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Recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dr Witolda 

Brzezińskiego pt. Życie szlachcianki w późnośredniowiecznej Wielkopolsce. 

Magnificae et generosae. Zagadnienia demograficzne i majątkowe 

(Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2021) w 

związku z nadaniem stopnia doktora habilitowanego. 

 

 

Doktor Witold Brzeziński jest od początku swojej kariery naukowej związany z 

Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wpierw pracował na Wydziale 

Psychologii i Pedagogiki a później na Wydziale Humanistycznym, co zaowocowało 

prowadzeniem zajęć zarówno z historii jak i historii wychowania, demografii historii 

ustroju i prawa.  Magisterium skończył w 1992 a doktorat w 2005 – ten ostatni był 

broniony na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem prof. dr 

hab. Janusza Bieniaka.  

Habilitant od doktoratu opublikował 31 tekstów, w tym tylko jeden po 

angielsku. Większość tekstów opublikował w Rocznikach Historycznych, kilka w 

czasopismach pedagogicznych (Przeglądzie Pedagogicznym czy Wychowaniu w 

Rodzinie) nierzadko także w publikacjach zbiorowych. Spośród opublikowanych 



tekstów widać wyraźny brak recenzji - Habilitant opublikował bowiem tylko jedną 

choć uczciwie trzeba stwierdzić, że wielu naukowców także boryka się z tą kwestią – 

na polskim rynku badaczy widać wyraźnie kilka osób, których recenzje pojawiają się 

regularnie, natomiast większość nie ma niestety w swoim dorobku tego typu prac – 

a szkoda. Habilitant nigdy nie kierował samodzielnie grantem ale brał udział w 

dwóch jako wykonawca. Habilitant rzadko uczestniczył w konferencjach, a te, w 

których brał udział odbywały się najczęściej na terenie kraju. Podobnie raczej nie 

angażował się zbytnio w życie uniwersyteckie, brał udział w pracach Senatu UKW 

oraz w pracach Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii jako jej członek wybrany z 

grona adiunktów w latach 2016-2019 a także był członkiem Wydziałowej Komisji 

ds. Nauki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UKW (kadencje 2008-2012, 2012-

2016, 2016-2019) oraz członkiem Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli 

Akademickich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UKW (kadencje 2012-2016, 

2016-2019). Z kolei na Wydziale Historycznym UKW jest członkiem Rady 

Programowej na kierunku historia I i II stopnia na Wydziale Historycznym (od 2019). 

Habilitant nie należy jednak do żadnych organizacji naukowych (albo też tego nie 

wykazał) ogólnopolskich lub regionalnych, jest jedynie członkiem redakcji jednego z 

czasopism bydgoskich. 

Od początku swoich  zainteresowań badawczych doktorant skupia się na 

niewiele jeszcze zbadanym nurcie badań nad historią kobiet w średniowieczu. 

Badania nad tą tematyką stają się ostatnio znacznie szerzej zakrojone ale trzeba 

przyznać, że – poza nielicznymi pracami, w tym także w sporej mierze Habilitanta, 

ciągle widać szerokie pole badawcze w tej tematyce.  

Jak wspomniałam, zagadnienia związane z historią kobiet zajmowały 

Habilitanta od początku jego kariery, co zaowocowało dysertacją doktorską o 

koligacjach małżeńskich możnych wielkopolskich, gdzie sporo miejsca poświęcił on 

roli kobiet. Wybór Wielkopolski jako pola swoich badań był trafny, bowiem w 

archiwach zachowało się do naszych czasów szereg ksiąg sądowych dających 

Habilitantowi możliwość do przeprowadzenia swoich badań. Świetne opanowanie 



warsztatu paleograficznego widać w analizowanych pracach – kolejne teksty, które 

wychodziły spod ręki Habilitanta są w dużej mierze nowatorskie i oparte na źródłach 

– głownie wspomnianych ksiąg sądowych. Habilitant jednak nie popełnia błędu – 

częstego w takich badaniach, opierając się tylko i wyłącznie na podstawie źródłowej 

– jego prace są opatrzone w bogata literaturę, wskazującą, że Habilitantowi nie jest 

obca historiografia poświęcona interesującego go zagadnieniu. Prowadzone od pracy 

magisterskiej a zatem od 30 lat badania nad tematyką szlachcianek w Wielkopolsce 

spowodowały, że Habilitant świetnie porusza się w tym temacie. Niestety, takie 

zamknięcie w jednak tematyce stanowi pewnego rodzaju ograniczenie – Habilitant 

świetnie zna źródła i opracowania do swojego tematy jednakże nigdy nie podjął 

próby wyjścia poza niego. Badacz powinien w swojej pracy naukowej się rozwijać, co 

oznacza zajmowanie się różną tematyką, dzięki której może wykazać się  a różnych 

polach badawczych a przede wszystkim poznawać nowe obszary w pracy naukowej. 

W przypadku Habilitanta jest to jednak ciągle zamknięcie się w jednej sferze badań, 

które – podkreślę to ponownie – opracował do perfekcji.  

Wynikiem wieloletnich badań Habilitanta jest książka – Życie szlachcianki w 

późnośredniowiecznej Wielkopolsce. Magnificae er generosae. Zagadnienia demograficzne i 

majątkowe opublikowana przez wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w 

Bydgoszczy w roku ubiegłym, która jest podstawą procedury habilitacyjnej. Książka 

jest bardzo obszernym dziełem liczącym 832 strony i podzielona jest na dwie a 

właściwie trzy części. W pierwszej z nich -  w dwóch rozdziałach - Habilitant 

przedstawił szlachcianki wielkopolskie pod kątem demograficznym pochylając się 

nad wiekiem pierwszego i kolejnych zamążpójścia, czasu trwania małżeństw, wieku, 

w którym szlachcianki zostawały wdowami oraz czasem trwania tegoż. W wyniku 

przeprowadzonych badań okazało się, że średnia długość życia szlachcianek w 

badanych czasach wynosiła około 50 lat a czas trwania małżeństw wynosił około 15 

lat, za równo dla pierwszego lub wtórnego małżeństwa. Kobieta najczęściej, jeśli 

owdowiała, starała się powrotnie wyjść za mąż, jeśli jednak pozostała w stanie 

wdowim, to długość życia przeciętnie wynosiła od 3 do 5 lat. W tej części Habilitant 



zajmuje się także kwestią dzieci – ich ilością, śmiertelnością, płcią oraz czasem zajścia 

po raz pierwszy w ciążę. Wnioski prowadzą do bardzo ciekawych wyników – kobiety 

wydane za mąż w młodym wieku (przed 20 rokiem życia) w pierwszym okresie 

trwania małżeństwa były mniej płodne, niż te, które za mąż wyszły w okresie 

dojrzałym. Przekładało się to także na porody żywych dzieci.. Największa płodność 

tych kobiet przypadała na ich 20-29 rok życia. W części drugiej, złożonej z trzech 

rozdziałów, Habilitant skupia się na majątku w życiu wielkopolskich szlachcianek – 

wartości majątku ruchomego i nieruchomego, które wnosiły w małżeństwo, dobrach 

oprawnych, wianie a także w jaki sposób zarządzały i rozporządzały swoim 

majątkiem na każdym etapie życie – jako panna, mężatka i wdowa, wielkością dóbr 

oprawnych itd. Z tych badań wynika m.in., że w większości przypadków mąż 

wyznaczał żonie wiano p wartości równej otrzymanemu wraz z jej ręką posagowi. 

Ponadto mąż najczęściej oprawiał żonie posag i wiano na połowie swoich dóbr, 

zabezpieczając tym samym ją na wypadek swojej śmierci.  Innymi słowy, pierwsza 

część jest wyraźnie prozopograficzna natomiast w drugiej przeważają elementy 

prawnicze. Habilitant zresztą udowadnia, że zna świetnie elementy polskiego prawa 

w średniowieczu, czuje się w tej tematyce swobodnie a – ciężka czasem w odbiorze 

tematyka nie zaciemnia narracji. Obydwie części stanowią jednak 1/3 zawartości 

opiniowanej pracy, gro stron zajmują bowiem biogramy szlachcianek 

wielkopolskich., zestawione jako katalog. 

Habilitant w obszernym wstępie omawia szeroko literaturę dotyczącą 

interesującego go zagadnienia, omawia prace – niestety nie ma ich dużo – poświęcone 

rodzinie w średniowieczu, jej funkcjonowaniu, prawnym podstawom zamążpójścia, 

opiece, majątku itd. W omówieniu literatury poświęconej kobietom wszystkich 

stanów brakuje jednak pozycji określającej rolę władczyń w rodzinie królewskiej lub 

książęcej. Habilitant omówił tu także szczegółowo źródła, wykorzystane w pracy 

oraz metody jakimi się posłużył w pracy. Na szczególną uwagę zasługuje konkluzja 

Habilitanta, że badanie roli szlachcianek w rodzinie nie może się ograniczyć tylko i 

wyłącznie do pisania ich życiorysów – co nie powinno stanowić celu samego w sobie 



ale dopiero stworzenie – wszak niezbędne w tego typu pracy takich biogramów 

pozwoli przejść do zasadniczego cel jakim są badania prozopograficzne nad tym 

tematem. Dzięki takiemu podejściu, stosując różne kryteria, Habilitant wyodrębnił 

84 szlachcianek, które poddał szczegółowemu badaniu. Dzięki przeprowadzonym 

badaniom udało się Habilitantowi sformułować kilka nowych wniosków, które mogą 

posłużyć do dalszych badań na tym tematem. Jednym z takich zagadnień jest kwestia 

długości życia kobiet i mężczyzn z kręgu szlachty w średniowieczu – z 

dotychczasowych badań wynikało, że to mężczyźni żyli o wiele dłużej, natomiast 

badania Habilitanta stawiają tę kwestię pod znakiem zapytania.  

Ciekawe byłoby porównanie wysokości posagu w różnych ziemiach Korony, 

czy była to z reguły określona kwota czy zmieniała się wraz z majątkiem danej 

rodziny. Na przykład, w rodzinie królewskiej w XV wieku wszystkie córki dostały 

posag dokładnie w tej samej wysokości. Do tego jednak musiałby być 

przeprowadzone analogiczne badania dla innych ziem polskich. Ich wyniki jednak 

mógłby dać bardzo ciekawe wnioski.  

Do pierwszych dwóch części opiniowanej pracy nie mam większych 

zastrzeżeń. Habilitant wykazał, że świetnie orientuje się w kwestiach dawnego prawa 

polskiego, szczegółowe badania nad szlachciankami w Wielkopolsce pozwoliły zaś 

mu w bardzo interesujący sposób pokazać wszystkie zagadnienia związane z 

założeniem i funkcjonowaniem rodziny w tym regionie. Przedstawione wnioski, 

zarówno z części pierwszej jak i drugiej stanowić mogą punkt wyjścia do dalszych 

badań – z czego zresztą Habilitant jest w pełni świadomy. Sam pisze, że ze wszystkich 

sfer życia poruszył jedynie dwie – kwestii majątkowej i wszystkich elementów z tym 

związanych, - nabyciem, zarzadzaniem, sprzedażą i prawami kobiet do tych 

wszystkich elementów oraz kwestiami demograficznymi – wiekiem zamążpójścia, 

porodem pierwszego dziecka, śmiertelnością, długością życia, ponownym mariażem 

czy okresem wdowieństwa. Wszystko zostało rzetelnie udokumentowane i 

opatrzone sporą ilością literatury, co wskazuje na świetne poruszanie się Habilitanta 

w tej tematyce. Jedynie mogłabym zwrócić uwagę (ale to być może błąd korekty), na 



stronie 75, że użycie słowa wymierały w stosunku do śmiertelności kobiet nie jest 

chyba najlepszym określeniem (cytuję: ”miały szansę przeżycia następnych 15 lat i 

wymierały przed rozpoczęciem starości). 

Od strony 309 zaczynają się sygnalizowane już wcześniej biogramy 84 

szlachcianek, których analiza pozwoliła Habilitantowi na omówienie wcześniejszych 

zagadnień. Już na wstępie brakło mi odrębnego wprowadzenia w kwestię biogramów 

– czy został zachowany jakiś schemat, jakie informacje znajdą się w każdym z nich a 

jakie będą pominięte – nie są to bowiem biogramy sensu stricto a jedynie 

przygotowanie do analizy pod kątem omówionych tematów. Taki krótkie, nawet 

stronicowe wprowadzenie powinno znaleźć się na wstępie biogramów, tym bardziej, 

że biogramy nie są jednolite, znajdują się w nich różne informacje, które warto byłoby 

objaśnić. Uwagi, jakie odnotowałam przy poszczególnych biogramach są wynikają 

zapewne z ogromu materiału, jakie Habilitant musiał opracować i nie ujmują w 

najmniejszym stopniu wartości opiniowanej pracy. I tak (s. 311) mieszkańcy Kobylan 

to Kobylańscy nie Kobyleńscy, pry okazji biogramu Agnieszki z Bnina trudno 

zrozumieć dlaczego Habilitant podaje, że jej mąż był stolnikiem krakowskim podczas 

gdzy ów dzierżył także inne, o wiele znaczniejsze urzędy. Podobnie wspomniany 

(właściwie w jakim celu?) jego brat, który rzeczywiście był kasztelanem 

gnieźnieńskim (ale nie tylko) za to zmarł w roku, kiedy Jan zawarł małżeństwo i nie 

miał na niego przecież żądnego wpływu. Za to może warto byłoby, przy omawianiu 

majątku Agnieszki, która procesowała się z synami, dodać, że ci synowie dziedziczyli 

majątek po Janie Hinczy z Rogowa, ich stryju, który zmarł bezpotomnie w 1474 roku; 

takie wzmianki o jednym z urzędów, który piastował mąż danej szlachcianki z 

pominięciem innych, nierzadko ważniejszych zdarzają się w wielu biogramach; 

Mikołaj Missopad był łożnym nie łożniczym na dworze Elżbiety Rakuskiej (411). Są 

to jednak detale, które w żaden sposób nie podważają wartości opiniowanej pracy. 

Za to do wspomnianych biogramów mam jedną zasadniczą uwagę. Otóż jak do 

dwóch pierwszych części nie można zarzucić Habilitantowi braku znajomości 

literatury, tak w przypadku biogramów rzadko pojawia się jakieś opracowanie a 



przecież na temat sporej części omawianych postaci (lub ich mężów) powstały 

biogramy w Polskim Słowniku Biograficznym, szereg rodzin jest opracowanych i 

można a nawet należało przywołać te prace w przypisach. 

Prace wieńczy wykaz skrótów prac wykorzystanych w książce, zestawienie 

wykorzystanych źródeł oraz opracowań a także indeks osób i miejscowości 

wymienionych w pracy.  

Dotychczasowy dorobek naukowy oraz  dydaktyczny  dra Witolda 

Brzezińskiego oraz przedstawiona przezeń rozprawa pt.: Życie szlachcianki w 

późnośredniowiecznej Wielkopolsce. Magnificae i generosae. Zagadnienia demogtaficzne i 

majątkowe, w pełni odpowiadają ustawowym wymogom stawianym kandydatom do 

uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Wnoszę więc o dopuszczenie 

dra Witolda Brzezińskiego do dalszych etapów postępowania habilitacyjnego. 

 


