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1836 – 1902 .

Jan Bloch od 1866 r. właściciel 
Cukrowni Dobrzelin.



Pierwszy polski kandydat do pokojowej nagrody Nobla, dziś praktycznie nieznany. 
Jego słowa brzmią dziś niczym ponure wypełnione proroctwo…

Radca stanu w rosyjskim Ministerstwie Skarbu, wpływowy polityk na cesarskim dworze, 
jeden z pomysłodawców I Międzynarodowej Konferencji Pokojowej w Hadze w 1899 
roku.
Inicjator i twórca Muzeum Wojny i Pokoju w Lucernie, które zostało otwarte kilka 
miesięcy po jego śmierci (czerwiec 1902). Muzeum przestało istnied po I wojnie 
światowej. Dało początek muzeom podobnego typu w całym świecie i miejscom 
pamięci.  Pierwszy polski kandydat do Pokojowej Nagrody Nobla, o czym i dziś w kraju 
mało kto wie (nagrody nie dostał, bo zmarł).

Pierwsza siedziba Muzeum Wojny i Pokoju w Lucernie.

Jan Bloch (1836 - 1902). 
Kapitalista, pacyfista, 

filantrop.

1866 r. właściciel Cukrowni Dobrzelin.



UWAGA na dzieo 30 IX 2012: Komitet 
Nagrody Nobla ujawnia nazwiska osób 
nominowanych dopiero po upływie 55 lat. 
Stąd też dane do roku 1957 są 
potwierdzone przez Komitet. Natomiast 
dane począwszy od roku 1958 są jedynie 
zbiorem raportów z środków masowego 
przekazu.



Jan Gotlib (Bogumił) Bloch.
(ur. 24 czerwca 1836 w Radomiu, zm. 7 stycznia 1902 w Warszawie) – polski bankier
i przedsiębiorca, "król kolei żelaznych" – twórca i budowniczy kilku ważnych w Rosji 
linii kolejowych, w tym "Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej .
Był symbolem epoki dojrzałego kapitalizmu, najbardziej bodaj reprezentatywnym 
przedstawicielem uformowanej już burżuazji polskiej. Pisano o nim po śmierci: 
najwybitniejsza i najciekawsza postad świata finansowego Warszawy kooca XIX w., 
gwiazda pierwszej wielkości polskiej elity finansowej ostatnich dziesięcioleci XIX w.

Urodził się w rodzinie żydowskiej  Ukooczył szkołę realną w Warszawie.
Miał wówczas piętnaście lat. Początkowo pracował w banku w Warszawie  jako goniec. 
Jednocześnie uczęszczał do warszawskiego gimnazjum. Po zakooczeniu pracy w banku 
pracował w administracji dóbr ziemskich na Podolu. W tym okresie porzucił judaizm i 
przeszedł na kalwinizm.

Gdy miał 19 lat udał się do pracy w Petersburgu. Pracował tam 
początkowo w młynie parowym, a następnie zajął się budową kolei jako 
przedsiębiorca,  prowadząc roboty budowlane związane z linią 
warszawsko-petersburską, zbudował m.in. stację kolejową w 
Petersburgu. Prowadząc budowy kolejowe zdobył znaczny majątek, 
który pozwolił mu po powrocie do kraju założyd w 1862 własny dom 
bankowy.

Często pada pytanie o przyczyny zmiany wyznania przez Starozakonnych 
w XIX wieku. Pamiętajmy, że ludnośd żydowska, stanowiąca około 10% 
społeczeostwa Królestwa Polskiego pozbawiona była praw 
obywatelskich i praw cywilnych. Najprostszym sposobem zmiany tego 
stanu rzeczy była właśnie zmiana wyznania.

Sankt Petersburg Warszawski .

Sankt Petersburg Warszawski .



Zgromadzony znaczny majątek, liczony w milionach, 
nobilitował go – Bloch zaczął bywad na salonach, co 
umożliwiło mu nawiązanie kontaktów i pozyskanie 
ważnych protektorów, popierających i ochraniających w 
przyszłości jego przedsięwzięcia. Podczas pobytu na 
terenie Imperium ożenił się z bratanicą samego Leopolda 
Kronenberga, najbogatszego człowieka Królestwa 
Polskiego.

Jan Gotlieb Bloch. Emilia Bloch z d. Kronenberg   

żona Jana Blocha.

Po powrocie do Warszawy w roku 1862 otworzył własny 
dom bankowy.
Wydawało się, że wejście do rodziny Kronenberga 
otwiera przed młodym człowiekiem wspaniałe 
perspektywy. Rzeczywiście – przez pewien czas 
współpracował z wujem żony ale współpraca dośd szybko 
się zakooczyła.  Najczęściej wymienia się opinię, że 
Kronenberg gardził nowobogackim kuzynem. Niektórzy 
podkreślają różny stosunek obu finansistów do 
Powstania Styczniowego.

W następnych latach rozpoczęła się wojna dwóch finansowych imperiów, a jej przebieg z uwagą obserwowali mieszkaocy Warszawy i

Królestwa Polskiego. W połowie lat sześddziesiątych XIX wieku Jan Bloch był człowiekiem szanowanym, kupcem i właścicielem domu 

bankowego. Zamieszkał w pałacu przy skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Królewskiej.

Bloch inspirował i zamieszczał w gazetach niepochlebne artykuły na temat 
przeciwnika, ten poszedł jeszcze dalej. Będąc właścicielem „Gazety Polskiej”, której 
redaktorem był Józef Ignacy Kraszewski, zlecił napisanie powieści „z kluczem”, która 
publikowana była w odcinkach (później wydana została w formie książkowej). 
Kronenberg został przedstawiony jako postad szlachetna, zaś Bloch, jako 
bezwzględny egocentryk, wprawdzie pracowity ale idący do celu po trupach. 
Warszawiacy mieli uciechę, czytając kolejne publikacje zwaśnionych panów, ale 
życie toczyło się dalej…. .



Leopold Kronenberg 
w roku 1861.

Wielkiego majątku Bloch dorobił się działając w branży 
kolejowej,  co było jego podstawową działalnością i dało mu 
ów wiele mówiący przydomek król kolei żelaznych. Bo też 
życie i działalnośd tego działacza gospodarczego i 
przedsiębiorcy przypadło na czasy największego rozkwitu 
budownictwa kolejowego w Rosji. Budowa Drogi Żelaznej 
Fabryczno-Łódzkiej w 1865 była jego pierwszą wielką szansą 
w Królestwie Polskim i pierwszym szczeblem do zawrotnej 
kariery. Z szansy tej skorzystał. Na budowie nawet tak krótkiej 
linii kolejowej, jaką była Kolej Żelazna Fabryczno-Łódzka, 
potrafił Jan Bloch i inni współzałożyciele dobrze zarobid. 
Odtąd jego nazwisko towarzyszyło niemal wszystkim 
pomysłom i przedsięwzięciom kolejowym w Królestwie 
Polskim przez ostatnie 40 lat XIX stulecia . W swej działalności 
nie ograniczał tylko do jednej płaszczyzny: przez 12 lat był 
prezesem warszawskiej giełdy, zakładał także Warszawskie 
Towarzystwo Ubezpieczeo, wchodził w skład ścisłego 
kierownictwa Towarzystwa Kredytowego m.st. Warszawy.

Budynek Giełdy Warszawskiej przy 
ulicy Królewskiej. Pocztówka z roku 

1902.

Rozwijająca się błyskawicznie Łódź 
potrzebowała połączenia z Rosją. W 
dużej mierze właśnie za sprawą Blocha 
powstał 27,5-km odcinek z Łodzi do 
Koluszek (Kolej Fabryczno-Łódzka).

2 października 1897 roku Sekcja Techniczna Warszawskiego Oddziału Towarzystwa 
Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu podjęła uchwałę, na mocy której rozpoczęto 
starania o utworzenie w zaborze rosyjskim wyższej uczelni technicznej. 21 października 
powołano komisję, której zadaniem było przygotowanie memoriału dla władz rosyjskich w 
sprawie utworzenia takiej uczelni. Komisji przewodniczył Kazimierz Obrębowicz, a należał 
do niej min Jan Bloch.

Politechnika Warszawska.

Łódź Fabryczna  XIX w.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Polskie_(kongresowe)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Polskie_(kongresowe)




Poza działalnością finansową inwestował również w branżę przemysłową. Kolejną 
inwestycję ulokował w przemyśle cukrowniczym, tworząc jeden z pierwszych w Polsce 
karteli.
w 1866 powstała spółka akcyjna „Dobrzelin". Największą ilośd akcji we wspomnianym 
towarzystwie wykupił Jan Bloch, stając się faktycznym właścicielem fabryki. 
Towarzystwo wydzierżawiło początkowo od hr. Łubieoskiego dobra Dobrzelin wraz z 
folwarkiem w Bedlnie i Śleszynie 58 . Folwarki nastawione były głównie na uprawę 
buraków dla fabryki dobrzelioskiej. Komisową sprzedaż cukru prowadził Dom Handlowy 
J. Blocha w Warszawie.  







Jan Bloch finansowo wspierał Warszawskie 
Towarzystwo Dobroczynności, przeznaczył grunt 
dla przytułku świętego Salezego w Warszawie.





Jan Bloch był jednym z najbardziej znanych 
i aktywnych pacyfistów Królestwa 

Polskiego.



W latach 1893-1898 powstaje siedmiotomowe, antywojenne dzieło „Przyszła wojna pod 
względem technicznym, ekonomicznym i politycznym”, w której zawarł i bronił tezy, iż wskutek 
postępu techniki, wojny nie mają sensu – prowadzą bowiem do całkowitego wyniszczenia 
społeczeostw. 

Książka trafia w ręce cara Mikołaja II na którym wywarło 
ogromne wrażenie. W 1899 roku car był jednym z inicjatorów 
zwołania Konferencji Haskiej na której debatowano nad 
pokojowym rozstrzyganiem międzynarodowych sporów.
Do Hagi władca udał się w towarzystwie Blocha, którego 
dzieło stało się znane do tego stopnia, że autora zgłoszono, 
do Pokojowej Nagrody Nobla.

Car Rosji  Mikołaj II. 

Wydawało się, że, mimo poważnej konkurencji, nic nie jest pozbawid zniewolonego kraju 
dumy z posiadania pierwszego laureata nagrody przyznawanej w Stokholmie… .
Jan Gotlieb Bloch zmarł przed ogłoszeniem werdyktu,  7 stycznia 1902 roku. 

Finansista spoczął na Starcy Powązkach, w skromnej kapliczce na uboczu, na której nie 
umieszczono żadnych informacji o zmarłym. Nie ma nawet jego imienia i nazwiska.
Nie znaleźli się też spadkobiercy, którzy byliby w stanie kontynuowad dzieło i wielkie 
imperium finansowo-przemysłowe rozpadło się wkrótce po śmierci jego założyciela.

Grób Emilii i Jana Blochów na Starych 
Powązkach.

II Konferencja Haska.          





Śleszynek - neoklasycystyczny dwór, 
wzniesiony w koocu XIX stulecia przez Jana 

Błocha – głównego akcjonariusza 
cukrowni Dobrzelin.

Z jego inicjatywy w połowie  XIX 
w. powstał dwór oraz park 

o charakterze krajobrazowym 
w Bedlnie.


