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Obraz cystersa śląskiego  
w Diariuszu klasztoru rudzkiego

Stanowiący podstawę niniejszego opracowania Diariusz znajdował 
się po sekularyzacji klasztoru w rękach ostatniego profesa rudzkiego 
Alojzego (zak. Floriana) Weissa, proboszcza w Cyprzanowie (Jano-
witz). Po tym jak August Potthast zebrał materiały do historii opactwa 
rudzkiego, znalazł się w bibliotece parafialnej w Raciborzu, skąd 
w 1885 r. przejęto go do zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego we 
Wrocławiu1. Przez wiele lat pozostawał tam zapomniany. Dopiero 
w ostatnich latach posłużył do opisania niektórych aspektów życia 
zakonnego w Rudach2.

Rozpoczyna go opis ostatnich dni życia, śmierci i pogrzebu opata 
Bernarda Czernka (1696–1716)3, przygotowania i elekcji jego następcy 
Józefa von Strachwitza4, wraz z dołączonym zestawieniem wszystkich 

1 Wrocław, Archiwum Archidiecezjalne (dalej: AAWr), V 26a. 1716–1746. Diarium 
des Klosters Rauden.

2 Zob. H. Gerlic, O kulcie obrazu Matki Bożej, uroczystościach i życiu religijnym w Ru-
dach na kartach diariusza z 1. połowy XVIII wieku, w: Kościół na Śląsku. Z dziejów 
kultury i życia religijnego, red. F. Wolnik, Opole 2012 (Opolska Biblioteka Teo-
logiczna, 127), s. 245–266; H. Gerlic, Regestrum z Bojkowa (1659–1751) i Diarium 
des Klosters Rauden (1716–1746). Dwa źródła do spraw gospodarczych klasztoru 
Cystersów w Rudach, w: Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej, red. 
M. Derwich, Wrocław 2013, s. 115–139.

3 AAWr, V 26a: 5–13 października 1716 r.; zob. F. Wolnik, Służba Boża w rudzkim 
opactwie cystersów, Opole 2013, s. 149–158.

4 AAWr, V 26a: 16–31 października 1716 r.
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poniesionych w związku z tym kosztów5. Jego zawartość stanowią 
w głównej mierze krótkie informacje na temat wydarzeń mających 
miejsce w klasztorze i na terenie opactwa rudzkiego w latach 1716–1746, 
a więc za czasów opatów Józefa von Strachwitza (1716–1735)6 i Ber-
narda Thilla (1735–1753)7. Zawdzięczamy je pięciu przeorom, Alekse-
mu Dworskiemu (1716–1732), Wawrzyńcowi Proskemu (1732–1738), 
Krzysztofowi Frichelowi (1738–1741), Stefanowi Kubidle (1741–1744) 
i Konstantynowi Chechelskiemu (1744–1747). O ile ojciec Aleksy skru-
pulatnie notował wszystkie wydarzenia, o tyle jego następcy, ojcowie 
Wawrzyniec i Krzysztof, pozostawili jedynie nieliczne notatki, pierw-
szy za trzy pierwsze miesiące piastowania przez niego urzędu przeora, 
a drugi kilka z 1738 r. Dopiero ich sukcesorzy podjęli na nowo troskę 
o staranne notowanie zachodzących wydarzeń8.

Konwent

Pod koniec życia opata Bernarda Czernka konwent rudzki liczył 30 pro-
fesów. Poza opatem, w 1716 r. zmarło czterech innych zakonników9. 
W pierwszym roku rządów opata Józefa von Strachwitza konwent 
liczył zatem 25 profesów, 21 kapłanów10 i czterech braci11, do których 
jeszcze w 1717 r. dołączyło trzech nowych profesów przyjętych 12 grud-
nia przez opata Strachwitza12, a po roku kolejny13. Na takim poziomie 
konwent rudzki utrzymywał się przez cały XVIII w., a w czasie seku-
laryzacji liczył 34 profesów14.

5 Tamże, 17 października 1716 – 3 maja 1717 r.
6 Zob. H. Gerlic, Konwent cysterski w Rudach w latach 1650–1700, „Zeszyty Gliwi-

ckie”, 30, 2002, s. 167–168.
7 Zob. A. Nowack, Die Priester der Zisterzienserabtei Rauden OS. 1682–1810 (1856), 

Breslau 1935, nr 21.
8 H. Gerlic, O kulcie obrazu Matki Bożej, s. 245.
9 Zob. H. Gerlic, Konwent, s. 161–162, 168, 170–171.
10 Zob. tamże, s. 157–159, 162–163, 165–170; A. Nowack, Die Priester, nr 11–15.
11 Zob. A. Nowack, Die Priester, nr 16–19.
12 Zob. tamże, nr 20–22.
13 Zob. tamże, nr 23.
14 H. Gerlic, Rewerenda zamiast mniszego habitu – cystersi śląscy po kasacie ich opactw, 

w: Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów i na Ślą-
sku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, II: Kasaty na Śląsku Pruskim 
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O poziomie życia zakonnego decydowali głównie opaci, a opactwo 
rudzkie miało szczęście do gorliwych mężów, którzy w omawianym 
okresie stali na czele konwentu. Bernarda II Czernka cechowała erudycja 
i niekłamana pobożność, które starał się zaszczepić również w konwen-
cie, oraz troska o poziom intelektualny mnichów15. Józef von Strachwitz 
już jako przeor zabiegał o zachowanie obserwancji i pielęgnowanie 
w konwencie miłości braterskiej, której wymagał od wszystkich współ-
braci. Tak też zapisał się jako opat. Twardo wymagał stosowania się 
mnichów do przepisów reguły zakonnej, w czym sam służył najlepszym 
przykładem. Gdyby nie obowiązki natury ekonomicznej i politycznej, 
zawsze można by go było znaleźć w chórze. Dbał o biednych i potrze-
bujących. Za niezwykłą mądrość ceniły go stany księstwa opolskiego 
i raciborskiego16. Bogatą wiedzę łączył ze skromnością oraz cnotliwym 
charakterem17. Wielką wagę przykładał do studium klasztornego i miał 
powiedzieć, że wolałby rządzić setką uczonych niż jednym ignoran-
tem18. Cieszył się szacunkiem mnichów i ich wdzięcznością19. Bernard III 
Thill zasłynął przede wszystkim jako ojciec wszystkich opuszczonych. 
W czasie głodu troszczył się o setki biednych, których karmił na po-
dwórzu klasztornym. Wspierał pogorzelców z okolicznych miejsco-
wości: Sośnicowic, Pilchowic i Raciborza. Zarówno wobec współbraci, 
jak i gości był zawsze życzliwy, taktowny i dobry. W Rudach założył 
bractwo św. Barbary. Z zapałem dbał o rozwój umiłowanego studium. 
Zależało mu przy tym nie tylko na wykształceniu mnichów, ale przede 

i na ziemiach zaboru pruskiego, Wrocław 2014, s. 166–167 (wliczając w to dwu 
subdiakonów i brata konwersa); zob. F. Wolnik, Kasata górnośląskich opactw 
cysterskich, w: tamże, s. 153–156.

15 A. Potthast, Geschichte der ehemeligen Cistercienserabtei Rauden in Oberschlesien, 
Leobschütz 1858, s. 94–99.

16 A. Nowack, Die Priester, nr 4.
17 A. Potthast, Geschichte, s. 100–106.
18 A. Nowack, Die Priester, nr 4; A. Potthast, Geschichte, s. 100–106.
19 W 1718 r. podarowali mu na imieniny malowany na płótnie obraz św. Józefa: 

AAWr, V 26a: 19 marca 1718 r.; w 1821 r. wartą 12 florenów srebrną puszkę; 
zob. H. Gerlic, Regestrum, s. 137–138; 1 maja 1717 r. dwa ornaty, czerwony 
i czarny, do codziennego użytku (AAWr, V 26a); Józef von Strachwitz potrafił 
okazać konwentowi wdzięczność: za ofiarowane mu 1 maja 1717 r. podarunki 
poczęstował mnichów podaną do obiadu podwójną porcją wina węgierskiego 
(AAWr, V 26a); a za srebrną puszkę zwrócił im pieniądze; zob. H. Gerlic, Re-
gestrum, s. 138.
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wszystkim na dostarczeniu Kościołowi wykształconych, w założonym 
za jego czasów gimnazjum, kandydatów na krytycznych kapłanów, 
zdolnych sprostać wymaganiom trudnego czasu. Sam przyjął 18 aspi-
rantów do konwentu rudzkiego. W życiu zakonnym kładł nacisk na 
zachowanie reguły. Z wielkim taktem starał się przy tym o pozyskanie 
miłości tych, których musiał karcić20.

Do opatrznościowych mężów należeli również następcy opatów 
znanych z Diariusza. Augustyn Renner (1753–1783) nie tylko sprostał 
trudnościom gospodarczym, z którymi klasztor się wówczas borykał, 
ale jak nikt przed nim, wiele uczynił dla upiększenia kościoła klasz-
tornego, budowy świątyni w Maciowakrzu, wznoszenia zabudowań 
gospodarczych, administracyjnych i mieszkalnych na terenie opactwa. 
Dla wygody współbraci, aby mogli tam wypocząć, odrestaurował 
zameczek w Stodołach. Był powszechnie lubianym i mile widzianym 
na dworach śląskiej arystokracji, a nawet u boku króla Fryderyka II. 
Był dobrym panem, życzliwym i zwykłym kierować współbraćmi 
z wyrozumiałą łagodnością. Ta jego wyrozumiałość stała się jednak 
źródłem rozluźnienia, które zakradło się do klasztoru. Przełożeni mieli 
jednak związane ręce. Nie starczyło im odwagi do podjęcia ostrych 
działań, a tym bardziej ukarania winnych21. Przyczyną ogromnego za-
mieszania był jeden z mnichów, ojciec Augustyn Graul22. Listę opatów 
zamykają dwaj gliwiczanie, Benedykt Galli (1783–1798)23 i pochodzący 
z przyległego (dzisiaj stanowiącego część miasta) Trynku Bernard IV 
Galbiers (1798–1810). Ostatni z nich zasłużył na opinię męża bogoboj-
nego, utalentowanego i dobrze wykształconego, a jak napisał o nim 
poeta Joseph von Eichendorff, „dobrego prałata”, zawsze gotowego do 
pomocy poddanym klasztoru rudzkiego. Z uporem zabiegał o utrzy-
manie rudzkiego gimnazjum24. Doczekał też tragicznego dnia sekula-
ryzacji. Mimo że przybyły do klasztoru 26 listopada 1810 r. komisarz 
królewski zażądał, by stawił się w stroju pontyfikalnym, nie posłuchał 
i przyszedł w swoim codziennym habicie. Gdy zaś po przekazaniu 
krzyży prałackich pozwolił mu na wybranie i zatrzymanie jednego 

20 A. Nowack, Die Priester, nr 21; A. Potthast, Geschichte, s. 106–115.
21 A. Nowack, Die Priester, nr 46; A. Potthast, Geschichte, s. 115–122.
22 A. Nowack, Die Priester, nr 63.
23 Tamże, nr 64; A. Potthast, Geschichte, s. 122–130.
24 A. Nowack, Die Priester, nr 73; A. Potthast, Geschichte, s. 130–140.
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z nich, wybrał najmniejszy, który komisarz własnoręcznie zawiesił 
mu na szyi ze słowami: „Zum äusserlichen Zeichen der Würde gebe 
ich Ihnen dieses Kreuz zurück, welches Sie tragen bis zum Tode. Seine 
Majestät der König erlaubte es Ihnen”25. 

Drogę do życia zakonnego otwierał nowicjat. Rozpoczynał się w za-
sadzie jesienią, po wakacjach26, bądź na początku roku27. W miesiąc 
po przyjęciu do klasztoru miały miejsce obłóczyny. Wraz z habitem 
nadawano nowicjuszom imię zakonne28. Pod kierunkiem wyznaczo-
nego przez opata mistrza nowicjatu rozpoczynali formację29. W Ru-
dach korzystano przy tym z wydanego w 1718 r. w Pradze Institutio 
novitii Sacri Ordinis Cisterciensis in rebus ad statum religiosum neces sariis, 
którego trzy egzemplarze opat Józef von Strachwitz nabył w latach 
 1720–172130. Usunięcie w 1718 r. z niego brata Edmunda (Franciszek 
Wilczek z Wrocławia) świadczy o poważnym traktowaniu tego okresu 

25 Tamże.
26 1 października 1717 r. rozpoczęli nowicjat: absolwent retoryki Franciszek Poëtz 

(Petz, Petsch) z Ołomuńca i absolwent filozofii Franciszek Wilczek z Wrocławia, 
30 września 1720 r. Paweł Stiasny, Augustyn Berger i Jan Weygang, 16 września 
1721 r. Jan Czerwenka z Opawy, Krzysztof Chudzik z Cieszyna i Józef Che-
chelski z Ujazdu, 9 września 1722 r. Bernard Drozdek z Gliwic, Antoni Darek 
z Opawy i Franciszek Mentel z Cieszyna, czterech kandydatów rozpoczęło go 
7 listopada 1727 r., a trzech 29 listopada 1728 r. Gdy w 1718 r. dwaj kandydaci, 
Augustyn Hagen i Paweł Sztiasny, przybyli do klasztoru 15 kwietnia, odpra-
wiono ich po kilku dniach z poleceniem, by stawili się po wakacjach, 15, 19 
kwietnia 1718 r. (AAWr, V 26a).

27 Tamże, 4 stycznia 1730 r.
28 Tamże, 30 października 1717 r., 14 października 1721 r., 10 października 1722 r. 

habit przyjęli Gerard [Darek] z Gliwic, Alberyk [Drosdek] z Opawy i Nivard 
[Mentel] z Cieszyna.

29 14 maja 1717 r. mistrzem nowicjatu został, zwolniony z tego powodu z pracy 
duszpasterskiej, ojciec Michał [Michalek]; gdy 3 marca 1718 r. został probosz-
czem w Stanicy, opiekę nad nowicjuszami powierzono przeorowi, który po-
nownie objął opiekę nad nowicjuszami 30 września 1720 r. (tamże).

30 Zachowane w bibliotece dawnego opactwa rudzkiego z notami: 1. Reverendissi-
mus dominus Josephus de Strachwitz abbas procuravit pro monasterio Raudensi Sacri 
Ordinis Cisterciensis 1720; 2. Reverendissimus dominus Josephus abbas de Strachwitz 
procuravit pro monasterio Raudensi Sacri Ordinis Cisterciensis; 3. Reverendissimus 
dominus Josephus de Strachwitz abbas Raudensis pro monasterio suo procuravit anno 
1721 pro novitiate Raudensis (oprawa: deska, 2 egzemplarze brązowa skóra 
z prostymi tłoczeniami, jeden egzemplarz tektura).
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formacji. Częste postępowanie według własnych zasad czyniło go 
niezdatnym do życia zakonnego, dlatego 17 stycznia przeor wraz z mi-
strzem nowicjatu polecili mu, aby złożywszy strój zakonny, przywdział 
świecki i opuścił klasztor. Gdy jednak wyraził natychmiast skruchę 
i przyrzekł poprawę, decyzję odłożono do powrotu opata31. Na niewiele 
się to jednak zdało. Mimo złożonego przyrzeczenia zachowywał się 
jeszcze gorzej. Przez trzy dni nie zamienił ani słowa z nowicjuszami i do 
niczego nie odnosił się poważnie. Stąd też 20 stycznia odprawiono go 
ostatecznie z klasztoru32. Spośród czterech kandydatów przyjętych do 
nowicjatu 7 listopada 1727 r.33 pozostał w zakonie tylko jeden34. Z trzech 
przyjętych 29 listopada 1728 r.35 nie ostał się żaden; jednego odesłano 
ze względu na trapiącą go prawie nieuleczalną chorobę36, zaś spośród 
trzech przyjętych 4 stycznia 1730 r.37 w klasztorze pozostało dwóch38.

Kilkadziesiąt lat później, za czasów opata Augustyna Rennera, nie 
postąpiono tak zdecydowanie. Przyjętego w 1754 r. do klasztoru Augu-
styna Graula z Głubczyc wypędzono wprawdzie po kilku tygodniach, 
ale po usilnych naleganiach rodziców i innych osób zezwolono mu na 
powrót; 2 lutego 1755 r. złożył śluby. Za pomocą podrobionych kluczy 
dokonywał w klasztorze kradzieży: wielką ilość pieniędzy i innych 
bardzo cennych przedmiotów raz po raz sobie przywłaszczał, wreszcie 
podał Augustynowi, który obsypywał go dobrodziejstwami, i kilku 
innym braciom arszenik. Opat, spostrzegłszy to, wylał zatrutą herbatę. 
Pozostali bracia wypili zatrute piwo, jednak, czy to z powodu tego, że 
arszenik był zwietrzały, czy też dzięki szczególnej łasce Bożej, pozo-
stali przy życiu, wielokrotnie wymiotując. Mnicha uwięziono, uciekł 
jednak do Tarnowskich Gór, gdzie udał się do luterańskiego duchow-
nego z zamiarem konwersji na protestantyzm. Oskarżył też fałszywie 
klasztor o sprowadzanie zakazanego od 1 czerwca 1754 r. austriackiego 
i węgierskiego wina oraz nieopodatkowanego tytoniu. Tylko dzięki 

31 AAWr, V 26a.
32 Tamże.
33 Tamże, 7, 19, 29 listopada 1727 r.
34 Franciszek Neuman; zob. tamże, 8 grudnia 1728 r.; A. Nowack, Die Priester, 

nr 35.
35 AAWr, V 26a.
36 Tamże, 9 lipca 1729 r.
37 Tamże, 4 stycznia 1730 r.
38 Adler i Wrazidlo; zob. A. Nowack, Die Priester, nr 36–37.
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komisji przybyłej w celu zbadania sprawy uniknął klasztor ogromnej 
grzywny. Graula osadzono ponownie w więzieniu klasztornym. Nie 
zaprzestał jednak swej szkodliwej działalności. Trzynaście lat później 
zaskarżył klasztor u króla, utrzymując, że cierpi niewinnie. „Władca 
przekazał w swej mądrości zbadanie tej sprawy apostolskiemu wikariu-
szowi Antoniemu Ferdynandowi von Rothkirchowi, a ten zdecydował 
o utrzymaniu aresztu”, w którym miał spędzić trzydzieści lat. Wolność 
przyniosła mu dopiero sekularyzacja. Jako starca z długą brodą, który 
tylko przy zachowaniu największej ostrożności mógł przywyknąć do 
świeżego powietrza i światła, widywano go po uwolnieniu na zwon-
nickiej Winnej Górze. Pojednany w końcu i zaopatrzony sakramentami 
świętymi, zmarł w Rudach 14 marca 1816 r.39

Roczny nowicjat kończył się złożeniem profesji. Poprzedzały ją dzie-
sięciodniowe rekolekcje40. W przeddzień, podczas kapituły, kandydaci 
składali na ręce opata przyrzeczenie zachowania reguły (obedientia)41, 
a następnego dnia profesję, w obecności gości, członków rodziny, du-
chownych i świeckich42. Rozpoczynał się czas studiów43 pod kierunkiem 
wyznaczonego przez opata profesora44. Profesor i studenci cieszyli się 
szczególnymi względami. Pierwszemu pozwolono na celebrowanie 
podczas prymy, a wszystkich zwalniano z nieszporów45.

39 A. Potthast, Geschichte, s. 124–126; zob. A. Nowack, Die Priester, nr 63.
40 AAWr, V 26a: 21 października 1720 r. rozpoczęli je: Robert [Stiasny], Edmund 

[Berger], Karol [Weygang] i Jucundyn [Wagner].
41 AAWr, V 26a: 11 grudnia 1717 r. złożyli ją Benedykt [Tunckel], Bernard [Thill] 

i Józef [Opperskalski]; 14 października 1722 r. Filip [Chudzik], Antoni [Czer-
wenka] i Konstantyn [Chechelski].

42 Tamże: 12 grudnia 1717 r.; 15 października 1722 r.; zob. H. Gerlic, O kulcie obrazu 
Matki Bożej, s. 259–260.

43 Subdiakoni Mikołaj [Proske] i Wawrzyniec [Slavikowsky/Schlawikowsky] oraz 
Jan [Windecker] rozpoczęli studia teologiczne 7 stycznia 1717 r.; zob. AAWr, 
V 26a; Benedykt [Tunckel], Bernard [Thill], Józef [Opperskalski] i Nepomucen 
[Petsch] studia de actibus humanis 30 października 1720 r.; tamże.

44 W 1717 r. został nim ojciec Florian [Windecker], 7 i 9 stycznia 1717 r.; a 30 
września 1720 r. urząd profesora (lektora) powierzono ad interim bratu Janowi 
Windeckerowi.

45 AAWr, V 26a: 7 stycznia 1717 r.: Omnes possunt se absentare a vesperis, dum clausa 
est eccelsia.
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Święceń niższych, tonsury i minorek, udzielał w zasadzie opat46. 
W celu przyjęcia pozostałych święceń przygotowani w klasztorze 
kandydaci udawali się do Wrocławia47. Tam też wysłano 17 maja 
1723 r. w celu przyjęcia prezbiteriatu Benedykta [Tunckela] i Bernar-
da [Thilla]48, którzy powrócili 25 maja, ale bez święceń. Podobnie jak 
profesom krzeszowskim biskup odmówił im bowiem ich udzielenia, 
ponieważ niższe przyjęli z rąk swych opatów49. Utrzymywał przy tym, 
że ponieważ opaci nie mieli ważnej benedykcji, gdyż przyjęli ją z rąk 
opata generalnego, zatem równie nieważnie udzielali święceń niższych. 
Sprawa znalazła swój finał w Rzymie, gdzie odwołali się opaci śląscy, 
skarżąc biskupa o łamanie przysługujących im przywilejów papieskich. 
Po tym jak w lutym 1724 r. Święta Kongregacja Soboru ostatecznie przy-
znała rację cystersom i potwierdziła przywileje zakonne50, 5 czerwca 
1724 r. obu wspomnianych profesów wysłano wraz z Nepomucenem 
[Petschem] powtórnie do Wrocławia51, skąd powrócili tym razem jako 
kapłani52, przyjąwszy 10 czerwca 1724 r. święcenia prezbiteratu53.

46 Zob. Katalog duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego na podstawie ksiąg święceń 
biskupów wrocławskich 1650–1810/12, oprac. S. Jujeczka, H. Gerlic, W. König-
haus, wstęp S. Jujeczka, Wrocław 2014, s. 46; opat von Strachwitz udzielił ich 
12 czerwca 1729 r. bratu Józefowi [Neumannowi]: AAWr, V 26a; jedynie 10 maja 
1719 r. Benedykt [Tunckel], Bernard [Thill] i Józef [Opperskalski] przyjęli je 
z rąk wizytatora, [opata lubiąskiego] Ludwika [Baucha].

47 13 grudnia 1716 r. wysłano tam w celu przyjęcia subdiakonatu minorystów 
Mikołaja [Proske] i Wawrzyńca [Slavikowskyego /Schlawikowskyego; AAWr, 
V 26a; po dziesięciu dniach wszyscy trzej powrócili do klasztoru (23 grudnia 
1716 r.); zob. Katalog, nr 6824, 6841; 12 września 1717 r. brat Jan [Windecker] 
udał się w towarzystwie ojca Henryka [Deponte] po subdiakonat: AAWr, V 
26a; zob. Katalog, nr 6865; wrócili 23 września; zob. AAWr, V 26a: 24 września 
1717 r.; 6 czerwca 1718 r. Mikołaj [Proske] i Wawrzyniec [Slavikowski] udali 
się po święcenia diakonatu, a Grzegorz [Opperskalski] subdiakonatu. Jan 
[Eindecker] musiał pozostać w klasztorze ze względu na przeszkodę wieku; 
wrócili 14 czerwca.

48 AAWr, V 26a.
49 Tamże.
50 Katalog, s. 66.
51 AAWr, V 26a.
52 Zob. tamże: 29 czerwca 1724 r.; 2 lipca 1724 r.
53 Katalog, nr 6817, 6853, 6856.
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Działalność duszpasterska i edukacyjna cystersów 
rudzkich

Mnisi przede wszystkim zobowiązywali się do służby Bożej. Kościół 
klasztorny był miejscem okolicznościowych celebracji liturgicznych. 
Uroczyste msze święte opat odprawiał z reguły osobiście54. Towarzyszy-
ła im bogata oprawa liturgiczna i muzyczna, intrady i śpiew chorałowo-
-polifoniczny (choralo-figuralis)55. Szczególnie uroczysty charakter miały 
w latach 1726–1731, gdy Józef von Strachwitz odprawiał je w pontyfi-
kaliach sub baldachino56. Opat przewodniczył również całemu oficjum 
w Wielką Sobotę57. Pod jego nieobecność uroczystą celebrę (maiora missa) 
odprawiał w zasadzie przeor58. On też odprawiał główną mszę świę-
tą w piątek i sobotę w oktawie Bożego Ciała59. Pozostałym mnichom 
przypadały jedynie zwykłe celebry i głoszenie kazań60. Jeden z nich 
prowadził też w Wielki Piątek rozważania stacyjne przy kaplicach61.

Porządek liturgiczny określały rubrycele. 13 marca 1718 r. rozesłano 
do mnichów czternaście nowych62. Nie było to pierwszy raz, skoro zdzi-
wienie przeora wzbudził ojciec Paweł [Hlavenkowsky], który przysłał 
w zamian zaledwie 6 groszy śląskich, podczas gdy poprzednimi laty 
płacił prawie dwa razy tyle63.

Klasztor cieszył się specjalnymi przywilejami nadanymi mu przez 
Stolicę Apostolską. Już w 1717 r. posiadał dekret określający sposób 
obchodów święta Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, gdy przypa-
dało ono w Wielki Czwartek. Zawierał on nakaz powstrzymania się od 
pracy i zezwalał na odprawianie przed sumą wielu mszy świętych, aby 

54 H. Gerlic, O kulcie obrazu Matki Bożej, s. 254, 256–257, 259–260.
55 AAWr, V 26a: 23 stycznia 1717 r.
56 H. Gerlic, O kulcie obrazu Matki Bożej, s. 256–257.
57 AAWr, V 26a: 27 marca 1717 r.
58 H. Gerlic, O kulcie obrazu Matki Bożej, s. 254, 256–257, 259; AAWr, V 26a: 27 grud-

nia 1716 r.; 1 stycznia 1717 r.; 14–15 maja 1718 r.
59 AAWr, V 26a: 28–29 maja 1717 r.
60 H. Gerlic, O kulcie obrazu Matki Bożej, s. 254–260.
61 Ojciec Wilhelm [Jachlinek] habuit ex hortationes ad capellas, nie długą, ale dobrą 

i błogosławioną. O czwartej exiveniant ad Process[ionem]; zob. AAWr, V 26a: 
26 marca 1717 r.

62 Tamże.
63 Tamże, 25 marca 1718 r.; również ojcowie Alan i Krzysztof zaraz po otrzymaniu 

rubrycel zapłacili za nie; zob. tamże, 26 marca 1718 r.
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ułatwić w nich udział wiernym64. Takie, bardzo lakoniczne, przedstawie-
nie przywileju zrodziło jednak wątpliwości. Stąd, ponieważ w 1723 r. 
święto Zwiastowania ponownie przypadło w Wielki Czwartek, przeor 
szczegółowo już opisał przebieg jego celebracji. Kazanie wygłoszono 
o Zwiastowaniu. O godzinie 6.30 odprawiono czytaną mszę świętą 
według formularza wielkoczwartkowego (de die Coenae) z aplikacją 
za zmarłych; o 8.00 czytaną mszę świętą de Beata Virgine de die Coenae, 
a po niej wygłoszono trwające do 9.00 kazanie; następnie odprawio-
no uroczystą mszę świętą, jak pozostałe in die Coenae; a po mandatum 
biednych i nieszporach o 15.00 odprawiono mandatum w konwencie, 
w którym opat, z powodu przybyłych gości, nie wziął jednak udziału65. 
Drugi dekret dotyczył święta różańca świętego. Zezwalał on na jego 
uroczysty obchód, odmawianie w tym dniu oficjum i celebrowanie 
mszy świętej według formularza tego święta66. W celu odnowienia go 
4 kwietnia 1717 r. klasztor otrzymał z Rzymu na siedem lat odpust dla 
uprzywilejowanego ołtarza Krzyża Świętego oraz odpusty dla swych 
kościołów św. Marii Magdaleny i w Stanicy67. Opat zezwolił zaś mni-
chom 29 kwietnia 1718 r. na odprawianie mszy świętej za zmarłych 
w święta XII-lekcyjne świętych: Antoniego opata, Agnieszki, Agaty, Jana 
i Pawła, Henryka, odnalezienia św. Szczepana, Stefana Węgierskiego, 
Karola Boromeusza, Cecylii, Klemensa i Łucji68. W liturgii klasztornej 
uczestniczyli również przedstawiciele okolicznej arystokracji69.

Rudzcy cystersi już w 1. połowie XVII w. pracowali jako duszpa-
sterze poza terenem swego opactwa. Marcin Gdulius do swej śmier-
ci w 1642 r. był proboszczem w podgliwickiej Brzezince70. W tym 

64 Tamże, 24 marca 1717 r.
65 Tamże, 25 marca 1723 r.
66 Tamże, 24 marca 1717 r.
67 Tamże, 4 kwietnia 1717 r.
68 Tamże.
69 Podczas procesji, którą w niedzielę w oktawie Bożego Ciała 1717 r. odprawiono 

przez kościół i ambit, do klasztoru przybył hrabia Wieyowski, przez klauzurę 
wszedł do kościoła, zbliżywszy się do Najświętszego Sakramentu, uklęknął, 
a po otrzymaniu świecy, uczestniczył w niej już do końca. Tamże, 30 maja 
1717 r.; następnego dnia uczestniczył wraz z żoną w procesji odprawianej po 
nieszporach; zob. tamże, 1 czerwca 1717 r.

70 H. Gerlic, Proboszczowie parafii diecezjalnych terenu tzw. „wielkich” Gliwic, „Rocz-
nik Muzeum w Gliwicach”, 15, 2000, s. 328.
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 samym czasie przejęli też zapewne z rąk duchownych diecezjalnych 
parafie znajdujące się pod swym patronatem. W 1645 r. w Bojkowie 
proboszczem był już cysters71. Z czasem praca duszpasterska stała 
się normalnym zajęciem mnichów. W przeciwieństwie do Dolnego 
Śląska, gdzie w niektórych okolicach zdominowali oni duszpaster-
stwo72, na Górnym Śląsku posiadali zaledwie sześć parafii, z czego 
pięć na terenie opactwa rudzkiego: w Stanicy (Rudach), Boguszowi-
cach, Bojkowie, Maciowakrzu i Żernicy73. Stąd też jeszcze w XVIII w. 
zaledwie sześciu mnichów rudzkich pracowało w duszpasterstwie 
parafialnym74. Dopiero za czasów ostatniego z opatów, Bernarda Gal-
bierza, nastąpiło zaangażowanie większej liczby profesów rudzkich, 
podobnie jak jemielnickich, w pomoc duszpasterską w górnośląskich 
parafiach diecezjalnych. Związane było to z apelem Generalnego 
Wikariatu, który w związku z brakiem duchowieństwa diecezjalnego 
jeszcze w 1806 r. zwrócił się do zakonów z prośbą o oddelegowanie 
do duszpasterstwa w parafiach diecezjalnych kapłanów znających 
język polski. Z klasztorów cysterskich pozytywnie odpowiedziały na 
ów apel jedynie obydwa klasztory górnośląskie75. Znacznie wzrosła 
zatem liczba rudzkich cystersów-duszpasterzy. W czasie sekularyzacji 
było ich już jedenastu76.

Z prawem patronatu związany był obowiązek troski o budynki 
parafialne. Opaci rudzcy okazali się pod tym względem dobrymi me-
cenasami. Szczególnie zapisał się w tym względzie opat Józef von Stra-
chwitz. Na czas jego rządów przypada rozbudowa kościoła w Boguszo-
wicach, dokąd już 15 marca 1717 r. udał się w towarzystwie przeora, 
aby dokonać pomiarów miejsca pod przyszłą świątynię. Podróży tej 
towarzyszyło opisane przez autora Diariusza nieszczęśliwe wydarzenie. 

71 Tamże, s. 307; F. Wolnik, Liturgia śląskich cystersów w średniowieczu, Opole 2002, 
s. 121.

72 H. Gerlic, Rewerenda, s. 173–178; zob. J. Mandziuk, Historia Kościoła katolickiego 
na Śląsku. Czasy nowożytne, t. 3/1 (1742–1845), Warszawa 2007, s. 123, 125–126, 
128.

73 H. Gerlic, Rewerenda, s. 174; H. Grüger, Die schlesischen Ordengeistlichen, s. 227–
229; zob. tamże, J. Mandziuk, Historia, s. 129.

74 J. Mandziuk, Historia, s. 129.
75 H. Gerlic, Rewerenda, s. 175–176.
76 Tamże, s. 176; H. Grüger, Die schlesischen Ordengeistlichen, s. 227–229; zob. 

J. Mandziuk, Historia, s. 337.
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Po spożyciu posiłku opat i przeor wybrali się w powrotną podróż, 
zatrzymując się po drodze u hrabiego Węgierskiego w Rybniku. Ten 
przyjął ich uniżenie i ogromnie ucieszył się z przybycia opata. Po za-
chodzie słońca wsiedli do powozu i ruszyli w kierunku Rud. W Olczy, 
podczas przeprawy przez Rudę, „deliny” mostka „przeważyły się pod 
koniami”, a przeor wypadł z kolasy i wpadł do rzeczki, która wylała 
w tym miejscu. Cały znalazł się pod wodą. Na tyle zachował jednak 
przytomność, że wydostał się na wyższy grunt i wyciągniętymi rękoma 
złapał się gałęzi. Przybyły z pomocą chirurg wyciągnął go ze Szpalkiem 
z wody, a po rozebraniu do koszuli, otulił płaszczem i tak przybył 
do klasztoru. W rozlewisku utonął tylko trzcinowy kij i rękawiczki77. 
13 kwietnia 1717 r. ojciec Krzysztof przybył do klasztoru w sprawie 
budowy kościoła i cieśli78.

Jako zakon pielęgnujący kult maryjny cystersi rudzcy rozwijali go 
również w swoim opactwie, gdzie sami i podlegli ich pieczy duszpa-
sterskiej wierni czcią otaczali obraz Rudzkiej Pani. Widząc pielgrzy-
mów, którzy w drodze do Częstochowy zatrzymywali się i odpoczywa-
li w cieniu murów opactwa, łącząc swój pobyt w Rudach z noclegiem 
i zapewne mszą świętą sprawowaną w kościele klasztornym, mnisi 
podjęli próbę propagowania Jej kultu wśród przybyszów. Witali ich 
orkiestrą, rozdawali drukowane w Ołomuńcu obrazki z podobizną 
swej rudzkiej Pani. Przy kościele klasztornym wzniesiono w latach 
1723–1726 kaplicę Matki Boskiej, którą opat Strachwitz 15 września 
1726 r. uroczyście poświęcił i konsekrował w niej ołtarz, w którym 
umieszczono otaczany czcią obraz. Uroczystej mszy świętej ponty-
fikalnej towarzyszyły uroczyste śpiewy, dwie orkiestry, ustawieni 
w chórze zakonnym muzycy z Żor i Koźla, pozytyw i dobosze. Kaplica 
przyciągała uwagę wiernych swym wystrojem, a splendoru sprawo-
wanej w niej liturgii dodawały haftowane w kwiaty antepedia, ornaty 
i srebrne kandelabry, dar opata Strachwitza79.

Cystersi rudzcy utrzymywali kontakt z Kongregacją św. Barbary 
w Kirchdorfie na terenie opactwa cysterskiego w Schlierbach w Au-
strii. W samych Rudach św. Barbara cieszyła się zaś szczególnym kul-
tem. 4 grudnia mszę świętą odprawiał przy jej ołtarzu sam opat, a do 

77 AAWr, V 26a: 15 marca 1717 r.
78 AAWr, V 26a: 13 kwietnia 1717 r.
79 H. Gerlic, O kulcie obrazu Matki Bożej, s. 260–261; zob. F. Wolnik, Liturgia, s. 402.
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klasztoru zjeżdżali się liczni goście. 13 września 1736 r. opat Bernard 
Thill powołał do życia Bractwo św. Barbary, które 13 lutego 1739 r. 
kanonicznie erygował papież Klemens XII. Poza publiczną czcią od-
dawaną św. Barbarze i modlitwami o błogosławioną śmierć dla siebie 
i swoich bliskich, członkowie bractwa zobowiązani byli do częstego 
przystępowania do spowiedzi i przyjmowania komunii świętej. Siedem 
razy w ciągu roku mogli przy nawiedzeniu jej ołtarza uzyskać odpusty, 
które mieli prawo ofiarować za siebie lub swoich bliskich zmarłych. 
Na konwenty i święto patronalne ściągały tłumy wiernych, spowiadali 
się i przyjmowali komunię. Wśród przybywających nie brakowało 
duchowieństwa, okolicznych proboszczów, gliwickich reformatów, 
wodzisławskich i kozielskich minorytów oraz dominikanów. Opiekę 
nad bractwem sprawował jego promotor, jeden z mnichów rudzkich, 
a sami mnisi bądź zaproszeni goście, duchowni diecezjalni, głosili 
kazania80. Swego promotora, micha cysterskiego z konwentu rudz-
kiego, posiadało również istniejące tam w latach 1698–1810 bractwo 
różańcowe w Bojkowie81.

4 kwietnia 1717 r. trzej mnisi rudzcy, Michał Michalek, Henryk 
Deponte i Florian Windecker, otrzymali na siedem lat prawo uwal-
niania od herezji82. Rozpoczął się owocny czas konwersji i składania 
na ręce mnichów wyznania wiary. Już 7 listopada 1718 r. złożyła je 
wobec przeora oraz ojca Michała Zuzanna Polonka, heretyczka z terenu 
Polski, która z powodu wiary uciekła od swych rodziców. Również 
po upływie owych siedmiu lat mnisi kontynuowali działalność reka-
tolizacyjną. Konwersji dokonywano głównie przed obrazem Matki 
Bożej. Tam najprawdopodobniej w 1726 r. doszło do konwersji Jadwigi 
Sliwkowej, służącej z Cieszyna. Za przygotowanie kandydatów odpo-
wiadał podprzeor, ojciec Wawrzyniec Proske. W 1727 r. złożył przed 
nim wyznanie wiary i został uwolniony od herezji pewien luteranin, 
a w 1728 r., pochodząca z Saksonii i pouczona przez niego wcześniej 
o zasadach wiary katolickiej, Konstancja, młoda kobieta rycerskiego 
rodu wyznania kalwińskiego, córka pułkownika, a żona predykanta. 
Przez dwa tygodnie przygotowywał następnie do konwersji i wy-
jaśniał wszystkie wątpliwości co do wiary katolickiej Wenigerowi, 

80 H. Gerlic, O kulcie obrazu Matki Bożej, s. 263–265.
81 F. Wolnik, Służba Boża, s. 100–101; H. Gerlic, Regestrum, s. 122–123.
82 AAWr, V 26a: 4 kwietnia 1717 r.
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arendarzowi w Sławięcicach bądź Kotlarce (Kotlarnia), zanim do-
puścił go 23 września tego roku do złożenia prywatnego wyznania 
wiary i uwolnił od herezeji. Praktyka składania tam wyznania wiary 
przez nawracających się heretyków przetrwała co najmniej do lat 40. 
 XVIII w. Z kolei 23 grudnia 1742 r. profesionem fidei złożyła tam i przyjęła 
komunię świętą, pouczona w klasztorze przez ojca Niwarda Mentla 
o prawdach wiary katolickiej, a poprzedniego dnia wyspowiadana 
i publicznie uwolniona od herezji, Karolina Eleonora Pelchrzim von 
Trzenkowitz. W tym samym celu przybyła do Rud córka pszczyńskiego 
kowala, luteranka Anna Teresa Trusskowna, która złożyła 21 grud-
nia 1743 r. uroczyste wyznanie wiary w kościele klasztornym, oraz 
jej współwyznawczyni Joanna Libiger, Ślązaczka ze Złotego Stoku, 
18 lipca 1744 r. uwolniona przez ojca Wawrzyńca od herezji. 29 grudnia 
1746 r. przybył do klasztoru zwolniony ze służby huzar z regimentu 
Soldaniana. Był on Rusinem, schizmatykiem. Prosił w związku z tym 
o przygotowanie do przyjęcia wiary katolickiej, czego podjął się ojciec 
Błażej Maywalder. 15 grudnia 1746 r. przybył z Białej w celu przygoto-
wania się do przyjęcia wiary katolickiej i chrztu, rekomendowany przez 
tamtejszego proboszcza i archiprezbitera Trzensiglowskyego, około 
trzynastoletni Żyd, Jonasz Rewik, którego przeor ochrzcił 21 grudnia 
w kaplicy Mariackiej83.

Powierzone zakonnikom zadanie wymagało odpowiedniego przy-
gotowania intelektualnego. Skoro mieli przygotowywać innowierców 
do jedności z Kościołem, potrzebowali odpowiedniej wiedzy, a tej 
mogła im dostarczyć literatura z zakresu teologii polemicznej, którą 
mnisi gromadzili w bibliotece klasztornej84.

Na uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, św. Ber-
narda, rocznicę konsekracji kościoła klasztornego i z okazji Wszystkich 
Świętych mnisi zapraszali kaznodzieję spośród duchowieństwa zakon-
nego czy diecezjalnego. Na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny85, 

83 H. Gerlic, O kulcie obrazu Matki Bożej, s. 262–263.
84 Stanisław Misura sprawił dla niej w 1773 r. polemizujące z protestantyzmem 

Gruendlichen Antwort Jana Mikołaja Weisslingera i Scientia salutis franciszka-
nina Kiliana Kazenbergera; Bernard Galbiers w 1788 r. Hoestnoethige Warnung 
an alle Alojzego Merza; zob. H. Gerlic, Gimnazjum cysterskie w Rudach. Program 
nauczania i wychowania, w: Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku, red. A. Barciak, 
Katowice 2002, s. 92.

85 H. Gerlic, O kulcie obrazu Matki Bożej, s. 256.
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kiermasz86 i Wszystkich Świętych ― gliwickiego reformatę87, wyjątko-
wo raciborskiego franciszkanina88, a na św. Bernarda ― raciborskiego 
dominikanina bądź duchownego diecezjalnego, czasem zakonnika 
z innego górnośląskiego klasztoru89. Mnichom rudzkim pozostawiano 
początkowo kazanie w czasie odpustu św. Marii Magdaleny90 i w święto 
św. Józefa91. Wyjątkowo tylko stawali na ambonie w rocznicę konsekracji 
swego kościoła92 i św. Bernarda. Z czasem zastąpili jednak reformatów 
w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny93 i Wszystkich 
Świętych94. Osobiście głosili również słowo Boże w czasie konwentów 
bractwa św. Barbary i w samo święto jego patronki, 4 grudnia95. Raz 
jedynie udali się z kazaniem do innego klasztoru96. Przygotowywali się 
do nich, sięgając po aktualną literaturę kaznodziejską97.

Uroczystości i święta ściągały do Rud tłumy wiernych, wśród 
których nie zabrakło przedstawicieli śląskiej szlachty98. Do zadań 

86 Tamże, s. 259.
87 Tamże, s. 260.
88 Tamże, s. 259–260.
89 Tamże, s. 256.
90 Tamże, s. 254.
91 Tamże, s. 257.
92 Tamże, s. 259.
93 Tamże, s. 256.
94 Tamże, s. 260.
95 Tamże, s. 265.
96 Ojciec Michał Michalek udał się 3 października 1717 r. w związku ze świętem 

św. Franciszka z kazaniem do klasztoru gliwickich reformatów; zob. H. Gerlic, 
Cystersi „górnośląscy” spowiednikami cysterek trzebnickich, w: Cysterki w dziejach 
i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej, Materiały 
z 8. Międzynarodowej Konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fun-
dacji opactwa cysterek w Trzebnicy. Trzebnica, 18–21 września 2002 r., red. A.M. 
Wyrwa, A. Kiełbasa, J. Swastek, Poznań 2004, s. 147.

97 W bibliotece dawnego opactwa w Rudach znajdujemy: wydane w 1746 r. 
w oficynie Martina Veitha w Augsburgu i Würzburgu Betrachtungen auf alle Taeg 
des Jahrs, jezuity Antonio Boissieu, sprawione dla użytku mnichów w 1788 r. 
przez Bernarda Galbiersa Christenlehr Predigten in welchen die Gebot Gottes Le-
opolda Fraydta, jezuity-misjonarza (wydane w 1766 r. przez oficynę Johanna 
Thomasa Edl. von Trattnern); korzystali też zapewne z dwutomowego dzieła 
tego autora Christenlehr Predigten, wydanego w 1771 r. przez oficynę Josepha 
Wolffa w Augsburgu i Innsbrucku.

98 H. Gerlic, O kulcie obrazu Matki Bożej, s. 254–260.
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duszpasterskich należało również słuchanie spowiedzi wiernych przy-
bywających do klasztoru z racji odpustów, uroczystości zakonnych 
i świąt, oraz członków bractwa św. Barbary. Mnisi musieli wyspo-
wiadać kilkuset, a czasem nawet ponad dwa tysiące penitentów99. 
Zachowane w bibliotece książki świadczą o poważnym traktowaniu 
tak ważnej i odpowiedzialnej posługi, do której przygotowywali się, ko-
rzystając z aktualnej literatury penitencjarnej100. Mnisi służyli również 
pomocą duszpasterską, o którą prosili okoliczni właściciele ziemscy101.

Przejściowo pełnili też obowiązki spowiedników cysterek trzebni-
ckich. Konwent tamtejszy znajdował się pod opieką opata lubiąskiego. 
On też wyznaczał spowiednika mniszek z grona profesów lubiąskich102. 
Kłopoty personalne, z którymi konwent lubiąski borykał się po wojnie 
trzydziestoletniej, zmusiły ówczesnego opata Arnolda Freibergera do 
szukania spowiednika poza Lubiążem. Wybór padł na mały konwent 
jemielnicki, gdzie mnisi władali również językiem polskim. Na czas 
rządów opata Józefa von Strachwitza przypada spór z władzami die-
cezjalnymi o prawo obsadzania spowiednika. Ustanowiony sędzią 
przez Stolicę Apostolską, opat uznał prawa Lubiąża. Wkrótce jednak 
opat lubiąski Ludwik Bauch (1696–1729) postanowił pozbyć się konku-
rencyjnych spowiedników jemielnickich. W 1722 r. zażądał od opatki 
odprawienia ich nadzwyczajnego spowiednika ojca Gerarda Seemana. 
Ponieważ w Jemielnicy nie znalazł się wówczas żaden zakonnik go-
towy do przejęcia jego stanowiska, w 1723 r. odmówiono tamtejszym 
profesom dalszego pełnienia ich funkcji. Powierzono ją duchownemu 

99 Tamże, s. 257–260, 264–265.
100 Spowiednicy mieli później do użytku wydane w 1777 r. we Wrocławiu, a za-

wierające wskazania dla spowiedników Reden von den Geheimnissen des leidenden 
Heilandes Josepha Haberkorn von Habersfelsa oraz sprawione dla biblioteki 
klasztornej w 1788 r. przez Bernarda Galbiersa, a wydane w 1778 r. w Augs-
burgu Subsidia Sacri Tribunalis ad instructionem practicam confessari Gabriela 
Wünnhardta; zob. H. Gerlic, Gimnazjum cysterskie, s. 92.

101 Na prośbę tamtejszego właściciela hrabiego Wieyowskiego ojciec Florian 
[Windecker] udał się na czas Bożego Narodzenia 1716 r. do Sierakowic, by 
celebrować świąteczną liturgię i posługiwać w czasie wakatu na tamtejszej 
parafii; zob. AAWr, V 26a: 24 grudnia 1716 r.; na prośbę właściciela Pilchowic, 
barona Reiswitza 6 stycznia 1717 r. odprawiał tam ojciec Henryk; zob. AAWr, 
V 26a; a w niedzielę pasyjną 1717 r. ojciec Florian [Windecker]; tamże, 14 marca 
1717 r.

102 H. Gerlic, Cystersi „górnośląscy”, s. 134.
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diecezjalnemu, Augustynowi Walentemu Cebulce z Górnego Śląska103. 
W marcu 1724 r. opaci rudzki i kamieniecki przeprowadzili na zlecenie 
opata generalnego wizytację konwentu trzebnickiego. Jeszcze przed po-
wrotem Strachwitza do Rud, 17 marca wezwano do klasztoru doświad-
czonego duszpasterza, ojca Michała Michalka, aktualnego proboszcza 
w Boguszowicach. Wręczono mu dwie księgi: in folio in albo paergamino 
i dekrety Soboru Trydenckiego cum declarationibus, z poleceniem przy-
gotowania się do egzaminu na spowiednika cysterek trzebnickich i wy-
jazdu do Trzebnicy. Po dwu tygodniach spędzonych w Rudach wysłano 
go 31 marca. Po drodze zatrzymał się we Wrocławiu, gdzie 7 kwietnia 
złożył egzamin na spowiednika mniszek trzebnickich, a 12 kwietnia 
napisał, że w Trzebnicy przyjęto go z wszystkimi honorami. Jedenaście 
lat (1724–1736) spędził w tamtejszym klasztorze, gdzie zmarł 1 lute-
go 1736 r. Zyskał sobie najwyższe uznanie tamtejszego konwentu104. 
Opat lubiąski nie dawał za wygraną i zwrócił się z prośbą o zbadanie 
zaistniałej sytuacji do opata generalnego. W ustanowionej w tym celu 
specjalnej komisji, obok opata Otto von Sedlitza z prowincji czeskiej, 
znalazł się znów Józef von Strachwitz. Komisarze 31 maja 1726 r. opo-
wiedzieli się po stronie mniszek. Stwierdzili, że opatki mają prawo 
poszukiwać leciwego polskiego spowiednika i przedstawić go opatowi 
lubiąskiemu, w każdym klasztorze należącym do wikariatu śląskiego. 
Dodali ponadto, że opat nie powinien mieć nic przeciwko temu, że 
opatka prosi o kapłana z konwentu jemielnickiego czy rudzkiego, aby 
raz czy dwa razy w roku wyspowiadać się u niego. Po śmierci ojca 
Michała cystersi jemielniccy powrócili do pełnienia swych zadań i do 
sekularyzacji służyli mniszkom trzebnickim105.

Na obrazie mnicha cysterskiego w Rudach zaważyła wreszcie decy-
zja opata Bernarda Thilla, który proszącym o to uczniom pozwolił na 
kontynuowanie w klasztorze nauki przerwanej działaniami wojennymi. 
Po tym jak syntaksyści rozpoczęli 4 listopada 1744 r. naukę pod kierow-
nictwem ojca Stanisława Misury, rozniosła się wiadomość o gimnazjum 
w Rudach. Do klasztoru zaczęli przybywać kolejni petenci. Już 21 li-
stopada opat zezwolił zatem na studium poezji i retoryki, a w święto 

103 Tamże, s. 135–137.
104 Tamże, s. 137, 146–147.
105 Tamże, s. 137–138, 147–151.
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św. Barbary 1744 r. dokonał oficjalnego otwarcia gimnazjum106. Do-
tychczas mnisi rudzcy mieli doświadczenie pedagogiczne jedynie jako 
nauczyciele szkoły parafialnej107 bądź profesorowie wewnętrznego 
studium filozoficzno-teologicznego108. Teraz stanęli wobec nowego 
wyzwania. Dzięki pracy czterdziestu nauczycieli, dłużej czy krócej 
zatrudnionych w gimnazjum109, ponad dwa tysiące młodzieńców ze 
Śląska, Moraw i Królestwa Polskiego mogło nie tylko podjąć w Rudach 
edukację, ale zakończyć ją uzyskaniem dyplomu. Przykładne życie 
nauczycieli, rudzkich cystersów, zaowocowało licznymi powołaniami 
do kapłaństwa, które wybrało co najmniej 527 jego absolwentów110. 
Formacji duchowej uczniów służyła założona w 1747 r. sodalicja ma-
riańska111. Cystersi rudzcy zaangażowali się ponadto w reformę ślą-
skiego szkolnictwa parafialnego, kształcąc w otwartym tam w 1765 r. 
seminarium kadrę nauczycielską112.

W nauczaniu uczniów poezji cystersi rudzcy posługiwali się zapew-
ne wydanym w 1733 r. we Wrocławiu dziełem jezuity Jana Bucelleni 
Auxilia poetices seu officinae pithetorum, appellativorum, substantivorum, 
adjectivorum, którego z całą pewnością używał jeszcze w 1798 r. ojciec 
Michał Makosch, podpisując książkę swoim imieniem. On też pozo-
stawił po sobie sporządzone w 1780 r. w Rudach rękopiśmienne Ru-
dimenta cantus choralis, którymi posługiwał się w 1800 r. ojciec Aleksy 
Kafka113. W bibliotece rudzkiej znajdowało się też zapewne, niestety 

106 H. Gerlic, Szkoły cysterskie w Rudach, w: Cystersi w Rudach, red. F. Wolnik, Opole 
2009, s. 127–130.

107 Tamże, s. 125–126.
108 Tamże, s. 114–122.
109 E. Borutzki, J. Czekal, F. Czwilinski, J. Fryschtatzki, B. Galli, B. Gandyk, A. Gilge, 

G. Giller, K. Goeber, S. Haagen, A. Hrabak, A. Joseph, A. Kaffka, K. Kinzer, 
F. Kubaczek, L. Kustos, M. Makosch, T. Matheika, B. Maywalder, H. Matzke, 
A. Meiss, S. Misura, P. Opperskalski, M. Promny, U. Raczek, G. Ruske, E. Schir-
meisen, P. Schwartz, M. Slezina, F. Sobeczko, E. Solich, M. Straka, J.N. Szczirba, 
R. Terluch, X. Tlach, M. Toepper, J. Wagner, T. Weiss, B. Wodack, F. Wrazidlo; 
zob. H. Gerlic, Gimnazjum i inne szkoły cysterskie w Rudach Wielkich 1744–1816 
w świetle „Origo humaniorom studiorum Raudae”, Wrocław 1983, s. 159–166 (ma-
szynopis, egzemplarz autorski).

110 H. Gerlic, Szkoły cysterskie w Rudach, s. 137–138.
111 F. Wolnik, Służba Boża, s. 86–100.
112 H. Gerlic, Szkoły cysterskie, s. 141–146.
113 Tamże, s. 92.
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dziś niezachowane, jedno z dzieł jezuity, kaznodziei katedralnego 
w Augsburgu, pisarza i poety Franciszka Neumayera (Neymayra) 
(1697–1765). Już w 1747 r. ukazały się w Ingolstadt jego sztuki o tema-
tyce duchowej zatytułowane Theatrum asceticum, a w 1754 r. Mundus in 
maligno positus. W 1760 r. wydano w Augsburgu jego dramaty, w dziele 
zatytułowanym Theatrum politicum114. Stanowiły one przedmiot zainte-
resowania ojca Krzysztofa Kincera, który wykorzystywał je w teatrze 
szkolnym. 15 sierpnia 1787 r. wystawił sztukę Neumayera De vocatione 
Divina, którą 20 sierpnia powtórzono ze względu na przybyłych do Rud 
licznych gości, a 20 lipca 1789 r. zaprezentował widzom niemieckoję-
zyczną sztukę poświęconą kultowi Najświętszej Maryi Panny. Stamtąd 
też mogła pochodzić bliżej nieznana niemieckojęzyczna sztuka, którą 
17 sierpnia 1787 r. podstępnie wystawili sami uczniowie115.

Działalność gospodarcza i handlowa

W klasztorze mnisi pełnili liczne obowiązki, które powierzano im 
zazwyczaj w czasie kapituł116. Po przekazaniu funkcji czy zlecaniu 
jakiegoś zadania mnicha zapoznawano z konstytucjami określającymi 

114 H. Gumbel, Neumayr, w: Lexikon für Theologie und Kirche, t. 7, Freiburg im 
 Breisgau 1957–1967, s. 914–915.

115 H. Gerlic, Gimnazjum cysterskie, s. 99–100; tenże, Teatr szkolny przy gimnazjum 
cysterskim w Rudach Wielkich (1745–1794), „Studia Teologiczno-Historyczne 
Śląska Opolskiego”, 6, 1978, s. 322.

116 9 grudnia 1716 r. dotychczasowy podprzeor Aleksy [Dworski] został przeorem, 
Augustyn [Albert] podprzeorem, Tadeusz [Waniek] pozostał na stanowisku 
prowizora, Franciszek [Friedrich], który pozostał na stanowisku westiariusza 
został dodatkowo prefektem culinae. Michał [Michalek], duszpasterz w Stanicy, 
objął również zadania magistra nowicjatu, stąd przydzielono mu do pomocy 
Henryka [Deponte]; zob. AAWr, V 26a. 9 stycznia 1717 r. podprzeor (Augustyn) 
został kantorem, a Michał [Michalek] succentorem, Stefan [Kubidlo] zakrystia-
nem, odpowiedzialnym za porządek w chórze, innych miejscach i za obsługę 
małego zegara, Ambroży [Seemann] odźwiernym i refektariuszem. 3 marca 
1718 r. Michał [Michalek], proboszcz w Stanicy, został inspektorem klasztor-
nej kuźnicy, a Tadeusz [Waniek] zarządcą dóbr bojkowskich, pilchowickich 
i innych. Do pomocy przydzielono mu ojca Henryka [Deponte], który według 
dyspozycji Tadeusza miał zarządzać dobrami położonymi wokół klasztoru.
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jego obowiązki117. Przygotowując ich do tego, mniejsze zadania adep-
tom do zakonu powierzano już w czasie nowicjatu i studiów118. Po-
nieważ klasztor rudzki prowadził szeroko zakrojoną działalność go-
spodarczą119, spoczywał na nich również ciężar jej nadzorowania120.

W czasie żniw udawali się w celu nadzorowania żeńców do poszcze-
gólnych wsi klasztornych121. Po Bożym Narodzeniu mnisi wyruszali 
z kolędą122. Załatwiali też różne sprawunki123. W celu pozyskania go-
tówki zajmowali się sprzedażą wytworzonych produktów124. Wypłacali 

117 26 marca 1718 r. odczytano je inspektorowi kuźnic, ojcu Michałowi [Michalko-
wi], i prefektowi kuchni klasztornej, o. Stefanowi [Kubidle]; a 28 prowizorowi, 
ojcu Tadeuszowi [Wańkowi], i subprowizorowi, ojcu Henrykowi [Deponte]. 
Tamże.

118 Mikołajowi [Slawikowskiemu] powierzono 9 stycznia 1717 r. zadania pomocni-
ka szatniarza (vestiarius) i obsługę wielkiego zegara, a Wawrzyńcowi [Proske] 
odźwiernego (ianitor) kościoła; zob. tamże.

119 A. Potthast, Geschichte, s. 174–202; H. Gerlic, Regestrum, s. 123–138.
120 Henrykowi [Deponte], który 9 grudnia 1716 r. został pomocnikiem duszpasterza 

stanickiego Michała [Michalka], zlecono również zadania inspektora kuźnic 
i huty szkła; zob. AAWr, V 26a; 12 marca 1717 r. przeor wraz z ojcem Piotrem 
[Balderem] przeprowadzili wizytację wszystkich urządzeń w słodowni (po-
lentaria domo), browarze i piwnicach z piwem i wpisali je do inwentarza; zob. 
tamże.

121 30 lipca 1717 r. przeor udał się w związku z tym z ojcem Stefanem [Kubidlą] 
do Dobieszowa. Pierwszy miał nadzorować żeńców w Dobieszowie, a drugi 
w Dobrosławicach; zob. tamże.

122 26 grudnia 1716 r. wysłano z dwudniową kolędą do Rud ojca Franciszka [Frie-
dricha], do Stodół ojca Henryka [Deponte], a ponieważ opat musiał udać się 
następnego dnia do Goli, zastąpił go ojciec Piotr [Balder]; do Jankowic wysłano 
ojca Wilhelma [Jachlinka], do Małych Rud ojca Piotra [Baldera]; zob. tamże. 
Ten 1 stycznia 1717 r. odwiedził z kolędą mieszkańców Brantolki, Przerycia 
(Przerytagor) i Szklarni (Vitriaria); zob. tamże. W styczniu odbyła się kolęda 
w Bargłówce, dokąd wysłano ojca Michała [Michalka]; zob. tamże, 3 stycznia 
1717 r.

123 10 stycznia 1717 r. klasztor zawarł z Simonem Lebelem umowę w sprawie 
sygnetu dla opata. W zamian obiecali mnisi 3. Colessas antiqv.?, dwadzieścia 
pięć cetnarów żelaza oraz szkło (vitris) za 15 talarów, zob. tamże; ponieważ 
złotnik zażądał znacznie mniejszej zapłaty, już 22 stycznia uiścili należność 
(dissolutus contractus); zob. tamże.

124 14 stycznia 1717 r. należność za sprzedane mu szyby i z tytułu dochodów 
przysłał starosta (dominus capitaneus); zob. tamże.
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należności125 i nadzorowali finanse klasztorne126. W Bojkowie nadzoro-
wali czynsze gromadzone przez witryków na rzecz kościoła, fundacje 
mszalne i na rzecz bractwa różańcowego oraz prowadzoną gospodarkę 
kapitałem kościelnym – pożyczki127. Udzielali pożyczek właścicielom 
ziemskim i dbali o to, by dłużnicy w terminie wywiązywali się ze 
spłatą należnych czynszów128. Troszczyli się też o fundusze należące 
do fundacji, stąd też starali się o wyegzekwowanie od dłużników na-
leżnych im czynszów129. Przeor z opatem sporządzał rachunki, wykaz 
należności i dochodów130. Zabiegali również, chociaż bezskutecznie, 
o poszerzenie swych posiadłości ziemskich131.

Mimo że produktów rolno-spożywczych na stół klasztorny dostar-
czały wsie i folwarki, niektóre, zwłaszcza te, których nie produkowano 
we własnym zakresie, bądź było ich za mało, zakonnicy musieli naby-
wać. Udawali się po nie do okolicznych miast i na dwory właścicieli 
ziemskich. Bób, a zapewne również inne artykuły spożywcze, nabywa-
no w Rybniku. Pszenicę, jęczmień i groch między innymi u hrabiego 
Oppersdorffa w Brzeziu, a roje pszczele i mięso (dziczyznę) w Sośnico-
wicach132. Podobny charakter miały podróże ojca Henryka [Deponte], 
którego w krótkim czasie dwukrotnie wysłano do Nysy. Za pierwszym 
razem, dla zakupienia rzeczy potrzebnych w kuchni klasztornej133, 
a w Środę Popielcową 1717 r. po należności i celem nabycia tego, co 

125 15 stycznia 1717 r. o pokrycie poniesionych wydatków prosił w liście [notariusz 
raciborski] Frydrych; zob. tamże.

126 Gdy 1 lutego 1717 r. przysłał im pisma dotyczące różnych wydatków (ciera 
interesse debitum); zob. tamże; wysłali do niego 4 lutego pismo z poleceniem, 
aby bez wymówek nadesłał przynajmniej sprawozdanie, ile za co wydał; zob. 
tamże.

127 H. Gerlic, Regestrum, s. 117–125.
128 Tamże, s. 134–136.
129 Fundacja szkolna rudzianina, wikarego gliwickiego Carpentariusza, znalazła 

się w ręku mieszczan gliwickich. Mnisi, jak 23 marca 1717 r., musieli ciągle 
zabiegać o zapłacenie przez miasto należnych im czynszów. Mieszczanie na-
desłali wprawdzie należność za jeden rok, ale zalegali wciąż z płatnościami za 
trzy lata; zob. AAWr, V 26a: 23 marca 1717 r.; H. Gerlic, Regestrum, s. 135–136.

130 AAWr, V 26a: 25 stycznia 1717 r.
131 H. Gerlic, Regestrum, s. 134–135.
132 Tamże, s. 131.
133 AAWr, V 26a: 27 grudnia 1716 r.
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niezbędne134. W Żorach nabywali miejscowe sukno135. Z Węgier, Austrii 
i Moraw sprowadzali wino136, po które często udawał się podprzeor, 
ojciec Augustyn Albert137. Kontakty handlowe utrzymywali również 
z Włochem, kupcem raciborskim138.

Jako właściciele ziemscy dbali o zachowanie swych posiadłości 
w nienaruszonym stanie, a spory graniczne starali się rozwiązywać 
pokojowo. O ile udało im się to z hrabią Hoymem i minorytami z Gło-
gówka, o tyle spory z hrabią Wengerskym ciągnęły się latami139. Klasz-
tor był też miejscem posiedzeń sądowych140. W sądach bojkowskich 
uczestniczył Tabernator, burmistrz kozielski141, a nad wioskami, okre-
ślanymi mianem Gola, sąd sprawował osobiście sam opat142.

W trosce o dyscyplinę

Opaci dokładali wszelkich starań, aby zachować regułę. Strachwitz 
w wigilię Bożego Narodzenia143, bądź w przeddzień144, przychodził 
zazwyczaj do kapitularza i wygłaszał mowę do zgromadzonych w nim 
zakonników. W 1716 r. zastrzegł sobie między innymi prawo do roz-
grzeszania wszystkich mnichów dopuszczających się spożywania mię-
sa145. Wielokrotnie sprzeciwiał się w tym czasie fundacjom mszalnym 

134 Tamże: 10 lutego 1717 r.; zob. 15 lutego 1717 r.
135 H. Gerlic, Regestrum, s. 131.
136 Tamże, s. 126–127.
137 Tamże, s. 127; AAWr, V 26a: 10 lutego i 4 marca 1717 r.
138 W związku z przesłanymi im księgami rachunkowymi (propter rationes demon-

strandos) prowizor, ojciec Tadeusz [Waniek], udał się do niego w towarzystwie 
podprzeora, aby dowiedzieć się, co zostało zapisane (qui scriptum fuit); zob. 
AAWr, V 26a: 21 stycznia 1717 r.

139 H. Gerlic, Regestrum, s. 132–134.
140 14 grudnia 1716 r. rozpoczęło się sześciodniowe posiedzenie, któremu prze-

wodniczył jako kanclerz Tabernator, burmistrz kozielski. Wezwano na nie 
poddanych ze wsi położonych w sąsiedztwie lasów; zob. AAWr, V 26a.

141 Tamże, 31 stycznia, 31 marca i 4 kwietnia 1717 r.
142 Tamże, 27 grudnia 1716 r.; skąd powrócił 4 stycznia 1717 r.
143 Tamże, 1716, 1717, 1720, 1722, 1730.
144 Tamże, 23 grudnia 1719 r.
145 Tamże, 24 grudnia 1716 r.: Inter reliqua resarvavit sibi lapsum carnis opere consu-

matum, tam fratres qui sunt intra monasterium, quam qui extra.
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i zakazywał ich przyjmowania146. W 1717 r. udzielił ogólnej reprymendy 
wszystkim żądnym parafii i mnichom zobojętniałym (letnim) w spra-
wach duchowych bądź materialnych147.

Okazję do egzorty opackiej stanowiły również kapituły odprawiane 
w sobotę przed Niedzielą Palmową. W 1721 r. wygłosił mowę na temat 
zachowania posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. Ponownie zastrzegł 
sobie prawo do rozgrzeszania naruszających zakaz spożywania mięsa. 
Zobowiązał każdego, mającego jakiekolwiek podejrzenia w tej materii 
w stosunku do innego współbrata, aby go o tym powiadomił. Spowied-
nikowi zaś nakazał odsyłać takiego do siebie. Gdyby zaś dopuszczający 
się tego wykroczenia nie chciał dobrowolnie udać się do niego, miał 
go sam doprowadzić na mocy posłuszeństwa. Przeorowi polecił nato-
miast, aby każdemu z zakonników wypłacał pieniądze potrzebne na 
utrzymanie148. Po roku powrócił do poruszonego tematu. Nawiązując 
do licznych fundacji i stypendiów, którymi dysponował konwent, przez 
co powstały niemałe nadużycia w nieuporządkowanym korzystaniu 
z pieniędzy, przypomniał mnichom, że o sprawach tych mówią reguła 
i konstytucje. Polecił, by żaden z nich nie trzymał przy sobie więcej, niż 
to, co ustaliła ostatnia Kapituła Generalna, a wszystkie pieniądze odda-
wał przełożonemu klauzury. Dla zachowania reguły zakazał również 
posiadania zbędnych rzeczy i odzienia. Ponieważ nadużywanie wina 
prowadziło do trwonienia uzyskiwanych stypendiów, polecił przeło-
żonym, by zwracali uwagę na to, czy któryś z mnichów nie uległ owej 
szkodliwej rozrzutności. Świadomy zaś zagrożenia nałogiem zakazał 
starszym nadmiernego częstowania młodych mnichów winem, zwłasz-
cza węgierskim. Otrzymującym pozwolenie na spotkanie z rodzicami 
i przyjaciółmi mieli wskazać odpowiednie miejsce i określić czas jego 
trwania oraz wydzielić porcję wina odpowiednią do jego rodzaju czy 
liczby osób. Kiedy jednak przydzielanie każdemu porcji wina przera-
dzało się w ogólną pijatykę, wprowadzało nieporządek i zaniedbania, 
zakazał tej praktyki. Zabronił również zmuszania do stawiania wina 
przybywających do klasztoru „obcych” proboszczów149.

146 Zob. tamże, 13 maja 1717 r.
147 Tamże, 24 grudnia 1717 r.
148 Tamże, 5 kwietnia 1721 r.; zob. H. Gerlic, Regestrum, s. 138.
149 AAWr, V 26a: 28 marca 1722 r.; H. Gerlic, Regestrum, s. 138.
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Nie chodziło przy tym o zakazywanie praktykowanych zwyczajów, 
jak chociażby podawania wina do posiłku150, a jedynie o zachowanie 
umiaru w jego spożywaniu, a zapewne również uchronienie mnichów 
od groźniejszej pokusy, sięgania po mocniejsze trunki. Sprawa ta, wy-
daje się, była mu nieobca. Znał słabości swych współbraci. Gdy ojciec 
Robert został 19 stycznia 1717 r. wikarym w Bojkowie, mógł się tam 
udać jedynie dlatego, że przyrzekł, iż będzie przestrzegał zakazu picia 
chociażby odrobiny palonki (crematum) i nie będzie odwiedzał sąsied-
nich proboszczów. Przy podejmowaniu tej decyzji kierował się jedynie 
miłosierdziem. Widział bowiem, jak źle mnich ten czuł się w klasztorze, 
stąd chciał, by na lepszym powietrzu poczuł się lepiej i żył spokojnie151.

Podobnie było z pieniędzmi, do dysponowania którymi mnisi mieli 
prawo. W kasie brackiej przechowywali pieniądze, które posiadali, 
wstępując do zakonu, składane im z racji prymicji, dochody z od-
prawianych mszy świętych, posług duszpasterskich, ofiarowane im 
przez darczyńców czy samego opata i zaoszczędzone152. Sam polecił 
przecież przeorowi, aby każdemu z zakonników wypłacał pieniądze 
potrzebne na utrzymanie153, a 11 czerwca 1718 r. dokonał podziału 137 
florenów pochodzących z missalibus za lata 1716–1717154. Jego słowa 
skutkowały jednak większą wrażliwością mnichów na przywołany 
temat. Prefekt kuchni klasztornej (pater culinae praefectus) opierał się 
13 maja 1717 r. przyjęciu 50 florenów, które hrabia Hoym pozostawił 
im na septimanę155. Mnisi nadal korzystali ze swych pieniędzy i wyda-
wali je na różne potrzeby. 18 stycznia 1722 r. ojciec Henryk [Deponte] 

150 Po liturgii Wielkiej Soboty opat sam podał do posiłku wino, a do stołu usługiwał 
przeor; zob. AAWr, V 26a: 27 marca 1717 r.; w niedzielę Zmartwychwstania 
Pańskiego dał po dwie porcje wina węgierskiego; zob. tamże: 28 marca 1717 r.; 
winem częstowano najprawdopodobniej również w Wielki Czwartek; zob. 
tamże: 28 marca 1717 r.; pod nieobecność opata, ale za jego zezwoleniem, przeor 
dał 5 maja 1718 r. członkom konwentu po porcji wina do urządzonej w ogro-
dzie wieczerzy (merenda); zob. tamże: 5 maja 1718 r.; podobnie było w Wielką 
Sobotę 4 kwietnia 1722 r.: sam poczęstował mnichów porcją wina węgierskiego; 
i w Niedzielę Wielkanocną 5 kwietnia 1722 r., kiedy wypili podwójną porcję 
ufundowanego przez konwent; zob. H. Gerlic, Regestrum, s. 138.

151 AAWr, V 26a: 19 stycznia 1717; zob. H. Gerlic, Konwent, s. 168.
152 H. Gerlic, Regestrum, s. 137.
153 AAWr, V 26a: 5 kwietnia 1721 r.; zob. H. Gerlic, Regestrum, s. 138.
154 AAWr, V 26a.
155 Tamże.
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przyniósł przeorowi zimowe pończochy, które za 24 grosze nabył dla 
niego w Raciborzu, 3 lutego ojciec Wilhelm [Jachlinek] za darowane mu 
więzy oddał konwentowi swą porcję wina, a ojciec Michał [Michalek] 
dał 23 marca 1722 r. 3 floreny na wino. Również podczas rekreacji czy 
bachanalii wydawali je zazwyczaj na wino klasztorne156.

W klasztorze obowiązywał zakaz spożywania mięsa. Podawano je 
jedynie chorym mnichom157. Opat zezwalał też czasem na przygoto-
wywanie, w wyznaczone dni, nieco gotowanego mięsa dla mnichów 
pracujących fizycznie158. Pozostali musieli zadowolić się rybą159. Cieszyli 
się zatem za każdym razem, gdy pojawiało się na stole, a przeor Aleksy 
Dworski nie pominął zdaje się żadnej okazji, by odnotować tę wyjątko-
wą sytuację. W niedzielę Pięćdziesiątnicy, poniedziałek i wtorek przed 
Środą Popielcową 1717 r. czterech mnichów spożywało je w opatówce, 
sześciu w infirmerii, a pozostali, młodsi, osobno w refektarzu160. Za dys-
pensą opata podano je również następnego roku przed rozpoczęciem 
Wielkiego Postu. Przez trzy dni serwowano je siedmiu mnichom prze-
bywającym w infirmerii, na śniadanie i do obiadu, a pięciu w opatówce. 
Ponieważ było to uciążliwe dla znajdującego się tam staruszka, ojca 
Antoniego, za zgodą opata posiłek z infirmerii przeniesiono do roz-
mównicy. Ostatniego dnia po obiedzie opat przysłał mnichom pieczeń 
i kapłona oraz porcję wina161. Tylko wyjątkowym wydarzeniem można 
też tłumaczyć notatki przy opisie udanych polowań, jak: Sancti Lucii 
dies felix, in qua non comedimus lucios, sed Deus pro illis dedit nobis ferinas: 
nam intra breve tempu venati ceperunt duas damas masculas et post brevi 
aprum. Benedictus Deus (4 marca 1717 r.), Felix hodierna dies (9 stycznia 
1718 r.) czy też krótkie, ale znaczące Benedictus Deus (9 lutego 1718 r. 
i 15 grudnia 1724 r.)162.

Opata wspierał przeor. W czasie jego nieobecności zabierał głos 
na kapitule163, a ponadto dbał o porządek w klasztorze. Wraz z pod- 

156 H. Gerlic, Regestrum, s. 138.
157 F. Wolnik, Liturgia śląskich cystersów, s. 523.
158 AAWr, V 26a: 5 października 1728 r. zezwolił na to w niedziele i czwartki bratu 

Filipowi [Chudzikowi]; zob. A. Nowack, Die Priester, nr 28.
159 Zob. AAWr, V 26a: 4 marca 1717 r.
160 Tamże, 7 lutego 1717 r.
161 Tamże, 27–29 lutego 1718 r.
162 H. Gerlic, Regestrum, s. 129.
163 AAWr, V 26a: 30 grudnia 1716 r.
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przeorem wizytował cele mnichów164. Zazwyczaj nie znajdował w nich 
niczego zakazanego (inordinatum) czy nadzwyczajnego165, ale 28 marca 
1772 r. zobaczył w celi ojca Marcina dwa duże kosze pełne bezużytecz-
nych papierów, pół kopy świec i innych rzeczy166.

Co roku mnisi odprawiali dziesięciodniowe rekolekcje167. Zobo-
wiązani byli do nich również pracujący jako duszpasterze w parafiach 
opactwa rudzkiego. Na czas swej nieobecności musieli jednak zna-
leźć zastępcę. Gdy wezwany do ich odbycia ojciec Krzysztof [Frichel] 
przybył 11 lutego 1717 r. do klasztoru, ale ze względu na panują-
cą tam chorobę nie znalazł nikogo na swe miejsce dla administro-
wania parafią [boguszowicką], powrócił do parafii168. Po dziesięciu 
dniach przybył zatem ponownie169. Tym razem z powodzeniem. Do 
Boguszowic wysłano następnego dnia w zastępstwie ojca Melchiora 
[Kleinmichela]170. 23 lutego mógł zatem rozpocząć rekolekcje171. Mel-
chior powrócił 7 marca z Boguszowic172, a Krzysztof, którego opat po 
zakończeniu rekolekcji zatwierdził 8 marca na parafii boguszowickiej, 
udał się tam, by kontynuować pracę duszpasterską173. Rekolekcje od-
bywali również klerycy174.

Pod koniec XVIII w. formacji mnichów służyło zapewne również 
wydane w 1761 r. w Strasburgu Manuale, które opat Bernard Galbierz 
nabył jako podprzeor w 1787 r.175

164 Tamże, 26 czerwca 1717 r.; 13 kwietnia 1718 r.
165 Tamże, 26 czerwca 1717 r.
166 H. Gerlic, Regestrum, s. 138.
167 8 stycznia 1717 r. rozpoczął je Robert [Brzezanski]; 13 lutego Tadeusz [Wa-

niek]; w dniach 19–28 lutego 1717 r. odprawił opat; 6–15 marca 1717 r. Michał 
[Michalek]; 7–16 kwietnia 1717 r. Piotr [Balder]; 4–13 listopada 1717 r. przeor; 
27 listopada 1717 r. rozpoczęli Nivard [Menter] i Paweł [Hlavenkowsky]; 
10 grudnia 1717 r. Alan [Faber]; 4 marca 1718 r. opat; 14 marca 1718 r. Michał 
[Michalek]; 16 marca 1718 r. Florian [Windecker]; zob. AAWr, V 26a.

168 Tamże.
169 Tamże, 21 lutego 1717 r.
170 Tamże, 22 lutego 1717 r.
171 Tamże, 25 lutego 1717 r.
172 Tamże, 7 marca 1717 r.
173 Tamże, 8 i 10 marca 1717 r.
174 17 marca 1717 r. i 16 marca 1718 r. rozpoczęli je Mikołaj [Slawikowski], Waw-

rzyniec [Proske] i Jan [Windecker].
175 Biblioteka dawnego opactwa.
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W trosce o człowieka

W klasztorze dbano o zdrowie. Mnisi korzystali z opieki medyka cie-
szyńskiego. Do Cieszyna też wysłali po lekarstwa176. Wytwarzali żętycę 
i zielone masło (butirum viride)177. Często przyjmowali lekarstwa178 i przy 
udziale swego chirurga puszczali krew179. Potrzebą każdego człowieka, 
również mnicha, jest odpoczynek. Pamiętał o tym również opat von 
Strachwitz. Odprężeniu i nabraniu nowych sił do pracy służyły w Ru-
dach rekreacje. Trzydniowa poprzedzała Wielki Post. Rozpoczynała 
się w przeddzień poczęstunkiem w postaci podwójnej porcji wina 
austriackiego180. Do codziennej gry (lusus ollae fortunae) mnisi otrzymy-
wali pierwszego dnia potrójną porcję wina, dwie austriackiego i jedną 
węgierskiego181, drugiego dwie porcje wina austriackiego182, a trzeciego 
trzy porcje wina, jedna austriackiego i dwie węgierskiego183. Spędzali 
je zazwyczaj wraz z opatem184, chyba że na przeszkodzie stanęło nagłe 
przybycie gości185. W środę sexagesimy opat zezwolił na podanie do 
posiłku po porcji wina austriackiego, a każdemu z mnichów kazał 
dać po 3 srebrne grosze na przyjemności (rozrywki)186. Następnego 
dnia po trzy porcje wina węgierskiego, a na rozrywki po 5 srebrnych 
groszy oraz imagines187. Rekreacje odbywały się również po Wielka-
nocy. 18 kwietnia 1717 r. przeor zapisał w diariuszu: Reverendissimus 
dominus fecit nobis recreationem. Do wieczerzy zezwolił na dwie porcje 

176 AAWr, V 26a: 7 kwietnia 1717 r.; przysłane 11 kwietnia 1717 r.; przeznaczone 
były zapewne dla przeora i ojca Marcina [Wylezalyego], którzy dwa dni później 
przyjęli lekarstwo; zob. tamże, 13 marca 1717 r.

177 K. Dola, Opieka zdrowotna i lecznictwo w śląskich konwentach cysterskich, w: Zgro-
madzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu, red. B. Urbanek, 
Warszawa 2013, s. 52; zob. H. Gerlic, O kulcie obrazu Matki Bożej, s. 250.

178 AAWr, V 26a: 20 stycznia 1717 r.
179 Tamże, 27 kwietnia 1717 r.; zob. K. Dola, Opieka zdrowotna, s. 52.
180 Tamże, 25 stycznia 1717 r.
181 Tamże, 26 stycznia 1717 r.
182 Tamże, 27 stycznia 1717 r.
183 Tamże, 28 stycznia 1717 r.
184 Tamże, 18 kwietnia 1717 r.
185 Tamże, 28 stycznia 1717 r.
186 Tamże, 3 lutego 1717 r.
187 Tamże, 4 lutego 1717 r.
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wina i imagines membra fratribus ad lusum posuit188. W lesie, przed starą 
pasieką, mnisi posiadali obiekt zwany Lusthaus (Lustgaus). Zbudował 
go 21 kwietnia 1717 r. przeor z ojcem Stefanem [Kubidlą] i pomoc-
nikami świeckimi189. Pierwszymi, którzy skorzystali z tego miejsca 
rozrywki czy raczej rekreacji, byli biesiadujący tam 26 kwietnia 1717 r. 
opat, hrabia Hoym i baron Reiswitz190. Tam też zapewne udali się na 
rekreację następnego dnia po posiłku mnisi, skoro przeor odnotował: 
habuimus recreationem in sylva z wieczerzą (merendam), do której wypili 
po porcji wina oraz piwo, po czym powrócili na nieszpory191. Ponownie 
spotykamy ich tam dwa dni później na rekreacji majowej w święto 
św. Roberta. Do posiłku, który spożyli tam po południu, opat przyznał 
każdemu po dwie porcje wina austriackiego. Wieczorem porcją wina 
poczęstował ich ponadto ojciec Robert [Brzezanski]192. Maj był zdaje się 
ulubionym czasem rekreacji193 leśnych. W czasie odprawionej 13 maja 
1717 r. opat znowu pozwolił na podanie do posiłku podwójnej porcji 
wina. Chociaż połączona była ona z muzyką cum flautnis, sam nie mógł 
wziąć w niej udziału, z powodu obowiązku podjęcia przybyłych go-
ści194. Zaszczycił natomiast swą obecnością mnichów, którzy udali się 
tam na rekreację z posiłkiem, do którego podano po dwie porcje wina 
austriackiego (25 maja 1717 r.)195.

Na przełomie maja i czerwca 1718 r. mnisi udali się wraz z opatem 
na rekreację do Pilchowic. Pierwsza grupa wyruszyła 30 maja, skąd 
powrócili dopiero następnego dnia w porze posiłku196, a w ich miejsce 
do oczekującego na nich opata udali się 1 czerwca pozostali. Powrócili 
z opatem 3 czerwca197. Rekreacjami rozpoczynano również żniwa. Gdy 
27 lipca 1717 r. rozpoczęto żniwa za Mogiłą, konwent zgromadził się 

188 Tamże.
189 Tamże.
190 Tamże.
191 Tamże, 27 kwietnia 1717 r.
192 Tamże, 29 kwietnia 1717 r.
193 Z tytułu takiej rekreacji opat przyznał 11 maja 1717 r. każdemu mnichowi po 

dwie porcje wina; tamże.
194 Tamże.
195 Tamże.
196 Tamże, 30–31 maja 1718 r.
197 Tamże, 1 i 3 czerwca 1718 r.
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na rekreacji w spichlerzu, a do posiłku podano porcję wina198. Również 
dwa dni później, ciesząc się pomyślnymi zbiorami, opat podał 29 lipca 
do posiłku po porcji wina199. Okazję do miłego spędzenia czasu we 
wspólnocie stanowiła również kolęda, z którą mnisi udawali się do 
przeora200 i podprzeora201. Odwiedziny te stanowiły okazję, by szafować 
dodatkową, poza zwykłą, porcję wina węgierskiego, z czego przeor 
skrupulatnie się wywiązywał202. O potrzebie wypoczynku pamiętał 
również opat Augustyn Renner, który dla wygody wypoczywających 
współbraci odrestaurował zameczek w Stodołach203.

Okazję do świętowania stanowiły także imieniny współbraci. Sole-
nizanci z reguły częstowali wtedy współbraci winem204. 17 lipca 1717 r. 
mnisi otrzymali aż trzy porcje wina, jedną węgierskiego od opata, 
dwie, jedną do śniadania, a drugą do kolacji, od przeora205. Gdy zaś 
20 lipca 1717 r. mieszkańcy sześciu wiosek klasztornych złożyli opatowi 
homagium, konwent otrzymał po dwie porcje wina węgierskiego do 
śniadania (prandium), a jedną do obiadu (coena)206. Życzliwością da-
rzyli ich również okoliczni proboszczowie. Jeden z nich, Jerzy Boscius 
z Krzyżowic (Kreitzendorf) koło Rybnika, przesłał im 3 czerwca 1718 r. 
6 florenów pro consolatione207.

Chociaż łowiectwo stanowiło dziedzinę gospodarki klasztornej208, 
dla uczestniczących w nim mnichów było też formą aktywne-
go, ale i relaksującego spędzenia czasu. Stąd też chętnie zapewne 

198 Tamże.
199 Tamże.
200 Tamże, 28 grudnia 1716 r.
201 Tamże, 29 grudnia 1716 r.
202 Tamże, 28 grudnia 1716 r.
203 A. Nowack, Die Priester, nr 46; A. Potthast, Geschichte, s. 115–122.
204 Wieczorem 29 kwietnia 1717 r. porcją wina poczęstował ich z racji swych 

imienin ojciec Robert [Brzeżański]; 4 maja 1717 r. Florian [Windecker]; Henryk 
[Deponte] podał 15 lipca 1717 do obiadu po porcji wina austriackiego oprócz 
wina kapłańskiego, które otrzymali do śniadania (prandium); a Stefan [Kubidlo] 
16 lipca 1717 r. dla odmiany porcję wina węgierskiego; zob. AAWr, V 26a.

205 Tamże.
206 Tamże.
207 Tamże.
208 Zob. H. Gerlic, Regestrum, s. 128–131.
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uczestniczyli w łowach, na które zapraszali ich również okoliczni 
właściciele ziemscy209.

Okazję do dobrego spędzenia czasu, a nawet zabawy stanowiły 
również uroczystości religijne, spotkania towarzyskie oraz wydarzenia 
związane z działalnością gospodarczą, którym towarzyszyły popisy 
strzeleckie i muzyka. Ponieważ uroczystości w dniu 1 maja 1717 r. 
zaszczycił swoją obecnością hrabia Hoym, jego pobyt uczczono krót-
kim występem muzycznym w wykonaniu saltus parvulor cum vitris 
i strzelaniem z armatek (mordaris), na co ludzie hrabiego odpowiedzieli 
po posiłku popisem strzelania do tarczy210. Imprezy strzeleckie mia-
ły też miejsce 18 maja 1717 r.211, zaś w święto Trójcy Świętej 23 maja 
1717 r. bawiono się rzucaniem do tarczy, a po nieszporach do kozła (pro 
hirco)212. We wtorek po Wielkanocy 1717 r. na posiłku, który dla ich za-
dowolenia wydał opat, byli hrabia Wengersky ze swym synem i córką. 
Opat zezwolił tego dnia na muzykę (musicam concessit)213. Z muzyką 
cum flautnis połączona była rekreacja w dniu 13 maja 1717 r.214 Mu-
zykowaniem na wszystkich instrumentach podjęto gości przybyłych 
do klasztoru również 29 czerwca 1717 r.215 Graniem na trąbach i inną 
muzyką podejmowano zaś gości 27 kwietnia 1722 r. po wytyczeniu 
granic pomiędzy klasztorem a hrabią Wengerskym. Równie hucznie 
świętowano z powodu podobnej okazji 5 maja 1722 r. Każdego chłop-
ca pracującego przy sypaniu kopców mnisi obdarowali po 1 śląskim 
groszu, a po pracy, około piątej po południu, opat zaprosił stronę ryb-
nicką na posiłek ― spożywaną na sposób wojskowy wystawną kolację. 
Mieszkańcy Stodół otrzymali dwa garnce wódki, półtora achtela piwa 
oraz czterdzieści porcji gotowanego mięsa. Trębacze i jeden z żołnie-
rzy zagrali na trąbach. „Muzyka na basie i na skrzipce grała”, dzieci 
i starsi tańczyli, wszyscy dobrze się bawili, a na koniec „rachetle per 

209 Prowizor [ojciec Tadeusz Waniek] dwukrotnie brał udział w nieskutecznych 
łowach zorganizowanych przez właściciela Bojszowa, hrabiego Wieyowskiego; 
zob. AAWr, V 26a: 30 grudnia 1716 r.; 2 stycznia 1717 r.

210 Tamże.
211 Tamże, 17 maja 1717 r.
212 Tamże, 23 maja 1717 r.
213 Tamże, 30 marca 1717 r.
214 Tamże.
215 Tamże, hrabiego z Ujazdu z fraucymerem, barona Welczka z Łabęd z towarzy-

szącym mu kanonikiem i minorytą.
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terram pusczali”. Obecni przy tym mnisi wrócili do klasztoru dopiero 
około jedenastej. Gdy hrabia Wengersky przybył 11 maja do klasztoru 
w celu podpisania dokumentu, podczas wystawnego obiadu grano 
na trąbach i bębnach oraz prawie do piątej po południu strzelano ex 
mordarijs (rodzaj armatki)216.

Mnisi utrzymywali też dobre stosunki z familiantami, którzy przy-
bywali co roku z kolędowaniem, a w podzięce otrzymywali jeden 
sztwiertek piwa217, oraz z muzykami, których przeor częstował por-
cją wina austriackiego218. Familianci, którzy pielęgnowali w Rudach 
zwyczaje ludowe, 1 maja stawiali przed klauzurą drzewko majowe, 
a w zamian upraszali konwent o pięć garnców piwa219.

Sporadycznie jedynie utrzymywali kontakt z członkami rodziny. 
Do swych najbliższych udawali się zazwyczaj jedynie w przypadku 
ich choroby220. Jedynie Piotr [Balder], towarzysząc zdążającym do 
Wrocławia kandydatom do święceń, na podstawie licencji opata udał 
się 13 grudnia 1716 r. do Nysy celem odwiedzenia przyjaciół221.

Kontakty z duchowieństwem i właścicielami ziemskimi

Bliskie kontakty cystersi rudzcy utrzymywali szczególnie z klasztorem 
jemielnickim222. Ścisłe kontakty utrzymywali również z okolicznymi 
klasztorami i duchowieństwem diecezjalnym. Zakonnicy i okoliczni 
proboszczowie przybywali do Rud na uroczystości i odpusty223. Zapra-
szano ich tu z kazaniami224. Kontakty utrzymywali też z reformatami 

216 H. Gerlic, Regestrum, s. 133–134.
217 Tamże, 6 stycznia 1717 r.
218 Tamże, 18 stycznia 1717 r.
219 Tamże, 2 maja 1717 r.
220 Swą chorą matkę odwiedzał pochodzący z Bojkowa: H. Gerlic, Konwent, s. 162–

163; podprzeor [Melchior Kleinmichel]: AAWr, V 26a: 9–10 marca 1717 r.; a cięż-
ko chorą siostrę w towarzystwie podprzeora 23 kwietnia 1718 r. pochodzący 
z Kamieńca Ząbkowickiego; zob. A. Nowack, Die Priester, nr 9; Piotr [Balder]; 
zob. AAWr, V 26a.

221 AAWr, V 26a: 13, 27 grudnia 1716 r.
222 Dokąd 10 kwietnia 1717 r. udali się ojcowie Henryk [Deponte] i Florian [Winde-

cker] na uroczystość św. Józefa, powrócili 12 kwietnia wieczorem; zob. tamże.
223 Zob. H. Gerlic, O kulcie obrazu Matki Bożej, s. 254–260.
224 Zob. tamże; 4 lipca 1717 r. zaprosił proboszcza z Grzędzina z kazaniem w święto, 
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nyskimi. Przed Bożym Narodzeniem 1716 r. sławny poeta (laureatus 
poeta), wikariusz reformatów nyskich ojciec Barteczko, przesłał opa-
towi sto egzemplarzy ułożonych przez siebie, zebranych i wydanych 
drukiem wierszy (impressa aggratulationem carmini eam continentia)225. 
Silne związki łączyły ich też z raciborskimi dominikankami. 31 stycz-
nia 1717 r. tamtejsza przeorysza [Magdalena] przesłała do klasztoru 
zaktualizowaną listę swego konwentu (scriblitas pro novo conventu)226, 
a 17 lipca szkatułkę wypełnioną różnymi plackami227. Do klasztoru 
przybywali kwestarze. Jezuitom z domu profesów przekazano 25 lu-
tego 1717 r. 2 floreny (talara)228, a karmelitankom brandenburskim, 
których klasztor ucierpiał wskutek pożaru, opat przekazał 7, a kon-
went 5 florenów229. Franciszkanom jerozolimskim, czyli na odbudowę 
miejsc świętych, konwent dał 3 floreny 2 śląskie grosze i 10 halerzy, 
a mieszkańcy wsi klasztornych 4 floreny 4 śląskie grosze230.

Klasztor był często pełen gości231. Niemal stałym mieszkańcem klasz-
toru był właściciel ziemski i przedsiębiorca hrabia [Adolf Magnus] Hoym 
ze Sławięcic232. Z Rud udawał się w liczne podróże. W przerwach pomię-
dzy jedną a drugą odwiedzał opata, spędzał noc, zabierał pozostawione 

a ponieważ ten nie mógł z powodu obowiązków przyjechać 22 lipca 1717 r.; 
24 lipca zaprosił proboszcza sośnicowickiego Pawlowskiego, który 19 sierpnia 
przybył w związku z tym do klasztoru; zob. AAWr, V 26a.

225 Tamże.
226 Tamże.
227 Tamże.
228 Tamże.
229 Tamże, 21 października 1717 r.
230 Tamże, 22 października 1717 r.
231 Licznie przybywali na święto św. Józefa. Już w przeddzień uroczystości, 18 mar-

ca 1717 r. przybyło do klasztoru siedmiu zakonników, a w samą uroczystość 
było przy stole dwudziestu pięciu gości. Byli wśród nich Ludwik Gaschin, 
młodszy hrabia Wengersky, baron Reiswitz z żoną; z Koźla przybyli [poborca 
podatkowy] księstwa opolsko-raciborskiego [Karol Leopold]Altmanni bur-
mistrz Tabernator, a z Cieszyna medyk (19 marca 1717 r.); wszyscy pozostali 
do posiłku następnego dnia (20 marca 1717 r.), a medyk opuścił klasztor do-
piero 21 marca; zob. tamże; 4 lipca 1717 r. odnotowano: hospites super hospites, 
a 1 listopada 1717 r. reliqui; tamże.

232 Tamże. Jego pobyt odnotowano tam 18–19, 21, 26 kwietnia, 1–5, 10, 13–23, 
25 maja do 4 czerwca, 5–13, 21, 24, 26 czerwca do 1 lipca, 27 lipca, 12, 25 sierpnia, 
6 grudnia 1717 r.
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niegdyś rzeczy, a po kilku dniach wracał233. Ponieważ w maju 1717 r. 
aż trzy tygodnie spędził w klasztorze, pozostawił w związku z tym 
propter victum 150 florenów234. Również w czerwcu pragnął zapłacić za 
swój pobyt, a ponieważ opat nie chciał ich przyjąć, 7 czerwca przesłał 
pieniądze przeorowi. Ten dla uczczenia hojności byłego gościa pozwolił 
mnichom na porcję wina węgierskiego, a pieniądze, bez ich liczenia, 
oddał opatowi235. Swój pobyt w klasztorze wykorzystywał hrabia do 
załatwiania różnych spraw gospodarczych. 20 maja 1717 r. spotkał się 
tam z hrabią Tenczynem, baronem Trachem, jego dwoma synami i von 
Lichnowskim w sprawie zakupionych od barona Trachów (Althamer)236, 
a 29 maja 1717 r. przyjął predykantów cieszyńskich237.

Wielokrotnie, w ciągu jednego tylko 1717 r., bywał tam baron [Karol] 
von Reiswitz na Bierawie, Kędzierzynie, Nieborowicach i Pilchowi-
cach238. Towarzyszyła mu żona239, a czasem jego stary ojciec240. Z opa-
ctwem łączyły go sprawy finansowe, zaciągnięte pożyczki241. Opat 
podejmował ich z reguły posiłkiem242. Bywał również pisarz ziemski 
[Franz Maximilian] von Reiswitz243 i córka Jerzego von Reiswitza, hra-
bina [Zofia Eleonora] Bodenhausiana244. Częstym gościem był hrabia 
[Gabriel] Wyhowski z żoną245. Bywali hrabiostwo [Oppersdorffowie] 
Sierakowiccy246, Wengerscy z Rybnika247, hrabia [Praschma] z Ujazdu248, 

233 Zob. tamże, 18–19 kwietnia 1717 r.
234 Tamże, 25 maja 1717 r.
235 Tamże, 7 czerwca 1717 r.
236 Tamże, 20 maja 1717 r.
237 Tamże, 29 maja 1717 r.
238 Tamże, 13 stycznia, 2, 5 lutego, 7, 19 marca, 25–27 kwietnia, 2, 19–21 maja, 13, 

20 lipca, 20, 26 sierpnia, 3 października, 21, 26 listopada, 3, 8, 12, 15 grudnia 
1717 r.

239 [Anna Charlotte z domu von Orlick]; tamże, 13 stycznia, 19 marca, 20 sierpnia 
1717 r.

240 Tamże, 7 marca, 20 lipca 1717 r.
241 Tamże, 2 lutego 1717 r.
242 Tamże, 5 lutego, 7 marca 1717 r.
243 Tamże, 6 lipca, 7-8 września, 30 listopada, 3 grudnia 1717 r.
244 Tamże, 22 maja 1717 r.
245 Tamże, 1 czerwca, 3, 27 października, 4, 25-27 grudnia 1717 r.
246 Tamże, 10 lutego, 27–28 listopada, 23 grudnia 1717 r.
247 Tamże, 30 marca hrabia z synem i córką; a 1, 22 lipca, 28 listopada i 12 grudnia 

1717 r. z synem.
248 Tamże, 13 V 1717 r.
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który 29 czerwca przybył z fraucymerem249; baron Welczek z Łabęd250, 
14 listopada w towarzystwie żony i dwu córek251. Gościł hrabia [Ka-
rol Józef] Hoditz252, od 14–15 października z żoną [Joanną Eleonorą 
z domu Paczinski]253, hrabia Sobek z Raciborza254, hrabia Tenczyn255 
i baron Heizler256. Gośćmi opata byli wreszcie przedstawiciele śląskiego 
rycerstwa: brat opata Antoni von Strachwitz z żoną257, stara Nossiana 
[von Nass] oraz młody Skronski258, per illustris dominus Niewiadom-
ski i von Koschembar259, [Adalbert Johann] von Suenne260, [Jan Jerzy] 
Dobschuetz, urzędnik bądź rezydent u barona Welczka w Łabędach 
i Zakrzowski261, Zaiączek Czernicensis262, Schmeskalina263 i inni264. Często 
sprowadzały interesantów do klasztoru potrzeby natury finansowej. 
Nie zawsze otrzymywali to, o co prosili265. Inni korzystali jedynie z po-
średnictwa klasztoru266.

Do klasztoru przybywali również przedstawiciele lokalnej władzy 
i wojska267. W poniedziałek wielkanocny 1717 r. gośćmi opata byli 
zaproszeni milites officiales, starosta (capitaneus comes), dwaj podporucz-

249 Tamże.
250 Tamże, 13 maja, 29 czerwca, 28 października 1717 r.
251 Tamże.
252 Tamże, 6 lipca 1717 r.
253 Tamże.
254 Tamże, 7 września 1717 r.
255 Tamże, 20–21 maja 1717 r.
256 Tamże, 30 maja 1717 r.
257 Tamże, 15–17, 20 maja, 8 sierpnia 1717 r.
258 Tamże, 10 lutego 1717 r.
259 Tamże, 3 marca 1717 r.
260 Tamże, 13 maja, 14 października 1717 r. (z żoną i dwoma synami).
261 Tamże, 14 listopada 1717 r.
262 Tamże, 5–8 maja, 19 września 1717 r.
263 Tamże, 28 listopada 1717 r.
264 Zob. tamże, 24 maja, 8 (Dominus Drezner), 15 sierpnia 1717 r.
265 Pod nieobecność opata przybyli 29 grudnia 1716 r. pan Szuttzendorf i sekretarz 

hrabiego Kotulinskiego. Plenipotent przysłał ich celem zaciągnięcia pożyczki. 
Nic jednak nie uzyskali. Przeor, tłumacząc się niemożliwością, odesłał ich 
z bowiem z pustymi rękoma i bez cienia nadziei; zob. tamże.

266 Koschembar przekazał 3 marca 1717 r. mnichom 11 florenów dla medyka 
cieszyńskiego, które powierzyli mu franciszkanie; zob. tamże.

267 28 stycznia 1717 r. przybyli von Schwellengräbel z podporucznikiem (et Leit-
mant); a 29 marca 1717 r. Milites; zob. tamże.

cystersi_ksiega_02_12_nadpisana17_12.indb   376 27.12.2018   21:35:20



nicy (Leitmantii), notariusz raciborski Frydrych oraz ktoś, kogo profesji 
przeor nie odnotował. Przyjemnie spędzili czas, a starosta nie zażądał 
należnej mu zapłaty. Następnego dnia odmaszerowali268. Starosta księ-
stwa opolsko-raciborskiego, hrabia Jerzy Adam Franciszek Leopold 
Gaschin, gościł ponownie w klasztorze wraz ze swą żoną [Marią El-
żbietą Józefiną hrabiną von Lobkowitz] 3 i 4 grudnia 1717 r.269 8 sierpnia 
1717 r. przybył poborca podatkowy w księstwie opolsko-raciborskim 
[Karol Leopold] Altmann z kasjerem (Cassirius) Jerzym Schotem i jego 
ojcem270, a 6 kwietnia i 4 grudnia von Laschowski z wybrańcami271.

Opat rewizytował swych gości. Do Wyhowskiego w Sośnicowicach 
udał się z Hoymem w sprawach negocjacji272, a sam w sprawie fun-
dacji273. Reiswitza odwiedził w Bierawie 21 czerwca274, a 23 grudnia 
1717 r. udał się tam w sprawie pieniędzy za arendę275. 5 czerwca 1717 r. 
zatrzymał się u hrabiego Wengerskyego276.

Opat uczestniczył też w ich życiu rodzinnym. W kościele klasztor-
nym pobłogosławił małżeństwo hrabiego Johanna Ferdinanda Pra-
schmy z Ujazdu z córką barona von Sunegh277. W znajdującej się tam 
krypcie złożył278 ciało jego dobrodzieja zmarłego 7 maja 1720 r. hrabiego 
Gabriela Wyhowskiego279, które w uroczystym kondukcie przeniesiono 
do Rud z Sośnicowic280. Osobistym udziałem, wysłaniem współbraci 
i muzyków, paramentów liturgicznych i instrumentów muzycznych 
zapewnił godny pogrzeb barona Reiswitza z Bierawy281.

268 Tamże, 29 marca 1717 r.
269 Tamże.
270 Tamże.
271 Tamże, 6 kwietnia, 4 grudnia 1717 r.
272 Tamże, 6 czerwca 1717 r.
273 Tamże, 20 grudnia 1717 r.; zob. tamże, 30 stycznia 1718 r.
274 Tamże, 21 czerwca 1717 r.
275 Tamże.
276 Tamże.
277 Tamże, 21 sierpnia 1719 r.
278 Tamże, 11 maja 1720 r.
279 Tamże, 7 maja 1720 r.; któremu ojciec Florian [Windecker] towarzyszył w ostat-

nich godzinom życia; zob. tamże, 5 maja 1717 r.
280 Tamże, 10 maja 1720 r.
281 Tamże, 17 lutego 1724 r.
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