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POLACY W DAWNYM GIMNAZJUM W BRZEGU (W. XVI-XVIIl) 

N a szlakach polskich peregrynacji oświatowo-kulturalnych w do
bie staropolskiej niepoślednie miejsce zajmują gimnazja śląskie, wśród 
nich gimnazjum w Brzegu. Stanowiło ono punkt przejściowy w studiach 
i w zdobywaniu wiedzy, niemniej punkt godny uwagi, który wykształcił 
nam zastęp ludzi wybitnych i który dzięki temu i innym zjawiskom 
przedstawia w rozwoju stosunków umysłowych Śląska z Macierzą znacz
ną pozycję 1. 

Gimnazjum brzeskie powstało w następstwie rosnących podziałów 
śląskich Piastowiczów, mianowicie rozpadu księstwa legnicko-brzeskiego 
{23 V 1504) na dwa udzielne organizmy państwowe: księstwo legnickie, 
które zorganizowało sobie nowoczesny ośrodek oświatowy w Złotoryi, 
i brzeskie, które pozbawione było aż do lat sześćdziesiątych modnego hu
manistycznego gimnazjum. W stolicy tego księstwa działały jedynie 
dwie szkoły dawnego typu kościelnego: szkoła kolegiacka przy zamko
wym kościele św. Jadwigi ortaz szkoła miejska przy kościele parafialnym 
Św. Mikołaja. Szkoły te znajdowały się w zupełności w orbicie wpły
wów kulturalno-naukowych i literackich płynących z Krakowa, które 
przeszczepiali studiujący w Uniwersytecie Krakowskim liczni synowie 
mieszczaństwa brzeskiego. Wymowną ilustrację żywego zainteresowania 

1 Studium niniejsze wyrosło z materiałów źródłowych znajdujących się w Archi
wum Gimnazjum w Brzegu, w którym przeprowadziłem poszukiwania w czasie 
mego drugiego pobytu naukowego na Śląsku z ramienia Polskiej Akademii Umie
jętności w lecie i jesieni 1934 r. Główną podstawę, na której oparłem studium, są 
trzy tomy metryki studenckiej założonej w dniu 10 VIII 1604 r. przez nowo powoła
nego rektora gimnazjum Jakuba Schickfusa, znanego historyka przeszłości śląska, 
autora New Vermehrte Schlesische Chronica und Landes Beschreibung, Wrocław 
1625, o nieprzyjaznej Polsce i narodowi naszemu tendencji; tom I obejmuje lata 
160�16iU3, t. II - lata 161:4-1724 (z dużą wszakże luką czasową - od 1634 do 1651),
t. III rozpoczyna się z 1672 r. (ale_ właściwa metryka datuje się od 1725 r.) i kończy
się na 1803 r. Studium jest fragmentem większego cyklu historycznego pt. Scholarzy

polscy w humanistycznych uczonych szkołach Sląska. 
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prądami intelektualnymi pulsującymi w Krakowie w pierwszej połowie 
XVI w. stanowi ciekawy klocek druków ulotnych z tego czasu (egzem
plarz dawniejszej Biblioteki Piastowskiej, sygn. 378) 2; zauważyć w nim 
można dwa charakterystyczne dla atmosfery intelektualnej Krakowa 
ciągi treściowe: druczki z utworami poetów humanistycznych (Paweł 
z Krosna, Andrzej Krzycki, Jan Dantyszek) oraz liczne okazy progno
styków astrologicznych. W zbiorku znalazła się arcyciekawa Pochwała 

Akademii Krakowskiej (1518) Leonarda Coxa, stanowiąca jakby zwier
ciadło ruchu i tendencji umysłowych panujących w grodzie podwawel
skim. Oddziaływanie to poświadczają i inne druki wczesnorenesansowe, 
jak np. pierwszy krakowski podręcznik pisania listów Jana Ursyna znaj
dujący się w bibliotece szkoły. 

Te dość szerokie zainteresowania produkcją naukowo-literacką Kra
kowa - warto to podkreślić dla zaznaczającej się w ciągu tego wieku 
ewolucji tego oddziaływania - uległy niebawem zawężeniu do druków 
treści religijno-różnowierczej, a przede wszystkim historycznej. Przeszłość 
bliskiego i potężnego sąsiada i, co więcej, wspólnota dziejowa i kultu
ralna sprawiły, iż dział historii polskiej był starannie kompletowany 
i zużytkowywany. Biblioteka szkolna szczyciła się posiadaniem przekaza
nych z księgozbioru książęcego takich rarytasów średniowiecznego dzie
jopisarstwa, jak kronika polsko-śląska z daru ks. brzeskiego Ludwika 
w 1360 r., czy kronika książąt polskich. Do tych szacownych zabytków 
dołączano ukazujące się w druku zarysy i ujęcia przeszłości Polski: dzieje 
Marcina Kromera, Erazma Glicznera, Pamiętniki o wojnie moskiewskiej 

Reinholda Heidensteina, popularny podręcznik Salomona Neugebauera 
Historiae rerum Polonicarum libri quinque (1611), zbiorek dokumentów 
Exegesis historica ordinum Sueciae contra Sigismundum III regem Polo

niae. 

W 1674 r. dla jakichś bliżej nie znanych celów - może w związku 
z elekcją nowego króla - kilka dzieł (kronika polsko-śląska, dzieło 
M. Kromera, Historia czeska Jana Dubraviusa) zostało przeniesionych
z inicjatywy rajcy miejskiego. Kaspra Scholtza na ratusz, a stąd powę
drowało za pośrednictwem kanclerza Fryderyka Rotha do „obristen Canz
ler" hr. Nostitza 3

• · 

Pierwsze próby reorganizacji szkolnictwa brzeskiego podjął w 1529 r. 
ks. Fryderyk. Celem ześrodkowania wysiłków oświatowych w jednym 
ognisku połączył on wtedy obydwie istniejące szkoły. Jednakże rada 

2 Catalogus universalis comprehensorum in Ducali Gimnasii Brigensis Biblio

theca factus et scriptus a. 1664 per M. Joannem Lucam Rectorem, nunc vero ... 

a. 1691 noviter recognitus atque revisus, rpis Archiwum Gimnazjum w Brzegu.

a Tamże, notatka rektora gimnazjum.
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miejska, zazdrosna o swoją szkołę przy kościele św. Mikołaja, o którą 
ong1s w średniowieczu toczyła srogie boje z proboszczem, zdołała już 
w 1534 r. doprowadzić do ponownego jej oddania i usamodzielnienia 4. 

Utworzenie nowoczesnego ośrodka oświatowego zawdzięczał Brzeg 
ks. Jerzemu II, swemu znakomitemu władcy. W rejestrze owocnej dzia
łalności kulturalnej ma on takie zasługi, jak przebudowa zamku brzes.kie
go w stylu renesansowym na wzór zamku wawelskiego i jego wspaniała 
dekoracja_ wewnętrzna, dalej założenie mauzoleum książęcego, wzniesienie 
ratusza miejskiego i w ogóle nadanie renesansowego wyglądu archi
tektonicznego miastu. 

Pierwszym krokiem do utworzenia w Brzegu szkoły uczonej, czyli 
gymnasium i'llustre, było wzniesienie dla niej nowego gmachu za bramą 
·wrocławską u zbiegu dwóch ulic. Budowę jego w stylu renesansowym
podjął włoski architekt Jakub Parr. W dniu 21 III 1564 r. - nazajutrz
po założeniu gimnazjum elżbietańskiego we Wrocławiu, w której to
uroczystości książę Jerzy uczestniczył, nastąpił uroczysty, przy dźwięku
trąb i kotłów akt wmurowania kamienia węgielnego pod zamierzony bu
dynek 5• W dniu 10 VIII 1569 r. odbY'ło się równie świetne i z pompą
otwarcie szkoły. Byt materialny zapewniało przekazane dawne uposa
żenie kolegiaty św. Mikołaja zamienionej na zbór luterski. Duże zna
czenie miało oddanie gimnazjum dwóch bibliotek: zamkowej z wieloma
rękopisami oraz kolegiackiej; powstała z nich biblioteka gimnazjalna
nazwana biblioteką piastowską.

Samo gimnazjum w zasadzie oparto na dawnym zrębie nauczyciel
skun i uczniowskim szkoły miejskiej, rozbudowanej już w tym czasie do 
l<las pięciu. Ostateczna przemiana szkoły aokonała się w scenerii uro
czystego pochodu procesjonalnego, klasami - w czym brało udział 454 
uczniów i 6 nauczycieli - ze starego budynku do nowego gmachu. 
Pierwszym rektorem powołanego do życia gimnazjum został Franciszek 
Besler, rektor szkoły miejskiej. W obszernym budynku znalazło się 
pomieszczenie również dla nauczycieli oraz konwikt dla studentów, którzy 
pozostawali pod opieką inspektorów. Uczniom pozwolono posiadać rów
nież własnych prywatnych nauczycieli. Opłata wpisowa była zróżnico- _ 
wana: od 20 (bogaci) do 5 gr dla obcych, a nawet 2 gr dla ubogiej mło
dzieży miejscowej. 

Nie wiadomo, czy gimnazjum uzyskało od razu zwyczajową ustawę 
szkolną, czy też posługiwało się dawnymi urządzeniami i programem 
szkdły miejskiej. Z pierwszych łat działalności nowego zakładu zachowało 

4 Scriptores rerum Silesiacarum, t. II, s. 4. 

5 Sc h o n w a l d e r, G u l t ma n n, Geschichte des kón. Gymnasiums zu Brieg,

Brzeg 1869. 
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się wszakże ważne świadectwo pozwalające na introspekcję w humani
styczne wartości uczelni. Czytamy w nim: ,,Jeżeli kto pragnie wyuczyć 
się języka łacińskiego, greckiego, hebrajskiego, może w miarę przyswoić 
sobie u nas ich podstawy", nadto zapoznać się z najlepszymi autorami 
starożytnymi, Cyceronem, Terencjuszem, Wergilim, Homerem, Izokra
tesem, Ksenofontem. Obiecywano też solennie uzyskanie biegłości w sty
lu, komponowaniu wierszy i wreszcie wzorem szkół uczonych protestan
ckich zgodnie z zasadą sapiens atque eloquens pietas zapewnia.no naukę 
katechizmu, umiejętność wykładu lekcji niedzielnych ewangelii. 

W 1580 r. rektor Piotr Siek opracował urządzenie szkoły wydane 
w roku następnym we Wrocławiu pt. Illustrissimae scholae Bregensis

constitutiones. Składało się ono z dwu części: pierwszej, poświęconej 
programowi nauczania, i drugiej - karności i stronie porządkowej. Ordy
na,cja przyjmowała podział gimnazjum na pięć klas, których program 
odzwierciedlał wzory sztrasbursko-wittenbersko-wroclawskie. Celem szko
ły było ukształtowanie ucznia na dobrego chrześcijanina protestanta 
i wybornego latynistę cyceroniańczyka. Pierwsze cztery klasy poświę
cone były pełnemu opanowaniu łaciny, początkom greki (zac�ynano ją 
od klasy II). Klasa najwyższa, pierwsza, przeznaczona była na naukę 
greki, lekturę autorów' łacińskich i greckich, prawo i teologię. Z wy
jątkiem klasy najniższej, tj. piątej, przestrzegano ściśle zakazu posługi
wania się językiem ojczystym, nawet na boisku wśród zabawy; jedynym 
wyjątkiem było dozwolenie studentom polskim prowadzenia rozmowy 
ze swymi kolegami Niemcami w ich mowie. W 1596 r. do ordynacji 
wprowadzono pewne zmiany, m. in. naukę hebrajskiego. 

Szkoła szła jednak z postępem nauki i stosunkowo rychło dopuściła 
do programu pewne przedmioty realne: historię, a przede wszystkim 
nauki matematyczno-fizyczne. Charakterystyczną ilustracj-ą tych dążeń 
było uzyskanie przez rektora Melchiora Laubana w czasie uczty wyda
nej przez księcia (widocznie trafił na dobry jego humor) w lipcu 1623 r. 
funduszów na zakup cyrkla geograficznego wynalezionego przez Galileu
sza i busoli 6

• Dzięki dobrym stosunkom rektora z gdańskim gimnazjum, 
_ w szczególności z jego profesorem matematyki Piotrem Krugerem, uzys

kano dla Brzegu te cenione wówczas instrumenty. 
Charakterystycznym zjawiskiem pierwszych lat istnienia gimnazjum 

była płynność kadr nauczycielskich. Występuje ona zwłaszcza wyraźnie 

6 Metryka studentów, t. II, zapiska z 14 VII tr., sporządzona ;przez rektora 

M. Laubana: ,, .. .in caena principali occasionem idoneam nactus ab ill-mo Principe

impetro emptionem radii geometrici et circini proportionem Galilaei in usum stu

diorum mathematicorum Gymnas.ili. Hinc igitur ea de causa scribo paullo post ad

d. Criigerium, qui Dantisco utramque nobis instrumentum creaturus est".
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w obsadzie stanowiska rektora, na którym w ciągu 15 lat (1569-1584) 
przewinęło się aż ośmiu kierowników, w tym jeden były profesor Uni
wersytetu Królewieckiego i jeden nauczyciel ze Złotoryi. Dopiero z obję
ciem steru zakładu przez Melchiora Tilesiusa ten niepomyślny stan uległ 
zmianie. 

Bliskie stosunki ks. Jerzego II z Rzecząpospolitą, jej warstwami przo
dującymi, szlachtą i magnaterią, przyniosły rychło znaczne ożywienie 
w przyjazdach polskiej młodzieży do Brzegu, tym więcej iż książę rozta
czał gorliwą pieczę nad przybyszami, przede wszystkim szlacheckimi 
uczniami, których przyjmował na swój dwór. Przychylne stanowisko 
księcia stało się kamieniem węgielnym napływu studentów z innych 
ziem polskich. Napływ ten zaczął się jeszcze przed powołaniem do życia 
gimnazjum. Frekwencję trudno uchwycić i oznaczyć w ścisłych katego
riach wobec niedochowania się aż po początek XVII w. metryki studen
tów. Nieliczne ślady źródłowe wskazują na przyjazdy już po połowie 
XVI w. W 1560 r. przybyli do Brzegu ze Złotoryi „honestarum artium 
gratia" synowie Jerzego Jazłowieckiego, późniejszego wojewody ruskiego 
i hetmana wielkiego koronnego; synów, jak wiemy, miał on czterech: 
Michała, Mikołaja, Piotra Andrzeja i Hieronima. Z nieukrywanym zado
woleniem przyjął wielmoża ruski wiadomość o ciepłym przyjęciu synów 
przez księcia. Wywdzięczając się za tę atencję posłał m:u w podarunku 
dwie wielkie krowy podolskie (,,vaccas duas ex campis sive gregibus 
czabanorum"). Takie to były - jak widzimy - illo tempore grzecznoś
ciowe rewanże. Książę musiał świadczyć młodym wielmożom dalsze 
usługi, jeśli w rok później z.wrócił się o przysłanie mu koni; tym razem 

z powodu zaniesienia się na wojnę Jazłowieck.i wymówił się od przysła
nia rumaków 1. 

Przyjmowana chętnie pod opiekuńcze skrzydła książęce młodzież nie 
zawsze stwarzała platformę do nawiązania korzystnych stosunków 
z wpływowymi osobistościami polskimi, a nieraz stanowiła źródło rozlicz
nych kłopotów. Za przyjętym w poczet swych domowników (,,in fami
liam suam") synem Walentego Turznickiego trzeba byio orędować u ojca 
o przywrócenie go do łask rodziciela, który doprowadzony do ostatecz.
ności lekkomyślnością syna, wyrzucającego bez opamiętania na „mło
dzieńcze igraszki" pieniądze przeznaczone „na zacne studia i wychowanie
godne swego rodu", nie chciał go znać i groził wydziedziczeniem s.

7 Listy Jerzego Jazlowieckiego do ks. Jerzego, Jazlowiec 14 VI 1560 i 17 VIII 
11.561, A. Mos bach, Wiadomości do dziejów polskich z Archiwum Prowincji 

Szląskiej, Wrocław 1!860, s. 6·3-64. 
8 Walenty Turznicki do ks. Jerzego, Orzechów '28 X 11561, Mos bach, op, cit .• 

s. 64.
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· Kiedy indziej trzeba było interweniować u samego król� Stefana Ba
torego o wyrównanie przez niejakiego Teodora Nowosielskiego z kresów 
ruskich (charakterystyczny i nieprzypadkowy chyba to ciąg młodzieży 
kresowej do Brzegu wywołany stosunkami gospodarczymi, mianowicie 
rozwiniętym tu handlem wołami podolskimi) prywatnemu nauczycielowi 
umówionej kwoty za naukę i wyżywienie syna, który przebywał w gim
nazjum brzeskim już pięć lat, korzystając z bezpłatnej nauki publicznej, 
i wywdzięczenia się za dobrodziejstwo dobrodziejstwem. Sprawa okazała 
się skomplikowana. Z pośrednictwa kasztelana lubelskiego Andrzeja Fir
leja, który apelował do księcia Jerzego, odwołując się do jego życzliwości 
względem narodu polskiego, i do królowej Anny Jagiellonki, wynikało, 
że majętność Teodora Nowosielskiego została zrujnowana przez najazd 
tatarski. Niebawem wyruszył do Brzegu sam ojciec zaopatrzony w list 
polecający królowej Anny, prosząc księcia o wsparcie go „swą łaską 
i szczodrobliwością" i ewentualne wyjednanie pozwolenia na dalszy bez
płatny pobyt syna w szkole lub też ułatwienie mu szybkiego i bezkoli
zyjnego wyjazdu z ojcem z Brzegu 9. 

Przemiana starej szkoły w modne gimnazjum wzmogła jeszcze popu
larność zakładu. Znaczenie tego faktu podkreślał w wydanej niedługo 
po otwarciu gimnazjum okolicznościowej mowie autor Oratio de nova
schola Bregensi, zaznaczając: ,,Ante alios vos Poloni gaudete" 10. 

Jednym z uczniów w tym wczesnym okresie istnienia gimnazjum był 
Joachim Bielski, poeta humanistyczny i historyk. Uczeń Marcina Ner
wicjusza, magis'tra krakowskiego, pomknął z końcem lat sześćdziesiątych, 
pociągnięty świeżym rozgłosem i u11okiem szkoły, do Brzegu, gdzie zna
lazł zaspokojenie swych skłonności· humanistycznych i różnowierczych. 
Przyswoił sobie tu trudną sztukę składania wierszy; z tego czasu pocho
dzi jego pierwszy znany dziś utwór wierszowany, napisany wspólnie ze 
swym profesorem Kasprem Ludwikiem z Hajnowa w 1572 r., a zawie
rający pochwałę księcia Jerzego II (Encomiasticon id est laudes ill. Prin
cipis D.D. Georgii Pii, wydrukowany znacznie później w Zgorzelcu 
w 1579 r.) 11. 

Nazwiska polskich studentów przewijały się nierzadko w produkcji 

9 Zob. w tej sprawie listy Stefana Batorego, 25 III 1583, kasztelana Andrzeja 

Firleja, 31 XII tr .. i królowej Anny Jagiellonki, 16 I 1584, (tamże, s. 199, 201). 
10 Kasper Ludwik z Hajnowa zamieścił swą mowę w dziełku Encomiasticon id 

est leudes lll. Principis ... DD. Georgii Pii, Zgorzelec 1578. 
11 Druczek ten, wielka rzadkość bibliograficzna, znajduje się w Bibliotece Ossoli

neum; por. o studiach J. Bielskiego K. B r ei t m e  i e  r, Antemurale Christianitatis. 

Szkice literackie, Jasło 11927, oraz H. Ba ryc z, J. Bielski (Polski słownik biogra
ficzny, t. II, s. 61). 
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wierszowanej szkoły brzeskiej 12, a wygłaszane na czesc gimnazjum nie 

pomijały zasług profesorów gimnazjum wobec polskich uczniów, zwłasz

cza z rodzin senatorskich 1a.

Od lat osiemdziesiątych XVI w. szkoła wchodzi w okres fermentu 

religijnego. Jej luterski dotąd charakter podmywa kryptokalwinizm. 

Niebawem w połowie XVII w. dołączy się jeszcze pobyt studentów wyz

nania unitariańskiego, związany z zanikiem jego szkół w Rzeczypospo

litej i wygnaniem arian. 

Zaczynająca się z 1604 r. metryka uczniowska pozwala śledzić w spo

sób już prawidłowy, frekwencję studencką z Rzeczypospolitej. Okres wew

nętrznych zaburzeń związany z rokoszem Zebrzydowskiego oraz panują

ca w tym czasie zaraza (1607/8) sprawiły, że napływ ten nie był znaczny. 

W 1604 r. naliczyliśmy sześciu przybyszów (Jakub Zabłocki, Stanisław 

Redłowski, kl. II, Jan i Stefan Penkalowie z Olkusza, kl. III i IV, Woj

ciech i Paweł Grotowscy, synowie szlacheccy, kl. III i IV). W 1605 r. 

przybyło trzech uczniów ze stanu mieszczańskiego, Piotr Paweł Polak, 

Jerzy Rusener z Poznania, Jan Wagener z Krakowa, oraz szlachcic 

Hieronim Białobrzeski (kl. II). W 1606 r. pojawiło się dwóch: Jan Mo

krski z Kotulina, nobilis Polonus (kl. III), i Jakub Hipolit z Krakowa 

(kl. III), a w roku następnym tylko jeden Melchior Voncentinus (kl. V). 

Część tego zastępu przetrwała grasującą zarazę wybuchłą w lecie 1607 r. 

oraz idące za tym zamknięcie szkoły i doczekała się otwarcia gimnazjum 

w dniu 3 I 1608 r. (Jan Mokrski, Jakub Hipolit i przybyły Piotr Horeń

ski Polonus, kl. V). 
W ciągu tego roku grono polskich studen�ów powiększyło się o dal

szych siedmiu przybyszów z różnych stron Rzeczypospolitej. Byli to: 

Adam Campianus z Sącza, syn szlachecki M�rcin Jordan z Zakliczyna, 

Stanisław Hipolit, prawdopodobnie brat Jakuba, Mateusz Auligk Schol

kwitzensis Polonus, Jerzy i Joachim Gierałtowscy. Z nich M. Jordan 
dopuścił się wraz z drugim towarzyszem dużego przewinienia. Sądzony 

publicznie w obecności księcia legnicko-brzeskiego Jana Chrystiana, teo

logów, rady miejskiej, licznych rzesz obywateli, prywatnych nauczycieli 

i kolegów, został skazany na wystawienie publiczne zakuty w obrożę 

żelazną na szyi. Wybuch wojny polsko-moskiewskiej w 1609 r. przyniósł. 

momentalnie całkowity niemal zanik przyjazdów z Rzeczypospolitej. 

W 1609 r. wpisało się dwóch, w 1612 r. trzech uczniów, z tych Andrzej 

12 „Georgio Coio Elbingensi Nobili Borusso" w dziełku Mateusza Z u b e  r a, 

Epimietorum epodaetyos, Olsane 1608, k. C8a (przedmowa podpisana „In illustri

Bregeo Gymnasio", 18 IV 1608). 

u De ilL. Gymnasii Bregei laudibus oratio in magna iLL. theoLogorum, civium 
et discentium corona a Joanne Heermanno ... XVI die augusti a. 1606 habita in 
Gymnasio Bregensi, Bregae 1606, k. B2b. 
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Krzydowski z Gosławic, wędrowny scholar, niebawem zjawił się po

wtórnie, ale szybko porzucił szkOiłę; w latach 1610, 1611, 1613 nie przy

był nikt. 

W czerwcu 1614 r. objął rektorat szkoły Melchior Lauban, były (od 

1605 r.) prorektor gimnazjum gdańskiego. Wżyty dobrze w stosunki pol

skie, nie pociągnął on za sobą, poza dwoma studentami, młodzieży z Prus 

Zachodnich. 
W maju 1615 r. pojawili się dwaj przedstawiciele znanej i kultural

nie zasłużonej rodziny Gorajskich, Piotr i Krzysztof, synowie Piotra, 

z towarzyszącym im służebnikiem Aleksandrem Wnorowskim, wpisani 

z wielką rewerencją jako „illustres et generosi comites". Gorajscy we

szli do kl. IV, Wnorowski do kl. II 14. Wedle pierwotnego zamys!łu ojca 

mieli studiować na Węgrzech z egzotycznym celem przyswojenia sobie 

języka węgierskiego, ,,aby nie pludrom i pieszczocie przywykli, ale 

w czas i języka tego się nauczyli, skąd teraz najbliższą pomoc mieć moż

na". Jednakże do tego nie doszło. Starszy Krzysztof pojawił się w 1613 r. 

na krótko w holenderskim Franeker. Wróciwszy do ojczyzny wyjechał 

powtórnie w następnym roku, tym razem do Brzegu, z młodszym bratem 

Piotrem, wyróżniani tu i honorowani przez dwór książęcy i zarząd gim
nazjum. 

Mimo tego zaszczytnego traktowania, stawiania przed wszystkimi 
szlacheclómi wspólkolegami, nie wytrwali w Brzegu długo i po równym 
roku pobytu w dniu 15 V 1616 r. niemal że po kryjomu, nie uiściwszy 

należnej zapłaty za naukę i bez pożegnania się ze swymi mistrzami, wró
cili w pielesze domowe. 

Wedle zwierzchności szkoły intrygi i kłamliwe oskarżenia preceptora 

młodych paniczów, Ambrożego Machta, rozsierdziły do tego stopnia ojca, 

że nie namyślając się wiele polecił im opuścić miasto. ,,Oto złośliwość 

dzisiejszych pedagogów oraz niepohamowane szaleństwo Polaków" -

zapisał w komentarzu do tego wypadku rektor. 

Młodzi panicze nie skończyli na tym swej edukacji, a wiedzę przy

szło im nie z jednego jeszcze pieca spożywać z małym dla siebie zresztą 

pożytkiem. Krzysztofa spotykamy w dwa lata później (1618) w holender

skim Groningen, gdzie zaprawiał się w sztuce wojskowej, specjalnie w ba
listyce (,,in mathmaticis practicis osobliwie, także in usu armorum") 
z zamiarem zużytkowania teoretycznego i praktycznego przygotowania 

militarnego w walkach na pograniczu węgiersko-tureckim; jednym sło-

14 H. H e  i t z m a  n o w a, Zywot czlowie!'a poczciwego: Piotr Gorajski (Teki

Historyczne, t. III (1949), nr 3, s. 1,75-176), metryki wymienionych uniwersytetów

oraz zapiska rektora M. Laubana pod dniem 15 V 1616 w metryce o opuszczeniu 

przez Gorajskich Brzegu. 
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wem, nastąpił nawrót do pierwotnych koncepcji wychowawczych. 
W, 1621 r. znalazł się powtórnie we Franeker, a w dwa lata później 
z mentorem Jakubem Russelem - zapewne Anglikiem - udał się do 
Francji. Edukację tę, dość przypadkową i nieprzemyślaną, zakończył 
w ojczyźnie, w gimnazjum kalwińskim w Słucku, gdzie pojawił się 
w 1625 r. W 1633 r. rozstał się z życiem. 

Młodszy Piotr przebywał w 1620 r. w Akademii kalwińskiej w Seda
nie, gdzie dał się poznać z awanturniczego trybu życia. Po powrocie 
służył w wojsku i brał udział w życiu publicznym jako poseł na sejm. 
Zmarł w 1675 r. 

Studentem, który zostawił po sobie nieco przedtem (1614 r.) złą. pa
mięć w kołach szkoły brzeskiej, był Jakub Wolf Polonus, wyrodny -
jak go akta określają - syn pastora. Z powodu rozwiązłych obyczajów 
i zaciągnięcia. długów przy całkowitym braku chęci do studiów jedno

myślną uchwałą rady profesorskiej został warunkowo skazany na usu
nięcie z zakładu, jeśliby do dwóch tygodni nie poprawił gruntownie 
.swego postępowania. Nie doczekawszy nawet tego terminu z obawy przed 
uwięzieniem przez zarząd miejski za długi umknął potajemrlie z Brzegu 1s. 

Poza Gorajskimi lata 1615-1516 należały do najchudszych, jeśli cho
dzi o frekwencję polską. W listopadzie 1615 r. wpisał się Wojciech Rat
wiński, syn szlachecki (może Wojciecha z Retwin, poborcy ziemi dob
rzyńskiej), przewinął się też przelotnie jakiś „studiosus Lituanus", nie 
zńany z nazwiska, scholar ubogi, którego wsparto drobnym zasiłkiem 
z kasy szkolnej·. 

Z początkiem następnego roku zaszczycił szkolę swą obecno.ścią wy
bitny gość z senatorskiej rodziny Koniecpolskich, który wziął udział 
w uroczystym panegiryku z okazji Bożego Narodzenia (Natalicia Pane
gyris), odprawionym przez siedmiu uczniów, w czasie którego rozda
wano drukowaną przepowiednię Jakuba Patriarchy 16. Poza tym w stycz
niu tego roku wpisał się nobilis Mikołaj Pudłowski. 

Nagły przybór studentów przyniósł dopiero rok następny - 1617. 
Wpisało się ich aż ośmiu z różnych stron Rzeczypospolitej, wśród ·nich 
-synowie szlacheccy: Jan Konopiński, Serafin i Andrzej Kosseccy, Jan
Witosławski. W 1618 r. przybyło sześciu alumnów. Byli to: Grzegorz
Wierciochowicz, Jan i Aleksander Faworniccy, Wojciech Raczyński, Jan
Martini z Gdańska i najznakomitszy spośród tego zastępu „Samuel Har
ilich Elbigensis Borussus", Samuel Hartlib - postać historyczna w dzie
jach Anglii rewolucyjnej, reformator, działacz społeczny i polityczny,
filantrop, propagator nowoczesnej kultury rolnej, współtwórca słynne_go

15 Zapiska w metryce, t. II pod dniem 1J6 XI 1614. 
16 Tamże, zapiska pod dniem 16 I 1616. 
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Royal Society. Przybył on po studiach w Królewcu (zapisany w półro
czu letnim 1614 r: jako „Samuel Gartelib Elbingensis Borussus"). W Brze
gu zasiadł w klasie najwyższej. Niektórzy z tej grupy wyróżnili\ się w ty
ciu szkoły. Andrzej Kossecki w konkursie oratorskim urządzonym przee; 
senat szkoły we wrześniu 1618 r. otrzymał po równi z drugim kolegą 
pierwsze miejsce, tak że powstała trudność, któremu przyznać palmę 
zwycięstwa (j'ego brat Serafin w tym samym czasie „wyróżnił się" po
biciem współkolegi Ślązaka, za co został pozwany do ·sądu). W marcu 
1620 r. jako oponent w dyspucie na temat zagadnień z logiki wystąpił 
wspomniany Jan Martini z Gdańska. 

Wybuch wojny trzydziestoletniej z mieJsca zahamował przypływ na
szej młodzieży do tego stopnia, że w latach 1619--1624 przybyło tylko 
dwu studentów. Niebezpieczeństwa wojenne nie ominęły Brzegu. W dniu 
19 IV 1620 r., w sam dzień Wielkanocy, przedarła się pod Sycowem na 
Śląsk duża kolumna lisowczyków. Krótka zapiska w metryce gimnazjal
nej odnotowała z przerażeniem rabunki, zabójstwa, zgwałcenia i pożary 
tamże dokonane. W drugi dzień świąt już realne niebezpieczeństwo zaj
rzało brzeżanom w oczy, gdy znaczna kolumna tych polskich ochotników 
w służbie cesarskiej w liczbie około dwóch tysięcy podeszła nocą na od
ległość zaledwie jednego kilometra do miasta z zamiarem przejścia przez 
most, dotarcia do przedmieść i spalenia ich. Akcja ta stanowiła jedno 
z ogniw szerszego planu lisowczyków, który poprzez sterroryzowanie 
mieszkańców Śląska miał im utorować drogę przez Górny Śląsk i Mo
rawy do wojsk cesarskich. Na szczęście most zburzyła płynąca kra; 
w tej sytuacji przeprawiwszy się pod Opolem przez Odrę dotarli prawie 
pod granicę Moraw. Tu niespodzianie w nocy ogarnięci przez śląskie 
oddziały ks. Herzberga zostali rozbici i zniszczeni. Wzięto 27 jeńców 
z dowódcą Ligęzą, których w dniu 2 maja tryumfalnie wprowadzono 
do Brzegu. Po przeprowadzeniu dochodzenia przez sejmik prowincjonal
ny śląski zawiśli 27 tm. w tymże Brzegu przed bramą odrzańską na szu
bienicy 11_ 

Dopiero od 1625 r. z powrotem gimnazjum zaczęło zaludniać się 
scholarami z innych ziem polskich. W tymże roku wpisało się dziewięciu 
przybyszów, a to Jan Ostrowski, Stanisław i Jan Walknowscy, Jan i Piotr 
Pernusowie ze znanej krakowskiej rodziny patrycjuszowskiej, Jan Gro
dziecki z Wyszyna z mentorem Jerzym Paczayem, Jan Titius z Nowego 
Targu, Marcin Ratwiński. Druga większa fala przypadła na lata 1629-
1630. Znaleźli się wśród niej: Piotr i Jan Chlebowscy, Wojciech Rudnicki 

11 Zapiska rektora o tych wypadkach w t. II metryki. 
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(1629), Władysław Goliński, Rafał i Jan Bielscy, Piotr i Stanisław Ostro
wscy, wreszcie krakowianin Piotr Felteus. 

Pogrążenie się Śląska w wirach wojny trzydziestoletniej przyniosło 
na lat trzynaście (1631-1644) całkowity zanik przyjazdów studenckich 
z Rzeczypospolitej. Dopiero w 1644 r. odkrywamy w metryce nazwisko 
Kaspra Kochanowskiego ze znanej rodziny poetów, poprzednio ucznia 
Kolegium Nowodworskiego w Krakowie (1641); wstąpił on do klasy III 18. 

I znów na szereg lat następuje przerwa. Dopiero po kilku latach od za
warcia pokoju westfalskiego, jednocześnie zaś z pogrążeniem się Polski 
w odmętach nieustannych wojen, narasta zainteresowanie gimnazjum 
brzeskim. W 1652 r. zjawiają się dwaj krakowianie: Wojciech Węgierski, 
syn pastora w Wielkanocy i autora Kroniki zboru krakowskiego, również 
Wojciecha, i Jakub Chamier z rodziny, być może, pochodzenia angiel
skiego, stąd nazywanej Czamerami, prawdopodobnie syn kupca Jakuba 
Czamera, innowiercy, mieszkającego w odnajętej od uniwersytetu Bur
sie węgierskiej przy ulicy Brackiej, na którego dom motłoch krakowski 
planował napad w 1655 r. Wpisani 13 VIII 1652 r. obydwaj weszli do 
klasy IV. 

Rok następny przyprowadził do Brzegu czterech nowych uczniów: 
w kwietniu Jana Mińskiego, a w lipcu braci Pawła i Jana Komorowskich 
i Samuela Węgierskiego, zapewne ich mentora. Ostatni był bratankiem 
wspomnianego Wojciecha Węgierskiego, pastora dystryktu krakowskiego; 
odbywał on zrazu naukę z finansową pomocą dystryktu lubelskiego 
w gimnazjum w Elblągu (1644-1645); w gimnazjum brzeskim zasiadł 
wraz ze swymi towarzyszami w klasie najwyższej. Samuel preybył do 

Brzegu po zgonie ojca Tomasza, superintendenta zborów małopolskich, 
którego pogrzeb z końcem maja tr. w Sielcu stał się manifestacją uzna
nia jego zasług ze strony kościołów protestanckich. Wydany jeszcze tegoż 
roku w Lesznie zbiorowy druczek kilku autorów dla uczczenia pamięci 
zmarłego odsłania nazwiska paru studentów „Academiae Bregensis": Da
niela Zieleńskiego, Wacława i Samuela Stefanusów, którzy dodali zapew
ne z podniety kolegi Samuela Węgierskiego okolicznościowe wierszyki. 

Urwany na lat kilka ciąg młodzieży polskiej (1653-1656) odnawia 
się ze zdwojoną siłą, osiągając swe apogeum w latach 1657-1663. Jest 
to okres bezpośredni po przetoczeniu się przez Polskę potopu szwedzkie
go, który sparaliżował w zupełności działalność szkolnictwa (zwłaszcza 
różnowierczego}, okres nawrotu troski i starań o wychowanie młodzieży. 
Siedmiolecie to przysporzyło przeszło pół setki studentów polskich, prze
de wszystkim spośród szlachty różnowierczej, zastępu ministrów, przy
wiodło tu wreszcie garść młodzieży protestanckiego mieszczaństwa z po-

18 H. Barycz, Z epoki renesansu, reformacji i baroku, Warszawa 1971, s. 169. 
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granicza między Śląskiem a Macierzą, z Ę:rakowa, Lublina, Prus Zachod
nich. Może najbardziej interesującym zjawiskiem była grupa uczniów 
z rodzin unitariańskich, znanych i zasłużonych w ruchu umysłowym, 
które edykt antyariański z 1658 r. najbardziej dotknął, zmuszając je. do 
opuszczenia kraju ojczystego. 

Aby ukazać wagę i znaczenie gimnazjum brzeskiego w tym siedmio
leciu dla naszego kraju, warto odnotować. garść nazwisk jego wychowan
ków. Spotykamy wśród nich: Andrzeja (1657), Jana (1659), Konstantego 
(1662) i Jana II Lubienieckich (1663), Henryka i Aleksandra Potworow
skich (1657), Adama Mielińskiego (1657), Stanisława Zakrzewskiego (1657), 
Jana Wojciecha i Andrzeja Samuela Wielowieyskich wraz z Krzyszfofem 
Makowieckim z 'Wielowic (zapewne guwerner dwóch poprzednich), Sta
nisława (1658) i Jana (1659) Mo!I'sztynów z Raciborska, Stanisława Ka

zimierskiego i Samuela Bielskiego (razem z Janem Lubienieckim w r. 1659), 
Aleksandra Banera z Balic (1659), Jarosława (1659) i Aleksandra (1662) 
Jaroszowskich, Marcjana Rupnowskiego (1660), Stanisława i Krzysztofa 
Moskarzewskich (1660), cały klan rodziny Mierzeńskich: Władysława, 
Zygmunta, Jana (1660), Pawła (1660) i Tomasza Ujejskich (1660), trzech 
Różyckich: Andrzeja, Jana i Samuela (1660), Andrzeja i Samuela Żeleń
skich (1660), Stanisława Wiszowatego (1662), Zbigniewa, Teodoryka i An
drzeja Suchodolskich z Suchodołów (1663), chorążyców lubelskich. 

Od 1664 r. ten ciąg maleje, a luki wynikające z całkowitego braku 
polskich zapisów w metryce przez szereg lat są coraz wydatniejsze. Za
czyna przede wszystkim zmniejszać się odsetek studentów z rdzennej 
Polski na korzyść żywiołów pochodzących z pogranicza Wielkopolski 
i Prus Zachodnich. Niemniej jeszcze, zwłaszcza do 1700 r., przeważa 
młodzież szlachecka, przybywająca nieraz z dalekich stron, bo z Litwy 
(np. w 1693 r. Stanisław Niezabitowski, później w 1755 r., Samuel Ber
nacki, uprzednio wychowanek szkoły kalwińskiej w·Kojdanowie). Od po
czątku XVIII w. proporcje te odwracają się. Większość młodzieży stu
diującej stanowią synowie mieszczańscy (w tym spory odsetek synów 
pastorskich, którzy sami następnie pracują w tym zawodzie). Pewną 
wśród nich osobliwością są potomkowie naturalizowanych w Polsce ro
dzin angielskich bądź szkockich. Wymieniliśmy już przedtem Jakuba 
Chamiera (Czamera) z Krakowa, w 1672 r. spotykamy Andrzeja Malcol
ma „Szkota-Polaka", jak się sam określił przy wpisie, w latach 1704-
1706 · przewinęli się przez szkołę Robert Kunning, Jerzy Gordon i Ro
bert Taylor z Krakowa oraz Jan Huison z Tarnowa, wreszcie w 1712 r. 
Chrystian Tomson, który poprzednio uczył się w szkole lubelskiej, a po
tem w Krakowie u jezuitów. 

W tym jak w kalejdoskopie układającym się obrazie studiów polskich 
w Brzegu występują na przełomie XVII i XVIII w. pewne osobliwości.. 
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Jedną z nich jest porzucanie przez członków grupy mieszczańskiej stu
diów, przechodzenie do rzemiosła i wracarue z powrotem dla kontynuo
warua nauki. Takie procesy powrotu „ad Musas" - jak je określano -
obserwujemy na przykładzie Melchiora Sohna, Polaka z Bojanowa, który 
poświęciwszy się zawodowi rusznikarskiemu wszedł w 1700 r. do klasy 
I, czy w 1736 r. Jakuba Blenaua z Brodnicy w Prusach Królewskich, 
który opuściwszy gimnazjum gdańskie oddawał się wojaczce, by porzu
ciwszy służbę dla Marsa wrócić „ad Musas nostras" w wieku 22 lat; 
i on wstąpił do klasy I. Niektórzy spośród mieszczańskich alumnow 
gimnazjum brzeskiego robili duże kariery życiowe. Jan Scholtz z Za
borowa koło Leszna, przybyły do Brzegu z gimnazjum leszczyńskiego 
i przydzielony do klasy II, osiągnął w armii rosyjskiej stopień pułkow
nika (chiliarcha). Znamiennym zjawiskiem tych lat było zacieranie ·się 
różnic wyzna�owych. Widzimy, jak studenci, wychowankowie kole
giów zakonu jezuickiego w Kaliszu, .Krakowie, Lublinie, trafiali obecnie 
na ławy gimnazjum brzeskiego. 

Niektórzy z· wychowanków wyróżnili się zamiłowaniami literackimi. 
Andrzej Dembiński i Krzysztof Piotrowski dodali swe łacińskie wierszy
ki do zbiorowej publikacji na cześć zmarłego rektora gimnazjum brzes
kiego Henryka Martiniego (Statua honoris ... D. Henrici Martini ... dicata
... a Gymnasii Brigensis discipulis primoribus, die 10 februarii publice

exequiis declinata, Brigae 1675). Wpisany do klasy I w 1745 r. Samuel 
Abraham· Lauterbach wniósł przyczynek do historiografii różnowierczej 
(Beitrćige zur Dissidentischen Kirchengeschichte, b. r. (1788]), w piśmien
nictwie teologicznym protestanckim wyróżnił się Michał Ringeltaube, 
syn byłego pastora toruńskiego, a sam kaznodzieja polski w zborze 
w Miliczu. 

Od 1670 do 1750 r. statystycznie jeden wpis polski przypadał na rok, 
w latach 1670--1700 było tych immatrykulacji 27, w latach 1701-1750 -
44. W połowie XVIII w., a ściślej mówiąc w latach 1751-1755, nastąpił
niespodziewany skok: wpisało się za to pięciolecie studentów 17.

Ogólnie biorąc, mimo stosunkowo małej frekwencji młodzieży z Rze
czypospolitej gimnazjum cieszyło się tu dobrą opinią, a wychowankowie 
z lat w nim spędzonych wynosili szczere do niego przywiązanie. O tym 
sentymencie oraz o walorach kształcących zakładu świadczyły trwające 
wiele lat przyjazdy do 'Brzegu po naukę członków tych samych rodzin 
zarówno szlacheckich, jak mieszczańskich, którzy z pokolenia na pokole
nie przybywali śladami ojców i dziadów tutaj na studia. Do tych admi
ratorów szkoły' należały rodziny: Nieszkowskich (w latacp. 167�-1713 
przewinęło się przez gimnazjum sześciu członków tej rodziny), Kossec� 
kich, Kluge z Krakowa itd. W księstewku brzeskim wytworzyła się 
niezwykle interesująca - warto podkreślić - symbioza i wymiana stu-

3 - Sobótka 1974, z. 2 
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dentów polskich ze zniemczałymi studentami księstwa i w ogóle śląska, 
którzy od lat siedemdziesiątych XVII w. dokonywali częstych imigracji 
do Polski dla nauki języka polskiego (a także w polskie okolice Śląska), 
a później kontynuowali naukę w rodzimym zakładzie. Zadziwiająca jest 
wprost ta potrzeba nabycia znajomości naszej mowy i ustawiczna wy
miana wartości kulturalnych z Polską już upadającą, a jednak przed
stawiającą nawet w oczach zniemczałych Ślązaków przyciągający magnes. 

Ta eksplozja przyjazdów polskich jak nagle wybuchła, tak też nie
spodzianie i nagle z rozpoczęciem się wojny siedmioletniej w 1756 r. 
całkowicie zamarła, by się już nie odnowić. W Rzeczypospolitej tymcza
sem nadchodziły w dziedzinie oświaty nowe czasy i znaczące postępowe 
odmiany i reformy, które te wyjazdy czyniły już zbytecznymi. W ten 
sposób na 1756 r. zamknął się definitywnie dwuwiekowy napływ polskiej 
młodzieży z Rzeczypospolitej do Brzegu. 

POLNISCBE STUDENTEN IM ALTEN GYMNASIUM IN BRZEG (16.-18. JH.). 

POLNISCH-SCHLESISCBE BERtlHRUNGSPUNKTE IM BEREICH 

DER BILDUNG 

Die Stadt Brzeg, seit 1504 Residenzstadt eines souveranen Herzogtums, kniipfte 
im Bereich der Kultur und Bildung schon friih Beziehungen zu Polen an, und zwar 
noch vor Entstehung der hoheren humanistischen Schule d. h. des Gymnasiums im 
Jahre 1'569. Zur Entwicklung dieser Beziehungen trug die Jugend der Stadt bei, 
die oft an der Universitat zu Kraków studierte, seitdem diese im Jahre 1400 restau
riert worden war. Die Jugend brachte nach Hause angeeignetes Wissen mit und 
verbreitete neue intelektuelle Stromungen, Handschriftensammlungen und Drucke 
und festigte dadurcn die Verbundenheit der Stadt Brzeg mit der damaligen polni
schen Hauptstadt. Au( diese Weise bildete Brzeg bis zur Halfte des 16. Jh. eine 
Widerspiegelung der an der Universitat herrschenden Geistesstromungen und der 
wissenschaftlichen Bewegung: der Scholastik, der mathematischen Wissenschaften, 
der Renaissance; spater beschrankte sich dieser Einfluss hauptsachlich auf Histo
riographie und heterodoxes Religionsschrifttum. 

Diese Bindungen bahnten andererseits den polnischen Schi.ilern den Weg zum 
Studium nach Brzeg. Diese Migration fand bereits vor der Entstehung des Gymna
siums in Brzeg statt. Beigetragen haben dazu die polonophile Haltung des Herzogs 
Jerzy II., des Begri.inders des Gymnasiums, sowie die Entwicklung der Handels
beziehungen zwischen Brzeg und der polnischen Schlachta, grosstenteils aus Podole 
und Wołyń: (Schon dm Jahre 1'560 fanden sich unter den Schtilern der Pfarrschhle 
in Brzeg vier Sohne des spateren Wojewoden und Koniglichen Hetmans Jerzy 
Jazlowriecki: Michał, Piotr, Andrzej und Hieronim). Der Herzog hatte diese Jugend 
in Obhut, obgleich ihm dies andererseits Sorgen bereitete und ihn sogar zu einer 
Intervention am Hof des Konigs Stefan Batory veranlasste. Den Zufluss der Jugend 
determinierten neben okonomischen Faktoren und dem Mazenatentum die intelek
tuellen Vorziige der neuen Anstalt. Zuerst auf Werte der sprachlich-literarischen 
Kultur eingestellt, hatte man dann verhaltnismassig fri.ih die neuen mathematisch
physikalischen Erkenntnisse in den Unterricht eingefiihrt (im Jahre 1,523 wurden 
einige von Galileo Galilei erfundenes Instrumente eingekauft, die P. Cri.iger in Gdańsk 
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anfertigte). Auch in bezug auf die Religion war die Einstellung dieser Bildungsan
stalt fiir die polnische Jugend nicht ohne Bedeutung: Evolution vom Lutheranismus 
zum Krypt.okalvinismus, Liberale Haltung den Unitariern gegeniiber; schlie�lich 
spielten au�erordentliche polische Ereignisse (Zebrzydowski-Aufruhr, Kriege, 
besonders der 30-jahrige, die schwedische Invasion eine Rolle. 

Die Schar der eigentlichen Schliler des Gymnasiums eroffnet Joachim Bielski, 
Sohn des Historikers Marcin Bielski, selbst auch Historiker. Er machte seinen 
Au.fenthalt in Brzeg durch eine urn 1572 zusammen mit Professor Kasper Ludwik 
aus Hajnów verfa�te Dichtung zu Ehren des Herzogs Jerzy Il. denkwiirdig (gedruc!U 
1579 in Zgorzelec). Das ab [604 gefiihrte Studentenregister erlaub eine systema
tische Durchforschting des gesellschaftlichen Standes und der Sitten der ankom
menden Studenten sowie der Fluktuation ihres Studiums. Anfangs iiberwog die 

Jugend adliger Abstammung, fiir die die Lehre in Brzeg ein Zwischenglied vor dem 
Studium im Ausland bildete, aber es gab auch viele Scholaren biirgerlicher Abstam
mung, besonders aus heterodoxen Kreisen. Als Vertreter der letzteren Gruppe ist 
Samuel Hartlib aus Elbląg (eingetragen 1617

°

) zu nennen, eine in der englischen 
revolutionaren Geschichte jenes Jahrhunderts bekannte Gestalt: Reformator, politi
scher und gesellschaftlicher Aktivist, Verbreiter einer modernen Agrarkultur, Mit
schop.fer der Royal Society. In den 50-ger Jahren des 17. Jh. stellen unter der 
polnischen Jugend die Vertreter der Unitarier-Familien (Lubieniecki's, Wiszowaty's, 
Suchodolski's u. a.) eine interessante Gruppe dar. Seit 1664 geht die Zahl der 
polnischen Studenten adliger Abstammung zuriick, in den Vordergrund riickt dage
gen die biirgerliche Jugend, darunter eine schottisch-polnische Gruppe aus in Polen 
eingebiirgerten schottischen Familien. Es lassen sich auch andere interessante 
Prozesse feststell.en: Obergang der Studenten zum Handwerk oder zu militarischen 
Beschaftigungen und Riickkehr zum Studium. Bezeichnend ist die Migration deut
scher Studenten des Gymnasiums in Brzeg nach Polen zum Studium der polnischen 
Sprache, und dies in einer Zeit der kulturellen Stagnation in Polen. Schliesslich 
sei auf eine so bemerkenswerte Erscheinung wie die Verwischung der konfessionellen 
Unterschiede sowohl innerhalb der reformierten Konfessionen als auch zwischen 
den Reformierten und den Katholischen hingewiesen. Einen schonen Abschlussak
kord dieses liber zwei Jahrhunderte �ahrenden Prozesses bildet der plotzliche 
gewaltige Anstrom der polnischen Schiller nach Brzeg in der Jahren 1751-17�, dem 
jedoch der Ausbruch des Siebenjahrigen Krieges ein jahes Ende bereitete. 




