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 hlasztor cóstersów w _ledzewie nie doczekał się jeszcze naukoJ
wegoI pełnego opracowania swoich dziejówK fstnieje wprawdzie moJ
nografia konwentu autorstwa bledzewskiego proboszcza ieo eertelaNI 
jednak mimo niewątpliwej wartości historócznej tego dzieła EopubliJ
kowano w nim szereg nieistniejącóch już dokumentówFI nie wójaśnia 
ono w pełni wielu zagadnień z przeszłości klasztoruI szczególnie nieJ
dosót budzą szczątkowe informacje na temat wóglądu wnętrza koJ
ścielnego i części claustrumK  
 hlasztor w _ledzewieO został ufundowanó w średniowieczuK wałoJ
żenie klasztoru filialnego w _ledzewie miało dokonać się w NOSO rKI 
niemniej dokument fundacójnó czasu nie zachował sięK mrzójmuje sięI 
że okres fundacji przópadł na lata pomiędzó rokiem NOPO a NOPRK 
Właśnie w NOPO rK książę wielkopolski tładósław ldonic darował 
cóstersom z aobrego Ługu RMM łanów ziemi nad rzeką monikwą koło wsi 
pokolej aąbrowóK jnisi jednak najpierw wznieśli siedzibę niedaleko  
———— 
N iK e e r t e lI deschichte des ehemaligen wisterzienserklosters BlesenI _lesen NVOUK 
O fnformacje na temat fundacji i uposażenia klasztoru w _ledzewie zaW mK t i d a w J
s k iI tiadomość historócznoJchronologiczna o fundacji klasztorów w kowóm aoJ
berluguI w wemsku i BledzewieI uu CóstersówI „Archiwum qeologiczne” ook f 
ENUPSFI moznańI sK QTOJRMRX q e n ż eI hościół i klasztor księżó cóstersów w BledzewieI 
„mrzójaciel iudu”I ook NM ENUQPFI nr NOI sK QVJRSX iK i e d e b o u rI wur deschichte 
des Cistercienserkloster Blesen in drossherzogthums mosenI xwWz „keues AllgeJ
meines Archiv”I tK PI mosen NUPSI sK OVPJPOMX cK t i n t e rI wur deschichte der hloJ
ster winnaI „deschichtsblatter fćr ptadt und iand jagdeburg”I tK OI NUTSI sK OVMJPMSX 
AK m i c kI wur deschichte von Althofchen der oesidenz der Blesener AbteI „weitschrift 
der eistorischen desellschaft fćr die mrovinz mosen”I tK OI mosen NUUSI sK PPJRUX 
oK i e h m a n nI aie altere deschichte des Cistercienserklosters aobriluh in der iausitzI 
„kiederlausitzer jitteilungen”I tK NPI mosen NVNSJNVNTI zK RJSI sK NUNJPOSK 
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wsi wemskoI którą dziedziceW bustachó i jego brat tojcieszko formalJ
nie przekazali w dniu N lipca NOSM roku klasztorowi w aoberługu na 
miejsce fundacji nowego klasztoruK aotację tę zatwierdził książę eenJ
rók mobożnóK w następnóch dokumentów wiadomoI iż w NOUT rK klaszJ
tor w okolicó wemska już istniałI bo zarządzającó nim opat qeodorók 
zwrócił się do księcia mrzemósła ff o zatwierdzenie dla swego klasztoJ
ru dóbr nadanóch wcześniej przez tładósława ldonica i potwierdzoJ
nóch przez eenróka mobożnegoK kowe opactwo nazwano kowó aoJ
berługK t tóm okresie na uposażenie klasztoru składałó sięW wieś weJ
mskoI część wsi jaszkowo Eobecnie jest to wieś kowa tieśFI dąbroJ
wa nieopodal tej miejscowościI oraz ziemia nad rzeką monikwą i koło 
lasu w pokolej aąbrowieK gednak ostatecznie klasztor powstał w _leJ
dzewieI nadanóm cóstersom w NPNO rK przez margrabiego brandenburJ
skiego taldemaraK qam też z nieznanóch przóczónI prawdopodobnie 
z powodu braku wodóI mnisi wkrótce przenieśli się i w latach NQMTJ
NQNQ postawili drewnianó klasztor a potem rozpoczęli budowę muroJ
wanej świątóniK tkrótce po przeniesieniu się mnichów do _ledzewa 
otrzómał on prawa miejskieK mrzópuszcza sięI że stało się to pomiędzó 
NQRUI a NQUR rokiemK 
 ao końca usf wieku  cóstersi z _ledzewa stali się posiadacza ziem 
i miejscowościW kowej tsi ENORVFI Cieśli ENPNOFI _ledzewa ENPNOFI 
pokolej aąbrowó Eufff wKFI mopowa ENPNOFI lsiecka ENPSMFI ookitna 
Ewómienionego w NPTU rK za juchocin i oadgoszczFI oojewa ENPVMFI 
halska ENPVMFI Chełmska ENPTUFI ptarego aworku Eufff wKFI qwierJ
dzielewa ENQQUFI hrzówokleszczaK moza tóm mnisi bledzewscó uzóJ
skali prawo do połowu rób na rzece lbrze aż do tartóI oraz w jezioJ
rach  CisieI  dłębokieI  dłęboczekI  halsko  i  ŻabnoK  lgółem  cóstersi  
_ledzewscó mieli dobra w NP miejscowościach o łącznej powierzchni 
NRPTM ha oraz posiadali siedem folwarków o powierzchni OMVM haK 
ld us wieku sprawowali patronat również nad parafiami w _ledzewieI 
pokolej aąbrowieI ookitnie i lsieckuPK 
 oeformacjaI która spowodowała masowe konwersje mieszkańców 
wsi klasztornóch na protestantózm spowodowała znaczne zubożenie  
———— 
P iK e e r t e lI dzK cótK sK NNPJNNRX mK t i d a w s k iI tiadomość historócznoJchronoJ 
logiczna o fundacjiKKKI sK QUUX AK jK t ó r w aI wemskoI BledzewI xwWz jonasticon 
Cisterciense moloniaeI  redK  AK jK t ó r w aI gK  p t r z e l c z ó kI hK h a r c z m a r e kI  
hatalog męskich klasztorów cósterskich na ziemiach polskich i dawnej ozeczpospoliJ
tejI tK OI moznań NVVVI sK PTPJPTQK 
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opactwaK lpaci próbowali zahamować ten proces różnómi sposobamiW 
w NRUR roku opat bledzewski Andrzej hościelnicki wópędził proteJ
stantów z dóbr klasztornóchI co nie wpłónęło na poprawę sótuacjiI 
bo w NRUV roku w samóm _ledzewie zanotowano tólko sześciu katoJ
likówK mostęp w tej mierze nastąpił dopiero w następnóm stuleciu przó 
współudziale jezuitów z moznaniaI którzó w NSPP roku osiedli się 
w pobliskim jiędzórzeczuQK 
 t NRUO rK klasztor uległ zniszczeniu w czasie pożaru miastaK 
ldbudowę podjął opat pebastian drabowiecki i zdecódował o rozpoJ
częciu reparacji murowanego kościoła i budowie nowóch skrzódeł 
klasztornóchK mrace przó kościele ukończono w NRVM rK i świątónia 
została konsekrowana przez gakuba _rzeźnickiegoI sufragana poznańJ
skiegoK holejnó opatI gan ałuskiI kazał dokończóć budowę murowaJ
nóch skrzódeł klasztornóchI lecz przójmuje sięI że prace ruszółó 
prawdopodobnie dopiero za opata Aleksandra durowskiego i trwałó 
aż do NUMO rokuK aotąd uważanoI że opat gózef ioka zamierzał dokoJ
nać przebudowó już istniejącego klasztoruI bo w NTRS roku nakazał 
gromadzić materiałó na ten celI jednak opisane dalej znalezisko archiJ
walne dowodziI iż klasztor mozolnie budowano przez prawie PMM latK 
 t NTTU rK wprowadzono w klasztorze komendęK t NTUP rK mnisiI 
pod przewodnictwem przeoraI czasie pięcioletniej nieobecności naJ
stępnego opata lnufrego tierzbińskiegoI wznieśli trzecie skrzódło 
klasztoruK mo zajęciu tielkopolski przez mrusó w wóniku drugiego 
rozbioru molskiI klasztor został pozbawionó środków na ukończenie 
pracI dlatego opat tierzbiński udał się do króla tilhelma fff z prośbą 
o pomoc i ją uzóskałK honsekracja kościoła klasztornego nastąpiła 
w dniu PM maja NUMP rK  
 t okresie rozbiorówI po kasacie klasztoru w dniu PN grudnia NUPR rKI 
pustó klasztor władze pruskie oferowałó arcóbiskupowi gnieźnieńskoJ
poznańskiemu na letnią rezódencjęI następnie proponowałó go bleJ
dzewskiej parafii katolickiej w zamian za przekazanie ich dotóchczasoJ
wego kościoła w _ledzewie ewangelikomI rozważano też pomósł adapJ
tacji zespołu na fabrókęI lecz wszóstkie te pomósłó nie zostałó zrealiJ

———— 
Q iK m e t z e l tI aie kiederlassung der gesuiten in jeseritzI xwWz Apostolische AdminiJ
stratur pchneidemćhleI pchneidemćhle NVOVI sK NNTJNOMX bncóklopedia wiedzó o jezuiJ
tach na ziemiach molski i iitwóI NRSQJNVVRI redK iK d r z e b i e ń pgI hraków NVVSI 
sK NOOJNOPK 
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zowaneK mrawie pustó kompleks Epozostało w nim jedónie Q mnichówF 
w NUQO rząd pruski wóstawił na licótację wóznaczając niewósoką cenę 
wówoławczą w wósokości R tósK talarów – oraz warunek najważniejszó – 
rozbiórki do fundamentów wszóstkich budónków z kościołem włącznieK 
qak też się stało w przeciągu kolejnego rokuRK 
 Cegłę pochodzącą z klasztoru i kościoła zużóli mieszkańcó _leJ
dzewaI naczónia liturgiczneI szató i obrazó rozdano kościołom znajduJ
jącóm się we wsiach należącóch kiedóś do klasztoruI gdzie ich resztki 
można oglądać do dziśK hsiążki z biblioteki klasztornej przekazano 
kilku instótucjomI a nielicznie zachowane cenne dokumentó umieszJ
czono w Archiwum maństwowóm w moznaniuK lbecnie na terenie 
po kościele klasztornóm stoją wóbudowane w lK SMJtóch uu wK domó 
jednorodzinneK w zabudowań klasztoru pozostał małó fragment półJ
nocno zachodniego skrzódła klasztornego o długości NSIR i szerokości 
NQIR mK mrowadzone w miejscu klasztoru czteró sezonó badań archeoJ
logicznóch zlokalizowałó w terenie skrzódła claustrumSK 
 mo stojącóm przez wieki na krańcu zachodnim molski klasztorze 
pozostałó nikłe śladóW rósunki hajetana hielesińskiegoT i planó zespołu 
klasztornegoUK tiększość materiałów źródłowóch dotóczącóch cósterJ
sów bledzewskich jest dostępna w Archiwum maństwowóm w moznaJ
niuI a w kościele parafialnóm w _ledzewie można natomiast zobaczóć 
sprzętó przeniesione z klasztoruI niemniej brakuje relacjiI na podJ
stawie której dałobó się odtworzóć wnętrze budónków klasztornóchK 
alatego tóm cenniejszóm znaleziskiem jest ankieta w Archiwum mańJ
stwowóm w moznaniuI wópełniona przez przeora bledzewskiego 

———— 
R iK e e r t e lI dzK cótK OONJOOVX mK t i d a w s k i dzK cótK sK RSK 
S mrace wókopaliskowe pod kierunkiem qadeusza Łaszkiewicza prowadzone bółó 
w latach NVVSJNVVUI ich wónik pobieżnie został omówionó we wstępnóch sprawozdaJ
niachW qK ŁaszkiewiczI wK peroczóńskiI _ledzewI opactwo llK cóstersówI gmK loco 
w wojK gorzowskimK tstępne wóniki badań archeologicznoJarchitektonicznóch 
Ef etapF w NVVS rokuI moznań NVVSI AtrlwI mspKX qK Ł a s z k i e w i c zI pprawozJ
danie z ratowniczóch badań archeologicznoJarchitektonicznóch na stanowisku 4R 
Elpactwo CóstersówF w _ledzewie gmK locoI powK jiędzórzecz w wojK lubuskim 
z realizowanóch w NVVV roku Efs sezonFI jiędzórzecz NVVVI AtrlwI mspK 
T tidoki klasztoru w _ledzewieI rósunki hajetana hielesińskiegoI _iblioteka hórnicka 
sógnK Al us NMTQI publKW gK c o g i e lI hościołó tielkopolski hujaw i wiemi iubuskiejK 
w teki rósunków hajetana tincentego hielesińskiego ENUMUJNU49)I moznań NVVUK 
U AKjK t ó r w aI wemskoJBledzewI xwWz jonasticon Cisterciense moloniaeKKKI tK OW 
sK PTMJPUSK 
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lK gana kepomucena halacińskiego i trzech innóch profesówVK gest to 
odpowiedź na pótania zadane przez honsóstorza moznańskiegoI przeJ
słane pismem z dnia P lipca NUOU rKI o ilość mszó i innóch nabożeństw 
sprawowanóch w parafiach obsługiwanóch przez cóstersówK tśród 
kwestii duszpasterskich znalazła się kwerenda dotócząca znajdującóch 
się we wnętrzach kościelnóch takich przedmiotów jakW „kagrobkiI 
napisó i pomniki znajdujące się w klasztorze w _ledzewie”I bo jak 
sformułowano w punkcie piątóm ankietóW „t wielu kościołach znajJ
dują się nagrobkiI napisó i pomniki w dawniejszóch czasach ludziom 
kościołowiI krajowi lub rodzinie zasłużonómI stawiane i dowodząceI 
że przodkowie nasi umieli oddawać hołd cnocieK ddó te nagrobkiI 
pomniki i napisóI w kościołachI w ich posadzkachI na ścianach weJ
wnętrznóch i zewnętrznóch lub na cmentarzach się znajdują i często 
przez upadek świątóń pańskichI ich pogorzenie lub odbudowanie giną 
i w wiecznej toną niepamięciI dla zachowania ich przetoI ile możnaI 
w śladach przónajmniej i opisach konsóstorskichI pragnie honsóstorzI 
stosując się do żóczeń przószłego gtK ArcóJmasterzaI abó każdó oządca 
kościoła wszelkie tego rodzaju zabótki tak we własnóm kościeleI jako 
też i innóch miejscach chwale _ożej w marafii jego poświęconóchI 
znajdujące sięI jak najpilniej opisał wórażając jego składI kształt 
i materiałI z przepisaniem czótelnómI dokładnem i najskrupulatniejJ
szóm napisówI dodając swoje uwagiI albo ich się tóczące historóczne 
wiadomości i zdanie o sztuce”K wgodnie z tak wórażoną prośbąI solidJ
nie sformułowanó respons cóstersów bledzewskich dostarcza zupełnie 
nieoczekiwanóch informacjiK  
 aowiadujemó się otoI żeW „t kościele klasztornóm wewnątrz żadne 
nagrobkiI napisó i pomniki nie znajdują sięK wewnątrz nad wielkimi 
drzwiami kościelnómi znajduje się napis z gipsu po wierzchu wózłoJ
conó następującó aKlKjL junificentia criderici tilhelmi fffL _orusJ
sorum oegis motentissimiL Anno aomini jaCCCffL finitum”NMK AkuJ
rat ten wspomnianó w aktach napis komemoratównó przótoczół także 
lK miotr tidawskiNNI któró bół w _ledzewie podprzeorem i obok 
———— 
VAkta klasztoru Cóstersów w _ledzewieI AmmI sógnK NQRQLOPSI kK PPRJPPTK 
NM qłumKW _ogu kajlepszemu kajwspanialszemuX hojność cróderóka tilhelma fffI 
kajmożniejszego hróla mrusX t ooku mańskim NUMO poświęconoK 
NN mK t i d a w s k iI tiadomość historócznoJchronologiczna o fundacji klasztorówI 
w kowóm aoberluguI w wemsku i w BledzewieI uu CóstersówI „Archiwum qeologiczneK 
mismo czasoweI poświęcone oświeceniu i zbudowaniu religijnemu wódK przez 
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dwóch innóch ojców – mrocepiusa eoffmana i tładósława iewanJ
dowskiego – również sógnował opisaną ankietęK gednak przekaz odnaJ
lezionó w aktach poznańskich jest znacznie szerszóK wawiera on opis 
reprezentacójnej saliI któró warto przótoczóć w całości z uwagi na 
jego ogromną wartość historóczną EaneksFK 
 w treści opisu możemó się dowiedziećI że budowa kościoła i skrzódeł 
klasztornóch doszła do skutku dzięki dwóm opatomI Aleksandrowi 
durowskiemu ENSVMJNTQOF i gózefowi ioce ENTNPJNTSOFK Aleksander 
durowskiI a właściwie Aleksander _enedókt durowski wizótatorI koJ
misarz i wikariusz generalnó zakonu cóstersów w molsceI mrusach i na 
iitwieI sekretarz królewski został opatem bledzewskim w roku NTOOK 
tcześniejI wgK kiesieckiegoI opatem bledzewskim bół także jego 
starszó bratI gózef _ernard durowskiI zmarłó NTNU rokuI któró wczeJ
śniej pełnił funkcję opata przemęckiegoNOK Aleksander _enedókt także 
bół wcześniej opatemI w lbrzeK  t _ledzewie zaczął budować skrzóJ
dło klasztoru od stronó zachodniej z celami dla braci i ukończół je 
w NTPS rK mo nim prace kontónuował gózef iokaI któró zamierzał 
wznieść w _ledzewie nowó kościół klasztornóI rozpoczónając robotó 
budowlane przó zespole klasztornóm od wschoduNPK cakt ten ma odJ
zwierciedlenie w treści znalezionego napisuK  
 jalowidła musiałó powstać na pewno po NTTS rKI możliweI że ich 
autorem bół malarz gan peifrit EpzófertFI którego nazwisko zostało 
odnotowane w księdze wódatków klasztoru bledzewskiegoNQK tedług 
zamieszczonego tam wpisu malarz peifrit otrzómał w NTTU rK TM talaJ
rów pro colorribus et pictura salonu a w NTUR rK dalsze kwotó za maJ
lowanie biblioteki oraz za przewóz do jiędzóchoduK gego pomocnicó 
dostali T talarówK t NTVV rK klasztor zapłacił znów za „furę” do jięJ
dzóchoduI ale tóm razem dla nieznanego z nazwiska snócerzaK kiestetóI 
w księgach miejskich jiędzóchodu próżno szukać malarza peifritaNRK 

———— 
ksK gabczóńskiego”I oK fI moznań NUPSI sK QTOJRMRX oK ffI sK RRJSVKI q e n ż eI hościół 
i klasztor księżó cóstersów w BledzewieI „mrzójaciel iudu”I oK NMI nr TI NOK sierpnia 
NUQPI sK RRK  
NO hK k i e s i e c k iI eerbarz molskiI iipsk NUPVJNUQRI tK QI sK PPQK 
NP mK t i d a w s k iI dzK cótK sK RQK 
NQ Akta klasztoru Cóstersów w _ledzewieI iiber perceptae et expensae pro fabrica 
monasterii quae E…F NTSRJNUMPI AmmI sógnK NQRQLOOVI kkK NMVK 
NR jożliweI że gan peifrit bół krewnóm malarza celixa gosepha peófriedaI któró 
okK NTTN rK ozdobił malowidłami iluzójnómi teatr Antoniego pułkowskiego w tarJ
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joże nie bół obówatelem tego miasta a jedónie zatrzómał się w nim 
na czas wókonania zlecenia?  
 tóstrój sali i napisó musiałó powstać w następstwie obchodów jubiJ
leuszu SMMJlecia ustanowienia regułó cóstersówI któró bół obchodzonó 
uroczóście w całóm zakonie w NSVV rokuK oocznicę wspominano rówJ
nież w polskiej kongregacji cóstersówK t _ledzewie pozostałością po 
SMMJleciu Cóstersów oraz po miejscowóm jubileuszu RMMJleciaI przópaJ
dającóm w roku NTPO jest obraz ze śwK oobertem z jôlesmeI zawieszonó 
w kościele opackim w ptaróm aworkuNSK t górnej części malowidła 
przedstawiającego całą postać świętego jest napisW jillenio CentenoBis 
minus unoI podobnie jak w przótoczonej sentencji w nieistniejącej już sali 
klasztornejK Autor i dokładnó czas powstania opisanego wóstroju wnętrza 
nie jest już niestetó możliwó do ustaleniaI jednak rzeczowó przekaz poJ
zwala na dokonanie próbó zarósowania jego wógląduK dłówną sceną we 
wspomnianej sali bóło namalowane tniebowstąpienie ChróstusaI a pod 
nim obraz śwK _enedókta z kursji w habicieK lprócz tego na ścianach 
wóobrażono stojące aniołó trzómające napisó oraz herbó dwóch opatówI 
któróch zasługi dla klasztoru skrupulatnie odnotowanoI a bóli to AlekJ
sander durowski i jichał iokaK lbaj przóczónili się do budowó skrzóJ
deł klasztornóch i przebudowó kościołaK  
 mrzebudowa klasztoru bółaI w świetle zachowanego opisuI dla konJ
wentu bledzewskiego ogromnóm wózwaniemK mrace trwałó wiele latI 
a ich ciężar w całości spoczówała na barkach mnichówK jusiał to bóć 
ogromnó wósiłekI ponad siłó zakonnikówI skoro w jednej z sentencji 
mnisi skarżą na samotność w mozolnóm borókaniu się z trudami inweJ
stócjiK pzkodaI że kiedó już udało im się zakończóć prace i w NUMO roku 
uroczóście poświęcono nowó kościółI nie postał on długoI bo w NUQP 
roku całó zespół klasztornó został rozebranó do fundamentówNTK 
 kiestetóI mnisi nie określili w swoich zapiskach funkcji pomieszczeJ
niaI nie wiadomo czó bół to kapitularz czó npKW auditoriumI lecz i tak 
znalezisko jest cennóm źródłem dowodzącómI iż w najmniej oczekiwaJ
nóch materiałach archiwalnóch można napotkać zaskakujące inforJ
macjeI tu akurat na temat braku nagrobków w kościele klasztornómI  
———— 
szawieI namalował obraz śwK gana kepomucena w NTSS rK do ołtarza bocznego 
w kościele klasztornóm cóstersów w lbrze oraz drób mański okK NTRM rK do kościoła 
cóstersów w keuzelleK  
NS _K d r a b o w s k aI maradóż i oaj rtraconóI dorzów tlkpK OMNMI sK PPK 
NT iK e e r t e lI dzK cótK ONRJONTK 
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kościół filialnó pwK śwK gózefa w ptaróm aworkuI  

olejI płótno EfotK _K drabowskaF 
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nazwiska fundatorów zespołu klasztornegoI czasu jego przebudowó 
a przede wszóstkim opis malowideł z jednej z ważniejszóch sal klaszJ
tornóchK kiewątpliwie ankieta rozesłana przez honsóstorza do wszóstJ
kich parafii na terenie diecezji poznańskiejI a w zasadzie nadesłane 
odpowiedzi na piąte pótanieI mogą stać się ważnóm zasobem informacji 
na temat wóposażenia wielu kościołówI często już nieistniejącóch oraz 
źródłem archiwalnómI którego znaczenia nie da się przecenićK   
 

_________ 
 
 

Akbhp 
 

lpis wnętrza klasztoru w aktach klasztoru  
Cóstersów w BledzewieI sógnK N4R4LOPSI kK PPRJPPT 

 
 „t klasztorze samóm wewnątrz znajdują się na pali malowania 
i napisó następująceK tchodząc po schodachI naxdz salą na pierwszej 
ścianie na murze jest u góró wómalowane tniebowstąpienie mańskie 
w obłokachI na dole jest wómalowanó w kukule Świętó _enedókt sieJ
dzącI trzómając w prawej ręce pióroI a w lewej kałamarzI a Anioł klęcząJ
có prze kim trzóma w obudwach Esic!F rękach otwartą oegułę z napisem 
na jednej stronieW mrologus in oegulamI a na drugiejW Ausculta o cili praeJ
cepta jagistriNUK aalej aniołek siedząc trzóma w prawej ręce fnfułę  
a  w lewej  mastorałK  r góró jest  napis  następującóW  pub oegula pK  matris  
kostri _enedicti Abbatis militant in terris Altissimo aominoNVK  
 ka prawej stronie jest wómalowanó AniołI któró trzóma w ręku 
napisóW lrdo CistercisiumL lrdo CarthusiensiumL lrdo pK iandfraciLI 
lrdo pK pólvestriL lrdo sallis rmbrosaeL lrdo qrappensiumOMK 
mo lewej stronie Anioł równie stojąc trzóma w ręku następujące napisóW  

———— 
NU qłumKW płuchaj o sónu nauk mistrzaK 
NV qłumKW mod oegułą xzachowując zasadóz Świętego ljca kaszego _enedókta lpata 
walczą na ziemiach kajwóższego manaK 
OM qłumKW oeguła CóstersówL oeguła hartuzówL oeguła śwK ianfranka arcóbiskupa 
CanterburóL oeguła śwK pólwestra lpataL oeguła z benedóktónów z sallombrosaL 
oeguła qrapistówK 
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 lrdo _enedictinorumL lrdo CamedulensiumL lrdo drandimontenJ
siumL lrdo jontis llivetiL lrdo CaulensiumL lrdo CelestinorumONK  
 ka drugiej stronie paliI na murze są wómalowane eerbó bółóch 
opatów _ledzewskichI jeden śKpK lpata _enedókta durowskiegoI 
a drugi śKpK lpata gózefa iokiI a u góró jest napis następującóW  
 merennis memoriae et gratitudinis monimentumOOK mo lewej stronie 
sali trzóma w ręce Anioł stojąc napisW fllmus xflustrissimusz et omus 
xoeverendissimusz aonus xaominusz _enedictus durowskiI Abbas 
huius jonasteriiI pingularis _enefactor pro primo dimidio huius 
qractus versus lccidentemOPK  
 mo prawej stronie trzóma w ręce Anioł napis następującóW  
 fllmus EflustrissimusF et omus EoeverendissimusF anus EaominusF 
gosephus iokaI Abbas huius jonasterii praecipuus _enefactor pro 
attero dimidio huius qractus versus lrientemOQK  
 ka trzeciej stronie pali na murze jest u góró wómalowanó eerb 
hlasztornó a u dołu hlasztorK w środku zaś Anioł trzómającó w rękach 
napis następującóW  
 Conjunctio huius alterius dimidii qractus cum primo iam a triginta 
Annis inhabitabilis a fudamento caepit Anno ani EaominiF NTSRK ciJ
nitus est autem qractus isteI et ad habitandum cum omnibus necesJ
sarus perductus Anno NTTS cura et labore post obitum praecipui _eneJ
factoris sui ipsiusmet et solius tantum Conventus huiusORK   
 mo lewej stronie trzóma Anioł w ręku napisW 
 most Annos bis sex demum post saecula quinque  
 Condidit has AedesI haec aomus Alma sibiOSK 

———— 
ON qłumKW oeguła _enedóktóńskaL oeguła hamedulskaL oeguła drandmont EśwK ptefaJ
na qhiersFL oeguła jonte lliveto jaggioreL oeguła śwK tilhelma z paintJCalaisL 
oeguła CelestóńskaK 
OO qłumKW momnik ustawicznej pamięci i wdzięcznościK 
OP qłumKW mrześwietnó i tielebnó man _enedókt durowskiI znakomitó opat tego 
klasztoruI dobroczóńcaI wókonawca połowó jego części zachodniejK 
OQ qłumKW mrześwietnó i tielebnó man gózef iokaI lpat tego klasztoruI nadzwóczajnó 
dobroczóńcaI dokończół połowę jego części wschodniejK 
OR qłumKW mołączenie w tóch różnóch połówek klasztoruI wreszcieI po PM latach niezaJ
mieszkania od podjęcia zamiaruI rozpoczęto w NTSR rKI zakończona została więc budowlaI 
mianowicie z wszóstkim co potrzeba do zamieszkaniaI w NTTS rKI troską i pracąI po śmierci 
pierwszóch dobroczóńcówI sam jeden i samotnie ten konwent wókonałK 
OS qłumKW awa razó po sześciu latach i wreszcie po pięciu wiekach zbudował ten 
aomI ten aom jacierzóstó dla siebieK   
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 mo prawej stronie trzóma równie Anioł w ręce napisW  
 Construet et reliquas qemplum quoque surget ab imisK nuilibet his 
kWkW si _enefactor eritOTK 
 ka podniebieniu pali jest napis następującó Anno milleno centeno 
bis minus unoI pub matre ooberto caepit Cistercius lrdoOUK  
 hończąc niniejszó opis i niemając Esic!F nic więcej do wórażeniaI 
niżej podpisani załączają mrześwietnemu honsóstorzowi winnó szaJ
cunek i poważnieK 
 kepomucen halaciński przeor mppKI Lu miotr tidawski podprzeor 
mppIL  crK  mrocepius eoffman mKEmrofesF  _ledzK  penior  mppIL  u tłaJ
dósław iewandowski mpp”K 
 

_________ 
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„fAj pbdbp bpT rBf TolfA crfT”K  
fkphoYmCgb w kfbfpTkfbgĄCbg pAif  

hiApwTlor CYpTbopÓt t Bibawbtfb 
 
 ptreszczenieW qekst opisuje dokument znajdującó się w zbiorach Archiwum maństwoJ
wego w moznaniuK gest to odpowiedź przeora bledzewskiego lK gana kepomucena halaJ
cińskiego i trzech innóch profesów na ankietę przesłaną przez honsóstorza moznańskiego 
z dnia P lipca NUOU rK z pótaniami o ilość mszó i innóch nabożeństw sprawowanóch 
w parafiach obsługiwanóch przez cóstersówI a także o treść znajdującóch się w budónkach 
kościelnóch inskrópcjiK rdzielonó respons zawiera opis jednej z sal klasztornóchI zdobioJ
nej malowidłami i napisamiK w ich treści wónikaI iż wókonano je w następstwie obchodów 
jubileuszu SMMJlecia ustanowienia regułó cóstersówI któró bół obchodzonó uroczóście 
w całóm zakonie w NSVV rK jalowidła musiałó powstać po NTTS rKI możliweI że ich autoJ
rem bół malarz gan peifrit EpzófertFI którego nazwisko zostało odnotowane w księdze wóJ 
datków klasztoru bledzewskiegoK wnalezisko jest tóm cenniejszeI iż sam klasztor w _leJ
dzewie nie zachował sięK wostał rozebranó w NUQP rK i nie wiadomo jak wóglądało jego 
wnętrzeK lpisanó rękopis informuje o fazach budowó klasztoruI osobachI które przóczóniJ
łó się do jego powstania a także podaje wógląd jednej z najważniejszóch sal klasztornóchK  
 
Słowa kluczoweW _ledzewI klasztor cóstersówI barokI materiał źródłowóI archiwum 

w moznaniuI konsóstorz poznańskiK 
 
 

“fAj pbdbp bpT rBf TolfA crfT”K  
fkpCofmTflkp colj Teb kl ilkdbo bufpTfkd eAii  

lc Teb CfpTboCfAk jlkApTboY fk Bibawbt 
 
 AbstractW qhe article presents a document from the collection of the ptate Archive in 
moznanK ft is a response of the mrior of _ledzewI crK gan kepomucen halaciński and three 
other professors to a questionnaire sent bó the Consistoró of moznan on guló PrdI NUOU with 
questions about the number of holó masses and other services conducted in the Cistercian 
parishes as well as about the contents of inscriptions in church buildingsK qhe response 
contains a description of one of the monasteró halls decorated with paintings and inscripJ
tionsK crom the contents of the inscriptions it follows that theó were made in consequence 
of ceremonious celebrations of the SMMth anniversaró of founding the Cistercian rule in 
NSVVK qhe paintings were supposedló made after NTTSI probabló bó painter gan peifrit 
EpzófertFI whose name was recorded in the account book of the monasteróK qhe finding is 
all the more valuable that the monasteró in _ledzew no longer existsK ft was dismantled in 
NUQP and there is no information about its interior designK qhe described manuscript inJ
forms about the stages of the monasteró’s constructionI people who contributed to its 
erection and describes one of its most important hallsK  
 
heó wordsW _ledzewI Cistercian monasteróI the _aroqueI source materialI Archive in 

moznanI Consistoró of moznanK 
Translated bó eanna oóbkowska 
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