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JÓZEF DŁUGOSZ (WROCLAiW) 

śLĄZACY UCZNIAMI SZKOŁY PIJARSKIEJ 

W PODOLINCU NA SPISZU 

W 1962 r. minęło 300 lat od założenia przez zakon pijarów samodziel
nej prowincji polskiej. Z tej okazji ukazał się zbiór artykułów poświęco
nych działalności zakonu szkól pobożnych w Polsce 1

. Wśród nich znajdo
wała się także rozprawa M. Gotkiewicza poświęcona dziejom szkoły pijar
skiej w Podolińcu w latach 1642-1942 2

• Zrozumiale, że jej rocznicowy 
charakter i brak miejsca uniemożliwiały autorowi wyczerpujące przedsta
wienie tematu. Jednakże dopiero po ukazaniu się podsumowania stanu 
badań kolegium podolinieckiego, napisanego przez J. Reychmana, mo
żemy stwierdzić, że 300-letnie dzieje tej zasłużonej szkoły są mało znane 
wśród historyków polskich a. Wydaje się przy tym, że istnieje możliwość 
zmiany tego stanu rzeczy, gdyż zachowało się bogate archiwum kolegium 
w Podolińcu zawierające wiele interesujących materiałów, które dotyczą 
nie tylko samego szkolnictwa pijarskiego, lecz także spraw politycznych, 
demograficznych, kulturalnych itp. O bogactwie tych materiałów świadczy 
m. in. artykuł poświęcony uczniom kolegium podolinieckiego w latach.
1643-..:.1670, tzn. w pierwszym okresie działalności szkoły 4. Przy sposobno
ści omawiania tych spraw stwierdzono, że w połowie XVII w. w szkole·
podolinieckiej pobierało naukę kilkudziesięciu uczniów pochodzących ze
Śląska.

Niniejszy artykuł ma na celu szczegółowe przedstawienie tego epizodu, 
który z pewnością stanowi interesujący przyczynek do dziejów śląskiego 

1 Wszystkie ważniejsze prace związane z tą rocznicą zostały opublikowane 
w tomie 15 ,,Naszej Przeszłości". 

2 M. Gotk i e w  i c z, Trzy wieki kolegium podolinieckiego (1642-1942) (Nasza

Przeszłość, t. 15, 11962, s. 83-'113). 
3 J. R e y c h m a  n, Stan i postulaty literatury historycznej o dawnym Podolińcu 

(Przegląd Historycznooświatowy, R. 12, 1969, nr 4, s. 4'43-454). 
4 J. Dl u go s z, Uczniowie kolegium pijarskiego w Podolińcu w latach 1643-167(),

(Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossol�skich, t. 7, 1972, s. 235-256). 
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szkolnictwa w XVII w. i jego związków ze szkolnictwem na ziemiach daw
nej Rzeczypospolitej. Wydaje się, że obszerniejsze przedstawienie tego 
faktu wzbogaci naszą wiedzę o szkolnictwie na Śląsku. Bilans dotychcza
sowych badań tego tematu przedstawił ostatnio W. Ostrowski, który zgro
madził materiały dotyczące szkolnictwa elementarnego 5. 

Wędrówki młodzieży śląskiej �o szkół, w których pobierała naukę mło
dzież z innych regionów Polski, można traktować jako dowód istnienia 
związków polsko-śląskich w XVII w. Na podkreślenie zasługuje także po
stępowy charakter tych kontaktów, który wynika z działalności zakonu 
pijarów, słusznie uważanej za działalność konkurencyjną wobec jezuitów, 
a w szczególności ich szkolnictwa. Odmienność szkolnictwa pijarskiego 
opierała się w pierwszym rzędzie na stosowaniu zasady bezpłatnego nau
czania elementarnego i średniego bez względu na przynależność religijną 
i klasową uczniów. Jezuici natomiast zajmowali się wyłącznie nauczaniem 
bogatej młodzieży katolickiej, która już posiadała znajomość pisania i czy
tania 6_ 

Zakon kleryków szkól pobożnych (Ordo Clericorum Regularium Pau
perum Matris Dei Scholarum Piarum), zwanych u nas pijarami, został za
łożony we Włoszech w końcu XVI w. przez Hiszpana Jose de Calasanz 
(1556-1648). Celem tego zgromadzenia było prowadzenie bezpłatnego nau
czania i wychowania młodzieży biednej i opuszczonej. Zapotrzebowanie 
społeczne na tego rodzaju działalność sprawiło, że do 1640 r. we Włoszech 
i sąsiednich krajach powstało 30 kolegiów zakonnych prowadzących szko
ły. W pobliżu Polski pijarzy znaleźli się na Morawach (Mikulov 1631, 
Straznice 1633, Lipnik 1,634 i Litomysl 1640). Najdalej na wschód było 
wysunięte kolegium w Lipniku, odległym ok. 80 km od Cieszyna. Brak 
nauczycieli i zdecydowane przeciwdziałanie jezuitów zatrzymały dalszy 
rozwój szkól pijarskich. Prawdopodobnie ok. 1634 r. król Władysław IV 
zabiegał o sprowadzenie pijarów do Polski i ofiarował im fundację w War
szawie. Władze zakonne zwlekały jednak z przyjęciem fundacji i za prze
szkodę oprócz braku nauczycieli podawały obawę przed zbyt ostrym kli
matem i oddalenie od Rzymu 1. 

Nieoczekiwanie wypadki wojny 30-letniej sprawiły, że w początkach 
czerwca 1642 r. grupa pijarów z Moraw - w obawie przed prześladowa
niami - udała się do Polski. Kilku zakonników wyjechało do Warszawy, 

s W. Ostrowski, Wiejskie szkolnictwo parafialne na $ląsku w drugiej poło
wie XVII wieku (w świetle wizytacji kościelnych), do druku przygotował K. Matwi

jowski, Wrocław 19711, s. 7---412. 

s J. B u b a, O założeniach organizacyjnych pierwszych szkól pijarskich w Italii 
i w Polsce w XVII wieku (Kultura i literatura dawnej Polski, Warszawa 1968, s. 493). 

1 A. Ga w 1 i k o w s 'k i, Polska w obronie zakonu pijarów i jego założyciela 
(1642-1648) (Nasza Przeszłość, t. 1'5, '1962, s. 39-55). 
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pozostali zupełnie przypadkowo znaleźli się w klasztorze karmelitów bo

sych w Wiśniczu k. Bochni. W czasie pobytu zawarli znajomość ze Stani

sławem Lubomirskim (1583-1649), wojewodą krakowskim, który w tej 

miejscowości posiadał swoją rezydencję. W wyniku tego spotkania Lubo

mirski wystąpił z planem ufundowania klasztoru pijarskiego w jednym 

z miast starostwa spiskiego „dla pożytku tamtejszych mieszkańców będą

cych jego poddanymi". Niedługo nadeszły także z Moraw wiadomości 

o J:rJopotach zakonników, którzy pozostali w Lipniku, gdzie byli narażeni

na prześladowania żołnierzy szwedzkich z garnizonu ołomunieckiego. W tej

sytuacji zakonnicy zwrócili się o pomoc do nuncjusza papieskiego w War

szawie, który poradził, aby pijarzy zgodzili się na propozycję Lubomir

skiego, gdyż klasztor na Spiszu, oddalony ok. 250 km od Moraw, umożli

wiał schronienie uciekinierom z Lipnika.

Lubomirski wyprzedziwszy króla Władysława IV przywilejem z 8 XI 

1642 r. ufundował w Podolińcu na Spiszu kolegium pijarskie, które upo

sażył roczną sumą 800 talarów czeskich oraz zobowiązał się do wybudowa

nia nowego klasztoru wraz z kościołem i szkołą. Ostatecznie zakonnicy 

przybyli na Spisz 20 XI 1642 r. W połowie następnego miesiąca otwarto 

w Podolińcu studium humaniorów dla zakonników. Szkolę dla młodzieży 

świeckiej otwarto uroczyście 18 VI 1643 r. Względnie szybkie rozpoczęcie 

nauczania wynikało z głównego celu działalności pijarów. Wydaje się, 

że natychmiast po załatwieniu najpilniejszych spraw organizacyjnych roz

poczęto przyjmowanie kandydatów do szkoły. Zrozumiale, że w pierwszym 

rzędzie przyjmowano młodzież zamieszkałą na Spiszu, niedługo zaczęli 

także przybywać kandydaci z całej Małopolski, która stanowiła teren 

działalności Lubomirskiego. Nie zabrakło także wędrownych scholarów, 

którzy w poszukiwaniu lepszych warunków przemierzali podówczas Euro

pę. Na inne tereny informacje docierały przypuszczalnie za pośrednictwem 

kupców i podróżnych, którzy licznie jeździli na Węgry. 

Pierwsi uczniowie zgłosili się u zakonników w Podolińcu już 9 VI 

1643 r. Byli to Aleksy Frydrychowski, 9-letni syn szlachcica z Kleszczewa 

w ziemi krakowskiej, i Stefan Pisarzowski, 12-letni szlachcic z Pisarzowej 

w pow. sądeckim. W tym wypadku wiadomość o zamierzonym otwar

ci u szkoły pochodziła od fundatora lub jego dworu. Wiadomości o szkole 

w Podolińcu rozeszły się dość szybko w innych regionach, gdyż już w dru

giej połowie 1643 r. wśród uczniów znaleźli się m. in. Jan Bukar pocho

dzący z Winnicy na Ukrainie i jego krewniak zamieszkały w woj. smoleń

skim s. 

Mimo iż w 1644 r. zakon przeżywał poważne trudności, klasztor w Po

dolińcu nie zaprzestał prowadzenia szkoły, gdyż król Władysław IV nie 

s D ł u go s z, op. cit., s. 236-242.
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pozwolił ogłosić bulli kasacyjnej wydanej przez papieża. Stąd nadal przy
bywała młodzież do klasy wstępnej oraz do klasy arytmetyki. utworzonej 
dla podniesienia atrakcyjności szkoły. Panowała w niej także atmosfera 
tolerancji religijnej, wynikająca ze złożonych stosunków wyznaniowych 
istniejących podówczas na Spiszu oraz z nastawienia samych zakonników. 
Umożliwiało to uczęszczanie do szkoły różnowiercom, nie wyłączając np. 
arian. Wśród uczniów znajdowali się synowie szlachty. mieszczan i chło
pów. Przykładowo wśród Polaków najliczniejsza była grupa mieszczan 
(25,2°/o), nieco mniejsze były grupy szlachty i chłopów (po 24,2°/o). Synowie
szlachty mieszkali w konwikcie znajdującym się w klasztorze. pozostali 
mieszkali w miasteczku „na stancjach" w trudnych warunkach material
nych. Przekonał się o tym sam fundator kolegium. jadąc .,do wód" 
w Drużbakach, i dlatego w 1646 r. zapisał dodatkową sumę pieniędzy na 
utrzymanie biednych uczniów. W 1646 r. otwarto w Podolińcu klasę gra
matyki, w 1648 r. klasę poetyki oraz studium filozofii dla kleryków 
i uczniów wyższych klas. Ostatnią klasę, tzn. retorykę, otwarto dopiero 
w 1652 r. 

Mimo trwających trudności wewnętrznych całego zakonu oraz epidemii 
chorób, klęsk żywiołowych i wojen z lat 1655-1657 szkoła w Podolińcu 
nadal prowadziła swoją działalność 9

• Szczegółowe informacje o wszystkich 
wydarzeniach były notowane w kronice klasztornej. Nadto zakonnicy pro
wadzili osobny spis uczniów, który według lat nauki zawierał obok na
zwisk informacje o wieku nowo przyjętych uczniów, pochodzeniu. klasie, 
dacie przybycia lub odejścia ze szkoły itp. 10, 

Wiadomości o istnieniu szkól pijarskich na Morawach dotarły prawdo
podobnie na Sląsk wkrótce po osiedleniu się zakonników w tej części kró
lestwa czeskiego. Wydaje się, że młodzież śląska uczęszczała do szkoły 
w Lipniku i gdy tamtejsi zakonnicy udali się do Polski, a później na Spisz, 
ich uczniowie powędrowali w ślad za nimi. W 1643 r., tzn. w pierwszym 
roku działalności szkoły w Podolińcu, wśród 186 uczniów było zapisanych 
5 Slązaków. Byli to: Paweł Dudecki (1. 21) i Tomasz Sojka (1. 19) z Lubliń
ca. Dawid i Kasper Olbrichtowie (1. 14 i 19) pochodzący z Lon w ziemi 
gliwickiej oraz Jan Krzysztof Preis. 10-letni Niemiec z Nysy. Warto zwró
cić uwagę. że przy nazwiskach uczniów pochodzących ze Sląska były 
zawsze podawane informacje „Silesita" lub „Silesita Polonus-Aquaticus", 
które przypuszczalnie posiadały to samo znaczenie. Użycie takiego lub 
innego określenia zależało tylko od dokładności osoby, która aktualnie 
prowadziła rejestr uczniów. Wydaje się, że określenie „Silesita Polonus-

9 Tamże, s. 244-249. 
10 Nomina discipulorum Podolini Scholas Pias apud Patres Pauperes frequentan

tium ab Anno 1643. Piarista rend Leveltara (Centralne Archiwwn Pijarskie), Buda
peszt, sygn. For. 0-6-Nr 77. 
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-Aquaticus" można uważać za odpowiednik słowa „Wasserpol'' (Wasser
polnisch) używanego podówczas przez Adama Gdacjusza 11.

Po rocznej przerwie w 1645 r. naukę pobierało 4 Ślązaków: Grzegorz 
Bula (1. 12) z Olesna, Szymon Cruselius (1. 18) z Więzowa k. Oławy, Woj
ciech Passer (1. 16) z Lublińca i Jerzy Kopycieński (1. 15) z Dronowic k. Lu
blińca. Brakowało wśród nich uczniów, którzy uczęszczali w 1643 r. 

W 1646 r. na ogólną liczbę 151 uczniów było zapisanych 15 Ślązaków. 
Obok P. Dudeckiego, który po przerwie wrócił do klasy arytmetyki, do 
klasy gramatyki uczęszczali D. i K. Olbrichtowie, T. Sojka i J. K. Preis. 
Natomiast wśród nowo zapisanych znajdowali się Wojciech Labajczyk 
(1. 15) z Olesna, Jan Luśnia (1. 16), który przybył ze szkoły w Zwoleniu na 
Słowacji i został zapisany jako „heretyk" i dopiero po kilku miesiącach 
przeszedł na katolicyzm, Ślązacy z Lublińca: Marcin Ledwo (1. 15), Jan 
i Szymon Milkoszowie (1. 14 i 15), Jan Regulus (1. 15), Jakub Rosa (l. 15), 
Jakub Sołtys (1. 12), Bartłomiej Maliska (1. 15) z Kochanowic. k. Lublińca, 
Piotr Piórkowicz (1. 18) z Jordanowa i Paweł Steblik (1. 24), Ślązak z nie
znanej miejscowości. 

Rok 1647 zaznaczył się zmniejszeniem się liczby uczniów, którzy odeszli 
do nowo otwartej szkoły jezuickiej w Podgrodziu Spiskim. Wśród nich 
znajdowali się także Ślązacy: Jan Milkosz, Jakub Rosa i Jan Regulus. Ten 
ostatni po kilku miesiącach po,wrócił do szkoły w Podolińcu. W tym roku 
byli także zapisani Dawid i Kasper Olbrachtowie, którzy uczęszczali od 
1643 r. W maju tegoż roku do klasy principiów przybyli także dwaj bra
cia z Wrocławia, Adam i Jan Anserinusowie (1. 11 i 13). Z nieznanych 
powodów opuścili jednak szkołę po kilku miesiącach. Przybyło także 
3 nowych uczniów z Lublińca: Jerzy Ducius (1. 11), Jerzy Lechiński (1. 14), 
i Jan Garbliński (1. 15) oraz Piotr Urbanides (1. 16), Ślązak pochodzący 
z Sadowy w płn. Czechach, i Szymon Pieterkowski (L 13), który nie podał 
miejsca zamieszkania. W końcu tego roku przybył także Jakub Vincius 
(1. 24) z Wiązownićy 12. 

W 1648 r. do szkoły uczęszczali nadal J. Ducius, J. Kopycieński, W. La
bajczyk, J. Luśnia, B. Maliska, D. i K. Olbrichtowie, A. i J. Regulusowie, 
J. Rosa, T. Sojka, P. Urbanides i J. Vincius. Ten ostatni stał się bohaterem
skandalu, gdyż zadawał się z pospolitymi przestępcami i razem z nimi
został ujęty przez mieszczan podolinieckich. Wypuszczony z więzienia
miejskiego za wstawiennictwem zakonników, uciekł z innym kolegą do
szkoły jezuickiej w Podgrodziu Spiskim. Inny Ślązak, J. Kopycieński, prze
bywający u pijarów od 1645 r., został w 1648 r. ukarany rózgami i wypę-

11 A. Gd ac j us z, Wybór pism, oprac. H. Borek i J. Zaremba, Warszawa il.969� 
s. 146, 157 (Biblioteka pisarzy śląskich, s. A, Staropolska, nr 2). 

12 Miejscowość nie ustalona.
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dzony ze szkoły. Wśród nowo zapisanych znajdowali się: Grzegorz Piko
wicz (L 14), i Błażej Susz z Lublińca oraz Grzegorz Rączka (L 16) z Pysko
wic na Śląsku Opolskim. 

Rok 1649 był rekordowy, gdy wśród uczniów było zapisanych 19 Ślą
zaków. Do grupy dawnych uczniów (W. Labajczyk, M. Ledwo, J. Luśnia, 
B. Maliska, D. i K. Olbrichtowie, A. i J. Regulusowie, J. Rosa, T. Sojka,
P. Urbanides, G. Rączka i B. Susz) przybyli Piotr Avis (L 13) z Lublińca,
Walenty Latzenka (L 14) z Daszkowa k. Koźla, Jan Maron (1. 16) z Jabłon
ki na Śląsku Cieszyńskim oraz Tobiasz Olbricht, prawdopodobnie brat lub
krewniak Dawida i Kaspra Olbrichtów. Niemal wszyscy Ślązacy uczęszcza
li w tym roku do klas średnich (principia i media gramatices).

W 1650 r. nastąpił zdecydowany spadek liczby Ślązaków, spowodowa
ny prawdopodobnie otwarciem innych szkół i ogólnym uspokojeniem, 
które nastąpiło po zakończeniu wojny 30-letniej. W Podolińcu naukę kon
tynuowali tylko uczniowie z lat poprzednich, jak P. Avis, W. Labajczyk, 
J. Maron, T. Olbricht i T. Sojka. Ten ostatni uczęszczał do podolinieckiej
szkoły od 1643 r.

W 1652 r. byli tylko zapisani K. Olbricht, Andrzej Dziuba (L 14) 
z Kuźnic k. Raciborza i Melchior Szliopek (1. 14) z Twardowa w Ziemi 
Prudnickiej. W następnym roku uczęszczali: J. Luśnia i K. Olbricht (od 
1643) oraz A. Dziuba i M. Szliopek. 

Mimo zagrożenia Spisza i wstrzymania dotacji fundacyjnej przez Je
rzego Lubomirskiego, spowodowanych działaniami wojennymi, szkoła 
w Podolińcu nadal prowadziła swoją działalność w latach 1655-1657. Bez
imienny kronikarz zanotował, że w tych latach wzrosła znacznie liczba 
uczniów, gdyż do szkoły uczęszczało wielu synów uciekinierów z terenów 
zajętych przez Szwedów. Brak jednak nazwisk uczniów z tych lat, gdyż 
w obawie przed najazdem zakonnicy ukryli archiwum klasztorne i nie pro
wadzili spisu uczniów. Po tej przerwie w ewidencji w 1659 i 1660 r. zo
stali zapisani Grzegorz Palkowicz (L 15) i Grzegorz Wysocki (L 18) z Len
dzin oraz Marcin Piętkowicz (L 13), Michał Sobcikowicz (1. 12) i Jakub 
Solecki, pochodzący również ze wsi Lendziny na Śląsku Opolskim. Od 
1663 r. nie spotykamy w szkole podolinieckiej uczniów pochodzących ze 
Śląska. Jedynie w 1666 r. został zapisany jako Ślązak Piotr Oszreński 
(1. 19), pochodzący z Chrzanowa w woj. krakowskim. 

Wydaje się, że przybycie Ślązaków do szkoły pijarskiej w Podolińcu na 
Spiszu pozostawało w związku z opuszczeniem przez zakonników z Lipni

ka Moraw i przeszkodami w uczęszczaniu młodzieży do innych szkól na 
Śląsku, spowodowanymi wydarzeniami wojny 30-letniej. Świadczy o tym 
najbardziej fakt, że po 1649 r. napływ Ślązaków do tej pierwszej w Polsce 
szkoły pijarskiej zmalał wyraźnie, a po 1662 r. całkowicie ustal. Najwięcej 
uczniów pochodziło z Lublińca i okolicy oraz innych miejscowości dzisiej-
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szego Śląska Górnego i Opolskiego. Tylko nieliczni uczniowie pochodzili 
z terenu Dolnego Śląska (Wrocław). Wśród Ślązaków znajdowali się wy
łącznie uczniowie pochodzenia mieszczańskiego i chłopskiego. Brakowało 
zupełnie synów szlachty, która w tym czasie była już zniemczona. Pod 
względem wieku uczniowie liczyli sobie od 10 do 24 lat, z tym jednak, że 
najwięcej z nich liczyło 15 lat w momencie przybycia do szkoły. Przewa
żająca część uczniów uczęszczała do szkoły dość krótko lub z dłuższymi 
przerwami i kończyła edukację w klasie' wstępnej lub w klasach gramatyki. 
Tylko kilku Ślązaków ukończyło retorykę stanowiącą ostatnią klasę ów
czesnej szkoły średniej. Świadczyło to m. in. o małych efektach systemu 
nauczania w szkołach pijarskich z półowy XVII w. Zresztą Ślązacy nie 
byli w tym wypadku wyjątkiem, gdyż w tym czasie szkołę w Podolińcu 
kończyło zaledwie 2°/o uczniów zapisanych do klasy wstępnej. 

SCHLESIER ALS SCHULER DER PIARISTENSCHULE IN PODOLINEC 

IN DER ZIPS 

Im Jahre 1642 stiftete der Krakower Wojewode Stanisław Lubomirski ein Kolleg 

des Piaristenordens in Podo'linec (Spis). Unter den Schillern biirgerlicher, bauer,licher 
und adliger Herkurut waren Polen, Deutsche, Ungarn, Slowaken u.a. Der andauernde 

Dreissigjahrige Krieg veranllasste auch Schllesier zum Besuch <lieser Schule. In den 

Jahren 1643-52 waren es etwa 7·0 Schiiier, die meistens aus Lubliniec sowie anderen 
Ortschaften Oberschlesiens und des Opolener Schlesiens stammten. Z.B. '1643 waren 
unter den 15'1 Schulern 15 Schlesier eingetragen. 




