
REGULAMIN
I POWIATOWEGO KONKURSU POEZJI REGIONALNEJ

O LAUR GRZEGORZA JANA ZDZIEWOJSKIEGO

Organizator:

Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku

Warunki konkursu:

1. Konkurs  przeznaczony  jest  dla  poetów-amatorów,  którzy  ukończyli  16  lat 
i nie są członkami Związku Literatów Polskich ani Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

2. Uczestnicy nadsyłają  trzy utwory, dotychczas niepublikowane i nienagradzane na innych 
konkursach.  Utwory  powinny  być  napisane  na  komputerze  lub  w  formie  maszynopisu 
oraz zapisane na nośniku elektronicznym, skompletowane w trzy zestawy. 

3. Każdy  utwór należy opatrzyć godłem – słowem; to samo godło powinno występować 
na  dołączonej  kopercie  zawierającej  kartkę  z  danymi  o  autorze  (imię,  nazwisko,  dane 
teleadresowe, notka biograficzna).

4. Osoby  przysyłające:  więcej  niż  jeden  zestaw,  zbyt  dużo  utworów w jednym  zestawie, 
zbyt  mało  egzemplarzy,  utwory  opatrzone  pełnymi  danymi  zamiast  godła,  nie  zostaną 
dopuszczone do udziału w konkursie.

5. Prace prosimy przesyłać do 29 lutego   2012 roku   (decyduje data stempla pocztowego)

TERMIN NADSYŁANIA PRAC NA KONKURS ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY 
DO 30.04.2012 R.

na adres:

            Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego
            98-100 Łask, ul. 9 Maja 6

      z dopiskiem: 

      I Powiatowy Konkurs Poezji  Regionalnej 
      „O Laur  Grzegorza Jana Zdziewojskiego”.   
                    
6. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora, nie podlegają zwrotowi 

i pozostają do dyspozycji organizatorów.
7. Laureaci  Konkursu  otrzymają  nagrody  pieniężne  lub  rzeczowe  ufundowane 

przez Organizatora i Sponsorów.
8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Biblioteki Publicznej 

w Łasku. O terminie finału Konkursu laureaci zostaną powiadomieni osobnym pismem. 
Organizator  nie  wysyła  nagród  pocztą.  Nagrodę  należy  odebrać  osobiście  lub  poprzez 
upoważnionego przedstawiciela w dniu finału. Po tym terminie kwota nagrody przechodzi 
na cele innej działalności  Biblioteki  Publicznej  im.  Jana Łaskiego Młodszego w Łasku. 
Powyższa  zasada  wynika  z  założenia,  że  głównym  celem  konkursu  literackiego 
jest  spotkanie i integracja środowisk twórczych i stworzenie wydarzenia literackiego, 
nie zaś korespondencyjna ocena prac i wysyłka nagród.

9. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania prac w prasie i innych
      mediach, bez wypłacenie honorariów autorskich.
10. W sprawach spornych, wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję

podejmują Organizatorzy w porozumieniu z Jury.
      11. Autor, nadsyłając prace na Konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych.

           Informacje o Konkursie udzielane są pod numerem telefonu (43) 675-23-99



Grzegorz  Jan Zdziewojski  z  Łasku  zapomniany  przez  wieki  i  pokolenia  wybitny  syn  ziemi 
łaskiej na świat przyszedł w grodzie nad Grabią jako piąty z kolei syn Jakuba i Katarzyny de domo 
Buczek w dniu 10 marca 1609 roku. Rodzina Zdziewojskich korzenie swe wywodziła z plebsu, 
a  indygenat  uzyskała  z  rąk Hieronima Łaskiego za sprawą wojennych zasług protoplasty rodu 
Abanusa w początkach XVI wieku. W parze z nobilitacją przyszła i majętność, a przede wszystkim 
dobra  ziemskie,  które  wiązały  się  z  nadaniami  w  ziemi  sieradzkiej  w  okolicach  Łasku. 
To miasteczko stało się na okres dwóch wieków (XVI-XVII w.) rodową siedzibą Zdziewojskich, 
którzy  na  te  tereny  przywędrowali  z  terenów  dzisiejszej  Słowacji,  która  wówczas  należała 
do Królestwa Węgier. 
 Pierwszym, który przyszedł na świat w Łasku, był pradziad Grzegorza – Wawrzyniec, urodzony 
w  początkach  XVI  wieku.  Około  sto  lat  później  urodził  się  najwybitniejszy  przedstawiciel 
tej nieznacznej rodziny Grzegorz, który przejawiając szczególny kult Jana Kantego przyjął podczas 
studiów w Krakowie dla siebie drugie imię – Jan. 
 Karierę naukową rozpoczął już w roku 1615, kiedy w wieku zaledwie sześciu lat podjął naukę 
w szkole elementarnej  w rodzinnym Łasku. Stąd po czterech  latach  przeniósł  się  do słynnego 
na całą Polskę gimnazjum kurzelowskiego, które było podówczas kolonią akademicką Alma Mater 
i kształciło młodzież na bardzo wysokim poziomie. Po dwóch latach nauki powrócił w rodzinne 
strony, by kontynuować naukę w Sieradzu. Jednak nie na długo, bowiem już w roku 1623 spotkać 
go  można  wśród  szkolnej  społeczności  jezuickiego  kolegium  w  Lublinie,  gdzie  przebywał 
do czasu wybuchu epidemii w roku 1625. Stąd, by ratować życie, przeniósł się do innego kolegium 
prowadzonego przez jezuitów w Kamieńcu Podolskim. Po rocznej nauce „Tandem 1626 pulveris  
scholastici modestia pertaesus…”, czyli „zupełnie znużony szkolnymi trudami, by dać wytchnienie  
umysłowi,  przebył bardzo rozległe ziemie obcych królestw w orszaku Gabora Bethlena”.  Przez 
dwa lata w towarzystwie węgierskiego posła Stefana Lazara, bliskiego współpracownika Bethlena, 
młody  Grzegorz  odbywał  podróż  po  Europie  odwiedzając  m.in.  Wołoszczyznę,  Mołdawię, 
Transylwanię,  całe  Węgry,  Macedonię,  Chorwację,  Sycylię,  Niemcy,  Morawy,  Śląsk  i  wiele 
innych miejsc,  których z zachowanych źródeł trudno dziś  dociec.  Po zakończonej  peregrynacji 
immatrykuluje  się  w  roku  1628  w  Akademii  Krakowskiej,  w  której  w  roku  1631  uzyskuje 
bakalaureat  sztuk  wyzwolonych,  a  następnie  od  roku  1632  obejmuje  kolejno  stanowisko 
kierownika gimnazjum w Kurzelowie, którego był absolwentem oraz szkoły w Pilicy (1633).
 Po doświadczeniach  nauczycielskich następuje zwrot  w życiu  i  karierze  łaszczanina.  Powraca 
on do Krakowa,  by przyjąć  kolejno święcenia  kapłańskie,  od akolitatu  do prezbiteriatu  (1633-
1635).  Z początkiem lipca 1635 roku rozpoczął posługę kapłańską w rodzinnym Łasku, dokąd 
powrócił  po  szesnastu  latach  nauki  i  wędrówki.  Wróciwszy  do  ukochanego  miasta  podjął  się 
obowiązków nie tylko kaznodziei  w kościele kolegiackim,  ale także sekretarza miejskiego oraz 
prowadzenia szkoły parafialnej, do której przed laty sam uczęszczał. Tu także powstał pierwszy 
jego poemat  Dakrysis Patriae (Opłakiwanie ojczyzny,1636)  wydany w Krakowie w roku 1639, 
który  otwiera  nurt  regionalistyczny  w  literaturze  polskiej  epoki  baroku.  Z  końcem  stycznia 
1637 roku opuszcza rodzinne miasto i powraca ponownie do Krakowa, gdzie obejmuje stanowisko 
kaznodziei  w  kościele  św.  Jana.  W Akademii  Krakowskiej  kontynuuje  studia  i  w  roku  1638 
uzyskuje doktorat z filozofii, który wieńczy dotychczasową jego karierę naukową. Krótko wykłada 
także  w Alma Mater,  ale  przede  wszystkim głosi  kazania  w różnych  kościołach  krakowskich, 
dzięki czemu zdobywa sławę i uznanie wśród wiernych i hierarchów Kościoła. Doceniony przez 
bp  Jakuba  Zadzika  otrzymuje  nominację  na  kaznodzieję  oświęcimskiego  i  z  końcem  1638  r. 
lub  początkiem  1639  roku  przenosi  się  do  stolicy  leżącego  na  pograniczu  Księstwa 
Oświęcimskiego. Obowiązki swe pełnił jednak nie długo, ponieważ za staraniem Jana Stanisława 
Korycińskiego, starosty gniewkowskiego i właściciela Wilamowic, powierzona mu została z dniem 
27 sierpnia 1640 roku w zarząd parafia wilamowska. Tu dał się poznać nie tylko jako gorliwy 
kapłan,  kaznodzieja  i  uznany  już  poeta,  ale  także  jako  fundator  i  dobroczyńca  najuboższych. 
W ciągu trzech lat  proboszczowania udało mu się skutecznie przeprowadzić misję rekatolizacji 
wśród społeczności,  która dotychczas wyznawała konfesję Kalwina. Z Wilamowic dobrowolnie 
przeszedł  do  sąsiadujących  Pisarzowic  i  na  mocy instytucji  bp  Wojciecha  Lipnickiego  z  dnia 
13  stycznia  1644  roku  objął  w  zarząd  nową  parafię.  Przez  pół  roku,  od  17.XII.1643  r. 
do  11.VII.1644  r.,  pełnił  obowiązki  proboszcza  w  Wilamowicach  jak  i  Pisarzowicach. 
Z  Pisarzowicami  związał  się  na  dłużej,  bo  aż  do  roku 1653.  Po  rezygnacji  z  urzędu  plebana 



pisarzowickiego odbył najważniejszą pielgrzymkę,  ad limina apostolorum, do grobu św. Piotra 
i  Pawła.  Tu  także  w  rzymskim  uniwersytecie  Sapienzy  uzyskał  doktorat  z  teologii.  Do  kraju 
powrócił w sierpniu 1654 roku i od razu objął w zarząd prebendę w kościele św. Krzyża w Kętach, 
z którą z niewielkimi przerwami związał się już do końca życia. W roku 1657 na skutek pożaru, 
jaki  ogarnął  Kęty,  spłonął  także kościółek  św.  Krzyża.  Natychmiast  na zgliszczach pierwotnej 
budowli wzniósł Zdziewojski nową świątynię i bogato ją wyposażył. W roku 1660 ponownie objął 
w zarząd parafię wilamowską, ale po to, by i tu odbudować świątynię, która spłonęła w roku 1646. 
Kiedy  budowla  była  ukończona,  ponownie  zrezygnował  z  plebanii  wilamowskiej  w  dniu 
12 czerwca 1662 roku i przeniósł się do Tłuczani koło Wadowic, gdzie przez dwa lata pełnił urząd 
plebana  i  wzniósł  także  kościółek  wotywny,  jedyny  który  zachował  się  do  dnia  dzisiejszego. 
W roku 1664 powrócił ostatecznie do Kęt i jako prebendarz kościoła św. Krzyża dokonał żywota. 
Nie  umarł  jednak  śmiercią  naturalną.  Nie  znana  jest  także  dokładna  data  jego  śmierci. 
Najprawdopodobniej około roku 1685 został brutalnie zamordowany przez wędrownego rabusia, 
podającego  się  za  szewca,  Klemensa  Glasza  (Głasza),  który  upozorował  śmierć  samobójczą 
sędziwego wówczas już kapłana. Odium spadło na pośmiertne szczątki oraz los łaszczanina, przez 
co kir niepamięci na wieki spowił niezwykłą postać księdza Grzegorza Jana Zdziewojskiego – 
kaznodziei,  poety,  mecenasa,  bibliofila,  donatora i  budowniczego świątyń  – słowem człowieka 
renesansu. Po przeszło trzech wiekach od tragicznej śmierci prawda o jego życiu staje się bardziej 
znana, a sama postać niezwykłego łaszczanina powraca zasłużenie do świadomości współczesnego 
pokolenia.   

 dr Jan Rodak *

* dr Jan Rodak – doktor nauk humanistycznych, historyk literatury, pracownik naukowy Akademii    
Techniczno-Humanistyczej w Bielsku-Białej. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ( 1996)    
oraz  Akademii  Pedagogicznej  w  Krakowie  (2005);  uczestnik  międzynarodowego  seminarium 
dla  edukatorów  w  Instytucie  Yad  Vashem  w  Jerozolimie  (2006).  Doktorat  uzyskał  na  Uniwersytecie 
Śląskim (2007). Specjalizuje się w literaturze staropolskiej i problematyce związanej z kulturą i tradycją 
żydowską,    autor licznych artykułów i publikacji  o tematyce  regionalistycznej,  które ukazały się m.in. 
w czasopismach   “Pallas Silesia”, “Świat  i Słowo”, “Książnica Śląska”, a także w seriach naukowych 
Staropolskie teksty i   konteksty oraz Śląskie miscellanea. Przygotowuje rozprawę habilitacyjną poświęconą 
kaznodziejstwu parafialnemu kościoła pisarzowickiego w epoce baroku.


