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Prot okół z posi edzeni e Ko mi sji Hi storycznej PAN Oddzi ał w Kat owi cach w dni u 21 

paździ erni ka 2021 roku, w Dworku Mi koł aja Reja w Nagł owi cach 

 

1. Zebranych przywit ał prze wodni czący Ko mi sji Hist orycznej PAN Oddzi ał Kat owi ce prof. 

z w. dr hab. Wi esław Kaczanowi cz.  

2. Referat y wygł osili: 

• dr hab. Anna Odrzywol ska, prof. UJ D,  Pi wo, wi no, mi ód pit ny, gorzałka. Trunki 

opisywane przez Mi koł aja Rej a,  

• pr of. dr hab. Dari usz Złot kowski, Rodzi na Kunert ów spod częst ochowskiej wsi Łoj ki 

wobec probl emów przeł omu XI X i XX wi eku,  

• Li di a Tit ow, Hist ori a Muzeum w Nagł owi cach.  

3. W dyskusji gł os zabrali: 

- Prof. dr hab. Dari usz Zł ot kowski pytając o wizyt ę Ni chol asa Andre w Reya, a mbasadora 

USA w Polsce, w nagł owi cki m dwor ku.  

- Li di a Tit ow podkreśliła rol ę medi al ną tej wi zyt y. Przyczyniła się ona do popul aryzacj ę 

mi ejscowości i nagł owi cki ego muzeum. Ambasador podarował muzeum ekspres do ka wy i 

symbolicznego dol ara. Nagł owi cka wójt została zaproszona do a mer ykański ej a mbasady. Sa m 

a mbasador oraz jego rodzi na ni e znaj ą języka polski ego oraz hist orii rodzi ny Rej ów. 

Nat omi ast Pani Dyrektor podkreśliła bardzo dobrą współ pracę St owarzyszeni a Rodzi ny 

Rej ów z Muzeu m. Odbyły się dwa spot kani a St owarzyszeni a w Muzeu m.  

4. Uzupeł ni enie m zebrania był o zapoznani e się uczest ni ków ze zbi ora mi Muzeu m.  
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STRESZCZENI A WYSTĄPI EŃ 
 

 

Anna Odrzywolska  

 

Pi wo, wi no, mi ód pitny, gorzał ka. Trunki opisywane przez Mi koł aja 

Rej a 

 

St ał a obecność w pracach Mi koł aj a Rej a probl emat yki zwi ązanej ze spożywani e m i 

nadużywani e m trunków, daj e badaczowi asumpt do wysuni ęci a t wierdzeni a o częst ej 

obecności al kohol u w życi u codzienny m XVI - wi ecznej szlacht y. Przy po mocy napoj ów 

al kohol owych zaspokajano pragni eni e, na ich bazi e przyrządzano jedzeni e oraz 

medyka ment y. Al kohol  w różnych post aci ach był wi ęc stale obecny w ówczesnej 

rzeczywi st ości. Cele m nadrzędny m będzi e przyjrzeni e się, jaki e napoje al kohol owe był y 

naj części ej obecne na szlachecki ch st oł ach w XVI  w., jak w uj ęci u tego pisarza przedst awi ał a 

się kwestia spożycia określ onych rodzaj ów trunków. Skupi ę się też na tym,  jaki e znaczeni e 

Rej przypisywał poszczegól nym al kohol om.   

 Tr unki e m wypijanym codzi enni e w rzeczywi st ości, w kt órej żył Rej, był o pi wo. Pisarz 

nal eżał do szeroki ego grona gorli wych wi el bi cieli tego napoj u wyt warzanego w szl achecki ch 

fol war kach1 . Przedst awi ał szereg argument ów, które mi ał y przekonać przeci wni ków tego 

napoj u, aby spożywali wł aśni e ten al kohol. Pi wo był o wyt war zane na mi ejscu z produkt ów 

dost ępnych w fol war ku, naj części ej z pszeni cy, czasa mi z jęcz mi eni a l ub z i nnych zbóż, ni e 

trzeba go był o sprowadzać z zagranicy, jak wino2 . Był o uzna wane przez Reja za zdrowe, 

dl atego zal ecał je do pi cia dzi eci om, kobi et om w ci ąży i w poł ogu3 . Trunek ten pili żoł nierze, 

                     
1  M. Rej, Żywot czł owi eka poczci wego, oprac. J. Krzyżanowski, t. 1–2, Wr ocł aw – Warszawa 2003, t. 1, 

Ks. II, Kap. VIII, 6, s. 269.  

2  Ide m, Wi zerunk wł asny czł owi eka poczci wego, oprac. W. Kuraszkiewi cz, cz. 1: Fot otypi a i 

transkrypcj a tekst u, [ w:] i dem,  Dzi eł a wszyst kie, red. nacz. M. R. Mayenowa, t. 7, Seria: Bi bli ot eka Pi sarzów 

Pol ski ch. Seria B, nr 19, Wr ocł aw 1971, cz. 1, Rozdz. szósty, Li st 66v, s. 309, i de m, Krót ka rozprawa mi ędzy 

trzema osobami pane m, wójte m i pl ebane m,  oprac. Konrad Górski, Wit ol d Taszycki, Wr ocł aw – Warsza wa 

2006, s. 110.  

3  Ide m,  Żywot, t. 1, Ks. I, Kap. III, 2, s. 35.  



panowi e szlacht a, mi eszczani e i chł opi 4 . Pi wo gasił o pragni enie, poda wane na ciepł o w 

for mi e zupy pi wnej z dodat ki e m grzanek sł użyło za pożywi eni e, doda wał o sił, a przy t ym 

popra wi ał o nastrój5 . Rej znał proces wyt warzani a pi wa i poj ęci a zwi ązane z poszczegól nymi 

et apa mi jego produkcji (moszcz, lager, mł ót o, tażbir)6 , zresztą ni e była to wi edza wył ącznie 

teoret yczna, gdyż sa m w s woi m fol war ku posi adał browar i zatrudni ał specj al nego robot ni ka, 

kt óry czuwał nad procese m produkcji tego trunku7 . W wi el u mi ejscach opisywał biesiady, na 

kt órych al kohol e m stawianym przez gospodarza był o wł aśnie pi wo. Dl a tego szl achci ca 

zachwal ani e s wojski ego pi wa stał o się ni ejako obywat elski m obowi ązki em.  

Coraz sil niejszym konkurent e m dl a pi wa stawał o się wi no. Jego cena był a 

kil kunast okrot ni e wyższa od ceny pi wa, dlatego trunek ten był trakt owany jako bardzi ej 

wyk wi nt ny i stawi any na st ołach wyższych warst w społ ecznych ni e mal wył ączni e przy 

specj al nych okazjach8 . Wi no poj awi ał o się jako składni k leków i kos met yków. Próbowano 

przeforsować pomysł doda wani a go do potraw got owanych, duszonych oraz do sosów, t ut aj 

jednak Rej zdecydowanie oponował przeci wko tego rodzaj u rozrzut ności9 . Po mi mo wysokiej 

ceny wi no znaj dował o coraz wi ęcej wi el bi cieli, ale też spore grono przeci wni ków, wśr ód 

kt órych znalazł się równi eż Rej. Pisarz przyrówny wał picie wi na do hoł dowani a obcy m 

wzorcom kult urowy m.  Dostrzegał w zjawi sku stawi ani a na stoł ach wi na chęć 

wyeksponowani a s woj ej pozycji fi nansowej oraz społ ecznej. W raczeni u się wi ne m upatrywał 

przyczynę uszczupl ania zasobów fi nansowych1 0 . Twi erdził, że nazwy wi n import owanych do 

Pol ski – z terenów Węgi er, ale i Francji, Hiszpanii, Wł och,  Macedonii, Istrii, Grecji i 

Pel oponezu, Kret y, Madery - są skompli kowane. Tymczase m znał i wymi eni ał w s woi ch 

pis mach wi el e gat unków, jak:  pi nijolle, alekant y, ipokras, trywij ał, muszkat ella, mał mazyj a, 

rywuł a, wit pacher, rozeker1 1 . Ilość przyt oczonych przez Reja rodzaj ów wi n, przeważnie 

                     
4  Ibi de m, t. 2, Ks. III, Kap. VII, 4, s. 551.  

5  Ibi de m, t. 1, Ks. II, Kap. XVI, 9, s. 406; t. 2, Ks. III, Kap. VII, 4, s. 551; ide m, Apoftegmat a al bo 

wi rszyki na gmachy, t akże też i na i ne rzeczy, jako kt o sobie obi erze, Na komi ny, [ w:] ide m, Źwi erci adł o al bo 

kst ałt, w kt óry m każdy st an snadni e się może s wy m sprawam,  j ako we ź wi erci adl e, przypatrzyć, wyd. J. Czubek i 

J. Łoś, wst ęp I. Chrzanowski, t. 2, Kraków 1914, s. 302-303.  

6  Ide m,  Żywot, t. 2, Ks. III, Kap. I, 2, s. 434; Kap. VII, 3, s. 550.  

7  J. Topolski, Dzi ał al ność gospodarcza Mi koł aj a Rej a, [ w:] Mi koł aj Rej w czterechsetlecie ś mi erci, pr. 

zbi or. red. T. Bi eńkowski, J. Pel c, K. Pisarkowa, Wr ocł aw 1971, s. 26; Z. Gul don, J. Muszyńska, Mi koł aj Rej. 

Pogl ądy ekonomi czne i dzi ałal ność gospodarcza, [ w:] Mi koł aj Rej z Nagł owi c: w pięćset ną roczni cę urodzi n, 

red. W. Kowalski, Ki el ce 2005, s. 162.  

8  M. Rej, Żywot, t. 1, Ks. I, Kap. I X, 1, s. 100.  

9  Ide m, Wi zerunk wł asny, cz. 1, Rozdz. wt ory, List 14v, s. 101.  

1 0  Ide m, Krót ka rozprawa, s. 110.  

1 1  Ibi de m, s. 106, 108, 112.  



sł odki ch, nieki edy dopra wi anych zi oł a mi bądź olej kie m różany m, ś wiadczy o t ym, że 

po mi mo teoret yczni e niechęt nego st osunku do tego trunku, z dużą fachowości ą oper ował 

naze wni ct we m. Sa m zreszt ą ni e stronił od zakupu wi na, zwł aszcza węgi erski ego, kt óre 

przywoził w beczkach prost o z Węgi er1 2 . Fakt ten ni e przeszkadzał pisarzowi w wygł aszani u 

pouczających opi nii na temat wyższości rodzi mych al koholi, to jest pi wa i mi odu pit nego, nad 

zagrani czny m wi ne m.  

General ni e był zwol enniki e m t eorii, że wi no przyczyni a się do pogorszeni a zdrowi a – 

zapala organi z m, osłabia żoł ądek i skraca życie1 3 . Jednak w i nnym mi ejscu dowodził, że 

reakcj a organi z mu na ten trunek jest indywi dual na, i uzal eżni ona od te mpera ment u 

reprezent owanego przez konkret nego czł owi eka, dl atego jednego wi no rozwesel a, a drugi e mu 

szkodzi1 4 . Ost atecznie jednak był zdania, że o wi ele lepsze wal ory zdrowot ne posiada pi wo1 5 . 

Co ci eka we, Rej niewi el e i nfor macji za mi eścił na temat mi odu pit nego - drugi ego 

naj bardzi ej popul arnego po pi wi e trunku spożywanego na zie mi ach pol ski ch od czasów 

wczesnego średni owi ecza. Wi adomo, że znał się na hodowli pszczół 1 6 , ba, na wet ukradł kilka 

zasi edl onych pszczelich roi pewne mu chł opu1 7 . Jak przekazał Józef Wereszczyński, pisarz 

lubił spożywać mi ód1 8 . Można wi ęc zakł adać, że równi eż znał się na produkcji mi odu 

pit nego, gdyż w oma wi any m okresie mi odosyt ni ct wo kwitł o w gospodarstwach szl achecki ch. 

Jednak pisarz ni e wypowi adał się na te mat s maku czy zal et tego trunku. Cena (trzykr ot ni e 

wyższa od ceny pi wa1 9 ) nie może być t utaj dostatecznym argument e m prze ma wi ającym za 

mi l czeni e m Rej a na temat produkcji mi odu syconego i jego spożywani a. Bardzi ej j uż 

pra wdopodobny m wydają się dwi e i nne hi pot ezy – brak akcept acji dla s maku tego trunku 

                     
1 2  Z. Mora wski, Roz wój i upadek wi ni arst wa w Polsce ( XII- XVI), „Kwartal ni k Historii Kult ury 

Mat eri al nej” 1978, R. XXVI, nr 1, s. 72.  

1 3  M. Rej, Krót ka rozprawa, s. 108; ide m,  Żywot, t. 1, Ks. II, Kap. VI, 3, s. 224.  

1 4  Ide m, Wi zerunk wł asny, cz. 1, Rozdz. dziewi ąt y, List 141v, s. 609; ide m, Kazani a, s. 170; ide m,  

Ży wot, t. 1, Ks. I, Kap. III, 2, s. 35.  

1 5  Ide m,  Żywot, t. 1, Ks. I, Kap. III, 2, s. 35.  

1 6  Ide m,  Żywot, t. 1, Ks. I, Kap.  VIII, 3, s. 96; t. 1, Ks. II, Kap. XVI, 4, s. 398; t. 1, Ks. II, Kap. XVI, 7, 

s. 403.  

1 7  St. Paul owa, Mat eri ały do bi ografii Mi koł aj a Rej a w Woj ewódzki m Archi wum Państ wowy m w 

Lubli ni e, „Archei on”, 1970, R. 53, s. 93.  

1 8  J. Wereszczyński, Gości niec pewny niepomi erny m moczygębom a obmi erzłym wydmi kufl om ś wi at a 

tego, do prawdzi wego obaczeni a, a zbytków s wych pohamowani a, z pis ma ś w. i roz mai tych aut orów zebrany, 

druk. A. Pi otrkowczyk, Kraków 1585, [ w:] Pis ma treści moral nej księdza Józef a Wereszczyński ego, biskupa 

kij owski ego, opat a benedykt yńskiego w Sieciechowi e, wyd. K.  J. Turowski, Kraków 1860,  s. 25.  

1 9  J. Szy mczak, „Zi emi a polska sł odka mi odami ”, [ w:] Czł owi ek – Społ eczeńst wo – Źródł o. St udi a 

dedykowane Prof esor Jadwi dze Hoff, red. Sz. Kozak, D. Opaliński, J. Pol aczek, Sz. n Wi eczorek, W. 

Za wit kowska, Rzeszów 2014, s. 674-692.  



oraz fakt, że il ość mi odu, kt órą można był o przeznaczyć w dany m roku do przerobi eni a na 

al kohol, był a ściśle uzal eżni ona od wi el kości pożyt ków pszczelich, kt óre zebrano w 

konkret nym roku.  

Kol ej nym al kohol e m, któr y funkcj onował w czasach Rej a był a gorzał ka. I tutaj ni e można 

narzekać na brak przekazów źródł owych. Ten al kohol, kt órego proces wytwarzani a znany był 

od VIII w. - i przez całe średni owi ecze - jedyni e wąski ej grupi e specj alistów, w XVI w. na 

zi e mi ach polski ch zaczął się upowszechni ać, m.i n. dzi ęki i nfor macj om zawart ym w polski ch 

zi el ni kach renesansowych. Aut orzy ziel ni ków – jako pier wszy Stefan Falimi rz w 1534 r.2 0  - 

za mi eścili kil kadziesiąt przepisów na wódki zi oł owe, kt óre mi ał y być wykorzyst ane do cel ów 

leczni czych i kos met ycznych. Wy mi enili przy t ym pokaźną liczbę dol egliwości, kt óre można 

był o wyl eczyć przy pomocy aqua vit ae. W fol war kach zaczęł y się poj awi ać aparat y 

przeznaczone do dest yl acji i produkcji wysokoprocent owego al kohol u. Zmi enił o się równi eż 

przeznaczeni e wódek, co ni e uszł o uwadze Reja. Pisarz zwr ócił uwagę na zast osowani e 

leczni cze tego trunku polegaj ące np. na s mar owaniu ciała gorzał ką, aby zlikwi dować nad mi ar 

zi mnej i wil got nej  flegmy w organi z mi e2 1 . Upomi nał gospodarzy, aby jesieni ą „wódeczek 

napalić”2 2 , wi dząc w t ym korzyść dl a zdrowi a. Wi edział, z jakich roślin pal ono wódki 

zi oł owe. Wy mi enił jako zi oł owe dodat ki do destyl at ów sprowadzany z Indii ol ej ek nardowy 

(szpi kanard) używany przy koł atani u serca, lawendę równi eż o dzi ałaniu uspokaj aj ącym, 

cypr ysy z obszarów śródzi e mno morski ch podnoszące odpor ność organiz mu, zi el e hyzopu 

(izop) st osowane m.i n. przy ni eżyt ach ukł adu oddechowego2 3 . 

Dostrzegał też wyraźnie, iż gorzał ka służyła równi eż do szybki ego upijania się2 4 . 

Przestrzegał przed utratą zdrowi a, zmysł ów, a na wet życi a wskut ek wypijani a zbyt dużej 

ilości wysokopr ocent owego al kohol u2 5 . Z przekazów rej owski ch wi dać, że już wówczas 

panowi e szlachta nadużywali tego trunku. Pisarz zaobser wował zjawi sko codzi ennego pi ci a 

gorzał ki oraz zapijani a nowy mi il ości a mi al koholu stanu ni etrzeź wości, w kt óry wpra wi ano 

się poprzedni ego dni a. Zwr acał też uwagę na fakt picia gorzał ki duszki e m, tak jak t o był o w 

                     
2 0  Z. Kuchowi cz, Uwagi o konsumpcji produkt ów destyl acji alkohol owej w Polsce w XVI w. , 

„ Kwartal ni k Hi st orii Kult ury Mat eri al nej” 1971, R. XI X, nr 4, s. 667-669.  

2 1  M. Rej, Żywot, t. 2, Ks. III, Kap. VII, 10. s. 564.  

2 2  Ide m,  Żywot, t. 1, Ks. II, Kap.  XVI, 8, s. 405.  

2 3  Ide m, Wi zerunk wł asny, cz. 1, Rozdz. trzeci, List 23v, s. 137. 

2 4  Ide m, Żywot, t. 1, Ks. I, Kap. I X, 3, s. 105.  

2 5  Ide m, Wi zerunk wł asny, cz. 1, Rozdz. si odmy, List 104, s. 458; ide m, Żywot, t. 1, Ks. II, Kap. XIII, 2, 

s. 353; t. 2, Ks. III, Kap. VII, 4, s. 550.  



z wyczaj u podczas spożywani a niskoprocent owego pi wa2 6 . Przekazy Reja dowodzą, że już w 

poł owi e XVI w. można odnot ować nadużywani e tego al kohol u. Trudno  zatem przyjąć pogl ąd 

utr wal ony w literat urze, że probl e m t en nal eży odni eść do późni ejszych wi eków.  

Os obny te mat dot yczy stosunku Rej a do probl emu pijańst wa, kt óry obser wo wał w 

środowi sku, w kt órym przebywał. Wart o o ni m ws po mni eć w kont ekści e probl e mu spożyci a 

trunków, zwł aszcza, że mor alizat orski e zapędy pisarza różnił y się dia metral ni e od przekazów 

z fraszek jego aut orst wa,  w kt órych pokazywał świ at w przej askrawi onych bar wach, a także 

od jego wł asnej post awy, kt óra odbi egał a nieki edy od godnej naśl adowani a. W ut worach o 

temat yce parenet ycznej pr opagował trzeź wość, zal ecał karani e poprzez publi czny ostracyz m 

pijaków, kt órzy sprzeci wiali się boski m i l udzki m przykazani om. Stał na stanowi sku, że jest 

to skut eczna met oda, dzi ęki kt órej będzie można wyeli mi nować zjawi sko pijańst wa z 

przestrzeni publicznej2 7 . Wypij ani e nadmi ernych ilości alkohol u łączył z marnotrawst we m 

pi eniędzy, utratą dobrego i mi eni a oraz zdrowi a2 8 . Będąc bacznym obser wat ore m 

rzeczywi st ości zauważał, że zgodni e z teorią czterech te mpera ment ów, każdy – sangwi ni k, 

mel ancholi k, flegmat yk,  chol eryk - zachowuj e się i naczej po spożyci u sporej ilości 

al kohol u2 9 . Wśr ód opisów poczyt ne mi ejsce zaj mował y sceny z udziałem uczest ni ków 

bi esiady, kt órzy po wypi ci u nadmi ernej ilości trunków od ni ekontrolowanych krzyków, 

śpi ewó w i tańców, przechodzili do bijat yk, obl ewani a się i s mar owani a się t ym, co był o pod 

ręką, a nieki edy też wy mi ot owani a3 0 . Na ostatek popadali w pijacki sen, przerywany 

ma mr ot ani e m niezrozumiał ych dl a ot oczeni a dźwięków, a na drugi dzi eń ponosili zdrowot ne 

konsekwencj e nadmi ernego spożyci a al kohol u3 1 . Rozróżniał Rej ludzi pijących okazj onal nie 

od opilców uzal eżni onych od pi cia alkohol u3 2 . Pier wszych tolerował, drugich oceniał 

kr yt yczni e, przyrównuj ąc do zwi erząt3 3 . Mi ał ś wiadomość, że częste spożywani e al kohol u 

                     
2 6  Ide m, Krót ka rozprawa, s. 134; ide m, Wi zerunk wł asny, cz. 1, Rozdz. pi ąt y, List 62, s. 290. 

2 7  Ide m,  Żywot, t. 1, Ks. II, Kap.  VI, 6, s. 229.  

2 8  Ibi de m, t. 1, Ks. II, Kap. VI, 5, s. 227.  

2 9  Ibi de m, t. 1, Ks. I, Kap. I, 8, s. 25; Ks. II, Kap. VI, 8, s. 234-235.; Ks. II, Kap. XII, 5, s. 338; ide m, 

Wi zerunk wł asny, cz. 1, Rozdz. trzeci, List 30v, s. 165.  

3 0  Ide m,  Krót ka rozprawa, s. 136; i de m,  Żywot, t. 1, Ks. II, Kap. VIII, 7, s. 271; t. 2, Ks. III, Kap. I V, 

13, s. 506.  

3 1  Ide m, Wi zerunk wł asny, cz. 1, Rozdz. trzeci, List 30v, s. 165, List 31, s. 166. Wi ęcej zob.: A. 

Odrzywol ska- Ki da wa, „Ów, co się opi wszy przewraca a jęczy” – typol ogi a odgł osów wydawanych przez ci ał o 

pij anego w ujęci u Mi koł aj a Rej a, [ w:] Od- gł osy jedzenia, red. G. Pietrusze wska- Kobi el a i A. Regi ewi cz, 

Częst ochowa 2015, Seria: Od-gł osy kult ury, red. serii G. Pi etrusze wska- Kobi el a i A. Regi ewi cz, t. 2, s. 133-146.  

3 2  M. Rej, Wizerunk wł asny, cz. 1, Rozdz. wt ory, List 15, s. 102; ide m, Żywot, t. 1, Ks. II, Kap. VI, 7, s. 

231-232; Kap. VI, 8, s. 235; Kap. I X, 3, s. 281; t. 2, Ks. III, Kap. III, 1, s. 471.  

3 3  Ide m,  Żywot, t. 2, Ks. III, Kap. I V, 10, s. 499.  



obni ża wydaj ność int elekt ual ną3 4 , zmni ejsza zainteresowani e sprawa mi  fol warku oraz 

pr obl e ma mi kraj u3 5 . 

 

  

                     
3 4  Ide m, Apoftegmat a, Na pi wnice, [ w:] i de m, Źwi erci adł o al bo kst ałt, t. 2, s. 308-309.  

3 5  Ide m,  Żywot, t. 1, Ks. II, Kap.  XVII, 3, s. 413.  



Li di a Tit ow 

 

NAGŁOWI CE – DZI EDZI CT WO MI KOŁAJ A REJ A 

  

 

W zachodni ej części  powi at u jędrzej owski ego, przy trasie z Jędrzej owa do Kat owi c – leży 

wi eś Nagł owi ce, dawna siedzi ba Rej ów - rodu , z kt órego wyszedł w XVI w. wi el ki nasz 

poet a Mi koł aj Rej z Nagłowi c. Naj wcześni ejsze wz mi anki o Nagł owi cach pochodzą z 1269 

roku, kiedy t o książę Bolesław nadał Suł kowi, wojewodzi e krakowski e mu,  trzy łany zi e mi w 

Nagł owi cach i Łączyni e (da wna gmi na Raków w powi eci e jędrzej owski m) . Na począt ku XV 

w.  Nagł owi ce przeszł y w posi adani e Reyów Wr szowców herbu Oksza. W 1410 r. w bit wi e 

pod Kor onowe m uczestni czył Jan Rey z Nagł owi c. Mi koł aj Rej skupował w okolicy wsi e 

przył ączaj ąc je do s woj ej dziedzi ny; na grunt ach Twor owa w 1554 r. założył mi ast o Okszę 

( Oksa). Rej umi era w 1569 r. pozost awi aj ąc maj ąt ek żoni e. Zofia Rej ( Kości eni ówna z 

Sędziszowa) scedował a Nagł owi ce na rzecz dzi eci: synów – Andrzej a, Mikołaja i Krzyszt ofa 

oraz córek – Anny, Dorot y, Bogu mił y, Elżbiet y i Barbary. Z trzech synów poet y ( wszyscy 

dzi edzi czyli na Nagł owi cach) – li nie dwóch pier wszych, Mi koł aja i Andrzej a przetr wał y 

naj dal ej, do XVIII w. Ws pół cześni Rej owi e są pot omka mi z li nii Krzyszt ofa. Rej owi e byli 

dzi edzi ca mi Nagł owi c do końca XVII.  

 W r oku 1784 dobra Nagł owi c wraz z przyległ ościa mi przeszł y w ręce Wal e wski ch. 

No wy wł aści ciel, Kacper Wal ewski, herbu Kol umna, poseł na Sej m Czterol et ni, sza mbel an 

kr ól a  St anisława Augusta Poni at owski ego za mieszkał w Nagł owi cach,  wybudował nowy 

dwór: parterowy, dwutrakt owy, z mi eszkal ny m poddasze m, kryt y gont e m. Nowo 

wybudowany dworek gościł wi el u znako mit ych ówcześni e l udzi i wówczas „dom t ut ejszy 

stanowił( …)j edno z najprzyj e mni ejszych ognisk życi a t owarzyski ego okolicy. ” W rękach 

rodzi ny Wal e wski ch pozost ał y Nagł owi ce do 1853 r.. W t ym roku w wyni ku dzi ał ów 

rodzi nnych nabyli je Kosiccy herbu ł uk – Maria z Wal ewski ch wraz z męże m  Juliane m, 

senat ore m. Po ś mi erci ich syn Józef Kosicki powiększył dwór, zał ożył nowy park, wyst awił 

oficynę, odnowił i powi ększył budynki gospodarcze, uporządkował i rozszerzył gospodarst wo 

rybne. Będąc wykona wcą testa ment u s wej  siostry ci otecznej Marii Mi chał owski ej z 

Wal e wski ch, był współfundat ore m  nowego kości oł a parafial nego w Nagł owi cach. 

Neogot ycka ś wi ąt yni a jest dzi ełe m architekt a Marcel ego Pa wł a Plebi ńskiego, w j ej 

wykończeni e zaangażowani byli także proboszcz ks. Franciszek Li pi ński oraz parafiani e. 



Konsekracji kości oł a w 1914 r. dokonał biskup ki elecki August yn Łosi ński. Rozbudowany 

przez Józefa Kosi ckiego dwór o skromnej, klasycyst ycznej architekt urze stanowił 

charakt eryst yczny w Kr ólest wi e Polski m Kongresowy m t yp siedzi by zie miańskiej. Budynek 

jest parterowy, dwutraktowy, z mi eszkal nym poddasze m, zbudowany na planie wydł użonego 

pr ost okąt a. Od front u ma dwa wydat ne ryzalit y-al ki erze i taras, a we front owej i ogrodowej 

el ewacji- kol umnowe ganki i wyst awki w dwu spadowy m dachu. Wnętrze rozpl ano wane jest 

regul arni e, z wejści e m i ścieżką pośrodku elewacji front owej. Gł adki e pł aszczyzny ści an 

wzbogacone są profil owany mi opaska mi oki en. Wi el ki, prost y dwuspadowy dach (akt ual ni e 

kr yt y bl achą, niegdyś gont e m) nadaje budynkowi proporcj e charakt eryst yczne  dl a 

architekt ury dworskiej. W 1928 r., na mocy dzi ałów fa milij nych, otrzymał Nagł owi ce ksi ążę 

Mi chał Radzi wiłł i połączył je ze s woi mi dobra mi – Oksą i Chyczą. W Okresi e 

mi ędzywoj enny m ksi ążę wybudował obszerny pałac, kt óry połączył z dworki e m Wal e wski ch. 

Do 1945 r. pałac i dworek był y w posi adani u rodzi ny Radzi wiłłów.  Kolej ny m wi el ol et ni m 

lokat ore m był państ wowy Do m Dzi ecka, kt óry zagospodarował dla siebi e dwa obi ekt y. 

Przetr wał y także i nne zabyt kowe obi ekt y t worzące ni egdyś zabudowani a gospodarcze 

wybudowane przez Radzi wiłł ów: oficyna dworska, rządcówka, czworak, staj ni a, spi chlerz, 

kuźni a.  Z okazji 400-l ecia ś mi erci Mi koł aja Rej a, w 1969 r. w da wny m  dwor ku Wal e wski ch 

zorgani zowano izbę Pami ęci „Oj ca Literat ury Pol ski ej”. W mi ejscu stoj ącego od  1953 r. 

obelisku, na tej sa mej bazi e ustawi ono popi ersie poet y wykonane przez rzeźbi arkę Bar barę 

Zbr ożynę. Fundat ore m pomni ka jest Amer ykani n profesor Ja mes Sehnert z Ohi o. 

Uporządkowano równi eż park i aleję dębów. W l at ach 80-t ych XX wi eku po grunt owej 

renowacji, od września 1988 r. do ś wi eżo wyre mont owanych pomi eszczeń dwor ku 

przeni esi ono bi bli otekę, kt óra wraz ze stałą wystawą bi ograficzno-literacką zapoznaj ącą z 

życi e m i t wórczości ą Mikołaja Rej a, nosi naz wę „Dworek Mi koł aja Reja” w Nagł owi cach. 

Zespół dworski otacza 10 hekt arowy park  krajobrazowy zał ożony na przeł omi e  XVII i 

XVIII wi eku. Najstarsza część parku obej muj e ślady da wnego ogrodu wł oski ego – 

geo metrycznego zał ożonego na tarasach. Naj wyższy taras t o tak zwany sal on ogr odowy z 

al eja mi kaszt anowców,  drzewa mi sa mot ni ka mi i stawa mi. Na początku XI X w. Mari a 

Wal e wska zał ożył a nowy, rozl egł y park „angielski ”. Kol ej ne z mi any wpr owadził Józef 

Kosi cki, dzięki kt óre mu powst aje wówczas park nat uralist yczny, kraj obrazowy. W obecny m 

stanie park dworski w Nagł owi cach jest obi ekt e m łączącym różne st yle. W parku rośni e grupa 

pi ęknych dębów uznanych za pomni ki przyrody – pa mi ętających czasy Mi koł aj a Rej a i 

maj ących obwody pni od  ponad 4 do blisko 7 met rów oraz ni ezwykl e rzadki w Polsce okaz 

perukowca podolski ego.  Godne uwagi są także m. i n. choi na kanadyjska, orzech czarny, 



ś wi erk kł uj ący, żywot ni k zachodni, graby, wi ązy,  robi ni a biała i okazał e modrze wi e polski e.  

W d wor ku można zapoznać się z życi e m i t wórczości ą ojca literat ury polski ej i bardzo dobrze 

wypocząć. Muzeum obrazuj e zwi ązki pisarza z Nagł owi ca mi i znaczeni e jego t wórczości 

zarówno dl a piś mi enni ctwa, jak i całej kult ury polski ej. Turyści przybywaj ący do Nagł owi c  

mogą za mi eszkać w dwor ku, w pokoj ach gości nnych na poddaszu. W muzeu m działa punkt 

Infor macji Turyst ycznej z bezpł at nym dost ępe m do Int ernet u. Bi blioteka dysponuj e 

obszernym ksi ęgozbi orem oraz czyt el ni ą i nternet ową. Dzi ałal ność Gmi nnej Bi bli ot eki 

Publicznej rozpoczęł a się j uż w dni u 9 grudni a 1947 r., a 15 grudni a 1947 r. sprowadzono 

pi er wsze książki w il ości 68 t omó w. Nast ępnego dni a sprowadzona zost ała kolej na partia 

ksi ążek, kt óra zwi ększyła t ym sa my m ksi ęgozbi ór bi bli oteki liczący wówczas 272 t omy.  

 Dzi eń 21 grudni a 1947 r. był hist oryczny m dnie m nie t yl ko dl a nagł owi cki ej 

bi bli ot eki, ale także dl a 14 bi bli otek w powi ecie jędrzej owski m i bi bliotek we wszyst ki ch 

g mi nach na terenie woj ewództ wa ki elecki ego. W tym dni u nastąpił o uroczyst e ot warci e GBP 

w Nagł owi cach, a t ym sa my m symboliczne ot warci e wszyst ki ch bibli ot ekach w woj. 

ki elecki m. Ur oczyst ego ot warci a dokonał Mi nister Kult ury i Szt uki St efan Dybowski, po 

czym nast ąpił o podpisanie Akt u Erekcyj nego, na którym wi dni eją 63 podpisy obecnych gości. 

W ur oczyst ości wzi ęł y udzi ał wybit ne osobist ości ze ś wi at a naukowego, dzi ałacze polit yczni i 

społ eczni oraz przedst awi ci el e mi ejscowego społ eczeńst wa i okolic. Bibli ot eka mi eściła się 

wó wczas w pał acu Radzi wiłł ów, gdzie rezydował a równi eż l okal na wł adza. W drugi ej 

poł owi e 1948 roku z pałacu bi bli ot eka zost ała przeni esi ona do budynku szkoł y podst awowej, 

a pod koni ec 1948 roku do budynku  Gmi nnej Rady Nar odowej, w kt órym znal azł równi eż 

mi ejsce Wi ejski Do m Kult ury W l atach 80 bi bliot eka mi eści się w prywat nym do mu, a jej 

ki erowni ki e m j est Kr ystyna Szczerbi ńska. Obecna siedzi ba bi bli oteki – dworek, od 1946 r. 

zagospodarowany jest przez Do m Dzi ecka. W 1977 roku Do m Dzi ecka opuszcza obi ekt, 

kt óry ul ega dalszej dewastacji.  Od 1980 roku rozpoczęt o starania o środki  na re mont dwor ku. 

Powst ał y plany renowacji budynku i jego zagospodarowani a. Mi ał być odbudowany i 

przeznaczony na pl acówkę upowszechni ania kult ury. Przyjęt y został skromny proj ekt 

oszczędności owy, kt óry zakł adał re mont bez odtwarzani a pier wot nego układu. Po kil ku lat ach 

re mont u 24 wrześni a 1988 r. odbył o się uroczyste ot warci e Gmi nnej Bibli ot eki Publicznej 

„ Dworek Mi koł aja Rej a” w Nagł owi cach.  Od roku 1991 pl acówka rozpoczyna 

wi el oki erunkową dzi ałalność – wystawy, spot kani a, zajęci a z dzi eć mi, ut worzeni e Punkt u 

Infor macji Turyst ycznej oraz pokoi gości nnych, zadani a z zakresu tur yst ki, promocji, 

agrot uryst yki, obsł uga ruchu t uryst ycznego w dwor ku. Od roku 2005 bi bli oteka zyskuj e 

sa modzi el ność i rozpoczyna dzi ałal ność jako sa morządowa i nst ytucj a kult ury p. n. 



Sa morządowe Centrum Bi bli otek i Kult ury „Dwor ek Mi koł aj a Rej a” w Nagł owi cach. 

Dzi ał al ność wi odąca placówki t o gromadzeni e i opracowy wani e zbi orów, popul aryzacj a 

ksi ążki i czytel ni ct wa,  a nasza misj a polega na codzi enny m działani u z pasją i 

zaangażowani e m w sferze kult ury, na wi el u obszarach. Funkcj onuj e my na różnych pol ach, 

dl atego zaangażowani jest eś my w wi el u innych dzi edzi nach – promocj a i turyst yka, 

or gani zacj a wydarzeń lokal nych i i mprez okoliczności owych, akt ywi zacj a szeroko 

rozumi anego środowi ska l okal nego, organi zowani e i mprez kult ural no-edukacyj nych: 

spot kani a aut orski e, wystawy, przegl ądy i koncert y. W 2013 r. bi bliot eka po ot warci u 

Gmi nnego Ośrodka Kultur y w Nagł owi cach  zyskuj e w t ym obi ekcie nowe pomi eszczeni e z 

wydzi el onym ksi ęgozbi ore m dzieci ęcym, ut worzony zost aje Oddzi ał Dzi ecięco- Mł odzi eżowy 

pod naz wą „Bi bli ot eka Mal ucha”, gdzi e prowadzone są zaj ęcia z dzi eć mi. Do dyspozycji 

mał ych czyt el ni ków j est bawi al ni a, z kt órej chętnie korzyst ają przychodząc do bi bli oteki.

 Inst yt ucj a prowadzi: Samor ządową Bi bli ot ekę w Nagł owi cach, Filial ną Sa mor ządową 

Bi bli otekę w Trzci ńcu,  Filial ną Sa morządową  Bi bli otekę w Deszni e,  Gmi nny Ośr odek  

Kult ury w Nagł owi cach, Oddzi ał Dzi eci ęco-Mł odzi eżowy w Nagł owi cach, Ba wi al ni ę 

„ Wyspa Ur wisa” w Nagłowi cach, Izbę Pa mi ęci Mikołaja Rej a, Punkt Informacji Turyst ycznej 

w Nagł owi cach, Pokoj e gości nne w Dwor ku M. Rej a oraz Świ etlicę Wi ejską w Nagł owi cach. 

Zbi ory bi bli oteczne : stan księgozbi orów (31. 12. 2020 r.) 26828 wol umi nów.  

  



Dari usz Zł otkowski  

 

Kunertowi e - wł aści ciele dóbr Łoj ki wobec probl e mó w gospodarczych 

XI X wi eku 

 

 Wśr ód zagadni eń badawczych podej mowanych ostat ni o przez hist oryków, duże 

znaczeni e maj ą prace ukazuj ące probl e my z jaki mi st ykał się dwór na przestrzeni XI X 

st ul ecia. W t en nurt wpi suj e się ni ni ejszy szkic. Jego cel e m j est ukazani e procesu 

rozdrabni ani a gospodarki fol warcznej w okolicach Częst ochowy. A precyzyj ni ej mówi ąc 

aut or tekst u chce pokazać dzi ałani a Kunert ów rodzi ny urzędni czej ze Śl ąska, kt óra 

przekszt ałciła się w zi e mian, osiadaj ąc w 1813 roku we wsi Łoj ki, poł ożonej kil ka kil ometrów 

na poł udni owy zachód od Częst ochowy.  

Pi er wot nie, wi eś ta była integral ną części ą „Do mini um Kł obucki ego”. Na przestrzeni 

kil ku wi eków, poprzedzających XI X st ul ecie, dobra te począt kowo nosił y naz wę „St arost wo 

Kł obucki e”, kol ej no: „Państ wo Kł obucki e” / „Do mi ni um Kł obucki e”, by od 1891 roku, j uż 

jako wł asność rodzi ny carski ej, był y określane jako „Dobra Ostrowy”3 6 . Na przeł omi e 

XVIII/ XI X wi eku, wł aściciele m dóbr kł obucki ch był pruski mi nister Chr ystian von Haugwit z. 

Wyj ąt kowo trudna sytuacj a ekono mi czna jaka wyt worzył a się po upadku Ksi ęst wa 

Warsza wski ego skł oniła go do rozczł onkowani a dot ychczas jednolitego organi z mu 

gospodarczego.  

Wyr aze m t akiej polit yki był o ustąpi enie wsi Łojki Henrykowi Kunert owi  w 1813 

roku. Ni niejsze opracowani e jest wstępny m ujęcie m szerszego zagadni enia bada wczego, 

maj ącego odnosi ć się do prze mi an gospodarczych na przestrzeni XI X wi eku, kt óre stał y się 

udzi ał e m wsi wobec postępuj ącego uprze mysł owienia Częst ochowy i okolic w XI X wi eku. 

Po mocni czym ki erunki em bada wczy m, będzie rekonstrukcja wysił ków okolicznych zi e mi an 

w cel u dost osowani a się do z mi eni ającej się rzeczywi st ości gospodarczej. By cel ten 

osi ągnąć, wcześni ej konieczna będzi e próba odtwor zeni a listy wł aści cieli i dzi erża wców w 

pi er wszej kolej ności wł aścicieli dóbr Łoj ki. 

No wy wł aści ciel dóbr Łoj ki, wydzi el onych z „ Do mi ni um Kł obucki ego”, Henr yk 

Kunert musiał się z mi erzyć z wi el oma proble ma mi. Jedny m z ni ch była koni eczność 

określ eni a grani c. Wyodrębni enie Łoj ek wy musi ło równi eż koni eczność zał ożeni a w ni ch 

                     
3 6  D. Zł ot kowski, Gospodarka w „ Do mi ni um Kł obucki m” w XI X i XX wi eku, Rado msko 2018.  



fol war ku, skasowanego jeszcze przez paulinów w końcu XVIII wi eku3 7 . Henryk Kunert 

(1775-1829)3 8 , naj prawdopodobni ej wywodzący się ze Śląska3 9 , był „nadleśniczym” Henryka 

Kur cj usza hr. Haugwit z. On, podobni e jak jego żona Szarl otta z Grall ów Kunert (z marł a 4/ 16 

st ycznia 1837 roku4 0 , na co dzień posł ugi wali się językie m nie mi ecki m4 1 . Ich synowi e: Otto 

(ur. w 1811 l ub w 1807)4 2  i Hugo urodzili się w 1814 roku w Chrapkowi cch, byli wyznania 

e wangelicko-augsburskiego4 3 . Pozost ałe dzi eci urodziły się już po przybyciu do rodziców do 

Łoj ek. Spośród córek Kunert ów, kt óre osiągnęły peł nol et ni ość, należy wy mi eni ć: Pauli nę 

Hans man, mał żonkę Er nest a Bogu mił a Hanse mana, za mi eszkał ego w Beł chat owi e, 

wł aści ciela fabryki sukna i farbi arni; Petronel ę Kl ot z, mał żonkę Gustawa Kl otz, wł aści ci el a 

fabryki farbi arski ej w mi eści e Bł aszkach; Henr ykę ( Henriettę Berger, mał żonkę Kar ol a 

Ber ger, wł aści ciela papierni w Łuszczyni e. Brak pewnych i nfor macji co do l osów Mari anny 

Kl ot z(?). 

Spośród synów Kunert ów: Maksymilian pośl ubił Henr ykę Ot ylię z Wyt tków, cór kę 

posi adacza zie mski ego z Częst ochowy i okolic4 4 . Wi adomo, że dzierżawił on od Ott ona 

Kunert papi erni ę we wsi Łoj ki w latach 1840-18454 5 . Otto został współ dziedzic dóbr Łoj ki. 

Br ak pe wnych i nfor macji Hugoni e Kunert4 6 . Spośród dzieci, córki: Paulina, Petronela, 

Henr yka ( Henri etta) i Marianna powychodził y za mąż, zrzekł y się l ub odsprzedał y s we dzi ał y 

braci om Maksymilianowi i Ott onowi, kt órzy pozost ali na ojcowi źni e w Łoj kach. Jeden z 

braci, Bronon poważni e chor y4 7 , zmarł w 1843 r., w wi eku lat dwudzi est u.  

                     
3 7  Lustracj a woj ewództ wa krakows ki ego 1789 r. cz. II powi at lel owski oraz starost wo kł obucki e i 

brzeźni cki e Wydał y Ali cj a Fal ni owska- Gradowska i Irena Rychli kowa, Wr ocł aw 1963, s. 625.  

3 8  Archi wu m Państ wowe w Częstochowi e ( APCz.), ASC Częst ochowa, 1829 r., akt Nr 250, karta 152.  

3 9  APCz., ASC Częst ochowa, Ewangeli cy 1864 r., akt Nr 5, karta 90.  

4 0  APCz., Not. I. Budre wi cz sygn. 31, fol 137 (24 V (5 VI) 1852 r.). 

4 1  APCz. sygn. 12 (1833 r.). Not. I. Budrewi cz, fol. 157. cz I. 

4 2  APCz., ASC Częst ochowa, Ewangeli cy 1864 r., akt Nr 5, karta 90.  

4 3  APCz., ASC Częst ochowa, Parafi a Ewangeli cka. Akta mał żeńst w z l at 1846- 1858, sygn. 3, rok 1949, 
akt 4. 

4 4  APCz. Not. Budre wi cz, sygn. 53 Repert orium notari usza Ignacego Budrewi cza na lata 1852-54. Rok 

1854 r. 

4 5  ASC Ewangeli cy 1846- 53. 1849 r. Czarny Las. Akt nr 20.  

4 6  APCz., ASC Parafii Ewangelickiej Częst ochowa. [ Akt a mał żeńst w z lat 1846-1858] sygn. 3. Rok 

1949, akt 4. 

4 7  APCz., ASC Parafii Częst ochowa 1843 r., akt Nr 257, karta 170.  



Po ś mi erci pier wszego wł aści ciela Łoj ek Henr yka Kunerta w 1829 roku, zar ządzał a 

ni mi począt kowo mat ka Szarl otta z Grallów Kunert4 8 . W latach 30. XI X wieku, Ott o Kunert 

podej mował próby oddł użeni a i uprze mysł owi eni a objęt ej ojcowi zny. Proj ekt ował 

post awi eni e „owczarni oraz i przybudowani e przy tejże nowych staj ni, wozowni, sieczkarni i 

spi chlerza ( …) oraz wystawi eni e poł owy nowej  stodoł y”. Wykazywał troskę o poł ożeni e 

mi ejscowych wł ości an. Także i tu potencj al nym źródł e m fi nansowego wz mocni eni a dóbr 

jawił y się mi ejscowe lasy.  

Przez wi ek XI X, w dobrach Łoj ki próbowano przyst osować maj ąt ek do 

kapitalist ycznych wyz wań j uż w poł owi e tego okresu4 9 . Rozbudowa mi ejscowego mł yna, 

źródł e m napędu był a tu woda z dworskiego stawu, przekszt ałceni e go w papi erni ę, 

zai nst al owani e pił y i ponowni e urucho mi eni e mł yna, t o przykł ady dzi ałań z mi erzaj ących do 

„uprze mysł owi eni a” dóbr. Analiza t ych usiłowań zdaj e się jednak wskazywać, że zakończył y 

się one ost atecznym ni epowodzeni e m. Wyj ąt ki em był o prowadzeni e gorzel ni. Dobra Łoj ki 

skł adaj ące się z dwóch fol war ków: Łoj ki i Ott onów, admi nistrowane był w sposób raczej 

tradycyj ny. Fol war ki wypuszczano w wi el ol etni e dzi erżawy. Dzi erżawca mi byli m.i n. 

Andrzej Jastrzębski, Jakub Merci k kol onista ze wsi Gnaszyn, czy Józef Joachi mowi cz z 

Poznani a5 0 . 

 W przypadku oma wi anych dóbr Łoj ki, szczególni e negat ywni e odcisnęły się skut ki 

carski ego akt u uwł aszczeni owego z 1864 roku.  Drast yczni e pogorszył on i tak słabą j uż 

kondycj ę fi nansowa folwar ków5 1 . Wi el ką pułapką okazywał y się pożyczki z Towarzyst wa 

Kr edyt owego Zi e mski ego. Gr oźby licyt acji poj awi ał y się kilkakrot ni e. Wł aści ciel dóbr Łoj ki 

- Ott o Kunert z marł po mi ędzy 26 maj a/ 7 czer wca 1869 a 12/ 24 maj a 1870 r. Jego 

spadkobi erca mi byli: córka Amelia Berta Karoli na 3 i mi on Kunert, syn Konstant y Al eksander 

2 i mi on Kunert i wdowa Emilia z Wytt ków Kunert5 2 . W okresie pomi ędzy końce m XI X 

st ul ecia a I woj ną ś wi at ową udzi ałe m mi eszkańców dóbr Łoj ki tak zie mi an jak i wł ości an(!) 

                     
4 8  APCz., ASC Częst ochowa 1823 r., akt Nr 180.  

4 9  D. Zł ot kowski, Feno men gospodarczy rozwoj u Częstochowy na przeł omi e XI X/ XX wi eku. 

„ Wi adomości Hi st oryczne” nr 6 (2014), s. 9-14 oraz Gospodarka departa ment u kaliskiego 1806-1815. (Próba 

określ enia nowych płaszczyzn bada wczych). s. 199- 211.  [ w:] Ksi ęst wo Warsza wskie w hist orii i tradycji 

napol eoński ej (1807-2007) pod red. K. Buchol c- Srogosz i M.  Trąbski ego, Częst ochowa 2008.  

5 0  APCz., Not. A. Makar owski, sygn. 1867, cz 2, fol. 240.  

5 1  D. Zł ot kowski, Realizacja carski ego dekret u uwł aszczeniowego z 19 lutego (2 marca) 1864 r. w 

„Państ wi e Kł obucki m”. [ w:] Po wst ani e st yczni owe w regioni e częst ochowski m i w woj ewództ wi e kaliski m 

(1863-1864). Red. nauk. M. Trąbski, N. Mora wi ec, R. W. Szwed, Częst ochowa 2014. s. 167-184.  

5 2  APCz., Wydz. Hi p. Pow. Częst. Ks. hi p. nr 7/469 Łoj ki. [na okł adce napi sane: Ksi ęga Hi poteczna Nr 71. 
Dobr a zi emski e Łoj ki 1871- 1880.  



stał y się korzyści z wydzierżawi eni a pól, na kt órych prowadzono wydobycie mi ejscowej rudy 

żel aza.  

Nast ępne dzi esięci ol ecia przyni osł y z mi anę właści cieli. Łoj ki był y w posi adani u 

Wł adysł awa Bor owski ego, okresowo pozostawały w rękach Żydów5 3  by ostatecznie stać się 

wł asności ą St anisława Stet kiewi cza. Ostat nimi  posiadacza mi Łojek byli Tadeusz5 4  i 

Franciszek Rudni ccy, kt órzy akt ywni e prowadzili parcel acj e dóbr.  

  

                     
5 3 APCz., Wydz. Hi p. Pow. Częst. Ks. hi p. nr 15/3549 Łoj ki. [na okł adce napi sane: Ksi ęga Hi pot eczna Nr 

71. Dobra Łoj ki 1912- 1935. APCz., Not. W. Mał kowski 1901-1902, sygn. 1/60, akt 3639.  

5 4  APCz., Wydz. Hi p. Pow. Częst. Ks. hi p. nr 7/494 Łoj ki. [na okł adce napi sane: Ksi ęga Hipot eczna Nr 
77/57. Osada Łoj ki 1937.  



 

 

 

 

 

 

 

 

KS.  PROF. ZW.  DR HAB.  JAN ZWI ĄZEK ( 1937- 2020)  

– MI ŁOŚNI K HI STORII KOŚCI OŁA 

 

 

W dni u 8 li pca 2020 r. zmarł w Częst ochowi e ks. prof. zw. dr hab. Jan Zwi ązek, 

legit ymuj ący się wi el olet ni m czł onkowst we m Ko mi sji Hist orycznej PAN Oddzi ał u w 

Kat owi cach. Pozost awił po sobi e niezat arte wspomni eni e kompet encji i rzet el ności naukowej, 

a nade wszyst ko wi el ki ej życzli wości l udzki ej i osobistej kult ury. Papi eż Jan Pa weł II w liści e 

adresowany m do ni ego napisał: „Pragnę [ …] wyrazić uznani e dl a tak znaczącego wkł adu w 

naukę polską, zwł aszcza w zakresie hist orii Kości oł a oraz hist ori ografii archi di ecezji 

częst ochowski ej [ …] ”. Nat omi ast prof. Jan Prze wł ocki (prezes Ko mi sji Hi st orycznej PAN 

Oddzi ał w Kat owi cach), rekapit ul uj ąc przed lat y dzi ałal ność naukową Ks. Profesora, 

st wi erdził: „ Mer yt oryczna i pozna wcza wart ość jego prac jest oceniana w środowi sku 

hist orycznym bardzo wysoko. Zaj muj e się zarówno sprawa mi wi el kimi  o powszechny m 

znaczeni u, ale nie stroni także od probl e mó w pozor ni e drobnych, ale jakże ważnych do 

odt worzeni a i zarejestrowani a fakt ów z przeszłości ”. Tak pochl ebne opi ni e skł ani aj ą do 

przybliżenia syl wet ki Ks.  Profesora, ukazuj ąc jego osiągni ęci a naukowe i dydakt yczne.    

Ur odził się 6 grudni a 1937 r. we wsi Mł ynki koł o Dzi ał oszyna (powi at wi el uński). 

Rodzi ce jego, Szczepan i Anast azj a z domu Kiedos, prowadzili niewi el ki e gospodarst wo 

rol ne. Pi er wsze nauki pobi erał w domu rodzi nnym pod oki e m s wego dzi adka. Po zakończeni u 

okupacji nie mi ecki ej uczęszczał do Szkoł y Podstawowej w Kabał ach, a następni e Szkoł y 

Podst awowej w Zał ęczu Mał y m. W 1952 r. wst ąpił do Ni ższego Se mi nari um Duchownego w 

Częst ochowi e, kt óre ukończył ś wi adect we m mat ural nym zda wany m ekst ernist yczni e w 

Li ceum Ogól nokszt ałcące i m. Ro mual da Traugutta w Częst ochowi e. W latach 1956- 1961 

st udi ował w Częst ochows ki m Se mi nari um Duchownego w Krakowi e, po czym 29 czer wca 



1961 r. w kat edrze częst ochowski ej przyj ął świ ęceni a kapł ański e z rąk bpa Zdzisł awa 

Goli ńskiego.  

 Jeszcze tego sa mego roku zost ał ski erowany na st udi a specj alist yczne z hist orii 

Kości oł a do Kat olicki ego Uni wersytet u Lubelskiego, gdzie w 1964 r. uzyskał magist eri um z 

teol ogii na podst awi e pracy pt. Kazani a ni edzielne Mi koł aj a z Wil kowi ecka, napisanej pod 

ki erunki e m ks. prof. Mi eczysł awa Żywczyński ego. Nast ępni e podj ął na tej uczel ni st udi a 

dokt orancki e z zakresu historii Kości oł a. W czasie ich tr wani a dodat kowo ukończył w KUL 

Se mi nari um Bi bli ot ekarski e dl a Ksi ęży i Zakonni c (1966 r.) i Ogól nopol ski e Se mi nari um 

Ar chi wi st yki Kości el nej (1967 r.). Dokt oryzował się z teol ogii w 1969 r. na podst awi e 

rozprawy zat yt uł owanej Kat olickie pogl ądy polityczno – społ eczne w Polsce na przeł omi e XVI 

i XVII wi eku w ś wi etle kazań, kt órej promot ore m był także ks. prof. Mi eczysław Żywczyński.  

 W mi ędzyczasie bp St efan Bareł a przydzielił mu nowe obowi ązki w ra mach di ecezji, 

co spowodował o, że musiał na stałe za mi eszkać w Częst ochowi e. Pełnił wt edy funkcj e:  

prefekt a i nauczyci ela w Ni ższym Se mi nari um Duchowny m (1965- 1969), zastępcy redakt ora 

naczel nego „Częst ochows ki ch Wi ado mości Diecezj al nych” (1966- 1970), archi wari usza 

di ecezji częst ochowski ej (1967-1969) i wykł adowcy hist orii Kości oł a dla st udent ów przy 

kości el e akade mi cki m w Częst ochowi e (od roku akade mi cki ego 1968/ 1969).  

  Uzyskani e st opni a doktora nauk teol ogi cznych ot worzył o przed ni m możli wości 

podj ęci a kol ej nych zadań w sł użbi e Kości oł a i nauki. W strukt urach di ecezji częst ochowski ej 

peł nił kol ej no urzędy: skarbni ka di ecezj al nego przy Kurii Di ecezj al nej (1969- 1970), kapel ana 

Si óstr Franciszkanek Rodzi ny Mar yi w Częst ochowi e (1969- 1985), archiwari usza (od 1969 

r.), a następni e dyrekt ora Archi wu m Di ecezj al nego w Częst ochowi e (1983- 1985). Podczas 

obrad II Synodu Di ecezji Częst ochowski ej wszedł w skł ad Ko mi sji Kultu Bożego. Opr ócz 

tego prowadził dzi ałal ność dydakt yczną w Częst ochowski m Se mi nariu m Duchowny m w 

Kr akowi e (od 1969 r., wykł ady z met odol ogii pracy naukowej, hist orii Kości oł a, patrol ogii 

oraz ot wart e se mi nari um naukowe z hist orii Kości oł a), Inst yt uci e Teol ogi czny m w 

Częst ochowi e (od 1970 r., wykł ady z hist orii Kości oł a, patrol ogii oraz ot wart e se mi nari um 

naukowe z hist orii Kości oł a), Wyższym Se mi nari um Duchowny m oo.  franciszkanów w 

Kr akowi e (od 1979 r.) i Papi eskiej Akade mii Teol ogi cznej w Krakowi e (od 1981 r.). Wol ne 

chwil e poś wi ęcał przygotowani u rozprawy habilitacyj nej o Dzi ej ach diecezji częst ochowski ej 

w okresi e II Rzeczypospolitej, na podst awi e kt órej w 1984 r. uzyskał w KUL st opi eń naukowy 

dokt ora habilit owanego nauk teol ogi cznych w zakresie hist orii Kości oł a.  

 Tak fachowe przygot owani e i grunt owne doświ adczeni e naukowe przyni osł o mu 

dalsze awanse. Już w 1985 r. bp St anisław No wak mi anował go rekt ore m Wyższego 



Se mi nari um Duchownego Di ecezji Częst ochowski ej, maj ącego siedzi bę w Kr akowi e, a od 

1991 r. w Częst ochowi e. Na urzędzie t ym pozostał do 1992 r., przynal eżąc równocześni e do 

di ecezj al nej Rady Kapł ański ej, Kol egi um Konsulat orów i Ko mit et u Budowy nowego gmachu 

se mi naryj nego. Ponadt o peł nił obowi ązki cenzora pis m i publi kacji teol ogicznych oraz wci ąż 

pr owadził zajęcia akademi cki e w i nst yt ucj ach naukowych, gdzi e był wcześni ej zatrudni ony. 

Jego dorobek hist oryczny zost ał zauważony i doceni ony przez wł adze i nnych uczel ni, t ot eż  

do 1991 r. wykł adał historię Kości oł a i patrologię w trzech krakowskich se mi nari ach 

zakonnych (oo. pauli nów, oo. bernardynów i oo. kapucynów), a od 1990 r. zost ał zatrudni ony 

jako pracowni k naukowy w Wyższej Szkol e Pedagogi cznej w Częst ochowie.  

 Od 1992 r. zajął się wył ączni e pracą naukową i dydakt yczną, za mi eszkuj ąc na st ał e w 

g machu se mi naryj nym w Częst ochowi e (ul. św.  Barbary 41). Przej ął wówczas cał ość 

wykł adów z hist orii Kości oł a w Wyższym Se mi nari um Duchowny m Archi di ecezji 

Częst ochowski ej i Inst ytuci e Teol ogi czny m w Częst ochowi e. Zlecono mu także wykł ady z 

hi st orii Kości oł a w Archidi ecezj al nym Kol egi um Teol ogi czny m,  St udi um Życi a Rodzi nnego i    

St udi um Duchowości Chrześcijańskiej, dzi ałających przy Inst yt uci e Teol ogi czny m w 

Częst ochowi e. Sprawował nadt o funkcj ę wi cepost ul at ora w procesie beat yfi kacyj nym ks. 

Ludwi ka Gi et yngi er i ks. Maksymiliana Bi nki ewicza. Naj wyższe jednak stanowi ska i t yt uł y 

naukowe osiągnął w Papi eskiej Akade mii Teologi cznej w Krakowi e (docent od 1987 r., 

pr ofesor nadz wyczaj ny od 1991 r., profesor zwyczaj ny od 2000 r.) i Wyższej Szkol e 

Pedagogi cznej w Częst ochowi e, prze mi anowanej z czase m na Akade mii i m. Jana Dł ugosza  

(profesor nadz wyczaj ny od 1992 r., profesor zwyczaj ny od 2005 r.). Za wybit ny wkł ad w 

polską naukę, w 1998 r. został mi anowany t yt ularnym profesore m nauk teol ogi cznych. W 

latach 2005- 2006 podj ął jeszcze współ pracę z Uni wersyt ete m Śl ąski m w Kat owi cach, gdzi e 

pr owadził zajęci a w ra mach  Podypl omo wych Studi ów Archi wi st yki Kości el nej. Jednak do 

2015 r. sukcesywni e zrezygnował z prowadzeni a zajęć w uczel ni ach wyższych, przechodząc 

w st an e mer yt al ny. Jego akt ywność na pol u naukowych wyrażał a się także w przynal eżności 

do wi el u towarzyst w naukowych ( m.i n.: To warzyst wa Naukowego KUL, Ko mi sji 

Hi st orycznej PAN Oddzi ał w Kat owi cach, Wiel uński ego Towarzystwa Naukowego – 

czł onkost wo honor owe od 2006 r., Częst ochowski ego Towarzystwa Naukowego – 

czł onkost wo honor owe od 2012, Polski ego Towarzyst wa Teol ogicznego Oddzi ał w 

Częst ochowi e, Polski ego Towarzyst wa Hi storycznego Oddzi ał w Częst ochowi e, 

St owarzyszeni a Archi wi st ów Kościel nych w Polsce – prezes w latach 2004- 2007), gdzi e 

wygł aszał liczne referaty na organi zowanych sesjach i konferencj ach (co naj mni ej 16 



wyst ąpień na sesjach Komi sji Hist orycznej PAN Oddzi ał w Kat owi cach). Zasi adał także w 

Radzi e Archi wal nej przy Naczel nym Dyrekt orze Ar chi wów Państ wowych w Polsce.  

  Pozost awił po sobi e pokaźnych roz mi arów dor obek pisarski, kt óry wci ąż jest 

ko mpl et owany. Na obecną chwil ę jego bi bli ografia podmi ot owa obej muj e 802 publi kacj e, w 

tym 15 wyda wni ct w zwartych. Tyl ko na ła mach Prac Komi sji Naukowych Polskiej Akade mii 

Nauk Oddzi ał w Kat owi cach w ciągu 28 lat ogłosił druki e m aż 17 opracowań. W s woj ej 

t wórczości poruszał wi ele wąt ków bada wczych.  Z grubsza koncentrował y się one wokół 

dzi ej ów diecezji częst ochowski ej, kaznodzi ejstwa polski ego, dzi ej ów polski ej oś wi at y, 

dzi ej ów zakonów w Polsce, archi wi st yki kości elnej, Kości oł a polski ego w średni owi eczu, 

Kości oł a w okresie ni ewoli narodowej i Kości oł a w PRL. Wypr omo wał 13 dokt orów, ok. 20 

licencjat ów i ok. 650 magi strów. Spod jego pi óra wyszł o 6 recenzji profesorski ch, 5 

habilitacyj nych i 29 doktorski ch. Za osiągni ęci a kości el ne papi eż Jan Paweł II przyznał mu 

godność kapelana honorowego Jego Świ ąt obliwości (1985 r.), a abp Stanisław No wak, 

met ropolita częst ochowski, mi anował go kanoni ki e m gre mi al nych kolegiacki ej kapit uł y 

wi el uński ej (1992 r.). Natomi ast za dzi ałal ność naukową zost ał odznaczony Zł ot ym Medal e m 

Zasł ugi (2000 r.), Medale m Ko mi sji Edukacji Narodowej (2002 r.) i przyznano mu Nagr odę 

i m. Franciszka Skowyt y (1992 r.), Nagrodę Prezydent a Mi asta Częst ochowy (2000 r.) i 

Nagr odę i m. Kar ola Mi arki (2002 r.). Wyraze m szczegól nego uznani a dla jego t wórczości 

bada wczej są ofiarowane mu ksi ęgi pa mi ąt kowe przez środowi ska akade mi cki e Wyższej 

Szkoł y Pedagogi cznej w Częst ochowi e („Zeszyty Hi st oryczne”, t. 4), Papi eski ej Akade mii 

Teol ogi cznej w Krakowi e („Folia Hist oria Cracovi ensi a”, t. 8) i Wyższego Inst yt ut u 

Teol ogi cznego w Częst ochowi e („Veritati et Caritati”, t. 12). Ponadt o w 2017 r. otrzymał 

tyt uł Honor owego Obywat ela Mi asta i Gmi ny Dział oszyn.  

 Ks. Profesor z marł nagle w s woi m mi eszkani u. Jego cere moni a pogrzebowa odbył a 

się 12 li pca 2020 r. w kościele pw. Św. Marii Magdal eny w Dzi ał oszyni e i przewodni czył jej 

bp seni or Ant oni Dł ugosz. Ci ał o z marł ego zost ało zł ożone w grobi e kapłanów na c ment arzu 

parafial nym w Dzi ał oszyni e.     

 

                 Ks. Jacek Kapuści ński  
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