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S³owia nie i cyste r si w L¹dzie nad Wart¹

Ksi¹¿ka, któr¹ od da je my Pa ñ stwu do r¹k jest zbio rem wyk³adów
wyg³oszo nych 25 cze r w ca 2005 roku, pod czas I Fe sti wa lu Ku l tu ry
S³owia ñ skiej i Cy ste r skiej w L¹dzie nad Wart¹. Za rów no te ma ty ka tego
Fe sti wa lu, jak te¿ za gad nie nia po ru szo ne przez pre le gen tów œci œle
wi¹¿¹ siê z pro ble ma tyk¹ dzie jów ma³ej miej s co wo œci, któ ra
w przesz³oœci ode gra³a wa¿n¹ rolê w kszta³to wa niu pa ñ stwa pia sto w -
skie go, wdra ¿a niu chrze œci ja ñ stwa i roz wo ju ¿y cia mona sty cz ne go
w Po l s ce. Dziê ki ki l ku wyk³adom, przed sta wio nym w za ci szu Sali Opa -
c kiej kla szto ru l¹dzkie go zy ska li œmy oka zjê zg³êbie nia wie dzy o cza -
sach, któ re o¿y wio no pod czas fe sti wa lo wych dni. Po zwo li³y one
rów nie¿ zro zu mieæ, jak wie l ki wp³yw na nasz¹ co dzien noœæ wy war³y
mi nio ne zda rze nia, pro ce sy, a ta k ¿e zja wi ska ku l tu ro we i po li ty cz ne.
Pragn¹c za chê ciæ Pa ñ stwa do le ktu ry tej ksi¹¿ki, po zwo lê so bie po kró t -
ce na kre œliæ za gad nie nia przed sta wio ne przez l¹dzkich Go œci.

Au tor pie r wsze go wyk³adu Pro fe sor Lech Le cie je wicz przy po mi na, 
¿e u Ÿró de³ wspó³cze s nych po dzia³ów S³owia ñsz czy z ny tkwi¹ wy bo ry
jej mie sz ka ñ ców do ko na ne w œred nio wie czu. Wte dy w³aœ nie jed no li ta
je sz cze wspól no ta, wy ró ¿ niaj¹ca siê jê zy kiem oraz agra r nym ty pem ku l -
tu ry, rzu tuj¹cej na spo sób ¿y cia i wi dze nia œwia ta, od zna czaj¹ca siê
otwa r to œci¹, ale te¿ przy wi¹za niem do tra dy cji, jak rów nie¿ umi³owa -
niem po ko ju i wol no œci, uleg³a zró¿ ni co wa niu po za jê ciu roz leg³ych
i nie jed no rod nych – pod wzglê dem krajo bra zo wym, kli ma ty cz nym, et -
ni cz nym i ku l tu ro wym – ziem. Au tor za uwa ¿a, ¿e na da l sze pog³êbie nie
ró ¿ nic wp³ynê³o nawi¹za nie kon ta któw z dwo ma cen tra mi cy wi li za cyj -
nymi wczes noœred niowie cz nej Eu ro py – wschod nim, bi zan ty j skim (S³o wia -
nie wschod ni i w zna cz nej czê œci po³ud nio wi) oraz za chod nim, ³aci ñ -
skim (S³owia nie za chod ni). Za cie œ nia nie zwi¹zków z tymi oœro d ka mi



po przez przy j mo wa nie chrze œci ja ñ stwa i cze r pa nie z nich wzo r ców ku l -
tu ro wych przy czy ni³o siê do utrwa le nia ów cze s nych po dzia³ów. Mimo
to po czu cie wspól no ty, któ re w cza sach no wo ¿y t nych usi³owa no nie kie dy 
wy ko rzy sty waæ do do ra Ÿ nych ce lów po li ty cz nych, pra kty cz nie nie wy -
gas³o. S³owia nie cze r pi¹c z do ro b ku in nych lu dów wnie œli isto t ny wk³ad
w roz wój cy wi li za cji, st¹d te¿ s³usz nie mo ¿ na ich na zwaæ „wspó³twó r ca -
mi ku l tu ry eu ro pe j skiej w dzi sie j szym tego s³owa zna cze niu”.

Dru gi wyk³ad, wyg³oszo ny przez Pro fe sor Zo fiê Ku r na towsk¹, po -
œwiê co ny zo sta³ gro dom, sta no wi¹cym chara ktery sty cz ny ele ment kraj -
o bra zu S³owia ñsz czy z ny wczes noœred niowie cz nej. Au to rka przy bli ¿a
nam wie dzê na te mat te ch ni ki bu do wy, fo r my, fun kcji oraz zna cze nia
tych wa ro w ni w ku l tu rze da w nych S³owian. Dzia³a³y one ju¿ w okre sie
przed pa ñ stwo wym, bêd¹c mie j s ca mi cen tra l ny mi wie lu wspól not ple -
mien nych i od gry waj¹c wa¿n¹ rolê w ¿y ciu re li gi j nym i spo³ecz nym.
We wczes noœred niowie cz nych pa ñ stwach s³owia ñ skich sta³y siê oœro d -
ka mi w³adzy, a ta k ¿e wy zna czni ka mi si³y mi li ta r nej i eko no mi cz nej.
Pos³uguj¹c siê przyk³adem Pol ski pie r wszych Pia stów, pre le gen tka
zwra ca uwa gê na zró¿ ni co wa ny cha ra kter tych obie któw. Za uwa ¿a, ¿e
obok gro dów cen tra l nych (Gnie z na, Po zna nia, Gie cza, Led ni cy i Grzy -
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Fot. 1. I Ogól no po l ski Fe sti wal Ku l tu ry S³owia ñ skiej i Cy ste r skiej w L¹dzie.
Pre zen ta cja te ch nik tka c kich. Fot. F. Ku pczyk



bo wa), dzia³a³y te¿ po tê ¿ ne wa ro w nie (np. L¹d, Œrem, San tok, Miê dzy -
rzecz), usy tu o wa ne w wa ¿ nych pun ktach szla ków han d lo wych oraz
w mie j s cach stra te gi cz nych. Osobn¹ gru pê sta no wi³y ma³e gro dy lo ka l -
ne wy zna czaj¹ce cen tra nowo po wstaj¹cych okrê gów tery to ria l nych.
Rola ów cze s nych wa ro w ni jako oœro d ków ad mi ni stra cji ksi¹¿ê cej i ko -
œcie l nej wi do cz na jest za rów no w cza sach bu do wy pa ñ stwa, jak te¿ jego 
od no wy po kry zy sie lat 30. XI wie ku. Z cza sem ich zna cze nie upad³o.
Co pra wda przy wie lu oœro d kach po wsta³y pó Ÿ niej mia sta, lecz ty l ko
nie li cz ne (jak np. Po znañ) do rów na³y rang¹ swym wie l kim po prze dni -
kom. Gro dy w ko ñ cu opu sto sza³y, ale ich po zo sta³oœci (gro dzi ska), nie -
ste ty czê sto za gro ¿o ne zni sz cze niem, po zo staj¹ cie ka wym ele men tem
s³owia ñ skie go krajo bra zu.

Do te ma ty ki gro do wej nawi¹zuje te¿ ar ty ku³ Do kto ra Mi cha³a
Brzo sto wi cza. Au tor, opie raj¹c siê na wy ni kach ba dañ wyko pa li sko -
wych prze pro wa dzo nych na gro dzi sku l¹dzkim przez Mu ze um Ar cheo -
logi cz ne w Po zna niu, przed sta wia bu rz li we dzie je tego oœro d ka, od jego 
za³o¿e nia w IX/X wie ku do upa d ku w XIII stu le ciu. Wa r to przy tym
zwró ciæ uwa gê, ¿e od two rze nie lo sów nadwa rcia ñ skie go gro du, zna ne -
go je dy nie z nie li cz nych prze ka zów pi sa nych, by³o mo ¿ li we dziê ki
Ÿród³om ar cheo logi cz nym, któ re jed nak wci¹¿ wy ma gaj¹ wni kli we go

9S³owia nie i cyste r si w L¹dzie nad Wart¹

Fot. 2. I Ogól no po l ski Fe sti wal Ku l tu ry S³owia ñ skiej i Cy ste r skiej w L¹dzie.
Pre zen ta cja pro du kcji dzie g ciu. Fot. F. Ku pczyk



opra co wa nia. Pod jê cie ta kich stu diów po zwo li z pe w no œci¹ zwe ry fi ko -
waæ wie le uta r tych s¹dów i roz strzygn¹æ li cz ne kon tro we r sje, na ros³e
wokó³ gro dzi ska na „Ry d lo wej Gó rze”. Ale, jak za uwa ¿a sam au tor,
trud ten jest po trze b ny i z pe w no œci¹ wzbo ga ci nasz¹ wie dzê na te mat
L¹du i wczes noœred niowie cz nej Wiel ko po l ski.

Ni niejsz¹ pu b li ka cjê za my ka wyk³ad Pro fe so ra An drze ja Mar ka
Wyrwy. Au tor, po zwiêz³ym przed sta wie niu hi sto rii za ko nu cy sterskie -
go, zaj¹³ siê kla szto rem l¹dzkim, na le¿¹cym do naj sta r szych za³o¿eñ
tego zgro ma dze nia w Pol sce. Oma wiaj¹c jego pocz¹tki zwra ca uwa gê
na sze reg nie ja s nych kwe stii. Do naj wa¿ nie j szych na le ¿y za li czyæ usta -
le nie dok³ad nej daty za³o¿e nia kla szto ru, pie r wotn¹ lo ka li za cjê,
 pierwotn¹ ob sa dê, okre œle nie ma cie rzy oraz okre œle nie pie rwo t ne go
upo sa ¿e nia. W da l szej czê œci wyk³adu pre le gent oma wia rolê i zna cze -
nie kla szto ru l¹dzkie go w dzie jach Wiel ko po l ski, a ta k ¿e za j mu je siê
jego lo sa mi do mo men tu ka sa cji. Jed nak nie po prze sta je na tym i pi sze
o da l szych dzie jach bu dyn ków po kla szto r nych oraz o lo sach ich mie sz -
ka ñ ców, kon ty nu uj¹c hi sto riê a¿ do cza sów nam wspó³cze s nych. Kla -
sztor l¹dzki, na le¿¹cy do naj cen nie j szych za by t ków ar chi te ktu ry
pol skiej i eu ro pe j skiej, jest niew¹tpli wie cenn¹ pami¹tk¹ po „sza rych
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Fot. 3. I Ogól no po l ski Fe sti wal Ku l tu ry S³owia ñ skiej i Cy ste r skiej w L¹dzie.
Pre zen ta cja szy ku bo jo we go S³owian. Fot. F. Ku pczyk



mni chach”, któ rzy przez ki l ka set lat swej obe cno œci kszta³to wa li po sta -
wy oso bo we i du cho we na sze go spo³ecze ñ stwa. Po zo sta je te¿ wa ¿ nym
pun ktem szla ku cy ste r skie go. Na ma wiaj¹c do od by cia wê drów ki „dro -
ga mi cy ste r sów”, au tor wy ra ¿a prze ko na nie, ¿e bê dzie ona œwietn¹
okazj¹ do re fle ksy j nych spo t kañ z przesz³oœci¹, po zwa laj¹cych ina czej
spo j rzeæ na wspó³cze s noœæ i le piej za pla no waæ przysz³oœæ.

* * *

Wyk³ady by³y jed nym z pun któw pro gra mu I Fe sti wa lu Ku l tu ry S³owia ñ -
skiej i Cy ste r skiej, któ ry odby³ siê w L¹dzie nad Wart¹ w dniach 25-26  czerw -
ca 2005 roku. By³o to cie ka we spo t ka nie tera Ÿnie j szo œci z prze sz³oœci¹.
Dziê ki pa sjo na tom, mi³oœ ni kom hi sto rii, ar che o lo gom i hi sto ry kom, mo gli -
œmy na chwi lê prze nieœæ siê do cza sów œred nio wie cz nych i spró bo waæ – je -
d ni ¿yæ w ta m tych wa run kach, a inni je dy nie ob se r wo waæ. 

Po mys³ o¿y wie nia L¹du po wsta³ nie za le ¿ nie w trzech ró ¿ nych mie j s -
cach. Prze³omo wym wy da rze niem oka za³o siê spo t ka nie dy re kto ra
Nadwa rcia ñ skie go Par ku Krajo bra zo we go Mar ka Rem pi ñ skie go z pra -
co w ni kiem Mu ze um Arche ologi cz ne go w Po zna niu Mi cha³em Brzo sto -
wiczem na gro dzi sku w Sa ma rze wie w li pcu 2004 roku. Pie r wszy z nich,
za pa lo ny re gio na li sta, od da w na nosi³ siê z po mys³em utwo rze nia skan -
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Fot. 4. I Ogól no po l ski Fe sti wal Ku l tu ry S³owia ñ skiej i Cy ste r skiej w L¹dzie.
Ucze st ni cy fe sti wa lu w prze bra niach mni chów. Fot. F. Ku pczyk



se nu arche ologi cz ne go na „Ry d lo wej Gó rze”. Dru gi zaœ, pro wadz¹c
w³asne wy ko pa li ska w do li nie Wa r ty, przy go to wy wa³ plan opra co wa nia
wy ni ków ba dañ arche olo gi cz nych zrea li zo wa nych tam w la tach
1960-1986. I tak nie mal od Ich pie r wszej roz mo wy zro dzi³ siê po mys³
zor gani zo wa nia fe sti wa lu s³owia ñ skie go w L¹dzie. Nie ba wem pro je -
ktem zain te re so wa³a siê Hen ry ka Mi ze r ska, kie ro w nik Wy dzia³u Stra te -
gii Roz wo ju i Pro mo cji Sta ro stwa Po wia to we go w S³upcy, szu kaj¹ca
spo so bów popu lary zo wa nia wie dzy o kla szto rze l¹dzkim i o¿y wie nia
ru chu tury sty cz ne go nad Wart¹. To w³aœ nie za Jej na mow¹ fo r mu³ê im -
pre zy po sze rzo no o te ma ty kê cy stersk¹.

Gro no orga ni za to rów Fe sti wa lu jest doœæ li cz ne. Sku piaj¹ siê oni
w ra mach ki l ku or ga ni za cji i urzê dów, któ re wziê³y na sie bie ciê ¿ar
przy go to wañ i pro wa dze nie ca³ego przed siê w ziê cia. Wœród nich s¹ jed -
no stki ad mi ni stra cji sa morz¹do wej (Sta ro stwo Po wia to we w S³upcy,
Urz¹d Gmi ny w L¹dku, Urz¹d Mia sta i Gmi ny w Za gó ro wie), pla ców ki
mu ze a l ne (Mu ze um Ar cheo logi cz ne w Po zna niu), in sty tu cje pa ñ stwo -
we (Ze spó³ Par ków Krajo bra zo wych Wo je wó dz twa Wiel kopo l skie go
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Fot. 5. I Ogól no po l ski Fe sti wal Ku l tu ry S³owia ñ skiej i Cy ste r skiej w L¹dzie.
Mie sz ko III Sta ry z or sza kiem – fra g ment in sce ni za cji przy by cia cy ste r sów do

L¹du. Fot. A. Mizerska



w Po zna niu) i ko œcie l ne (Wy ¿sze Se mi na rium Du cho w ne To wa rzy stwa
Sale zja ñ skie go w L¹dzie) oraz or ga ni za cje spo³ecz ne (Fun da cja „Pa tri -
mo nium” w Po zna niu, Sto wa rzy sze nie Na uko we Ar che o lo gów Pol -
skich Od dzia³ w Po zna niu). 

Przy go to wuj¹c pro gram Fe sti wa lu zda wa li œmy so bie spra wê z trud no -
œci przed ja ki mi przysz³o nam stan¹æ. Z jed nej stro ny ogro m ne po wo dzenie 
fe sty nów arche olo gi cz nych za chê ca³o nas do pod jê cia or ga ni za cji ko le j -
ne go, ale z dru giej stro ny wie dzie li œmy, ¿e w³aœ nie ich zna cz na li cz ba
sta wia przed nami do da t ko we wy zwa nie. Pro gram jaki po win ni œmy
przy go to waæ mu sia³ byæ cie ka wy nie ty l ko dla od bio r ców, ale te¿ dla
ucze st ni ków, w³aœci wych akto rów tego nie zwyk³ego spe kta klu. Na szym 
ma rze niem by³o te¿ stwo rze nie do brej at mo s fe ry, po zo sta wiaj¹cej mi³e
wspo mnie nia i za chê caj¹cej do ucze st ni c twa w na stê p nych Fe sti wa lach
Ku l tu ry S³owia ñ skiej i Cy ste r skiej w L¹dzie. 

Isto t nym wa lo rem oma wia nej im pre zy by³o wy ko rzy sta nie chara -
ktery sty cz nych ele men tów krajo bra zu kul tu ro we go L¹du – wczes no -
œred niowie czne go gro du i kla szto ru cy ste r sów. One w³aœ nie
im p li ko wa³y po wsta nie dwóch scen fe sti wa lo wych. Pierwsz¹ by³ ma j -
dan gro do wy (tê rolê pe³ni³a ³¹ka i park le¿¹ce na za ple czu XIX- wie cz -
ne go dwor ku), drug¹ zaœ – kla sztor. Oby d wie po zwa la³y na stwo rze nie
nie co od mien ne go pro gra mu, wy ró ¿ niaj¹cego L¹d spo œród in nych fe -
sty nów arche olo gi cz nych.

Has³em I Fe sti wa lu L¹dzkie go by³o: „Bu du je my gród i kla sztor
w L¹dzie”. Dla te go te¿ wielk¹ wagê przy wi¹zy wa li œmy do pre zen ta cji
scen i ob rzê dów, zwi¹za nych z bu dow¹ oby d wu obie któw. Pun ktem
wyj œcia by³o szczê œli we za ko ñ cze nie wê drów ki gru py S³owian w po -
szu ki wa niu mie j s ca na za³o¿e nie w³as nej sie dzi by. Upo do ba wszy so bie
L¹d, za pro si li do sie bie inne rody, aby po mog³y im w bu do wie wa ro w ni. 
Na ³¹ce, w bli skim s¹sie dztwie pra do li ny Wa r ty, swo je na mio ty roz sta -
wi³y gru py wo jów i rze mie œl ni ków przy by³e z ró ¿ nych stron. W za³o¿o -
nym obo zie tê t ni³o ¿y cie. Jego mie sz ka ñ cy przy goto wy wa li stra wê,
czy œci li i na pra wia li swój sprzêt, wy ta pia li ¿e la zo, pro du ko wa li ró ¿ ne
przed mio ty po trze b ne w do mo wym obe j œciu. Od by wa³y siê za ba wy,
gry, æwi cze nia spra w no œci i sztu ki wo jen nej. Rzecz ja s na, i¿ zgro ma dze -
nie siê du ¿ej li cz by ro dów po wo do wa³o, ¿e od cza su do cza su wy bu -
cha³y ró ¿ ne go ro dza ju sprze cz ki i kon fli kty, prze ra dzaj¹ce siê w wa l ki
i dro b ne po ty cz ki. Wre sz cie zwo³ano wiec sta r szy z ny, na któ rym za -
pad³a de cy zja bu do wy gro du. Gdy wró ¿ by wy pad³y po my œl nie, wy ty -
czo no mie j s ce pod now¹ wa ro w niê, z³o¿o no ofia rê i przyst¹pio no do
wzno sze nia wa³ów, bra my i chat. 
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Tym cza sem na dru giej sce nie fe sti wa lo wej mo gli œmy przygl¹daæ siê
przy go to wa niom do bu do wy kla szto ru. Sy g na³em by³o przy by cie he ro l -
da, któ ry ob wie œci³ de cy zjê ksiê cia Mie sz ka Sta re go o osa dze niu cy ste r -
sów w L¹dzie. Pó Ÿ niej obse rwo wa li œmy pra cê ka mie nia rza i wi tra ¿y sty,
zagl¹da li œmy do scri p to rium, gdzie po wsta wa³y rê cz nie pi sa ne i bo ga to
ilu mi no wa ne ksiê gi, po zna wa li œmy te¿ dzia³anie pra sy Gu ten be r ga.
Wre sz cie w nad war cia ñ skim gro dzie po ja wi li siê cy ste r si, uro czy œcie
wi ta ni przez Mie sz ka Sta re go, arcy bi sku pa gnie Ÿnie ñ skie go i ka szte la na 
l¹dzkie go. Po za ko ñ cze niu tej ce re mo nii za kon ni cy w to wa rzy stwie
ksiê cia i jego do sto j ni ków wes zli do ko œcio³a, by od daæ siê mo d li twie. 

Bez w¹tpie nia in sce ni za cje ob rzê dów i wy da rzeñ hi sto ry cz nych na -
le ¿a³y do g³ów nych atra kcji Fe sti wa lu. Z in nych wy mie niæ na le ¿y kon -
ce r ty mu zy ki da w nej, wy sta wê pt. „Ar che o lo gia gro du l¹dzkie go”,
tu r niej sza cho wy, po prze dzo ny po ka zem gry wed³ug œred nio wie cz nych
za sad, a ta k ¿e zwie dza nie kla szto ru oraz da le kie wy pra wy na gro dzi sko, 
po³o¿o ne w piê k nej pra do li nie Wa r ty. Nie za brak³o te¿ atra kcji dla dzie -
ci. W pie r wszym dniu bu do wa³y w³asny gród („L¹dzi¹tko”), w dru gim
zaœ po zna wa³y ¿y cie w kla szto rze œred nio wie cz nym. Mia³y te¿ mo ¿ li -
woœæ spra w dze nia si³ na wy ko pie ar cheo logi cz nym, gdzie zapewne do -
ko ny wa³y pie r wszych w swo im ¿y ciu wa ¿ nych od kryæ.

My œlê, ¿e le ktu ra na szej ksi¹¿ki za chê ci Pa ñ stwa do czê ste go od wie -
dza nia L¹du. Jego za by t ki – wczes noœred niowie cz ne gro dzi sko na „Ry -
d lo wej Gó rze” oraz kla sztor wznosz¹cy siê nad ur wi stym brze giem
Wa r ty s¹ cen ny mi po mni ka mi ku l tu ry s³owia ñ skiej i cy ste r skiej. Da l -
szym spo t ka niom z tym dzie dzi c twem s³u¿yæ bêd¹ ko le j ne Fe sti wa le, tê -
t ni¹ce ¿y ciem i mu zyk¹, ob fi tuj¹ce w li cz ne atra kcje oraz spo t ka nia z
wy bi t ny mi przed stawi cie la mi na uki, stwa rzaj¹ce ta k ¿e mo ¿ li woœæ
zg³êbie nia wie dzy o cza sach, któ re ukszta³towa³y nasz¹ to ¿ sa moœæ. Do
L¹du przy je ¿ d¿aæ wa r to, by po zna waæ, uczyæ siê i ba wiæ. Wierz¹c, ¿e to
za pro sze nie nie po zo sta nie bez od po wie dzi, po wiem na za ko ñ cze nie:

 „Do zo ba cze nia w L¹dzie!”

Ja cek Wrze si ñ ski
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Lech Le cie je wicz

Ku l tu ra s³owia ñ ska 
we wczes noœred niowie cz nej Eu ro pie

Na spo t ka niu po œwiê co nym da w nej ku l tu rze s³owia ñ skiej i cy ste r -
skiej wa r to za sta no wiæ siê, kim byli S³owia nie we  wczesnoœrednio -
wiecz nej Eu ro pie, ja kie wa r to œci wnie œli w jej roz wój cywi liza cy j ny,
dla cze go, mimo po czu cia wspól no ty do strze ga l nej w prze ka zach hi sto -
rycznych, z³¹czy li swo je losy z dwo ma ró ¿ ny mi, cho cia¿ w obu przy pad -
kach chrze œcija ñ ski mi œwia ta mi: za chod nim, ³aci ñ skim i wschod nim,
bi zan ty j skim. Sku t ki tych od mien nych dróg roz wo ju od czu wa my
w  istocie rze czy do dnia dzi sie j sze go.

Na pocz¹tku wa r to przy po mnieæ, ¿e S³owia nie na le ¿e li do wie l kiej
ro dzi ny lu dów indo euro pe j skich, któ rych wspó l ne ko rze nie s¹ do strze -
ga l ne nie ty l ko w po kre wie ñ stwie jê zy ko wym, lecz rów nie¿ pie r wo t nej
or ga ni za cji spo³ecz nej i sy ste mach re li gi j nych. Indo euro pej czyka mi byli 
za rów no Ce l to wie, Ita li ko wie, Ili ro wie, Gre cy, jak sta ro ¿y t ni He ty ci,
Scy to wie, Sa r ma ci, Per so wie wraz z nie któ ry mi mie szka ñ ca mi Azji
Œro d ko wej i Pó³wy spu In dy j skie go. S³owia nie ra zem z naj bli ¿ szy mi im
jê zy ko wo Ba³tami oraz nie co da l szy mi Ge r ma na mi sta no wi li naj bar -
dziej na pó³noc wy su niêt¹ czêœæ tej wspól no ty et ni cz nej. Do dzi siaj te¿
w jê zy kach tych lu dów za cho wa³o siê wie le cech bu do wy gra ma ty cz nej
i s³ow ni c twa po wsta³ego w naj daw nie j szej przesz³oœci.

Wœród ba da czy trwa wci¹¿ dys ku sja, kie dy, gdzie i w jaki spo sób
dosz³o do ukszta³to wa nia siê wspól no ty indo euro pe j skiej. Wiê kszoœæ
uczo nych uwa ¿a, ¿e nast¹pi³o to u schy³ku neo li tu, w III tysi¹cle ciu
p.n.e., kie dy na roz leg³ych prze strze niach kon ty nen tu euro pe j skie go
zmia ny kli ma ty cz ne sprzy ja³y roz wo jo wi pa ste r skie go try bu ¿y cia. Nie
brak jed nak rów nie¿ po mys³ów, ¿e by³ to re zu l tat pro ce su sze rze nia siê
agra r nych form go spo dar ki, czy li tzw. re wo lu cji neo li ty cz nej w VII -IV
tysi¹cle ciu p.n.e. Za le ¿ nie od przy j mo wa nych pogl¹dów za ko le b kê



Indo euro pej czy ków uz na wa no ob szar siê gaj¹cy od Eu ro py Za chod niej
po Azjê Œro d kow¹, lub te¿ te ren Azji Prze dniej. Jed no wy da je siê pe w -
ne: nast¹pi³o to przed 1 po³ow¹ II tysi¹cle cia p.n.e., kie dy po ja wi li siê
uz na wa ni za Indo euro pej czy ków grec cy twó r cy cy wi li za cji my ke ñ skiej, 
He ty ci w Azji Mnie j szej jak te¿ le gen da r ni Ario wie, pe ne truj¹cy przez
Wy ¿y nê Irañsk¹ Pó³wy sep In dy j ski.

Gdzie i kie dy za czê li siê wy od rê b niaæ w ra mach tej wspól no ty et ni -
cz nej Pras³owia nie? Kwe stia ta do dzi siaj wzbu dza wie le dys ku sji i nie -
raz ostrych kon tro we r sji. Przy czyn¹ jest prze de wszy stkim fakt, ¿e pod
swo im, u¿y wa nym pó Ÿ niej imie niem lud ten zo sta³ do strze ¿o ny przez
dzie jo pi sów do pie ro w VI wie ku. Hi sto ryk Go tów, Jor da nes, któ ry cze r -
pa³ wia do mo œci z za gi nio ne go dziœ dzie³a wspó³pra co w ni ka Te o do ry ka
Wie l kie go, Ka sjo do ra, pisa³ w po³owie ta m te go stu le cia, ¿e ple mio na
Skla wi nów i An tów, któ re nêka³y nad du na j skie gra ni ce ce sa r stwa bi -
zan tyj skie go, by³y nie gdyœ na zy wa ne ³¹cznym mia nem We ne dów. Rze -
czy wi œcie te¿ We ne dów, czy li po pra wniej – We ne tów, zna li w Eu ro pie
Œro d ko wej ju¿ pi sa rze rzy m s cy: Pli niusz M³od szy, Ta cyt, Kla u diusz Pto -
lo me usz. Lecz i tu nie bra ku je do dzi siaj sce p ty ków, kwe stio nuj¹cych tê
iden ty fi ka cjê. Nie ja s na po zo sta³a poza tym dok³adna lo ka li za cja sie dzib
We ne tów, czy siê ga li ty l ko do Wis³y, czy te¿ da lej na za chód.

Nie spo sób wcho dziæ w tym mie j s cu w szcze gó³y dys ku sji, ogra ni -
czê siê za tem je dy nie do stwier dze nia, ¿e mym zda niem wspól no ta
pras³owia ñ ska ukszta³to waæ siê mu sia³a gdzieœ w leœ no- po l nej i leœ no-
 ste po wej stre fie miê dzy rze cza Odry i œro d ko we go Dnie pru. Po kre wie ñ -
stwo jê zy ko we zda je siê wska zy waæ, ¿e po wsta³a ona miê dzy Ge r ma na -
mi w po³ud nio wej Skan dy na wii i pó³no c nych Nie mczech a Ba³tami
w le œ nej stre fie na wschód od Ba³tyku, rów nie¿ jed nak na sty ku ze ste -
po wy mi lu da mi ira ñ ski mi. Na wspo mnia nym prze ze mnie te re nie
 hydronimia s³owia ñ ska na wa r stwi³a siê bez po œred nio na tzw. sta ro eu ro -
pejsk¹, czy li ogól noin doeu ro pejsk¹. Nie mo ¿ na wiêc mó wiæ o trwa³ym
osad ni c twie ge r ma ñ skim nad Odr¹ i Wis³¹ w okre sie rzy m skim. Na to -
miast na zwy rzek gó r ne go Nad dnie prza, gdzie do pa try wa no siê nie kie -
dy pra sie dzib S³owian, mia³y pie r wo t nie ba³ty j ski cha ra kter.

S³owia nie od chwi li po ja wie nia siê na gra ni cy bi zan ty j skiej w 1 po³o -
wie VI wie ku zdo³ali w ci¹gu nie spe³na dwu stu lat prze nikn¹æ w g³¹b
Pó³wy spu Ba³ka ñ skie go a¿ po Pe lo po nez. U schy³ku VI wie ku hi sto ryk
bi zan ty j ski do no si³, ¿e siê ga li oni po oce an czy li Ba³tyk. Ok. 630 r.
 toczyli wa l ki na po gra ni czu tu ry ñ skim i w tym mniej wiê cej cza sie ple -
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mio na Cho r wa tów i Ser bów prze ni k nê³y z Eu ro py Œrodko wo- Ws chod -
niej nad Ad ria tyk. Je œli do da my do tego pe ne tra cjê gó r ne go do rze cza
Dnie pru i dalsz¹, po Za to kê Fiñsk¹ oraz Je zio ro £ado gê, oka ¿e siê, ¿e
w sto sun ko wo kró t kim cza sie sla wi za cji uleg³o oko³o 20% ów cze s nej
Eu ro py. Je œli by zaœ od li czyæ s³abo za lu d nio ne pó³no c ne pe ry fe rie kon ty -
nen tu, to wska Ÿ nik pro cen to wy by³by je sz cze wy ¿szy.

Jêzy koz na w cy s¹dz¹, ¿e w pocz¹tku œred nio wie cza bli skoœæ jê zy ko -
wa ogó³u lu dów s³owia ñ skich by³a tak zna cz na, ¿e mie sz ka niec Pó³wy -
spu Ba³ka ñ skie go móg³ po ro zu mieæ siê bez tru du ze swym
po bra ty m cem na wy brze ¿u Ba³tyku lub w do rze czu Dnie pru. Dla te go
te¿ w IX wie ku bra cia z Sa lo nik, Kon stan tyn i Me to dy, mo gli wy ko rzy -
staæ zna jo moœæ dia le ktu mace do ñ skie go pod czas dzia³al no œci mi sy j nej
na Mo ra wach, jak te¿ pos³ugi waæ siê nim przy t³uma cze niu Ewan ge lii
i pism litu r gi cz nych. W tym jê zy ku, na zwa nym pó Ÿ niej sta ro cer kiew -
nos³owia ñ skim, zo sta³y wów czas spi sa ne ¯ywo ty obu mi sjo na rzy i nie -
któ re inne przy pi sy wa ne im utwo ry. 

Nasz zna ko mi ty sla wi sta Ta de usz Lehr-Sp³awi ñ ski zwró ci³ nie gdyœ
uwa gê, ¿e oko³o 25% u¿y wa nych w jê zy ku pol skim s³ów ma ce chy
ogólno s³owia ñ skie, mo ¿ na siê za tem do my œlaæ ich pras³owia ñ skie go ro -
do wo du. Oko³o 10% tego zbio ru od no si siê do spraw zwi¹za nych z du -
cho wym ¿y ciem cz³owie ka, np. ro zum, wola, myœl, wia ra, nad zie ja,
mi³oœæ, przy jaŸñ, gniew, bóg, duch, czart, grzech, wie dza, wina, kara,
do bry, z³y, by stry, szczo dry, œwia do my. Po zo sta³e do tycz¹ w³aœci wo œci
krajo bra zu, œwia ta ro œlin ne go i zwie rzê ce go, czê œci lu dz kie go cia³a, ¿y -
cia spo³ecz ne go i go spo dar ki, jak te¿ czyn no œci i w³aœci wo œci fi zy cz -
nych. Da w na spu œci z na s³owia ñ ska jest wiêc do dzi siaj w za dzi wiaj¹co
wy so kim sto p niu ¿ywa.

Ta bli skoœæ jê zy ków s³owia ñ skich (a sta ro cer kiew nos³owia ñ ski uz -
na je siê nie kie dy za osta t ni¹ fazê roz wo ju pras³owia ñ skie go) jest te¿ nie -
kie dy pod staw¹ opi nii, ¿e Pras³owia ñsz czy z na wy od rê b ni³a siê
w ra mach wspól no ty prain doeu rope j skiej sto sun ko wo pó Ÿ no, mo¿e na -
wet do pie ro u schy³ku sta ro¿y t no œci. T³uma czy³oby to brak w hy dro ni -
mii po œred nich okre œleñ miê dzy staro euro pej ski mi a s³owia ñ ski mi. S¹ to 
jed nak sta le kwe stie nie jed noz nacz ne, wy ma gaj¹ce da l szych stu diów
i no wych pro po zy cji inter preta cy j nych. Nie maj¹ te¿ one wiê ksze go
zna cze nia dla za sad ni cze go te ma tu mo je go wyst¹pie nia.

* * *

Czym wy ró ¿ nia li siê S³owia nie na etno gra fi cz nej ma pie wczes -
noœred niowie cz nej Eu ro py? Ju¿ na prze³omie VI/VII wie ku au tor bi zan -
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ty j ski, tzw. Pseu do- Mau ry cy, zwra ca³ uwa gê, ¿e za j mo wa li siê oni
ho dowl¹ byd³a i upraw¹ zbó¿: pro sa i beru. Pó Ÿ nie j sze prze ka zy wy su -
waj¹ jed nak na plan pie r wszy za jê cia ro l ni cze. W po³owie X wie ku pod -
ró ¿ nik ¿y do wski Ibra him ibn Ja kub, któ ry po z na³ doœæ do brze Eu ro pê
Œro d kow¹, za no to wa³ o S³owia nach, ¿e „za mie sz kuj¹ oni kra i ny naj bo -
ga t sze w ob sza ry zda t ne do za mie sz ka nia (albo: naj bo ga t sze w plo ny)
i naj zasob nie j sze w œro d ki ¿y w no œci. Od daj¹ siê ze szcze góln¹ go r li wo -
œci¹ ro l ni c twu i po szu ki wa niu œro d ków do ¿y cia, w czym prze wy ¿szaj¹
wszy stkie ludy Pó³nocy”. Opi niê tê po twier dzaj¹ inne prze ka zy, do -
nosz¹c, ¿e przy czyn¹ g³odu by³o nie raz zni sz cze nie plo nów wsku tek
dzia³añ wo jen nych. Wy da rzy³o siê to u nad³ab skich Ser bów w 851 roku
i na d ba³ty c kich Obo drzy ców w 1164 roku. La to pis no wo gro dz ki do no -
si³, ¿e na pó³no c nej Rusi spo wo do wa ny przez wa run ki kli ma ty cz ne nie -
uro dzaj by³ w XII i XIII wie ku kil ka kro t nie przy czyn¹ g³odu, maj¹cego
 œmier telne sku t ki.

Upra wê roli zna³y wszy stkie ludy indo euro pe j skie, lecz u wiê kszo œci 
z nich, m.in. u Ge r ma nów, wa ¿ niejsz¹ oka zy wa³a siê ho do w la zwierz¹t.
W ma³o uro dza j nej Skan dy na wii po wsta wa³y na wet nie do bo ry zbó¿,
któ re, jak uja w niaj¹ od kry cia ar cheo logi cz ne, po kry wa no im po r tem zia -
r na z Eu ro py Œro d ko wej lub Wschod niej. Po do b nie te¿ ludy ba³ty j skie
mia³y w stre fie le œ nej go r sze mo ¿ li wo œci upra wy roli a turec ko- mongo l -
s cy mie sz ka ñ cy ste pów nad czar nomo r skich byli po pro stu pa ste rza mi.

Ku l tu ra S³owian wcze s ne go œred nio wie cza mia³a za tem da le ce agra -
r ny cha ra kter. Cykl za jêæ ro l ni czych wy wie ra³ zna cz nie si l nie j sze, ni¿
u s¹sia dów, piê t no na ry t mie ich bytu co dzien ne go oraz na wi dze niu
œwia ta. Wie l kie wê drów ki w VI - VII wie ku przy czy ni³y siê, co pra wda,
do ogó l ne go zu bo ¿e nia stan dar dów ¿y cia i wzro stu agre sy w no œci, nie
zmie ni³y jed nak li cz nych wzo rów po stê po wa nia tkwi¹cych ko rze nia mi
w da w nej tra dy cji by to wa nia w œro do wi sku na tu ra l nym umiar ko wa nej
kli ma ty cz nie, kon ty nen tal nej stre fy ni zin nej. Nic wiêc dzi w ne go, ¿e
w o czach wczes noœred niowie cz nych dzie jo pi sów S³owia nie ró ¿ ni li siê
pod wie lo ma wzglê da mi od swych s¹sia dów. Nast¹pi³ te¿ wkró t ce czas
sta bi li za cji osad ni czej i utrwa la nia wiê zi z zaj mo wa ny mi oko li ca mi. 

A¿ do cza sów wspó³cze s nych wie œ nia ka s³owia ñ skie go wy ró ¿ nia³o
si l ne przy wi¹za nie do upra wia nej przez sie bie roli. W jego hie ra r chii
wa r to œci zie mia sta no wi³a naj wy ¿ej ce nio ne do bro. S³owia nin ró ¿ ni³ siê
wiêc za sad ni czo od skan dy na wskie go wi kin ga, dla któ re go ta kim w³aœ -
nie do brem by³a ³ódŸ lub sta tek. Mnie j sza ru chli woœæ przy czy nia³a siê
te¿ za pe w ne do wiê ksze go ni¿ u s¹sia dów kon ser waty z mu. Re zu l ta tem
by³o zna cz ne ogra ni cze nie kon ta któw z in ny mi lu da mi, prze³ama ne do -
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pie ro w okre sie prze³omu cywi liza cyj ne go. Zmia ny pór roku by³y miar¹
up³ywaj¹cego cza su a cykl za jêæ go spo da r czych okre œla³ po staæ i chwi lê 
pu b li cz nych spo t kañ, wœród któ rych uro czy sto œci za ko ñ cze nia ¿niw za j -
mo wa³y naj wa¿ nie j sze mie j s ce. Do cza sów no wo ¿y t nych utrzy ma³y siê
te¿ w ku l tu rze lu do wej S³owian li cz ne zwy cza je, tkwi¹ce ko rze nia mi
w zwi¹zkach z zie mi¹ i jej ro l nicz¹ upraw¹.

Kon se k wen cje agra r ne go cha ra kte ru da w nej ku l tu ry s³owia ñ skiej
œle dziæ mo ¿ na w wie lu dzie dzi nach ich po stê po wa nia. Kwe stie te wy -
ma gaj¹ je sz cze wni kli wych stu diów, lecz tytu³em przyk³adu chcia³bym
zwró ciæ uwa gê na nie któ re wy ró ¿ niaj¹ce ich ce chy. Pie r wsza to spo sób
pro wa dze nia dzia³añ zbro j nych. Ju¿ Jor da nes twier dzi³, ¿e We ne to wie
po ko na li w IV wie ku kró la go c kie go Her ma na ry ka nie tyle dziê ki za le -
tom wo j sko wym, co swej li cze b no œci. Na ja z dy s³owia ñ skie by³y dla Bi -
zan cjum szcze gó l nie uci¹¿li we nie ty l ko ze wzglê du na ³upie skie
po czy na nia na pa st ni ków, lecz rów nie¿ przez ich ru chli woœæ, po³¹czon¹
ze sto so wa niem „par ty zan c kiej” ta kty ki wa l ki. S³owia nie, któ rzy wcho -
dzi li w sk³ad od dzia³ów posi³ko wych pod czas wo jen z Go ta mi w Ita lii,
byli uwa ¿a ni przez Pro ko pa z Ce za rei za zdo l nych za go ñ czy ków a chê t -
ne wyko rzy sty wa nie przez nich mo men tu za sko cze nia pod kre œla³
 Pseudo-Maurycy. Przy by sze pos³uguj¹c siê swo i mi pro sty mi ³od zia -
mi-d³uban ka mi szy b ko na uczy li siê rów nie¿ wa l ki na wo dzie i opa no -
wa li sztu kê zdo by wa nia do brze ufor tyfi ko wa nych miast. Rów nie¿
pó Ÿ niej byli pra wdzi wy mi mi strza mi w wa l kach ob ron nych, kie dy pod -
staw¹ ich opo ru sta³y siê umo c nio ne si l nie drew niano -zie mny mi wa³ami 
gro dy oraz dzia³ania par ty zan c kie na ty³ach wro ga. 

Wœród opi sów gra bie ¿y i spu sto szeñ, do ko ny wa nych w pro win cjach
ba³ka ñ skich przez s³owia ñ skich na je Ÿ dŸ ców, prze wi jaj¹ siê rów nie¿ bar -
dziej po zy ty w ne opi nie o ich otwa r to œci wo bec ob cych. Wspo mi na³
o niej ju¿ Pro kop z Ce za rei, Pseu do- Mau ry cy by³ na wet za dzi wio ny jak
da le ce prze strze ga li za sad go œcin no œci i w lu dz ki spo sób tra kto wa li je ñ -
ców wo jen nych, któ rym po zwa la li po pe w nym cza sie za oku pem po -
wró ciæ do domu b¹dŸ za mie sz kaæ ze sob¹. Z opi nia mi tymi do brze
zga dza siê nie co pó Ÿ nie j sza opo wieœæ hi sto ry ka Lon go bar dów, Paw³a
Dia ko na, jak jego pra dziad ucie kaj¹c z nie wo li awa r skiej, skra j nie wy -
cie ñ czo ny zna laz³ go œci nê w osie d lu s³owia ñ skim, gdzie go pe w na sta r -
sza ko bie ta, od po wie d nio od ¿y wiaj¹c, przy wró ci³a do ¿y cia, tak ¿e móg³ 
do trzeæ do ro dzin ne go Friu lu. Rów nie¿ pó Ÿ niej go œcin noœæ s³owia ñ ska
by³a nie raz po dzi wia na przez kro ni ka rzy i ha gio gra fów. 

Z tych cech oby cza jo wych wy³ania siê ob raz spo³ecz no œci w jej po -
ko jo wej eg zy sten cji otwa r tej na ob cych, nie sta wiaj¹cej ra czej prze wa gi
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mi li ta r nej na cze le swej hie ra r chii wa r to œci. Za cho wa nie swo bo dy po -
czy nañ i wol no œci by³o jed nak nie zmie r nie wy so ko ce nio ne. Pod kre œla -
na przez dzie jo pi sów otwa r toœæ u³atwia³a te¿ za pe w ne asy mi la cjê
ob cych ugru po wañ z któ ry mi przysz³o S³owia nom wspó³¿yæ pod czas
swych wê dró wek. 

Piê t no agra r ne do strzec mo ¿ na u S³owian w ca³ym ich post rze ga niu
œwia ta, le piej do stê p nym na sze mu po zna niu w pó Ÿ nie j szym okre sie.
Sztu ka zdo b ni cza zdo mi no wa na by³a przez zwyk³e u lu dów ro l ni czych
w¹tki geo me try cz ne a nie li cz ne wy ob ra ¿e nia fi gu ra l ne s³u¿y³y po cz¹t -
ko wo ra czej ce lom ku l to wym. Do pie ro kon ta kty z in ny mi lu da mi na
nad ba³ty c kiej Pó³nocy, jak te¿ ste po wym Po³ud niu po wo do wa³y pe w ne
zmia ny upo do bañ. Za sad ni czy prze³om przy nios³a w ko ñ cu chry stia ni -
za cja wraz z pro pago wa ny mi przez Ko œció³ no wy mi wzo ra mi este ty cz -
ny mi.

 Brak te¿ by³o u S³owian œla dów ja kie goœ epo su boha te r skie go, po -
do bne go do zna nych wspó³cze s nym im Ge r ma nom. Do brze za cho wa³a
siê jed nak spo³ecz na pa miêæ o wê drów kach ple mien nych. Po œwia d cza
to m.in. ce sarz bi zan ty j ski Kon stan tyn Po rfi roge ne ta w swej re la cji
o przy by ciu Cho r wa tów i Ser bów do ich ba³ka ñ skich sie dzib. Ce chy da -
w ne go po da nia lu do we go mia³a sta ro ru ska opo wieœæ o do ta r ciu Ra dy -
mi czów i Wia ty czów pod wodz¹ Ra dy ma i Wia t ka nad So¿ i Okê.
Prze ka zy ka ro li ñ skie i ara b skie z IX-X wie ku œwiadcz¹, ¿e ist nia³a rów -
nie¿ œwia do moœæ wspó l ne go po cho dze nia ca³ej S³owia ñsz czy z ny.

* * *

W ci¹gu wcze s ne go œred nio wie cza sto sun ko wo jed no rod na ku l tu ra
s³owia ñ ska za czê³a ule gaæ zró¿ ni co wa niu. Sprzy ja³y temu same wa run -
ki na tu ra l ne, roz leg³oœæ za jê te go w ko ñ cu ob sza ru. Wy ró ¿ niaæ siê za -
czê³y od³amy za mie sz kuj¹ce w zle wi sku Mo rza Pó³no c ne go i Ba³tyku,
w do rze czu £aby, Odry i Wis³y a¿ po gó r ny Du naj na po³ud niu, okre œla -
ne jako S³owia nie Za chod ni. Za j mo wa li oni leœ no- po l ny ob szar Ni¿u
Œrodko woeuro pej skie go i les so we zie mie u pod nó ¿y ta m te j szych ma sy -
wów gó r skich. Na wschód od nich w zle wi sku Mo rza Cza r ne go, w do -
rze czu Dnie stru, œro d ko we go Dnie pru i Donu ¿y³y po kre w ne im ludy,
wy ró ¿ nia ne jako S³owia nie Wschod ni. Za mie szki wa li oni ob szar la so -
ste pu oraz przy leg³ych te re nów leœ no- po l nych i le œ nych, prze ni ka li te¿
jed nak gdzie nie g dzie w g³¹b ste pu. Jak wspo mi na³em, w pie r wszych
wie kach œred nio wie cza zes lawi zo wa li oni rów nie¿ mie sz ka ñ ców do rze -
cza gó r ne go Nie m na, DŸwi ny, Dnie pru i do ta r li z cza sem nad Je zio ro
£ado gê oraz w gó r ne do rze cze Wo³gi. S³owia nie, któ rzy prze ni k nê li
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poza da w ny li mes rzy m ski, na Ba³kany, s¹ na to miast okre œla ni jako
Po³ud nio wi. Za jê li oni zie mie zró¿ ni co wa ne krajo bra zo wo, w wie lu re -
jo nach gó rzy ste, gdzie in dziej ni zin ne, asy mi luj¹c w wy so kim sto p niu
da w nych mie sz ka ñ ców. A¿ do IX wie ku utrzy my wa³a siê jed nak wspól -
no ta jê zy ko wa S³owia ñsz czy z ny i do pie ro w na stê p nych stu le ciach za -
czê³y ry so waæ siê po dzia³y spo wo do wa ne od mien ny mi wa run ka mi
roz wo ju poli ty cz ne go i spo³eczno -kul turo we go.

W pocz¹tku œred nio wie cza za chod nie ugru po wa nia za j muj¹ce uro -
dza j ne zie mie u stóp Ru daw, Su de tów i Ka r pat wy ró ¿ nia³a ku l tu ra na zy -
wa na w ter mi no lo gii ar cheo logi cz nej prask¹ (od od kryæ na te re nie
cze skiej Pra gi), na bar dziej za le sio nym Ni¿u – jej po kre w na. W VIII
wie ku za czê³y siê tam wy od rê b niaæ re gio ny etno gra fi cz ne ró ¿ ni¹ce siê
nie któ ry mi ce cha mi ku l tu ry ma te ria l ne, jak i fo r ma mi osad ni c twa, m.in.
ob ron ne go. Do pie ro u schy³ku VIII i w IX wie ku po zna je my ich na zwy
ple mien ne, naj le piej na gra ni cy z pa ñ stwem ka ro li ñ skim, nie co pó Ÿ niej
i nie komp le t nie rów nie¿ w g³êbi „s³owia ñ skie go ma te cz ni ka”.

W Eu ro pie Wschod niej, w stre fie leœ no- po l nej i la so ste pu, na
pod³o¿u ku l tur typu pra skie go ukszta³towa³y siê pod wie lo ma wzglê da -
mi po do b ne do tych na za cho dzie ze spo³y re gio na l ne. Zes lawi zo wa ne
w stre fie le œ nej ludy ba³ty j skie i da lej na pó³nocy – ugro fi ñ skie po zo sta -
wi³y wi do cz ne ar cheo logi cz nie piê t no na ku l tu rze mie sz ka ñ ców ta m -
tych oko lic. To inne pod³o¿e et ni cz ne, jak te¿ kon ta kty ze ste po w ca mi
na po³ud nio wej pe ry fe rii za de cy do wa³y o pe w nej od mien no œci ku l tu ry
ple mion wscho d nios³owia ñ skich. Dziê ki prze ka zo wi sta ro ru skiej „Po -
wie œci mi nio nych lat” po zna je my je z na zwy w zwi¹zku z wy da rze nia mi 
ja kie nast¹pi³y w IX-X wie ku. 

Do da j my te¿, ¿e rów nie¿ na ku l tu rze S³owian Po³ud nio wych od ci s -
nê³a swo je piê t no asy mi la cja zró¿ ni co wa nych et ni cz nie lu dów. Prze de
wszy stkim jed nak o od mien no œci de cy do wa³a tam spu œci z na cy wi li za cji 
rzy m skiej, mo c no wpra w dzie pod upad³ej w sku tek wo jen i gra bie ¿y,
lecz jed nak s³u¿¹ca w ko ñ cu s³owia ñ skim osad ni kom za cho wa ny mi po -
zo sta³oœcia mi da w nej in fra stru ktu ry. 

Na za chod niej gra ni cy, od Ba³tyku po wschod nie pod nó ¿a Alp
S³owia nie sta li siê w VIII -IX wie ku bez po œred ni mi s¹sia da mi im pe rium
karo li ñ skie go. Re pre zen towa li oni na dal w ów cze s nych wa run kach bar -
ba rzy ñ ski œwiat ple mien ny, o tra dy cy j nych ce chach ¿y cia co dzien ne go
i wi dze nia œwia ta. Pró by w³ad ców ka ro li ñ skich w³¹cze nia ich w sfe rê
swo ich wp³ywów ko ñ czy³y siê na ogó³ nie po wo dze niem. Do pie ro
w po³owie IX wie ku nad rzek¹ Mo raw¹, na skrzy ¿o wa niu dróg
³¹cz¹cych nad ba³tyck¹ Pó³noc z ad ria ty c kim Po³ud niem oraz wzd³u¿
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Du na ju – ce sa r stwo ka ro li ñ skie ze stref¹ Mo rza Cza r ne go, ukszta³ to -
wa³o siê pa ñ stwo, któ re jako pie r wsze wpro wa dzi³o ta m te j szych
S³owian w kr¹g cy wi li za cji chrze œci ja ñ skiej, za rów no zreszt¹ w jej za -
chod niej, ³aci ñ skiej, jak wschod niej, bi zan ty j skiej od mia nie. Jest ono
zwa ne Wie l ki mi Mo ra wa mi. W na stê p nym stu le ciu ju¿ trwa le z krê giem 
za chod nim zwi¹za³y siê Cze chy Prze my œli dów i Pol ska Pia stów a z bi -
zan ty j skim – sta ro ru skie pa ñ stwo Ru ry ko wi czów.

W œlad za tym w ci¹gu IX - XI wie ku w kr¹g cy wi li za cji eu ro pe j skiej
wesz³a zna cz na czêœæ spo³eczeñstw da w ne go bar ba ri cum. Chrze œci jañ -
s cy mi sjo na rze pod jê li dzia³al noœæ za rów no wœród s³owia ñ skich mie sz -
ka ñ ców Eu ro py Œro d ko wej i Wschod niej, jak ge r ma ñ skich na
skan dy na wskiej Pó³nocy. O po wo dze niu de cy do wa³o jed nak wszê dzie
po wsta nie no wych stru ktur po li ty cz nych, pañstw. U za chod nich
S³owian naj starsz¹ me try kê mia³y, jak wspo mi na³em, Wie l kie Mo ra wy
w IX wie ku, upad³y one jed nak w pocz¹tku na stê p ne go stu le cia.
W X wie ku zna mio na trwa³oœci zy ska³o ju¿ w Ko t li nie Cze skiej pa ñ -
stwo Prze my œli dów, a na pó³noc od Su de tów i Ka r pat – Pia stów. Po do -
bie ñ stwa ustro jo we wy ka zy wa³a te¿ wê gie r ska mo na r chia Ar pa dów na
Ni zi nie Wê gie r skiej, któ ra za cho wa³a jed nak pe w ne ce chy przy po mi -
naj¹ce o jej ste po wych ko rze niach. Przy jê cie chrztu przez w³ad ców
 czeskich oko³o 883 roku, pol skich w 966 roku i wê gie r skich w 973 roku
w³¹czy³o mie sz ka ñ ców tych ziem w nurt prze mian cywi liza cy j nych wy -
ró ¿ niaj¹cych ³aciñsk¹ Eu ro pê Za chod ni¹. 

Ju¿ w 865 roku przy jê li na Ba³ka nach chrzest w³adcy bu³ga r s cy
a nie wie le pó Ÿ niej zo sta li schry stia nizo wa ni inni s³owia ñ s cy mie sz kañcy
Pó³wy spu. Wi¹zali siê oni we wschod niej czê œci z Kon stan ty no polem,
na wy brze ¿ach Ad ria ty ku – z Rzy mem. W 988 roku przy jê³a chrzest
z Bi zan cjum Ruœ, któ ra sta³a siê rych³o jed nym z naj bar dziej akty w nych
re gio nów cy wi li za cji eu ro pe j skiej w jej wschod niej od mia nie.

D³u¿ej opie ra li siê przy jê ciu no wej re li gii i jego kon se k wen cjom ku l -
tu ro wym s³owia ñ s cy mie sz ka ñ cy ziem nad doln¹ £ab¹ i na wy brze ¿u
Ba³tyku. Zna j do wa li siê oni sta le pod po li tyczn¹ presj¹ nie mieck¹,
polsk¹ oraz duñsk¹ i do pie ro w XII wie ku, wraz z umo c nie niem w³as nej 
pa ñ stwo wo œci, nast¹pi³ tam prze³om re li gi j ny i cywi liza cy j ny.

* * *

Przy swo je nie so bie no wych wzo rów ¿y cia trwa³o u spo³eczeñstw
s³owia ñ skich d³u¿ szy czas. Re li giê chrze œci jañsk¹ akce p to wa³y naj szy b -
ciej œro do wi ska eli ta r ne, dwo r skie, jak te¿ mie sz ka ñ cy po wstaj¹cych
wów czas pie r wszych miast. W kra jach za cho d nios³owia ñ skich do pie ro
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re gu la r na sieæ pa ra fia l na, któ ra po wsta³a w XII wie ku, po zwo li³a na
utrwa le nie no wej wia ry u ogó³u lud no œci. Je sz cze d³u¿ej pro ces ten
trwa³ na roz leg³ych ob sza rach wschod niej S³owia ñsz czy z ny. Nie bez
po wik³añ prze bie ga³a te¿ chry stia ni za cja na Ba³ka nach.

Dla da l sze go roz wo ju ku l tu ry lu dów s³owia ñ skich naj isto tnie j sze oka -
za³y siê jed nak Ÿród³a in no wa cji, czy po cho dzi³y one z ³aci ñ skie go Za -
cho du, czy te¿ bi zan tyj skie go Wscho du. Pocz¹tko wo nie by³o je sz cze
for ma l ne go po dzia³u chrze œci ja ñ stwa, roz pad na pod leg³y pa pie stwu Ko -
œció³ rzym sko- kato li cki i po dzie lo ny na nie za le ¿ ne pa tria r cha ty pra -
wos³awny nast¹pi³ do pie ro w 1054 roku i utrwa li³ siê w sku tek pó Ÿ nie j szych
kon fli któw, spo wo do wa nych m.in. wy pra wa mi krzy ¿o wy mi. Co pra wda
ju¿ w po³owie IX wie ku tzw. schi z ma Fo cju sza w Bi zan cjum za po wia da³a 
spo ry do ktry na l ne, lecz w tym sa mym cza sie bra cia z Sa lo nik, Kon stan tyn 
i Me to dy, uz na li za wska za ne po zy ska nie zgo dy pa pie skiej dla wpro wa -
dzo nych przez sie bie no wo œci czy li u¿y cia w li tu r gii ro dzi me go jê zy ka
na wra ca nych lu dów. Jed nak ju¿ od schy³ku sta ro¿y t no œci ró ¿ ni ce miê dzy
po rzy m skim Za cho dem a bi zan ty j skim Wscho dem nie ogra ni cza³y siê do
kwe stii re li gi j nych, lecz mia³y swo je g³êb sze ko rze nie ku l tu ro we.

Kon stan tyn stwo rzy³ al fa bet zwa ny g³ago lic¹, do sto so wa ny do
w³aœci wo œci fo ne ty cz nych jê zy ka s³owia ñ skie go, pó Ÿ niej zmie nio ny
nie co przez jego bu³ga r skich ucz niów w fo r mie cy ry li cy. Jak wie my,
wpro wa dze nie tego swo i ste go kodu w dzie dzi nie ko mu ni ka cji miê dzy -
lu dz kiej, ja kim jest pi s mo, uwa ¿a ne jest zwy kle za naj bar dziej czy te l ny
wy zna cz nik cy wi li za cji. Wspo mnia ny al fa bet sta³ siê te¿ wkró t ce ku l tu -
rowym wy ró ¿ ni kiem wschod niej i zna cz nej czê œci po³ud nio wej S³owiañ -
szczy z ny. Li tu r gia w jê zy ku ro dzi mym zna cz nie u³atwia³a przy swo je nie
so bie no wych nauk re li gi j nych. Rów nie da le ko siê ga³y jed nak na stê p -
stwa sto so wa nia w³as ne go al fa be tu w pi œmien ni c twie. Re zu l ta tem by³y
nie ty l ko wcze œ nie po wsta³e t³uma cze nia Pi s ma Œwiê te go, utwo ry homi -
le ty cz ne i dzie jopi sa r skie, s³u¿¹ce œro do wi skom eli ta r nym, ko œcie l nym
i œwie c kim. £atwie j sze oka za³o siê te¿ na ucze nie umie jê t no œci pi sa nia
i czy ta nia przez inne wa r stwy spo³ecz ne. Po œwia d czaj¹ to w spo sób spek -
ta ku la r ny za pi ski na ko rze brzo zo wej od kry te w No wo gro dzie Wie l kim
i nie któ rych in nych gro dach sta ro ru skich.

Ka mien no-ce gla na ar chi te ktu ra w sty lu bi zan ty j skim, za rów no sa -
kra l na jak œwie cka, nie kie dy na wet ob ron na oraz twó r czoœæ ar ty sty cz na, 
owo cuj¹ca zdo b ni c twem wnêtrz cer k wi, pa³aców, ilu mi nacj¹ ksi¹g,
wkró t ce te¿ iko na mi, ³¹czy³a w Bu³ga rii i na Rusi œro do wi ska eli ta r ne
z bi zan ty j skim cen trum a Ki jów w XI wie ku zo sta³ wrêcz po rów na ny
przez Ada ma z Bre my z ce sa r skim Kon stan tyno po lem. Nowe wzo ry ku -
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l tu ry prze ni ka³y te¿ sto p nio wo w œro do wi sko wie j skie a ich pro pa ga to -
rem by³o nie ty l ko du cho wie ñ stwo cer kie w ne, lecz w zna cz nie
wiê kszym na wet sto p niu po wstaj¹ce w ró ¿ nych zak¹tkach kra ju mo na -
ste ry. Nie mniej jed nak sta ro ru ska ku l tu ra lu do wa za cho wy wa³a je sz cze
d³ugo tra dy cy j ne ce chy.

W krê gu za chod nim ob coœæ jê zy ka litu rgi cz ne go i sto so wa nie w pi -
œmien ni c twie al fa be tu ³aci ñ skie go utrud nia³o oczy wi œcie sze rze nie wia -
ry chrze œci ja ñ skiej i zna jo moœæ sztu ki pi sa nia. Kr¹g lu dzi bieg³ych
w no wych na ukach i umie jê t no œciach by³ za tem wê ¿ szy, lecz sta le siê
po sze rza³. Do pie ro jed nak w XII wie ku pi s mo sta³o siê czê œciej sto so -
wa nym spo so bem prze ka zu in fo r ma cji, m.in. przy de cy zjach pra wnych.
Wów czas te¿ na ro dzi³a siê po trze ba utrwa la nia pa miê ci o przesz³oœci
swe go kra ju i dy na stii w po sta ci utwo rów histo rio grafi cz nych.

Wzno szo ne wed³ug za sad sty lu przed roma ñ skie go ka mien ne ko -
œcio³y i re zy den cje po ja wi³y siê w wa ¿ nie j szych gro dach pa ñ stwo wych
wnet po przy jê ciu chrztu a ar chi te ktu ra ro ma ñ ska za czê³a wy ró ¿ niaæ
w XII wie ku rów nie¿ in sty tu cje ko œcie l ne na wsi. W sze rze niu wzo rów
cy wi li za cji ³aci ñ skiej szcze gó l nie isto t na rola przy pad³a kla szto rom
umie sz cza nym nie raz z dala od g³ów nych oœro d ków. Prze ni ka³y te¿
nowe wzo ry ar ty sty cz ne, ogra ni czo ne co pra wda pocz¹tko wo do zdo b -
ni c twa wnêtrz ko œcio³ów i ilu mi na cji ksi¹g. Prze mia ny, któ re nast¹pi³y
w XIII wie ku w po sta ci lo ka cji mie j skich i prze bu do wa wsi, zwa ne nie -
kie dy me lio ra tio ter rae oz na cza³y w ta m tych kra jach zna cz nie si l nie j sze 
przy swo je nie wzo rów cy wi li za cji zachod nioeu rope j skiej.

Prze³om cywi liza cy j ny, któ ry do ko na³ siê u wiê kszo œci lu dów
s³owia ñ skich na prze³omie I i II tysi¹cle cia, spo wo do wa³ trwa³e zró¿ ni -
co wa nie ich sto sun ko wo jed no rod nej dot¹d ku l tu ry. Nie bez zna cze nia
by³y prze mia ny stru ktur spo³eczno -poli ty cz nych i go spo da r czych, któ re
przy nios³y roz wa r stwie nie œro do wi sko we. Nie zni we czy³y one jed nak
wiê zi re gio na l nych, któ re za czê³y przy bie raæ po staæ po czu cia wspól no ty 
na ro do wej. Naj da lej siê ga³y sku t ki przy j mo wa nia wzo rów cywi liza cy j -
nych z ró ¿ nych cen trów wczes noœred niowie cz nej Eu ro py. Spo wo do -
wa³o ono pog³êbie nie siê ró ¿ nic w ska li ogó l nej. Po wsta³a gra ni ca
ku l tu ro wa po miê dzy kra ja mi, któ re zwi¹za³y siê z eu ro pe j skim Za cho -
dem i tymi, któ re cze r pa³y wzo ry z Bi zan cjum. Jak siê oka za³o, by³ to
po dzia³, któ re go ele men ty za cho wa³y siê, mimo zmien nych lo sów hi sto -
ry cz nych po szcze gó l nych od³amów S³owia ñsz czy z ny, a¿ po dzieñ dzi -
sie j szy. 

Do wspó l nych ko rze ni ogó³u na ro dów s³owia ñ skich pró bo wa no nie -
raz odwo³ywaæ siê w cza sach naj no wszych. Mia³ to m.in. na celu w XIX 
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wie ku ruch pan sla wi sty cz ny, któ ry chcia³a wy ko rzy staæ dla swo ich ce -
lów po li ty cz nych im pe ria l na Ro sja. Z dru giej stro ny od ma wia no nie kie -
dy pra wa do mia na eu ro pe j skiej ku l tu rze lu dów, któ re z³¹czy³y swo je
losy z krê giem bi zan ty j skim. Obie kon ce pcje s¹ w isto cie na du ¿y ciem
pra wdy hi sto ry cz nej. Za rów no S³owia nie, któ rzy wes zli w kr¹g ³aci ñ -
skie go Za cho du, jak ci któ rzy zna le Ÿ li siê w za siê gu bi zan tyj skie go
Wscho du, two rzy li w œred nio wie czu cy wi li za cjê chrze œci ja ñ skiej Eu ro -
py, wzbo ga caj¹c j¹ o wie le w³as nych wa r to œci. Nie bez przy czy ny bra cia 
z Sa lo nik nie da w no zo sta li za li cze ni przez pa pie ¿a Jana Paw³a II do gro -
na pa tro nów Eu ro py. Nie za le ¿ nie od roz bie ¿ nych dróg swe go roz wo ju
hi sto rycz ne go, ogó³ lu dów s³owia ñ skich by³ wspó³twórc¹ ku l tu ry eu ro -
pe j skiej w dzi sie j szym tego s³owa zna cze niu. 
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Zo fia Ku r na to wska

Gro dy wczes noœred niowie cz ne u S³owian

S³owo gród oz na cza³o mie j s ce ogro dzo ne i do pie ro, jak siê wy da je,
z cza sem na bra³o bar dziej jed noz nacz ne go zna cze nia fo r te cy, twier dzy.
A ist niej¹ce te¿ s³owo gro dzi sko – gro dzi sz cze – pod kre œla³o pocz¹tko -
wo sta ro ¿y t noœæ opi sy wa ne go obie ktu, a na stê p nie na bra³o zna cze nia
da w ny, a zw³asz cza by³y, opu sz czo ny gród.

I w³aœ nie gro dzi ska – po zo sta³oœci da w nych gro dów – sta no wi¹ do
dziœ ty po wy ele ment krajo bra zu kra jów s³owia ñ skich, a ta k ¿e tych
w któ rych we wcze s nym œred nio wie czu za mie sz ki wa³y ludy s³owia ñ -
skie (Nie mcy wschod nie). Nie spo ty ka my ich je dy nie pra wie wca le na
S³owia ñsz czy Ÿ nie po³ud nio wej – tam S³owia nie wes zli bo wiem w inny
krajo braz ku l tu ro wy z mu ro wa ny mi twier dza mi i z cza sem je prze jê li
i przy s wo i li.

Wa r to wspo mnieæ, i¿ nie ty l ko obe c nie gro dzi ska s¹ zwra caj¹cym
uwa gê ele men tem krajo bra zu w kra jach s³owia ñ skich, bo wiem ju¿ we
wcze s nym œred nio wie czu Skan dy na wo wie okre œla li np. zie mie S³owian 
wschod nich „gar da ri ke” – czy li „kraj gro dów”. Ta k ¿e Ÿród³a pi sa ne, po -
wsta³e u s¹sia dów S³owian, ob fi tuj¹ w in fo r ma cje o po tê ¿ nych nie raz
gro dach s³owia ñ skich, o pró bach ich ob lê ¿e nia i zdo by wa nia.

Gro dzi ska by³y oczy wi œcie w pó Ÿ nie j szych cza sach, ta k ¿e w wie -
kach no wo ¿y t nych, za uwa ¿a ne przez mie sz ka ñ ców ziem s³owia ñ skich,
co wy ra zi³o siê nie raz w za cho wa nych do dziœ na zwach lo ka l nych. Po -
nie wa¿ jed nak ich pocz¹tki po pad³y w za po mnie nie, nie raz ³¹czo no je
np. z le piej utrwa lo ny mi w œwia do mo œci mie sz ka ñ ców na szych ziem
wo j na mi szwe dz ki mi, lub napo leo ñ ski mi, dla te go te¿ nie któ re z nich
nosz¹ na zwy „oko pów szwe dz kich” (np. Ch³apo wo, pow. Œroda, Cza r -
ny sad, Kro to szyn, Drze cz ko wo, pow. Le sz no, Grzy bo wo, pow. Wrze œ -
nia i wie le in nych). I co cie ka we – ba da nia ar cheo logi cz ne wy ka za³y, ¿e
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Ryc. 1. Du¿e gro dzi ska z Ma³opo l ski: a – wie lo czê œcio we gro dzi sko w Trzci ni -
cy, pow. Jas³o, wg He le ny Zol lów ny i An drze ja ¯akie go (1958); b –  wielo -
czêœciowe gro dzi sko w Tu lig³owach, w zie mi prze my skiej, wg Ma rii Ca ba l skiej 

(1988)

a

b



nie do ko ñ ca by³y to my l ne na zwy – w nie któ rych gro dzi skach rze czy -
wi œcie obo zo wa³y wo j ska szwe dz kie po zo sta wiaj¹c ty po we dla nich
przed mio ty czy mo ne ty. Na gro dzi sku w Grzy bo wie zna le zio no np. kule 
o³owia ne, ¿e la z ne i ka mien ne do mu sz kie tów i mo ne ty XVII - wie cz ne.
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Ryc. 2. Ma³e gro dzi ska z Wiel ko po l ski: a – gro dzi sko w Ru d kach, gmi na Ostro -
róg; b – gro dzi sko w Re ñ sku, gmi na Wie li cho wo; c – gro dzi sko w Przy sie ce,
gmi na W¹gro wiec; d – gro dzi sko w Ra sze wach, gmi na ¯er ków. Wg Wi to l da

Hen s la i Zo fii Hilcze r-Kur na to wskiej (1980)



Ist nie je te¿ in fo r ma cja, i¿ w 1811 roku sta cjo no wa³ w tym do sko na le za -
cho wa nym du ¿ym gro dzi sku ja kiœ od dzia³ wojsk napo le o ñ skich.
Wyj¹tko wo na to miast spo ty ka siê na zwy „okop s³owia ñ ski”.

Wa r to w ko ñ cu przy po mnieæ, ¿e w³aœ nie za cho wa ne na zie miach
s³owia ñ skich gro dzi ska by³y pie r wszym ele men tem ku l tu ry jed noz na cz -
nie powi¹za nym ze S³owia na mi, uz na nym za chara ktery sty cz ny ele ment 
ich osad ni c twa w okre sie wcze s ne go œred nio wie cza. Ju¿ od pocz¹tków
XIX wie ku w zwi¹zku ze wzmo ¿o ny mi zain tere sowa nia mi od leg³¹
przesz³oœci¹ po ja wiaj¹ siê inwe nta ry za cje gro dzisk i na sta je pra wdzi wa
„moda” na gro dzi ska. Do pa try wa no siê œla dów da w nych gro dziszcz ta -
k ¿e w roz ma i tych na tu ra l nych fo r mach te re no wych.

Po wie lu dzie si¹tkach lat ba dañ, szcze gó l nie na si lo nych po II wo j nie
œwia to wej w zwi¹zku z przy goto wa nia mi na uko wy mi do ob cho dów
tysi¹cle cia pa ñ stwa pol skie go, wie my ju¿ dziœ wiê cej o da w nych gro -
dach, choæ wci¹¿ je sz cze na sza wie dza jest nie pe³na. Wie my np., ¿e pod
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Ryc. 3. Gro dzi sko w Cho d li ku, pow. Opo le Lu be l skie, opa sa ne trze ma pie r œcie -
nia mi wa³ów wg Ale ksan dra Gar da wskie go (1970)



bu do wê gro dów wyko rzy sty wa no ró ¿ ne fo r my te re no we, czê sto o wa lo -
rach ob ron nych, wzno szo no je za rów no na wy nie sie niach, zw³asz cza na 
tzw. ostro gach te re no wych, do mi nuj¹cych nad oto cze niem, ale rów nie¿
na te re nach ni zin nych wœród roz le wisk, na da w nych a nie kie dy i obe -
cnych wy spach. Nie któ re gro dy by³y roz leg³e i sk³ada³y siê z ki l ku
cz³onów, za j muj¹c nie kie dy kilka -kil ka na œcie, a na wet ki l ka dzie si¹t he -
kta rów (ryc. 1), inne by³y nie wie l kie o po wie rz ch ni nie rza d ko siê gaj¹cej 
za le d wie po³owy he kta ra (ryc. 2). Bro ni³y je cza sem ty l ko tzw. wa³y od -
cin ko we (np. ty l ko od stro ny naj le piej do stê p nej), b¹dŸ do oko l ne wa³y
po je dyn cze, ale ta k ¿e ki l ka pie r œcie ni wa³ów (ryc. 3). A bu do wa tych
umo c nieñ to by³a pra wdzi wa ów cze s na sztu ka in¿y nie ry j na, wci¹¿ do -
sko na lo na. Wyko rzy sty wa no roz ma i ty su ro wiec do stê p ny w oko li cy,
a wiêc prze de wszy stkim dre w no, zie miê, w tym chê t nie gli nê, ka mieñ,
ale ta k ¿e w pó Ÿ nie j szym okre sie po zo sta³oœci osad ni cze, np. w Radzi miu
pod Mu ro wan¹ Go œlin¹ stwier dzo no jako wype³ni sko wa³ów sko ru py
na czyñ gli nia nych! 
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Ryc. 4. Re kon stru k cja wa³u ob ron ne go li co wa ne go œcian¹ ka mienn¹ gro du
w Sta rej Kouøimi w œro d ko wych Cze chach wg Miloša Šollego (1981)



Po zna li œmy doœæ do brze ró ¿ ne te ch ni ki bu do wy dre w nia nych kon -
stru kcji wa³ów ob ron nych, zró¿ ni co wa ne w za le ¿ no œci od ob sza rów.
Np. na po³ud niu, w Cze chach i Mo ra wach wzno szo no wa³y drew niano -
-zie m ne, czê sto li co wa ne ka mienn¹ œcian¹ (ryc. 4), któ re dziê ki temu ze -
w nê trz nie przy po mi na³y twier dze mu ro wa ne. Po dobn¹ kon stru kcjê
od kry to w wale gro du z IX wieku w Sty r men, w Bu³ga rii, ba da ne go
przez polsk¹ eki pê, ale tam za miast ka mie nia, któ re go wi do cz nie nie
mia no do dys po zy cji, za sto so wa no œcia nê z ce gie³ek da r ni. 

Na zie miach ru skich naj czê œciej bu do wa no wa³y skrzy nio we, nie kie -
dy z pu sty mi ko mo ra mi od wnê trza gro du (ryc. 5), a na zie miach pol -
skich stwier dzo no ró ¿ ne te ch ni ki wzno sze nia dre w nia ne go j¹dra wa³u,
od pio no wych œcian pa li sa do wych, pod trzy muj¹cych na syp zie m ny, po -
przez kon stru kcjê skrzy niow¹ (ryc. 6), szcze gó l nie czêst¹ na po³ud niu
Pol ski, do naj bar dziej chara ktery sty cz nych dla Wiel ko po l ski, a zw³asz -
cza dla bu do w ni czych pia sto wskich, wa³ów o j¹drze dre w nia nym
wznie sio nym w kon stru kcji ru szto wej, lub przek³ad ko wej, czê sto
wzma c nia nej tzw. pi lo to wa niem oraz kon strukcj¹ ha kow¹ (ryc. 7;
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Ryc. 5. Pro fil i re kon stru k cja wa³u ob ron ne go gro du z XII - XIII w. w Cze r nio w -
cach wg B.O Timošèuka (1982)



ryc. 8a). Du¿o uwa gi po œwiê ca no sta ty ce wa³ów, za bez pie czaj¹c je od -
po wied ni mi od sa dz ka mi, zw³asz cza je œli uzu pe³nia no ob wód ob ron ny
da l szy mi ci¹gami umo c nieñ w po sta ci do da t ko wych wa³ów i ro wów.
Nie raz sto so wa no te¿ nie wie l kie mur ki, b¹dŸ tzw. p³asz cze ka mien ne
(ryc. 8a) a ta k ¿e im po nuj¹ce ³awy ka mien ne (ryc. 7b). Apo ge um pol -
skie go bu dow ni c twa gro do we go sta no wi okres pia sto wski, kie dy to
wa³y, ota czaj¹ce g³ówne gro dy pa ñ stwa, osi¹ga³y im po nuj¹c¹ wy so koœæ 
siê gaj¹c¹ 10, a na wet ki l ku na stu me trów, prze mie niaj¹c owe gro dy
w nie zdo by te twier dze.

Naj cie ka wszym za gad nie niem jest jed nak fun k cja gro dów s³owia ñ -
skich. A by³a doœæ zró¿ ni co wa na. Roz wa ¿a nia na ten te mat u³atwia
dok³ad nie jsze da to wa nie gro dzisk, co osta t nio sta³o siê mo ¿ li we dziê ki
ana li zom dendro chrono logi cz nym dre w na, umo ¿ li wiaj¹cym da to wa nie
bu do wy wa³ów ob ron nych z dok³ad no œci¹ nie raz do paru lat ka len da -
rzo wych (por. ryc. 8). 

Nie li cz ne, naj sta r sze gro dy wzno szo ne w VII/VIII wie ku, by³y za -
zwy czaj s³abo umo c nio ne (np. Sze li gi pod P³oc kiem). Na su nê³o to
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Ryc. 6. Re kon stru k cja wa³u skrzy nio we go gro du w Na sza co wi cach w zie mi no -
wos¹de ckiej wg Ja cka Po le skie go (2004)
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Ryc. 7. a – Fra g ment wa³u wy ko na ne go w kon stru kcji hakowej z gro du w Gnie -
Ÿ nie; b – fra g ment wa³u ob ron ne go gro du w Po zna niu na Ostro wie Tu m skim
z ³aw¹ ka mienn¹ w skrzy niach dre w nia nych umo c nio nych kon strukcj¹ ha kow¹

(zdjê cia ar chi wa l ne ze zbio rów Mu ze um Arche ologi cz ne go w Po zna niu)

a

b
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Ryc. 9. a – Re kon stru k cja gró d ka ku l to we go w Sze li gach pod P³oc kiem wg
 Wojciecha Szy ma ñ skie go (1967); b – gró dek ku l to wy w Ržavin cach na Rusi

Pod kar pa c kiej wg B.O Timošèuka (1990)

a

b



po dej rze nie, po twier dzo ne w da l szych ba da niach, ¿e nie by³y to oœro d ki
mi li ta r ne, ¿e ota czaj¹ce je wa³y (a nie kie dy ty l ko nie zbyt g³êbo kie rowy) 
mia³y ra czej cha ra kter sym bo li cz ny, wy dzie la³y jak¹œ prze strzeñ o fun -
kcji sa kra l nej (ryc. 9). Da l sze ba da nia wy ka za³y bo wiem, ¿e przy naj -
mniej nie któ re z nich mia³y cha ra kter ku l to wy, by³y mie j s ca mi, gdzie
gro ma dzi li siê cz³on ko wie da ne go ple mie nia, spra wo wa li tam roz ma i te
ob rzê dy i od by wa li wie ce. By³y to mie j s ca cen tra l ne ca³ej wspól no ty
ple mien nej, b¹dŸ ja kie goœ jej se g men tu. Nie kie dy uda je siê w nich od -
kryæ po zo sta³oœci, czy to ja kichœ ob rzê dów ku l to wych, np. w po sta ci po -
zo sta³oœci pa le nisk i uczt ob rzê do wych, czy na wet, w przy pa d ku
te re nów ru skich – po zo sta³oœci san ktu a riów po ga ñ skich.

Z okre sem przed pa ñ stwo wym, ³¹cz¹ siê te¿ zupe³nie inne gro dy,
a w³aœci wie gró d ki – nie wie l kie, ale do brze umo c nio ne doœæ po tê ¿ ny mi
wa³ami obie kty, ze œla da mi sta³ego u¿y t ko wa nia, czê sto oto czo ne osa da -
mi otwa r ty mi. Wie le ta kich gró d ków zna my w Wiel ko po l ski (ryc. 10),
cho æ by w naj bli ¿ szej oko li cy – w Sp³awiu, Sa ma rze wie, za pe w ne do
nich na le ¿a³ naj sta r szy gród w L¹dzie. W gro dach tych re zy do wa li
przed sta wi cie le ary sto kra cji ple mien nej, wy³ania ni na wie cach wo dzo -
wie i mo¿e cz³on ko wie ich dru ¿yn. Oz nak¹ ich god no œci by³y ele men ty
lu ksu so we go uz bro je nia, a prze de wszy stkim czê sto spo ty ka ne ostro gi,
co œwia d czy³o, ¿e w prze ciw ie ñ stwie do ogó³u wspó³ple mie ñ ców,
staj¹cych w razie po trze by do wa l ki pie szo – byli oni kon ny mi ry cerza mi. 
Gro dy ta kie bu do wa no naj czê œciej pod ko niec IX i z pocz¹tkiem X wie ku.
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Ryc. 10. Re kon stru k cja gró d ka z cza sów przed po wsta niem pa ñ stwa pol skie go
w Sp³awiu - Wo dzi sku, gmi na Ko³acz ko wo wg Mi cha³a Brzo sto wi cza (2003)



W ich bu do wie mu sie li braæ udzia³ cz³on ko wie ca³ej wspól no ty, bo wiem 
by³y one oz nak¹ si³y da ne go ple mie nia, dla te go te¿ na pa st ni cy sta ra li siê 
prze de wszy stkim spa liæ gro dy, by po zba wiæ prze ciw ni ków nie ty l ko
miejsc opo ru, lecz ta k ¿e pre sti ¿u. Gró d ki te nie by³y na to miast schro nie -
niem dla lud no œci oko li cz nych osie d li, któ ra w ra zie nie bez pie czeñ stwa
ucie ka³a wraz z do by t kiem w lasy.

W tym sa mym cza sie na in nych zie miach pol skich, a prze de wszy -
stkim w Pol sce po³ud nio wej, bu do wa no roz leg³e gro dy (ryc. 11), czê sto
nie wewn¹trz ob sza rów ple mien nych, lecz na ich te re nach po gra ni cz -
nych. W nich ta k ¿e re zy do wa li przed sta wi cie le ów cze s nych elit, na co
wska zuj¹ zna le zi ska. Z uwa gi na ich roz mia ry, siê gaj¹ce ki l ku na stu,
a cza sem na wet kil ku dzie siê ciu ha, s³abo zna my za bu do wê ich wnê trza.
W nie któ rych ty l ko od kry to np. spi chle rze z za pa sa mi zbo ¿a, byæ mo¿e
re sztki ja kichœ da nin sk³ada nych do gro du. Mo ¿ na jed nak s¹dziæ, ¿e
wiê ksza czêœæ po wie rz ch ni ich wnê trza by³a pu sta.

W³adcy po wstaj¹cych pañstw s³owia ñ skich wy ko rzy sta li w pe³ni do -
œwia d cze nie w bu do wie gro dów i w³aœ nie gro dy sta³y siê g³ów ny mi
oœro d ka mi no wej w³adzy pa ñ stwo wej. Od tego cza su gro dy je sz cze mo c -
niej ró ¿ ni cuj¹ siê tak pod wzglê dem wie l ko œci, jak i fun kcji. Wy ró ¿ niaj¹
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Ryc. 11. Dwu czê œcio we gro dzi sko w Lu bo mi, woj. gó r noœl¹skie wg Ro ma na
 Jakimowicza (1933) 



siê zw³asz cza g³ówne gro dy fo r muj¹cych siê pañstw o fun kcjach
sto³ecz nych. Wzno szo no je za zwy czaj w cen trum pa ñ stwa, któ re sta no -
wi³o pod sta wê jego si³y mi li ta r nej i eko no mi cz nej. By³y to za zwy czaj
doœæ zna cz ne oœro d ki, czê sto roz budo wy wa ne, okre so wo re zy do wa³
w nich w³adca z naj bli ¿ szym oto cze niem, a da l sze si³y mi li ta r ne by³y
roz lo ko wa ne w s¹sied nich oœro d kach gro do wych. Wa ¿ ne by³o ich
powi¹za nie sie ci¹ po³¹czeñ wod nych i z cza sem wy ty cza nych szla ków
l¹do wych, za rów no wewn¹trz pa ñ stwa, jak i na zewn¹trz dla powi¹zañ
z han d lem dale ko siê ¿ nym i z in ny mi cen tra mi poli ty cz ny mi. 
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Ryc. 12. Mapa pa ñ stwa pia sto wskie go – z wyod rê b nie niem tzw. pa ñ stwa gnie -
Ÿnie ñ skie go (4) z gro da mi pobu do wa ny mi w X i X/XI wie ku (1, 2), z za zna cze -
niem ob sza ru cen tra l ne go (5) z g³ów ny mi gro da mi w Gnie Ÿ nie, Po zna niu,
Gie czu, Grzy bo wie wg Zo fii Ku r na to wskiej. Wokó³ gro dów za zna czo no wy stê -

po wa nie cmen ta rzysk du ¿yn ni ków wy po sa ¿o nych w uz bro je nie (3)



Spra wy te mo ¿e my przed sta wiæ dok³ad niej na przyk³ad zie gro dów
wczes no pia sto wskich, roz po zna nych ju¿ sto sun ko wo do brze dziê ki
wie lo le t nim ba da niom. Gro dy cen tra l ne pa ñ stwa pie r wszych Pia stów to
sku pio ne w zie mi gnie Ÿ nie ñ skiej i le¿¹ce w nie wie l kiej od sie bie od -
leg³oœci: Gnie z no, Po znañ, Giecz, Grzy bo wo i Ostrów Led ni cki
(ryc. 12). Z nich naj wa¿ nie j sze by³y niew¹tpli wie gro dy w Gnie Ÿ nie na
Gó rze Le cha i w Po zna niu, na Ostro wie Tu m skim. Ró ¿ ni³o je po³o¿e nie
i za pe w ne pie r wo t na fun k cja. Gnie z no bêd¹ce da w nym oœro d kiem ku l -

40 Zofia Kur na to wska

Ryc. 13. Pla ny wa r stwi co we nie któ rych g³ów nych gro dów w zie mi gnie Ÿ nie ñ -
skiej: w Gie czu (a), na Ostro wie Led ni c kim (b) i Grzy bo wie  (c) wg Te re sy Kry -

szto fiak, Ma riu sza Tu szy ñ skie go i Zo fii Ku r na to wskiej



to wym, co zo sta³o po twier dzo ne w ba da niach arche olo gi cz nych, o za -
siê gu prze kra czaj¹cym za pe w ne gra ni ce zie mi gnie Ÿ nie ñ skiej,
re pre zen to wa³o wa r to œci sym bo li cz ne, ugrun to wa ne w œwia do mo œci
spo³ecz nej, co spo wo do wa³o, ¿e Pia sto wie w³¹czy li je w bu do wê swe go
pa ñ stwa, bu duj¹c tu oko³o roku 940 swój gród. Jed nak po³o¿e nie z dala
od wa ¿ nych ar te rii wod nych, przy s³abym je sz cze wy kszta³ce niu siê
szla ków l¹do wych, nie na da wa³o siê do roli cen trum ¿y cia go spo dar cze -
go, w któ rym tak du¿¹ rolê od gry wa³ wów czas han del dale ko siê ¿ ny.
Trud niej by³o te¿ z Gnie z na pro wa dziæ eks pan sjê te ry to rialn¹, co by³o
nie zbêd nym wa run kiem ufo r mo wa nia siê si l ne go pa ñ stwa. Po znañ na -
to miast zna cz nie le piej móg³ wype³niaæ fun kcje wa ¿ ne go wêz³a komu -
nika cyj ne go i co siê z tym wi¹¿e – oœro d ka go spo dar cze go pa ñ stwa,
a za ra zem, wo bec usy tu o wa nia nad Wart¹, ³¹cz¹c¹ Wiel ko po l skê z zie -
mia mi Pol ski œro d ko wej i po³ud nio wej z jed nej – i z Po mo rzem z dru -
giej stro ny, sta no wi³ le p szy punkt wyj œcia dla eks pan sji tery to ria l nej
pa ñ stwa wczes nopia sto wskie go. Za tem gród po zna ñ ski wznie sio ny
w po cz¹tkach X w. sta no wi³ niew¹tpli wie oœro dek komp le men tar ny
w sto sun ku do Gnie z na.

Z po zo sta³ych, wy mie nio nych wy ¿ej gro dów cen tra l nych – Giecz
(ryc. 13a), po bu do wa ny jak wy ka za³y osta t nie ba da nia, w pocz¹tkach
II po³owy IX wieku, by³ naj pra wdopo dob niej dawn¹ sie dzib¹ ro dow¹
Pia stów. Gród w Grzy bo wie (ryc. 13c), le¿¹cy w po³owie dro gi miê dzy
Gie czem a Gnie z nem, wznie sio ny w pie r wszej æwie r ci X wieku i nie -
d³ugo po tem prze bu do wa ny w po tê¿n¹ twier dzê, w od ró ¿ nie niu od po -
zo sta³ych gro dów tego ob sza ru cen tra l ne go pa ñ stwa pie r wszych
Pia stów, nie zo sta³ w pó Ÿ nie j szym cza sie prze kszta³cony w ja kiœ wa ¿ ny
oœro dek ad mi ni stra cji pa ñ stwo wej. Mo ¿ na za tem s¹dziæ, ¿e wi¹za³ siê
z po cz¹tko wym okre sem fo r mo wa nia siê pa ñ stwa i móg³ sta no wiæ wa ¿ -
ne mie j s ce kon cen tra cji si³ i œro d ków, tak isto t ne na tym eta pie bu do wy
 pañstwa, je sz cze przed osta te cz nym umo c nie niem w³adzy Pia stów
w ca³ym cen trum gnie Ÿ nie ñ skim.

Wy mie nio ny wy ¿ej wœród g³ów nych gro dów zie mi gnie Ÿ nie ñ skiej
gród na wy spie Je zio ra Led ni c kie go (ryc. 13b) acz ko l wiek wie l ko œci¹
nawi¹zuj¹cy do po zo sta³ych, mia³ nie co inny cha ra kter. Le¿¹c miê dzy
Gnie z nem i Po zna niem, na g³ów nym szla ku komu nika cy j nym pa ñ stwa
pia sto wskie go, sta no wi³ oka za³¹ re zy den cje ksi¹¿êc¹, nawi¹zuj¹c¹ do
rezyden cji zna nych Pia stom z s¹sied nich ziem ce sa r stwa Ot to nów. Œwia -
d czy³y o tym wznie sio ne tam mu ro wa ne bu do w le, pa la cjum wraz z ka p -
lic¹-ba p ty ste rium. Nie wy klu czo ne ta k ¿e, ¿e w³aœ nie w gro dzie na
wyspie, bro nio nej wo da mi Je zio ra Led ni c kie go, ulo ko wa³ ksi¹¿ê Mieszko I
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sw¹ ¿onê chrze œci jan kê – czesk¹ ksiê ¿ ni cz kê D¹brów kê, bu duj¹c dla
niej pie r wszy na swych zie miach ko œció³.

Wa¿n¹ gru pê sta no wi¹ gro dy usy tu o wa ne w wa ¿ nych pun ktach szla -
ków komu nika cy j nych i mie j s cach stra te gi cz nych. Do ta kich na le ¿a³ np. 
gród w L¹dzie (ryc. 14a), a ta k ¿e gro dy w Œre mie, San to ku (ryc. 14b),
Miê dzy rze czu. W przy pa d ku ta kich oœro d ków nie rza d ko Pia sto wie
prze j mo wa li da w ne gro dy przed pa ñ stwo we, któ re w in nych przy pa d -
kach sy ste maty cz nie ni sz czy li. W mie j s cach klu czo wych jed nak opa no -
wy wa li je ró ¿ ny mi spo so ba mi i na stê p nie prze budo wy wa li i ob sa dza li
swoj¹ za³og¹. Mia³y one wa ¿ ne zna cze nie za rów no stra te gi cz ne, jak i eko -
no mi cz ne dla m³od ego pa ñ stwa pia sto wskie go, kon tro luj¹c i ochra niaj¹c
g³ówne szla ki wod ne i l¹dowe, zw³asz cza w mie j s cach prze praw, a ta k ¿e
sta no wi¹c mie j s ca wy pa do we dla da l szych zdo by czy tery to ria l nych.

Ko lejn¹ grup¹ s¹ bu do wa ne rów nie¿ w cza sach wczes no pia sto -
wskich zw³asz cza na te re nach, któ re chcia no si l niej powi¹zaæ z cen trum
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Ryc. 15. Ma³e gró d ki lo ka l ne: a – Pia ski, gmi na Zdu ny; b – Po ta rzy ca, gmi na
Kro bia (gro dzi sko bar dzo zni sz czo ne); c – Rê bo wo, gmi na Pia ski; d – Ry dzy na, 

gmi na loco. Wg Wi to l da Hen s la i Zo fii Hilcze r-Kur na to wskiej (1980)



pa ñ stwa, ma³e gró d ki lo ka l ne, wy zna czaj¹ce cen tra i kon tro luj¹ce no -
wo po wsta³e okrê gi gro do we, za sie d la ne nie rza d ko przez lud noœæ prze -
sie d lan¹ z in nych oko lic Wiel ko po l ski, b¹dŸ przez lud noœæ je nieck¹.
Li cz ne ta kie gró d ki zna my zw³asz cza z Wiel ko po l ski po³ud nio wej
(ryc. 15). Naj czê œciej nie prze trwa³y one kry zy su pa ñ stwa wczes nopia -
sto wskie go i nie prze kszta³ci³y siê na stê p nie w in ne go typu oœro d ki
osad ni cze. 

Wraz z przy jê ciem chrze œci ja ñ stwa roz po czy na siê ak cja wzno sze nia 
ko œcio³ów i two rze nia pocz¹tko wo sta cji mi sy j nych, a na stê p nie pie r -
wo t nej stru ktu ry tery to ria l nej Ko œcio³a pol skie go. Opa r ciem dla tych
dzia³añ sta³y siê gro dy, za pe w niaj¹ce m³od emu ko œcio³owi ochro nê, jak
i œro d ki dzia³ania. Naj wa¿ nie j sze z nich sta³y siê sie dzi ba mi: w 968 roku
bi sku pa pol skie go Jor da na – Po znañ – i na stê p nie w roku 1000 arcy bi -
sku pa Ga u den te go – Gnie z no. Dys ku sja nad pie r wotn¹ sie dzib¹ bi sku pa 
pol skie go wci¹¿ jest to czo na w li te ra tu rze. Jed nak za rów no naj no wsze
ana li zy wy ni ków ba dañ arche olo gi cz nych, jak i ogó l na sy tu a cja ku l tu -
ro wa pa ñ stwa pia sto wskie go w tym cza sie, sk³ania do przy jê cia po wy -
¿szej wer sji. Ulo ko wa nie naj pierw sta cji mi sy j nej, a na stê p nie sie dzi by
bi sku pa w Po zna niu mie œci³o siê w ów cze s nej pra kty ce, zna nej te¿ z in -
nych kra jów, gdzie da w ne cen trum po ga ñ skie, ja kim niew¹tpli wie by³o
Gnie z na, do pie ro z wo l na by³o prze kszta³cane w oœro dek chrze œci ja ñ ski. 
Po paru dzie si¹tkach dzia³al no œci mi sy j nej, a zw³asz cza po z³o¿e niu tam
cia³a mê czen ni ka, œw. Wo j cie cha, w roku 1000 mo ¿ na by³o ju¿ bez prze -
szkód w tym wa ¿ nym w œwia do mo œci ów cze s nej spo³ecz no œci cen trum
ideo lo gi cz nym ulo ko waæ sto li cê me tro po lii obe j muj¹cej ca³y kraj. 

Oœro d ki ko œcie l ne ni ¿ szej ran gi, obe j muj¹ce oko li cz ne okrê gi gro do -
we, po wstaj¹ w nie któ rych in nych gro dach, lub w ich po bli ¿u, np.
w Gie czu, L¹dzie, £ek nie, Ka li szu. Nie któ re po³acie na wet w po bli ¿u
cen trum nie wy ka zuj¹ œla dów akty w nie j szej chry stia ni za cji. 

Eg zy sten cja wcze s ne go pa ñ stwa pia sto wskie go, któ re naj wiêksz¹
œwie t noœæ osi¹gnê³o za pa no wa nia Bo les³awa Chro bre go, zo sta³a prze -
rwa na ciê ¿ kim kry zy sem we wnê trz nym, na któ re z³o¿y³y siê wa l ki dy -
na sty cz ne i w ko ñ cu na jazd ksiê cia cze skie go Brze tys³awa, skie ro wa ny
do cen trum pa ñ stwa, do Gnie z na. Zw³asz cza wiel ko po l ska sieæ gro do wa 
zo sta³a wów czas czê œcio wo zni sz czo na.

Po kry zy sie pa ñ stwa wczes nopia sto wskie go w la tach 30. XI wieku
w trak cie od no wy pa ñ stwa za Ka zi mie rza Od no wi cie la i Bo les³awa
Œmia³ego do cho dzi do od two rze nia zni sz czo nej, bo opa r tej na gro dach,
stru ktu ry tery to ria l nej pa ñ stwa i ko œcio³a. Ale nie wszy stkie wcze œ nie j -
sze gro dy zo staj¹ rea kty wo wa ne i da l sze ich losy s¹ ju¿ zró¿ ni co wa ne.
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Od bu do wu je siê g³ówne gro dy pa ñ stwa (z wyj¹tkiem Grzy bo wa) w
cen trum gnie Ÿ nie ñ skim, ale z cza sem zmie nia siê ich ran ga i zna cze nie.
Zna cze nie Gnie z na, zw³asz cza po prze nie sie niu sto li cy do Kra ko wa,
ogra ni cza siê za sad ni czo do ran gi g³ów ne go oœro d ka ko œcie l ne go w pa -
ñ stwie i jed ne go z oœro d ków sto³ecz nych Wiel ko po l ski. Z po wo du uwa -
run ko wañ topo gra fi cz nych nie po wsta je tu wiê ksze mia sto. Ina czej
Po znañ – za cho wa³ sw¹ ran gê sto li cy bi sku piej i prze kszta³ci³ siê w naj -
wiê kszy oœro dek mie j ski tej czê œci kra ju. 

Inne wa ¿ ne gro dy wczes no pia sto wskie, jako gro dy ka szte la ñ skie,
za cho wa³y je sz cze przez pe wien czas ran gê oœro d ków admi ni stra cyj -
nych, i cen trów ko œcie l nych, co po œwia d cza np. wy stê po wa nie w ich ob -
rê bie ko œcio³ów i cmen ta rzy – np. w L¹dzie, czy w Gie czu. Z cza sem
jed nak zo staj¹ opu sz czo ne i prze mie niaj¹ siê w gro dzi ska. Za zwy czaj
jed nak w ich po bli ¿u po wstaj¹ oœro d ki mie j skie, a cza sem, jak w L¹dzie
– wcze s ne kla szto ry, i wszy stko to do wo dzi trwa³oœci za sad ni czej stru -
ktu ry siê gaj¹cej cza sów wczes no pia sto wskich. 

Ob jê cie da w ne go gro du za bu dow¹ mia sta po wo do wa³o naj czê œciej
ca³ko wi te za ta r cie jego pie r wo t nej fo r my i za nik pa miê ci o jego lo ka li -
za cji, co mia³o mie j s ce np. w Po zna niu, czy w Gnie Ÿ nie. Na to miast po -
rzu co ne i opu sz czo ne gro dzi ska za cho wa³y za zwy czaj sw¹ czy teln¹
fo r mê, mimo nie raz wie lo wie kowe go u¿y t ko wa nia ro l ni cze go. Do pie ro
wie ki XIX i XX z na si le niem ró ¿ ne go typu dzia³añ – zw³asz cza me lio ra -
cje, ka r czun ki i za le sia nia, in ten sy w na za bu do wa te re nów wie j skich
i g³êbo ka orka – spo wo do wa³y doœæ gwa³to w ne zni ka nie z krajo bra zu
Wiel ko po l ski wie lu gro dzisk. Tym bar dziej na le ¿y ce niæ i dbaæ o te za -
cho wa ne do na szych cza sów gro dzi ska – ma te ria l ne œwia de c twa two -
rze nia siê na sze go pa ñ stwa i jego stru ktu ry.
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Mi cha³ Brzo sto wicz

Gród wczes noœred nio wie cz ny w L¹dzie nad Wart¹
w œwie t le ba dañ arche olo gi cz nych

Gro dzi sko w L¹dzie od da w na cie szy siê ¿y wym zain tere so wa niem
hi sto ry ków i ar che o lo gów, trud ni¹cych siê pro ble ma tyk¹ wcze s ne go
œred nio wie cza w Pol sce. Wi do cz ne w te re nie po zo sta³oœci po tê ¿ nej wa -
ro w ni, a ta k ¿e li cz ne wzmian ki w Ÿród³ach pi sa nych, œwiadcz¹ce o ran -
dze tego obie ktu w sy ste mie ob ron nym i admi ni stra cyj nym zie mi
wiel ko po l skiej u schy³ku doby wczes no pia sto wskiej i w okre sie roz bi -
cia dzie lni co we go, in try go wa³y ba da czy je sz cze w XIX i w pie r wszej
po³owie XX wie ku. Nie ste ty, do cza su pod jê cia wy ko pa lisk nie wie le
o nim wie dzia no, a i te raz, wo bec bra ku pe³nej pu b li ka cji wy ni ków ba -
dañ arche olo gi cz nych prze pro wa dzo nych tam w la tach 1960-1986, wie -
dza na jego te mat jest wci¹¿ nie za do wa laj¹ca. Ce lem ni nie j sze go szki cu
jest przy po mnie nie wia do mo œci o tym wa ¿ nym po mni ku na szej hi sto rii.
Przy go to wuj¹c za rys jego dzie jów, w du ¿ej mie rze ko rzy sta³em z ma te -
ria³ów ju¿ opub li ko wa nych, a ta k ¿e z ma szy no pi sów opra co wañ zna j -
duj¹cych siê je dy nie w zbio rach ar chi wum i bi b lio te ki Mu ze um
Arche ologi cz ne go w Po zna niu. Obe c ny stan wie dzy po wo du je, ¿e sze -
reg za gad nieñ zwi¹za nych z pro ble ma tyk¹ oma wia ne go gro dzi ska zmu -
szo ny by³em po sta wiæ w no wym œwie t le. Wie le in nych pro ble mów
po zo sta wi³em jed nak nie wyja œ nio nych. My œlê, ¿e ich roz strzy g niê cie
przy nios¹ przysz³e stu dia, uw z glêd niaj¹ce wni kliw¹ ana li zê Ÿró de³
arche olo gi cz nych i hi sto ry cz nych.

Ba da nia wyko pa li sko we na gro dzi sku w L¹dzie pod jê li w 1960 roku
pra co w ni cy po zna ñ skie go Mu ze um Arche ologi cz ne go, w at mo s fe rze
dys ku sji na te mat ple mie nia Lê dzian (Lin di zi) i jego ewen tu a l nych
zwi¹zków z tu tejsz¹ wa ro w ni¹ oraz z póŸ nie j szy mi Po la na mi, twó r ca mi
na szej pa ñ stwo wo œci. Wa r to przy po mnieæ, ¿e by³ to czas in ten syfi ka cji
stu diów nad pocz¹tka mi pa ñ stwa pol skie go, w któ re zaan ga ¿o wa ni byli



li cz ni hi sto ry cy i ar che o lo dzy. W tej sy tu a cji ini cja ty wa roz po czê cia ba -
dañ w L¹dzie spo t ka³a siê z du ¿ym uz na niem œwia ta na uko we go, a zain -
tere so wa nie ich wy ni ka mi utrzy my wa³o siê je sz cze przez ki l ka dzie si¹t
na stê p nych lat. Pie r wszy etap prac wyko pa li sko wych zrea li zo wa no
w la tach 1960-1964. Wzno wio no je w 1969 roku i z nie wie l ki mi prze -
rwa mi (w 1977 oraz 1981 roku) kon tynu o wa no do 1986 roku.
Pocz¹tko wo ba da nia mi kie ro wa³a Mie czys³awa Kowiañ ska- Piaszy ko -
wa (w 1960-1962 oraz w 1969 roku), pó Ÿ niej Ma ria Ze y lan do wa.
W wy ko pa li skach czyn nie ucze st ni czy³y te¿ Kry sty na Dêb ska - Lu ty
oraz Ale ksan dra Li pi ñ ska, a spo ra dy cz nie – Ma te usz £asto wie cki i Zbi -
g niew ¯ura wski. Mimo ró ¿ nych per tur ba cji, ba da nia od zna cza³y siê
spo rym roz ma chem. W tra kcie kil ku dzie siê ciu lat swo jej dzia³al no œci
eks pe dy cja nawi¹za³a wspó³pra cê z wie lo ma in sty tu cja mi w za kre sie
wy ko ny wa nia zdjêæ lo t ni czych (Do wó dz two Wojsk Lo t ni czych w Po -
zna niu), ba dañ magne tome try cz nych (by³e P.P. Pra co w nie Kon se r wa cji
Za by t ków w Po zna niu), ar che o lo gii pod wod nej (Po zna ñ ski Klub
Dzia³al no œci Pod wod nej), usta le nia lo ka li za cji wy mie nia nych
w Ÿród³ach pi sa nych wy chod ni soli (Mu ze um ¯up Kra ko wskich w Wie -
li cz ce), ana liz C14 (Poli te ch ni ka Gli wi cka), ba dañ szcz¹tków ko œci lu -
dz kich (Zak³ad An tro po lo gii UAM w Po zna niu oraz Zak³ad Ana to mii
Pato lo gi cz nej PAM w Szcze ci nie) oraz zwie rzê cych (Zak³ad Ana to mii
Sto so wa nej AR w Po z na niu).

Wyni ki ba dañ wyko pa li sko wych w L¹dzie by³y na bie¿¹co pub li ko wa -
ne w li cz nych spra wo z da niach og³asza nych m. in. w ro cz ni ku mu ze a l nym
„Fon tes Ar chae olo gi ci Po sna nien ses”. W 1974 roku zor gani zo wa no se -
mi na rium na uko we, któ re po zwo li³o za po znaæ siê z ów cze s ny mi
osi¹gniê cia mi eks pe dy cji l¹dzkiej. Re fe ra ty wyg³oszo ne pod czas tej
kon fe ren cji, jak te¿ g³osy pa daj¹ce w dys ku sji, opub li ko wa no w 1978
roku. W 1986 roku uka za³a siê mo no gra fia dwóch cmen ta rzysk, od kry -
tych na te re nie gro dzi ska oraz na jed nej z osad przy gro do wych. Po za -
ko ñ cze niu wy ko pa lisk w L¹dzie, w 1987 roku po wsta³a mo no gra fia
gro dzi ska, któ ra w fo r mie ma szy no pi su zo sta³a z³o¿o na w bi b lio te ce
 naukowej Mu ze um Arche ologi cz ne go w Po zna niu. Nie ste ty, pro ble my
fi nan so we oraz ów cze s ne per tur ba cje na ryn ku wy da w ni czym spra wi³y,
¿e wy mie nio na pra ca nie zo sta³a opub li ko wa na. Brak tego opra co wa nia
w nie wie l kim sto p niu reko m pen su je zwiêz³e omó wie nie wy ni ków
l¹dzkich wy ko pa lisk, za mie sz czo ne przez An drze ja Wê dz kie go
w „S³ow ni ku sta ro¿y t no œci s³owia ñ skich”. Tym cza sem po ja wi³y siê
nowe Ÿród³a ar cheo logi cz ne, któ re do sta r czy³y sze re gu cen nych da nych
do stu diów nad oma wia nym oœro d kiem. Do naj wa¿ nie j szych na le ¿y

48 Micha³ Brzo sto wicz



49Gród wczes noœred niowie cz ny w L¹dzie nad Wart¹

Ryc. 1. L¹d, gm. L¹dek, pow. S³upca. Plan wa r stwi co wy gro dzi ska wczes no -
œred niowie czne go z na nie sio ny mi wy ko pa mi arche ologi cz ny mi oraz za siê giem
wy stê po wa nia od kry tych gro bów wg Ma rii Ze y lan do wej, Kry ty ny Dêb skie j-

 Lu ty oraz Ale ksan dry Li pi ñ skiej z 1984 roku



za li czyæ ba da nia po wie rzch nio we zrea li zo wa ne w ra mach „Ar cheo logi -
cz nego Zdjê cia Pol ski” oraz ba da nia ra to w ni cze na osa dzie i cmen ta rzy -
sku w L¹dzie, stan. 6A, prze pro wa dzo ne w 1998 roku przez Krzy szto fa
Go r czy cê i Józe fa Ka pu stkê z Mu ze um Okrê go we go w Ko ni nie. Dla
rozwa ¿añ nad pocz¹tka mi gro du l¹dzkie go istotn¹ rolê mog¹ ode graæ
wy ni ki –  zakoñczonych nie da w no – prac wyko pa li sko wych na po bli -
skich gro dzi skach przed pia sto wskich w Sp³awiu - Wo dzi sku, pow. Wrze œ -
nia i Sa ma rze wie, pow. S³upca. Dawn¹ per spe kty wê spo j rze nia na te mat
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Ryc. 2. L¹d, gm. L¹dek, pow. S³upca. Ele men ty uz bro je nia z gro dzi ska i osa dy
wczes noœred niowie cz nej: 1 – grot strza³y (ar 291/C, wa r stwa II); 2 – grot strza³y 
(ar 171/D, wa r stwa I); 3- grot strza³y (ar 115/C); 4 – grot strza³y (ar 331/C,
 warstwa II); 5- grot strza³y (ar 271/272, piec); 6 – ostro ga (ar 161/A, wa r stwa I);
7 – ostro ga (zna le zi sko lu Ÿ ne); 8 – ostro ga (ar 160/B); 9 – ostro ga (ar 291/C,

 warstwa III). Rys. J. Kê de l ska



oma wia nej wa ro w ni zmie nia rów nie¿ ogro m ny po stêp ba dañ nad
 problematyk¹ wczes noœred niowie cz nej S³owia ñsz czy z ny, jaki do ko na³
siê w osta t nim cza sie. Mo ¿e my wiêc s¹dziæ, ¿e kon ty nu a cja doty ch cza so -
wych wysi³ków ar che o lo gów i hi sto ry ków ods³oni pa sjo nuj¹ce dzie je
oœro d ka, któ ry ode gra³ wa¿n¹ rolê w zago spoda ro wa niu zie mi nad war cia -
ñ skiej oraz re gio nu, gdzie przesz³o tysi¹c lat temu na ro dzi³a siê Pol ska.

Gród w L¹dzie zbu do wa ny zo sta³ na roz leg³ej pia sz czy stej kê pie,
zwa nej obe c nie „Ry d low¹ Gór¹”, wznosz¹cej siê w pra do li nie Wa r ty,
w od leg³oœci oko³o 2 km na po³ud nie od póŸ nie j sze go kla szto ru cy ste r skie -
go. Wody tej rze ki, jak wy ni ka z ob se r wa cji jej wio sen nych wy le wów, z
pe w no œci¹ za j mo wa³y ca³¹ do li nê, po zo sta wiaj¹c nad jej po wierz ch ni¹
sze reg oko li cz nych wydm, eks ploa to wa nych w przesz³oœci przez lud -
noœæ ku l tur pra dzie jo wych. Pocz¹tki osad ni c twa wczes noœred niowie -
czne go na tym te re nie da tu je my na VII - VIII wiek. Z te go cza su
po chodz¹ œla dy dwóch jam od kry tych na tzw. „Su chej Gó rze”, po³o¿o -
nej w od leg³oœci oko³o 800 m na pó³noc od gro dzi ska. Na to miast data
bu do wy wa ro w ni l¹dzkiej nie jest dla nas ja s na. W sta r szej li te ra tu rze
na uko wej przy j mo wa no, i¿ po wsta³a ona w cza sach przed pia sto wskich,
w VII/VIII lub VIII/IX wie ku. Pogl¹d ten musi jed nak ulec zmia nie, za -
rów no w œwie t le obe cnej wie dzy na te mat pocz¹tków wczes noœred -
niowie czne go osad ni c twa gro do we go w Wiel kopo l s ce, jak te¿ dat
dendro chrono logi cz nych uzy ska nych dla po bli skich gro dzisk w Sa ma -
rze wie (po 920-930 roku) i Sp³awiu - Wo dzi sku (po 899 roku). Naj pra w -
dopo dob niej gród w L¹dzie za³o¿o ny zo sta³ na pocz¹tku X lub w IX/X
stu le ciu. Z doty ch cza so wych usta leñ wy ni ka, ¿e pocz¹tko wo sta no wi³
on nie wielk¹ wa ro w niê, o œred ni cy 60 m, oto czon¹ wa³em o sze ro ko œci
9-11 m. Z za bu dow¹ naj sta r sze go gro du Ma ria Ze y lan do wa ³¹czy trzy
obie kty, z któ rych wy do by to u³amki na czyñ gli nia nych, przê œlik
i ose³kê. Z tego cza su po chodz¹ te¿ dwie ostro gi z za cze pa mi ha czy ko -
wa to za giê ty mi do wewn¹trz, z któ rych jed na zo sta³a od kry ta na te re nie
osa dy przy gro do wej, dru ga zaœ w wale gro dzi ska (a za tem na z³o¿u
 wtórnym).

Wy da je siê rzecz¹ pra wdo po dobn¹, ¿e naj sta r szy gród l¹dzki fun -
kcjo no wa³ w ra mach nie wie l kiej wspól no ty tery to ria l nej, dzia³aj¹cej
w re jo nie uj œcia Pro s ny do Wa r ty, dys po nuj¹cej do da t ko wo wa ro w nia mi 
w dzi sie j szych Ra sze wach, pow. Ja ro cin, Sp³awiu - Wo dzi sku, pow.
Wrze œ nia i Sa ma rze wie, pow. S³upca. Dziê ki wy ko pa li skom prze pro wa -
dzo nym na wy mie nio nych obie ktach wie my, ¿e wszy stkie zo sta³y spa lo -
ne je sz cze w pie r wszej po³owie X wie ku i ¿e ni g dy ich nie od bu do wa no. 
Œlady po ¿a ru od kry to rów nie¿ w L¹dzie, jed nak tu te j szy gród, w od ró ¿ -
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Ryc. 3. L¹d, gm. L¹dek, pow. S³upca. Oz do by i czê œci stro ju z gro dzi ska, osa dy
i cmen ta rzy ska wczes noœred niowie czne go: 1 – pie r œcio nek z mosi¹dzu (ar 169/C,
grób 20/75); 2 – pie r œcio nek br¹zowy (ar 251/B, wa r stwa III); 3 – pa cio rek z³oty
(ar 48/A, fosa); 4 – obr¹czka sre br na (ar 202/A); 5 – obr¹czka mie dzia na
(ar 169/C, grób 20/75); 6 – szkla ny pie r œcio nek z ocz kiem (ar 291/B, warstwa II);
7 – sre br ny kab³¹czek skro nio wy (ar 160/A); 8 – sre br ny kab³¹czek skro nio wy
(ar 160/A); 9 – sprz¹czka do pasa (ar 291/B, wa r stwa III); 10-11 – 2 br¹zowe

kab³¹czki skro nio we (ar 169/C, grób 20/75). Rys. J. Kê de l ska 



nie niu od po zo sta³ych, dzia³a³ je sz cze w na stê p nych stu le ciach. Obe c nie 
przyjmu je siê, ¿e do upa d ku nad war cia ñ skich wa ro w ni przy czy nia³a siê
eks pan sja tery to ria l na pa ñ stwa pia sto wskie go, któ re go zrê by wy kry sta lizo -
wa³y siê w sze ro ko po jê tej zie mi gnie Ÿ nie ñ skiej. Opa no wa nie tego te re nu
otwie ra³o zdo by w com per spe kty wy da l sze go po sze rza nia gra nic w kie run -
ku po³ud nio wym, sk¹d do cie ra³y atra kcy j ne tre œci mora wsko- cze skie go
krê gu kul tu ro we go. Nie bez zna cze nia by³ rów nie¿ fakt, ¿e tu w³aœ nie krzy -
¿o wa³y siê wa ¿ ne szla ki wod ne i l¹dowe. Po³o¿o ny u ich zbie gu L¹d z pe w -
no œci¹ pre zen to wa³ du¿¹ wa r toœæ w oczach po la ñ skich w³ad ców i to chy ba
ko rzy st nie za wa ¿y³o na pó Ÿ nie j szej ka rie rze na sze go oœrodka.

Z ba dañ dendro chrono logi cz nych wia do mo, ¿e gród l¹dzki od bu do -
wa ny zo sta³ po 940 roku. Oma wia na wa ro w nia, ob sa dzo na ju¿ za³og¹
pia stowsk¹, zy ska³a potê ¿ nie j sze for ty fi ka cje, któ rych g³ów nym ele -
men tem by³ wa³, licz¹cy – wraz z od sadzk¹ – oko³o 25 m sze ro ko œci.
Z za bu dow¹ wnê trza Ma ria Ze y lan do wa ³¹czy fra g ment spa lo nej cha ty,
4 jamy o nie okre œlo nej fun kcji oraz do³ki pos³upo we, zwi¹zane pra wdo -
podo b nie z kon stru kcja mi in nych bu dyn ków. W ró ¿ nych pun ktach gro -
dzi ska stwier dzo no rów nie¿ œla dy wa r stwy osad ni czej z ma te ria³em
chara ktery sty cz nym dla okre su od po³owy X do pie r wszej po³owy
XI  wieku. Z wy mie nio nych ze spo³ów (tj. obie któw i wa r stwy osad ni -
czej) po cho dzi ki l ka na œcie ca³ych i ki l ka dzie si¹t ty siê cy fra g men tów na -
czyñ gli nia nych, ¿e la z ny grot strza³y, mo ne ta Ot to na I, od wa ¿ nik do
wagi, oz do by (pie r œcion ki, pa cior ki szkla ne, o³owia ny kab³¹czek skro -
nio wy) oraz po zo sta³oœci na rzê dzi i przed mio tów co dzien ne go u¿y t ku
(m. in. no¿e, sie r py, krze si wo, fra g ment k³ódki, ose³ki ka mien ne, kab³¹k
wia dra, przê œlik z ró ¿o we go ³upku, przê œli ki gli nia ne, ko l ce ko œcia ne
i ro go we, opra w ka ro go wa, igli ce, he t ka).

Œlady spa le ni z ny, wi do cz ne w pó³no c nej i wschod niej czê œci wa³u
oraz w we wnê trz nej pa r tii gro dzi ska wska zuj¹, ¿e w pie r wszej po³owie
XI wie ku obiekt ten zo sta³ po no w nie spa lo ny. Oko li cz no œci po ¿a ru gro -
du nie s¹ ja s ne. Nie któ rzy ba da cze uwa ¿aj¹, ¿e twier dza uleg³a zni sz cze -
niu w tra kcie na ja z du ksiê cia cze skie go Brze tys³awa w 1038 roku. Tu
jed nak po ja wia siê sze reg w¹tpli wo œci. Z le ktu ry kro ni ki Ko s ma sa wy -
ni ka, ¿e g³ów nym ce lem wy pra wy by³o Gnie z no, sto li ca pa ñ stwa pia sto -
wskie go, w któ rej zna j do wa³y siê m. in. cen ne re li k wie œwiê te go
Wo j cie cha. We dle tego kro ni ka rza, za jê cie gnie Ÿnie ñ skie go gro du po -
prze dzi³o zdo by cie Kra ko wa i Gie cza. Nie wie my na to miast, ja kie inne
wa ro w nie po³o¿o ne miê dzy tymi miej sco wo œcia mi zna laz³y siê na tra sie
prze ma r szu wojsk cze skich. Wspo mnia ny pro blem od da w na in try gu je
hi sto ry ków. Osta t nio Ge rard La bu da za uwa ¿y³, ¿e Cze si pod¹¿yæ mo gli
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Ryc. 4. L¹d, gm. L¹dek, pow. S³upca. Wy ro by z ko œci i po ro ¿a z gro dzi ska i osa -
dy wczes noœred niowie cz nej: 1 – ok³ad zi na grze bie nia (ar 151A, wa r stwa II);
2 – fra g ment grze bie nia (ar 431/C, wa r stwa V); 3 – fra g ment grze bie nia
(ar 160/B, wa r stwa II); 4 – fra g ment grze bie nia (ar 152/C, wa r stwa spa le ni z ny);
5 – amu let z k³a dzi ka (ar 195/196); 6 – wa bik (?) z przed sta wie niem ³asi cy
(ar 271/C); 7 – opra w ka (ar 160/A, wa r stwa II); 8 – opra w ka (ar 160/B, wa r stwa II): 

9 – ok³ad zi na (?) (ar 272/291)



dwo ma szla ka mi: pie r wszym, wiod¹cym przez San do mierz – Opa tów –
Sie radz – Ka lisz – Giecz lub dru gim, prze chodz¹cym przez Opo le –
Wroc³aw – Œrem – Giecz. Prze marsz przez L¹d by³by pra wdo podo b ny
w pie r wszym wa rian cie, jed nak wów czas da l szy po chód przez Giecz nie 
mia³by sen su, sko ro z na sze go gro du – jak wy ni ka ze stu diów An drze ja
Wê dz kie go z 1966 roku – mo ¿ na by³o do trzeæ do Gnie z na krótsz¹
drog¹, wiod¹c¹ z Ka li sza w kie run ku pó³noc no- za chod nim. W tej sy tu a -
cji na le ¿y przyj¹æ, i¿ do Gie cza i da lej do Gnie z na Brze tys³aw do tar³ ze
Œl¹ska, za pe w ne dru gim z wy mie nio nych szla ków, któ ry z oczy wi s tych
wzglê dów omi ja³ L¹d. I ta dro ga wy da je siê naj bar dziej pra wdo podo b -
na. Po zo sta je jed nak py ta nie, kto spa li³ nasz gród? My œlê, ¿e pro blem
ten bê dzie przed mio tem da l szych ba dañ. Do cza su jego wy ja œ nie nia mu -
si my po prze staæ na kon sta ta cji, i¿ ko le j ny po ¿ar gro du w L¹dzie nast¹pi³ 
w wy ni ku nie zna nych wy da rzeñ, zwi¹za nych z kry zy sem pa ñ stwa pia -
sto wskie go w la tach trzy dzie s tych XI wie ku.

Z ba dañ arche olo gi cz nych wy ni ka, ¿e zni sz czo ny gród zo sta³ doœæ
szy b ko od bu do wa ny. Zda niem Ma rii Ze y lan do wej, od no wio na wów -
czas wa ro w nia prze ¿y³a naj œwie tnie j szy okres swo je go roz wo ju. Po sze -
rzo ny wa³ umo c nio ny zo sta³ od zewn¹trz ka mien nym p³asz czem oraz
roz bu do wan¹ od sadzk¹ z bru kiem ka mien nym. Ten sy stem for ty fi ka cji,
wy stê puj¹cy w pa sie o sze ro ko œci 30 m, roz po zna no w pó³no c nej
i w pó³nocno - ws chod niej pa r tii gro dzi ska. Nie stwier dzo no go jed nak
w czê œci po³ud nio wej sta no wi ska. Z ana li zy opra co wa nia Ma rii Ze y lan -
do wej wy ni ka na to miast, ¿e dosz³o tu do roz biór ki sta r sze go wa³u i po -
wiê ksze nia wa ro w ni o – przy le gaj¹c¹ od po³ud nia – osa dê przy gro dow¹.
Jed nak œla dy jej ob wa ro wa nia od kry to je dy nie w czê œci za chod niej.
Ca³oœæ za³o¿e nia ota cza³a fosa, któ ra od stro ny pó³nocno - ws chod niej
do cho dzi³a na wet do 5 m sze ro ko œci. Tu w³aœ nie od kry to p³asko denn¹
³ódŸ kle p kow¹, datowan¹ metod¹ dendrochronologiczn¹ na pierwsz¹
po³owê XII wieku. Z za bu dow¹ trze ciej fazy wa ro w ni l¹dzkiej ba da czka 
³¹czy pla my spa le ni z ny, sku pi ska po le py oraz lu Ÿ nych ka mie ni, nie
tworz¹cych zwa r tych uk³adów. Jamy pos³upo we, od kry te na zni we lo -
wa nej pa r tii wa³u wi¹¿e na to miast z kon stru kcja mi bu dyn ków. W po sze -
rzo nej czê œci gro du stwier dzo no wa r stwê osad nicz¹, w ob rê bie któ rej
wyst¹pi³y sku pi ska ka mie ni oraz po zo sta³oœci obie któw o cha ra kte rze
pro du kcy j nym. Do za by t ków ru cho mych, zwi¹za nych z oma wian¹ faz¹
roz wo ju gro du l¹dzkie go, Ma ria Ze y lan do wa za li cza u³amki na czyñ, pa -
cior ki szkla ne, pie r œcion ki, fra g men ty bran so le ty, fra g ment wagi, fra g -
ment po che w ki grze bie nia, amu let z k³a dzi ka oraz zdo bio ny kr¹¿ek
bu r szty no wy.
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Œwia de c twem ów cze s nej ran gi oœro d ka gro do we go w L¹dzie jest
obe cnoœæ dwóch ko œcio³ów (œw. An drze ja i œw. Pio tra), wzmian ko wa -
nych po raz pie r wszy w fal sy fi ka cie do ku men tu z rze ko mo 1236 roku.
Po zo sta³oœci jed ne go z nich od kry to na osa dzie przy gro do wej, s¹sia -
duj¹cej z wa ro w ni¹ od stro ny pó³no c nej. W oce nie ba da czy sta no wi³ on
jed no na wow¹ bu do w lê, o wy mia rach 7 × 9 m, za mkniêt¹ pó³ko list¹ ap -
syd¹. W jej s¹sie dztwie od kry to po zo sta³oœci cmen ta rza przy ko œcie lne -
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Ryc. 5. L¹d, gm. L¹dek, pow. S³upca. Na rzê dzia i przed mio ty co dzien ne go u¿y -
t ku z gro dzi ska i cmen ta rzy ska wczes noœred niowie czne go: 1 – klucz ¿e la z ny
(ar 175, zna le zi sko lu Ÿ ne) 2 – ¿e la z ny klucz do k³ódki (ar 161/B, wa r stwa I);
3 – krze si wo ¿e la z ne (ar 203/C); 4 – no ¿y ce ¿e la z ne (ar 209/B, wa r stwa II);
5 – nó¿ ¿e la z ny (ar 291/C, wa r stwa II/III); 6 – sierp (ar 151/C); 7 – sierp

(ar 209/B, wa r stwa II).Rys. J. Kê de l ska



go, na któ rym zba da no oko³o 200 po chów ków. W prze ko na niu Ma rii
Ze y lan do wej, dru ga œwi¹ty nia fun kcjo no wa³a na te re nie gro du. O jej ist -
nie niu œwia d czy³yby roz wa li ska muru, po je dyn cze cio sy pia sko w co we,
fra g men ty szkie³ wi tra ¿o wych oraz li cz ny ze spó³ p³ytek ce ra mi cz nych,
zdo bio nych or na men tem zoo mor fi cz nym oraz geo me try cz nym. Wspo -
mnia ne ele men ty wyst¹pi³y na pla cu oto czo nym przez li cz ne po chów ki
(196 gro bów), zwi¹zane – jak siê przy pu sz cza – z fun kcjo no wa niem
tego ko œcio³a. Dot¹d ba da cze zgod nie przy pi suj¹ œwi¹tyni gro do wej
wez wa nie œw. An drze ja, na to miast re li kty bu do w li na osa dzie przy gro -
do wej iden ty fi kuj¹ z wy mie nio nym w Ÿród³ach ko œcio³em œw. Pio tra.

Naj bli ¿ sze za ple cze wa ro w ni two rzy³y dwie osa dy przy gro do we,
przy le gaj¹ce od stro ny pó³no c nej oraz po³ud nio wej. Z re la cji Ma rii Ze y -
lan do wej wy ni ka, ¿e pie r wsza z nich fun kcjo no wa³a ju¿ w cza sach
przed pia sto wskich; nie wia do mo jed nak, czy po wsta³a je sz cze przed
za³o¿e niem wa ro w ni ple mien nej. Jej naj sta r szy ho ry zont wy zna czaj¹ 23 
jamy, zwi¹zane z obie kta mi o ró ¿ nym cha ra kte rze. Po zy ska no z nich m.
in. u³amki na czyñ oraz – wspo mnian¹ ju¿ – ostro gê z za cze pa mi ha czy -
ko wa to za giê ty mi do wewn¹trz. Na okres od po³owy X-pie r wszej
po³owy XI wie ku ba da czka da tu je 8 obie któw, zaœ z drug¹ po³ow¹ XI
i pierwsz¹ po³ow¹ XII wie ku ³¹czy 5 obie któw. Po zy ska no z nich m. in.
u³amki na czyñ gli nia nych, no¿e, krze si wa, przê œli ki, opra w ki ko œcia ne,
z³oty pie r œcio nek zdo bio ny gra nu lacj¹, fra g ment na czy nia szkla ne go
oraz de na rek W³adys³awa II. Z najm³od szym ho ry zon tem roz wo ju osa -
dy wi¹zaæ na le ¿y re li kty wspo mnia ne go ju¿ ko œcio³a œw. Pio tra oraz
po³o¿o ne go przy nim cmen ta rzy ska. 

Nie ja s no przed sta wia siê na to miast me try ka osie d la przy gro do we go, 
s¹sia duj¹cego z wa ro w ni¹ od stro ny po³ud nio wej. Naj sta r sze ze spo³y
z tej osa dy Ma ria Ze y lan do wa da to wa³a na po³owê X wie ku. Jak pa miê -
ta my, w dru giej po³owie XI stu le cia, oma wia ne osie d le mia³o siê staæ in -
te graln¹ czê œci¹ gro du. Na jego rzecz pra co wa³a rów nie¿ osa da na
s¹sied niej kê pie (L¹d, sta no wi sko 6A), od da lo nej ki l ka set me trów na
pó³no c ny wschód od „Ry d lo wej Góry”. W tra kcie ba dañ ra to w ni czych,
prze pro wa dzo nych w 1998 roku przez Krzy szto fa Go r czy cê oraz Jó ze fa 
Ka pu stkê z Mu ze um Okrê go we go w Ko ni nie, od kry to œla dy obie któw
o cha ra kte rze pro du kcy j nym. Na wschod nim kra ñ cu wspo mnia nej kêpy
zba da no 9 gro bów, któ re zda niem ko ni ñ skich ar che o lo gów s¹ sta r sze od 
po chów ków z oby d wu cmen ta rzysk przy ko œcie l nych. Z tego sa me go
cza su po chodz¹ rów nie¿ œla dy ne kro po lii, od kry tej w po bli skim Ci¹¿e -
niu. Mo ¿ li we, i¿ na dal fun kcjo no wa³o osie d le na „Su chej Gó rze”,
za³o¿o ne – jak pa miê ta my – w VII - VIII wie ku. W prze ko na niu wie lu
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ba da czy, zwi¹zki z gro dem utrzy my wa³a osa da ta r go wa w L¹dku. Nie
bez zna cze nia jest rów nie¿ fakt wy stê po wa nia w naj bli ¿ szej oko li cy
(miê dzy Bia³ob rze giem a Wr¹bczyn kiem) Ÿró de³ so l nych oraz urz¹dzeñ
wa rze l ni czych.

 Z fun kcjo no wa niem l¹dzkie go oœro d ka gro do we go wi¹¿¹ siê ta k ¿e
zna le zi ska dwóch skar bów, po chodz¹cych z L¹dku i L¹du. Pie r wszy
z nich, da to wa ny na X wiek, sk³ada³ siê di r he mów ara b skich oraz fra g -
men tów oz dób sre br nych. Z dru gie go zna na jest je dy nie mo ne ta Brze -
tys³awa, któ ra po zwa la od nieœæ me try kê tego de po zy tu do pie r wszej
po³owy XI wie ku.

Pie r wsze in fo r ma cje o gro dzie l¹dzkim po chodz¹ z XII wie ku.
W bul li pa pie ¿a In no cen te go II z 1136 roku, L¹d wy mie nia siê wraz wa -
ro w nia mi (m. in. Gnie z nem, £ek nem, Nak³em, Ka li szem), zo bo wi¹za -
ny mi do ui sz cza nia dzie siê ci ny na rzecz arcy bi sku pa gnie Ÿnie ñ skie go.
W prze ko na niu wie lu ba da czy, nasz oœro dek cie szy³ siê w tym cza sie
du ¿ym zna cze niem jako sie dzi ba ka szte la ni. O jego ran dze œwia d czy
rów nie¿ fakt osa dze nia cy ste r sów przez Mie sz ka III Sta re go. Pro ces
fun da cji kla szto ru l¹dzkie go, za³o¿o ne go nie opo dal wa ro w ni, trwa³ jed -
nak d³ugo i osta te cz nie, jak s¹dzi An drzej Ma rek Wy rwa, za ko ñ czy³ siê
w la tach 1194-1195.
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Ryc. 6. L¹d, gm. L¹dek, pow. S³upca. Fra g ment p³ytki ce ra mi cz nej z wi ze run -
kiem pta ka z gro dzi ska wczes noœred niowie czne go (ar 191, wa r stwa II). Rys.

J. Kê de l ska



W XIII wie ku za ry so wa³ siê po wa ¿ ny kry zys tu te j sze go oœro d ka gro -
do we go. W zna cz nym sto p niu przy czy ni³y siê do tego kon fli kty miê -
dzy dziel nico we oraz tzw. wo j ny o L¹d, sto czo ne miê dzy ksiê ciem
wiel ko po l skim Bo les³awem Po bo ¿ nym a Ka zi mie rzem ku ja wskim.
W kon te k œcie tych walk za sta na wiaj¹ in fo r ma cje o wznie sie niu ja kie goœ 
za mku przez ksiê cia Ka zi mie rza. Pro blem jego ist nie nia by³ kil ka kro t -
nie pod no szo ny w li te ra tu rze na uko wej, jed nak jak dot¹d nie do cze ka³
siê wy ja œ nie nia. Niew¹tpli wie spra wê kom p li ku je nie jed noz nacz na wy -
mo wa Ÿró de³ pi sa nych, z któ rych nie za wsze wia do mo, czy cho dzi³o
o bu do wê no we go za mku czy te¿ wzmo c nie nie for ty fi ka cji „sta re go”
gro du. Za nie wia ry godn¹ uwa ¿a siê na to miast in fo r ma cjê Jana D³ugo sza 
o in ka ste la cji kla szto ru l¹dzkie go. Nie spo sób wre sz cie po min¹æ wy po -
wie dzi Ma rii Ze y lan do wej, któ ra w tra kcie wy ko pa lisk na gro dzi sku nie
stwier dzi³a œla dów zni sz czeñ po wsta³ych w tra kcie wspo mnia nych
walk. Te zaœ, jak wia do mo, sko ñ czy³y siê zwy ciê stwem Bo les³awa Po -
bo ¿ ne go oraz zbu rze niem gro du. Osta te cz nie te ren da w nej wa ro w ni
prze jê li cy ste r si. God noœæ ka szte la na l¹dzkie go wci¹¿ jed nak by³a spra -
wo wa na i prze trwa³a a¿ do XVIII wie ku.

Na ko niec pra gnê po dzie liæ siê re fleksj¹. Od za ko ñ cze nia wy ko pa -
lisk na gro dzi sku w L¹dzie minê³o nie spe³na 20 lat. Przez ten czas emo -
cje wokó³ tych ba dañ zd¹¿y³y przy gasn¹æ, a co go r sza, sam obiekt
po pad³ nie co w za po mnie nie. Mimo to wa r toœæ po zy ska nych tam ma te -
ria³ów nie uleg³a de pre cja cji i wci¹¿ sta no wi¹ wa ¿ ne Ÿród³o wie dzy
o  omawianym oœro d ku. Za wie raj¹ te¿ wa ¿ ny po ten cja³ ba da w czy w po -
zna wa niu z³o¿o ne go pro ce su prze mian osad ni czych i ku l tu ro wych za -
chodz¹cych w Wiel kopo l s ce miê dzy IX a XIII wie kiem. Po trze ba
do ko na nia stu diów nad l¹dzkim ko m p le ksem osad ni czym jest wiêc na -
dal pal¹ca i s¹dzê, ¿e przy nios¹ one wie le cen nych re zu l ta tów, saty s fa -
kcjo nuj¹cych na uko w ców i li cz nych mi³oœ ni ków przesz³oœci.

Wy bór li te ra tu ry 

Brzo sto wicz Mi cha³, Gród przed pia sto wski w Sp³awiu - Wo dzi sku. Wyk³ady Po -
zna ñ skie Sto wa rzy sze nia Na uko we go Ar che o lo gów Pol skich, z. 2, Po znañ -
-W rzeœ nia 2003.

Brzo sto wicz Mi cha³, Roz wój osad ni c twa œred nio wiecz ne go na zie mi wrze si ñ -
skiej w œwie t le Ÿró de³ arche olo gi cz nych, [w:] Ar che o lo gia po wia tu wrze si ñ -
skie go, pod red. Mi cha³a Brzo sto wi cza, „Bi b lio te ka Wiel ko po l skich
Spra wo z dañ Arche olo gi cz nych”, t. 3, Po znañ -W rzeœ nia 2003, s. 89-118.
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An drzej M. Wy rwa

Za kon cy ste r sów i jego kla sztor w L¹dzie. 
Wy bra ne pro ble my z dzie jów

W œred nio wie czu ukszta³towa³ siê po dzia³ spo³ecze ñ stwa na tych,
któ rzy bro ni¹, ¿ywi¹ i modl¹ siê. W tej trze ciej ka te go rii szcze góln¹ rolê 
od gry wa³y za ko ny, w tym bar dzo po pu la r ny od ko ñ ca XI wie ku za kon
cy ste r sów.

Za kon cy ste r sów (Sa cer Ordo Ci ste r cien sis – O. Cist.)1 jest za ko nem 
ha bi to wym typu mni sze go o cha ra kte rze cenobi talno -eremi c kim, tzn. ¿e 
za kon ni cy ¿yj¹ we wspól no cie prze strze gaj¹cej za sad Ewan geli cz ne go
ubó stwa. Dziel¹ siê oni na bra ci (la i ków) i oj ców (kap³anów), czy li jest
to za kon kle ry cki i nie kle ry cki. 

Cy ste r si po wsta li we Fran cji w 1098 roku (wg tra dy cji 21 ma r ca) na
ba zie ru chu od no wy ¿y cia za kon ne go w Ko œcie le, w ra mach nu r tu pu -
stel ni cze go w mona sty cy z mie. Jego za³o¿y cie lem by³ œw. Ro bert
(1024-1111) opat bene dykty ñ skie go kla szto ru w Mo le s mes w Bu r gun -
dii. Za wspó³za³o¿y cie li, ugrun to wuj¹cych jego pod sta wy du cho we
i orga niza cy j ne uwa ¿a siê œw. Al be ry ka z Cîteaux (zm. 26.I. 1109),
œw. Ste fa na Har din ga (1060-1134) i œw. Be r nar da z Cla i r va ux
(1090-1153). „Nowy Kla sztor”, jak na zy wa no przez pie r wsze lata pie r -
wotn¹ jego sie dzi bê, za³o¿o no w Cîteaux (³ac. Ci ste r tium, st¹d na zwa
za ko nu – cy ste r si) ko³o Di jon, w die ce zji Châlon (ryc. 1). Ze wzglê du na 
sta r sze ñ stwo w za ko nie dla wszy stkich kla szto rów tej ob se r wan cji by³
on pra ma cierz¹, arcy opa c twem. Jako nowy, od rê b ny kla sztor bene dy k -
ty ñ ski zo sta³ za twier dzo ny 19 paŸ dzie r ni ka 1100 roku przez pa pie ¿a

1 Ni nie j sze opra co wa nie sta no wi wer sjê (w nie któ rych fra g men tach skró con¹ w in -
nych po sze rzon¹, z no wy mi ko men ta rza mi) opu b li ko wan¹ w: Wy rwa 1999a, 1999c,
2004b; ze wzglê du na ogra ni czo ne ramy tego ar ty ku³u nie pro wa dzi my tu sze r sze go ko -
men ta rza odsy³aj¹c czy te l ni ka do naj wa¿ nie j szej na szym zda niem li te ra tu ry.
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Ryc. 1. Kla sztor w Cîteaux z ale go ri¹ pod sta wo wych za sad du cho wo œci cy ste r -
skiej. Mie dzio ryt z 1699 roku (zbio ry au to ra). Oprac. kom pu te ro we P. Na mio ta



Pa s cha li sa II; jako nowy za kon za twier dzi³ go pa pie¿ Ka likst II bull¹
z 23 grud nia 1119 roku. Po okrze p niê ciu orga niza cy j nym i du cho wym
kla szto ru w Cîteaux, po wsta³y 4 pie r wsze jego fi lie – pro too pa c twa:
La Ferté (1113), Pon ti g ny (1114), Cla i r va ux i Mo ri mond (1115) (Wyrwa
1992, 1998a, 1999a, 2004c i inne). W wy ni ku fi lia cji bez po œred nich
i po œred nich da³y one pocz¹tek wszy stkim kla szto rom cy ste r skim. Naj -
sta r szy mi Ÿród³ami do dzie jów za ko nu s¹ Ÿród³a pra wo da w cze, li tur gi -
cz ne i li te ra c kie, w tym m.in. Exor dium Pa r vum zwa ne te¿ Exor dium
Ci ste r cii (Pocz¹tki kla szto ru w Cîteaux) (Wy rwa 1998a). Po za twier dze -
niu no we go za ko nu, dla od ró ¿ nie nia od be ne dy kty nów, œw. Al be ryk,
dru gi opat Cîteaux, wpro wa dzi³ nowy ha bit – sza ry lub bia³y z cza r nym
szka p le rzem, prze pa sa nym cza r nym pa sem; stro jem uro czy stym, chó ro -
wym cy ste r sów jest bia³a ku kul la; no wi cju sze nosz¹ zaœ ha bit bia³y
z bia³ym szka p le rzem, prze pa sa nym bia³ym pa sem 

Cha ry z ma tem cy ste r sów jest s³u¿ba Bogu i cz³owie ko wi po przez
mo d li twê i pra cê – Ora et la bo ra („Módl siê i pra cuj”). Cy ste r si pro -
wadz¹ ¿y cie wspó l ne, pra kty kuj¹ ubó stwo; pod wzglê dem as ce ty cz nym
i este ty cz nym pre fe ruj¹ su ro woœæ i pro sto tê. ¯ycie mo na sty cz ne re a li -
zuj¹ po przez od da wa nie czci Bogu przez wspól no to we spra wo wa nie Li -
tu r gii Go dzin. W za le ¿ no œci od po trzeb Ko œcio³a i mo ¿ li wo œci kla szto ru
w³¹czaj¹ siê w ró¿n¹ dzia³al noœæ apo stolsk¹ (w tym m.in. po dej muj¹ na
nie któ rych te re nach, pie r wo t nie za ka zan¹, dzia³al noœæ du sz pa stersk¹ –
pa ra fie, re ko le kcje itp.). 

Du cho woœæ za ko nu opa r ta jest na pie r wo t nej (bez pó Ÿ nie j szych no -
we li za cji) Re gu le œw. Be ne dy kta z Nu r sji, idei ewan geli cz ne go ubó stwa
i idea³ów ¿y cia ere mi c kie go. We wnê trz ne ¿y cie w za ko nie i kla szto rach
re gu luj¹ Kon sty tu cje za kon ne, tj. Ca r ta Ca ri ta tis (Ka r ta Mi³oœci) w ko -
le j nych re da kcjach. Do do ku men tów pra wo da w czych, w któ rych na
bie¿¹co roz wi¹zy wa ne by³y spra wy za ko nu i po szcze gó l nych opactw,
na le¿¹ usta wy (ko dy fi ka cje) po wsta³e na wspó l nych zgro ma dze niach –
In sti tu ta Ge ne ra lis Ca pi tu li apud Ci ste r cium, zwa ne Ca pi tu la i pra wa
zwy cza jo we prze zna czo ne dla ka ¿ dej ka te go rii za kon ni ków, tj. Ecc le -
sia sti ca Of fi cia, dla mni chów chó ro wych oraz Usus Con ve r so rum, dla
bra ci kon wer sów (Wy rwa 1992, 1998a).

Wa ¿ ne mie j s ce w du cho wo œci cy ste r skiej za j mu je kult Eu cha ry stii
(upo wsze ch nio ny od XII wie ku), kult Naj œwiê t szej Ma ryi Pan ny, jako
po œred ni cz ki pro wadz¹cej wie r nych do Chry stu sa i chry sto cen tryzm
(Ko³od zie j czyk 1999, 2002; Grenz 2002, s. 150-154). W ob ra zo wy spo -
sób g³ówne przes³ania du cho wo œci cy ste r sów ob ra zu je mie dzio ryt
z 1699 roku, gdzie jego au tor uka zuj¹c pra ma cierz za ko nu cy ste r sów
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w Cîteaux, nad jej wi ze run kiem przed sta wi³ ale go riê naj wa¿ nie j szych
ce chy ich du cho wo œci (por. ryc. 1).

Pod wzglê dem orga niza cy j nym za kon cy ste r sów cha ra kte ryzu je siê
zcen tra li zo wan¹ or ga ni zacj¹ we wnêtrzn¹, wed³ug któ rej wszy stkie kla -
szto ry lo ko wa ne na ró ¿ nych te ry to riach by³y pod porz¹dko wa ne jed nej
w³adzy cen tra l nej, któr¹ sta no wi³a Ka pi tu³a Ge ne ra l na pie r wo t nie
maj¹ca sw¹ sie dzib¹ w Cîteaux, obe c nie w Rzy mie. Zbie ra³a siê ona ka¿ -
de go roku w dniu Pod wy ¿sze nia Krzy ¿a Œwiê te go (14 IX). Ka pi tu³a
 Generalna jest or ga nem kon tro l nym spra wuj¹cym w³adzê usta wo -
dawcz¹ i s¹do wnicz¹. Za po bie ga su pre ma cji po je dyn czych kla szto rów,
tworz¹c spójn¹ fo r ma cjê re li gijn¹, gdzie po szcze gó l ne kla szto ry za cho -
wa³y pe wien sto pieñ au to no mii przy ca³ko wi tej ka r no œci i pos³usze ñ -
stwie wo bec in sty tu cji wy ¿szych, tj. ma cie rzy i Ka pi tu³y Ge ne ra l nej.
Kla szto ry by³y powi¹zane w ra mach li nii fi lia cy j nych wy wodz¹cych siê
od Cîteaux i czte rech pro to o pactw: ma cierz – fi lia. Taka fo r ma or ga ni za -
cji obo wi¹zywa³a do oko³o pocz¹tku XV wie ku, od kie dy za czy naj¹ siê
sto p nio wo two rzyæ pro win cje cy ste r skie „wed³ug kra jów a nie fi lia cji
za kon nych” (K³oczo wski 1972). Miê dzy po sie dze nia mi Ka pi tu³y
w³adzê spra wo wa³a Rada De fi ni to rów sk³adaj¹ca siê z opa ta Cîteaux
i czte rech pro to o pactw. No vum wpro wa dzo nym przez cy ste r sów by³o
utwo rze nie in sty tu cji bra ci kon wer sów – bra ci œwie c kich, któ rzy byli
zo bo wi¹zani prze de wszy st kim do pra cy na rzecz kla szto ru (Wy rwa
1992, 1998a, 1999a, 2005a) 

Kla szto ry cy ste r skie, w od ró ¿ nie niu od bene dy kty ñ skich, je œli nie
prze jê³y za bu do wañ po in nych za ko nach, by³y sy tu o wa ne w do li nach,
nad je zio ra mi, rze ka mi, pie r wo t nie w pe w nej od leg³oœci od ob sza rów
za mie sz ka³ych (pó Ÿ niej pod tym wzglê dem na stê puj¹ zmia ny). Do 1120
roku ich kla szto ry po wsta wa³y ty l ko na te re nie Fran cji. Po 1120 roku
pie r wsze ich sie dzi by s¹ two rzo ne poza tym te ry to rium. Do oko³o 1153
roku na te re nie Eu ro py ist nia³y oko³o 343 kla szto ry, a w ko ñ cu XV wie -
ku oko³o 730. Naj wiê ksza dy na mi ka ich roz wo ju przy pa da na cza sy
œw. Be r nar da z Cla i r va ux i pa pie ¿a Eu ge niu sza III, cy ste r sa i ucz nia
œw. Be r nar da (1145-1153) (Wy rwa 1992, 1999a, 2005a).

Obe c nie za kon cy ste r sów sk³ada siê z Cîteaux i 13 po³¹czo nych
z nim Kon gre ga cji mo na sty cz nych fun kcjo nuj¹cych w Eu ro pie, Bra zy lii 
i Wie t na mie oraz kla szto rów nie za le ¿ nych (Ka i ser 2000, s. 101-108).
Wed³ug sta nu z 1997 roku w œwie cie ¿y³o 1389 za kon ni ków. 

W XVII wie ku we Fran cji, w wy ni ku re fo r my we wnê trz nej z za ko nu 
cy ste r sów wy od rê b ni³ siê nowy za kon fi lia cy j ny – tra pi stów (na zwa od
pie r wszej sie dzi by – La Trap pe), tj. cy ste r sów œcis³ej ob se r wan cji; za -
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twier dzo ny przez pa pie ¿a In no cen te go XI (1664), a na stê p nie przez pa -
pie ¿a Kle men sa XI (1705). 

Na zie miach pol skich pie r wsze kla szto ry po wstaj¹ oko³o 1153 roku.
Wed³ug „pra wa kano ni cz ne go” naj sta r szym opa c twem jest £ekno
(1143?-1153!), a na stê p nie Jê drze jów, któ re go pro ces fun da cy j ny by³ rea li -
zo wa ny rów no le gle do £ekna, za ko ñ czy³ siê jed nak pó Ÿ niej
(1140?-1166/67). Od po³owy XII do ko ñ ca XIV wie ku na zie miach pol -
skich po wsta³o 26 opactw, oprócz tego mia³o byæ fun do wa nych je sz cze
przy naj mniej 5 in nych kla szto rów (Ka zi mierz na Gó r nym Œl¹sku –
1198-1201, Prze mêt w Wiel kopo l s ce – 1210, Wo sz czy ce – oko³o 1238,
w Pru sach – fun da cja bpa Chry stia na oko³o 1242-1243 (Wy rwa 2002), nad
No te ci¹ w do brach An drze ja Za re m by – oko³o 1285), nie zo sta³y one jed -
nak zrea li zo wa ne. Kla szto ry lo ko wa no we wszy stkich dzie l ni cach œred nio -
wie cz nej Pol ski, w: Wiel kopo l s ce (6), Ma³opo l s ce (6), na Œl¹sku (6), na
Po mo rzu – 6 (Po mo rze Za chod nie, Nowa Ma r chia – 4, Po mo rze Wschod -
nie – 2), Ku ja wy (1), Zie mia Do brzy ñ ska (1) (Wy rwa 1992, 1999e). By³y
one bez po œred ni mi i po œred ni mi fi lia mi opa c twa w Mo ri mond (Wy rwa
1998b). Nie któ re opa c twa pod le ga³y trans loka li za cji. Po fun da cjach œred -
nio wie cz nych nowe opa c twa po wsta³y do pie ro w cza sach no wo ¿y t nych –
w XVII - X VIII wie ku, na wschod nich te ry to riach Rze czypo spo li tej, w Wi -
sty czach (1670-1675), Oli za ro wym Sta wie (1704-1711), Ki m ba rów ce
(1711-1775) (Wy rwa 1999a, 1999e; Mo na sti con 1999, II – has³a). 

W wy ni ku ka sat w XVI wie ku prze sta³y ist nieæ kla szto ry na Po mo -
rzu Za chod nim i w No wej Ma r chii, a w XIX wie ku w Wiel kopo l s ce, na
Œl¹sku, w Ma³opo l s ce, na Po mo rzu Wschod nim i wschod nich te ry to -
riach Rze czypo spo li tej. Prze trwa³y ty l ko opa c twa (prze j œcio wo deno mi -
no wa ne do prze ora tów) w Mo gi le i Szczy rzy cu. W opa r ciu o nie po
II  wo j nie œwia to wej zo sta³a wzno wio na dzia³al noœæ cy ste r sów na zie -
miach pol skich i roz bu do wa na pol ska sieæ kla szto r na (Gach 1984a,
1984b, 1987, 1999 i inne te go¿; Wy rwa 1999b). 

W 1580 roku utwo rzo no polsk¹ pro win cjê cy ste r sów (bez po twier -
dze nia pa pie skie go), po ka sa tach, w 1950 roku, wskrze szo no j¹ na
nowo, ery go wa no w 1964 roku, a w 1987 roku jej ist nie nie po twier dzi³
pa pie¿ Jan Pawe³ II. Obe c nie na zie miach pol skich fun kcjo nuj¹ 4 opa c -
twa (Jê drze jów, Mogi³a, Szczy rzyc, W¹chock), 5 prze ora tów (Hen -
ryków, Kra ków - Mo gi³a Szkla ne Domy, Krze szów, Su le jów, Oli wa) i ki l ka
re zy den cji. Sku piaj¹ siê one w Pol skiej Kon gre ga cji Cy ste r sów,
pw. NMP Kró lo wej Œwia ta. Pol scy cy ste r si pro wadz¹ mi sje i pla ców ki
poza gra ni ca mi Pol ski – Al ba nia, Au stria, Bia³oruœ, Cze chy, kla sztor
w Wil low Spring, Argo w USA (fi lia Szczy rzy ca). 
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W 2003 roku na za pro sze nie bi sku pa Ge r har da Goebel’a, kie -
ruj¹cego naj bar dziej na pó³noc wy su niêt¹ die cezj¹ w No r we gii, oko³o 200 km 
za ko³em pod bie gu no wym, pod jê to dzia³ania zwi¹zane z fun dacj¹
 klasztoru cy ste r skie go przy po mo cy pol skie go opa c twa w Jê drze jo wie.
W miej s co wo œci Sto r f jord Gård, po³o¿o nej na wy spie Ve st va goy, tj. jed -
nej z wysp Lo fo tów, ofia ro wa no im du¿e go spo da r stwo na za³o¿e nie
kla szto ru. Po wcze œ nie j szej wi zy ta cji mie j s ca przez opa ta jê drze jo -
wskie go O. Ed war da Stra do m skie go pie r wsi za kon ni cy z Pol ski (3 oj -
ców i je den ob lat) przy by li tam w cze r w cu 2004 roku. Ofi cja l nie
kla sztor zo sta³ ery go wa ny 5 wrze œ nia 2004 roku. Na da no mu tytu³ (Ma t -
ki Bo ¿ej) Kró lo wej Fior dów (Fjor de nes Dron ning). Pla ców ka ta jest
pierwsz¹ od re fo r ma cji (po oko³o 500 la tach) fun dacj¹ kla szto ru mona -
sty cz ne go w No r we gii.

Na to miast w 2005 roku kla sztor cy ste r ski w W¹cho c ku w da rze od
pana Bo gus³awa M³od zie nia ka otrzy ma³ do bra zie m skie o po wie rz ch ni
37 he kta rów (w tym je zio ra, lasy, ³¹ki) i bu dy nek o po wie rz ch ni 270 m2

w Win ni kach ko³o Wê go rzy na. Akt no ta ria l ny po twier dzaj¹cy ow¹ da -
ro wi z nê zo sta³ pod pi sa ny dnia 23 cze r w ca 2005 roku w £ob zie. Cy ste r si 
za mie rzaj¹ tam stwo rzyæ dom rekole kcyjno -waka cyj ny i mie j s ce spo t -
kañ eku me ni cz nych. Jego or ga ni zacj¹ za j mu je siê o. Ra j mund Gu zik
z o pa c twa w W¹cho c ku.

Wszy stkie te dzia³ania uwi da cz niaj¹ du¿¹ ¿y wo t noœæ cy ste r sów pol -
skich i ci¹g³e, ist niej¹ce z ró ¿ nym na si le niem ju¿ od ponad 850 lat zapo -
trze bo wa nie spo³ecz ne na ich Ewan ge liczn¹ mi sjê.

W 1998 roku w Pol sce ¿y³o 130 za kon ni ków, w tym 104 ksiê ¿y (Wyr -
wa 1999b), a wed³ug sta nu na dzieñ 1 sty cz nia 2005 roku w Pro win cji
Pol skiej Cy ste r sów by³o 140 za kon ni ków, w tym 93 ksiê ¿y, po zo sta³¹
czêœæ sta no wi li bra cia za kon ni, kle ry cy i no wi cju sze (wg in fo r ma cji
Pre ze sa Pol skiej Kon gre ga cji Cy ste r sów).

Z krê gu za ko nu cy ste r sów wy wo dzi siê 35 œwiê tych, 41 b³o go -
s³awio nych, 3 pa pie ¿y, 44 kar dy na³ów, 598 bi sku pów i 1 Do ktor Ko -
œcio³a – œw. Be r nard z Cla i r va ux; w Pol sce: b³. Mistrz Win cen ty zwa ny
Kad³ub kiem, œw. Ja d wi ga, b³. Be ni g na i b³. Adam Tre b nic (patrz £ozi ñ -
ski 1988; Ko³od zie j czyk 1999, 2002; Grenz 2002). 

Od XII wie ku oprócz li nii mê skiej roz wi ja³a siê li nia ¿e ñ ska tego za -
ko nu. Cy ster ki obe j mo wa³y kon gre ga cje i kla szto ry inko rpo ro wa ne do
za ko nu lub pod leg³e ju ry s dy kcji bi sku pów die ce zja l nych. Pie r wszy kla -
sztor po wsta³ w Tart (1120-1125). Kla szto ry cy ste rek w szy b kim te m pie
roz po wsze ch ni³y siê na te re nie ca³ej Eu ro py, zna cz nie prze wy ¿szaj¹c li cz -
bê kla szto rów mê skich. Na zie miach pol skich pie r wszym kla szto rem
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¿e ñ skim tej ob se r wan cji by³ kla sztor po wsta³y na Œl¹sku w Trze b ni cy
(1202, inko rpo ro wa ny do za ko nu w 1218 roku). £¹cz nie na zie miach
pol skich i da w nej Rze czypo spo li tej po wsta³o 16 pla có wek – na Po mo -
rzu Za chod nim (8 – Ce dy nia, Ko sza lin, Ma ria no wo, Pe³czy ce, Recz,
Szcze cin, Trzci ñ sko, pó Ÿ niej w Ce dy ni, Wo lin), Po mo rzu Gda ñ skim
(1 – ¯ar no wiec), w Wiel kopo l s ce (2 – O³obok, Owi ñ ska), Zie mi
Che³mi ñ skiej (2 – Che³mno, To ruñ), Zie mia Wie lu ñ ska (1 – £ub ni ce,
po³¹czo ne pó Ÿ niej z O³obo kiem) i je den na wschod nich te re nach   Rze -
czy pospo li tej (Ki m ba rów ka). Piêæ z nich to kla szto ry obed ien cji zakon nej 
(Trze b ni ca, O³obok, Owi ñ ska, ¯ar no wiec, Ki m ba rów ka), a po zo sta³e
obed ien cji bi sku piej. W XVI wie ku nie któ re kla szto ry cy ste r skie
 przyjê³y ob se r wan cjê be ne dy ktyñsk¹ (¯ar no wiec, To ruñ, Che³mno).
Kla sztory te uleg³y ka sa cie w XVI w. na Po mo rzu Za chod nim i Wschod -
nim, a w XIX wie ku na po zo sta³ych te ry to riach, w wy ni ku po do bnych
pro ce sów jak kla szto ry mê skie (patrz Cy ster ki 2004, pas sim). Obe c nie
Pol ska Kon gre ga cja Cy ste r sów pro wa dzi sta ra nia ce lem wzno wie nia
¿y cia mni szek cy ste rek w Pol sce przy po mo cy kla szto ru Re gi na Mun di
w Éred na Wê grzech (Wy rwa 2004b). 

Kla sztor cy ste r ski w L¹dzie nad Wart¹ pw. NMP
i œw. Miko³aja bi sku pa

Jedn¹ z pie r wszych pla có wek za ko nu cy ste r sów na zie miach pol -
skich by³ kla sztor pw. Naj œwiê t szej Ma rii Pan ny i œw. Miko³aja bi sku pa
w L¹dzie nad Wart¹. W Ÿród³ach pi sa nych jego na zwa po ja wia³a siê
m.in. w na stê puj¹cych fo r mach: Lan da, mo na ste rii Land, Len da, Lin da,
Lyn da, L¹d (Ca ni vez – VIII – in dex; Ja na u s chek 1877, s. 90; Wy rwa,
1995a).

Za kon ni ków do L¹du spro wa dzi³ ksi¹¿ê Mie sz ko III Sta ry (patrz
m.in. Ka mi ñ ski 1936; Wa ra cze wski 1994; Wy rwa 1995a, s. 98-100;
Przy by³ 2002, s. 146-149; Ju rek 2000 – ww lit.). Jak wy ni ka ze Ÿró de³
pi sa nych, ikono gra fi cz nych i in nych, opa c two l¹dzkie, zgod nie z tra -
dycj¹ za ko nu, nosi³o pod wó j ne wez wa nie, tj. wez wa nie Naj œwiê t szej
Ma rii Pan ny i œw. Miko³aja bi sku pa (Wy rwa 1992, 1998a, 1999c).

Naj bar dziej dys ku syjn¹ kwe sti¹ w przy pa d ku fun da cji opa c twa
l¹dzkie go jest jego data fun da cji. Ze wzglê du na brak au ten tycz ne go do -
ku men tu fun dacy j ne go (ryc. 4, 5) jest ona dziœ bar dzo trud na do usta le -
nia i bu dzi w li te ra tu rze pro ble mu bar dzo du¿e dys ku sje. Do ku ment
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fun da cy j ny sfa³szo wa ny przez cy ste r sów w II po³owie XIII wie ku (naj -
pra wdopo dob niej do ko na no tego miê dzy 1261-1280 – Ju rek 2000, s. 16)
by³ da to wa ny na 23 kwie t nia 1145 roku (KDW I, nr 10). Data ta jed nak
ca³ko wi cie zo sta³a od rzu co na przez do ty ch cza sow¹ hi sto rio gra fiê (dys -
ku sja m.in.: Per lbach 1883; Win ter 1960 (1868-1871); Kê trzy ñ ski 1891; 
Wa ra cze wski 1994; Wy rwa 1995a; Wy rwa 1999c; Ju rek 2000). W sta r -
szych opra co wa niach od no œ nie do spro wa dze nia cy ste r sów do L¹du
przy j mo wa no ki l ka dat. Ze sta wi li je w XIX wie ku F. Win ter i L.  Janau -
schek, by³y to m.in. daty: 1134, 1145, 1146, 1151, 1152, 1174, 1175,
1183 (Win ter 1960 (1868-1871), t. I, s. 81; Ja na u s chek 1877, s. 90).
Dziœ przy j mu je siê, ¿e spro wa dze nie cy ste r sów do L¹du mog³o nast¹piæ
oko³o 1175 roku (?) lub w okre sie od oko³o 1186 do 1195 roku (!) (Kê -
trzy ñ ski 1891; Wy rwa 1995a; Wy rwa 1999c; Przy by³ 2002; ww da l sza
lit.). Osta t nio do ca³ej tej dys ku sji w³¹czo no datê 1146 roku. Pro po zy cja
ta zo sta³a po da na przez To ma sza Jur ka (Ju rek 2000). Sta no wi ona jed -
nak da le ko id¹c¹ hi po te zê, któr¹ opa r to na pó Ÿ nych, ma³o wia ry god nych 
prze ka zach Ÿród³owych. Roz mi ja siê ona z au ten tycz ny mi, wia ry god ny -
mi Ÿród³ami, eta po wo œci¹ pro ce su fun da cji opactw cy ste r skich (w tym
£ekna, z któ rym L¹d by³ bar dzo œci œle zwi¹zany) oraz cza sem i cha ra k -
te rem powi¹zañ fi lia cy j nych L¹du z £ek nem. Pogl¹d T. Jur ka oprócz
nas od rzu ci li osta t nio M. Przy by³ i J. Do bosz (Przy by³ 2002, s. 146-148; 
Do bosz 2004, s. 77). Nie maj¹c tu mie j s ca na pog³êbion¹ dys ku sjê tego
pro ble mu za uwa ¿yæ na le ¿y, ¿e pro ces fun da cy j ny dla tego opa c twa roz -
pocz¹³ siê na pe w no przed 1191 ro kiem. Na to miast wszy stkie inne  do -
ty ch cza so we pogl¹dy i dys ku sje s¹ moim zda niem ty l ko mniej lub
bar dziej pra wdo podo bny mi hi po te za mi, któ re ze wzglê du na enig ma ty -
cz noœæ i brak Ÿró de³ trud no udo wod niæ i po daæ w mia rê wia ry godn¹
wer sjê wy da rzeñ. Nie za le ¿ nie te¿ od tego, któr¹ z pro po no wa nych w hi -
sto rio gra fii dat fun da cji (prze dzia³ów dat pocz¹tków fun da cji) przy j mie -
my, czy lata 1173-1177 lub pro po no wa ny przez nas okres 1186-1195
(po do b nie te¿ osta t nio Przy by³ 2002, s. 148, tam te¿ za strze ¿e nia), to
wed³ug pro ce su fun da cji okre sy te mog³y sta no wiæ pocz¹tko wy i œro d -
ko wy jego etap, a nie za ko ñ cze nie (na te mat za sad pro ce su fun da cji
patrz m.in. Za wa dz ka 1958; Wy rwa 1995a, s. 17-26). W do syæ  jedno -
znaczny spo sób wy daj¹ siê to t³uma czyæ je dy ne jak do ty ch czas zna ne
nam, wia ry god ne in fo r ma cje Ÿród³owe do tycz¹ce tego pro ble mu, tzn.
uchwa³y Ka pi tu³y Ge ne ra l nej z 1191 i 1193 roku (Ca ni vez I, s. 137,
pn. 17 i s. 168, pn. 54). Wy ni ka z nich, ¿e ze wzglê du na bli ¿ej nie zna ne
nam oko li cz no œci, naj pra wdopo dob niej przy czy ny na tu ry organi zacyj -
no-pra w nej i eko no mi cz nej, oko³o 1191 roku de cyzj¹ Ka pi tu³y Ge ne ra l -
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nej opa c two w L¹dzie mia³o ulec li k wi da cji. W uchwa le Ka pi tu³y Ge ne -
ra l nej za pi sa no na ten te mat: opa c two z L¹du niech po wró ci do  ma t ki
[ma cie rzy] swo jej £ekna i z dwóch niech stan¹ siê jed nym i niech bê dzie
jed na ow cza r nia i je den pa sterz (Ca ni vez I, s. 137, p. 17). W wy ni ku
szy b kiej i bez po œred niej in ter we ncji Mie sz ka III w Ka pi tu le Ge ne ra l nej
w Cîteaux, oko³o 1192-1193 de cy zja ta zo sta³a anu lo wa na i kla sztor
móg³ byæ rea kty wo wa ny. Uchwa³a z 1193 roku po da je, ¿e ksiê ciu pol -
skie mu [Mie sz ko wi] na le ¿y od pi saæ, ¿e jego za bie gi [sta ra nia] w spra -
wie nie lik wi do wa nia opa c twa w L¹dzie uzy ska³y pos³ucha nie (Ca ni vez
I, s. 168, p. 54).

W œwie t le obe cnych ba dañ wie le wska zu je, ¿e po trud no œciach w po -
cz¹tko wym okre sie fun da cji, osta te cz nie jej za twier dze nie nast¹pi³o do -
pie ro po 1193 roku (patrz m.in. Wy rwa 1995a; 1999c; 2004a; Przy by³
2002). Z po dobn¹ sy tu acj¹, gdzie pro ces fun da cy j ny prze bie ga³ z trud -
no œcia mi i bar dzo d³ugo, mamy do czy nie nia w przy pa d ku wie lu kla -
szto rów na te re nie Eu ro py i ziem pol skich. 

Jedn¹ z przes³anek sta no wi¹cych bar dzo pra wdo podo b ny ar gu ment
na za ko ñ cze nie fun da cji po 1193 roku jest li sta œwia d ków na sfal syfi ko -
wa nym do ku men cie fun da cy j nym dla L¹du, tj. prze de wszy stkim oso by
bi sku pa gnie Ÿnie ñ skie go Pio tra i bi sku pa po zna ñ skie go Mro ko wy
(w we r sji „po zna ñ skiej” lub zwa nej te¿ ina czej „w³oc³awskiej” tego do -
ku men tu bpa Ma r ci na). Jak wy ni ka ze szcze gó³owych ba dañ w doty ch -
cza so wej hi sto rio gra fii bp Piotr swój pon ty fi kat spra wo wa³ na sto li cy
gnie Ÿ nie ñ skiej w la tach 1190(1) – 1198 (Do bosz 2000; Ju rek 2000 – tam 
da l sza lit), na to miast bi skup po zna ñ ski Mro ko ta w la tach oko³o 1193? –
1196 (No wa cki 1964, s. 52-53; Ju rek 2000, s. 13, p. 25 i s. 23, p. 79,
24 i nn; o iden ty fi ka cji tego bi sku pa z Ma r ci nem patrz No wa cki 1964,
s. 46-47; Wê dz ki 1966, s. 45-47 oraz ko men ta rze Ju rek 2000). Tak wiêc
swe rz¹dy w czê œci spra wo wa li w tym sa mym cza sie. Je œli wiêc za pis
w do ku men cie fun da cy j nym od no œ nie do ich œwia d ko wa nia jest wia ry -
god ny to dat¹ ko ñ cow¹ okre œlo nych za bie gów wokó³ kla szto ru l¹dzkie -
go mo¿e byæ rok 1196. 

Inn¹ przes³ankê sta no wi pa te na ka li ska (l¹dzka) oraz Li ber mo na ste rii
lan den sis. Pa te nê ka lisk¹ (l¹dzk¹) jak wy ni ka z bar dzo szcze gó³owych ba -
dañ P. Sku bi sze wskie go na le ¿y da to waæ nie wcze œ niej ani ¿e li na pocz¹tek
osta t nie go dzie siê cio le cia XII wie ku, a wed³ug in nych na okres od 1193 do
1202 roku (Sku bi sze wski 1962, s. 160 i nn;. Wa li cki 1971 II, s. 725;  Wo  -
zi ñ ski 1991; Œwie cho wski 2004 i inni w w.w. lit.). Po wsta nie zaœ wspo m -
nia ne go Li ber mo na ste rii lan den sis, pi sa ne go ju¿ w L¹dzie, da tu je siê na
lata 1195-1197 (m.in. Li sie cki 1905; Sku bi sze wski 1962, s. 160). 
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W œwie t le in fo r ma cji o œwia d kuj¹cych na do ku men cie fun da cy j nym
bi sku pach, jak i wspo mnia nych za by t kach oraz dzia³al no œci Mie sz ka III
w la tach dzie wiê æ dzie si¹tych XII wie ku (Smo l ka 1956; Przy by³ 2002)
wy da je siê, ¿e po pocz¹tko wym bu rz li wym okre sie w dzie jach tej fun -
da cji do 1191 roku, pra wdo podo b nie oko³o 1195 roku, przed œmie r ci¹
bpa Mro ko wy w 1196 roku, dosz³o do jej za ko ñ cze nia i ofi cja l ne go ery -
go wa nia opa c twa pw. œw. Miko³aja w L¹dzie i uro czy ste go in gre su do
nie go za kon ni ków cy ste r skich. Bior¹c w tym kon te k œcie pod uwa gê pa -
tro na opa c twa l¹dzkie go, tzn. œw. Miko³aja, ist nie je wie l kie pra wdopo -
dobie ñ stwo, ¿e ko ñ co wy etap pro ce su fun da cji, zwi¹zany ze
wspo mnia nym in gre sem i ery go wa niem opa c twa, co bar dzo czê sto by³o
pra kty ko wa ne w tego typu przy pa d kach, wi¹za³o siê ze œwiê tem tego
pa tro na, tj. mog³o nast¹piæ w wi gi liê lub samo œwiê to œw. Miko³aja, czy -
li 5 lub 6 grud nia 1195 roku. 

Ist nie je du¿e pra wdopo dobie ñ stwo, ¿e wów czas te¿ Mie sz ko III
Sta ry jako zwie ñ cze nie swo ich sta rañ o fun da cjê kla szto ru na rêce
opa ta „Szy mo na”, w obe cno œci wie lu do sto j nych go œci (w po do b ny
spo sób odby³o siê to m.in. w £ek nie, mówi o tym do ku ment fun da cyjny
dla £ek na – KDW I nr 18, czy w Hen ry ko wie – Wy rwa 1995a,
s. 25-26 i nn) wrê czy³ pa te nê (tzw. ka lisk¹, l¹dzk¹) oraz naj pra w -
dopo dob niej kie lich, któ ry zo bra zo wa no na pa te nie w rêku Mie sz ka.
Owe pa ra men ty li tur gi cz ne mia³y bar dzo wielk¹ wy mo wê sym bo -
liczn¹ i li tu r giczn¹. Pa miê taæ przy tym na le ¿y, ¿e Eu cha ry stia by³a
szcze gó l nie czczo na i ce le bro wa na przez cy ste r sów (Ko³od zie j czyk
1999, 2002; Grenz 2002). Co pra wda prze ciw ni cy ta kie go pogl¹du
mog¹ po wie dzieæ, ¿e Mie sz ko móg³ to uczy niæ przy in nej oka zji. Tak
te¿ mog³o byæ. Ale do syæ jed noz na cz ne da to wa nie pa te ny i po œred nie 
prze s³anki wy ni kaj¹ce m.in. z Li ber mo na ste rii lan densis, a jed no cze œ -
nie cha ra kter i wy mo wa iko no gra ficz na pa ra men tów litu r gi cz nych
prze ka za nych mni chom przez Mie sz ka, na obe cnym eta pie ba dañ wy -
daj¹ mi siê wie l ce su ge sty w nie okre œlaæ ko niec pro ce su fun da cji i ery -
go wa nia opa c twa (Wy rwa 1995a; osta t nio Ju rek 2000; i in ni). Na le ¿y
mieæ nad zie jê, ¿e da l sze stu dia po zwol¹ na pe³niejsz¹ we ry fi ka cjê po -
sta wio nej tu tezy. 

Kla sztor zo sta³ usy tu o wa ny przy pó³no c nej kra wê dzi Pra do li ny Wa r -
ty, na jej pra wym brze gu, oko³o 2,5 km na po³ud nio wy- ws chód od
wczes noœred niowie czne go gro du, oko³o 9 km na po³ud nie od S³upcy
i oko³o 2,5 km od L¹dku; od po³ud nia te ry to rium kla szto r ne przy le ga do
ob sza rów mocza rowato -ba gien nych, po wsta³ych w wy ni ku roz le wisk
wspo mnia nej rzeki – ryc. 2, 3. 
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W li te ra tu rze nie któ rzy hi sto ry cy su ge ro wa li, ¿e w pie r wszych la tach 
fun kcjo no wa nia kla szto ru jego lo ka li za cja by³a inna ni¿ obe c nie (dys ku -
sja patrz Wy rwa 1995a, s. 100-110; 1999c; tam nie co wcze œ nie j sze, od -
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mien ne od obe cnych pogl¹dy te go¿). W opa r ciu o po œred nie przes³anki
Ÿród³owe wy su niê to przy pu sz cze nie, ¿e w okre sie bu do wy i or ga ni za cji
kla szto ru „pie r wo t na” sie dzi ba opa c twa mia³a siê zna j do waæ pra wdo -
podo b nie na gro dzie lub do mnie ma nej „osa dzie” Ka mieñ, tj. po³o¿o nej
pra wdo podo b nie w osa dzie Krzy ni ca (?), zlo kali zo wa nej na po³ud nio -
wy- za chód od L¹du, w do li nie, na wy dmo wej wy so czy Ÿ nie Pra do li ny
Wa r ty (?) (por. KDW I nr 137, 192, 222; Wy rwa 1995a; osta t nio te¿ Ju -
rek 2000, s. 41). Su ge ro wa no te¿ jego pie r wotn¹ sie dzi bê w osa dzie
„Kos sol”, tj. w L¹dku (KDW I, nr 10; ze sta wie nie dys ku sji: Wy rwa
1995a, s. 100-109; o L¹dku – Wa ra cze wski 1994, s. 159; patrz te¿ Ju rek
2000, s. 40-42). Jak wy ni ka z doty ch cza so wych dys ku sji z hi po tez tych
jed noz na cz nie na le ¿y wy eli mi no waæ gród. Nie wyja œ nio ne do ko ñ ca po -
zo staj¹ jed nak hi po te zy zwi¹zane z lo kacj¹ kla szto ru w mie j s cu zwa nym 
„Ka mieñ” oraz hi po te za o cza so wym po by cie cy ste r sów w L¹dku (?). 

Mimo ró ¿ nych g³osów, w któ rych sta ra no siê po szu ki waæ od po wie -
dzi na po sta wio ne wy ¿ej py ta nia, obe c nie wy da je mi siê, ¿e m.in. ze
wzglê du na to, ¿e ma cierz¹ L¹du by³o wiel ko po l skie £ekno (patrz ni ¿ej) 
cy ste r si nie po trze bo wa li du ¿ej sa mo dzie l nej sie dzi by w mo men cie bu -
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do wy kla szto ru w L¹dzie. Tym bar dziej, ¿e na pe w no nie bu do wa li go
sami za kon ni cy, a co naj wy ¿ej do zo ro wa li bu do wê (patrz Wy rwa
2005b). Na mie j s cu w L¹dzie byli wiêc naj pra wdopo dob niej ty l ko
zarz¹dcy z £ekna, któ rzy mie li sta no wiæ czêœæ ob sa dy no we go kla szto ru 
w L¹dzie. Pa miê taæ tu te¿ na le ¿y, o czym wspo mi na li œmy wy ¿ej, ¿e
nowy kla sztor w swo ich pocz¹tkach mia³ du¿e k³opo ty, któ re za ko ñ -
czy³y siê do pie ro miê dzy 1191 a 1193 ro kiem. W tym kon te k œcie od rzu -
caj¹c m.in. osa dê „Ka mieñ”, choæ wcze œ niej pod da wa li œmy tak¹
mo ¿ li woœæ pod roz wa gê, to obe c nie tak jak T. Ju rek od rzu ca my j¹.
W grê móg³ wiêc wcho dziæ ty l ko L¹dek, gdzie do cza su uko ñ cze nia bu -
do wy mo gli prze by waæ zarz¹dzaj¹cy ni¹ za kon ni cy (za kon nik) z £ekna. 
Tak czy ina czej jed nak mog³a ona byæ ty l ko sie dzib¹ tym cza sow¹, a kla -
sztor l¹dzki od pocz¹tku by³ bu do wa ny w obe cnym mie j s cu. Ze wzglê -
du na brak szcze gó³owych ba dañ archeolo giczno-ar chitekto nicz nych
nie zna my ty l ko jego pie r wo t nej za bu do wy. Za sób Ÿró de³ od no œ nie tej
kwe stii jest bo wiem tak sk¹py, ¿e tego pro ble mu, przy naj mniej dziœ, nie
roz wi¹¿emy (Wy rwa 1995a, s. 106; 1999c).

Ko le j na dys ku sy j na spra wa zwi¹zana z pocz¹tka mi kla szto ru
l¹dzkie go wi¹¿e siê z jego pie r wotn¹ ob sad¹. Mimo dys kusy j no œci tego
pro ble mu ju¿ na pocz¹tku tej czê œci roz wa ¿añ, w œwie t le za cho wa nych
Ÿró de³ i pra wi de³ zwi¹za nych z eta pem fun da cji, stwier dziæ na le ¿y, ¿e na 
pe w no do cza su ery go wa nia opa c twa nie by³o w L¹dzie pe³nego  kon -
wentu. Do syæ ja s no wy ni ka to m.in. z cy to wa nych wy ¿ej zarz¹dzeñ Ka -
pi tu³y Ge ne ra l nej oraz za sad przed sta wio nych w Cha r ty Ca ri ta tis.
W Cha r ta Ca ri ta tis za pi sa no m.in., ¿e w no wym mie j s cu lo ka cji kla szto -
ru nie mo ¿ na by³o ¿yæ je œli nie by³o tam pod sta wo wych po mie sz czeñ,
któ re za bez pie cza³y by pod sta wow¹ eg zy sten cjê za kon ni ków i wy -
pe³nia nie przez nich pod sta wo wych za dañ du cho wych (Wy rwa 1992;
2005a), a ta kich wa run ków, jak do syæ jed noz na cz nie wy da je siê su ge ro -
waæ zarz¹dze nie ka pi tu³y z 1191 roku w L¹dzie naj pra wdopo dob niej je -
sz cze nie by³o. Zmie nia siê to do pie ro po roku 1193. 

Oprócz tego w hi sto rio gra fii dys ku to wa na jest te¿ kwe stia zwi¹zana
z ma cierz¹ tego kla szto ru (patrz ze sta wie nie pogl¹dów: Wy rwa 1995a;
oraz pogl¹dy: Ju rek 2000; i inni). Wed³ug naj sta r szych Ÿró de³, po mi -
jaj¹c wszy stkie, opa r te na do mys³ach pogl¹dy, bêd¹ce czê sto ty l ko na -
din ter pre tacj¹, jed noz na cz nie stwier dziæ na le ¿y, ¿e ma cierz¹ L¹du by³o
wiel ko po l skie £ekno. Tak bo wiem jed noz na cz nie wy ni ka z cy to wa ne go 
ju¿ wie lo kro t nie zarz¹dze nia ka pi tu³y z 1191 roku, któ ra na ka za³a po -
wró ciæ za kon ni kom z L¹du do swo jej ma cie rzy w £ek nie. St¹d te¿ nie
mo ¿ na chy ba mieæ naj mnie j szej w¹tpli wo œci, ¿e od sa me go pocz¹tku
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ma cierz¹ by³o wiel ko po l skie £ekno wy wodz¹ce siê bez po œred nio z pod -
kolo ñ skie go Al ten be r gu, a nie jak wie lo kro t nie pod no szo no w li te ra tu -
rze, i jak w cza sach no wo ¿y t nych twier dzi li sami za kon ni cy l¹dzcy, ¿e
wy wo dzi li siê oni z Al ten be r gu, czy jak w XVIII wie ku zo bra zo wa li to
na dre w nia nej ta b li cy, tzw. „ka ta lo gu opactw pol skich”, bez po œred nio
z Mo ri mond (Ca ta lo gus l¹dzki). W zna nych nam Ÿród³ach nie mamy
¿ad nych wzmia nek aby „pra wo ma cie rzy” zo sta³o £eknu co f niê te.
Mog³a tu je dy nie za ist nieæ taka sy tu a cja, ¿e kon went ³ek ne ñ ski w przy -
pa d ku po trze by stwo rze nia pe³nej ob sa dy w L¹dzie móg³ po pro siæ ma -
cierz o „wzmo c nie nie” swe go kon we ntu za kon ni ka mi z Al ten be r gu, ale
i w tym przy pa d ku pod wzglê dem pra wnym, uz na wa nym przez za kon,
je œli nie by³o in nej de cy zji, a ta kiej nie zna my, ma cierz¹ na dal po zo sta -
wa³o £ekno. Je œli by³o by ina czej na le ¿a³o by siê spo dzie waæ, ¿e we
wspo mi na nej tu czê sto uchwa le Ka pi tu³y z 1193 roku de cy zja taka mu -
sia³a by byæ jed noz na cz nie za pi sa na. By³ to bo wiem w cza sie od kie dy
Ka pi tu³a zwra ca³a bar dzo wielk¹ uwa gê na tego typu szcze gó³y. Pa miê -
taæ te¿ na le ¿y, ¿e obci¹¿e nie Al ten be r gu w okre sie fun da cji L¹du by³o
te¿ bar dzo wie l kie. W okre sie od 1133 do 1153 roku Al ten berg mu sia³
wy de le go waæ ze swe go gro na przy naj mniej 24 za kon ni ków, nie mówi¹c 
o tym, ¿e do jego obo wi¹zków na le ¿a³o te¿ (po do b nie jak w przy pa d ku
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Ryc. 4. Sce na fun da cy j na kla szto ru w L¹dzie wg fre sku Ada ma Swa cha w sie ni
kla szto r nej. Fot. P. Na mio ta



£ekna) pe³ne wy po sa ¿e nie no we go kon we ntu w pod sta wo we rze czy li -
tur gi cz ne itp., a ko szty tego wy po sa ¿e nia by³y zna cz ne.

Je œli cho dzi o wia ry god noœæ prze ka zów sa mych cy ste r sów na te mat
ich tra dy cji za kon nej za uwa ¿yæ na le ¿y, ¿e nie zbyt do brze zna li oni dzie -
je swo ich kla szto rów. Bar dzo czê sto pre zen to wa li je w do syæ swo bod ny, 
bez kry ty cz ny spo sób. Wia ry god noœæ tych opi sów uza le ¿ nio na by³a od
za so bu Ÿró de³ zgro ma dzo nych w kla szto rze oraz przy go to wa nia i kry ty -
cy z mu au to ra wo bec Ÿró de³, z któ rych ko rzy sta³. Je œli cho dzi zaœ o naj -
wcze œnie j szy okres fun kcjo no wa nia opa c twa l¹dzkie go wiê kszoœæ
Ÿró de³ by³a sfa³szo wa na i nie wia ry god na. A za tem opa r te na nich dzie je
mog³y byæ ta kie a nie inne. W spe cy fi cz ny spo sób mo ¿e my to od czy taæ
przez pry z mat dzie³a Jar mun do wi cza (Ja r mun do wicz 1745) oraz wspom -
nia ne go „ka ta lo gu opactw pol skich” (Ca ta lo gus l¹dzki). Po dobn¹ wa r -
toœæ maj¹ pogl¹dy ró ¿ nych au to rów z cza sów no wo ¿y t nych mówi¹cych
o opa c twie l¹dzkim (i nie ty l ko) ze sta wio ne m.in. przez Ja nau s ch ka (Ja -
na u s chek 1877, s. 90). 

Tak wiêc wsze l kie in fo r ma cje po da wa ne przez tra dy cjê za konn¹
mówi¹ce, ¿e L¹d wy wo dzi siê bez po œred nio z Al ten be r gu s¹ w ca³ko wi -
tej sprze cz no œci z wia ry god ny mi za pi sa mi po chodz¹cymi z Ka pi tu³y
Ge ne ra l nej w Cîteaux. Tra dy cja al ten ber skie go po cho dze nia za kon ni -
ków l¹dzkich opie ra siê na sfa³szo wa nym do ku men cie fun da cy j nym.
W dzie jach kla szto ru l¹dzkie go szcze gó l nie mo c no zo sta³o to wy akcen -
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Ryc. 5. Do ku ment fun da cy j ny kla szto ru w L¹dzie z 1145 roku (Köln  Histori -
schen Ar chiv, Kl. Lond I 1). Fot. z fo to ko pii i oprac. kom pu te ro we P. Na mio ta 



to wa ne w cza sach no wo ¿y t nych, kie dy to dosz³o do „pro ce su po lo ni za -
cji” tzw. „kla szto rów ko lo ñ skich”, tj. £ekna, L¹du i Obry (Per lbach
1883; Wy rwa 2000a). Na wy mie nio nych wy ¿ej przes³an kach w du ¿ej
mie rze opar³a siê te¿ no wo ¿y t na hi sto rio gra fia. W œwie t le ca³ej tej po le -
mi ki, któ ra choæ nie da³a osta te cz nej od po wie dzi na po sta wio ne w tej
kwe stii py ta nia, stwier dziæ na le ¿y, ¿e tak jak po wie dzie li œmy wy ¿ej
kwes tie zwi¹zane z bez po œred ni¹ fi liacj¹ z Al ten be r gu nie maj¹ wia ry -
god ne go po twier dze nia. 

Po do b nie jak wy ¿ej omó wio ne trud ne do jed noz na cz nej in ter pre ta cji 
jest upo sa ¿e nie pie r wo t ne opa c twa l¹dzkie go. Na pod sta wie sfa³szo wa -
ne go do ku men tu fun dacy j ne go (KDW I, nr 10) wnio sko waæ mo ¿ na, ¿e
cy ste r si l¹dzcy w upo sa ¿e niu pie r wo t nym otrzy ma li 15 wsi. W po rów -
na niu do na dañ dla in nych kla szto rów jest to li cz ba bar dzo wie l ka.
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Ryc. 6. Pa te na ka li ska (l¹dzka) wg W. Hen s la (1959). Rys. L. Fija³ 



Upo sa ¿e nie pie r wo t ne kla szto ru l¹dzkie go by³o in ter pre towa ne
przez hi sto ry ków w ró ¿ ny spo sób. Nie roz wi jaj¹c tego pro ble mu sze -
rzej, a od sy³aj¹c do pod sta wo wej li te ra tu ry pro ble mu i re a su muj¹c owe
dys ku sje, na obe cnym eta pie ba dañ stwier dziæ mo ¿e my, ¿e wy mie nio ne
w do ku men cie fun da cy j nym do bra zie m skie sta no wi¹ na szym zda niem
„zbi tek” przy naj mniej dwóch od dzie l nych na dañ (patrz Wy rwa 1995a;
1999c). Po do b ne zda nie utrzy muj¹ obe c nie te¿ T. Ju rek (2000) i M. Przy by³
(2002). 

Nie mamy mie j s ca w tym kró t kim opra co wa niu aby roz win¹æ wszyst -
kie dys ku sy j ne kwe stie. Bior¹c jed nak pod uwa gê pro ble my zwi¹zane
z pra wnym powo³aniem i or ga ni zacj¹ opa c twa w pie r wszych la tach
twier dzê, ¿e w mo men cie pod jê cia my œli fun da cy j nej oko³o 1175 lub po
1186 (!) roku cy ste r si ³ek ne ñ s cy na bu do wê i utrzy ma nie kla szto ru
w L¹dzie otrzy ma li pra wdo podo b nie naj pierw wsie: „Kos sol”, tj. osad¹
iden ty fi ko wan¹ z dzi sie j szym L¹dkiem, Do la ny i Mo r sko, wszy stkie
w nie wie l kiej od leg³oœci od kla szto ru oraz K³obiê i Cho ceñ na Ku ja -
wach. Oko³o 1191-1193 roku, jak przy pu sz czam, ze wzglê du na wspo -
mnia ne trud no œci organi zacyj no-pra w ne i go spo da r cze, upo sa ¿e nie to
uzu pe³nio no ki l ko ma in ny mi wsia mi. Na da no im wów czas: Sze t le wo,
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Ryc. 7. Powi¹za nia fi lia cy j ne opa c twa l¹dzkie go wg A.M. Wy rwy. Rys. L. Fija³



Rzgów, Œwi¹tni ki, Ob ory, Gra bie ni ce, S³awsko, Kwa sko wo, Cho rzeñ
i Star¹ £¹kê (KDW I, nr 10). Z naj no wszych ba dañ T. Jur ka i M. Przy -
by³a wy ni ka, ¿e ku ja wskie osa dy K³obia i Cho ceñ by³y naj pra wdopo -
dob niej na da ne do pie ro po opa no wa niu przez Mie sz ka Ku jaw (Ju rek
2000, s. 13, 29-30 i nn, tam lit.; Przy by³ 2002, s. 149-150). Po upo sa ¿e -
niu pie r wo t nym na stê p ne na da nia kla sztor otrzy mu je naj pra wdopo dob -
niej do pie ro w pocz¹tkach XIII wie ku. Do ko ñ ca XIV wie ku kla sztor
l¹dzki by³ w po sia da niu na dañ w oko³o 57 miej s co wo œciach. By³ te¿
w³aœci cie lem dwóch mia ste czek: L¹dka (pra wa mie j skie od 1269 roku;
KDW I, nr 440) i Za gó ro wa (pra wa mie j skie od 1407 roku; KDW V,
nr 117). Do bra te sku pia³y siê w dwóch wie l kich klu czach, tj. w klu czu
wiel ko po l skim i po mo r skim. Klucz wiel ko po l ski kon cen tro wa³ siê prze -
de wszy stkim w sze ro ko ro zu mia nych oko li cach kla szto ru, tj. miê dzy
Po wi dzem, Wrze œ ni¹, ¯er ko wem, Tu li sz ko wem a Kle cze wem, z g³ów -
n¹ kon cen tracj¹ na ob sza rze po³o¿o nym na po³ud nio wy i pó³no c ny
wschód od L¹du (ryc. 8). Klucz po mo r ski by³ zlo kali zo wa ny miê dzy
¯ukczy nem, K³odaw¹ a Tr¹bka mi Ma³ymi i Du ¿y mi oraz w Ko Ÿ mi nie
(Cal lier 1887; Ka mi ñ ski 1936; Wy rwa 1995a – mapy). Do bra zie m skie
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Ryc. 8. Do bra kla szto ru l¹dzkie go na tle in nych w³oœci kla szto r nych cy ste r sów
w klu czu wiel ko po l skim. Oprac. A.M. Wy rwa, rys. L. Fija³



uzu pe³nia³y je zio ra i lasy. Wed³ug doty ch cza so wych usta leñ do ko ñ ca
XIV wie ku cy ste r si l¹dzcy byli w cza so wym lub sta³ym po sia da niu
oko³o 10 je zior. Oprócz tego mie li oni pra wo po³owu ryb na Wa r cie, na
stru mie niu Wie rz biec (dzi sie j sza rze ka Me sz na), na Wi œle od wsi Wi -
stka do wsi £êg itp. Zy ski cze r pa li te¿ z m³ynów i ja tek w ki l ku miej s co -
wo œciach oraz z karczm itp. Du ¿ych do cho dów do sta r cza³y im
dzie siê ci ny (KDW I, nr 80, 192, 222; Wy rwa 1995a). Po sia da li te¿ li cz -
ne im mu ni te ty eko no mi cz ne, s¹dowe i re ga lia (Ma tu sze wski 1936; Ka -
cz ma r czyk 1936). Mie li pa tro nat nad ko œcio³ami w L¹dku (KDW I,
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Ryc. 9. Wi ze run ki opa c twa l¹dzkie go wg ta b lic fi lia cy j nych opa c twa w  Alten -
bergu (u góry – Ta b li ca fi lia cy j na I; u do³u - ta b li ca fi lia cy j na II). Rys. L. Fija³



nr 290 i 440; KZSz, V, z. 22), Go dzi sze wie (KDW VI, nr 105; APP,
Hocken beck- spuœci z ny, III, nr 421 i 422; APP, Cy ste r si L¹d, sygn. 22)
i Za krze wie na Po mo rzu (KDW III, nr 2057) oraz nad ka p li ca mi œw. Pio tra
i œw. An drze ja na grod zie i pod gro dziu l¹dzkim (KDW I, nr 192, 222;
£abu da 1978) a ta k ¿e od 1473 roku w Za gó ro wie (Pê che r ski 1957;
KZSz, t.V, z. 22, 7-14 i 20-21; patrz te¿ APP, Hocken beck- spuœci z ny,
I-IV; APP, Cy ste r si L¹d: sygn. 21, 22, 24; Wy rwa 1999c, s. 191). 

W XIII wie ku w kla szto rze l¹dzkim mia³a mie j s ce kon se kra cja
dwóch bi sku pów po zna ñ skich. W dniu 21 lu te go 1255 roku arcy bi skup
po zna ñ ski Pe³ka (Fu l kon) wy œwiê ci³ Bo gu chwa³a z Ci rz ne li na (MPH
III, s. 23, 26; No wa cki 1964, II, s. 57-58), a w 1286 roku mia³a mie j s ce
kon se kra cja Jana II Her bu r ta (No wa cki 1964, II, s. 62-63). Oko³o 1263
roku, jak mo ¿ na wnio sko waæ z do ku men tu da to wa ne go na ten rok
(KDW I, nr 406) i sze rzo ne go w kla szto rze l¹dzkim ku l tu œw. Ur szu li
i jej To wa rzy szek, do kla szto ru l¹dzkie go (oraz do £ekna) do tar³y pra w -
do podo b nie pie r wsze re li k wie tych œwiê tych. Do Pol ski spro wa dzi³ je
z Ko lo nii ka no nik gnie Ÿ nie ñ ski An drzej (KDW I, nr 406; Bor ko wska
1966; Wy rwa 2001).
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Ryc. 10. Wi ze ru nek opa c twa l¹dzkie go w œred nio wie czu wg fre sku Ada ma
Swa cha w sie ni kla szto r nej. Rys. P. Na mio ta 



W XIII wie ku opa c two l¹dzkie od gry wa³o du¿¹ rolê w ¿y ciu po li ty -
cz nym i kul tu ra l nym Wiel ko po l ski. Tu m.in. za spraw¹ ksiê cia wiel -
kopo l skie go Prze mys³a II za wa r to ugo dê po miê dzy ksiê ciem sie ra dz kim 
Le sz kiem, a ksiê ciem ku ja wskim Zie mo wi tem (KDW I, nr 482). Opa ci
l¹dzcy w XIII wie ku ucze st ni czy li te¿ w wie lu wa ¿ nych wy da rze niach
zwi¹za nych z or ga ni zacj¹ i ¿y ciem za ko nu cy ste r sów na zie miach pol -
skich. Z ra mie nia Ka pi tu³y Ge ne ra l nej byli oni wizy ta to ra mi mie j s ca
fun da cji kla szto rów w Szpe ta lu (Ca ni vez II, s. 167, p. 62) i kla szto ru,
któ ry chcia³ wznieœæ bi skup pru ski Chry stian w Pru sach (Ca ni vez II,
s. 250, p. 29 i s. 262, p. 17; Wy rwa 1995a, s. 155-165; Wy rwa 2002); po -
œred ni czy li te¿ w prze ka zy wa niu in fo r ma cji z Ka pi tu³y Ge ne ra l nej do
in nych kla szto rów na zie miach pol skich. Bra li równie¿ udzia³ m.in.
w wy ja œ nie niu kon fli kto wej sy tu a cji zwi¹za nej z ob sad¹ opa ta w £ek nie 
w 1367 roku (KDW III, nr 1585; Wy rwa 1998b). W pocz¹tkach XIII
wie ku byli te¿ pra wdo podo b nie do syæ mo c no zwi¹zani z misj¹ chry stia -
ni za cyjn¹ w Pru sach, pro wa dzon¹ przez kla sztor z £ekna (La bu da 1937; 
Po wie r ski 1968, 2000; Sza che r ska 1962; Wy rwa 1995a, s. 155-165;
Wy rwa 2002; i in ne opra co wa nia).

W 1331 roku kla sztor l¹dzki i do bra sku pio ne w jego oko li cy zo sta³y
spu sto szo ne przez Krzy ¿a ków. W 1339 roku na pro ce sie wa r sza wskim
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Ryc. 11. Wi ze ru nek opa c twa wg Ada ma Swa cha z ob ra zu ole j ne go w kru ¿ gan -
kach kla szto r nych z 1714 roku (na ob ra zie pra wy do l ny róg)



ze z na nia w tej spra wie z³o¿y li opat Ma ciej i sza farz Miko³aj (Li tes I
1890, s. 317-318). W roku 1394 dosz³o do kon fli ktu m.in. miê dzy kla -
szto rem ³ek ne ñ skim i l¹dzkim a arcy bi sku pem gnie Ÿ nie ñ skim Do bro go -
stem, któ ry na te opa c twa na³o¿y³ obo wi¹zek zap³ace nia dzie siê cin od
dzie siê cin na rzecz Sto li cy Apo sto l skiej. Oby d wa kla szto ry nie pod -
porz¹dko wa³y siê temu zarz¹dze niu, w wy ni ku cze go arcy bi skup
na³o¿y³ na nie eks ko mu ni kê, og³aszaj¹c to w wie lu ko œcio³ach.
Dzia³ania te spo wo do wa³y pro test oby d wu opactw. Przy go to wa no wiêc
pi s mo do pa pie ¿a Bo ni fa ce go IX, któ re 13 grud nia 1394 roku od czy ta no 
w ka te drze gnie Ÿ nie ñ skiej. Od czy ta³ je brat Fry de ryk, pro fes kla szto ru
³ek ne ñ skie go (KDW III, nr 1956; Wy rwa 1998b). Da l sze losy tej spra -
wy ze wzglê du na brak Ÿró de³ nie s¹ zna ne. W 1451 roku z uchwa³ Ka pi -
tu³y Ge ne ra l nej do wia du je my siê z ko lei, ¿e w kla szto rze l¹dzkim
dosz³o do bun tu nie któ rych za kon ni ków prze ciw ko opa to wi. „Spi sko w -
ców i bun to w ni ków” mia no uka raæ zgod nie ze sta tu tem za ko nu. Za da -
nie to zle co ne zo sta³o opa to wi z Obry (Ca ni vez IV, s. 650). Od II po³owy 
XV wie ku za kon ni cy cy ste r s cy z L¹du ucze st ni czy li w kon flik cie zwi¹za -
nym z tzw. „po lo ni zacj¹”. L¹d bo wiem, po do b nie jak £ekno i O bra, na -
le ¿a³ do tzw. „kla szto rów ko lo ñ skich”, w któ rych regu³¹ by³o
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Ryc. 12. Wi dok kla szto ru w L¹dzie wg Sze r ne ra (drze wo ryt, „Tygo dnik Ilu stro -
wa ny”, 1862)



przyjmowa nie do kla szto ru wy³¹cz nie za kon ni ków po cho dze nia nie miec -
kie go z Ko lo nii i Nad re nii. Wœród tych trzech opactw, jak wy ni ka ze
Ÿró de³, L¹d od gry wa³ znacz¹c¹ rolê (APP, Hocken beck- spuœci z ny IV;
Ne hring 1870; Ho c ken beck 1889; Stef fen 1912; Wy rwa 2000a).
Wed³ug ze sta wieñ K. Mi li t ze ra na pod sta wie ana li zy ksi¹g i do ku men -
tów z Hi sto ri s ches Ar chiv w Ko lo nii w opa c twie tym w la tach
1360-1410 by³o oko³o 16 mni chów po chodz¹cych bez po œred nio z tego
mia sta, w tym  kilku z nich w owym cza sie ko le j no pia sto wa³o sta no wi -
ska opa c kie, tj. Jan Bru d vel, Fi lip von Ho en ki r chen, Chry stian von Spa -
in he im itp. (Mi li t zer 1979, s. 168-169 n). Osta t nim opa tem nie mie c kim
by³ Hen ryk  Butgen, któ re go w 1550 roku oska r ¿o no o sprzy ja nie ru cho -
wi refo rma cyj ne mu. Celem spra w dze nia tych za rzu tów powo³ano ko mi -
sjê ka pi tu³y gnie Ÿ nie ñ skiej, na cze le któ rej sta³ ka no nik ks. Jan Wy so cki. 
Ko mi sja ta stwier dzi³a m.in., ¿e dzie r¿a w ca mi dóbr kla szto r nych w tym
cza sie byli prze wa ¿ nie nie miec cy in no wie r cy. Prze jê to te¿ ko re spon den -
cjê po twier dzaj¹c¹, ¿e opat Hen ryk by³ w kon ta ktach z obo zem refo rma -
cy j nym w Nie mczech. W zwi¹zku z za rzu ta mi po sta wio ny mi opa to wi
w 1551 roku opu œci³ on Pol skê, a na jego mie j s ce w tym ¿e roku wy bra -
no ks. Jana Wy so c kie go (1551-1560), któ ry po przy jê ciu ha bi tu i z³o¿e -
niu œlu bów za kon nych, na mocy bre ve pa pie skie go z sie r p nia 1551
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Ryc. 13. Wi dok kla szto ru cy ste r skie go w L¹dzie, ob raz ole j ny, au tor Sze r ner (?)



roku, zo sta³ opa tem ko men dato ryj nym i pie r wszym opa tem pol skim
w kla szto rze l¹dzkim. Nie zna laz³ on jed nak pos³ucha nia wœród po zo -
sta³ych w kla szto rze za kon ni ków po cho dze nia nie mie c kie go, w wy ni ku
cze go w 1553 roku, pod przy wó dztwem An drze ja Swe de ri, za kon ni cy
l¹dzcy pro te sta cyj nie wy szli do Hen ry ko wa. Wy wie Ÿ li wów czas ze sob¹ 
m.in. czêœæ naj sta r szych do ku men tów, któ re prze ka za li na stê p nie do
Rady Mia sta Ko lo nii. Mia³y one s³u¿yæ pro wa dze niu pro ce su o przy -
wró ce nie im praw w kla szto rze w L¹dzie i w po zo sta³ych tzw. „ko lo ñ -
skich” kla szto rach w Wiel kopo l s ce. Kon flikt ten za ko ñ czy³ siê oko³o
1574 roku. Do ku men ty wy wie zio ne w 1553 roku przez za kon ni ków
l¹dzkich od na laz³ w XIX wie ku M. Per lbach (Per lbach 1883; por. te¿:
APP, Hocken beck- spuœci z ny II -IV; Ga wa re cki 1846; Ne hring 1870;
Wy rwa 2000a).

Od cza su rz¹dów opa ta Jana Wy so c kie go kla sztor zacz¹³ siê sto p nio -
wo dŸwi gaæ z kry zy su lat piê æ dzie si¹tych XVI wie ku. W tym cza sie
wzno wio no no wi cjat oraz wy bu do wa no nowy pa³ac opa cki. Sy tu a cjê
w o pa c twie l¹dzkim w II po³owie XVI wie ku w pe wien spo sób ob ra zuj¹ 
za pi ski z wi zy ta cji prze pro wa dzo nej przez Ed mun da od Krzy ¿a w 1580
roku. W po rów na niu z in ny mi kla szto ra mi na zie miach pol skich opa c -
two l¹dzkie fun kcjo no wa³o nie naj go r szej. Wed³ug no ta t ki powi zyta cy j -
nej z 1580 roku w L¹dzie by³o 14 za kon ni ków, w tym 11 kap³anów
(MPV IV, s. 818).

W dniu 24 kwie t nia 1632 roku, za rz¹dów opa ta Jana Mada li ñ skie go
(1628-1644) dosz³o do roz dzie le nia dóbr kla szto r nych na do bra opa c kie 
i kla szto r ne. Dla sto³u kla szto r ne go zo sta³y prze zna czo ne wsie: Wie lo -
dwór, Ja ro szyn, so³ec two Ko wa le wo, Ra tyñ, Do la ny, Drze w ce, Gr¹dzeñ 
(„Gr¹zim”), Wr¹bczyn, Ole œ ni ca, Œwiê cie i Bro ni ko wo (APP, Cy ste r si
L¹d, sygn. 21, k. 31-37; Ga wa re cki 1958, s. 256; Ka mi ñ ski 1936, s. 77).
Po dzia³ ten za twier dzi³ 13 maja 1637 roku arcy bi skup gnie Ÿ nie ñ ski Jan
Wa rê ¿ak. Ko le j ne na da nia na rzecz sto³u kla szto r ne go zo sta³y do ko na ne 
w 1732 roku przez opa ta An to nie go Jana £uko m skie go. Prze ka za³ on na 
ten cel klu cze dóbr w Sko rzê ci nie, Soko³owie, M¹ko w ni cy z wszy stki -
mi do cho da mi z nich p³yn¹cymi (APP, Cy ste r si L¹d, sygn. 24, patrz te¿
sygn. 21; Lu stra cje dóbr kró le wskich 1961, s. 241-142; Ga wa re cki
1858, s. 527; Ka mi ñ ski 1936, s. 80).

Pod ko niec XVI i w pocz¹tkach XVII wie ku w kla szto rze dosz³o do
roz prê ¿e nia dys cy p li ny za kon nej oraz du ¿e go za nie dba nia bu do w li
 sakralnych i kla szto r nych. Do pie ro za opa ta Jana Za pol skie go
(1644-1689) pod jê to bu do wê no we go ko œcio³a, opat ten pro wa dzi³ te¿
dzia³ania w kie run ku edu ka cji m³od zie ¿y szla che c kiej, a w cza sie na ja z -
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du szwe dz kie go wy sta wi³ chor¹gwie wo j ska. Jego na stêpc¹ by³ Jan
Chry zo stom Gni ñ ski (wcze œ nie j szy wo je wo da che³mi ñ ski i opat w¹gro -
wie cki). Nie uzy ska wszy zgo dy Cîteaux i nun cju sza pa pie skie go
w 1694 roku mu sia³ siê zrzec god no œci opa c kiej. Naj wiê kszy roz kwit
opa c two l¹dzkie prze ¿y wa³o za cza sów opa ta An to nie go £uko m skie go
(1697-1750). Za jego rz¹dów pod jê to bu do wê za chod niej czê œci ko -
œcio³a, pod wy ¿szo no wie ¿e ko œcie l ne i do ko na no prze bu do wy kla szto -
ru. Wy po sa ¿y³ on wnê trze ko œcio³a, od bu do wa³ i na pra wi³ te¿ nie któ re
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Ryc. 14. Wi dok wnê trza nawy g³ów nej ko œcio³a po kla szto rne go w okre sie „ka -
pu cy ñ skim”. Rys. z na tu ry Ba r ci ko wski, drze wo ryt Ce gli ñ ski (wg „Tygo dnik

Ilu stro wa ny” 1863)



ko œcio³y w do brach kla szto r nych. Na re pera cjê ko œcio³a, kla szto ru i in -
nych bu dyn ków prze zna czy³ do cho dy z na le¿¹cych do nie go dóbr
w Ko po j nie i Ko r na tach („Ko w na ty”) (APP, Cy ste r si L¹d, sygn. 21,
k. 38-47; Ga wa re cki 1958, s. 527-539). Jego sta ra niem wy bu do wa no
te¿ oso b ny dom dla no wi cja tu. An to ni £uko m ski ³o¿y³ te¿ m.in. na roz -
wój po wsta³ej wcze œ niej szko³y w L¹dzie. Od 31 sty cz nia 1730 roku by³ 
on Wi ka riu szem Ge ne ra l nym Pro win cji Pol skiej oraz orga ni za to rem
(rea kty wa to rem) i wyk³adowc¹ w Ko le gium Cy ste r skim w Mo gi le.
Z urzê du Wi ka riu sza Ge ne ral ne go zre zy g no wa³ w 1733 roku. W cza sie
jego rz¹dów, w 1745 roku bar dzo uro czy œcie ob cho dzo no w L¹dzie
„sze œ æ setn¹ ro cz nic¹ po wsta nia opa c twa” (Ja r mun do wicz 1745; Be r li ñ -
ska 1999). Jego na stêpc¹ zo sta³ Kon stan ty I³owie cki (1750-1777), któ ry
od 1753 do 1765 roku (w cza sie trzech ka den cji) by³ wi ka riu szem ge ne -
ra l nym. W wy ni ku jego dzia³alnoœci, po po ¿a rze dre w nia ne go ko œcio³a
w L¹dku wznie sio no mu ro wan¹ œwi¹ty niê. W 1772 roku w L¹dzie by³o
39 za kon ni ków (Ga p ski 1987, s. 497). Od 1777 roku god noœæ opack¹
w L¹dzie spra wo wa³ Be ne dykt Lu b sto wski (1777-1791), któ ry rów nie¿
by³ wi ka riu szem ge ne ra l nym w la tach 1784-1788. W cza sie jego
rz¹dów, na pod sta wie kon kor da tu wscho wskie go z 1737 roku, w 1777
roku do ko na no roz dzia³u dóbr kla szto r nych i wpro wa dzo no ko mê dê.
Dla kon we ntu zo sta³y prze zna czo ne wsie: Œwiê cie z m³ynem, Bro ni ki,
Ole œ ni ca, Drze w ce z m³ynem, Ko wa le wo, Ja ro szyn, Wie lo dwór, M¹ko -
w ni ca, Soko³ów, Sko rzê cin z m³ynem i gran gia l¹dzka. Su per ior na to -
miast otrzy ma³ pa³ac opa cki z przy leg³oœcia mi oraz do cho dy z miast
L¹dek i Za gó rów, a ta k ¿e wsie: Ko po j no, Œwi¹tni ki, Sko kum, Ko r na ty,
Ostrów, Ko tu nia, Rad³owo, Do la ny oraz 1/3 do cho dów z dóbr opa c kich, 
któ re w 1777 roku wy no si³y 8 tys. z³otych pol skich. Opat ko men dato -
ryj ny z ko le ki otrzy ma³ 2/3 do cho dów (tj. oko³o 16 tys. z³otych pol -
skich) oraz wsie Ko szu ty z grobl¹ i m³ynem, Wolê L¹dzk¹, Ra tyñ,
S³ugo cin, Tr¹bki Ma³e, Z³¹ Wieœ i K³odaw¹ (APP, Cy ste r si L¹d, sygn.
23; Ka mi ñ ski 1936, s. 84 i 176). Opa tem ko men dato ryj nym zo sta³ wów -
czas An drzej Ki to wicz. W 1791 roku ko le j nym opa tem zo sta³ An to ni
Bart³omiej Ra czy ñ ski (1791-1819, zm. 10 ma r ca 1821). Kon ty nu o wa³
on bu do wê ko œcio³a, na któ ry to cel sprze da³ nie któ re grun ty kla szto r ne.
Za ko ñ czy³ bu do wê ko œcio³a w L¹dku i wy bu do wa³ tam ple ba niê.

Od 1793 roku opa c two zna laz³o siê pod za bo rem pru skim. Do 1796
roku do ko na no li cz nych sprze da ¿y i d³ugo ter mi no wych wy dzie r ¿a wieñ
dóbr kla szto r nych. W 1796 roku kla szto ro wi ode bra no jed nak wiê k -
szoœæ dóbr, po zo sta wiaj¹c je dy nie 12 mórg ogro du i ³¹ki. Opat i kla sztor
na utrzy ma nie otrzy ma li pen sjê – dla opa ta 14.618 z³otych pol skich
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i 4 gro sze, a dla kla szto ru 17.039 z³otych pol skich i 10 gro szy ro cz nie.
W 1819 roku po prze j œciu L¹du pod za bór ro sy j ski, arcy bi skup Ma l cze -
wski wyda³ bul lê ka suj¹c¹ opa c two cy ste r skie. W mo men cie ka sa ty
w kla szto rze prze by wa³o 30 za kon ni ków (w tym 7 kle ry ków). Po ka sa -
cie sta r si za kon ni cy z prze orem Wy so c kim otrzy ma li pen sjê, po zo staj¹c
w kla szto rze do 1848 roku. W 1822 roku do bra po cy ste r skie przesz³y
w rê ce hra bie go Gu ta ko wskie go, któ re od sprze da³ w 1855 roku. Gu ta -
ko wski sta ra³ siê o spro wa dze nie do L¹du ka pu cy nów, co do ko na³o siê
w roku 1850 (Tygo dnik Ilu stro wa ny 1863; Dziu ba 1987; Pa szek,
Chmie le wski 2003). Rz¹d ro sy j ski nada³ ka pu cy nom kla sztor wraz
z  ogrodem i ³¹k¹. Gu ta ko wski na to miast wy zna czy³ kla szto ro wi sta³e
upo sa ¿e nie (ryc. 14, 15). Po po wsta niu sty cz nio wym w li pcu 1864 roku
nast¹pi³a ka sa ta kla szto ru ka pu cy nów przez w³adze ro sy j skie. Za kon ni -
ków wy wie zio no na Sy bir. Ka pu cyn oj ciec Ma ksy mi lian Ta re y wo, emi -
sa riusz Rz¹du Na ro do we go, ukry wa³ siê w skry t ce nad za kry sti¹. Zo sta³
ujê ty przez Ro sjan 5 kwie t nia 1864 roku i po wie szo ny na b³oniach
w Ko ni nie 9 li pca 1864 roku. Za bu do wa nia na to miast mia no prze zna -
czyæ na cele wo j sko we. Tego za mia ru jed nak nie wy ko na no prze zna -
czaj¹c je Mi ni ste r stwu Skar bu. Pó Ÿ niej sta ra no siê je od sprze daæ do
pa ra fii w L¹dku. W wy ni ku nie po wo dze nia tych prób w 1888 roku bu -
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Ryc. 16. L¹d. Wi dok opa c twa wg li to gra fii Na po le o na Ordy z II po³owy XIX
wie ku. Rep. fot. P. Na mio ta



dyn ki kla szto r ne wy sta wio no na li cy tacjê w urzê dzie po wia to wym
w S³upcy. Naby³ je za 3000 ru b li w imie niu bi sku pa kuja wsko- kali skie -
go ks. Ka rol Jan ko wski z prze zna cze niem na dom ksiê ¿y eme ry tów.
Osta te cz nie jed nak bi skup odst¹pi³ je hra bie mu PrzeŸ dzie c kie mu. Obiek -
ty kla szto r ne do 1901 roku po pad³y w ru i nê. W ko œcie le kla szto r nym
na to miast w dniu 4 lu te go 1890 ery go wa no pa ra fiê die ce zjaln¹. Jej pie r -
wszym pro bo sz czem zo sta³ ks. Ig na cy Ka sprzy ko wski. Po I wo j nie
œwia to wej za bu do wa nia kla szto r ne i ko œció³ zna laz³y siê w bar dzo z³ym
sta nie te ch ni cz nym. W 1921 roku zo sta li tu spro wa dze ni OO. Sa le zja -
nie, któ rzy utwo rzy li Ni ¿ sze Se mi na rium Du cho w ne. W la tach
1939-1941 w obie ktach po kla szto r nych zna j do wa³ siê hi t le ro wski obóz
prze j œcio wy dla 152 kap³anów, g³ów nie die ce zji w³oc³awskiej oraz po -
zna ñ skiej i gnie Ÿ nie ñ skiej. W wie zie niu tym prze by wa³ m.in. ks. Mi cha³ 
Ko zal, bi skup – su fra gan die ce zji w³oc³awskiej za mor do wa ny przez hit -
le ro w ców w obo zie kon cen tra cyj nym w Da chau, niedawno wy nie sio ny
na o³ta rze (Fr¹tczak 1987; Ka cz ma r czyk 1987). W la tach 1941-1945
zna j do wa³a siê tu sie dzi ba Hit le r ju gend. W 1945 roku wzno wio no
w  obiektach po cy ste r skich dusz pa ste r stwo pa ra fia l ne i utwo rzo no
 Ni¿sze Se mi na rium Du cho w ne. W 1952 powo³ano do ¿y cia Wy ¿sze Se -
mi na rium Du cho w ne To wa rzy stwa Sale zja ñ skie go afi lio wa ne do Kato -

89Zakon cyste r sów i jego kla sztor w L¹dzie

Ryc. 17. Wi dok opa c twa w L¹dzie od stro ny po³udnio wo- za chod niej. Fot. P. Na mio ta



li c kie go Uni wer sy te tu Lu be l skie go (Chmie le wski 2002; Chmie le wski,
No wi ñ ski, Kwa so wski 2003; Pa szek 2003). W la tach 1973-1982 prze -
pro wa dzo no grun to w ny re mont ko œcio³a i kla szto ru, a Se mi na rium
otrzy ma³o na gro dê w kon ku r sie Mi ni ste r stwa Ku l tu ry i Sztu ki dla u¿yt -
ko w ni ków za by t ków za 1980 rok.

Obe c ny po cy ste r ski ze spó³ kla szto r ny w L¹dzie jest bu dowl¹ po -
chodz¹c¹ z dru giej po³owy XVII i pie r wszej po³owy XVIII wie ku2 oraz
bu do w la mi z XX wie ku. Jego sta r sza za bu do wa ze wzglê du na bark
szcze gó³owych ba dañ archeolo giczno-ar chitekto nicz nych nie jest zna -
na. Sta r szy od wspó³cze s ne go (z XV/XVI, XVIII i pó Ÿ nie j sze) wygl¹d
kla szto ru pre zen tuj¹ nam ró ¿ ne przed sta wie nia iko no gra ficz ne, na któ -
rych z mniejsz¹ lub wiêksz¹ dok³ad no œci¹ ich au to rzy sta ra li siê po ka zaæ 
wi dok tego opa c twa3. Do czê œci tych przed sta wieñ na le ¿y jed nak pod -
cho dziæ z kry ty cy z mem, al bo wiem sche ma ty cz ne po tra kto wa nie pro ble -
mu nie za wsze do ko ñ ca od da je rze czy wi sty ob raz tego obie ktu,
a nie kie dy b³êdny (np. m.in. Ta b li ca fi lia cy j na I). W wie lu z nich jed nak
za wa r te s¹ in fo r ma cje, któ re po ka zuj¹ opa c two w cza sach no wo ¿y t nych.
Wszy stkie te ry ci ny i fre ski sta no wi¹ in te graln¹ czêœæ dzie jów tego kla -
szto ru. Jest to za gad nie nie bar dzo sze ro kie st¹d te¿ nie maj¹c mie j s ca na
jego omó wie nie, w ni nie j szym opra co wa niu pub li ku je my  tylko nie któ re z 
tych przed sta wieñ bez sze r sze go ko men ta rza (patrz ryc. 9-17). 

Kla sztor w L¹dzie na le ¿y do jed nych z naj cen nie j szych obie któw
archi tekto ni cz nych na zie miach pol skich i w Eu ro pie. Ode gra³ bar dzo
wa¿n¹ rolê w ¿y ciu spo³ecze ñ stwa pol skie go kszta³tuj¹c jego po sta wy
oso bo we i du cho we przez ponad 800 lat. Sta no wi on bar dzo wa ¿ ny
punkt na ma pie szla ku cy ste r skie go w Pol sce i w Eu ro pie. 

Szlak cy ste r ski ka ¿ de mu kto jest zain tere so wa ny do ro b kiem ku l tu ro -
wym da ne go te ry to rium i za ko nu cy ste r sów daje mo ¿ li woœæ pod ró ¿o -
wa nia i zwie dza nia kla szto rów tej ob se r wan cji. W prze no œ ni jest to
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2 Na te mat ar chi te ktu ry opa c twa l¹dzkie go patrz m.in. Ar chi te ktu ra go ty cka 1995;
Bia³lowi cz- Kry giero wa 1957; Chmie le wski 2002; Chmie le wski, No wi ñ ski, Kwa so wski
2003; Do mas³owski 1981; Du bo wski 1956; Ka mi ñ ski 1936; KZSz 1960; £ojko 1977;
£usz cz kie wicz 1888; Pa szek, Chmie le wski 2003; Œwie cho wski 1977; Wy rwa 1999c –
w ww da l sza li te ra tu ra

3 Przed sta wie nia opa c twa l¹dzkie go w Ÿród³ach i hi sto rio gra fii patrz m.in. Ta b li ca fi -
lia cy j na I; Ta b li ca fi lia cy j na II; Chmie le wski, No wi ñ ski, Kwa so wski 2003; Do mas³owski 
1981; Kê dzie r ski 1980; Ko œció³ i kla sztor w L¹dzie 1862; £ojko 1977; £usz cz kie wicz
1888; Pa szek, Chmie le wski 2003; Wnê trze ko œcio³a w L¹dzie 1863; Wy rwa 1995a,
1999c; 2004a – ww da l sze wska zów ki; patrz te¿ ob ra zy ole j ne i fre ski Ada ma Swa cha
w kla szto rze l¹dzkim w sie ni kla szto r nej i w kru ch cie i kru ¿ gan kach i ob raz ole j ny Sze r -
ne ra (?)



specy fi cz na wy pra wa w po szu ki wa niu du cho wo œci cy ste r skiej (Ro go ziñ -
ski 1999). Sy ste maty cz ne prze mie rza nie szla ku cy ste r skie go bê dzie za -
pe w ne dla wie lu osób spo t ka niem z od leg³ym œwia tem. Nie jest to
jed nak ty l ko cza so wy dys tans dziel¹cy nas od œred nio wie cza, któ re
ukszta³towa³o du cho woœæ cy stersk¹, ale mo¿e wzbu dziæ re fle ksjê nad
przesz³oœci¹ i od mien no œci¹ dzi sie j sze go ¿y cia, któ re nie ste ty rza d ko
po zo sta je w ha r mo nii ze œro do wi skiem na tu ra l nym, a z któ rym tak si l nie 
byli zwi¹zani w³aœ nie cy ste r si. Mamy nad zie jê, ¿e wê drów ka „dro ga mi
cy ste r sów” oprócz pog³êbie nia wie dzy, przy umie jê t nym wej rze niu
w przesz³oœæ, u³atwi wszy stkim ina czej spo j rzeæ na wspó³cze s noœæ i le -
piej za pla no waæ przysz³oœæ. Niech wiêc dzie³a cy ste r sów po zo sta wio ne
w L¹dzie, nie ste ty czê sto ni sz czo ne tra gi cz ny mi bu rza mi dzie jo wy mi,
oprócz do znañ czy sto este ty cz nych, bêd¹ jed nym ze œro d ków ku temu,
by uka zaæ star¹ pra wdê wy ra ¿on¹ przez Cy pria na Ka mi la No r wi da, ¿e
przesz³oœæ jest to dziœ, ale co ko l wiek da lej (Ro go zi ñ ski 1997, 1999;
 Wyrwa, Ku cha r ski 1996; Wy rwa 2000b; 2004e) .

Wy bór Ÿró de³ i li te ra tu ry

Źród³a nie pub liko wa ne:

Ar chi wum Pa ñ stwo we w Po zna niu (APP):

1. Cy ste r si L¹d, sygn. D.1-30 i 
2. Hocken beck- spuœci z ny osób i ro dzin, te czka I-IV 

Ar chi wum OO. Ob la tów w Ob rze:

1. Spis opa tów i pro fe sów cy ste r skich opactw: L¹d, Pa ra dy¿, £ek no-W¹gro -
wiec, Pe l p lin, Obra, 

Prze mêt 1634 – 1797, sygn. Obra Arch. Aa 7.
2. Se ries reve ren dissi mo rum do mi no rum ab ba tum Vie lu nen sium post Pre me ten -

sium, w: Spis 
opa tów i pro fe sów cy ste r skich opactw – L¹d, £ek no-W¹gro wiec, Pe l p lin, Obra,

Prze mêt (1634-1797), sygn. Arch. Aa. 7.

Hi sto ri s ches Ar chiv der Stadt Köln:

1. Fa l sy fi kat ko lo ñ ski – sygn. Kl. Lond I/1 [fo to ko pia i mi kro film w IH PAN
w Po z na niu].
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2. List kró la Zy g mun ta Au gu sta z 1561/62 r. do ce sa rza Fer dy nan da, De po si to -
rium, Kl. Lond II, 59a [nowa sy g na tu ra A. 82].

Kla sztor po cy ste r ski w L¹dzie:

1. Ca ta lo gus l¹dzki — „Ca ta lo gus fra trum, so ro rum que bene fa c to rum de fun c to -
rum uni ve r sae pro vin ciae Po lo niae, iu x ta suas fun da tio nes Mo na ste rio rum
Ci ste r cien sium”; ta b li ca dre w nia na – ka ta log pol skich kla szto rów cy ste r -
skich z ok. 1760 r., zde po no wa na w kla szto rze po cy ste r skim w L¹dzie.

Patrz te¿ ma te ria³y w Bi b lio te ce kla szto r nej w L¹dzie

Nor d he in – Westfälisches Haup t sa r chiv Düsseldorf:

1. Ta b li ca fi lia cy j na II, sygn. Al ten berg Klo ster Rep. u. Hs 3a [przed 1517].

Universitätsbibliothek Düsseldorf:

1. Ta b li ca fi lia cy j na I, w: Ri tu a le Or di nis Ci ste r cien sis przed 1517 (rkp.), sygn.
Co dex Ms C 38 f. Ir.

Źród³a pub li ko wa ne

Ca len da rium Lan den se, wyd. T. Wie rz bo wski, Mo nu men ta Po lo niae Hi sto ri ca,
t. V, Lwów 1888, s. 462-468.

Ca t ha lo gus Mo na ste rio rum et Per so na rum Or di nis Ci ste r cien sis per Po lo niam,
Prus siam, et M.D. Lit hu a niae or di ne Alp ha be ti co (ex ce r p ta Lan da) di spo si -
tus in An num 1769, 1770, 1789, 1799 i da l sze.

Da ma le wicz S., Se ries Ar chie pisco pore um Gne s nen sium, Va r so viae 1643
Ca ni vez J. M., Sta tu ta Ca pi tu lo rum Ge ne ra lium Or di nis Ci ste r cien sis ab anno

1116 ad an num 1768, Lo u va in 1933-1941, t. 1-8. 
Ja na u s chek L., Ori gi num Ci ste r cien sium, t. 1, Vin do bo nae 1877.
Ja r mun do wicz K., Fun da cya ko œcio³a y kla szto ru len dz kie go œwiê te go Za ko nu

Cyste rcy en skie go, sze œcio ma wie ka mi trwa³oœci swo iey stwier dzo na…,
 Poznañ 1745 [tu ta k ¿e: Se ries chro nolo gi cz na o kon ven cie, pro gre sach…
kla szto ru len dz kie go].

KDW – Ko deks dyp loma ty cz ny Wiel ko po l ski, t. I-XI, Po znañ -War sza wa
1877-1999.[t. I-IV, wyd. I. Za krze wski, t. V, F. Pie ko si ñ ski, t. VI A. G¹sio ro -
w ski, H. Ko wa le wicz, t. VII, A. G¹sio ro wski, R. Wa l czak, VIII-X, wyd.
A. G¹sio ro wski, T. Ja si ñ ski, t. XI, wyd. A G¹sio ro wski, T. Ja si ñ ski, T. Ju rek,
I. Skie r ska].

Li sie cki A., Ka ta log Bi b lio te ki Semi na ry j nej w Po zna niu a¿ do wie ku XV,
„Przegl¹d Ko œcie l ny”, 7-8 (1905), s. 4
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Li tes – Li tes ac res ge stie In ter Po lo nos Or di nam que Cru ci fe ro rum, pro ces
1320-1321, wyd. Wroc³aw 1970; pro ces 1339, wyd. Po znañ 1890, pro ces
1414, wyd. Wa r sza wa 1935

Lu stra cje dóbr kró le wskich XVI - X VIII wie ku: Wiel ko po l ska i Ku ja wy; Lu stra cje 
wo je wództw wiel ko po l skich i ku ja wskich, cz. I, wo je wó dz two po zna ñ skie
i ka li skie 1564-1565, wyd. A. To m czak, G. Ogry z ko-W³oda r ska, J. W³oda r -
czyk, By d goszcz 1961.

MPH – Mo nu men ta Po lo niae Hi sto ri ca:
– Li ber mo r tu o rum mo na ste rii Lan den sis, wyd. W. Kê trzy ñ ski, MPH t. V,

Lwów 1888, s. 468-500.
– Ro cz nik Wiel ko po l ski, MPH III, Wa r sza wa 1961, s. 13, 14, 23, 32-33.
– Ca len da rium Lan den sie, MPH V, wyd. T. Wie rz bo wski, Lwów 1888,

s. 462-468.
MPV – Mo nu men ta Po lo niae Va ti ca na, t. 4, Kra ków 1915 s. 818.
Ne hring W., Nie og³oszo ne do ku men ta tycz¹ce siê kla szto ru w Lê dzie, t. 4, Wa r -

sza wa 1870, s. 62-82.
Se ries chro nolo gi cz na, o kon we ncie, pro gres sach, szczê œciu y pro ce de rach kla -

szto ru len dz kie go, [w:] Fun da cya ko œcio³a y kla szto ru len dz kie go za ko nu
cyste rcy en skie go sze œ æi¹ wie ka mi trwa³oœci swo iey stwier dzo na (…), Po znañ 
1745 (za mie sz czo na w zbio rze ka zañ – ksiê ga z lat 1730-1761).

Li te ra tu ra

Ar chi te ktu ra go ty cka w Pol sce, pod red. T. Mro cz ko i M. Ar szy ñ skie go, t. 1-3,
Wa r sza wa 1995, t. 2, s. 136.

Be r li ñ ska B., An to ni Miko³aj £uko m ski – opat kla szto ru L¹dzkie go (1697-1750),
Po znañ 1999 (ma szy no pis w IH UAM w Po zna niu).

Bia³³owicz -Kry gie ro wa Z., Ma lo wid³a œcien ne z XIV wie ku w da w nym opa c twie 
cy ste r skim w L¹dzie nad Wart¹, Po znañ 1957.

Bor ko wska M. G., Kult li tur gi cz ny œw. Ur szu li w Pol sce od XVI w., „Ro cz ni ki
Huma ni sty cz ne”, 1966, t. 14, z.2, s. 109-198.

Cal lier E., Po siad³oœci kla szto r ne oo. Cy ste r sów w L¹dzie nad rzek¹ Wart¹,
„Wa r ta”, nr 681-687, Po znañ 1887.

Chmie le wski – Ksiê ga Jubi le u szo wa 50 lat Wy ¿sze go Se mi na rium Du cho w ne go
To wa rzy stwa Sale zja ñ skie go w L¹dzie nad Wart¹ (1952-2002), pod red.
M. T. Chmie le wskie go, L¹d 2002.

Cy ste r si w œred nio wie cz nej Pol sce. Ku l tu ra i sztu ka. Ka ta log wy sta wy, pod red.
A.Kar³owskiej- Ka m zo wej, War sza wa- Poz nañ 1991.

Cy ste r si w ku l tu rze œred nio wie cz nej Eu ro py, pod red. J. Strze l czy ka, Po znañ 1992.
Cy ste r si w spo³ecze ñ stwie Eu ro py Œro d ko wej, pod red. A.M. Wy rwy i J. Do bo -

sza, Po znañ 2002.
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Cy ster ki w dzie jach i ku l tu rze ziem pol skich, da w nej Rze czypo spo li tej i Eu ro py
Œro d ko wej, pod red. A.M. Wy rwy, A. Kie³basy, J. Swa stek, Po znañ 2004.

Do bosz J., Arcy bi skup Ja nik i jego na stê pcy. Przy go to wa nie do re fo r my Hen ry -
ka Kie t li cza, [w:] 1000 lat Ar chi die ce zji Gnie Ÿ nie ñ skiej, pod red. J. Strze l -
czy ka i J. Gó r ne go, Gnie z no 2000, s. 81-96.

Do bosz J., Za³o¿e nie kla szto ru w £ek nie na tle dwuna sto wie cz nych fun da cji cy -
ste r skich na zie miach pol skich, [w:] Cy ste r si ³ek ne ñ s cy w krajo bra zie ku l tu -
ro wym ziem pol skich, pod red. A.M. Wy rwy, £ek no-W¹gro wiec -Po z nañ
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L¹d on the Wa r ta ri ver:
the he ri ta ge of Sla vo nic and Ci ste r cian cu l tu re

(sum ma ry)

The book is la r ge ly a co m pi la tion of le c tu res de li ve red on June 25th,
2005, du ring the 1st Sla vo nic and Ci ste r cian Cu l tu re Fe sti val in L¹d on
the Wa r ta ri ver. Both the sub ject of the Fe sti val and the pro blems di s cus -
sed by the pa r ti ci pants are clo se ly con ne c ted with the hi sto ry of a small
vil la ge that pla y ed a si g ni fi cant role in Po lish hi sto ry. The ori gins of L¹d 
go back to a Sla vo nic stron g hold fo un ded in the 9th/10th cen tu ry on an
im men se is land in the Wa r ta pre - val ley. In the first half of the 10th cen tu -
ry it was inco r po ra ted into the Po lish sta te, then un der fo r ma tion, and in
the fol lo wing two cen tu ries it per fo r med ma jor admi ni stra ti ve, eco no -
mic and mi li ta ry fun c tions. The exi sten ce of two chu r ches in di ca tes
a ma jor role as a re li gio us cen tre as well. At the end of the 12th cen tu ry
Mie sz ko III the Old bro ught Ci ste r cian monks to the com mu ni ty. The
mo na ste ry they had set up went on to de ve lop in the fol lo wing cen tu ries
and be ca me one of the most im po r tant cen tres of the Ci ste r cian cu l tu re
in Po land, de spi te the de cli ne of the set t le ment in the 13th cen tu ry and
a se ries of cri ses (such as the in va sion of the Te u to nic Knights in 1331 or 
the con flict con ce r ning “po lo ni sa tion” of mo na ste ries in the 15th cen tu -
ry). The peak of its gre a t ness were the 17th and 18th cen tu ries, as evi den -
ced by the pre sent form of the church and the mo na ste ry bu i l dings
which are among the most ma g ni fi cent exa m p les of Ba ro que ar chi tec tu -
re. In 1819 the mo na ste ry un de r went dis so lu tion. To day the ob ject is
ow ned by the Sa le sian Con gre ga tion. 

The ex traor di nary his tory of L¹d makes it a per fect place to hold an -
nual fes ti vals of Sla vonic and Cistercian cul ture. The or i gins and the at -
mo sphere of the 1st Fes ti val, which took place on 25th -26th of June 2005, 



un der the motto “We build a strong hold and a mon as tery at L¹d”, were
brought back by Jacek Wrzesiñski (the pa per “The Slavs and Cistercians 
in L¹d on the Warta”), who was a driv ing force of the event or gan ised by 
lo cal au thor i ties of S³upca, L¹dek and  Zagórów, Poznañ Ar chae o log i cal 
Mu seum, Wielkopolska Land scape Park As so ci a tion in Poznañ, The
Higher Sem i nary of the Salesian Con gre ga tion in L¹d, Foun da tion
“Patrimonium” in Poznañ and Pol ish Ar chae ol o gists’ Sci en tific So ci ety,
Poznañ Branch. The se ries of lec tures were opened by Prof. Lech
Leciejewicz. In his pre sen ta tion “Sla vonic cul ture in early mediaeval
Eu rope” he dis cussed the causes and con di tions of the break down of the
Sla vonic com mu nity in the Early Mid dle Ages and the af fil i a tion of its
sec tions to ei ther Byzantine (east ern) or Latin (west ern) cir cle of Eu ro -
pean cul ture. He also emphasised the im mense con tri bu tion of the Slavs
to the for ma tion of the mod ern civilisational shape of our con ti nent.
Prof. Zofia Kurnatowska fo cused on strong holds, a char ac ter is tic el e -
ment of the early mediaeval Sla vonic lands (“Early mediaeval strong -
holds of Slavs”). The au thor broght closer the knowl edge of build ing
tech niques, form, func tions and mean ing of strong holds in the his tory of 
an cient Slavs. She also stressed their role in the for ma tion of early Sla -
vonic states and ex pan sion of Chris tian ity. The strong hold in L¹d is cer -
tainly a good in stance of the pro cess, and this was the topic of Micha³
Brzostowicz’s pa per (“The Early Mediaeval strong hold in the light of
ar chae o log i cal re search”). The au thor pre sented the re sults of the ex ca -
va tions car ried out on the site by Poznañ Ar chae o log i cal Mu seum in the
years 1960-1986. The vol ume is con cluded by the lec ture “Cistercian
or der and its mon as tery in L¹d”. Its au thor, Prof. Andrzej Marek
Wyrwa, briefly a his tory fol lowed of the Cistercian or der with a sur vey
of the com plex prob lems con cern ing the or i gins of the L¹d mon as tery.
He went on to dis cuss the his tory of the or der un til its dis so lu tion in
1819 and the fate of the mon as tery build ings up till the pres ent. 

The ea r ly me dia e val fo r ti fied set t le ment and the mo na ste ry in L¹d
are pre cio us mo nu ments of Sla vo nic and Ci ste r cian cu l tu re. Each con -
tact with then, and du ring the Fe sti val in pa r ti cu lar, of fers a most co m -
pel ling op por tu ni ty to le arn abo ut the ti mes that had sha ped our mo dern
world. We en co u ra ge eve ry o ne to vi sit the se ob jects and get fa mi liar
with the ir re mar ka b le hi sto ry. 

Trans la ted by Zo fia Zió³ko wska
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Or gan iza tor ami  I Og óln opo lsk iego Fe stiw alu Kul tury S³owi añs kiej
i Cy sters kiej w L¹dzie nad Wart¹ byli: Sta ros two Po wiat owe w S³upcy,
Urz¹d Gmi ny w L¹dku, Urz¹d Mia sta i Gmi ny w Zag órowie, Mu zeum
Ar cheo logi czne w Po znan iu, Ze spó³ Pa rków Kra job razo wych
Woj ewó dztwa Wiel kop olsk iego w Po znan iu, Wy ¿sze Se min ari um
Du chowne To war zyst wa Sa lez jañs kiego w L¹dzie, Fun dac ja
„Pa trim oni um” w Po znan iu oraz Sto war zysz enie Na ukowe
Ar cheo logów Pol skich Od dzia³ w Po znan iu. 

W I Og ólno polskim Fe stiw alu Kul tury S³owi añs kiej i Cy sters kiej
uczestn icz yli: Jo anna Bor kows ka ze Sto war zysz enia Sta ro¿ ytni ków
w War szaw ie (po kaz ilum ino wan ia ksi¹g œred nio wie czn ych), Da riusz
Czer niak owski z Pu³tu ska (ju bil erst wo wc zes noœr edniowieczne),
Ma³go rzata Faj kows ka z Go spod arst wa Agrot ury sty cznego „Pod
Li pami” w Sta wis kach (pre zent acja daw nych po traw s³ow iañskich),
Ta deu sz Graj pel z Koñs kich (obs³uga pra sy Gu tenb erga), Anna
Gros sm an z Bi skup ina (po kaz tech nik tkac kich), Hen ryk Mi zers ki z Ra taj 
(pszcze lars two), Ma rek Kru kows ki z Bar cina (bed nars two), Ja cek
Pe czyñski z Po znan ia (po kaz wy robów garn cars kich), Ro man Pie chocki
z Po znan ia (po kaz wy robu wi tra ¿y), Woj ciech Pio trows ki z Bi skup ina
(po kaz pro dukc ji dzieg ciu), To masz Si wiñski z Po znan ia (po kaz
ka lig rafii œr edn iowi ecznej), Ja ros³aw Stro bin z Elbl¹ga (ju bil erst wo
wc zes noœr edniowieczne), W³adys³aw We ker z War szawy (po kaz
wy topu ¿e laza) i Piotr Wilczyñski z War szawy (po kaz pra cy
ka mien iarza). W im prez ie wziê³y ró wnie¿ udzia³ nastêpuj¹ce gru py:
Dru ¿yna Wik ingów „Nid hogg” z Bra niewa, Dru ¿yna Woj ów
i Rze mieœ lników „Chro bry” z Gnie zna, Gru pa Wi dow isk Hi stor yczny ch
„Co mes” z Gnie zna, Dru¿ yna Gro du w Grzy bow ie „Niwa”, Dru¿ yna
S³owia ñska „War cian ie” z L¹du nad Wart¹, Sto war zysz enie
Ar cheo logi czne „Przesz³oœæ dla Przysz³oœci” z Po znan ia, Sto war zysz enie 
Mi³oœn ików Kul tury Œre dniow iecznej „Wici” z Po znan ia, Brac two
Wojo wników „Wa taha Wil cze K³y” z Po znan ia, Sto war zysz enie
Hi stor yczne Kul tur Do rzec za War ty i No teci „Mir” z Sie rak owa,
Ma zow iecka Dr u¿y na Wo jow ników S³ow iañ skich „We les” z War szawy,
Dru ¿yna Woj owni ków Na jemn ych „Blo tunga” z Wroc³awia oraz
To war zyst wo Pr zyj ació³ Gro du w Grzy bow ie z Wrze œni. Opra wê
mu zyczn¹ Fe stiw alu za pewni³y ze spo³y mu zyki daw nej – zes pó³
„Swa wolni” z Dar³owa, „Ars An tiqua” z Bierz wn ika, „Scho la Can tor um
Inow rocla wie nsis” z Inow roc³awia oraz „Semi Brevis” z Ka lis za.
Kon cert pt. „Ry cer ze do brej opieki. Pieœni wy praw kr zy¿owych”
wy kona³ w dniu 25 czerw ca 2005 roku w Sali Opack iej klasz toru
w L¹dzie Ja cek Ko wals ki z ze spo³em „Klub Œwi êtego Lu dwika”. Tur niej
sza chowy zor gan izo wa³ Wiel kop olski Zwi¹zek Sza chowy oraz
Miê dzys zkolny Uczniows ki Klub Sza chowy „Na Piê terku” w Po znan iu.
Go œæmi fe stiw alu byli wyk³ad owcy – prof. dr hab. Lech Le ciej ewi cz
z Wroc³awia, prof. dr hab. Zo fia Kur nat owska z Po znan ia, prof. dr hab.
An drzej Ma rek Wy rwa z Po znan ia i prof. dr hab. Je rzy Strzel czyk



z Po znan ia (pro wadz¹cy ses jê po pul arno-na ukow¹), a ta k¿e pre zes
Pol skiej Kon greg acji Cys ters ów o. dr Eu stac hy Ge rard Ko cik oraz
o. Raj mund Gu zik z opact wa w W¹choc ku.

Or gan iza tor zy I Og óln opo lsk iego Fe stiw alu Kul tury S³owi añs kiej
i Cy sters kiej w L¹dzie nad Wart¹ sk³adaj¹ ser deczne pod ziêko wania
spon sor om: Kom pani Pi wow arsk iej S.A. w Po znan iu, BZ WBK S.A.
Od dzia³ w S³up cy, Spó³dziel ni Mle czars kiej Udzia³owców w Strza³ko wie,
Fir mie „Czer niak” ze S³up cy, Fa bryce Me bli Da rius za Miko³aj czyka
z Pio trow ic, KON SPOL BIS S³up ca, GS SCh w Strza³ko wie, GS SCh
w L¹dku, GS SCh w Za górowie, Zak³adom Mi êsnym „Kry szak”
w Ci¹¿en iu, Prz edsiêbiorstwu Rob ót Dro gowo-Mo stow ych w S³upcy,
Fir mie S³owi ñscy s.j. w S³up cy, Krzysz tof owi £ukas zewsk iemu – PPH
„Roof-Reed” ze Skul ska, Dru karni Wy dawn icz ej TRANS-DRUK
z Kra œnicy, Ta deu szowi Sta œkiew icz owi – Zak³ad Prz etwór stwa i Han dlu 
z Ksa wer owa, panu Mi ros³aw owi S³o wins kiemu – przy stañ „Ma rina
L¹d”, panu Krzysz tof owi Kierzko wi – sklep „KRZAK” w S³up cy, panu
Ro man owi Mar kows kiemu ze Swa rzêd za, „Graf fi Stu dio” ze S³up cy,
ka wiarni „Café Be hem ot” z Po znan ia, re staur acji „Gi ras olle” z Po znan ia, 
ka wiarni „Café Bor do” z Po znan ia, ka wiarni „Re pub lika Ca cao”
z Po znan ia, ka wiarni „Café Far ma” z Po znan ia, ka wiarni „Café Sta ry
M³ynek” z Po znan ia, „Ga ler ii Anny Ka reñ skiej” z Po znan ia oraz
sa lon owi od zie ¿ow emu „An nab elle” z Po znan ia.

Or gan iza tor zy sk³adaj¹ po nadto po dziê kowania pra cown ikom
i stu dent om Uniw ersy tetu im. Ada ma Mic kiew icza w Po znan iu, a ta k¿e
Krzysz tof owi Gor czycy z Mu zeum Ok rêgowego w Ko nin ie, Ro bert owi
Mi cha³owi Czer niak owi z Mu zeum Re gion alne go w Py zdrach, An nie
Wr zesiñskiej z Mu zeum Pierw szych Piast ów na Led nicy, Jac kowi
Mar cin iako wi z Wrz eœni, Ja nus zowi Or chows kiemu z L¹du,
Krzysz tof owi Sta churs kiemu ze S³upcy, Bo gumi³owi By czy ñskiemu
z L¹dku, cz³on kom To war zyst wa Pr zyj ació³ L¹du i Zie mi
Nad warciañskiej oraz dy rekc ji i wy chow ankom Zak³adu Po prawczego
w Wit kow ie za bez cenn¹ po moc w przy got owa niu i re aliz acji Fe stiw alu. 

Je steœ my ró wnie¿ wd ziêc zni po lic jantom z Ko mendy Po wiat owej
w S³upcy, st ra¿a kom z Ko mendy Po wiat owej Pa ñstw owej St ra¿y
Po ¿arn ej w S³upcy, st ra¿a kom OSP z Woli Ko szuck iej, Do lan, Ci¹¿e nia
i Za górowa, pra cown ikom Po wiat owe go Zarz¹du Dróg w Pio trow ica ch
oraz Oœr odka Wspar cia z In terw encj¹ Kry zys ow¹ w L¹dku,
pra cown ikom GOK-u i Zak³adu Go spod arki Ko mun alnej w L¹dku oraz
s³u¿ bom me dyczn ym SPZOZ w S³upcy za czu wan ie nad
bez pie czeñstwem im prezy i jej uc zest ników. 

Pa tron at me dialny spra wow ali: „Ga zeta Wy borc za”, Ra dio „Mer kury”
oraz Te lew izja WTK z Po znan ia.

104 Lech Lecie je wicz
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