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Ostatnia księżna cieszyńska w Kętach 
i jej kontakty z kęczaninem Celestynem Lorenczowskim

Janusz Kudłacik

Wiek XVII był okresem w dziejach Polski bardzo burzliwym 
i obfitującym w wiele dramatycznych wydarzeń. Historia 

tego trudnego, a zarazem bardzo ciekawego stulecia odcisnęła piętno 
także na losach naszego miasta. Jednak publikacje dotyczące dziejów 
Kęt w XVII wieku skupiają się głównie na wydarzeniach o charakte-
rze lokalnym. Tymczasem wielka historia zawitała także do naszego 
miasteczka. Epizodem o ponadregionalnym charakterze był pobyt 
w Kętach ostatniej przedstawicielki dynastii piastowskiej na Śląsku 
Cieszyńskim, księżnej Elżbiety Lukrecji.

Początki Księstwa Cieszyńskiego sięgają końca XIII wieku. W roku 
1290 synowie Władysława opolskiego władający dotychczas wspólnie 
przypadającą im po ojcu dzielnicą raciborską dokonali jej podziału. 
Mieszko, starszy z braci, otrzymał wschodnią część ojcowizny i od 
tego czasu tytułował się księciem cieszyńskim i panem na Oświęcimiu 
(dux tessinensis et dominus de Osswetim)1. Jego potomkowie zasiadali 
na książęcym tronie aż do połowy XVII wieku. Po śmierci pierwsze-
go księcia cieszyńskiego, jego władztwo uległo podziałowi pomiędzy 
synów zmarłego – Kazimierza i Władysława. W ten sposób powstało 

1 I. Panic, Śląsk Cieszyński w Średniowieczu (do 1528 roku), „Dzieje Śląska Cieszyńskiego 
od zarania do czasów współczesnych”, red. I. Panic, Cieszyn 2015, s. 58. 
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Panorama Cieszyna z 1650 r. – miedzioryt Mateusza Meriana 
z dzieła Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae

nowe Księstwo Oświęcimskie pod władzą drugiego z wymienionych. 
Pomimo podziału związki pomiędzy oboma terytoriami pozostawały 
bardzo bliskie. Świadczy o tym fakt, że to właśnie księciu cieszyńskie-
mu przypadła scheda po bezpotomnej śmierci Jana III oświęcimskiego 
(1405). Od Przemysława Noszaka, ówczesnego władcy Cieszyna, wy-
wodzi się młodsza linia książąt oświęcimskich. Oba państewka jesz-
cze w XIV wieku zostały lennem króla czeskiego. Znalazły się więc 
poza granicami jednoczącego się Królestwa Polskiego. Nie oznacza to 
zerwania wszystkich więzów łączących księstwo z Koroną. Aktywna 
polityka Krakowa względem pogranicznych obszarów Górnego Ślą-
ska zwłaszcza w XV wieku zaowocowała odzyskaniem przez Polskę 
Księstwa Oświęcimskiego i Zatorskiego. Tereny te stanowiące nie-
gdyś część Księstwa Cieszyńskiego ostatecznie zostały inkorporowa-
ne w 1564 roku. W ten sposób rzeka Biała stała się na setki lat granicą 
państwową.  

Wróćmy jeszcze do wspomnianego powyżej księcia Przemysława 
Noszaka (ok. 1332–1410), chyba najwybitniejszego władcy na tronie 
cieszyńskim. Ten ambitny Piast osiągnął na dworze praskim i Śląsku 
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pozycję o wiele wyższą niż wynikało to z potencjału Księstwa Cieszyń-
skiego. Starał się także poszerzyć terytorium podległe jego władzy, 
przejmując ziemię wymierających Piastów śląskich. Jego następcy nie 
byli już tak utalentowani. Przyszło im rządzić w czasach trudnych dla 
Królestwa Czech, a tym samym dla samego księstwa. Wojny husyckie, 
długotrwała rywalizacja o tron praski czy wreszcie reformacja, ale tak-
że rozrzutność niektórych przedstawicieli dynastii podkopały mate-
rialne podstawy i polityczne znaczenie cieszyńskich Piastów. W roku 
1617 tuż przed kolejną burzą dziejową, jaką dla Europy środkowej 
była wojna trzydziestoletnia, zmarł książę Adam Wacław, pozostawia-
jąc małoletniego syna i dwie dorosłe córki2. Zgodnie z prawem rządy 
w księstwie mógł przejąć tylko syn zmarłego, Fryderyk Wilhelm. Ze 
względu na wiek księcia jak też fakt, że przebywał w kolegium jezu-
ickim w Monachium, faktyczne rządy sprawowała jego siostra. Pano-
wanie Fryderyka Wilhelma nie trwało długo. Zaledwie po kilku latach 
(1625) zmarł w Kolonii, nie pozostawiając legalnego potomka3. Stara-
nia o objęcie władzy w Księstwie Cieszyńskim podjęła Elżbieta Lukre-
cja, ostatnia przedstawicielka dynastii Piastów cieszyńskich.

Księżna Elżbieta Lukrecja urodziła się 1 czerwca 1598 roku jako trze-
cie dziecko Adama Wacława i Elżbiety kurlandzkiej4. Jej matka, córka 
księcia kurlandzkiego Gotarda Kettlera zmarła w 1601 roku w wyniku 
powikłań poporodowych. Elżbieta wraz z dwójką swojego rodzeń-
stwa, które osiągnęło wiek dorosły, wychowana została przez opie-
kunów. Wyszła za mąż w wieku osiemnastu lat za znacznie starszego 
od siebie wdowca Gundakera, księcia Liechtensteinu5. Małżeństwo nie 
było udane, pomimo to Elżbieta Lukrecja urodziła Liechtensteinowi 
troje dzieci. W 1625 roku wkrótce po urodzeniu ostatniego dziecka 
księżna wyjechała do Cieszyna. Od tego momentu małżonkowie żyli 
w separacji. Przyczyną konfliktu miały być sprawy materialne. Gun-
daker zarzucał żonie, że nie wniosła odpowiedniego posagu. Pretensje 

2 I. Panic, Śląsk Cieszyński w początkach czasów nowożytnych, „Dzieje Śląska Cieszyń-
skiego od zarania do czasów współczesnych”, red. I. Panic, Cieszyn 2011, s. 20-23.

3 Tamże, s. 21.
4 K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, wyd. II, Kraków 2007, s. 673.
5 Tamże.
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te mogły być uzasadnione, biorąc pod uwagę, że w momencie ślubu jej 
ojciec książę Adam Wacław już nie żył. Zanim zmarł, zdążył jeszcze 
zaciągnąć pożyczkę u mieszczan cieszyńskich. Świadczy to o nie naj-
lepszym stanie książęcego skarbca6. Jak z kolei pisze Kazimierz Jasiń-
ski w Rodowodzie Piastów Śląskich, księżna wyszła za mąż wbrew swej 
woli, co z pewnością wpływało na relacje pomiędzy małżonkami7.

Po niespodziewanej śmierci Fryderyka Wilhelma ostatniego mę-
skiego przedstawiciela dynastii, księstwo cieszyńskie miało przejść 
w ręce królów czeskich. Tak stanowił traktat lenny z 1327 roku. Cesarz 
Ferdynand II będący jednocześnie królem Czech nie zamierzał odstę-
pować od tej zasady. Pomimo to Elżbieta Lukrecja podjęła starania 
o przejęcie władzy w księstwie. Po usilnych zabiegach otrzymała ojco-
wiznę w dożywocie. Było to niewątpliwe ustępstwo ze strony cesarza. 
Być może wynikające z chłodnej kalkulacji. W warunkach toczącego 
się konfliktu dwór cesarski nie chciał pogarszać swojej pozycji na Ślą-
sku. Istotnym ograniczeniem praw księżnej było pozbawienie dzieci 
prawa do sukcesji po niej. Ponieważ Elżbieta Lukrecja pozostawała już 
wówczas w faktycznej, choć nieformalnej separacji, nie było obawy, 
że Księstwo Cieszyńskie dostanie się w ręce ambitnego Gundakera. 
Zresztą mąż księżnej po przejściu na katolicyzm został jednym z naj-
bardziej zaufanych doradców cesarza, za co został wynagrodzony licz-
nymi dobrami i otrzymał tytuł książęcy8.

Rządy ostatniej Piastówny przypadły na jeden z najcięższych okre-
sów w historii księstwa. Jak o tym była mowa, tuż po śmierci jej ojca 
rozpoczęła się wojna trzydziestoletnia (1618-1648). Konflikt pomiędzy 
katolickimi Habsburgami a protestanckimi państwami Rzeszy miał 
pozory wojny religijnej. W rzeczywistości był wojną mocarstw euro-
pejskich o dominację na kontynencie (stąd w koalicji antyhabsburskiej 
znalazła się katolicka Francja). Wzięła w niej udział bezpośrednio lub 
pośrednio większość państw europejskich. Wielka europejska wojna, 
którą porównać można z dwudziestowiecznymi wojnami światowymi, 
rozpoczęła się w Czechach. Bunt stanów czeskich przeciwko koronacji 

6 I. Panic, Śląsk Cieszyński w początkach czasów nowożytnych…, s. 22-23.
7 K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich…, s. 673.
8 I. Panic, Śląsk Cieszyński w początkach czasów nowożytnych…, s. 102-103.
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Księżna Elżbieta Lukrecja, wizerunek z monety (talar śląski) z 1650 r. (domena publiczna)

znanego ze zdecydowanych działań kontrreformacyjnych Ferdynanda 
Habsburga był bezpośrednią przyczyną konfliktu. Protestanci czescy 
zwrócili się o pomoc do współwyznawców w całej Europie. Wysłan-
nicy powstańców dotarli także na zdominowany przez ewangelików 
Śląsk. Tamtejsze stany zdecydowały się udzielić zbrojnej pomocy Cze-
chom. W ten sposób Księstwo Cieszyńskie zostało wciągnięte w wir 
wojny. Klęska wojsk protestanckich pod Białą Górą w 1620 roku nie 
zakończyła konfliktu. Spowodowała tylko przystąpienie do wojny ko-
lejnych państw zaniepokojonych sukcesami Habsburgów. Również 
obóz cesarski szukał sojuszników. Jeszcze przed klęską Czechów Habs-
burgowie zwrócili się o pomoc do Zygmunta III, oferując nawet chwi-
lową okupację Śląska9. Król wobec silnej opozycji antyhabsburskiej, 
nie przystąpił do wojny. Zgodził się jednak na werbunek na terenach 
Rzeczpospolitej ochotników do armii cesarskiej, czego kategorycznie 

9 F. Popiołek, Stosunki polsko-śląskie w czasie wojny 30-letniej (na podstawie materiałów 
Archiwum Zamkowego w Cieszynie), „Zaranie Śląskie”, 1935, t. 11, z. 1, s. 25.
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zakazał drugiej stronie konfliktu. Zwerbowane w Polsce oddziały Li-
sowczyków w liczbie 10 tysięcy odegrały ogromną rolę w pierwszej 
fazie wojny. Uderzając na Węgry, zmusiły do odwrotu spod Wiednia 
wspomagające Czechów wojska Betlena Gabora, ratując stolicę Austrii 
przed upadkiem10.

Oddziały Lisowczyków po udanej dywersji na Węgrzech, zostały 
skierowane w tym samym celu na Morawy i do Czech. Najkrótsza dro-
ga na wyznaczony obszar działań wiodła przez Księstwo Cieszyńskie, 
gdzie pojawili się na początku 1621 roku. Jako żołnierze na żołdzie 
cesarskim byli formalnie sojusznikami księstwa cieszyńskiego, które-
go stany po bitwie pod Białą Górą opowiedziały się po stronie Habs-
burgów. Nie przeszkodziło im to w grabieżach, których rozmiar został 
ograniczony tylko przez krótki czas pobytu na tych terenach. W kolej-
nych latach konfliktu przez obszar księstwa przechodziły armie obu 
stron. Za każdym razem dokonując rabunków, mordów i gwałtów. Bez 
znaczenia w tym wypadku było wyznanie mieszkańców. Grabiono na 
równi katolików jak i protestantów. Nierzadko wojska, które przyby-
wały, aby bronić współwyznawców, okazywały się jeszcze gorszymi 
ciemiężcami. Pod tym względem sytuacja księstwa była szczególnie 
skomplikowana. Wynikało to z faktu, że większość mieszkańców sta-
nowili protestanci, którzy rządzeni byli przez katolickich władców, 
odkąd książę Adam Wacław wraz ze swoimi dziećmi przeszedł na ka-
tolicyzm (1609)11.

Najtrudniejszym okresem dla mieszkańców księstwa okazała 
się końcowa faza wojny. W 1642 roku na Śląsk wkroczyli Szwedzi, 
ściągając ogromne kontrybucje i dopuszczając się masowych grabieży. 
Na wieść o tym księżna Elżbieta Lukrecja opuściła Cieszyn i schroni-
ła się wraz z wycofującymi się wojskami cesarskimi na Szańcach Ja-
błonkowskich. Był to system umocnień na granicy księstwa. Nieczuła 
się tam jednak bezpieczna skoro w bliżej nieznanych okolicznościach 
znalazła się w Kętach. Nie znamy niestety dziennej daty przybycia 
Elżbiety Lukrecji do miasta. Z dochowanych dokumentów wynika, że 
nastąpiło to w drugiej połowie 1642 roku. Świadczy o tym pismo z 29 

10 Tamże, s. 27. 
11 I. Panic, Śląsk Cieszyński w początkach czasów nowożytnych…, s. 281-283.
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października 1642 roku, w którym księżna poleca burgrabiemu sko-
czowskiemu Adamowi Czernemu, aby wypłacił Celestynowi Loren-
czowskiemu pieniądze za najętą gospodę12. Dokument został wysta-
wiony w Ustroniu, co sugeruje, że Elżbiety Lukrecji wówczas w Kętach 
nie było. Inny rachunek wystawiony w Kętach, pochodzący z grudnia 
1642, świadczy niezbicie, że księżna mieszkała już w mieście13. Przyby-
ła więc do Kęt pomiędzy 30 października a 5 grudnia 1642 roku.

Niewątpliwie przygotowanie pobytu księżnej i jej dworu wymaga-
ło czasu. Zważywszy, że nie był to jedynie krótki postój, lecz trwający 
około roku, należało zadbać o siedzibę odpowiadającą jej pozycji spo-
łecznej. Jak możemy przypuszczać, do Kęt udała się w tym celu osoba 
z otoczenia Piastówny. Wybór padł na dom czy też gospodę Celestyna 
Lorenczowskiego. Zachowane rachunki nie dają jednoznacznej odpo-
wiedzi, czy pod tym określeniem kryje się karczma, zajazd, oberża, czy 
też dom wynajęty na określony czas. W źródłach nie ma też informacji, 
aby Celestyn Lorenczowski był właścicielem gospody a tym bardziej, 
żeby ją prowadził. Musiał on jednak dysponować odpowiednim bu-
dynkiem, który nadawał się na rezydencję (tymczasową, ale jednak 
rezydencję) księżnej. Był niewątpliwie człowiekiem zamożnym, posia-
dającym nie tylko nieruchomości na terenie miasta, ale także odpo-
wiedni kapitał. Kim zatem był Celestyn Lorenczowski?

Wiemy, że należał do elity kęckiej, chociaż nie piastował żadne-
go stanowiska we władzach miasta. Biorąc pod uwagę, że pierwsze 
wzmianki źródłowe dotyczące Lorenczowskiego pochodzą z 1630 
roku14, a w latach 60. XVII wieku ciągle jeszcze występuje jako świa-
dek w księgach metrykalnych kęckiej parafii. Urodził się na przeło-
mie XVI i XVII stulecia prawdopodobnie w Kętach. Chociaż jest to 
tylko domniemanie, gdyż brakuje dokumentów jednoznacznie o tym 
świadczących. Nie jest też jasna przynależność stanowa Lorenczow-
skiego. Znane nam dokumenty określają go najczęściej tytułem „szla-

12 Archiwum Państwowe w Katowicach – oddział w Cieszynie (dalej: APC), sygn. 
14/76/0/1.3.2, s. 144.

13 APC, sygn. 14/76/0/1.3.2, s. 147.
14 Pierwszym dokumentem , w którym występuje C. Loreczowski jest potwierdzenie otrzy-

mania przez niego 24 złotych polskich od potomków Wierzejskiego; Archiwum Na-
rodowe w Krakowie (dalej: ANK), Księga radziecka Kęt, sygn. 29/107/0/2/13, s. 11.
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Zestawienie wydatków w czasie pobytu księżnej Elżbiety Lukrecji w Kętach. 
Widoczna także pieczęć (obok powiększona) i podpis Celestyna Lorenczowskiego 

(Archiwum Państwowe w Katowicach – oddział w Cieszynie, sygn. 14/76/0/1.3.2, s. 147)
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chetny”, co sugeruje jego szlacheckie pochodzenie. W kontrakcie aren-
dy wójtostwa kęckiego pisarz używa wobec Lorenczowskiego wyżej 
wspomnianego określenia, natomiast pozostali dzierżawcy nazwani 
zostali „sławnymi”15, a byli to niewątpliwie bogaci przedstawiciele 
stanu mieszczańskiego. Nie jest to jednak argument rozstrzygający. 
Był sługą wojewody i zarazem starosty generalnego krakowskiego 
Stanisława Lubomirskiego (1583-1649), jednego z najbardziej wpływo-
wych ludzi w Rzeczpospolitej i największego magnata w Małopolsce16. 
Lubomirski był właścicielem ogromnego majątku, dzierżył także od 
1633 roku starostwo zatorskie. Jak wynika z wpisu do księgi miejskiej 
z 1635 roku, Celestyn Lorenczowski zajmował stanowisko pisarza pro-
wentowego Księstwa Zatorskiego17. Określa to dokładnie relacje, jakie 
łączyły go ze Stanisławem Lubomirskim. Urzędnik zajmujący się pro-
wentem czyli dochodem był odpowiedzialny za rejestrację obrotów 
i nadzorem nad powierzonym majątkiem. W tym wypadku chodziło 
o całość dochodów czerpanych przez wojewodę krakowskiego ze sta-
rostwa. Nie udało się do tej pory ustalić, czy Lorenczowski piastował 
to stanowisko zanim Lubomirski otrzymał nadanie czy też został na 
nie wprowadzony później. 

Celestyn żonaty był z Zofią, o której pochodzeniu nic nie możemy 
powiedzieć. Z tego związku urodziło się troje dzieci. Prawdopodobnie 
najstarszym był Wojciech, który już w 1648 roku pełnił funkcję plebana 
w Radoczy. Drugi syn Paweł zajmował stanowisko pisarza miejskiego 
w Kętach. Najmłodszym dzieckiem Lorenczowskiego była Katarzy-
na, która w czasie pobytu księżnej cieszyńskiej w Kętach przebywa-
ła jeszcze w rodzicielskim domu. Wyszła za mąż za Stanisława Wil-
gockiego18. Żona Celestyna zmarła przed rokiem 1648. Z tego okresu 
pochodzi szereg wpisów do ksiąg miejskich regulujących stosunki 
majątkowe w rodzinie Lorenczowskich. Owdowiały Celestyn zadbał 
też o miejsce wiecznego spoczynku dla siebie i swojej rodziny. Wyku-

15 ANK, Księga radziecka Kęt, sygn. 29/107/0/2/13, s. 142.
16 ANK, Księga ławniczo-wójtowska Kęt (Acta advocationalia civitatis Kenti), sygn. 

29/107/0/3/27, s. 3.
17 ANK, Księga radziecka Kęt, sygn. 29/107/0/2/13, s. 248.
18 Tamże, s. 693.
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pił miejsce na grób rodzinny w kaplicy kościoła parafialnego, „w kącie 
po lewej stronie”, jak głosi stosowny wpis do akt miejskich19.

Majątek Lorenczowskiego musiał być znaczny, jak już była o tym 
mowa, skoro był w stanie zorganizować pobyt księżnej i jej dworu 
w Kętach. O jego wysokości możemy wnioskować z fragmentarycz-
nych informacji rozsianych po księgach miejskich. W 1632 roku wraz 
z trzema mieszczanami wydzierżawił wójtostwo kęckie20. Ciekawym 
dokumentem świadczącym o zamożności Lorenczowskiego jest no-
tatka w księdze cechu tkackiego i barchanniczego z roku 1786. Autor 
wpisu informuje o zniesieniu kościołów Świętego Krzyża i Wszystkich 
Świętych. Przy tej okazji przytacza w całości pergamin znaleziony pod-
czas rozbiórki wieży kościoła Wszystkich Świętych. Został tam umiesz-
czony w 1639 roku po ukończeniu jej budowy. Wśród osób, które 
przyczyniły się do powstania wieży dokument wymienia również Ce-
lestyna Lorenczowskiego, który sfinansował pozłotę miedzianej bani 
pod krzyżem gdzie znajdował się pergamin21. W księgach znajdują się 
także poświadczenia spłat udzielonych przez niego pożyczek. Bardzo 
interesujący jest wpis do akt miejskich dotyczący ugody Celestyna i Zo-
fii Lorenczowskich z niejakim Andrzejem Barańskim oraz jego żoną 
Zofią z Lgoty. Spór dotyczył majątku po Jakubie Małysze pierwszym 
mężu Zofii z Lgoty, które to dobra nabyli Lorenczowscy od brata i jed-
nocześnie spadkobiercy zmarłego. Sprawa zakończyła się polubownie. 
Barańscy po otrzymaniu rzeczy ruchomych i pewnej sumy pieniędzy 
zrzekli się wszelkich pretensji do majątku, który został w dokumencie 
dokładnie opisany. Składał się na niego dom z ogrodem leżący przy 
ulicy Nowowiejskiej, w miejscu gdzie odchodziła od niej droga do fol-
warku Widłakowskiego oraz roli ciągnącej się od „Rzeczyska wielkie-
go” (od Soły) do Macochy i drugiej zaczynającej się od Macochy aż do 
„granic bulowickich”22. Jest to o tyle ważna informacja, że być może 
właśnie ten dom został wynajęty przez dwór książęcy.

19 Tamże, s. 668.
20 Tamże, s. 141-147.
21 Muzeum Aleksandra Kłosińskiego w Kętach (dalej: MAKK), sygn. MK/697, s. 167- 170.
22 ANK, Księga radziecka Kęt, sygn. 29/107/0/2/13, s. 249.
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Warto w tym miejscu zastanowić się, jak wyglądało miasto około 
połowy XVII wieku. Niestety nikt nie zajął się tym zagadnieniem do-
głębnie. Nasza wiedza jest w tym względzie fragmentaryczna pomimo 
stosunkowo dużej ilości źródeł z tego okresu. Możemy przypuszczać, 
że ścisła zabudowa obejmowała rynek z przylegającymi do niego uli-
cami. Główną oś miasta, tak jak w późniejszych czasach, stanowiły 
ulice Świętokrzyska i Wszystkich Świętych, nadając miastu kształt 
wrzeciona. Trzy kościoły górowały nad Kętami. Najstarszy, parafialny 
o gotyckiej architekturze spłonął w czasie wielkiego pożaru podczas 
potopu szwedzkiego. Kościół Świętego Krzyża przy ulicy o tej samej 
nazwie i nowo wybudowana świątynia pod wezwaniem Wszystkich 
Świętych, której wieże właśnie ukończono. Na północ i południe od 
centrum położone były pola uprawne, ciągnące się pasmami od Kęc-
kich Gór po koryto Soły. Po drugiej stronie rzeki rozwijało się Podlesie, 
osada na gruntach karczowanego lasu miejskiego. Kęty w początkach 
XVII wieku przeżywały okres rozkwitu. Wskazują na to liczne trans-
akcje kupna domów, gruntów rolnych oraz inne operacje finansowe 
spisane w starannie prowadzonych w tym okresie księgach miejskich. 
Kontrastuje to ze szczątkami akt miejskich z drugiej połowy tego wie-
ku, w których coraz częściej przedmiotem sprzedaży są place po nie-
istniejących już domach. Dowodem prosperity miasta jest również 
budowa wspomnianego już kościoła Wszystkich Świętych, która była 
finansowana przez mieszczan.

O wyglądzie zabudowy miejskiej możemy wnioskować na podsta-
wie inwentarzy wpisanych do akt miejskich. Jednym z najciekawszych 
jest opis domu po zmarłym Walentym Lgockim z 1645 roku23. Budynek 
ten znajdował się na północnej pierzei rynku. Wchodziło się do nie-
go przez wielkie wrota zaopatrzone w małe drzwiczki. Przed wrotami 
znajdowała się tzw. podsień. Była to przestrzeń pod wysuniętą ścianą 
pierwszego piętra podparta dwoma drewnianymi słupami. Przypomi-
nała murowane podcienia zachowane w wielu miastach do naszych 
czasów. W sieni po lewej stronie umieszczono drzwi prowadzące do 
murowanego z kamienia sklepiku, którego ściany oblepione były gliną. 
Obok usytuowana była drewniana komórka. Po drugiej stronie sieni 
23 ANK, Księga ławniczo-wójtowska Kęt (Acta advocationalia civitatis Kenti), sygn. 

29/107/0/3/27, s. 154-163.
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znajdowały się izdebka i komnata wyposażona w piec. Dalej po obu 
stronach sieni widoczne były drzwi prowadzące do murowanych piw-
nic. Na parterze znajdowała się także kuchnia. Po drewnianych scho-
dach wchodziło się na piętro. Najważniejszym pomieszczeniem na tym 
poziomie była wielka izba, do której prowadziły drzwi z sieni. Wy-
posażenie tego głównego pomieszczenia domu stanowiły stoły, ławy 
i szafy na naczynia. Znajdowała się tam też szafarnia czyli spiżarnia 
z drewnianą poręczą. Do ogrzewania służył piec. U powału na środ-
ku izby wisiały rogi, na których umieszczano świece. Ściany obłożone 
były boazerią. Sala miała trzy szklane okna zabezpieczone od zewnątrz 
okiennicami. Oprócz tego na piętrze były także dwie komórki i dwie 
izdebki posiadające okna. Ostatnim pomieszczeniem na tym poziomie 
była komnata z małym okienkiem. Za nią już nad stajniami wybudo-
wano kolejną izbę. Z sieni na parterze wychodziło się na podwórze 
zabudowane budynkami gospodarczymi. Był tam browar, piekarnia, 
stajnie, chlewy oraz cembrowana studnia wyposażona w żuraw. Całość 
oddzielona była od ogrodu dwuskrzydłowymi wrotami. Tuż przy nich 
ustawiono sekret czyli niezbędną w każdym domu ubikację. Na ogro-
dzie stały dwie stodółki, a całość parceli okalał parkan.

Czy tak wyglądał również dom Lorenczowskiego? Jak wiemy 
z dokumentu budynek ten sąsiadował tylko z domem dominowskim, 
a więc położony był na obrzeżach miasta. Zazwyczaj najzamożniejsze 
domy usytuowane były w rynku lub też przy głównych arteriach. Uli-
ca Nowowiejska z pewnością do nich nie należała. Nie można oczy-
wiście wykluczyć, że budynek ten posiadał odpowiedni dla księżnej 
standard. Równie prawdopodobne jest, że Lorenczowski był właści-
cielem także innych domów w Kętach, w których mogła zamieszkać. 

Elżbieta Lukrecja wraz ze swoim dworem spędziła w naszym mie-
ście około roku. Ze względu na szczupłość źródeł nie da się odtworzyć 
jej życia codziennego w Kętach. Najwięcej dowiadujemy się o funkcjo-
nowaniu dworu księżnej z zestawienia wydatków, który przedstawił 
Lorenczowski. Znaczącą pozycję w nim zajmują wydatki na alkohol. 
Właściciel domu zakupił 6 i pół garnca gorzałki, co w przeliczeniu na 
współczesny system miar daje przeszło 19 litrów (garniec krakowski to 
około 3,2 litra), 103 kwarty młodego wina oraz 16 kwart starego. Może-
my przyjąć w pewnym uproszczeniu, że jedna kwarta równa się butel-
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ce wina. Nie oznacza to, że księżna i jej dwór nadużywali alkoholu. Po 
pierwsze dlatego, że nie wiemy, jak liczny był dwór towarzyszący jej 
podczas wygnania. Nie wiemy też, jaki okres obejmuje rejestr wydat-
ków. Ponieważ rachunek pochodzi z grudnia 1642 roku, możliwe że go-
spodarz zaopatrzył piwniczkę w trunki na dłuższy okres. Księżna przyj-
mowała też zapewne gości. Lorenczowski wyłożył też sporo pieniędzy 
na bliżej nieokreśloną materię w Krakowie. Być może na przystrojenie 
komnaty dla Elżbiety Lukrecji. Kolejną znaczącą pozycją są wydatki na 
„mięsa i drwa dla kuchmistrzów”. Zadbał też o rozrywkę, angażując 
lutnistę, który uprzyjemniał Elżbiecie przedłużające się wygnanie24. 

Celestyn Lorenczowski wywiązał się z podjętych zobowiązań. Po-
byt księżnej w naszym mieście był na tyle dobrze przygotowany, że 
powróciła tu raz jeszcze w roku 1645, kiedy szwedzkie wojska po raz 
kolejny zagroziły księstwu. Oczywiście o wyborze Kęt decydowa-
ły nie tylko warunki, w jakich tutaj przebywała, ale także położenie 
miasta. Elżbieta Lukrecja mogła stąd kontrolować sytuację w swoich 
posiadłościach i w miarę szybko na nią reagować. Tutaj przybywali jej 
poddani z różnymi sprawami, które trzeba było rozwiązywać pomimo 
trwającej wojny. Nie sposób jednak nie zauważyć, że relacje łączące 
Celestyna Loreczowskiego z księżną były bliższe niż wynikałoby to 
tylko z zawartego kontraktu wynajmu domu. Kęczanin zaskarbił so-
bie jej zaufanie, o czym świadczy list skierowany do księżnej po jej 
powrocie do Cieszyna. W piśmie wysłanym zapewne na prośbę księż-
nej, donosi o działaniach podjętych przez króla Władysława IV wo-
bec zagrożenia spowodowanego ruchami wojsk w pobliżu granicy 
Rzeczpospolitej. Kończąc list odpowiednimi w takich razach formu-
łami grzecznościowymi, „oddaje się łasce księżnej wraz z chorą żoną 
i Kasią swoją”. Niewątpliwy to dowód bliskich relacji z rodziną Lo-
renczowskich. Wspomniana Kasia to zapewne córka Celestyna. Uży-
cie przez ojca zdrobniałej formy imienia świadczy, że młoda kęczanka 
spędzała dużo czasu w otoczeniu Elżbiety Lukrecji, a ta musiała da-
rzyć ją sympatią. Inaczej trudno sobie wyobrazić użycie takiej fami-
liarnej formy w piśmie traktującym o bardzo poważnych sprawach. 
Również wzmianka o chorobie żony wskazuje na bliższe relacje. Jak 

24 APC, sygn. 14/76/0/1.3.2, s. 147.
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List Celestyna Lorenczowskiego do księżnej Elżbiety Lukrecji z 21 VII 1644 r. 
(Archiwum Państwowe w Katowicach – oddział w Cieszynie, 14/76/0/1.3.2, s. 140)
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dowiadujemy się z dopisku na odwrocie pisma, Lorenczowski prosił 
także księżną o wysłanie ludzi do pomocy przy żniwach25. Widać, były 
to wielorakie i bliskie stosunki.

Elżbieta Lukrecja opuściła Kęty w drugiej połowie 1643 roku, oczy-
wiście przy założeniu, że nasze ustalenia co do czasu przybycia jej do 
miasta są trafne. Sytuacja na Śląsku Cieszyńskim była nadal niesta-
bilna. Księżna potrzebowała w tych warunkach informacji o działa-
niach Rzeczpospolitej. Wieści tych dostarczał jej Lorenczowski, który 
posiadał wiedzę, odpowiednie kontakty i zaufanie  Piastówny. Docho-
wał się tylko jeden list Lorenczowskiego do księżnej, choć jak można 
wnioskować z jego treści, kontaktów tych było więcej. W piśmie z 21 
lipca 1644 roku donosi, że do Kęt przybył 700-osobowy oddział pie-
choty królewskiej, a  pół mili od miasta, w Kobiernicach, stacjonuje 200 
dragonów. Wojska te kierują się na Żywiec, aby zabezpieczyć miasto 
zagrożone przez armię Jerzego I Rakoczego, księcia Siedmiogrodu. 
Oddziały księcia maszerując w kierunku Opola na odsiecz Szwedom, 
zamierzają przejść przez Żywiec i Bielsko. Dalej pisze, że od Kalwarii 
i Nowego Targu kieruje się w stronę Żywca oddział wojsk polskich 
liczący 4 tysiące ludzi. Dowódcą tej armii jest Obersterleutnanbt Wolff, 
który ma rozkaz wysłać do Rakoczego ostrzeżenie, że jeśli naruszy 
granice będzie miał do czynienia z potęgą Rzeczpospolitej. W razie zi-
gnorowania tego ostrzeżenia, wojska królewskie mają uderzyć na Sied-
miogrodzian. O północy przybył do Kęt posłaniec z wiadomościami 
od króla, a z nim dwa zaprzęgi z działami. Armaty miały wzmocnić 
zgromadzone nad granicą wojska polskie. Natomiast list zawierał 
ostrzeżenie, że jeżeli Rakoczy nie wycofa się, przygotowane jest już 
wojsko, które wyruszy z wyprawą odwetową na Węgry. Dalej Loren-
czowski zapewnia, że będzie na bieżąco informował księżną o rozwoju 
sytuacji, potrzebuje tylko posłańca gotowego w każdej chwili udać się 
w drogę. Z listu dowiadujemy się, że sytuacja ta wywołuje niepokój 
w Kętach. Ma on jednak nadzieję, że wojna nie wybuchnie26. Istotnie 
do starcia z wojskami Rakoczego nie doszło. Oddziały polskie nie wy-
ruszyły na Węgry, jak miało to miejsce za panowania Zygmunta III. 

25 Tamże, s.154.
26 Tamże, s.140-141
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Jego syn porzucił politykę wspierania Habsburgów, która nie przyno-
siła Rzeczpospolitej żadnych korzyści. 

Elżbieta Lukrecja znalazła się ponownie w Kętach w 1645 roku, 
zmuszona do tego przez oddziały nieprzyjacielskie. Do swojego księ-
stwa powróciła w następnym roku. Zamieszkała w wynajętej kamie-
nicy, gdyż zrujnowany przez Szwedów zamek nie nadawał się do 
użytku27. W 1648 roku zawarty został traktat westfalski, kończący woj-
nę trzydziestoletnią. Przyniósł on upragniony pokój zniszczonej Eu-
ropie Środkowej. Ostatnia księżna cieszyńska z rodu Piastów zmarła 
19 maja 1653 roku. Pochowana została w kościele dominikańskim 
w Cieszynie28. 

27 F. Popiołek, Stosunki polsko-śląskie w czasie wojny 30-letniej…, s. 34.
28 K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich..., s. 673.

– absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim, mediewista, znawca tema-
tyki Księstwa Oświęcimskiego. Od 2019 r. pracuje w Muzeum im. Aleksandra 
Kłosińskiego w Kętach. Jest członkiem TMK.
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