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Niebawem minie siedemsetna rocznica wydarzeñ jakie mia³y miejsce w Mochach w 1309 roku. 

Dok³adnie 8 listopada owego roku  miejsce mia³ bunt ludnoœci ch³opskiej przeciwko zakonnikom cysterskim. 

W efekcie spalono wówczas tamtejszy dwór, a trzech zakonników zosta³o zabitych. Czy jednak na pewno 

by³o to morderstwo i zemsta za wyzysk ch³opstwa?

MORDERSTWO W MOCHACH...
 SPRZED 700 LATY.

Dyskusja na temat tego co wydarzy³o 

siê w Mochach w 1309 roku rozpoczê³a 

siê w 1955 roku, gdy profesor Gerard 

Labuda opublikowa³ w „Rocznikach 

Historycznych 1951-52” artyku³ o tragi-

cznej œmierci mnichów z klasztoru w Wie-

leniu. W opublikowanym wówczas Ÿródle 

– XVII-wiecznym rêkopisie z klasztoru 

cystersów z W¹growca napisano, ¿e      

w listopadzie 1309 roku nieokreœleni lu-

dzie nazywani „laici” z³apali w Mochach 

kilku mnichów z pobliskiego wieleñskie-

go opactwa, w tym opata Piotra, zam-

knêli ich w jakimœ budynku, a nastêpnie 

spalili ¿ywcem.

Powodów tak drastycznego potrakto-

wania mnichów Ÿród³o nie podaje. Profe-

sor Labuda snu³ wówczas domys³y, i¿ za-

bójstwo zakonników by³o spowodowane 

odwetem mieszkañców Moch za wyzysk 

gospodarczy ze strony klasztoru. Przy-

pomnijmy, ¿e Mochy w posiadaniu 

zakonu cystersów by³y od 1290 roku. 

Zapiski Gerarda Labudy wywo³a³y            

w literaturze historycznej dyskusje na 

temat opisanych wydarzeñ z 1309 roku. 

Jako pierwsza pojawi³a siê w¹tpliwoœæ 

dotycz¹ca zrozumienia okreœlenia „laici”. 

O ile profesor Labuda okreœlenie to 

przypisywa³ klasztornym ch³opom z Moch 

o tyle ju¿ w póŸniejszej literaturze win¹ 

obarczano okoliczne rycerstwo.

Kilka lat po opublikowaniu zapisków 

Gerarda Labudy wydarzenia z Moch sta³y 

siê osnow¹ powieœcie Teodora Parnickie-

go „Tylko Beatrycze” (1962).  Autor pod-

da³ wydarzenia z 1309 roku literackiej 

obróbce. Z powieœci wy³ania siê nastêpu-

j¹cy przebieg wydarzeñ. W 1309 roku 

mieszkañców Moch podburzy³ przeciwko 

zakonnikom diakon Jan, który w powieœci 

wystêpuje jako Stanis³aw Polak. Zbun-

towani ch³opi pochwycili i zamordowali 

kilku mnichów, w tym wieleñskiego opata 

Piotra. Ocala³ jedynie brat Bernard, do-

mniemany ojciec diakona Jana. Ten by³ 

wiêc owocem zakazanego zwi¹zku brata 

Bernarda i córki m³ynarza z Nia³ka. Po-

cz¹tkowo wychowywa³ siê w klasztorze,                          

a nastêpnie zosta³ wys³any na studia do 

Niemiec. Po powrocie, wykorzystuj¹c 

niezadowolenie mieszkañców podda-

nych opactwu wywo³a³ bunt przeciwko 

opatowi Piotrowi i wyzyskowi ekonomi-

cznemu ze strony zakonu. 

Dokument Ÿród³owy, na którym opie-

ra³ siê profesor Gerard Labuda – pocho-

dz¹cy z XVII wieku zapisek z klasztoru 

cystersów w W¹growcu trudno nazwaæ   

w pe³ni wiarygodnym Ÿród³em informacji. 

Przede wszystkim dlatego, ¿e  powsta³ 

on setki lat po wydarzeniach, które opi-

suje, co ju¿ stawia znak zapytania          

w kwestii jego wiarygodnoœci. Poza tym 

aktualne jest pytanie, jak i dlaczego za-

pisek dotycz¹cy klasztoru w Wieleniu 

znalaz³ siê w ksiêgach w¹growieckich. 

Profesor Labuda przypuszcza³, ¿e do 

przeniesienia zapisku dosz³o w XVI wie-

ku, gdy w obu klasztorach wa¿ne funkcje 

pe³nili bracia Ostrowscy – w Przemêcie 

opatem by³ Stanis³aw Ostrowski, a w W¹-

growcu funkcjê przeora sprawowa³ jego 

brat Grzegorz.

Zapiski z W¹growca nie s¹ jednak 

jedynym przekazem opisuj¹cym wyda-

rzenia z 1309 roku. Informacjê o buncie 

odnajdujemy tak¿e w dwóch wersjach 

nekrologu wieleñsko-przemêckiego. 

Pierwszy z nich pochodzi z 1765 roku       

i obecnie przechowywany jest w Archi-

wum Archidiecezjalnym w Pozna-

niu,natomiast drugi sporz¹dzony zosta³  

w XIX wieku i odnajdziemy go w archi-

wum oo. oblatów w Obrze. Jak widzimy 

oba dokumenty powsta³y póŸniej ni¿ za-

pisek w¹growiecki, nie mówi¹c ju¿                           
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o opóŸnieniu w stosunku do wydarzeñ             

z Moch, które opisuj¹. To oczywiœcie 

wywo³uje pytanie o wiarygodnoœæ infor-

macji zawartych w mortuarzach. 

Informacje zawarte w nekrologu wie-

leñskim ró¿ni¹ siê znacz¹co od tych                       

z zapisków w¹growieckich. W rodzimym 

dokumencie wymienieni zostaj¹ opat 

Piotr oraz zakonnicy Bernard i Jan. Obok 

mnichów w nekrologu wystêpuj¹ tak¿e 

pleban Andrzej i ch³opiec imieniem 

Urban. Jak piszê Krzysztof Kaczmarek to 

pierwsza ró¿nica miêdzy obu dokumen-

tami. W zapiskach w¹growieckich wszy-

stkie wymienione postacie przypisane s¹ 

do konwentu cysterskiego, natomiast      

w nekrologu nie znajdziemy informacji 

przes¹dzaj¹cej o przynale¿noœci An-

drzeja i Urbana do zakonu. K. Kaczma-

rek przypuszcza, ¿e musia³y byæ to oso-

by zwi¹zane z klasztorem, skoro ich 

œmieræ zosta³a odnotowana. Autor przy-

puszcza, ¿e Andrzej móg³ byæ rz¹dc¹ 

koœcio³a parafialnego w Mochach, pozo-

staj¹cego pod patronatem mnichów.     

O Urbanie nie wiemy praktycznie nic,      

z wyj¹tkiem tego, ¿e we wszystkich 

dokumentach okreœlany by³ mianem 

m³odego ch³opca - dziecka. Dlaczego 

mieszkañcy Moch wy³adowali na nim 

swoj¹ z³oœæ? Byæ mo¿e s³u¿y³ w œwi¹tyni   

i w ten sposób by³ zwi¹zany z plebanem 

Andrzejem.

Nekrolog jasno wskazuje kto by³a au-

torem zbrodni - byli nimi “rustici”, a wiêc 

osoby o niskim statusie spo³ecznym. 

Zapewne nale¿eli do warstwy chlopskiej.

 

WRZESIEÑ 1939
NA ZIEMI PRZEMÊCKIEJ

W 70. rocznicê napaœci hitlerowskich 

Niemiec na Polskê pytamy o wydarzenia 

z tamtych wrzeœniowych dni 1939 roku. 

W okresie miêdzywojennym ziemia 

przemêcka le¿a³a w pasie granicznym. 

To têdy przebiega³a granica pañstwowa 

miêdzy II Rzeczpospolit¹ oraz III Rzesz¹.  

W Kaszczorze znajdowa³ siê posterunek 

graniczny. 

W 1939 rok hitlerowskie Niemcy na-

pad³y na Polskê. Jak wygl¹da³o zajêcie 

Przemêtu i innych miejscowoœci?                  

W pracy „Przemêt. Zarys dziejów” czy-

tamy, i¿ Przemêt dosta³ siê w rêce nie-

mieckie do 7 wrzeœnia. W relacjach miej-

scowych dominuje opinia, ¿e okupacja 

dla Przemêtu rozpoczê³a siê 5 wrzeœnia 

1939 r. Cytowany w tej samej ksi¹¿ce    

W. Hajduk w swoich „Materia³ach do dzie-

jów” pisze, i¿ oddzia³y niemieckie wkro-

czy³y w obrêb powiatu wolsztyñskiego 

miêdzy 5 a 7 wrzeœnia”. Wed³ug relacji 

Bronis³aw Siudy, na któr¹ powo³uje siê 

tak¿e autor opracowania „Przemêt. Zarys 

dziejów” w nocy z 5-6 wrzeœnia 1939 r. do 

Przemêtu na motocyklach wjecha³ patrol 

niemiecki. ¯o³nierze po zbadaniu czy nie 

ma tu jeszcze wojsk polskich odjechali. 

Po dwóch dniach  noc¹ 7 wrzeœnia 

wjecha³y do miejscowoœci wojska hitle-

rowskie.

Inny obraz tych wydarzeñ w pra-

cy„Batalion Obrony narodowej Koœcian  

w 1939 r.” przedstawia Piotr Bauer . Pisze 

on, ¿e ju¿ 1 wrzeœnia, a wiêc w dniu roz-

poczêcia wojny „na rozkaz p³k. Kowal-

czewskiego, 1 pluton 2 kompanii „Œmi-

giel” ppor. Szwarca uda³ siê samocho-

dem do Przemêtu. Miejscowoœæ ta by³a 

ju¿ zajêta przez Niemców, którzy polski 

pluton ostrzelali    z karabinów.”

O wydarzeniach z 1939 r. na ziemi 

przemêckiej wiemy niewiele. Coraz tru-

dniej dotrzeæ do osób, które pamiêtaj¹ 

tamte dni. Prosimy Pañstwa o pomoc - je-

œli macie Pañstwo jakieœ wiadomoœci, 

zdjêcia, itp. - prosimy o kontakt. /MR   

Najwa¿niejsza ró¿nica miêdzy obo-

ma dokumentami dotyczy opisu prze-

biegu tragedii. Pewne jest, gdy¿ o tym 

mówi¹ wszystkie analizowane dokumen-

ty, ¿e w 1309 roku w Mochach dosz³o do 

zamieszek.  Zapis w¹growiecki podaje, 

¿e zgin¹³ w nich opat Piotr i mnisi z Wiele-

nia: Bernard, Jan, Andrzej oraz ch³opiec 

Urban. W przemêckim nekrologu nato-

miast zosta³o to zapisane inaczej.  Wy-

darzenia z Moch s¹ tam wyraŸnie 

oddzielone od œmierci opata Piotra i za-

konnikow Bernarda i Jana. Z zapisku 

nekrologicznego wynika ¿e w 1309 roku 

dosz³o w Mochach do zabójstwa plebana 

Andrzeja i ch³opca Urbana, ale nie zakon-

ników z Wielenia. Œmieræ opata Piotra      

i braci zakonnych Bernarda i Jana w ne-

krologu zupe³nie nie jest ³¹czona z wyda-

rzeniami w Mochach.

K. Kaczmarek dochodzi do wniosku, 

¿e œmieræ cystersów z Wielenia wziê³a siê 

z czysto mechanicznego po³¹czenia      

w jedn¹ ca³oœæ kilku zapisów, wystêpu-

j¹cych w nekrologu opactwa pod wspólna 

data 8 listopada. Czy teza ta jest praw-

dziwa? Dziœ trudno oceniæ. Rozwi¹zanie 

mo¿e przynieœæ jedynie pojawienie siê 

nowego Ÿród³a, na to jednak nie mo¿emy 

liczyæ.

Maciej Ratajczak

Na podstawie: Krzysztof Kaczmarek, 

“Literacka fikcja i historyczna rzeczywis-

toœæ, czyli o rzekomym zabójstwie mni-

chów wieleñskich w Mochach” oraz Gerard 

Labuda “Zapiska o zaburzeniach ch³op-

skich w dobrach klasztoru przemeckiego”.

Nowoœci w Internecie

NA DAWNYCH
FOTOGRAFIACH

Dziêki uprzejmoœci mieszkañców 

gminy Przemêt oraz pomocy Muzeum 

Regionalnego w Koœcianie na interneto-

wej stronie poœwiêconej 800-leciu Ziemi 

Przemêckiej - www.800.przemet.pl za-

mieszczone zosta³y nowe fotografie 

przedstawiaj¹ce Ziemiê Przemêcka      

w pierwszej po³owie  XX wieku. 

Interesuj¹ce fotografie rodzinne oraz 

zdjêcia dawnego Przemêtu otrzymali-

œmy tak¿e od Pana . 

Serdecznie dziêkujemy za wszystkie 

materia³y i prosimy Pañstwa o wiêcej. 

Wspólnie poznajmy historiê Naszej Zie-

mi Przemêckiej.

Maciej Ratajczak


