzelce Opolskie stał również na straży polskiego 
języka w duszpasterstwie. Wizytator stwierdził głoszenie polskiego kazania 
w Strzelcach Opolskich, Raszowej, Izbicku, Rozmierzu, Centawie, Dolnej, 
Wysokiej, Jesionie, Kamieniu, Tarnowie 286.

W parafii Toszek odprawiano mszę codziennie. Niedzielne nabożeństwa 
rozpoczynały się w lecie o godz. 7, a w zimie o 8. Najpierw więc śpiewał 
rektor kościoła z organistą jutrznię z trzecim nokturnem i Te Deum lauda
mus, potem była msza cicha, procesja i msza śpiewana. Kazanie w języku 
polskim wygłaszano w czasie mszy śpiewanej 287. Na Anioł Pański dzwo
niono 3 razy w ciągu dnia. Dzwonnik zapisywał do księgi ochrzczonych, 
zaślubionych i zmarłych. Pierwsze i drugie nieszpory odprawiano w nie
dziele i święta. Patrocinium obchodzono na św. Katarzynę. Katechizację 
odbywano po południu od Wielkanocy do św. Michała. Polskie kazania 
w archiprezbiteracie toszeckim głoszono w Ligocie Toszeckiej, Wielowsi, 
Paczynie, Kopienicy 288

Szczegółowy opis nabożeństw zachował się w wizytacji z lat 1687— 
1688 z parafii Ujazd. Nabożeństwa parafialne rozpoczynały się w niedziele 
i święta o godz. 6 chorałowym śpiewem jutrzni z trzecim nokturnem z dnia 
i laudesów, następnie odmawiano oficjum ku czci Najświętszej Marii 
Panny w kaplicy Matki Bożej i Sw. Klemensa na podstawie fundacji 
Kochezitzkiońskiej. W oparciu o tę samą fundację śpiewano potem mszę, 
a po niej głoszono kazanie po niemiecku i po polsku. Po tych kazaniach 
następowała w niedziele procesja z Asperges me i suma ze śpiewem fi
guralnym. W uroczyste święta większe również i nieszpory były z figu
ralnym śpiewem. W dnie powszednie odmawiano rano oficjum ku czci 
Najświętszej Marii Panny, a po południu nieszpory i kompletę. W czasie 
adwentowym i wielkopostnym nabożeństwa odprawiano tylko ze śpie
wem chorałowym. Katechizacja odbywała się po kazaniu od Wielkanocy 
do św. Michała 288 290. W innych parafiach tegoż archiprezbiteratu były rów
nież kazania wygłaszane w języku polskim, mianowicie w Rokicie, Sła- 
więcicach, Rudzińcu x>0, Łączy291, Poniszowicach, Chechle, Jaryszowie, 
Olszowej i Zalesiu 292.

W archiprezbiteracie gliwickim nabożeństwa rozpoczynały się o godz. 
6 w niedziele i święta śpiewem jutrzni z trzecim nokturnem i Te Deum
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laudamus. Następnie odprawiano mszę, a po niej urządzano procesję 
z aspersją. W czasie sumy śpiew był polifoniczny, a w środku sumy gło
szono kazanie. W czasie większych świąt pierwsze i drugie nieszpory miały 
również śpiew figuralny. W dnie powszednie odprawiano mszę o godz. 
6 rano ze śpiewem chorałowym, w zimie o godz. 7. Chorałowo śpiewane 
też nieszpory. W mieście noszono do chorych Najświętszy Sakrament uro
czyście, a po wsiach tylko w bursie. Nauki katechizmu udzielano po po
łudniu 293. Niestety, przy parafiach tego archiprezbiteratu nie podano 
w wizytacji z lat 1687—1688. w jakim języku wygłaszano kazania, ale po
przestano tylko na stwierdzeniu: „kazania w połowie mszy św.“

Natomiast w archiprezbiteracie Żory głoszono polskie kazania w pa
rafiach Żory, Studenka, Pawłowice, Golasowice, Szyroki, Warszowice, 
Boguszowice i Jonkowice 294. Jedynie w parafii Goltmansdorff był cały 
splot trudności. Wprawdzie głoszono tutaj kazania po polsku i odbywano 
katechizację po kazaniu, ale właściciele dworu i poddani uczęszczali na 
nabożeństwa bardzo niedbale. Kolator był uparty w uiszczaniu probosz
czowi missaliów, w odbudowie spalonej szkoły, odnawianiu plebanii. Kazał 
pracować w dnie świąteczne, nie zważał na napomnienia proboszcza. Oka
zywał niezadowolenie, jeśli proboszcz spieszył do chorych, aby ich na
wrócić do katolickiej wiary.

W archiprezbiteracie wodzisławskim głoszono polskie kazania w Marko- 
wicach, Pszowie,- Rudołtowach, Jodłowniku, Swierklanie, Jastrzembii, 
Moszczenicy, Gołkowicach, Wielkich Gorzycach, Wirbiczu 295.

W wizytowanych parafiach archiprezbiteratu raciborskiego w latach 
1687:—1688 kazania głoszono tylko w języku polskim (Lisek, Pstrzonsna, 
Brzezie, Syrin, Rogów, Krzyżanowice, Chałupki, Bieńkowice, Wojnowice, 
Pawłów, Janowice, Krowiarki, Łubowice) 296.

W mieście Koźlu nabożeństwa rozpoczynały się w lecie o godz. 7, 
a w zimie o 8. Najpierw śpiewano chorałowo jutrznię z trzecim nokturnem 
i Te Deum laudamus, następnie odprawiano śpiewaną do podniesienia mszę 
o Matce Bożej w kaplicy, od podniesienia kończono mszę po cichu i śpie
wano tymczasem litanię loretańską. Po mszy wygłaszano kazanie po pol
sku, a po nim następowała aspersja i procesja. Sumę odprawiano ze śpie
wem polifonicznym. Pierwsze i drugie nieszpory były celebrowane w nie
dziele i święta ze śpiewem chorałowym, a w uroczyste święta z polifonicz
nym. Nauki katechizmu udzielano w lecie po nieszporach. W ciągu ty
godnia odprawiano mszę codziennie. W czasie Wielkiego Postu w niedziele
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i święta o godz. 1 po południu głoszono polskie kazanie na podstawie spec
jalnej fundacji 297. W archiprezbiteracie kozielskim kazania polskie gło
szono w parafiach: Gierałtowice, Naczesławice, Milicz, Maciowakrze, Ra- 
doszowy, Rzeczyce, Krzanowice, Zakrzów, Dziergowice, Mazurów, Polska 
Cerekiew, Ostrożnica, Łężce, Sławików, Mechnica, Twardawa, Kędzie
rzyn 298 299 300. Na osobną wzmiankę zasługuje w archiprezbiteracie kozielskim 
parafia Gościęcin, w której przeważała ludność niemiecka, ale wsie oko
liczne były polskie. W kościele parafialnym rozpoczynano nabożeństwa 
mszą czytaną, po której w kaplicy głoszono kazanie po polsku. W czasie 
tegoż kazania drugi kapłan święcił wodę do aspersji, chrzcił dzieci, odbywał 
wywody niewiast, słuchał spowiedzi. Po polskim kazaniu odbywały się 
aspersja i procesja według nowej agendy, msza śpiewana przy akompa
niamencie organów i kazanie niemieckie. Po kazaniu niemieckim śpie
wano litanię przeciw Turkom przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu 
w puszce. Po litanii kapłan recytował wersusy i oracje (tempore belli) 
z nowej agendy i udzielał ludowi błogosławieństwa. Na terenie parafii 
leżała też kaplica Sw. Brykcjusza, w której odprawiano nabożeństwa tylko 
w pewne dni roku w obecności licznie zebranych wiernych z różnych 
odległych miejscowości. Liczba penitentów dochodziła wtedy do 1600 2".

W granicach archiprezbiteratu Głogówek według sprawozdań wizyta
cyjnych z lat 1687—1688 głoszono po polsku kazania w takich miejsco
wościach, jak Racławiczki, Kujawy, Strzeleczki, Roznochów, Walce, 
Kornica i Otmęt 30°.

Archiprezbiterat Biała pozostawił również dość liczne ślady polskiego 
języka. I tak Stare Miasto rozpoczynało nabożeństwa w niedziele i święta 
o godz. 6. Najpierw odmawiano różaniec. W tym samym czasie kapłan 
odprawiał mszę czytaną. Następnie chorałowe śpiewano jutrznię z trze
cim nokturnem i Te Deum laudamus oraz odprawiano mszę śpiewaną. 
W środku mszy było polskie kazanie. Co trzecią niedzielę przypadało 
kazanie niemieckie, które głoszono również po południu na Boże Naro
dzenie, Wielkanoc i Zielone Święta. W 1688 r. wizytator zaznaczył, że 
proboszcza chwalili parafianie, ponieważ pilnie uczył katechizmu po po
łudniu i wypełniał sumiennie inne obowiązki301. Po polsku wygłaszano 
kazania w Łączniku, Korfantowie, Smiczu, Prężnie, Ligocie, Gostomii, 
Solcu, Wierzchu 302 W archiprezbiteracie tym wizytator zaznaczył w kilku 
miejscowościach przy polskim kazaniu również i kazanie niemieckie.

297 J., II, 478.
296 J., II, 481—515.
299 J., II, 506—507.
300 J., II, 517—529.
391 J., II, 532, AAW, II b 34, s. 1.
302 J., II, 533—550.
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W archiprezbiteracie frydeckim głoszono kazania przeważnie po polsku 
lub morawsku 303. Podobnie było w archiprezbiteracie cieszyńskim 304 305, ale 
z przewagą polskich kazań; w archiprezbiteracie frysztackim — po 
polsku 305

W wizytacji z 1688 r. archiprezbiteratu nyskiego podano, że w Domasz- 
kowicach odprawiano nabożeństwa co drugą niedzielę z wyjątkiem trzech 
największych świąt (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Zielone Święta); wtedy 
bowiem proboszcz miał obowiązek najpierw głosić tu kazanie 306. W Ry- 
narcicach wierni mieli możność wysłuchać mszy zaledwie co szóstą nie
dzielę 307 308. Proboszcz z Łambinowic władał dobrze językiem polskim i nie
mieckim, nabożeństwa odprawiał na przemian30e. Bardzo wzorowo i po
rządnie odprawiał nabożeństwa duszpasterz w Bielicach 309. W Czarnolesie 
duszpasterz celebrował nabożeństwa co trzecią niedzielę 310. Uznanie wśród 
parafian uzyskał za kazania i katechizację duszpasterz w Nowej Wsi, który 
celebrował tutaj każdego dnia i każdej niedzieli i udzielał wiernym sakra
mentów 311.

Wizytacja archiprezbiteratu otmuchowskiego z 1688 r. nie zawiera śla
dów stosowania języka polskiego w duszpasterstwie 312. Jedynie w Pacz
kowie zachował się pewien ślad polskiej tradycji w zakresie śpiewu. Wi
zytator stwierdził, że do tej pory wierni śpiewali tutaj we mszy i innych 
nabożeństwach „według starożytnego zwyczaju polskiego“, dlatego w po
wizytacyjnym zarządzeniu nakazał, aby się dostosowali ściśle do rytuału 
rzymskiego i diecezjalnego 313. O polskim kazaniu nie ma mowy w wizy
tacji Paczkowa 1688 r. 314 Podobnie nie ma wzmianki o nim w Głucho
łazach 315. Wizytator wspomniał tylko, że w miejscowym kościele parafial
nym odprawiano nabożeństwa, zwłaszcza procesje „według starożytnego 
rytuału pisanego polskiego, już poszarpanego i podziurawionego oraz 
brudnego z licznymi prozami i responsoriami bez żadnego porządku“.

303 J., II, 561—569.
304 J., II, 573—586.
305 J., II, 589—598.
306 AA W, Relatio  visita tion is archipresbytera tus Nissensis 1688, II b 34, s. 3.
307 AAW, II b  34, s. 3.
308 AAW, II b 34, s. 4.
389 AAW, II b 34, s. 5.
310 AAW, II b 34, s. 7.
311 AAW, II b 34, s. 9.
313 AAW, V isita tio  archipresbytera tus O ttm uchoviensis  1688, II b 35, s. 4—27.
3,3 AAW, V isitatio  ecclesiarum  archipresbytera lium  distric tus Nissensis: in  Czi- 

genhals, O ttm uchau, Patschkau, e t G ro ttkau  1688, II b 33, s. 54: „m ore an tiquo  
Polonico“.

314 AAW, II b 33, s. 40.
315 AAW, II b 33, s. 2.



Polecił więc duszpasterzowi trzymać się rytuału wrocławskiego, aby tym 
sposobem zachować jedność i zgodność w ceremoniach316. Nie było też 
polskich kazań w Otmuchowie, Wójcicach, Starym Paczkowie, Grodkowie 
i Jędrzejowie 317.

Natomiast dużo cennego materiału o polskim kaznodziejstwie na te
renie samego Opola dostarcza nam wizytacja z 1696 r., przeprowadzona 
przez wrocławskiego scholastyka i generalnego wikariusza Jana Henryka 
Schwartza, a spisana przez archiprezbitera Jana Feliksa Pedewitza, nys
kiego kanonika i proboszcza Sw. Jakuba. Wizytator wspomniał, że w opol
skiej kolegiacie Sw. Krzyża po kazaniu niemieckim następowała msza 
czytana, w czasie której śpiewano mniejsze hory, a potem było kazanie 
w języku polskim, suma, a po niej kończono sekstę i nonę 318. Przy dość 
dokładnym opisie wnętrza kościoła kolegiackiego, zwłaszcza ołtarza, wi
zytator podał szczegółowy opis ambony. Leżała ona w środku kościoła 
przy kolumnie blisko kaplicy Oppersdorffów. Dawniej w kolegiacie Sw. 
Krzyża była jeszcze ambona przy ostatniej kolumnie naprzeciw głównego 
wejścia. Wizytator wnioskował na tej podstawie, że poprzednio głoszono 
tutaj kazanie polskie i niemieckie w jednym czasie. W roku wizytacji 
(1696) zaś kazania te głoszono po kolei z nowej ambony319. Dziekan kole
giaty opolskiej był proboszczem tegoż kościoła i kaznodzieją dla Polaków, 
a archidiakon — dla Niemców. Podobnie pracowali przy kościele Sw. 
Krzyża wikariusze, osobni dla ludności polskiej i niemieckiej. Dla tegoż 
polskiego kaznodziei i jego następców Dorota Zawadzka zapisała w testa
mencie w 1500 r. roczny czynsz jednej grzywny 32°.

Z zestawienia rachunkowego tegoż czynszu z 1696 r. dowiadujemy się, 
że przy kolegiacie opolskiej polski kaznodzieja pobierał 4 talary 321. Inne 
zestawienie podaje, że wikariusze otrzymywali po 30 groszy za msze czy-

316 AAW, II b 33, s. 12.
317 AAW, II b 33, s. 20, 30, 46, 51, 65, 69, 73.
318 AAW, Visita tio  ecclesiae Oppoliensis 1696, II b 78, s. 2, 11: ,,concio polonica“ .
318 AAW, II b  78, s. 9: „U nde collig itur, quod olim  tam  Polonica^ quam  G erm anica

concio sim ul eodem  tem pore s in t h ab itae“ . Por. E. S c h r a m e  k, Das K olleg ia tstijt 
zu m  hl. K reu z  in  Oppeln. E in Beitrag zu r  oberschlesischen K irchengeschichte, Oppeln 
1916, s. 74.

320 AAW, II b 78, s. 26: „concionator P olonorum “. M iędzy w ikariuszam i a k u ra-  
tusem  d la  N iem ców pow staw ały  często nieporozum ienia  w  sp raw ie  dochodów, dlatego 
w  1686 r. polecił w izytator, że nowożeńców m oże ten  kap łan  błogosławić, którego oni 
sobie w ybiorą  z grona duchow nych przy opolskiej kolegiacie. A le i ta  decyzja nie 
d a ła  spokoju, dlatego kap itu ła  kolegiacka w  1693 r. rozstrzygnęła w  ten sposób: pary  
nowożeńców, k tó re  rozum ieją  lepiej po polsku aniżeli po niem iecku, mogą bło
gosław ić w ikariusze, a  k u ratu s  tych, którzy  zna ją  lep iej język  niem iecki aniżeli 
polski. S c h r a m e  k, Das K olleg ia tstift, s. 81.

321 AAW, II b 78, s. 42.



tane (de Requie) w kaplicy Trzech Króli w intencji zmarłych z rodziny 
Bess i Paczyńskiego, dzwonnicy po 9 groszy, a polski kaznodzieja za 
wspomnienia i polecenia czynione z ambony o zmarłych z obydwu rodzin 
przez cały rok otrzymywał 2 talary 322. W tym samym źródle,jest wzmian
ka, że kanonik polskiej ambony w kolegiacie opolskiej otrzymywał 5 ta
larów 323. Z zapisu Kaspra Maimon 125 talarów na anniversarium polski 
kaznodzieja pobierał 1 talara 324. Podobnie polski kaznodzieja w kolegiacie 
opolskiej otrzymywał po jednym talarze z zapisanej sumy 150 talarów na 
anniversarium przez Helenę Steblowską i 100 talarów przez Jana Ćwika 325, 
200 talarów przez Marcina Stareciusa, 100 talarów przez opolskiego kus
tosza Mikołaja Baptystę 326, 200 talarów przez Jeremiasza Rolcke i 22 
grosze od sumy 50 talarów zapisanych na anniversarium przez Walentego 
Wita, kanonika opolskiego, proboszcza gliwickiego 327, 1 talara od sumy 
200 talarów zapisanych na anniversarium przez Marcina Małko 328, 3 1 3 
talarów przez Mikołaja Bozenczina, opolskiego prepozyta329, 100 talarów 
przez Jerzego Skopka330, 10Ó talarów przez Jerzego Lipę331, 5 talarów 
i 12 groszy od sumy 320 talarów 332 , 8 talarów od sumy 320 talarów 333.

Przeprowadzona w r. 1697 wizytacja księstwa cieszyńskiego dostarcza 
szereg materiałów do zobrazowania zakresu stosowania polskiego języka 
w duszpasterstwie. Polskie kazania zanotowano w tym roku w parafiach: 
Cieszyn, Cierlicko, Jabłonka, Wędrynia, Liszna, Punczów, Goleszów, 
Dembowice, Skoczów, Strumień, Grodek, Rudzicza, Mierzecica, Czecho
wice, Frysztat, Lutenia, Rychwałd, Orłowa, Karwina, Zebrzydowice, 
Pruchna, Kunczycze Wielkie, Wodzisław, Psów, Rudoltowy, Jedlownik, 
Jastrzemba, Ruptawa, Uszana, Godów, Wielkie Gorzyce, Bogumin, Blu-

322 AAW, I I b  78, s. 46. Por. o tych  fundac jach  uw agi E. S c h r a m k a ,  Das K olle-  
g ia tstift, s. 74.
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dowieź334. W innych miejscowościach sąsiednich głoszono kazania po 
morawsku.

Również z r. 1697 mamy cały szereg świadectw stosowania polskiego 
języka w duszpasterstwie w innych częściach Opolszczyzny. Polskie kaza
nia głoszono w Prószkowie, Rogowie. Chrząszczycach, Siołkowicach z Po
pielowem i Chróścicami, Jelowej, Szczedrzyku, Groszowicach, Dąbrowie, 
Komprachcicach, Prądach, Przychodzie, Białej, Łączniku, Korfantowie, 
Smiczu, Prężynie, Ligocie, Gostumii, Solcu, Racławicach Polskich, Kuja
wach, Strzeleczkach, Walcach, Browińcu, Otmęcie, Koźlu, Gierałtowicach, 
Naczęsławicach, Grudyni Wielkiej, Maciowakierzu, Rzeszycy, Krzenowi- 
cach, Zakrzowie, Grzendzinie, Polskiej Cerekwi, Ostrożnicy, Łężcach, 
Gościęcinie, Twardawie, Starym Koźlu, Sławikowie, Mechnicy, Markowi- 
cach, Liskach, Pogrzebieniu, Lubomii, Rogowej, Krzyżanowicach, Tworko
wie, Bienkowicach, Wojnowicach, Janowicach, Łubowicach 335. W Skoro- 
goszczu w niedziele wygłaszano kazania po niemiecku, a w święta po 
polsku 336.

Dla przedstawienia sposobu odprawiania nabożeństw na Śląsku Opol
skim podajemy tutaj ich opis w kościele w Niemodlinie. Nabożeństwa 
rozpoczynano tu w niedziele i święta o godz. 5. Godziny kanoniczne poran
ne lub wieczorne recytowali wikariusze lub śpiewali je ze scholarzami 
w zależności od stopni święta. Po skończeniu porannego oficjum o godz. 
6 rozpoczynano mszę czytaną, a następnie wysyłano wikariuszy do wsi 
dla odprawienia nabożeństw. O godz. 8 wygłaszano kazanie po niemiecku, 
a następnie odprawiano mszę śpiewaną. Po południu rozpoczynano o godz. 
1 katechizację, którą prowadzono przez cały rok we wszystkie niedziele. 
Po katechizacji odbywały się nieszpory i kompletorium. Przed niedzie
lami i świętami odmawiano jutrznię — w lecie o godz. 5, a w zimie o 4. 
W dnie powszednie rozpoczynano oficjum o godz. 6, a kończono dzień 
nieszporami i kompletorium. W samym Niemodlinie przeważali luteranie, 
jednak w święta i niedziele „liczni uczestniczyli w nabożeństwach, a naj
więcej w kazaniach“ 337.

W wizytacjach z XVIII w. na Opolszczyźnie mniej zwracano uwagę 
na kwestię języka w duszpasterstwie. Ciekawy dowód stosowania polskiego 
języka pochodzi z 1757 r. z Siołkowic. Świadczy on, że nawet do kurii 
biskupiej we Wrocławiu kierowano jeszcze pisma w tym języku. Oto 
proboszcz, starając się o Siołkowice, aby uzyskać więcej popierających 
jego sprawę, pragnął zjednać sobie ludzi z Popielowa i przyobiecał im

334 AAW, Relatio  visita tion is archidiaconatus Oppoliensis 1697, II b 148, s. 8—77.
335 AAW, Relatio  visita tionis archidiaconatus Oppoliensis, II b 147, s. 4— 160.
336 AAW, II b 147, s. 38: „concio, quae in Dom inicis f it  G erm anica, in festis 

Polonica“.
337 AAW, II b 147, s. 32—34.



odprawiać nabożeństwa na miejscu w Popielowie. Po uzyskaniu jednak 
siołkowickiego probostwa nie chciał dotrzymać swej obietnicy i dlatego 
mieszkańcy Popielowa skierowali skargę do kurii biskupiej. Relacje o tym 
napisał kapelan z Siołkowic, Gall Kilian: „Ponieważ Popielowsky Gmen 
tak podciwy bil, ze mnie z lasky, a z miloscy do mnie według mosznoscy 
swoje mnie do fary Siołkowskie tesz obierol, y pomogol z wyswiaczeniem 
gmenskie pieczency, tak jo zaiz tesz, jeszeli mnie Bog pomosze, dostompie 
tey fary, slubujam Popielanum koszdy ros, kiedy bendzie naboszeństwo 
w Chroscicach y w Popielowie tszymac y we swienta Chroscickie, co 
mojom włosnom renkom y Pieczenciom potwierdzam“ 33S.

Jeszcze piękniejsze sprawozdania w polskim języku z końca XVIII w. 
mamy z Pszczyńskiego. O proboszczu z Pszczyny, księdzu Sebastianie 
Niemczyńskim, zapisał wizytator taką uwagę: „Staranie ma około dusz . 
sam X. Pleban po części, po większej zaś części dwóch wikary uszów... kate- 
chizmowie nauki bywaią sposobem dla szkół sagańskich wydanym“. Nieco 
dłuższą charakterystykę podał o kazaniach: „kazania sposobem pozniey- 
szych kaznodziei, łatwym iednak dla poięcia prostego ludu“, bywały one 
najczęściej „odwodzące od pełnienia grzechów głównych y gwałcenia 
Dziesięcioro Bożego Przykazania, zachęcaiące do Cnot Theologicznych y do 
cnot opponuiących się grzechom głównym“ 339.

III. A R CH ID IA KO NA T GŁOGOW SKI I LEGNICKI

W północnych częściach Śląska język polski prędzej zamilkł na wi
downi codziennego, a tym bardziej duszpasterskiego życia. Z wizytacji 
przeprowadzonej w 1668 r. przez kanonika Ignacego Leopolda Lassel 
a Climan mamy dość szczupłe informacje. Frekwencja w kościołach była 
bardzo słaba, duszpasterze żyli w znacznej biedzie. Sołtys Bukówka 
oświadczył wobec wizytatora, że w miejscowym kościele jedynie w nie
dziele odśpiewywano parę pieśni, ponieważ w święta ludność pracowała 340. 
We wsi Fuchsdorff, należącej do cystersów w Krzeszowie, będącej w 1629 r. 
w ręku katolików, „czytanie postylli nie było nigdy akatolikom dozwo
lone“ 341. W Jerzmanowej nie mógł rezydować proboszcz, liczba katolików 
była bardzo szczupła, bo liczono ich zaledwie 4, w kościele nie przecho
wywano Najświętszego Sakramentu 342. Kościołem w Sosnówce zarządzali 
cystersi i nie „zezwalali na dalsze czytanie postylli w kościele“ 343.

™ AAW, OA. Poppelau 4. (Olaviae ac tum  12 Jan. A n n o  1757, Gallus K ilian  
capellanus Sio lkow itz).

■U9 AAW, Visita tio  ecclesiarum  D ecanatus Plesnensis de anno 1792, II b 231.
ü,u AAW, V isita tio  ecclesiarum  catholicarum  archidiaconui Lignicensi subiec- 
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W 1670 r. dokonano wizytacji archiprezbiteratu głogowskiego, ale 
polskich śladów nie ma zbyt wiele w powizytacyjnych sprawozdaniach. 
W Polkowicach w roku wizytacyjnym pracował jako duszpasterz Michał 
Scholtz, narodowości polskiej. Kapłanem był już 17 lat, ongiś był wikariu
szem w głogowskiej kolegiacie, dobrze wykształconyM4. Gola Górowska 
miała macierzysty kościół na „terytorium Polski“. Zachował się tutaj 
starożytny rytuał polski 344 345. W Brzegu Głogowskim szlachcic Zedliz wy
budował kaplicę przylegającą do kościoła, zwaną „polską kaplicą“ 346. Do 
słynącego łaskami obrazu Matki Bożej w kościele w Wysokiej Cerekwi 
płynęły rzesze pielgrzymów z księstwa legnickiego, wołowskiego i po
bliskiej Polski; w r. 1686 liczba penitentów wyniosła 2700 347. Na terenie 
parafii Kotla mieszkali Polacy i Niemcy, kazania wygłaszano po niemiecku, 
w uroczyste święta również i po polsku 348. Luteranie byli tutaj pomieszani 
z katolikami. Katolicy uczęszczali pilnie do kościoła i zachowywali święta, 
a luteranie udawali się na święta do Głogowa lub miejscowości leżących 
w Królestwie Polskim; mała była nadzieja ich nawrócenia 349. Proboszcz 
Krzepielowa celebrował parę razy w ciągu tygodnia i najczęściej wyjeż
dżał do Polski 35°.

Według wizytacji z lat 1687—1688 z Zielonej Góry istniał tutaj na 
wzgórzu poza můrami miasta kościółek pod wezwaniem Trójcy Przenaj
świętszej, zwany pospolicie polskim kościółkiem, zbudowany przez lu
terán 351. Trębacz miejski Jan Karol Cuntz pochodził z Polski. Proboszcz 
skarżył się na radcę Jana Zachariasza Bade, że ściągał parafian do Polski 
i tam im pomagał zawierać związki małżeńskie. Żalił się też proboszcz, 
że jarmarczni aktorzy urządzali ludowe zabawy, niekiedy gorszące, dla 
katolickiej religii szkodliwe. Zachował się też w Zielonej Górze ewan- 
geliarz w języku polskim i niemieckim. W Raculi mieszkali Polacy 
i Niemcy, zachowywali święta tylko okazyjnie. Chrzcili dzieci w luterań- 
skich ośrodkach, nie było nadziei nawrócenia ich 352. Proboszcz z Ochli, 
Marcin Schmidt, władał językiem polskim i niemieckim 353. Wśród pa
rafian Milska znajdowało się bardzo wielu Polaków 354. W Klenicy wszyscy 
parafianie z wyjątkiem 60 byli luteranami i znali język polski 355.

344 J., III, 47
343 J., III, 117, 421.
346 J., III, 154: „Die Polnische Capelle“ .

J., III, 303. Por. H. H o f f m a n n ,  Die K irche in  H ochkirch, B reslau  1938, s. 8.
348 J., III, 405: „Polonica concio haberi so let“ .
348 J„  III, 405.
350 J„ III, 419.
351 J„  III, 520
352 J„  III, 527
353 J., III, 530.
354 J., III, 545.
355 J., III, 551



Na podstawie wizytacji z 1690 r. przekonujemy się, że w Kopernie 
katechizacja mogła odbywać się tylko w zimie, ponieważ w lecie rodzice 
używali dzieci do pilnowania bydła; w kazaniach poruszano zagadnienia 
katechizmowe 35C. W okręgu żagańskim wizytator stwierdził, że luteranie 
przysyłają tutaj dzieci na katechizację, powołując się na wolność swojej 
religii 356 357 358. Nie można było uskarżać się tu na brak nabożeństw i kazań, ale 
liczba nawróceń była bardzo szczupła, ponieważ luteranie cieszyli się 
wolnością 35B. Podobny stan istniał w pierwszej połowie XVIII w.

IV. BIBLIO TEK I PA RA FIA LN E

Przy badaniu stanu parafii wizytatorzy zwracali uwagę również i na 
biblioteki, podając o nich dość dokładne wiadomości. W bibliotekach tych 
przeważały dzieła treści liturgicznej, konieczne do codziennego dusz
pasterstwa (agendy, rytuały, mszały, antyfonarze, ewangeliarze) oraz 
skrypturystyczne, przede wszystkim biblie i komentarze. Były jednak 
parafie, które miały zasobniejsze biblioteki, i zebrano w nich cenne dzieła 
kanonistyczne, hagiograficzne, patrystyczne, kaznodziejskie i świeckiej 
wiedzy. Nie znajdujemy jednak w nich cenniejszych poloników.

W myśl zapisów wizytacyjnych z lat 1666—1667 pokaźny zasób ksią
żek znajdował się w Prusicach 359 * 361, wśród nich Decretum Gratiani, dzieła 
św. Antonina, Hieronima, Korneliusza a Lapide, Joachima Cureusa, 
Schlesische General Chronica, Biblia Marcina Lutra, Roczniki Cezarego 
Baroniusza, Mikołaja z Kuzy, Filotea św. Franciszka Salezego, Annus 
iubilaei dominikanina Jana Pawła de Czarnków 36°, kazania Macieja Fabra.

Mniej zasobne biblioteki znajdowały się w Otmuchowie ^  Jędrzejo- 
wicach 362, Białej Nyskiej 363 364, Rusocinie 3M, Kolnicy 365. Poważniejszy zbiór 
znajdował się w Grodkowie 366, z Vividarium Nicolai de Polonia i cen

356 AAW, Relatio  visita tion is archipresbytera lis Sprottaviensis  de anno 1735, 
I I b  66.

357 AAW, V isita tio  A rchipresbytera lis  per D ucatum  Saganensem  habita  A n n o  
1690 in  Octobri et N ovem bri a M elchiore Peschke Canonico R egulari Saganensi, 
II b  44.

358 AAW, II b  44, V isita tio  generalis to tius A lm a e  Dioecesis W ratislaviensis a. 1724, 
II b  166, s. 122—137; II b 55; II b 66.

359 J., I, 447—448.
3611 Por. K. E s t r e i c h e r ,  B ibliografia  polska, K raków  1896, XIV, s. 525.
361 J., I, 565.
362 J., I, 594.
363 J., I, 621.
364 J., I, 633.
365 J„  I, 670.
366 J., I, 601.



niejszą kolekcją utworów muzycznych (cantiones Orlandi), oraz w Prud
niku 387. W bibliotece w Ostrzeszowie oprócz kazań Ludwika Granateń- 
skiego i innych spotykamy Biblię Jana Leopolity 388. Polonica więc były 
ubogie.

W 1679 r. w Namysłowie oprócz dzieł Lutra i innych autorów znaj
dowały się jeszcze w biblioteczce 43 książki in folio, 6 in quarto, 4 in 
octavo, 4 in sedecimo. Zgromadzono też nieco autorów z zakresu muzyki, 
graduały i rytuały rzymskie, wspomniał też wizytator o Rituale Wratisla- 
viense sub episcopo Poloniae Carolo Ferdinando, episcopo Wratislaviensi 
editum.

Pewne polonica znajdowały się też w bibliotece franciszkanów 
w Nysie 3Ca. Nadmienić też należy, że w Nysie, mimo stosunkowo wczes
nego zniemczenia tego miasta, zachowało się 15 poloników w księgo
zbiorze zmarłego w 1705 r. Jana Feliksa Ambrożego Pedewitza, kanonika 
i proboszcza parafii Sw. Jakuba. Do nich należą dzieła Stanisława Hozju- 
sza, Orzechowskiego, Grodzieckiego, Karnkowskiego, Augustyna Kordec
kiego, Ambrożego Nieszporkowicza 37°.

O polskiej kulturze w Trzebnicy świadczy 70 poloników z biblioteki 
miejscowego klasztoru 367 * * 370 371. Do takich bibliotek zaliczała się również według 
wizytacji z lat 1687—Í688 na Opolszczyźnie Leśnica 372, Centawa 373 374, 
w której księgozbiorze spotykamy wymieniony rękopis pt. Wam dla siebie 
pisał, krakowskie mszały, postylle do ewangelii po polsku, dzieło Adama 
Opatowczyka Tractatus de Sacramentis in genere et specie 374 oraz anty
fonarz drukowany w Krakowie.

W Niemodlinie istniały dwa księgozbiory, mianowicie kościelny i wi- 
kariuszowski, oprócz Pisma świętego dzieła św. Hieronima, Bedy, Mikołaja 
z Lyry, a w wikariackim głównie kaznodziejskie 375. Część tych książek 
wykazano jeszcze w 1697 r. 376 W Rychwaldzie oprócz agendy morawskiej 
było 10 książek 377. W Ligocie Bialskiej zachowały się w 1687 r. książki 
liturgiczne i kaznodziejskie (Sermones Dormi Secure, Sermones Pomerii

367 J., i, 605.
348 J., I, 747.
310 K. G ł o m b i o w s k i ,  B ib lio teka  Franciszkanów  w  N ysie  w  św ietle  in 

w en tarza  z  ro ku  1678, W rocław  1953.
370 BKW, 71 n ; AA W, IV d  14.
3,1 H. S z w  e j k  o w  s k  a, B ib lio teka  klasztoru  cystersek w  T rzebnicy, W rocław  

1955, s. 57—72.
372 J., II, 154.
373 J., II, 78, 354.
374 Por. K. E s t r e i c h e r ,  B ibliografia  polska, K rak ó w  1910, X X III, s. 368.
375 J., II, 281.
376 AAW, II b 147, s. 33—34.
377 J., II, 222.



Michaelis de Ungaria) :)7e. Dosyć zasobna biblioteka istniała we Frýd
ku 378 379. O proboszczu w Pszczynie podał wizytator wiadomości, że miał 
„Księgi Pisma Sgo z Theologow: Coleta etc., z kaznodziejów: Tertuliana, 
Fabrego, Balsama, Ubermanowicza, Perkowicza, Męcińskiego, Massyliona, 
Lechowskiego, Rydzewskiego, Piotrowskiego y innych Authorow znaczną 
Bibliothekę“ 380.

Dość poważna biblioteka kościelna z księgozbiorem o treści teologicznej 
znajdowała się w Głogowie przy kościele Sw. Mikołaja 381 oraz w Czernej 
archiprezbiteratu górowskiego, gdzie spotyka się dzieła św. Antoniego 
Florenckiego, Gersona 382. W księgozbiorze biblioteki w Przemkowie 
archiprezbiteratu szprotawskiego wśród dzieł przeważnie niemieckich 
wizytator wykazał spośród silesiaków Rituale seu pastorale editum 
Nissae 383. W archiprezbiteracie zielonogórskim w parafii Ochla istniała 
biblioteka o zakresie humanistycznym, ale z silnym zabarwieniem pro
testanckim. Obok dzieł Cicerona, Wergiliusza, Salustiusza znajdziemy 
w wykazie Filipa Melanchtona 384. W niewielkiej miejscowości szprotaw
skiego archiprezbiteratu Niegosławicach znajdował się poważniejszy księ
gozbiór, w którym znalazł przyjęcie św. Izydor Sewilski, Antoni Florencki, 
dzieło Summa angelica de casibus conscientiae, a z polskich Abraham 
Bzowski: Concionum dominicalium tomus primus 385. Pokaźna biblioteka 
była też w Kożuchowie 386. W Górze Śląskiej istniała pokaźna biblioteka 
z cennymi inkunabułami 387. W bibliotece w Świebodzinie, o której 
wspomniał wizytator w sprawozdaniach z lat 1670, 1679, 1687—1688, 
przeważały książki prawne, historyczne, egzegetyczne, kaznodziejskie 388. 
W Jaworze według wizytacji z 1677 r. była skromniutka biblioteka. Przy 
dziełach katolickich Duo libri Sermonum in dominicas et festa znaj
dowała się Biblia haeretica 389 390. Większa biblioteka istniała w Jeleniej 
Górze 39°. Księgozbiór mieścił się w bibliotece, zakrystii i na chórze. 
Przeważały w nim książki teologiczne, prawne, historyczne, ale widniały 
wśród nich i dzieła Lutra; pokaźny zasób stanowiły książki muzyczne.

378 J., II, 180.
373 J., II, 228.
380 AAW, II b 231.
381 J., III, 31, 121—122, 320.
382 J., III, 182, 479.
383 J., III, 62, 231.
384 J., III, 532.
385 J., III, 443.
386 J., III, 199, 564.
387 J., III, 405—406. Por. też H. H o f f m a n n ,  Schlesische K irchenbüchereien  

(A rchiv  fü r  Schlesische K irchengeschichte, 1939, 91—124).
388 J., III, 255.
389 J., III, 72
390 J., III, 17—18.



V. M ETRYKI PA RA FIA LN E I NAZW ISKA DUSZPASTERZY

1. Przekazy polskiego języka w metrykach kościelnych

Pewne ślady polskiego języka zachowały się w kościelnych księ
gach metrykalnych, głównie z XVII w. Są księgi metrykalne z Ołtarzyna 
koło Wrocławia 3ül, z Łącznika 391 392 i z Białej 393.

Jako przykład stosowania języka polskiego w księgach metrykalnych 
na terenie parafii Biała przytaczamy wyjątek z księgi ochrzczonych: „A. 
1693. Martius: Chrzciło sie dzieczię Anna. Ocziecz Grzegorz Russik, Matka 
Anna. Pantkowie Thomas Scharr, Agneska Begertha z Bialei“ 39<.

2. Wykaz księży diecezji wrocławskiej o polskich nazwiskach 
z lat 1650—1900

Inny szczegół mówiący wiele o polskiej przeszłości duchowieństwa na 
Śląsku, zwłaszcza na Opolszczyźnie, to jego nazwiska. Załączony tu wykaz 
obejmuje 386 polskich nazwisk duszpasterzy święconych i zajętych we 
wrocławskiej diecezji:

Adamek, Adamczyk, Baczkiewicz, Badaj, Baran, Baranowski, Bernard, 
Bialczyński, Biatowicz, Biłko, Biernacki, Birowski, Biskup, Blachnik, 
Blankowski, Blechowicz, Bludowski, Bochenek, Boczek, Bolik, Bonczkowic, 
Bomba, Borek, Boronowski, Borupka, Bożek, Brosek, Brzeżański, Brze
ziński, Brzoska, Bulkowski, Bystry, Czajka, Czaja, Czaplik, Czapkę, Cebula, 
Cebulka, Ceglarski, Chechelski, Chluba, Chmilarski, Chmilnikowic, Ciasto, 
Cieślik, Cichy, Ciupka, Cywiński, Czech, Czekała, Czichy, Czernią, Czi- 
sowski, Czinowski, Chmielowski, Chrząszcz, Chrzanowski, Ćwik, Dajewski, 
Daniel, Dawid, Dembończyk, Długaj, Dmuchowski, Dobrowski, Dombek, 
Drabiński, Drosdek, Drost, Duczek, Dudeczki, Dudek, Dworski, Dworcyk, 
Dziacka, Dziadek, Dziuba, Gaczkowski, Gajda, Gańczarski, Gawliczek. 
Gawlik, Gierakowski, Gili, Godziński, Gończowski, Gomułka, Grabowski, 
Grobelski, Gruchowski, Gwiazda, Hachulski, Hojeński, Hlubowski, Hycz- 
kowic, Jabczyński, Jackowski, Jakubowski, Jankowski, Janik, Janowski, 
Jaworski, Janischawski, Joachimski, Jaskułka, Jaros, Jelito, Jendriczek, 
Jura, Juraczek, Kania, Kaftan, Kalinowski, Kałuża, Kapuściński, Kar- 
kutowski, Karpiewic, Kasperczyk, Kasperek, Kasupski, Kastalski, Kawka, 
Kenty, Kempski, Kempka, Kempowski, Kępiński, Kiciński, Klimański, 
Klimicki, Klimke, Klimek, Knopilski, Kobilnicki, Kochawski, Koczurek,

391 AA W, 326.
392 AAW, 194 d, Trauungsbuch 1696—1766.
393 AAW, 196 a, Liber Baptizatorum , Ecclesiae Ziilzensis.



Kołaczek, Kolbe, Kołodziej, Kokorski, Kopidlański, Kopecki, Kopka, 
Kornarzewski, Kórnicki, Korzucowie, Kosiołek, Koska, Koslowski, 
Koślik, Kotulla, Kowalski, Kowalek, Kowalik, Kozubek, Kramarczyk, 
Krajczyczek, Krakowski, Kral, Krawczyk, Krzewica, Krajczyrski, Kru
szyna, Krywalski, Kubaczek, Kubiczek, Kubiński, Kudzielka, Kulik, 
Kulka, Kulikowski, Kulawy, Kurka, Kuszewski, Kurz, Kurowski, Kwi
czała, Kwiatkowski, Lampka, Laska, Lencowski, Lepkowski, Lewan
dowski, Librowski, Libczyk, Lipka, Lipiński, Liwowski, Lubecki, Lubowski, 
Lukaszczyk, Łukowicz, Madaliński, Magowski, Maj, Major, Majewski, 
Mainka, Malewicki, Malejka, Masliński, Mastaiski, Marcinek, Matejka, 
Marczrowski, Marek, Markefka, Marowski, Marinczak, Mazurek, Ma- 
zurkowicz, Miazga, Miczwa, Michalski, Midrowicz, Mika, Mikuła, Mil- 
cziński, Milik, Mitrowski, Myśliwiec, Morowa, Mrokowski, Mrowiński, 
Mrozik, Mucha, Nalepa, Nawacki, Nieborowski, Niedziela, Niedzwie- 
dziński, Noga, Nowak, Odrobina, Opawski, Orłowski, Osiewacz, Pacz- 
kiewicz, Pacziński, Pachy, Palubski, Pasiak, Pastucha, Pastuski, Paro- 
lowski, Pawlicki, Pawłowski, Pelz, Petraczek, Petrowski, Pieczkowski, 
Piechocik, Piezakowic, Pikulik, Pila, Pilkowski, Pilot, Piwowar, Plewa, 
Początek, Pochyla, Podolski, Podremski, Pokorny, Polaczek, Polak, Po
łomski, Polański, Popelka, Potyka, Posakowski, Prokop, Przechowski, 
Przerowski, Prziborski, Przoska, Przybiła, Przybylski, Przywara, Racki, 
Rakowski, Raczek, Rechlewski, Robiński, Robota, Rochowski, Rocze- 
kalski, Roczkowski, Rogalewic, Rogowski, Rolnik, Romanowie, Rosa, 
Roskiewic, Rostiński, Rzeciński, Rzepka, Ruda, Rufinowski, Rychwalski, 
Saremba, Sedlaczek, Schabowski, Schiemański, Siara, Skiba, Skowro
nek, Skowroński, Smolka, Smolnicki, Smyček, Smykala, Sobieski, So
bota, Sojka, Sowa, Stasziński, Stechanowic, Stiborski, Stokłosa, Su- 
chowski, Swoboda, Strojnowski, Stromski, Stryczek, Studnicki, Stylarski, 
Szczepanek, Szczygieł, Szopa, Śmieja, Taczik, Tasowski, Tiemienecki, 
Tománek, Tomerski, Trzebiczki, Trzesiglowski, Tucholski, Turski, Twar- 
deka, Ulinowski, Urban, Urbański, Wachowski, Walczek, Waliczek, We- 
selski, Wilczek, Wilczewski, Wilimski, Wilk, Winarski, Witek, Witkowie, 
Wieberski, Wieczorek, Włodarski, Wienczkowski, Wierzbieta, Wierzbicki, 
Wojciechowski, Wodacz, Wodarczyk, Wojak, Wojkowski, Wojski, Wolny, 
Wolnicki, Wolski, Woławski, Wostrowski, Wróbel, Wysocki, Zajaczowski, 
Zajadacz, Zaluskowski, Zawacki, Zawadil, Zawalski, Żeleński, Zelosko, 
Żeglarski, Zizelicki, Zidlowski, Zienkiewicz 395.

305 AAW, II c 4; II c 4 a.



W YKAZ M IEJSCOW OŚCI DO M APY

1. Bąkow ice
2. B iała
3. B iała Nyska
4. B ielany  W rocław skie
5. B ielice
6. B ieńkow ice
7. B ierdzany
8. B iestrzyków
9. Bledzów

10. Blizocin
11. B łędow ice
12. Bodzanow ice
13. Bogacica
14. Bogum in
15. Boguszowice
16. Borkowo
17. Boroszów
18. Borów
19. B ralin
20. B row iniec 
Brzeg
21. Brzeg Głogowski
22. B rzezia Ł ąk a
23. Brzezie
24. B rzeźm ierz
25. Budzów
26. Bukow iec
27. Bzie Zam eckie
28. C entaw a
29. C erekw ica
30. C hałupki
31. Chechło
32. Chm ielów
33. Chróścice
34. Chróścina
35. C hróścina Opolska
36. Chrząszczyce
37. Cierlicko
38. Cieszków 
Cieszyn
39. Czarnolas
40. Czechowice
41. Dalborow ice
42. D ąbrow a Niem odliń

ska
43. Dębowiec
44. D obrodzin
45. Dolna
46. Dom aniów

47. D om asław
48. Dom aszczyn
49. Dom aszkow ice
50. D rołtow ice
51. Dziergowice
52. Fałkow ice
53. F rý d ek
54. F ry szta t
55. G ajków
56. G ierałtow ice 
G liw ice 
Głogów
57. G łogówek
58. Głoska
59. G łuchołazy
60. G łuszyna
61. G niechow ice
62. Godów
63. Gogolów
64. Gola
65. Gola
66. G ola G órow ska
67. Golasow ice
68. Goleszów
69. Gołkowice
70. G ołuszowice
71. G orzów  Śląski
72. Gorzyce W ielkie
73. Gostom ia
74. Goszcz
75. Gościęcin 
G óra
76. G órka
77. G rabów
78. G rodków
79. G rodziszow ice
80. Grodzisko
81. G roszowice
82. G ródek
83. G rudyn ia  W ielka
84. G rzędzin
85. Izbicko
86. Jab łonków
87. Jaksonów
88. Janko  w ice
89. Janow ice
90. Jaryszów
91. Jasiona
92. Jastrzęb ie

Jaw o r
Je len ia  G óra
93. Je len in
94. Je łow a
95. Jem ieln ica
96. Je rzm anow a
97. Jęd rze jów
98. Jod łow nik
99. K am ień  Śląski

100. K arw in a
101. K ędzierzyn
102. K ielczyn
103. K lenica
104. K olnica
105. K om prachcice
106. Kończyce
107. Kończyce W ielkie
108. K operno
109. K opienice
110. K orfan tów
111. Koszęcin
112. K otla
113. Kotow ice 
Koźle 
Kożuchów
114. K ornica
115. K rasie jów
116. K row iark i
117. K rzanow ice
118. K rzepielów
119. K rzeszów
120. K rzyżanow ice
121. K siąże W ielkie
122. K u jaw y
123. K urczów  
Legnica
124. Leszna
125. Leśnica
126. L eśnica O polska
127. L igota B ialska
128. Ligota Toszecka
129. L igota T uraw ska
130. L ipow a
131. Lisów
132. Lubecko
133. Lubiąż 
Lubliniec
134. Lubom ia
135. L udów  Śląski



136. L utynia
137. L u tyn ia
138. Lyski
139. Łacza
140. Łam binow ice
141. Łącznik
142. Łężce
143. Losina
144. Ł ubniany
145. Łubow ice
146. M aciow akrze
147. M alkow ice
148. M arcinkow ice
149. M arkow ice
150. M azurów
151. M ąkoszyce
152. M echnica
153. M ędłów
154. M ianów
155. M ichałowice
156. M iękinia
157. M ilice 
M ilicz
158. M ilin
159. M ilsko
160. M iłoszyce
161. M inkow ice O ław skie
162. M nichow ice
163. M oszczenica
164. M szana
165. M uchobór W ielki
166. M yslaków
167. Naczęsławice 
N am ysłów
168. Naslaw ice
169. N iegosławice 
N iem odlin
170. Nowa W ieś 
Nysa
171. Ochla 
O lesno
172. Olszowa 
O ław a
173. O łtarzyn  
Opole
174. O rłow a
175. Osiek
176. O strożnica 
Ostrzeszów
177. O tm ęt

178. O tm uchów
179. Paczków
180. P aczyna
181. Paw łow ice
182. P aw łów
183. P aw łów  Trzebnicki
184. Paw onków
185. Paździorno
186. Pełcznica
187. P iotrow ice
188. P iskorzów ek
189. P łużnica W ielka
190. Pniów
191. Pogrzebień
192. Polkow ice
193. Polska Cerkiew
194. Poniszow ice
195. Popielów
196. Pow idzko
197. P rąd y
198. P rężyna
199. Prószków
200. P ru ch n a  
P ru d n ik
201. P rusice
202. Przechód
203. P rzecław ice
204. P rzem ków
205. Psie Pole
206. P strążna  
Pszczyna
207. Pszów
208. P unców
209. Pyskow ice 
Racibórz
210. R acław ice Śląskie
211. Racław iczki
212. R acula
213. Radoszowy
214. Raszowa
215. Rogów
216. Rogów Opolski
217. Rogów Sobócki
218. R okita
219. Rozkochów
220. Rozm ierz
221. Rudy
222. R udzica
223. R udziniec
224. R uptaw a

R ybnik
225. R ychtal
226. R ychw ałd
227. Rydułtow y
228. R ynarcice
229. Rzeczyce
230. R zeplin
231. Sadów
232. Sarnow o
233. S ieraków
234. S ieroty
235. Siołkow ice
236. Skoczów
237. Skorogoszcz
238. Sław ięcice
239. S ław ików
240. Słączno
241. Sm ogorzów
242. Sm ogorzów W ielki
243. Sobocisko
244. Sobótka
245. Sokolniki M ałe
246. Sokolniki W ielkie
247. Solec
248. S tablow ice
249. S ta re  Koźle
250. S ta re  M iasto
251. S tarokrzepice
252. S ta ry  Paczków
253. S te rnalice
254. S tobno
255. S tobraw a
256. S trum ień
257. S trzelce
258. S trzelce
259. S trzelce  O polskie

260. Strzeleczki
261. S tudzionka
262. Sucha
263. Sułów 
Syców
264. Syrynia
265. Szczedrzyk
266. Szczepanów
267. Szczepanów
268. Szczodrów
269. Szem rowice
270. Szeroka
271. Szewce 
Szprotaw a



272. Ślizów
273. Śm icz 
Ś roda Śląska
274. Św iebodzin
275. Św ierk lany
276. Św ięta  K atarzyna
277. Ś w iniary
278. T arnów  G rodkow ski
279. T arnów  Opolski
280. Toszek
281. Trzebicko 
T rzebnica
282. T urków
283. Turów
284. T w ardaw a
285. T w orków
286. Tyniec M ały
287. U jazd
288. U raz
289. Uszyce
290. W achów
291. W alce
292. W arszowice

293. W ędrynie
294. W ęgry
295. W iązów
296. W ielowieś
297. W ieruszów
298. W ierzbice
299. W ierzbno
300. W ierzch
301. W ięcem ierzyce
302. W ilczków
303. W iry
304. W iśnicze
305. W odzisław
306. W ojnarow ice
307. W ojnow ice 
W ołów
308. W oskowice Górne
309. W oskowice M ałe
310. W ójcice 
W rocław
311. W szem irów
312. W ysoka
313. W ysoka

314. W ysoka C erkiew
315. Zachowice
316. Zakrzów
317. Zakrzów  Turow ski
318. Zalesie
319. Zaw onia 
Ząbkow ice
320. Zdziechow ice
321. Zebrzydow ice
322. Zebrzydów
323. Zębowice
324. Ziem ielow ice
325. Z iem nice W ielkie 
Z ielona Góra
326. Złotów 
Żagań
327. Żory
328. Żern ik i
329. Żm igród
330. Żóraw ina
331. Żyrow a


