
Autorka opracowania Jadwiga Kuczyńska należy wraz z bratem Januszem, do pierwszego pokolenia 

potomków bohaterów tekstu, czyli rodziny Zabłockich, którzy urodzili się i wychowali, nie jak ich 

przodkowie, w majątku ziemskim, lecz w mieście. Miastem tym jest Piotrków Trybunalski, gdzie rodzina 

Zabłockich osiadła po sprzedaży dóbr Stryje Paskowe w powiecie łaskim. Tu przyszedł na świat 15 

stycznia 1930 roku Janusz, tu również przyszła na świat 30 maja 1939 roku Jadwiga. 

W Piotrkowic ukończyli szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące Dalsze losy Autorki opracowania 

są ściśle związane z Lublinem, który obrała jako miejsce studiów. Szczególne więzi połączyły Ją z 

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Doktorat obroniła w 1979 roku na Wydziale Historycznym 

Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast na KUL-u przeszła pozostałe szczeble kariery naukowej aż do 

tytułu profesora zwyczajnego. 

Głównym obszarem badań Jadwigi Kuczyńskiej jest sztuka średniowieczna, zwłaszcza chrzcielnice 

kamienne i brązowe oraz rzemiosło artystyczne, w tym gotyckie złotnictwo na Lubelszczyźnie. 

Przedmiotem Jej szczególnego zainteresowania naukowego w ostatnich latach stały się dzieje lubelskiej 

fary p.w. św. Michała w Lublinie. Każdej z tych dziedzin poświęciła liczne prace naukowe, cenione  nic 

tylko w środowisku historyków sztuki, ale także wśród osób zainteresowanych historią w ogóle, tak w 

Polsce, jak i poza jej granicami. 

Jej brat Janusz bezpośrednio po studiach, które ukończył w 1955 roku na Uniwersytecie 

Warszawskim dyplomem magisterskim z historii kultury materialnej i archeologii śródziemnomorskiej, 

rozpoczął pracę w Muzeum Świętokrzyskim (obecnie Muzeum Narodowe) w Kielcach. Podobnie jak Jego 

siostra, która związała całe swoje życic z KUL-em, tak i on związał się zawodowo na kilkadziesiąt lat z 

Muzeum Narodowym w Kielcach. Jego bogata działalność naukowo-badawczą obejmuje wiele zagadnień, 

związanych szczególnie z Kielecczyzną. Za swoje zasługi dla krzewienia kultury bywał wielokrotnie 

odznaczany. 

W tym wszystkim, pokrótce zasygnalizowanym, mieszczą się jeszcze zainteresowania historią 

rodziny, z której Rodzeństwo się wywodzi. Dzięki pieczołowitemu przechowywaniu przez nich różnego 

rodzaju dokumentów związanych z jej dziejami, w tym pamiętników, listów, zeszytów szkolnych, 

fotografii, stało się możliwe przybliżenie czytelnikowi obrazów minionych z życia polskiego ziemiaństwa, 

a następnie ich potomków, którzy już w miastach przeżywali wraz Krajem swoje losy. 

Dr Elżbieta Piotrowicz 

 


