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)LEOKADIA MATUSIK I 

ZWIĄZKI WROCŁAWSKIEGO OPACTW A NA PIASKU 
Z POLSKĄ CENTRALNĄ W OKRESIE SREDNIOWIECZA 

Opactwo kanoników regularnych reguły św. Augustyna na Wyspie Pia
skowej we Wrocławiu było jedną z najwcześniejszych fundacji zakon
nych w Polsce i należy do rzędu najznaczniejszych klasztorów polskich 
w średniowieczu. Kanonicy regularni, sprowadzeni przez Piotra Włosto
wicza na górę Slężę przed 1138 r. z terenów północno-wschodniej Fran
cji, przybyli do Wrocławia niedługo po 1148 r. osiedfając się na Wyspie 
Piaskowej. Tutaj w szybkim czasie stali się jedną z głównych instytucji, 
a wpływy, jakie osiągnęli na dworze książęcym i w biskupstwie wro
cławskim, były przyczyną, iż opactwo wyrosło na potężną jednostkę, 
znacze�iem swym wykraczającą poza Wrocław i dzielnicę śląską 1. Już 
osoba fundatora, jego stanowisko, majątek i koligacje rodzinne stwo
rzyły opactwu Na Piasku podstawy do obracania się w kręgu spraw 
i ludzi polskich. Kanonicy regularni od początku cieszyli się protekcją 
książąt polskich. Z· aktu przedstawiającego fragment uposażenia klasztoru 
i sporządzonego przed 1193 r. dowiadujemy się o nadaniach księcia 
Władysława Wygnańca czy dotacjach do�onanych za .czasów „avi ducis 
Boleslai" lub w obecności książąt B. i M., których najprawdopodobniej 
należy identyfikować z osobami Bolesława Kędzierzawego i Mieszka 
Starego 2. 

Rozbicie dzielnicowe Polski wpłynęło ujemnie na związki opactwa 

1 Dzieje i znaczenie opactwa NMP Na Piasku we Wrocławiu nie doczekały się 
jeszcze naukowego opracowania. Rys syntetyczny dziejów opactwa dają: J. He Y n e, 
DokumentiTte Geschichte des Bisthums und Hochstiftes Breslau, t. I, Wrocław ll860, 
s. 155-161, 233-242, 3115-378, 459-461, 506-510, 839-845; t. II, Wrocław 1864,
s. ,671,-69,1; T. S i  1 n i c k i, Dzieje i ustrój ko§ciola katolickiego na Sląsku do końca
XIV wieku, Warszawa 1953, s. ll.02 nn, 300 nn.

2 Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae, ed. K. Maleczyński, t. I, 
Wrocław 1956, nr 68, s. W57-161 (dalej Kod. śl.). Odnośnie do innej interpretacji 
siglów B. i M. por. uwagi Maleczyńskiego, tamże, s. 157, przyp. 5 , s. l .59, przyp. 22, 
s. 161, przyp. 43 i 45, s. 162, przyp. 46 i 48.

,, 
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z książętami piastowskimi innych dzielnic, a i konwent z racji swego 
powołania ograniczony do własnych spraw, zacieśnionych przez regułę 
i konstytucje zakonne, tracił możność bezpośrednich kontaktów z pol
skimi ziemiami centralnymi o wiele bardziej niż instytucje świeckie 
na Śląsku. Przejście Śląska pod panowanie czeskie wzmogło oddziały
wanie czynników niemieckich na opactwo, a walki Śląska z husytami, 
a potem z Jerzym z Podiebrad u w XV w. jeszcze bardziej potęgowały 
oddalenie klasztoru od spraw ogólnopolskich i społ:eczeństwa polskiego. 
Interesującym przeto i ważnym problemem badaw:czym będzie próba 
odpowiedzi na pytanie, jak w ramach tak niekorzystnej sytuacji poli
tyczno-społecznej kształtowały się związki opactwa kanoników regular
nych N a Piasku we Wirocławiu z resztą ziem polskich? Czy w tej sytua
cji zasklepiło się ono wyłącznie do spraw środowiska wrocławskiego 
i ewentualnie dzielnicy śląskiej? 

Już Silnicki dając krótką charakterystykę dziejów opactwa wrocław
skiego trafnie zauważył, że nie utraciło ono związków z Polską centralną 
dzięki posiadaniu filii w Mstowie i Kaliszu, przez co „związki te mu
siały także wyrażać się w wymianie ludzi, którzy przepływali między 
polskimi a śląskimi klasztorami augustianów, zasilając je i zdobywając 
w nich stanowiska. Podtrzymywało to polskość, a powstrzymywało 
zniemczenie opactwa Na Piasku" s. Pqwierzchowna jednak znajomość 
dziejów opactwa nie pozwoliła mu wyjść poza lakoniczne i ogólnikowe 
przypuszczenie, nie poparte materiałem faktograficznym. Wnikliwsza zaś 
analiza źródłowa wykazuje, iż związki opactwa z centralnymi ziemiami 
Polski w średniowieczu były o wiele żywsze, niż to sugerował Silnicki, 
i nie ograniczały się do kontaktów filialnych z Mstowem i Kaliszem. 
Na pierwsze bowiem miejsce należałoby wysunąć związki opactwa z całą 
Polską, które wynikały z autorytetu, jaki sobie opactwo zdobyło u miej
scowych książąt, papiestwa i metropolii gnieźnieńskiej. Pod tym wzglę
dem najbardziej interesujące będzie pierwszych 60 lat XIII w., kiedy to 
opactwo przeżywało dzięki nadaniom książąt śląskich i własnej działal
ności najpomyślniejszy okres w swych dziejach. 

A oto jak przedstawiają się związki opactwa z resztą Polski, będące 
konsekwencją jego powiązań z dzielnicowymi książętami i papiestwem. 
26 VI 1211 r. książę Władysław Odonicz nadał opactwu wrocławskiemu 
wieś Mechlino pod Śremem w Wielkopolsce wraz z jeziorem 4, co nie-

3 Sil n i c ki, op. cit., s. 374. 

4 Kod. śl., t. II, nr Jl50, s: 99--JllOO, oraz K. M a 1 e c z y ń s k i, Studia nad dy

plomami i kancelarią Odonica i Laskonogiego 1202-1239, Lwów 1928, s. 226-227. 

Nazwa· wsi występuje jako Mulchino, por. S. Ko z i e  r o  w s ki, Badania nazw, 

topografii archidiecezji poznańskiej, t. I, Poznań 1916, s. 489, natomiast na s. 46.1. 

autor podaje jako Melchino. 
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którym badaczom wydawało się tak nieprawdopodobne, iż wyrazili hipo
tezę, że darowizna dotyczyła raczej katedry wrocławskiej s. Odonicz nie 
precyzuje powodów swej łaski dla opactwa, toteż jedynie okoliczności 
polityczne pozwalają się domyślać, że dotacja księcia musiała mieć jakiś 
związek z chęcią zaskarbienia sobie względów Henryka Brodatego i arcy
biskupa Kietlicza. W ówczesnych stosunkach politycznych 1211 r. był 
ważny w wydarzenia. Śmierć Mieszka raciborskiego (16 V 1211) zakoń
czyła pierwszy etap rywalizacji o Kraków i odnowienia zasad senioratu. 
Równocześnie mimo przywileju borzykowskiego t.oczy się nadal usta
wiczna walka kościoła z arcybiskupem na czele o przywileje immunite
towe dla dóbr kościelnych i o prawa dla duchowieństwa. Spór Kietlicza 
z Laskonogim na razie przycichł, a książę przy pośrednictwie legata pa
pieskiego rozpoczął rokowania z arcybiskupem o zdjęcie klątwy rzuconej 
z powodu zajęcia przez niego Krakowa. Obecnie Laskonogi skoncentro
wał uwagę na sprawach Wielkopolski i sporze z Odoniczem. To zaś 
spowodowało staranie Odonicza o szukanie względów u Brodatego i skutr 
kiem tego 26 VI 1211 -r. dochodzi do zjazdu Odonicza i dost.ojników 
jego dzielnicy z Henrykiem Brodatym i jego dostojnikami, wśród któ
rych znajdował się ówczesny opat klasztoru Na Piasku, Witosław. Zjazd 
czerwcowy miał być jak gdyby przeglądem nastrojów wytworzonych 
po ostatnich wypadkach na dworach książęcych i zapoznaniem się z wy
nikiem misji Kietlicza do Rzymu s. Na tymże zjeździe Władysław Odo
nicz uczynił nadanie dla kanoników regularnych Na Piasku we Wrocła
wiu. Nietrudno w tym fakcie dopatrzyć się chęci przypodobania się 
Brodatemu i Kietliczowi 7• Książę Henryk wyrastał: już wtedy na zręcz
nego arbitra, z którym trzeba było się liczyć, a wrocławskie opactwo 
cieszyło się u niego wielkimi względami. Akt ten był również mile wi
dziany przez arcybis3tupa, który wiele nadziei przy podnoszeniu rangi 
kościoła w Polsce pokładał" w klasztorach. Dlatego też Odonicz czynił 
sporo nadań dla klasztorów, aby zjednać sobie Kietlicza 8• W zamian 
klaszt.ory polskie z reguły udzielały arcybiskupowi swego poparcia. Nie 
odbiegniemy więc daleko od prawdy przyjmując, że i nasze opactwo 
darzyło arcybiskupa uznaniem. Jako dowód dobrych stosunków opactwa 
wrocławskiego z Kietliczem można by potraktować darowiznę biskupa 
wrocławskiego z 26 VI 1219 r. dla opactwa w postaci dziesięciny dla 

s S. Z a ch or o wski, Studia do dziejów wieku XIII w pierwszej jego połowie, 
Kraków 1920, s. 68.

s J. Umiński, Henryk arcybiskup gnieźnieński zwany Kietliczem (1199-
1219), Lublin 1926, s. 93-94. 

1 Tamże, s. 94. 

� Tamże, s. 99-!1102. 
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kościoła w Głogowie w pow. świdnickim z siedmiu wsi, co, jak zazna
cza, uczynił „ob peticionem domini archiepiscopi Gneznensis Heinrici" 9

• 

Po 1221 r. opactwo Na Piasku we Wrocławiu pozostaje nadal w or
bicie wypadków polityczno-kościelnych centralnej Polski i dzięki temu 
odegrało ,rolę w obiorze następcy po Kietliczu. Śmierć Kietlicza (22 III 
1219) otworzyła możliwości przegrupowania sil politycznych w Polsce 
i dlatego wokół elekcji nowego arcybiskupa grupowały się najaktyw
niejsze czynniki, a więc Laskonogi dążący do opanowania dzielnicy se
nioralnej i całej Wielkopolski, Odonicz pragnący odzyskać utracone na 
rzecz Laskonogiego dziedzictwo i aktualnie znajdujący się na wygnaniu, 
a wreszcie Leszek Biały z trudem utrzymujący się w Krakowie oraz 
Henryk Brodaty i Konrad mazowiecki snujący własne ambitne plany. 
Pod naciskiem władzy świeckiej część kapituły gnieźnieńskiej wybrała 
na arcybiskupa swego dziekana Hugona, a część opowiedziała się za 
Boguchwałem, proboszczem katedry. Kiedy wynik obioru przedłożono 
papieżowi, ten unieważnił go z powodu nacisku władzy śWieckiej na ka
pitułę, a ją samą za karę pozbawił prawa samodzielnego obioru arcy
biskupa 10. Mianowany jednak przez papieża na to stanowisko biskup 
krakowski Iwo Odrowąż odmówił przyjęcia godności i papież na to 
przystał 11• W takiej sytuacji 13 V 1220 r. Honoriusz IlI powołał biskupa 
wrocławskiego Wawrzyńca i opata Witosława jako swoich delegatów 
upoważnionych do przeprowadzenia obioru arcybiskupa gnieźnieńskiego. 
Papież kazał im, aby w ciągu 40 dni wezwali kapitułę i przeprowadzili 
obiór nowego arcybiskupa w miejscu wolnym od wpływów władzy 
świeckiej. Gdyby zaś z jakichkolwiek powodów nie można było tego 
dokonać, mają sami wybrać arcybiskupa. Mógł to nawet zrobić jeden 
z nich, gdyby drugi nie mógł w tym akcie uczestniczyć 12. 

Dokładnej daty obioru nowego arcybiskupa, Wincentego z Nialka, 
nie znamy. W każdym bądź razie przed 5 X 1220 r. biskup wrocławski 
i opat Na Piasku we Wrocławiu zawiadomili papieża o jednomyślnym 

9 Kod. śl., t. II, nr 219, s. 231-233. Dokument budził u niektórych badaczy

zastrzeżenia, gdyż Kietlicz zmarł 22 III 12119 r., ale jak zauważył Maleczyński (tam

że, s. 232, przyp. 5) wzmianka o Kietliczu zredagowana jest w ten sposób, że 

wcale nie świadczy o tym, aby żył on jeszcze w czasie wystawienia dokumentu przez 

biskupa Wawrzyńca, a nadto czynność mogła być dokonana za życia Kietlicza, 

a 26 VI 1219 r. tylko spisana 
10 Por. akt z 4 XI 1219 r., Codex diplomaticus Maioris Poloniae, t. I, Poznań

1877, nr 110, s. lOIL-102 (dalej Kod. Wlkp.). W wydawnictwie podano mylnie 

1'220 r. 
11 J. Um i ń s k i, Arcybiskup Wincenty z· Nialka, następca Henryka zwanego

Kietliczem (Księga pamiątkowa ku czci Władysława Abrahama, t. II, Lwów 1931, 
s. 141-143•).

12 Kod. śl, t. II, nr 229, s. 254-255.
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obiorze nowego arcybiskupa, przy czym obiór ten nastąpił przy udziale 
całej kapituły gnieźnieńskiej, biskupów poznańskiego i krakowskiego 
oraz obu delegatów papieskich 1s. Z listem zawiadamiającym papieża 
o obiorze . arcybiskupa wyjechali do Rzymu archidiakon z Zawichostu
Idzi, archidiakon poznański P. i Sędziwój, kanonik dworskiej kolegiaty
św. Jerzego w Gnieźnie i 5 X 1220 r. uzyskali zatwierdzenie papieskie 14•
Umiński, zajmujący się szczegółowo problemem obioru Wincentego
z Nialka, dochodzi do wniosku, że taka jednomyślność nie mogla być
przypadkiem, tym bardziej że Wincenty miał zaledwie niższe święcenia,
był żonaty, miał dwóch synów, zresztą jego obiór w dokumencie de1e
gatów nazwany był „postulacją" 1s. Toteż w przekonaniu autora Win
centy z Nialka swoje wyniesienie na arcybiskupa zawdzięczał Henrykowi
Brodatemu, któremu zależało na pozyskaniu rodu Niałków, osiadłego na
pograniczu Wielkopolski i Śląska nad Odrą: w okolicach Babimostu,
Nialka .i Zbąszynia, przy czym sugerował, że kandydat ten był również
po myśli księcia Laskonogiego, gdyż najprawdopodobniej nowego arcy
biskupa należy identyfikować z osobą Wincentego, byłego kanclerza
Laskonogiego. Suchy zapis aktów nie wyjaśnia nam roli opata Wito
sława w tej odpowiedzialnej i trudnej sprawie. Jednakże znając jego
energię, ruchliwość i przedsiębiorczość, obycie z prawem i dyplomacją 1s

,
nie bez podstawy należy przypuszczać, iż nie był biernym pomocnikiem
biskupa Wawrzyńca, a wreszcie hojność Brodatego wobec opactwa ka
noników regularnych we Wrocławiu zobowiązywała do wdzięczności. Na
pewno też z udziałem opata Witosława w obiorze arcybrskupa w 1220 r.
wiążą się przywileje Brodatego dla konwentu Na Piasku, wydane w kil
ka miesięcy po obiorze Wincentego z Niałka 11. 

Z aktywną rolą opata Witosława w wyborze Wincentego z Niałka 

13 Treści listu nie znamy, a dowiadujemy się o jego wysłaniu z aktu Hono-

riusza III z 5 X l�O r. Tamże, nr 234, s. 260. 

14 Tamże, nr 234, s. 261. 
1s U m i ń s k i, Arcybiskup Wincenty z Nialka ... , s. 144-{L45.
1G Por. ·chronica abbatum Beatae Marie Virginis in Arena, hrsg. G. A Stenzel 

(Scriptores rerum Silesiacarum, t. II, Wrocław 1839, s. 166-172; dalej Chronica 

abbatum). 
11 Por. dokumenty księcia Henryka z 1122.1 r., Kod. śl., t. III, nr 252, s. 6-8 

i nr 125'4, s. 8-11. Dość niezrozumiały jest fakt wydania w jednym roku dwóch 

przywilejów w sprawie immunitetu ekonomicznego i sądowego dla wsi klasztoru 

Na Piasku, skoro książę mógł to uczynić w jednym akcie. Niektórzy badacze (łącz

nie z Maleczyńskim) uważają, że nie ma podstaw kwestionować jednego czy 

drugiego aktu, gdy inni wydawcy qrugi dokument księcia traktują jako falsyfi

kat. Por. Schlesisches Urkundenbuch 1217-1230, hrsg. H. Appelt, t. I, Graz

Wien-Koln 197'1, nr 354, s. 2'79. Uchylając się od rozstrzygnięcia kwestii wiary

godności drugiego aktu, należy stwierdzić, że tak czy inaczej nie obala to naszych 

wniosków. 

6 - Sobótka 2/73 
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łączylibyśmy nadanie biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża z 25 XII 
1220 (lub 1219) r. dla filii opactwa wrocławskiego w Mstowie pod Często
chową, w którym zatwierdził on wszystkie dziesięciny nadane przez 
poprzedników, ponadto, co jest bardziej godne uwagi, zastrzegł, aby 
w przyszłości „nullus etiam in dieto loco Msthoviensi ordinem et regu
lam sancti Augustini valeat permutare, prout per sedem apostolicam 
fratribus ecclesie sancte Marie Virginis in Wrathislauia est indultum, 
sub quorum dicta domus Msthoviensis cura fuisse a sue fundacionis 
exordio comprobatur" 1s. Śledząc zaś poczynanie biskupa Odrowąża, 
musimy przyjąć, iż należał do tych, którym przecież sprawa następcy 
po Kietliczu leżała najbardziej na sercu. Miał bowiem przed sobą reali
zację własnego, bogatego programu reform kościelnych w Polsce, który 
oceniany jest wysoko, jako program zdradzający samodzielność myślenia 
i liczenia się z polskimi realiami 19, a nadto Iwo Odrowąż był politykiem 
wielkiego formatu i dokładał starań, aby po śmierci Kietlicza osadzić 
w Gnieźnie własnego kandydata 20. 

Po osadzeniu Wincentego z Nialka na stolicy gnieźnieńskiej opactwo 
wrocławskie pozostaje w kręgu spraw codziennych metropolii. Papież 
Honoriusz III aktem z 11 III 1224 r. zlecił biskupowi poznańskiemu i obu 
opatom, Na Piasku we Wrocławiu i kamienieckiemu (od r. 1210 w Ka
mieńcu ząbkowickim istniała filia opactwa z Wincentym z Pogorzeli 
na czele), rozstrzygnięcie sporu o prebendy toczącego się między metro
polią gnieźnieńską a klasztorem kanoników regularnych w Trzemesznie 21. 

Sprawa drobna i niewielkiej wagi, tym niemniej ważna z uwagi na 
pozostawanie opactwa w orbicie spraw centralnej Polski. 

O wiele poważniejszej sprawy dotyczył list Urbana IV z 13 X 
1261 r. 22 Listem tym papież upoważnił arcybiskupa gnieźnieńskiego, opa
ta klasztoru Na Piasku Stefana i prowincjała dominikanów polskich 
Szymona, do zdjęcia klątwy z księcia śląskiego Bolesława Rogatki. Od 
kilku już lat toczyła się druga faza zaciekłej walki pomiędzy księciem 
Bolesławem II a biskupem wrocławskim Tomaszem II o dziesięciny 

1s Kod. śl., t. II, nr 236, s. 266-267. 
10 J. S z y m a ń s k i, Biskupstwa polskie w wiekach średnich, organizacja

i funkcje (Kościół w Polsce, t. 1, Sredniowiecze, pod red. J. Kłoczowskiego, Kra
ków 1966, s. 142 nn.). 

20 J. Ta z b i r o  w a, Rola polityczna Iwona Odrowąża (Przegląd Historyczny, 
R. 57, 1966, s. 203).

21 Kod. śl., t. III, nr 299, s. 93-94.
2� Wiadomość o tym uzyskujemy z aktu z 20 XII 1261 r. wystawionego przez

arcybiskupa gnieźnieńskiego, opata klasztoru Na Piasku i prowincjała domini
kanów w scriptorium klasztoru Na Piasku. Por. Urkunden zur Geschichte des 

Bisthums im Mittelalter, hrsg. G. A. Stenzel, Wrocław 1845, nr 15, s. 24 (dalej 
Urkunden Geschichte d. Bisthums Breslau). 
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1 mne c1ęzary prawa kościelnego, jak również o gwałty popełniane na 
biskupie przez księcia. Pierwszy etap walki między obu dostojnikami 
zakończył się w 1249 r. poręczeniem przez księcia przywilejów dla koś
cioła wrocławskiego. Od 1256 r. spór wkroczył w ostre stadium, biskup 
był więziony przez księcia i traktowany niewłaściwie. Kapituła wro
cławska wniosła więc skargę do papieża, a ten polecił rzucić klątwę na 
księcia. Upoważnił nawet do zorganizowania przeciwko niemu krucjaty 
w wypadku, gdyby klątwa nie odniosła skutku. Do krucjaty nie doszło, 
gdyż obie strony pogodziły się, książę pod poręczeniem braci wystawił 
dla biskupa przywilej immunitetowy, obiecując przy tym duże odszko
dowanie 23. Jak już zauważył Silnicki 24, zatarg nie należał do wydarzeń
o wielkiej wadze historycznej, ale odznaczał się „jaskrawością formy
i dramatycznym charakterem", przez co prześladowanie biskupa przez
księcia było powszechnie znane i komentowane. Zwycięstwo biskupa
w 1261 r. stawało się zwycięstwem całego kościoła w Polsce, a przez
to i cała procedura zdjęcia klątwy z upokorzonego księcia nabierała
o wiele szerszego znaczenia, niż byłoby to w innym wypadku. Opactwo
Na Piasku najprawdopodobniej odegrało też pewną rolę w samej akcji
pojednania księcia z biskupem, ponieważ całość akt związanych z pro
cedurą zdjęcia klątwy z księcia Rogatki wystawiona była w klasztorze
Na Piasku 2s. Okoliczności zatargu księcia Bolesława II z biskupem wro
cławskim i jego ogólnopolski wydźwięk sprawiły, że rola w nim opata
wrocławskich kanoników regularnych nie miała - oparakteru lokalnego. 

W latach sześćdziesiątych XIII w. opactwo wrocławskie zaangażo
wało się w sprawy księstwa kujawskiego, a konkretnie księcia Kazimie
rza Konradowicza. Już fakt dotacji księcia Kazimierza z 3 V 1257 r. 
dla filii w Mstowie 20 świadczył, że księciu w jakiś sposób zależy na 
pozyskaniu przychylności opactwa Na Piasku. Sam akt został wysta
wiony w obecności księcia Władysława opolskiego, co by wskazywało, 
że działo się to w czasie, gdy Władysławowi udało się już zwerbować 
Kazimierza kujawskiego. do obozu czeskiego Ottokara II w jego rozgrywce 
o spadek po Babenbergach. Były to ostatnie lata pomyślnej polityki
rzutkiego księcia, zmierzającej aktualnie do odzyskania kasztelanii lądz..
kiej należnej mu jako posag drugiej żony Konstancji, czego synowie

23 Tamże, s. 24-27, oraz Si 1 n i c ki, op. cit., s. 164 nn. 
24 S i l n i c ki, op. cit., s." 164. 
2s Urkunden z. Geschichte d. Bisthums Breslau, s. f47. 
2G Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. I (Monumenta medii aevi historica,. 

t. III, Kraków 1876, IS. 48, s. 57---58; dalej Kod. Małop.), oraz J. Mitko w ski,

Kancelaria Kazimierza Konradowicza księcia kujawsko-łęczyckiego (1233-1267), 

Wrocław-Warszawa-Kraków 1008, reg. 44, s. 92-93.
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Odonicza nie chcieli uzna6 27
• Nie bardzo zrozumiała jest jednak dotacja 

księcia dla klasztoru mstowskiego. Czyżby w ten sposób zamierzał roz
szerzyć swe wpływy na terytorium Bolesława Wstydliwego, a równo
cześnie pozyskiwać odpowiednie czynniki na Sląsku? Nie jest to wyklu
czone, gdyż skądinąd wiemy, że kiedy Bolesław Pobożny zajął Ląd i na
jechał ziemię inowrocławską, Kazimierz kujawski w odwecie zajął zie
mię kaliską i próbował utworzyć w ziemi wielkopolskiej stronnictwo 
kujawskie. 

Do tych zawikłań i niepokojów w dzielnicy kujawsko-łęczyckiej do
łączył się konflikt Kazimierza kujawskiego z biskupem włocławskim 
Wolimirem, w którego zakończeniu opactwo wrocławskie odegrało ważką 
rolę. Kazimierz nie godził się łatwo na uszczuplenie swoich praw na 
rzecz kościoła. Już z poprzednim biskupem dochodziło do spięć, które 
za czasów Wolimira przerodziły się w otwarty konflikt. Energiczny i nie
ustępliwy Wolimir, były kanclerz Konrada mazowieckiego, a potem przez 
jakiś czas Kazimierza, w sposób konsekwentny zmierzał do poszerzenia 
uprawnień kościoła kujawskiego i zwiększenia własnego autorytetu. Ufor
tyfikował więc i rozbudował bez zgody księcia gródek Raciążek, który 
książę z kolei najechał i zrabował, a upomniany przez biskupa nie chciał 
zapłacić odszkodowania. Ponadto książę spustoszył dodatkowo kilka wsi 
należących do biskupa włocławskiego 2s. To zmusiło Wolimira do szuka
nia pomocy u papieża Klemensa IV, który aktem z 25 IX 1265 r. zlecił 
opatowi Na Piasku we Wrocławiu i kantorowi wrocławskiemu kościoła 
katedralnego opiekę nad mieniem diecezji kujawskiej i bezpieczeństwem 
biskupa narażonych ze strony księcia Kazimierza 29

• 

Przypuszczać należy, że spór księcia z Wolimirem był znany opactwu, 
które dwa lata temu z polecenia papieża zajmowało się sprawą wpro
wadzenia na prebendę praską kapelana Kazimierza kujawskiego, nieja
kiego Jana z Wrocławia so. Obecne polecenie było trudną dla mediatorów 
sprawą, wymagającą taktu i dyplomacji. Książę znany był z porywczego 
i gwałtownego charakteru, a biskup nie należał do ludzi ustępliwych. 

:ri Co do polityki Kazimierza kujawskiego w tych latach por. J. M i  t ko w

sk i, Polski słownik biograficzny, t. XII, z. 53, Kraków 1966, s. 276-277, oraz 

J. K a r  w a s  ińska, Sądziedztwo kujawsko-krzyżackie 1235-1343, Warszawa ok.

1926, s. 47 nn. 
28 O zatarg u, Kaz imierza kujawskiego z biskupem Wolimirem informują:

A. A r  n o l d, Władztwo biskupie na grodzie wolborskim, Lw ów-Warszawa 1B21,

s. 62 nn., oraz J. K a r  w a s  ińska, Polityczna rola biskupa Wolimira 1259-1279 

(Atene um Kapłańskie, z. 140, Włocławek 1929).

29 B. U 1 a n o w sk i, Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII 

wieku, Kraków 1888, nr 34, s. 204-205 . 

30 Por. akt z 23 VIII 1263 r., A .  The i ne r, Vetera Monumenta Poloniae et 

Lithuaniae gentiumque finitimarom histoTiam mustrantia, t. I, Romae 1860-1861, 

nr 147, s. 76 (dalej The i ne r, Vet. Mon. Pol.). 
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Mediatorzy przez kilka miesięcy prowadzili uciążliwe rokowania i 13 IV 
1266 r. doprowadzili zwaśnione strony do porozumienia. W tym dniu· 
Kazimierz kujawski po zapoznaniu się z wyrokiem zobowiązał się do 
uiszczenia odszkodowania na rzecz Wolimira, potwierdził wszystkie przy
wileje biskupstwa włocławskiego, a nadto zgodził się na przeprowadzenie 
zamiany pewnych wsi z biskupem, nadał przywilej immunitetowy dla 
wsi Kłodno i pozwolił obwarować miasto Włocławek 31. Analiza dyktatu 
obu dokumentów wystawionych przez księcia upoważniła Mitkowskiego 
do wniosku, że redagowane one były przy współudziale mediatorów, 
gdyż użycie zwrotu „świętej matce kościoła" nie było typowe w formule 
kancelaryjnej Kazimierza Konradowicza 32• Nie ulega więc wątpliwości, 
że opat Na Piasku i kantor wrocławski wywiązali się dobrze z nałożo
nego na nich zadania. Konflikt został zażegnany, a ostateczny akt w tej 
sprawie (arcybiskupa gnieźnieńskiego, poparty uprzednim zatwierdze
niem wyroku mediatorów wrocławskich przez legata papieskiego) był 
już tylko czystą formalnością 33. 

Pośrednictwo opactw-a Na Piasku w zatargu Kazimierza kujawskiego 
z Wolimirem było ostatnią sprawą, z jaką w XIII w. opactwo wrocław
skie występowało na forum Polski centralnej. Od osiemdziesiątych lat 
rozpoczęły się waśnie wewnętrzne w klasztorze, które w konsekwencji 
spowodowały odsunięcie się opactwa od spraw o ogólniejszym charak
terze. Doszło do tego rozprężenie moralne i- poważne kłopoty gospodar
cze. Potężny klasztor wskutek lekkomyślnych rządów opata Mikołaja 
Kwasa (1282-1299) stracił kilkan,aście wsi, a nadto sporo majątku ru
chomego 34. 

W tej sytuacji w sprawy wewnętrzne konwentu próbował się wmie
szać arcybiskup Jakub Swinka i wpłynąć na obsadę stanowiska opat-a, 
zresztą bezprawnie, gdyż klasztor był wyjęty spod jurysdykcji władz 
kościoła krajowego i zgodnie z jego konstytucjami jedynie władze na
czelne kongregacji Arrouaise miały pra\VQ to uczynić. Rzecz przy tym 
z�amienna, że wypadki, o których niżej będzie mowa, dotyczą okresu, 
gdy stosunki opactwa Na Piasku z Arrouaise były nadal żywe ss. Inter-

31 Oba dokumenty zawarte są w transumpcie przywilejów książąt Kazimierza 

kujawskiego i Ziemomysla dla biskupstwa włodawskiego dokonanym przez bisku
pów polskich na synodzie w Sieradzu 20 IX lr2.70 r., Kodeks diplomaticus Poloniae, 

ed. L. Rzyszczewski et A. Muczkowski, t. II, cz. I, Varsoviae 1848, nr 89, s. 70-71, 

oraz M i t k o  w s k i, Kancelaria Kazimierza Konradowicza ... , reg. 63, s. 96. 

32 M i t k o w s k i, op. cit., s. 72. 
33 U 1 a n o w s k i, Dokumenty kujawskie i mazowieckie, nr 36, s. 206-211. 
34 Chronica abbatum, s. 177-181. 

35 W latach 11263 i 1284 opaci i niektórzy członkowie konwentu Na Piasku 

uczestniczyli w generalnych kapitułach An-ouaise. Por. Chronica abbatum, s. 175-

1179, 180, oraz L. M i  1 i s, L'ordre des chanoines reguliers d'Arrouaise, t. I, Brugge 

1969,, s. 400-401. 
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wencja Świnki nabiera przy tym wydźwięku narodowego, ponieważ 
występował on przeciwko decyzjom biskupa wrocławskiego, Henryka 
z Wierzbna, zdecydowanego rzecznika filoczeskiej i filoniemieckiej poli
tyki kościelnej na Śląsku. 

A oto jak przedstawiały się te wypadki. Gdy po ustąpieniu Kwasa 
w 1299 r. opactwem Na Piasku rządził już, trzeci z kolei, opat Filip, 
wybrany przez mniejszą część konwentu i przy pomocy biskupa wro
cławskiego, zwolennicy Kwasa doprowadzili okoł:o 1302 lub 1303 r. do 
ponownego jego wyboru, tak że opactwo wrocławskie miało dwóch 
opatów. Ze względu na dobre stosunki Kwasa z kongregacją arrowezyj
ską jego zwolennicy odwołali się do opata Idziego w Arrouaise, a ten nie 
mogąc .sam przybyć do Wrocławia aktem z 7 III 1306 r. polecił trzem 
wybranym przez siebie spośród członków konwentu Na Piasku wizyta
rorom unieważnić obiór Filipa as_ Nie było to jednak łatwe, gdyż prze
ciwnicy Kwasa odwołali się do biskupa wrocławskiego. Natomiast wizy
tatorzy zwrócili się o pomoc do arcybiskupa Świnki, który z tego powodu 
14 XI 1307 r. zarządził wizytację całej diecezji wrocławskiej, a do jej 
przeprowadzenia wyznaczył kanclerza gnieźnieńskiego Andrzeja i dzie
kana poznańskiego, doktora dekretów Piotra 37. Z wizytacją diecezji nie 
spieszono się jednak zbytnio, aby nie zadrażniać i tak napiętych sto
sunków między Świnką a Henrykiem z Wierzbna. Na wieść o decyzji 
Swinki zwolennicy Kwasa dokonali jego formalnego obioru na stano

wisko opata as, co spowodowało nowe tarcia i ponowne apelacje do arcy
biskupa oraz biskupa wrocławskiego. W takiej sytuacji -25 III 1307 r. 
wizytatorzy gnieźnieńscy ogłosili publicznie zarządzenie Świnki w spra
wie wizytacji całej diecezji so, a w trzy dni później arcybiskup nakazał 
wizytatorom rozstrzygnięcie sporów w samym konwencie Na Piasku oraz 
zatargu między opatem Mikołajem a biskupem Henrykiem 40. Już 30 mar
ca wizytatorzy ogłosili wyrok. Uznali obiór Kwasa za pełnoprawny, gdyż 
przeprowadzony większością głosów, natomiast zwolennikom opata Filipa 
i jemu samemu pod groźbą klątwy zabroniono na przyszłość wszelkiej 
apelacji w tej sprawie 41. Ponieważ opozycja chroniona przez Henryka 
z Wierzbna nie myślała kapitulować i Filip w dalszym ciągu uważał 
się za opata, wizytatorzy 25 IV 1308 r. przygotowali odpowiednie akta 

.:io Monumenta Poloniae Vaticana, ed. J. Ptaśnik, t. II, Cracoviae 1914, nr 113, 

s. 71-72 (dalej Mon. Pol. Vat.).

37 Tamże, nr 114, s. 72-73.

'38 Por. akt z l1l8 XI 1307 r. Tamże, nr lli5, s. 73-74. 

39 Tamże, nr ltll6, s. 74. 

40 Por. akt z 28 III 1307 r. Tamże, nr 117, s. 75. 

41 Tamże, nr 118, s. 76. 
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w celu obłożenia byłego opata i jego zwolenników klątwą 42. Na skutek 
zabiegów Henryka z Wierzbna do ogłoszenia klątwy doszło dopiero 
w listopadzie 48_ Spór jednak nie przycichł, jedynie Filip ze swoją grupką 
ludzi opuścił konwent N a Piasku i udał się na prepozyturę w Górce, 
skąd złożył apelację od wyroku arcybiskupa do legata papieskiego, któ
rym ówcześnie był kardynał Gentilis. Proces toczył się w latach 1309-
1310 już w Bratysławie, gdzie przebywał legat w związku z soborem. 
Przed wyznaczonym przez niego sędzią, Filipem z Sardynii, Kwas i Fi
lip występowali osobiście u. W długich i nużących aktach procesu Kwas 
nieustannie powoływał się na arcybiskupa gnieźnieńskiego, a Filip na 
biskupa wrocławskiego. Ponieważ Gentilis zakwestionował rzuconą klą
twę na Filipa, przeto Kwas w obawie, że Filip może cały proces wygrać, 
zwrócił się teraz o rozstrzygnięcie sporu do papieża. Jak się ten spór 
ostatecznie zakończył, nie wiemy. Może położyła mu kres śmierć Kwasa, 
a może odrzucono jego apelację i Kwas nie powrócił już do opactwa? 
W każdym bądź razie od 1309 r. Filip występuje oficjalnie jako opat 
konwentu 45. 

Nasuwa się obecnie pytanie, dlaczego Swinka tak wytrwale popierał 
Kwasa? Zarzuty opozycji w stosunku do Kwasa były przecież uzasad
nione, gdyż istotnie był on fatalnym administratorem, trwonił majątek 
klasztoru na własne potrzeby, a jego wystawny i towarzyski tryb życia 
był niezgodny z regułą i konstytucją klasztoru 46. Odpowiedzią na po
wyższe pytanie może być trafny naszym zdaniem domysł Silnickiego, że 
w tym wypadku u arcybiskupa musiały odgrywać względy natury poli
tycznej i narodowościowej 47_ Dla Świnki Kwas ze wszystkimi swymi 
wadami reprezentował jednak tzw. polską rację stanu. Czy Kwas był 
na pewno Polakiem? Niewiele da się powiedzieć o jego pochodzeniu, 
poza tym, że był synem zamożnych mieszczan wrocławskich, a samo 
nazwisko może sugerować słowiańskie pochodzenie. Nrajwa�niejszy po
zostaje fakt, że $winka z objęciem rządów przez Kwasa wiązał pewne 
nadzieje. Wyraźnie zaś wrogi stosunek Henryka z Wierzbna do Kwasa 
przejawiający się w faworyzowaniu Filipa, odrzuceniu apelacji Kwasa 
i rzuceniu w końcu na niego klątwy 48, przekonywał arcybiskupa, że 

42 Tamże, nr 119-, s. 76-77 i nr 120, s. 77-78. 

43 Por. akt Swinki z 20 XI 1308 r. Tamże, nr 122, s. 95-96 i nr 1ri3 s. 96-97. 
44 Por. akta procesu datowane na lJ. IV i 25 VIII 1309 r. (tamże, nr 518, 

s. 469-477) oraz na 9 II i 17 VI 1310 r. (tamże, nr U33, s. 138-185),
43 Chronica abbatum, s. 1'77-181.

46 Tamże, s. 177 nn. 
47 S i  1 n i c k i, op. cit., s. 202-205. 

,s Por. acta „Processus contra abbatum et monachos, qui in visitatione suum 
episcopum non receperunt" Das Formelbuch des Domherrn Arnold von Protzan 

(Codex diplomaticus Silesiae, t. V, Wrocław 1862, s. 83-85). 
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Kwas nie należy do zwolenników zniemczonego biskupa. Z drugiej strony 
trzeba bezstronnie przyznać, że Kwas miał też pewne zalety. Był czło
wiekiem rzutkim i energicznym, dobrze widzianym w kongregacji Ar
rouaise, posiadającym szerokie stosunki wśród patrycjatu wrocławskiego. 
W kalkulacjach natury politycznej, w sytuacji, gdy na Śląsku ścierały 
się różne ugrupowania polityczne, w okresie tak ważnym, jak objęcie 
władzy przez Łokietka, opat w rodzaju Kwasa mógł oddać arcybisku
powi i sprawie polskiej na śląsku o wiele większe usługi niż moral
niejszy od niego, ale ulegający wpływom �niemczalego biskupa Filip. 
Dlatego też arcybiskup nie omieszkał zagrozić klątwą kapitule wrocław
skiej za udział w tradycyjnej procesji razem z ekskomunikowanym przez 
niego Filipem 49. Rzecz przy tym znamienna, że sam Kwas po przymu
sowej rezygnacji ze stanowiska opata w 1299 r., powtórnie zgłosił do 
niego pretensje po 1302 r., co chyba nie przypadkowo zbiega się z po
bytem Swinki we Wrocławiu 50. 

Po pewnym czasie opactwo NMP Na Piasku we Wrocławiu potrafiło 
wyjść z kryzysu wewnętrznego. Nastąpiła w nim stabilizacja, utrwalona 
ostatecznie za rządów opata Konrada z Włocławka (1329-1363) 51. Cie
szyło się ono nadal łaską metropolii gnieźnieńskiej, co znalazło wyraz 
w protekcji arcybiskupa u króla Kazimierza Wielkiego przy fundacji 
przez niego filii wrocławskich kanoników regularnych w Kaliszu 52• Opaci 
tego opactwą. często piastowali urząd komisarza papieskiego i z tego też 
powodu Urban V w 1367 r. zlecił opatowi Janowi II z Krosna, aby roz
sądził spór o dziesięciny, jaki toczył się między rektorem szkoły para
fialnej Sw. Michała w Gnieźnie a kanonikiem poznańskim Swanchonem. 
Z ramienia opata załatwiał tę sprawę członek konwentu, magister Jan 
de Lyndenaw, który wydał wyrok po myśli arcybiskupa, o czym nie 
omieszkał zawiadomić papieża 53• Być może z tego powodu, w dwa lata 
później arcybiskup Jarosław Bogoria ze Skotnik udzielił opactwu Na 
Piasku 40 dni odpustu przeznaczonego na dokończenie budowy kościoła 
klasztornego NMP 54. 

W 1371 r. papież zlecił opatowi Na Piasku misję w delikatnej i draż-

�9 Tamże, s. liL8-119, 2'14-215. 
so Pobyt świnki we Wrocławiu 19 III 1302 r. notują T. Si 1 n i c k  i K. Golą b, 

Arcybiskup Jakub Swinka i jego epoka, Warszawa 1956, s. 242. 
51 Chronica abbatum, s. 1•90-200. 
52 Tamże, s. 198. Por. niżej przyp. 107 i 111. 
ss List Jana de Lyndenaw nie zachował się, ale wiemy o nim z listu papieża 

do kapituły poznańskiej z 9 IV 1367 r. Th e i ner, Vet. Mon. Pol., t. I, nr 867, 
s. 643-644.

54 Repertorium dokumentów klasztoru NMP Na Piasku we Wrocławiu sporzą
dzone w pierwszej połowie XIX w. w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, 
sygn. 55, nr 53 (dalej Rep. 55).
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liwej sprawie wymagającej znajomości prawa kanonicznego i zdolności 
dyplomatycznych. Tym razem chodziło o proces wytoczony arcybisku
powi gnieźnieńskiemu, Jarosławowi Bogorii ze Skotnik. Zgodnie z tra
dycją po koronacji w Krakowie (1370) Ludwik Węgierski złożył na 
ołtarzu katedry krakowskiej wiele cennych darów w postaci pieniędzy, 
klejnotów i różnych tkanin. Ponieważ koronacja miała miejsce w ka
tedrze krakowskiej, przeto wikariusze katedralni rościli sobie prawo do 
wszystkich darów królewskich. Natomiast arcybiskup wychodząc z zało
żenia, że dary króla ofiarowane były koronującemu, zażądał ich dla 
siebie. Wobec oporu wikariuszy, którzy dary królewskie zabrali, arcy
biskup zagroził im i oałej kapitule klątwą. Kapituła krakowska zaprote
stowała u papieża Grzegorza XI, który 19 X 1371 r. polecił zbadanie 
sprawy opatowi kanoników regularnych Na Piasku we Wrocławiu jako 
papieskiemu komisarzowi 55. Jednakże ówczesny opat Jan II z Krosna 
był już człowiekiem w podeszłym wieku i chorym (zmarł w czerwcu 
1372 r.), nadto zajętym aktualnie obroną uprawnień sądowniczych i te
rytorialnych na Wyspie Piaskowej przed roszczeniami rady miejskiej 
we Wrocławiu, co zmuszało go do. szukania interwencji u cesarza Ka
rola IV. Gdy dochodzenie w sprawie krakowskiej przeciągało się, pismem 
z 21 IV 1372 r. zrzekł się dalszego prowadzenia sprawy i przekazał ją 
w ręce wrocławskiego kanonika Mikołaja de Pankow 56, dając mu do 
pomocy dwóch członków swego konwentu magistra Jana de Lyndenaw 
i kapelana opactwa Michała, których spotykamy wśród świadków na do
kumencie kończącym spór 57. Sprawa ciągnęła się kilka lat i dopiero 
4 IX 1375 r. został wydany korzystny dla arcybiskupa wyrok skazujący 
wikariuszy i kapitułę krakowską na zwrot darów koronacyjnych i za
płacenie kosztów procesu w vrysokości 36 grzywien. Jednocześnie nowo 
wybrany opat Na Piasku zajmował się w 1373 r. zatargiem o dochody 
między Świętosławem z Domanewicz, rektorem szkoły parafialnej w Ja
nisławiczach (diecezja gnieźnieńska), a Filipem z Debenicz 58 oraz zatar
giem o dziesięciny w mieście Jaczow, jaki wynikł między biskupem 
kujawskim a krzyżowcami z czerwoną gwiazdą we Włocławku 59. Oka
zało się jednak, że zatargi między Gnieznem a Krakowem nie zakończyły 
się definitywnie w 1375 r. Wikariusze i kapituła krakowska interwenio
wali zapewne w kurii, skoro 10 XII 1385 r. Urban VI zlecił opatowi 

S5 Kod. Wlkp., t. III, nr 1652, s. 367-368. 

SG Tamże, nr 'l.!659, s. 373-374. 

57 Tamże, nr U725, s. 443-444, oraz J. K oryt kowski , Jarosław Bogoria 
Skotnicki, arcybiskup gnieźnieński,' Gniezno 1881, s. 138-139. 

58 Po r. pismo Grzegorza XI z ·16 IV 1373, The i ner, Vet. Mon. Pol., t. I, 

nr 974, s. 'ł23. 

:19 Pi smo pap ieża z 8 V II 1373 r. Tamże, nr 929, s. 688-692. 
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Na Piasku, którym ówcześnie był Henryk II Gallici, i opatowi cystersów 
w Mogile obronę praw i interesów wikariuszy krakowskich 60. Nie wiemy 
jednak dokładnie, na czym miała polegać. ta opieka i jak to zadanie 
zostało wykonane. 

Kontakty opactwa wrocławskiego z papiestwem istniały również 
w XV w., jakkolwiek ogólna sytuacja w papiestwie i w samym opactwie 
nie sprzyjała im tak, jak w XIII i XIV w. W dużym stopniu przyczy
niały się one do podtrzymyw�ia łączności naszego opactwa z centralnymi 
ziemiami Polski. Na życzenie papieża arcybiskup Mikołaj Trąba 15 VI 
1418 r. zlecił kapitule i biskupowi wrocławskiemu opiekę nad konwentem 
NMP Na Piasku i obronę jego praw 61• Dzięki poleceniu papieża opactwo 
wrocławskie nawiązało bliższy kontakt z biskupem warmińskim 62. Cho
dziło o pomoc opactwa w wyegzekwowaniu długu zaciągniętego w bisku
pstwie warmińskim przez biskupa wrocławskiego Piotra Nowaka. 13 IV 
1459 r. Pius II nakazał opatowi konwentu Na Piasku dopilnować, by aktu
alny biskup •wrocławski Jodok z Rozmberka wystawił kwit dłużny, gdyż 
poprzedni został zagubiony w czasie wojny trzynastoletniej przez admi
nistratora warmińskiego Pawła de Legendorff 63. Nie było to zadanie łatwe, 
gdyż biskupstwo znajdowało się wtedy w ciężkiej sytuacji materialnej 
i dopiero 14 I 1461 r. opat Mikołaj Schonborn donosił administratorowi 
warmińskiemu o wystawieniu kwitu dłużnego na sumę 2500 guldenów 
reńskich 64, a 26 XI 1466 r. opat Stanisław otrzymał wreszcie pełnomoc
nictwo Jodoka z Rozmberka do przekazania długu biskupstwu warmiń
skiemu 65. 

Stosunki opactwa z Gnieznem w XV w. były nadal dobre, o czym 
świadczy zwiększenie przez metropolię uprawnień duszpasterskich filii 
opactwa w Kaliszu 66. Samodzielność organi�cyjna, jaką arcybiskup gnie
źnieński przyznał w 1441 r. obu filiom opactwa, w Mstowie i w Kaliszu, 

GO Oryginał pergaminowy w Archiwum Kapitulnym w Pradze, sygn. XIII 10 a. 

Regest aktu w: . J. E r s i 1, J. P r a z a k, Archiv prazske M etropolitni Kapituły, 

Praha 1956, nr 505, s. 141. 

G1 Rep. 55, nr 95. 
G2 Całość sprawy na podstawie akt Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocła

wiu przedstawił W. Urb a n, Szkice z dziejów diecezji wrocławskiej, Biskup 

Jodok z Rosenberga (Studia Theologica Varsoviensis, Warszawa 1965, m· 2, s. 389-

392). 

11'1 Tamże, s. 391. 

G-1 Tamże, s. 392. 
ss Tamże. 
66 A. C h o d y  ń s k i, Kościół św. Mikołaja w Kaliszu, Warszawa 1874, s. 14. 

Powyższa książka jest tylko streszczeniem innej pracy tego autora o kaliskich kano
nikach regularnych (Dzieje kościoła św. Mikołaja i zgromadzenia ks. kanoników 

lateraneńskich w Kaliszu, Warszawa po r. 1874), której autorka nie mogla otrzymać. 
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nie może być poczytywana za przejaw niechęci do opactwa kanoników 

regularnych we Wrocławiu, gdyż uczynił to w porozumieniu z ówczesnym 

opatem 67 na fali reform posoborowych 68. Mówi o tym choćby udział kon
wentu Na Piasku w uroczystości'ach powitalnych, gdy 18 XII 1454 r. ar
cybiskup "Jan Sprowski odwiedził Wrocław 69. 

W okresie średniowiecza konwent kanoników regularnych Na Piasku 
utrzymywał stalą więź z ziemiami Polski i społeczeństwem polskim dzięki 
kontaktom ze swoimi filiami w Mstowie (niedaleko Częstochowy), Męce 
pod Sieradzem i Kaliszu. W źródłach najwcześniej pojawia się wiadomość 

o filii mstowskiej. Historycy nieraz mylnie przypisywali fundację w Msto

wie biskupowi krakowskiemu Iwonowi Odrowążowi i datowali ją na

r. 1220 10, w rzeczywistości była ona wcześniejsza. Zwrot w przywileju
Iwona z 1220 r. ,,antecessoribus nostris" świadczy wyraźnie, iż fundacja
miała miejsce za jego poprzedników, czyli mógł nim być biskup Pełka
(1186-1207) albo Kadłubek (1207-1218). Nie jest też wykluczone, że na

leżałoby się jeszcze cofnąć i połączyć fundację mstowską z osobą Piotra
Wlostowica 71. W każdym bądź razie z bulli Selestyna III z 7 IV 1193 r. wie
my, że opactwo miało w Mstowie dziesięciny i inne jeszcze uprawnienia72

• 

Nie kusząc się bynajmniej w tym miejscu o rozstrzygnięcie kwestii czasu
powstania filii w Mstowie, wypadnie tylko stwierdzić, że była ona nie
przerwanie do 1441 r. związana pod względem organizacyjnym z opact
wem wrocławskim. Przybywszy z Wrocławia do Mstowa kanonicy re
gularni osiedlili się początkowo na plebanii, a potem wznieśli piękny,
warowny klasztor. 14 V 1441 r. arcybiskup Wincenty Kot z.atwierdzil
ustawy i ordynacje dla filii mstowskiej, wydane na soborze bazylejskim,
jako obowiązujące dla jednostek kanoników regularnych we Wrocławiu,
Kaliszu i Mstowie. N ad.al tym samym klasztorom w M-stowie i Kaliszu

VI Por. dok. z 14 V 111441 r. S. Da m al e w i c z, Series archiepiscoporum Gnes
nensium, Varsoviae 1649, s. 243-245. 

68 L. M a t  u s  i k, Ze studiów nad średniowieczną kulturą umysłową kanoni
ków regularnych na Sląsku. Jodok z Głuchołazów (Sobótka, R. 22: 1967, z. 1-2, 
s. 56-60).

-09 R o s i c z, Sequuntur gesta diversa transactis temporibus facta in Silesia
et alibi (Ss. · rer. Sil., t. XII, Wrocław 1883, s. 68). 

'IO Por. dok. z 25 XII 1220. Kod. śl., t. II, nr 236, s. 200--2617; Z. B u d k o w a, 
. Księgozbiór polskiego uczonego z XII/XIII wieku (Studia Żródloznawcze 1: 1957, 

s. 190).
n Tam bowiem lokalizuje posiadłości Piotra Wlostowica jego historiograf z po-

czątków XVI w., a równocześnie członek zespołu wrocławskiego konwentu Na 
Piasku, Benedykt z Poznania. Por. kopie prac Benedykta z XIX w. w Bibliotece 
Uniwersyteckiej we Wrocławiu, sygn. IV F 239, k. 4 i IV F 188, k. 33 v (dalej BUWr). 

72 Kod. śl., t. I, nr 71, s. 174 ,, .. .locum ipsum, in quo pJ:efata ecclesia constructa 
est, Mstou cum redditibus suis et decimis ... " Por. objaśnienia wydawcy, tamże, 
s. 174, przyp. 6.
' 
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prawa kolegiaty zakonnej i samodzielność organizacyjno-prawną 73. Je
dnakże kontakty między opactwem wrocławskim a klasztorem mstow
skim po 1441 r. istniały nadal, chociaż na innych zasadach 74. 

Pożary, wojny i inne klęski, a także kasata zakonów w Polsce bez 
zabezpieczenia zbiorów archiwalnych i bibliotecznych (co miało miejsce 
na Śląsku) spowodowały, że do dziejów filii mstowskiej dysponujemy 
zaledwie szczątkami wiadomości źródłowych 15, a nieliczne opracowania 
typu popularnego są przestarzałe 10. Długosz przedstawił nam parafię 
i konwent mstowski jako ośrodek zamożny dzięki dobrej glebie, sprzyja
jącemu klimatowi i korzystnym uprawnieniom 77• Dogodne położenie 
Mstowa, przy ważnych i ruchliwych szlakach komunikacyjnych (kra
kowsko-wrocławskim, krakowsko-toruńskim i drodze przez Piotrków na 
Brzeźnicę) oraz przy· przejściu na rzece Warcie pod Mstowem, zwiększało 
możliwości gospodarcze klasztoru. Ze względu na swą „warowność" 
spełniał on przy tym pozytywną rolę, chroniąc nieraz okoliczną ludność 
przed rycernami-rabusiami 1s. Kanonicy regularni Mstowa trudnili się 
zgodnie z regułą i konstytucją duszpasterstwem (praktycznie tylko 
w Mstowie i w Olsztynie, bo w pozostałych kościołach należących do ich 
majątku rezerwowali sobie tylko prawo patronatu), prowadzeniem szkoły 
parafialnej 79 i czynnościami, które ogólnie nazwać można „intelektualny-

ra D a m a 1 e w i c z, Series archiepiscoporum., s, 243-245.

74 25 VI 1488 r. proboszcz mstowski w imieniu całego konwentu nawiązał 

z opactwem wrocławskim konfraternię. Por. Rep'. 55, nr 105. 

75 Z XIII w. pozostało zaledwie kilka dokumentów (por. przyp. 26, 70, 95), 

z XIV w. jeden (por. przyp. 96), z XV -y;i. kilka (por. przyp. 96). Nadto dwa doku

menty (1455 i 1460) znajdują się w Archiwum Głównym Akt Dawnych sygn. 5852, 

5856, z pierwszej polowy XVI w. trzy, tamże, sygn. 5879, 5'880, 5911.0; z czego tl"zy 
dokumenty opublikowano w: Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. S. Kuraś, Wro

cław-Warszawa-Kraków, cz. 1 (1962) nr 11'71, s. 218-219, cz. 2 (1963) nr 403, 

s. 93-94, cz. 4 (111969,) nr 1064, s. 215-216; Joannis Długosz senioris canonici Craco
viensis, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t. III (Opera omnia... t. IX,

Cracoviae 19611, s. 146--153). Kopiarz klasztoru mstowskiego pisany w okresie od

XVI-XIX w. pt. Privilegia et munimenta conventus mstoviensis w Bibliotece

Uniwersyteckiej w Warszawie (dalej BUW), sygn. 27; kodeks biblioteczny z XVII

w. BUW, sygn. 193; kodeksy biblioteczne z XVII w. w Archiwum Ojców Paulinów

w Częstochowie, sygn. I 53 i kodeksy z XVItl w., tamże, sygn. I 242, I 208, I 296,

I 338.

76 H. B e 11 e e, Das Breslauer Sandsti� und seine Propsteien in Mstov und 

Kalisz (Schlesische Geschichtsblatter. Mitteilungen des Vereins fi.ir Geschichte Schle
siens, 1924, nr 1, s. 2-9); M. K a  n t o  r - M i  r s k i, Warowny klasztor w Mstowie, 
Sosnowiec 19/29. 

77 Joannis Długosz senioris canonici Cracoviensis, Liber beneficiorum, t. III, 

s. 146 nn.
1a K a  n t o r  - M i r s k  i, op. cit., s. 27.

119 Dokument, z ,113 XII 1392 r. został wystawiony „per manus Pauli rectori 

scholae Mstoviensis". Por. Zbiór dokumentów małopolskich, cz. 1, nr 171, s. 219. 
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mi". Nie ulega wątpliwości, że pomyślny' rozwój placówka mstowska za
wdzięczała ludziom z opactwa wrocławskiego, którzy stworzyli im trwale 
podstawy organizacyjne i gospodarcze, stabilizację wewnętrzną. Oni też 
przynieśli zwyczaje i nawyki, które dały pozytywne rezultaty. 

Dla naszego tematu ważniejsza jednak będzie próba odpowiedzi na 
pytanie, jaką rolę odegrała filia mstowska w dziejach opactwa wrocław
skiego. Największe korzyści widzieliśmy w fakcie, że stworzyła mu ona 
warunki utrzymywania bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem polskim, 
co przy zwiększającej się roli czynników niemieckich we Wrocławiu 
w XIV i XV w. miało dla opactwa Na Piasku duże znaczenie. Zgodnie 
z zasadami życia klasztornego musiała istnieć między macierzą a filią wy
miana profesów. Jednakże źródła, którymi dysponujemy, dają nam bardzo 
skromne wiadomości na jej temat; chociaż osoba Macieja Heringa z Trze
bnicy, który na pewno miał profesję we Wrocławiu, potem przeniósł się 
do Mstowa i wreszcie powrócił do Wrocławia jako opat, a nadto infor
macje o profesach wrocławskich w filii kaliskiej sugerują wyraźnie, 
że między Wrocławiem a Mstowem musiała ona istnieć. Kronika klasztoru 
Na Piasku zanotowała nam wiadomości o dwóch członkach konwentu 
mstowskiego z XV w., którzy sprawowali funkcje opatów wrocławskich. 
W latach 1413-1416 opatem Na Piasku był Piotr Czartewicz, a w latach 
1416-1429 Maciej Hering z Trzebnicy. 

Piotr Czartewicz, z pochodzenia szlachcic polski, w chwili obrania go 
opatem wrocławskim był proboszczem w Mstowie. Zawierzając słowom 
kronikarza wrocławskiego, trzeba by przyjąć, iż wybór zawdzięczał on 
swojej zamożności, z którą konwent wrocławski znajdujący się wówczas 
w nienajlepszej sytuacji materialn.ej pokładał duże nadzieje so. Jednakże 
Czartewicz nie spełnił ich. Doszło do poważnych nieporozumień między 
nim a członkami konwentu. W relacji kronikarza ich przyczyna leżała 
w porywczym charakterze opata, który ostrymi słowami, wypowiadanymi 
nieraz w obecności ludzi świeckich, ranił dumę i poczucie godności oso
bistej członków konwentu 81

. Nieoględność Czartewicza w słowach koszto
wała wiele konwent. Gdy doniesiono księciu oławskiemu, że opat pu
blicznie nazywa go „eyn Schusterchen", z wściekłości najechał i znisz
czył miasteczko Sobótkę, okoliczne wsie i dwa duże folwarki należące do 
opactwa 82

• Sytuacja jeszcze się zaostrzyła, gdy doszło do zatargów Czar
tewicza z proboszczem filii opactwa w Oleśnie oraz jego kapelanami 
(w ciągu dwóch lat zmieniał ich 20 razy). Wówczas konwent złożył u bi
skupa wrocławskiego oficjalną skargę na opata ss. W tej sytuacji zrezy-

eo Chronica abbatum, s. 21!5. 
81 Tamże. 

a.i Tamże. 

83 Tamże. 
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gnował on dobrowolnie ze stanowiska i jeszcze w czasie trwania rozmów 
o uposażenie nagle zmarł. Niechęć i żal konwentu do Czartewicza były
tak duże, że nie pochowano go w miejscu należnym jego stanowisku,
lecz przeznaczonym dla braci, i dopiero w czasach późniejszych przenie
siono trumnę z Jego zwłokami 84. W liście do Rzymu przedstawiono. re
zygnację Czartewicza jako korzystną dla całego konwentu, gdyż uczynił
mu wiele złego, chociaż był mężem światłym 85. Kronikarz klasztoru po

daje na ogół wiadomości wiarygodne 86 i dlatego wypada za nim przyjąć,
że nieporozumienia między Czartewiczem a konwentem wynikały fa
ktycznie z trudnego charakteru opata, a nie innych, np. natury narodowo
ściowej.

Mimo mwodu, jaki Czartewicz sprawił, konwent wrocławski po kilku. 
miesiącacą sprawowania funkcji opata przez Jakuba Steynera wybrał 
w 1416 r. swym opatem ówczesnego proboszcza mstowskiego Macieja 
Heringa z Trzebnicy, który „per seniores monasterii ea spe et intencione 
ut Petrus Czarthewicz predecessor suus mediatus in abbatem electus. 
est" 87• Tym razem nie doszło do konfliktów, jakkolwiek kronikarz kla
sztoru N a Piasku w charakterystyce pośmiertnej Heringa poczytał mu za 
złe nadmierne faworyzowanie chłopów polskich w Małym Tyńcu i częste 
wyjazdy do Polski, oo spowodowało w konwencie pewien rozgardiasz. 
administracyjny i dyscyplinarny 88. W sumie rządy Heringa były pomyśl
ne dla klasztoru wrocławskiego, choć ogólna sytuacja była ciężka (zagro
żenie majątku klasztornego przez husytów i duże wydatki na walkę 
z nimi). Hering jest postacią, której znaczenie nie ogranicza się tylko do 
dziejów klasztoru Na Piasku. W dziejach Uniwersytetu Krakowskiego
zapisał się on jako założyciel bursy dla ubogich Ślązaków, a pamięć· 
o nim żyła wśród uczniów krakowskich, którzy mieli obowiązek modlenia
się w jego intencji, bo był dobroczyńcą uniwersytetu 89_ Fundusze na bursę
,,pauperum" nie pochodziły od Heringa, ale od Mikołaja Gliwicza, kano-·
nika wrocławskiego, a sam Hering działał w Krakowie jak.o egzekutor jego,.
testamentu. Jednakże zaletom umysłu i charakteru Heringa trzeba przy
pisać, iż tak nieprzeciętny człowiek, jak Mikołaj Gliwicz uczynił go wyko
nawcą swej ostatniej woli. Przypuścić trzeba, że Gliwicz miał kontakty

114 Tamże, s. 21i6. 
8s Tamże. 
86 L. M a t  u s  i k, Kilka uwag w sprawie kroniki kanoników ,·egularnych Na

Piasku (Studia z dziejów kultury i ideologii ofiarowane E. Maleczyńskiej w 50 rocz
nicę pracy dydaktyczne} i naukowej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, s. 180 nn.). 

87 Chronica abbatum, s. 216. 
88 Tamże, s. 218. 
89 Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1764, pod red. K. Lep

szego, t. I, Kraków 111964, s. 56. Por. przyp. 150. 
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z klasztorem mstowskim 90 i stąd głębsza znajomość z Heringiem przed 
1416 r. Hering wreszcie znany jest w dziejach XV-wiecznego Śląska jako 
jedna z nielicznych osób świadomie popierających ludzi polskiego pocho
dzenia 91. Sympatia do Polski wpłynęła na to, że skupował on dla opactwa 
czynsze w miejscowościach „sitis in metis regni Poloniae" 92. Jemu też 
zawdzięc:oa opactwo wrocławskie ufundowanie w swoim kościele ołtarza 
pod wezwaniem św. Stanisława 93. W świadomości ówczesnej inteligencji 
wrocławskiej Hering uchodził za gorliwego rzecznika interesów Polski, 
co nie omieszkał podkreślić kaznodzieja Tempelfelde w mowie pogrzebo
wej, chwaląc jego działalność w służbie „Korony Królestwa Polskiego'' 94• 

Dzięki filii mstowskiej opactwo wrocławskie miało możność bliższego 
zetknięcia się z dzielnicą krakowską, z jej książętami 95, a potem władcami 
Polski rezydującymi w Krakowie 96, biskupstwem krakowskim 07, okolicz-

90 Akt pap1eza Urbana VI do biskupa krakowskiego z 26 III tl.383 r. ma no
tatkę na zgięciu w prawym rogu i tam widnieje m. in. podpis N. de Gliwicz 
i Albertus Johannis de Mstaw. Por. Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej 
Sw. Wacława, t. II (Monumenta medii aevi historica, t. VIII, Kraków 1883, nr 318, 
s. 95).

s1 Chronica abbatu�, s. 2ł8.
s2 Tamże, s. 217.
93 Por. regest dokumentu biskupa Konrada z 26 VIII 1429 r. w Rep. 55, nr 105 b. 
194 Por. kodeks BUWr, sygn. IQ 381, k. 114-15 ,, ... quoniam fuit serenissimi d. n. 

regis capellanus intimus et orator devotus nec non tocius corone regni Poloniae 
zelator fidelissimus ut plurimorum docent testimonia ... " 

ss Por. przywileje księcia Bolesława Wstydliwego dla klasztoru mstowskiego 
z 10 V 1263 i 18 VI 1278 r. Kodeks dyplomatyczny małopolski, t. I (Monumenta 
medii aevi historica, t. III, Kraków 1876, nr 00, s. 78-79 oraz t. II, tamże, t. IX, 
Kraków 1886, nr 485, s.1J42,-143). 

96 Por. nadanie Władysława I..okietka dla klasztoru mstowskiego z 2 II 1327 r. 
oraz akty Władysława Jagielly z 26 III 1405, 16 VI l.406 i 27 VII 1428 r. Kopiarz 
klasztoru mstowskiego w BUW, sygn. 27, k. 57-60, 62-65. 

97 Bliski kontakt z biskupstwem krakowskim konwent w Mstowie miał nie 
tylko dzięki sprawowaniu przez niego czynności duszpasterskich czy płaceniu świę
topietrza, por. Acta Camerariae ApostoLice, ed. J. Ptaśnik (Monumenta Poloniae 
Vaticana, t. 1-11, Cracoviae 0.913, lata 1325-1327, 1335-1342, 1350-1351, 1354-
1!356, t. I, s. 119, 190, 383, t. II, s. 319, 390, 421, 424), ile dzięki traktowaniu przez 
kapitułę krakowską i jej biskupa konwentu mstowskiego jako fundacji biskupów 
krakowskich. Szczególnie wyraźnie ujawniło się to w ostrym sporze biskupstwa 
krakowskiego z arcybiskupstwem po l.441 r., kiedy to arcybiskup zaliczył konwent 
mstowski do swojej diecezji. Kapituła krakowska dowodziła, że cale uposażenie 
klasztoru i parafii pochodzi z darowizny biskupów krakowskich, natomiast arcy
biskup pretensje swoje wywodził z faktu, iż klasztor powstał na terytorium, które 
wchodziło w skład ziemi sieradzkiej. W 1444 r. Zbigniew Oleśnicki osobnym aktem 
stwierdził przynależność klasztoru i parafii mstowskiej do diecezji krakowskiej, 
co w 14ą> r. zakwestionował sądownie arcybiskup i ostatecznie spór rozstrzygnął 
sąd kapituły płockiej w ten sposób, że odtąd klasztor należał do arcybiskupstwa 
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ną szlachtą 98 i klasztorami w najbliższej okolicy, jak np. paulinami 
w Częstochowie 99 i kanonikami w Kłobucku 100. 

Dzięki swoim filiom opactwo wrocławskie N a Piasku w okresie śre
dniowiecza nawiązało także kontakty z ziemią sieradzko-kaliską. Z aktu 
Honoriusm III z 19 IV 1222 r. wynika, że miało ono jakieś pretensje do 
kościoła św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi pod Kaliszem 101, który wraz 
z całym uposażeniem przeszedł na własność premonstratensów. Kiedy 
zaś w 1180 r. premonstratensi przybyli z Kościelnej Wsi do opactwa be
nedyktyńskiego na Olbinie we Wrocławiu, kościół św. Wawrzyńca z przy
należnościami przypadł wypędzonym z Wrocławia benedyktynom 102. 

Roszczenia wrocławskich kanoników regularnych w świetle znanych nam 
informacji są niezrozumiałe 103_ Należy zapewne w tym wypadku dać 
wiarę Boguchwałowi, gdy przypisuje Piotrowi Włostowicowi, który wpra
wdzie miał w tym okręgu posiadłości „praeposituram ad sanctam La
urentium prope Kalis", ale nie wynika z tego bynajmniej, aby konwent 
Na Piasku posiadał tam filię 104. Nie jest wykluczone, że przy kościele 
św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi byli początkowo benedyktyni 10s. Trzeba 
bowiem założyć, że gdyby istotnie opactwo wrocławskie miało tam od 
czasów Piotra Włosta filię, to fakt ten winien znaleźć odbicie w później-

gnieźnieńskiego (stąd późniejsze powiązania Mstowa z Trzemesznem), a sama pa
rafia z kościołem do diecezji krakowsltiej. Por. Kopiarz klasztoru mstowskiego 

w BUW, sygn. 27, k. 20-24, 15li. 
98 Żródła przekazują nam wiadomości o darowiźnie Jana ze Skrzydlowa dla 

klasztoru .13 XII 1382 r. (por. Kopiarz klasztoru mstowskiego w BUW, sygn. 27, 
k. 131-132) i Hińczy z Rogowa (z transumptu arcybiskupa z 2 VII 1469 r., tamże,
k. 43-50). Szczególnie interesujący jest Hińcza z Rogowa, średnio zamożny, am
bitny szlachcic, kt<f,ry dorobił się znacznego majątku, wiele przebywał na dworze
Jagiełły; sławny z procesu Sonki o wiarołomstwo.

99 Klasztor mstowski w specyficznych okolicznościach przyjmował paulinów do 
swojego konwentu. Por. akt legata papieskiego z listopada ll396 r. J. F i j ale k, 
Zbiór dokumentów zakonu 00. Paulinów w Polsce, Kraków 1928, nr 41\ s. 82-84. 

100 Fijałek podaje (op. cit., s. 267, przyp. 135), że· w styczniu 1480 r. Jan Dłu
gosz przybył do Kłobucka (w swojej fundacji), aby dopilnować spraw związanych 
z od!Judową kościoła po pożarze i „tunc Andreas prepositus, qui fuit receptus 
de Mstow in preposituram Clobuczensem, dispensabat pecunias ad laborem cum 
addicione domestica". 

101 Kod. śl., t. III, nr 271, s. 38-39. 
102 W. K n a p i ń s k i, Swięty Norbert i Jego zakon, Warszawa 1885. 
io3 Tamże, s. 147. Nie wspomina o nich F. X. Go r 1 i c h, Urkundliche Ge

schichte der Priimonstratenser und ihrer Abbtei zum heiligen Vincenz von Breslau, 
Wrocław 11836, ani S. T r  a w k o  w s k i, Geneza. regionu kaliskiego (Osiemnaście 
wieków Kalisza, t. III, Kalisz 19,62, s. 50 nn.). 

·104 Kronika Boguchwała i Godyslawa Paska (Monumenta Poloniae 
t. II, Kraków 1872, s. 520). Por. kodeksy BUWr. sygn. IV 188 k. 3G i IV F 239 k. 4 v.

105 Por. A. W ęd z k i, Kościelna Wieś (Słownik starożytności słowiańskich,
t. II, s. 491-492).
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szych źródłach, nawet gdybyśmy przyjęli, że osiedleni tam po 1193 r. 
benedyktyni starali się zatrzeć wszelkie ślady dawnej przynależności Ko
ścielnej Wsi. Z aktu Honoriusza III dowiadujemy się tylko, że papież 
akceptuje ugodę między opatami Sw. Wincentego Na Olbinie i NMP Na 
Piasku (bez podania dokładniejszych warunków i okoliczności) w sprawie 
roszczeń tego ostatniego w stosunku do kościoła Sw. Wawrzyńca 10s. 

Podobnie niejasna jf:st kwestia filii opactwa w Męce pod Sieradzem. 
O jej istnieniu dowiadujemy się przy okazji likwidacji w 1358 r. i prze
niesieniu tamtejszych kanoników do kościoła Sw. Mikołaja w Kaliszu 107.

Jednakże akt króla Kazimierza Wielkiego dotyczący tej sprawy nie wyja
śnia nam kwestii, od kiedy opactwo posiadało filię w Męce pod Siera
dzem? Pewne sugestie daje nam XV-wieczny kronikarz opactwa, który 
zaznacza, że cztery wsie wchodzące w skład uposażenia probostwa w Męce 
należą „a fundacione ad monasterium" 10s. Źródła późniejsze, jak Dłu
gosz 100, Laski 110 i Damalewicz 111, również nie są pomocne w ustalaniu 
daty fundacji filii opactwa. Można z nich było wnioskować, że fundacja 
w Męce była dokonana „dawno", przed 1358 r., co należałoby odnieść 
do XIII albo nawet końca XII w. Pierwsza bowiem połowa XIV w. była 
okresem ciężkim dla opactwa i trudno sobie wyobrazić, by mogło ono 
wówczas zakładać filie na tak odległych od macierzy probostwach. 

3 VI 1358 r. Kazimierz Wielki za radą arcybiskupa dokonał zamiany 
wsi z opactwem wrocławskim. Zabrał mu majątki w Sieradzkiem w miej
scowościach Męka, Polkowice, Węglowa, Luboraczice i w zamian za to 
dał Kuchary w ziemi kaliskiej, razem z folwarkiem, dwiema winnicami, 
czynszem w wysokości 100 grzywien oraz prawa parafialne we wsi Kotłów 

w dziekanacie ostrzeszowskim, a samych kanoników regularnych osadził 
przy kościele Sw. Mikołaja w Kaliszu, zrzekając się równocześnie przy
sługującego królowi prawa patronatu 112. Zamiana była dokonana za zgodą 
ówczesnego opata Konrada z Włocławka, ku dużemu zadowoleniu całego 
konwentu, który zawsze dążył do działalności w miastach, a Kalisz poło
żony przy ważnych szlakach komunikacyjnych i dobrze rozwijający się 
stwarzał o wiele pomyślniejsze dla opactwa perspektywy niż miejscowość 
pod Sieradzem. Przy sposobności musimy sprostować błędną wiadomość 

10G Kod. śl. t. III, nr 271, s. 38. 
101 Kod. Wlkp., t. III, nr 2050, s. 769-770. 

10a Chronica abbatu.m, s. 198. 
109 Joannis Dlu.gossii seu. Longini canonici CracO'Viensis Historiae Poloniae, t. III 

(Opera omnia, t. XII, Cracovia 1876, s. 271). 
110 Joannis de Lasco, Liber beneficiorum archidiocesis Gnesnensis, t. I, Gnesnae

1880, s. 390, daje błędne informacje o początkach kanoników regularnych w Kaliszu. 
111 Da m a  1 ew i c z, Series ... , s. 187-188.
112 Kod. Wlkp., t. III, nr 2050, s. 769. 

7 - Sobótka 2/73 
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podaną przez Maleckiego 113, powtórzoną potem przez Silnickiego m, że 
opactwo kanoników regularnych we Wrocławiu miało swą filię w Kaliszu 
przy kościele św. Pawła jeszcze z okresu panowania Mieszka Starego 
i że w 1358 r. nastąpiło połączenie obu filii kaliskich (św. Pawła i św. 
Mikołaja) w jedną. W rzeczywistości dopiero w 1358 r. kanonicy regu
larni osiedlili się w Kaliszu i tylko przy kościele św. Mikoł·aja. Odtąd też 
aż do, 15 V 1441 r. byli pod względem prawnym nierozerwalnie związani 
z wrocławską macierzą. Dopiero w tym dniu arcybiskup Wincenty Kot 
jako komisarz soboru bazylejskiego uznał prepozytury w Mstowie i Ka
liszu za jednostki samodzielne pod względem organizacyjnym, z prawem 
przyjmowania nowicjuszy, podniesieniem obu kościołów od rangi kole
giaty i prawem noszenia przez zwierzchników, zwanych przeważnie pro
boszczami, almucium m_ Faktycznie i po 1441 r. opactwo było silnie zwią
zane z filią kaliską. 

Do 1441 r. związki opactwa wrocławskiego z filią kaliską były tak 
silne, że funkcje tamtejszych proboszczów piastowali wyłącznie ludzie 
związani z konwentem Na Piasku. Pierwszym prepozytem kaliskim 
(1358-1386) był Maciej, uprzednio zastępca przeora w opactwie wro
cławskim, potem Jan Bielitz (1386-1389), Stefan Bogusz z Wrocławia 
(1389-1402), Jan Rost z Wrocławia (1402-1422), Piotr z Trzebnicy 
(1422-1426), Bartłomiej z Wrocławia (1430-1436), Paweł Reichart 
z Wrocławia (1463) 116• Po odejściu Reicharta w 1463 r. do Wrocławia 
konwent kaliski wybrał na zwierzchnika Tomasza Pierzynę z Kalisza, 
ale kiedy ten w 1471 r. zmarł, władzę w konwencie objął Grzegorz z Koś
ci,ana, były prowizor w opactwie wrocławskim 117• Po jego śmierci (1488) 
konwentem kaliskim aż do 1512 r. rządzą ludzie pochodzenia miejsco
wego. Jednakże opactwo wrocławskie, niepomne na uprawnienia nadane 
w 1441 r., dokonywało wizytacji probostwa i konwentu kaliskiego, co 
napotkało stanowczy opór dopiero w 1512 r. Wówczas to proboszcz 
Mikołaj Paksiński zaprotestował przeciwko tej uzurpacji, lecz bez skutku, 
a opat wrocławski narzucił konwentowi kaliskiemu jako zwierzchnika 
Mikołaja Trachenberg,a z Wrocławia, który w 1509 r. przeniósł się 

113 A. Male c ki, Z dziejów i literatury, Lwów-=-Petersburg 1896, s. 295, o piera
się w swej informacji r zekom o na Długoszu, który istotnie p odaje wiad om ość o ko
legiacie $w. Pawła w Kaliszu, ale z treści nie wynika, a by to była filia klasztoru 
na Piasku . P or. Joannis Dlugossii seu Longini canonici Cracoviensis Historiae Polo 
niae, t. II (Opera omnia, t. XI, Crac oviae 1873, s. 43-44). 

114 Si 1 n i c ki, Dzieje i ustrój ... , s. 374.
115 D a m a  1 e w  i c z, Series ... , s. 243-245; He y n e, op. cit., t. II, s. 674-675;

rkps z r .  1792 w BUW, sygn . 29, k. 10-11. 
11s C h o d y ń s k i, op. cit., s. 21 nn. 
117 Tamże, s. 22. 
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z opactwa Na Piasku. do placówki kaliskiej us. Kiedy po 12 latach spra

wowania władzy w konwencie Trachenberg zmarł, rządy w konwencie 

objął Szymon z Ogrodów pod Kaliszem (1524-1527) i. od tej pory już 

do końca istnienia konwentu kaliskiego (1810) proboszczami byli tylko 

ludzie miejscowi. 
Z powyższego widać wyraźnie, że opactwo wrocławskie nie myślało 

wyrzekać się swoich roszczeń do filii kaliskiej i nadal traktowało ją 

jako jednostkę zależną od siebie organizacyjnie, czego nie czyniło w sto

sunku do filii mstowskiej. Jakie były tego przyczyny? Ani źródła, któ

rymi dysponujemy 119, ani literatura 120 nie dają na to pytanie konkret

nej odpowiedzi. Może związki z Kaliszem stw,arzaly opactwu wrocław

skiemu jakieś korzystne szanse gospodarcze. Kalisz należał przecież do 

głównych miast Wielkopolski, przebiegało przez niego· wiele ważnych 

dróg handlowych, jak Gdańsk-Toruń-Wrocław oraz drogi z Mazowsza 
i części Prus do dzielnicy śląskiej 121

. Zresztą sam Wrocław również 

dbał .o handel z Kaliszem i drogi wiodące przez Kalisz. Z transumptu 

dokonanego przez opata N,a Piasku Tomasza na prośbę rady miejskiej 
Wrocławia z 28 VII 1514 r. wynika, że rada ta przez Macieja Głowac
kiego, chorążego sieradzkiego, szukała wstawiennictwa w sprawie dróg 
handlowych· u kanclerza koronnego Macieja Drzewickiego i podkancle-

11a Tamże, s. 22. Por. Chronica abbatum, s. 246, oraz literatw·ę podaną 
w przyp. 1:30. 

1rn Szereg dokumentów z okresu średniowiecza opublikowali: J. S e  n k o  w
s k i, J. S u lk o w s k a, Archiwum dokumentarne miasta Kalisza (Osiemnaście 
wieków Kalista, t. I, Kalisz 1960, nr 23, 38, 48, 49, 60, 61, 63, 68, 70). Niewiele 
wnosi do interesującego nas okresu. rkps z 17'92 r. pt. ,,Odpowiedzi na wszystkie 
artykułów części..." w zbiorach BUW, sygn. 29, i zespól akt z XVII i XVIII w. 
w Archiwum Archidiecezjalnym we Włocławku pt. ,,Acta actorum visitationis archi
diecesis Vlodislaviensis". Nieprzydatna jest również kronika kościoła św. Mikołaja 
w Kaliszu, spisywana przez księdza Sobczańskiego. Por. S. L i  b r o w s k i, Zacho
wane kroniki parafialne z terenu diecezji włocławskiej z lat 1901-1939 oraz ich 
wartość jako źródła historycznego (Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, t. 18, 
Lublin 1969, s. 17-18). Najbardziej przydatne są prace S. Damalewicza, który sam 
był kanonikiem w Kaliszu i chociaż wiarygodność pewnych jego prac historycz
nych nieraz jest kwestionowana, to w wypadku dziejów własnego konwentu sze
reg jego wiadomości jest prawdziwych. Por. Series archiepiscoporum Gneznensis, 
Varsaviae 1649: Constituciones canonicorum regularium lateranensium domus Cali
siensis s. Nicolai, Romae 11655. 

120 B e 11 e e, op. cit.; C h o d y ń s k i, op. cit.; J. R a c i b o r s k i, Kościół 
Sw. Mikołaja w Kaliszu (Kronika diecezji kujawsko-kaliskiej, rUJ23); A. D o b r z y c
k a, Zdjęcie z krzyża w kościele Sw. Mikołaja w Kaliszu (Osiemnaście wieków 
Kalisza, t. I, s. 143 nn.); M. O t t o, Obraz „Droga na Golgotę" w kościele św. Mi
kołaja w Kaliszu (tamże, s. 275 nn.). 

m L. K o c  z y, Handel Poznania do polowy XVI wieku, Poznań 1930, s. 131, 
136, 1'81. 
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rzego Krzysztofa Szydłowieckiego i ze swej strony zobowiązała kupców 
śląskich, aby towary do Polski wozili przez Poznań-Sieradz-Kalisz 
i w jednym z tych miast opłacali cło 122• Ponadto placówka kaliska mfała 
duże znaczenie w samym mieście i jego okolicy. Funkcje duszpaster
skie pełniła dla trzech czwartych Kalisza (od przywileju Jastrzębca 
z 1428 r.) w trzech kościołach podległych parafii św. Mikołaja, a miano
wicte u Sw. Trójcy na Przedmieściu Wrocławskim, u św. Walentego 
na Przedmieściu Toruńskim i u św. Jakuba na Piskorzu 123 oraz w koś
ciołach parafialnych w Chojnowie, Przedborowie, Chlewie, Mikstacie, 
Bukownicy i Kotłowie 124. Przejęła też opiekę nad szpitalami św. Trójcy 
i św. Ducha w Kaliszu m. Zgodnie z tradycją prowadziła szkolę przy 
parafii św. Mikołaja. Placówka musiała być znaczna liczbowo, o czym 
świadczą wykonywane przez nią czynności i fakt, że za kilkuletnich 
rządów Tomasza Pierzyny (1463-1471) przyjęto do konwentu aż 11 pro
fesów 126. Ranga kościoła św. Mikołaja i tamtejszych kanoników regu
larnych w życiu sporego i ruchliwego ośrodka handlowo-rzemieślniczego, 
jakim był Kalisz, musiała być duża i dlatego opactwu wrocławskiemu 
niełatwo było z tej filii zrezygnowaó. 

Konflikty między opactwem N a Piasku a filią w Kaliszu narastały 
powoli już po 1441 r. W pewnym stopniu wskazywałby na to fragment 
listu Pawła Reicharta do przeora wrocławskiego Benedykta Johnsdorfa 
zawierający prośbę o umożliwienie mu powrotu do opactwa 127• Kiedy 
zaś to nastąpiło w 1463 r., konwent kaliski starał się obsadzić stano
wisko zwierzchnika człowiekiem miejscowym. Nie wydaje się jednak, 
aby to był odruch niechęci do „zniemczonego" opactwa, chodziło rac;zej 
o całkowite usamodzielnienie się. W stosunkach międzyklasztornych za
targi między macierzą ,a filiami najczęściej dotyczyły względów natury
organizacyjno-prawnej, co było zresztą sprawą bardzo istotną, gdyż za
leżność od macierzystej placówki krępowała działalność filii, ,a nawet
hamowała jej rozwój, skoro i przyjęcia profesów musiały czekać na
odgórną akceptację 12s. Nie da się jednak zaprzeczyć, że parafia Sw. Mi
kołaja w Kaliszu i tamtejsza filia zawdzięc:oały w dużym stopniu opactwu

122 A. M o s b ac h, Przyczynki do dziejów miast polskich z archiwum miasta

Wrocławia, Po znań 1860, s. 130-131. Pewnym śladem zwią zków o pactwa z Ka li
sz em może być fragment dokumentu z 1382 r. wklej ony na końcu kodeksu XV
-wieczneg o ,  który niegdyś należał do ich księg o zbioru . Por. BUWr, sygn. I Q 106.

1t3 Rac i b o r sk i, op. cit., s. 57. 
1:ił Tamże, s. 57. Por. rkps z 111792 r. w BUW, sygn. 29. 
m W .  M ącz k o w ski, Szpital Sw. Ducha i Sw. Trójcy w Kaliszu, W ar-

sz aw a 1907. 
126 Cho d yń ski, op. cit., s. 14.
121 Kodeks z XV w. BUWr, sygn. IV Q 41, k. 41 (wklejka). 
J28 Tak było do •1441 r. Por. Da m a 1 e w  i cz, Series ... , s. 243-245. 
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wrocławskiemu Na Piasku swój pomyślny rozwój. Jego wpływ na orga
nizację wewnętrzną jest uchwytny jeszcze w źródłach XVI i XVII w., 
czego dowodem jest zbieżność w zarządzeniach dotyczących urządzenia 
i funkcjonowania biblioteki kaliskiej oraz kompletowaniu zbiorów 129.

Znając działalność kancelaryjną i archiwalną Mikołaja Trachenberga nie 
bez powodów możemy przypuszczać, że i na tym odcinku wpływ opactwa 
Na Piasku dodatnio się zaznaczył 130_ 

Z drugiej strony związki z filią kaliską dawały konwentowi N a Piasku 
możliwość stałych kontaktów ze środowiskiem polskim, chociaż i w Ka
liszu zaznaczały się już wpływy obce. Tymieniecki podkreśla jednak 131, 

że mieszczan pochodzenia niemieckiego było tutaj znacznie mniej niż 
np. w Poznaniu, a nieliczna grupa Niemców musiała tym silniej ulegać 
wpływom polskiego środowiska. Mieszczki kaliskie nieraz wychodziły za 
mąż za ubogich szlachciców z okolicy, a mieszczan kaliskich pocho
dzenia szlacheckiego autor naliczył aż 250/o. Kontakty opactwa nie ogra
niczyły się zresztą tylko do samego Kalisza, ale i miejscowości, z któ
rych konwent kaliski czerpał dochody i w których wykonywał obo
wiązki duszpasterskie. W kościele Sw. Mikołaja kanonicy regularni naj
prawdopodobniej wygłaszali kazania dwujęzyczne. Taki bowiem wniosek 
można wysnuć z wiadomości, że w 1414 r. w tym kościele jest zatrud
niony Stanisław „predicator Polonorum" m. Nie znamy bliżej składu 
osobowego konwentu kaliskiego (poza nazwiskami samych prepozytorów), 
a jednakże z faktu, iż opactwu wrocławskiemu tak bardzo zależało na 
utrzymaniu nad nim zwierzchnictwa, wnioskować trzeba, że musiało ono 
przysyłać do Kalisza sporo swoich profesów. Inaczej zresztą trudno 

byłoby opatowi wrocławskiemu przeprowadzić obiór proboszcza po swo
jej myśli. Zwierzchnikom kaliskim przysługiwało prawo uczestniczenia 
w obiorze opata wrocłąwskiego, co na pewno też dotyczyło filii mstow
skiej, jakkolwiek źródła nie dostarcz;ają na to dowodu rzeczowego. Jedy
ny zachowany dokument z przebiegu obioru opata wrocławskiego 
w 1429 r., spisany przypadkowo przez wygnańca z czeskiej Roudnicy, 
wymienia wśród nazwisk wyborców nazwisko doktora Mikołaja Botnera 
z Krakowa sprawującego ówcześnie funkcje proboszcza kaliskiego 133• 

129 T e  n ż e, Constituciones ... , s. 54--55, 147-148.

1JO W a t  t e  nb a c h, Uber das Repertorium Heliae (Zeitschrift des Vereins 

fiir Geschichte und Alterthum Schlesiens, dalej ZfGS, 3: 1860, s. 202 nn.) ; D o e b

n e r, Uber schlesische Klosterarchive (tamże, 13: 1876, s. 482 nn.). 
131 K. Tym i e  n i e  ck i, Polszczenie się Niemców w miastach Wielkopolski 

w XV wieku, Poznań .1!9.38, s. 85-88.
132 Tamże, s. 88. 

133 A. Sc hu 1 t z, Die Wahl des Jodocus von Ziegenhals zum Abte des Augu
stiner-Chorherren Stiµes auf dem Sande zu Breslau (ZfGS, 1114: 1878, s. 237, 241-242). 
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Po bliższym poznaniu kontaktów wrocławskiego opactwa z Kaliszem 
zrozumiałe staje się przyjście do klasztoru wrocławskich kanoników 
regularnych Benedykta z Poznania, autora kilku prac historycznych, 
znanego z propolskiego nastawienia, wyrażonego najdobitniej w słyn
nym zdaniu: ,,mocny jest Bóg przywrócić synów królestwa polskiego 
do ich siedzib, lecz nie je�t rzeczą naszą znać czas lub okoliczności, które 
we wszechmocy swej po temu przeznaczył". W dotychczasowej litera
turze podawano, że Benedykt uprzednio był proboszczem w Kotłowie 
w Wielkopolsce m. Teraz wiemy, że kaliscy kanonicy regularni spra
wowali, tam od 1358 r. funkcje duszpasterskie. Wyjaśnia się przy tym 
fakt, że Benedykt z Poznania już przed przybyciem do Wrocławia i obję
ciem tutaj stanowiska proboszcza szpitala i kościoła św. Ducha był 
kanonikiem regularnym w Kaliszu. Nadto wskazuje to na wymianę ludzi 
między opactwem wrocławskim a filią kaliską. Być może· Jan z przy
domkiem „Polonus" uczestniczący razem z proboszczem kaliskim w 1429 r. 
w obiorze opata wrocłą.wskiego swój · pobyt w klasztorze zawdzięczał 
właśnie tej wymianie m. 

Związki z centralną Polską opactwo utrzymywało również, chociaż 
bez porównania w mniejszym stopniu niż z Mstowem i Kaliszem, po
przez kontakty z innymi klasztorami. Chodzi nam tu o kontakty z naj
starszymi polskimi konwentami kanoników regularnych w Trzemesznie 
i w Czerwińsku. Członków ich spotykamy wśród świadków na dokumen
cie Władysława Odonicza z 1211 r. Potem w 1224 r. opat Na Piasku był 
mediatorem w sporze między klasztorem w Trzemes�ie a arcybiskup
stwem 136• Jednakże dowód źródłowy na 3awarcie konfraternii mamy 
tylko odnośnie do Czerwińska. Pochodzi on z późniejszego okresu, bo 
z 27 V 1406 r. 131 Znając jednak zwyczaje klasztorne trzeba przyjąć, że 
kontrafernie między klasztorami Wrocław-Trzemeszno-Czerwińsk istnia
ły chyba od początków fundacji, nie zachowały się tylko o tym wiado
mości, co przy znikomości źródeł do wszystkich trzech ośrodków nie 
budzi zdziwienia. Być może z kontaktami z Trzemesznem i Czerwiń
skiem wiąże się przyjście do konwentu Na Piasku we Wrocławiu 
w pierwszej połowie XVI w. brata „Nikołaj de Brszesczyc Kuyaviensi" 138. 

Kronikarz kanoników regularnych przy kościele Bożego Ciała w Kra
kowie zanotował wiadomość o konfraternii tamtejszego konwentu z opa-

1,34 Z. G r a b o w s k a, Benedykt z Poznania, szesnastowieczny badacz polskiej 

przeszłości Sląska (Z dziejów postępowej ideologii na Sląsku w. XIV-XVI, War
szawa 1956, s. 133). 

135 SC h U 1 t z, op. cit., S. 237. 

-i:16 Kod. śl., t. II, nr 150, s. 99--<:IIOO, oraz t. III, nr 299, s. 93-94. 

137 Oryginał w Bibliotece Ordynacji Zamojskiej w Warszawie, sygn. 136. 
1aa Kodeks BUWr, sygn, I F 567 (na odwrotnej stronie ostatniej karty kodeksu).



Opactwo Na Piasku w średniowieczu 255 

ctwem wrocławskim 139. Nie wiemy jednak, czy dotyczyła ona wyłącz
nie tylko opactwa i krakowskiej placówki, czy też była rozciągnięta, 
jak to zazwyczaj w praktyce bywało, również na jej filie w Kraśniku, 
Kłobucku i Kurozwękach. W 1427 r. opactwo nawiązało oficjalnie kon
fraternię z cystersami w Mogile 140, choć dobrze wiemy, że konktaty 
między obu ośrodkami musiały istnieć wcześniej, skoro w 1385 r. opaci 
wrocławskiego Piasku i Mogiły byli komisarzami papieskimi na teren 
Polski. 

Nie wiemy dokładnie, jak rozumieć określenie „konfraternia", gdyż 
w okresie średniowiecza miało ono różnorodne znaczenie, począwszy od 
ograniczenia się do modlitw za zmarłych braci, a skończywszy na wy
mianie profesów, wypożyczaniu ksiąg, udzielaniu pomocy materialnej, 
lE;karskiej itp. Trudno więc powiedzieć, jak daleko szły konfraternie 
nawiązywane przez konwent wrocławski Na Piasku z wyżej wymienio
nymi. 

Łączność z resztą Polski opactwo wrocławskie utrzymywało także 
przez kontakty z Akademią Krakowską. Biegły one dwoma nurtami: 
1. Przez indywidualne studia członków zespołu i ich osobiste znajomości
011az 2. przez bursę dla ubogich Ślązaków, nad którą sprawował pieczę
opat Na Piasku. Kwestia pierwsza jest skomplikowana, gdyż zapisy
w księgach uniwersyteckich przy wpisie z reguły ograniczały się do
podawania imienia i nazwiska studenta oraz miejscowości, z której przy
był, rzadko natomiast pisarz notował przynależność studenta do zakonu
lub klasztoru. Do wyjątków przeto należy zapis w metryce uniwersy
teckiej pod 1416 r., w którym c:z;ytamy „frater Johannis Grameschec:z;

de Wratislavia canonicus regularius d[edit] totum. Frater Jodocus Cze
henhals canonicus regularius d[edit] totum" 141. Sama identyczność na
zwiska i imienia studenta w metryce z nazwiskiem i imieniem zakon
nika nie jest jeszcze wystarczającą podstawą do stwierdzenia, że chodzi
o tę samą osobę, chyba że studia tego zakonnika są poświadczone jeszcze
gdzie indziej 142. W źródłach klasztornych najczęściej członkowie zespołu
wymieniani są tylko z imienia, c.o nie ułatwia sprawy identyfikacji.
W tej sytuacji trudno pokusić się o próbę zestawienia członków zespołu
opactwa studiujących w Krakowie. Z samego jednak faktu, że opactwo

139 Rkps Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie, sygn. 3742 pt. Ranathowicz S., Casi

miriae urbi Cracoviensi confrontata origo, k. 4 b. 
140 Por. K. K a c z m a r c z y k, Katalog archiwum opactwa w Mogile, Kra-

ków 1919, nr 166, s. 54. 
141 Album studiosorum Universitatis Cracoviensi ab anno 1400 ad annum 1489, 

ed. A. Chmiel, t. I, Kraków 1883 s. 39. 
142 Tak np. było ze studiami w Krakowie opata Benedykta Johnsdorfa z Wro

cławia. Tamże, s. 124. Por. G. B a u c  h, Schlesien und die Universitiit Krakau 

im XV und XVI Jahrhundert (ZfGS, 4!11: 1907, s. 120). 
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dysponowało pewną sumą na opłacenie bursy dla studentów śląskich 
w Krakowie, wnosić możemy, że nie omieszkało wykorzystać ich w pew
nej części również dla kształcenia własnych ludzi. Tak przynajmniej 
czyniło w innych miastach uniwersyteckich, jak Erfurt, Wiedeń i Lipsk. 

Jak wspomniałam wyżej, opat Maciej Hering z Trzebnicy w 1416 r. 
został egzekutorem testamentu Mikołaja Gliwicza, kanonika katedry wro
cławskiej i kościoła św. Krzyża, byłego pisarza papieskiego, człowieka 
piastującego wiele intratnych stanowisk, dzięki czemu pozostawił on 
po sobie znaczny majątek w wysokości 8000 guldenów, nie licząc ksią-

. żek i innych wartościowych przedmiotów. Majątek ten Gliwicz zapisał 
· na fundację burs dla ubogich studentów ze Śląska w Krakowie, Wiedniu,

Lipsku i Erfurcie, a głównym wykonawcą swej woli uczynił opactwo
kanoników regularnych Na Piasku we Wrocławiu 143. Przywiązanie He
ringa do Polski i Krakowa zadecydowało, że realizację testamentu Gli
wicza zaczął od fundacji bursy w Krakowie i właściwie do końca życia

. (zm. 1429) poza nią nie wyszedł. Już 2 II 1417 r. Hering wypłacił
200 grzywien magistrowi Augustynowi Reynikonowi z Ziębic m jako
należność :oa mieszkanie dla dwóch ubogich studentów, altarzystów koś
cioła katedralnego we WTocławiu: Jana Reynsberga i Marcina Mathie 145• 

Z pokwitowania nie wynika jednak, na j·aki okres dana była powyższa
kwota. Podobnie nie wiemy, na ile osób faktycznie przeznaczona była
dotacja Gliwicza, ale na pewno byli z niej finansowani Jan Grameschecz
i J odok z Głuchołaz, rozpoczynający studia w Krakowie w roku ogło
szenia testamentu. Według notatki samego Jodoka mieszkał on w bursie
prywatnej magistra Sneschwicza w kolegium jurystów 146, co też nie
wiele wyjaśnia. Razem z Jodokiem i Gramescheczem rozpoczyna w Kra
kowie studia spora ·grupa Slązaków, w tym samych wrocławian było
aż siedmiu 147 i być może niektórzy z nich mieli opłaconą bursę przez
opata Na Piasku. Po pewnym c-.ais,ie Hering postanowił zwiększyć do
tację na bursę krakowską, o czym dowiadujemy się z aktu biskupa
wrocławskiego Konrada, z 26 VIII 1429 r. 14s Wynika z niego, że opat
wrocławski przeznaczył roczny czynsz w wysokości 16 grzywien jako
uposażenie dla altar�ystów ołtarza św. Stanisława w kościele NMP Na
Piasku, którzy odtąd mieli być stypendystami krakowskimi. Prawo patro
natu nad ołtarzem i wyznaczenie doń kleryków miało należeć oczywiście

H3 Chronica abbatum, s. 216-217. 
1H Rep. 55, nr 93. 

145 G. B a u c h, Geschichte des Breslauer Schulwesens var der Reformation

(Codex diplomaticus Silesiae, t. 25, Wrocław 1909, s. 250). 
MG Kodeks BUWr, sygn. IV Q 3o, k. 233. 
147 Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. I, s. 3�----39. 

HB Rep. 55, nr 105 b. Por. Bau c h, op. cit., s. 250. 



Opactwo Na Piasku w średniowieczu 257 

do opatów konwentu Na Piasku. W 1429 r. altaria Sw. Stanisława prze
szła w ręce kleryka Pawła, syna sołtysa Lorenza de Glauche. 

Acta rectoralia i Liber diligentiarum pozwalają nam udowodnić istnie
nie bursy „pauperum" w Krakowie aż do końca XVI w. 149 Trudno jed
nak wykazać, ile osób z niej było finansowanych przez opactwo wro
cławskie. Podobnie trudno obliczyć, ile osób dzięki dotacjom Gliwicza 

. i opiece opatów ukończyło studia. W każdym bądź razie w grę wcho
dził przede wszystkim wydział artystów, a studentami najczęściej ko-
rzystającymi z dotacji byli klerycy śląscy, z przewagą wrocławskich. Do , 
tych wniosków upoważnia analogia z bursą dla studentów śląskich 
w Wiedniu, o której zachowało się nieco wiadomości. Opat Na Piasku 
udzielał wiedeńskim stypendystom dotacji finansowej na okres 5 lat, 
przy czym miał prawo przedłużyć okres i naznaczać kierunek studiów 1so. 
Wyznaczony przez opata superintendent był zobowiązany do przedsta
wienia mu raz w roku wydatków związanych z prowadzeniem bursy. 
Przypuścić należy, że do Krakowa zawędrowała część księgozbioru Gli
wicza, bo wiemy, że opactwo przekazało pewną ilość książek bursie wie
deńskiej m. 

Dzięki studiom członków opactwa wrocławskiego w Krakowie do ich 
księgozbioru dostawały się prace nauczycieli i wykładowców uczelni kra
kowskiej, np. Jodok z Głuchołaz w okresie studiów w latach 1416-1423 
skopiował wiele prac dotyczących wykładów 152. Rękopiśmienna notatka 
z nazwiskiem magistr.a Mikołaja z Krakowa może być również pozosta
łością kontaktów osobistych konwentu Na Piasku ze środowiskiem kra
kowskim, tym bardziej że umieszczona jest w kodeksie zawierającym
kopie wykładów uczelni krakowskiej m. Kontaktom z uczelnią i Krako
wem należy przypisaó fakt, że w 1439 r. jeden z magistrów krakowskich, 
a zarazem kupiec, znalazł schronienie w opactwie wrocławskim, za co 
w dowód wdzięczności ofiarował konwentowi pewne dary m. Na szcze
gólne podkreślenie zasługują kontakty osobiste opatów Macieja Heringa 
i Jodoka z Głuchołaz z Janem z Kluczborka, jednym z wybitniejszych 
profesorów uczelni krakowskiej, znanym również z napisania i wyglosze-

149 Por. Acta rectoralia Almae Universitatis studii Cracoviensis, ed. W. Wi
siocki, t. I, Cracoviae 1&93-1897, passim, oraz Liber diligentiarum facultatis arti

sticae Universitatis Cracoviensis, ed. W. Wisłocki, t. I, Cracoviae .li886, passim.

Wiadomość o uiszczaniu należności za bursę odnotowana jest pod 1463 r. w Chro

nica abbatum, s. 246. 
150 Ba u c  h, op. cit., s. 251. 
is1 Tamże, s. 252. 
15z Por. M a t u s i k, Studia ... , 41-44. 
1s:i Por. wklejkę pergaminową w kodeksie BUWr, sygn. IV Q 6. 
154 Chronica abbatum, s. 235. 
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nia mowy pochwalnej na cześć zwycięstwa Jagielly pod Grunwaldem m. 
Ostatnie lata swego życia Jan z Kluczborka spędził najprawdopodobniej 
w opactwie Na Piasku. Do wniosku tego upoważnia fakt, że egzekuto
rem swego testamentu uczynił tamtejszego opata 156 i że w zbiorach 
biblioteki klasztornej Na Piasku znalazła się znaczna część jego księgo
zbioru (na 11 znanych nam jego ksiąg, 7 lub 9 pozostało w zbiorach 
opactwa) 157• Abstrahując w tej chwili od wartości naukowej księgozbioru 
Jana z Kluczborka i jego samego jako uczonego 158, należy przypuszczać, 

że taka zażyłość krakowskiego uczonego z człon�ami konwentu N a Piasku 
musiała wpłynąć dodatnip na ich poczucie łączności z innymi ziemiami 
polskimi. Znamy też wypadki, kiedy członkowie opactwa wrocławskiego 
szukali pomocy i schronienia w stolicy Polski, np. J,an z Głogowa uciekł 

. w 1463 r. do Krakowa l59. Z pewnością też kontakty z Krakowem przyczy
niły się do tego, że opactwo nabyło do swego księgozbioru niektóre 
prace Jana Długosza, tj: Annales i żywoty św. Stanisława oraz św. Woj
ciecha, z których potem korzystał Benedykt z Poznania, o czym nie 
omies�kał poinformować czytelników swoich kroniczek o Piotrze Włoś
de 160. Jest oczywiste, że nie tylko Benedykt czytał prace polskiego
historyka i nie potrzeba dodawać, jakie to miało znaczenie dla całego 
konwentu. 

Dzięki kontaktom z Polską w kościele przyklasztornym NMP - cie
szącym się dużą frekwencją społeczeństwa wrocławskiego - szerzył się 
kult obu polskich patronów: św. Wojciecha i św. Stanisława. Wniosku
jemy to z faktu istnienia w kościele kanoników regularnych ołtarza pod 
wezwaniem św. Stanisława już w początkach XVI w. m, modlitw za-

155 Z. B u d k o  w a, Mowa mistTza Jana z KluczboTka na cześć kTóla Wlady

.slawa Jagiełły (Mediaevalia. W 50 rocznicę pracy naukowej Jana Dąbrowskiego, 

Warszawa 1960, s. 159-166). 
156 ChTonica abbatum, s. 229. 
151 Por. kodeksy BUWr, sygn. I F 667, I Q 167, I Q 309, I Q 3114, I Q 376, IV Q 51,

IV Q 64. Por. również W. S ze 1 ińs k a, Biblioteki pTofesoTów UniweTSytetu Kra

kowskiego XV i początkach XVI wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków •1966, s. 35 nn. 
1sa Tamże, s. 33 nn. 
1s9 Chronica abbatum, s. 245. 
160 Rkps BUWr, sygn. IV F 188, k. 48 ,, ... quod maxime titulus ipse me ita sen

tire admonet, neque estimo tam graven virum ipsum dominum Joannem Longi

num canonicum Cracoviensem allud in sua cronica quam quod erat posuisse ... ", oraz 

rkps BUWr, sygn. IV F 239, k. 22 b ,,. .. neque aestimo tam graven virum ipsum 

dominum Joannem Longua canonicum Cracoviensi aliud in sua cronica, quam quod 

erat posuisse cuius ego vestigia ex hac parte insequor, qui de prefato comite Petro 

.scribens ... ". Zależność Benedykta od Długosza podkreśla również Plezia. Por. ChTo

nika PetTi comitis Poloniae wTaz z tzw. Carmen MauTi, wyd. M. Plezia (MPH Series 

Nova, t. III, Kraków 1951, s. XXII nn.). 

m ChTonica abbatum, s. 217. 
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wartycq. w rękopisach liturgicznych należących do biblioteki klasztor

nej 102 oraz w uprawianiu piśmiennictwa biograficznego poświęconego 

obu polskim świętym 163. 

DIE BEZIEHUNGEN DER ABTEI AUF DER SANDINSEL IN WROCŁAW 

ZU POLEN IM MITTELALTER 

In dem vorliegenden Artikel wurden aufgrund von Quellenmaterialien die Be
:ziehungen der machtigen Abtei der regulierten Kanoniker des Augustinerordens 
auf der Sandinsel in Wrocław zu den iibrigen polnischen Gebieten in der Zeit von 
der Stiftung in der ersten Halfte des 12.Jh. bis zu den Anfangen des 16.Jh. darge
stellt. Die Kontakte der Abtei mit Polen fanden auf mehreren Ebenen statt. In 
grossem Masse ergaben sie sich aus der Ausiibung verschiedener Funktionen media
torischen Charakters auf dem Gebiet von Polen. Die Abtei tat es im Auftrag der 
Papste, bei denen s1e in grossen Ansehen stand. Diese Verbindungen wur'den auch 
aufrechterhalten dank den Beziehungen mit Klostern (die grosste Bedeutung besas
sen die Kontakte mit den eigenen Filialen in Mstów bei Częstochowa, in Męka 
bei Sieradz und in Kalisz, eine geringere die Konfraternitaten mit den Abteien in 
Czerwinsk, Trzemeszno, Kraków, Mogiła), bzw. mit Kirchen (wobei eine besondere 
Rolle die lebhaften Kontakte der Abtei mit dem Erzbistum in Gniezno spielten), 
schliesslich auch dank den Kontakten mit der Universitat Kraków und der polni
schen Hauptstadt, und zwar L durch individuelle Studien der einzelnen Abteimit
glieder, ihre Bekanntschaften und personlichen Freundschaftsbunde, 2. durch Sorge 
fiir das von den Abten ge.stiftete Konvikt filr arme Schlesier in Kraków. Im gros.sen 
und ganzen also haben die Verbindungen der Abtei auf der Sandinsel mit den 
zentralen Gebieten Polens ohne Unterbrechung (obwohl nicht gleichmassig) das ganze 
Mittelalter hindurch bestanden. Im Vergleich mit anderen schlesischen Klostern 
sind sie auch starker und zahlreicher gewesen. 

In der Geschichte der Abtei hatten diese Kontakte eine wichtige Rolle gespielt, 
indem sie einen standigen und unmittelbaren Kontakt mit der polnischen Bevolke
rung ermoglichten, was angesichts des fortschreitenden Deutschtums in Schlesien 
�ine riesige Bedeutung hatte. Insbesondere verdient die Tatsache Aufmerksamkeit, 
dass sich in der Wrocławer Abtei Menschen aus dem polnischen Gebiet, mit ent
s<:hieden polnischem politischem und nationalem Bewusstsein ansiedelten. 

162 Por. kodeksy BUWr, sygn. IV F 1175, IQ 174, IQ 248, oraz W. S c  h e  n k, 
Kult liturgiczny św. Stanisława biskupa na Sląsku w świetle rękopisów liturgicz

nych, Lublin 1959, s. 123, 124. 
163 Por. żywoty obu polskich świętych pióra Benedykta z Poznania w kodeksie 

BUWr, sygn. IV F 188, k. 1-18 b, 119--30 b. 




