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PROF. DR HAB. BOHDAN ŁUKASZEWICZ (1945–2017)

Pierwszego grudnia 2017 roku zmarł w Olsztynie prof. dr hab. Bohdan Łukasze-
wicz, historyk dziejów najnowszych, prasoznawca, edytor źródeł, nauczyciel akademic-
ki, wychowawca wielu pokoleń studentów. Był jednym z najbardziej rozpoznawalnych 
olsztyńskich historyków, zwłaszcza w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku. 

Urodził się 6 stycznia 1945 roku w Wilnie, w rodzinie robotniczej Zenona 
i Apolonii z domu Maszkowskiej. Latem 1945 roku jego rodzina – jak sam pisał 
w „ramach tak zwanej repatriacji” przyjechała do Okręgu Mazurskiego. Osiedlili 
się w Olsztynie. Z miastem tym będzie związany przez całe swoje życie. Po ukoń-
czeniu 2 klas Technikum Kolejowego rozpoczął pracę w 1960 roku w Olsztyńskich 
Zakładach Graficznych, najpierw jako uczeń, potem zecer. Warto dodać, że Jego 
matka również pracowała w tychże Zakładach Graficznych. Jednocześnie uczęsz-
czał do Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących. W latach 1963–1967 był za-
trudniony w Zakładach Graficznych w Biskupcu. Wówczas odbył też zasadniczą 
służbę wojskową. W wojsku wykorzystano Jego zdolności wokalne i muzyczne, 
z których prof. Łukaszewicz słynął. Talenty te odziedziczyła Jego córka Katarzyna. 
Choć w następnych latach Jego kariera zawodowa potoczyła się zupełnie innym to-
rem, to nigdy nie zapomniał o czasie spędzonym w drukarni, a zdobytą tam wiedzę 
potrafił wykorzystać także później. Po uzyskaniu matury podjął zaoczne studia hi-
storyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował już wówczas (lata 1967–1973) 
w Wydawnictwie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”. Łukasze-
wicz zawsze ciepło wspominał ówczesnego dyrektora „Pojezierza” i  twórcę potę-
gi tego przedsięwzięcia – Andrzeja Wakara. To właśnie Wakar patronował Jego 
zmianie pracy oraz pomysłowi studiów historycznych. Ten częściowo zapomniany 
już historyk wpłynął też na zainteresowania badawcze młodego historyka. Praca 
w „Pojezierzu” na stanowisku redaktora technicznego oznaczała wejście w nowy 
krąg ludzi. Zetknął się tam z literatami, dziennikarzami, ludźmi nauki, historyka-
mi. Poznał elity intelektualne ówczesnego Olsztyna. Czasy „Pojezierza”, jak i lata 
studiów oraz wiele innych epizodów ze swego życia wspominał zawsze z humo-
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rem. Przypominał, jak na zajęciach z bodajże nauk pomocniczych historii, i to nie 
z byle kim, bo z samym prof. Ireneuszem Ihnatowiczem, nie notował na wykładzie 
dotyczącym kroju czcionek. Zdumiony Ihnatowicz zapamiętał sobie tegoż studenta 
i nie omieszkał zapytać go na egzaminie właśnie z tego. Ale nie na darmo Łuka-
szewicz znał drukarstwo od podszewki. Wpływ Wakara oraz własne zainteresowa-
nia zadecydowało o wyborze tematu pracy magisterskiej. Zajął się dziejami gazety 
„Mazur”. Część ze swoich nowatorskich ustaleń wykorzystał w artykule zatytu-
łowanym Nakład „Mazura” szczycieńskiego w latach 1906–1914, opublikowanym 
w Komunikatach Mazursko-Warmińskich (1976, nr 1). 

Po uzyskaniu tytułu magistra, od 1973 roku rozpoczął pracę dydaktycz-
ną na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Olsztynie. Zatrudnienie w 1976 roku w Ośrodku Badań Naukowych im. Woj-
ciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, znakomitym skupisku historyków, stworzyło 
nowe możliwości realizacji zamierzeń badawczych. Rychło pojawiły się pierwsze 
publikacje. Z Ośrodkiem profesor Bohdan Łukaszewicz związany był przez wiele 
następnych lat. Kierował tam pracownią Historii Warmii i Mazur w Polsce Ludo-
wej (1976–1992). Wiedza i doświadczenie pozwoliły Mu przez ponad dziesięć lat 
(1981–1992) prowadzić Dział Wydawniczy OBN. W latach 1991–1992 był wicedy-
rektorem tej jednostki naukowo-badawczej.

W 1992 roku powrócił do Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Rozpoczął pracę na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej. Od 1999 roku do 2004 roku kierował tym Zakładem, a następnie, w latach 
2001–2002, był zastępcą dyrektora ds. naukowych w Instytucie Historii i Stosunków 
Międzynarodowych UWM. W kolejnych latach pełnił też funkcje organizacyjne, był 
członkiem Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą (WSP), 
przewodniczącym Komisji ds. Nowelizacji Statutu WSP, członkiem Rektorskiej Komi-
sji WSP ds. Powołania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, wiceprzewodniczącym 
Senackiej Komisji Statutowej oraz rzecznikiem dyscyplinarnym UWM.

Równolegle prof. Bohdan Łukaszewicz prowadził badania naukowe. 
W 1979 roku uzyskał na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wro-
cławskiego tytuł doktora nauk humanistycznych za pracę dotyczącą olsztyńskiej 
prasy w powojennym trzydziestoleciu. Promotorem dysertacji był prof. Wojciech 
Wrzesiński, z którym był bardzo blisko związany. Ale nie oznaczało to dla Łuka-
szewicza żadnej taryfy ulgowej. Wręcz odwrotnie. Także w latach późniejszych, 
wymagający Wrzesiński obciążał Go dziesiątkami spraw, z których skrupulatny 
Łukaszewicz wywiązywał się zawsze z nadmiarem. Przez lata Bohdan Łukaszewicz 
pozostał szczególnie związany ze środowiskiem naukowym stolicy Dolnego Ślą-
ska. Jeszcze na początku pracy na WSP, podczas letnich obozów naukowych na-
wiązał kontakty z grupą studentów i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. 
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Znajomości te ostały się burzom zmiennych czasów. W 1990 roku, także na Uni-
wersytecie Wrocławskim, na podstawie pracy dotyczącej Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego na Warmii i Mazurach (1945–1947), uzyskał tytuł doktora habilitowanego. 
Recenzentami w przewodzie byli prof. Krystyna Kersten, prof. Roman Wapiński 
oraz prof. Wojciech Wrzesiński. W 2011 roku, w uznaniu dorobku naukowo-ba-
dawczego, z  rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego, odebrał nominację pro-
fesorską.

Pracując w Wyższej Szkole Pedagogicznej i potem, od 1999 roku na Uni-
wersytecie Warmińsko-Mazurskim, prof. Bohdan Łukaszewicz był opiekunem na-
ukowym wielu adeptów historii i bibliotekoznawstwa. Był promotorem ponad 120 
prac licencjackich i magisterskich oraz dwóch doktoratów. Recenzował 15 dyser-
tacji doktorskich. Dziesięciokrotnie – jako recenzent – brał udział w kolokwiach 
habilitacyjnych (m. in. Macieja Hejgera, Ryszarda Tomkiewicza, Tomasza Balbusa, 
Michała Trubasa, Marty Kurkowskiej-Budzan, Roberta Kobielskiego, Filipa Musia-
ła, Janusza Wróbla, Grzegorza Baziura). Wielokrotnie opiniował centralnie przy-
znawane granty. Znany był z wnikliwych i krytycznych ocen powierzonych Mu 
materiałów. Budziło to respekt, ale i szacunek, a w rezultacie dawało gwarancję 
rzetelnej oceny badań. 

Profesor Bohdan Łukaszewicz był znawcą powojennej historii Polski, zna-
nym m. in. z prac dotyczących działalności aparatu represji w regionie Warmii 
i Mazur. Był autorem (i współautorem) kilkunastu monografii, edycji źródeł, słow-
ników biograficznych, artykułów naukowych i publicystycznych oraz kalendariów, 
w tym obszernego wydawnictwa dotyczącego powojennych dziejów Olsztyna 
(Olsztyn. 1945–1985. Zapis czterdziestolecia, Olsztyn 1987 oraz wydanie zmienione 
i poszerzone: Olsztyn 1945–2005. Raptularz miejski, Olsztyn 2006). Przypomnieć 
też należy następujące publikacje: Prasa informacyjno-polityczna Warmii i Mazur 
1945–1975. Szkice do monografii (Warszawa 1982), O nową Polskę. Z dziejów apa-
ratu bezpieczeństwa i porządku publicznego na Warmii i Mazurach w latach 1945–
1950 (Olsztyn 1989), Polskie Stronnictwo Ludowe na Warmii i Mazurach w latach 
1945–1947 (Olsztyn 1991), Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie 1946–1955 (Olsz-
tyn 2000), Życiorysy, Represjonowani na Warmii i Mazurach w latach stalinizmu 
1945–1956. Materiały biograficzne (Olsztyn 2008), Życiorysy. Ukraińcy z operacji 
„Wisła” represjonowani na Warmii i Mazurach 1947–1956 (Olsztyn 2009). Ostatnia, 
monumentalna publikacja, zatytułowana Represjonowani na Warmii i Mazurach 
1945-1956. Materiały biograficzne (Olsztyn 2013), była uzupełnioną i poszerzoną 
wersją dwóch poprzednich tomów.

Profesor Bohdan Łukaszewicz przygotował i wydał szereg edycji źródło-
wych, w tym wspólnie z profesorem Wojciechem Wrzesińskim pracę: IV Dzielnica 
Związku Polaków w Niemczech 1922–1939 (Olsztyn 1982). Z profesorem Bohda-
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nem Koziełło-Poklewskim przygotował do druku relacje robotników przymuso-
wych i  jeńców wojennych w Prusach Wschodnich (ukazały się trzy zmienione 
i poszerzone wydania, z 1977, 1982 i 1985). Jako pierwszy przygotował do dru-
ku i opatrzył wstępem zbiór dokumentów ukazujących wydarzenia Października 
1956 roku w  regionie (Rok 1956 na Warmii i Mazurach. Wybór źródeł, Olsztyn 
1998). Także w Komunikatach Mazursko-Warmińskich publikował źródła odno-
szące się powojennej historii Warmii i Mazur. Przygotował również wydanie relacji 
olsztyńskich drukarzy (Drukarze Olsztyna. Wspomnienia, Olsztyn 1985). Dzięki 
zapobiegliwości profesora Bohdana Łukaszewicza pozostał unikalny zapis doku-
mentów odnoszących się do założenia w Olsztynie Uniwersytetu i pierwszych lat 
działalności tej uczelni: U źródeł uniwersytetu. Materiały i dokumenty do powstania 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Olsztyn 1999) oraz Kalendarium uniwersy-
teckie 1999–2004 (Olsztyn 2004).

Równolegle z działalnością dydaktyczną i badawczą, profesor Bohdan Łu-
kaszewicz był aktywnym członkiem wielu stowarzyszeń i towarzystw naukowych: 
Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha 
Kętrzyńskiego w Olsztynie, uczestniczył w pracach Okręgowej Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich/Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodo-
wi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej w Olsztynie. W kadencji 1999–2002 
zasiadał w składzie Komisji Dyscyplinarnej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższe-
go. Od 2002 roku był członkiem Polsko-Litewskiej Dwustronnej Komisji do Ba-
dania Problemów Nauczania Historii. W latach 1994–2000 stał na czele Zespołu 
Specjalistycznego Historii Wojewódzkiej Komisji ds. Stopni Specjalizacji Zawo-
dowej Nauczycieli przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczy-
cieli. Należał do Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”. W kadencji 
1995–1999 był członkiem Rady Programowej Radia Olsztyn S.A. Funkcję tę peł-
nił jako przedstawiciel olsztyńskiego środowiska akademickiego. W późniejszym 
okresie był pierwszym przewodniczącym Rady Programowej uniwersyteckiego 
Radia UWM FM (2002–2005) i współtworzył „Gazetę Uniwersytecką”. Zasiadał w 
składzie Kapituły Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Bohdana Jerzego Koziełło-Po-
klewskiego w dziedzinie historii.

Przez wiele lat związany był z Polskim Towarzystwem Historycznym. Od 
1973 do 1979 roku sprawował funkcję sekretarza Zarządu Olsztyńskiego Oddzia-
łu PTH. W późniejszych latach był też członkiem Zarządu Głównego PTH, gdzie 
w różnych okresach pełnił funkcję członka Prezydium, skarbnika oraz zasiadał 
w składzie Sądu Koleżeńskiego.

W 1974 roku, z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Historycznego, rozpoczę-
to coroczną organizację Olimpiad Historycznych. Bohdan Łukaszewicz, wówczas 
młody pracownik Wyższej Szkoły Pedagogicznej, zaangażował się w przygotowy-
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wanie ich okręgowych edycji. Nie mógł przypuszczać, że organizacją kolejnych 
Olimpiad będzie się zajmował przez wiele następnych lat, bowiem funkcję sekre-
tarza sprawował aż do 2005 roku (potem został członkiem Komitetu Głównego 
Olimpiady Historycznej). Jego obowiązki, jako sekretarza Olimpiady Historycznej, 
nie ograniczały się tylko do odczytania zadań (wcześniej, w sposób szczególnie za-
pamiętany przez uczestników, wyjmowanych z zaklejonej koperty) czy przygoto-
wania protokołów podsumowujących konkurs. Mało kto już dziś pamięta, że z Jego 
inicjatywy uczestnicy Okręgowej Olimpiady w latach osiemdziesiątych w Olsztynie 
otrzymywali specjalnie na tę okazję wyprodukowaną pamiątkową zawieszkę, rok 
rocznie z innym wizerunkiem, nawiązującym do aktualnych – w danym roku – 
rocznic historycznych.

Profesor Bohdan Łukaszewicz, jako sekretarz Olimpiady Historycznej, w du-
żym stopniu kreował atmosferę tamtych spotkań. W pełni panował nad stroną 
organizacyjną dwudniowych spotkań olimpijczyków reprezentujących region War-
mii i Mazur. Zawsze był znakomicie przygotowany do przeprowadzenia zawodów. 
Pamiętał o zapewnieniu noclegów, o wyżywieniu, „podstemplowaniu delegacji” itp. 
czynnościach przynależnych sekretarzowi Olimpiady Historycznej. Wiedzieliśmy, 
że możemy w pełni polegać na Jego imponującym zmyśle organizacyjnym. Byliśmy 
pewni, że nasz sekretarz Olimpiady nad wszystkim panuje, rozstrzygnie ewentual-
ne wątpliwości, bez różnicy, czy dotyczące spraw organizacyjnych, czy merytorycz-
nych, jakie czasem pojawiały się przy sprawdzaniu prac pisemnych i wystawianiu 
ocen. Był zawsze sprawiedliwy, dzielił przysłowiowy włos na czworo, by tylko nie 
było cienia wątpliwości w ocenie. Mawiał: „ci młodzi ludzie spotkają w życiu wiele 
niesprawiedliwości. Tu musimy zadbać, by nie spotkała ich żadna, absolutnie żad-
na niesprawiedliwość”. 

Z pewnością został zapamiętany przez wielu uczestników, choć szczególnie 
pozostanie w pamięci współpracujących z Nim członków jury. Opowieści z tamtych 
spotkań, trwających od wczesnego, sobotniego poranka, do późnego niedzielnego po-
południa, gdy po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród, zostawaliśmy na tradycyjny 
„poczęstunek”, pozostały na zawsze kanonem wspomnień z olimpiad prowadzonych 
przez Bohdana Łukaszewicza. Gdy syn niżej podpisanego Norberta Kasparka – człon-
ka jury – znalazł się w niedzielę niespodziewanie w szpitalu (a były to czasy bez telefo-
nów komórkowych) potrafił w najdelikatniejszy sposób powiadomić go i pomóc. 

Równie długo, bo trzydzieści jeden lat (1975–2006), profesor Bohdan Łu-
kaszewicz sprawował funkcję sekretarza Redakcji Komunikatów Mazursko-
-Warmińskich – kwartalnika naukowego poświęconego przeszłości ziem Polski 
północno-wschodniej. Członkowie Rady Redakcyjnej i Redakcji Komunikatów 
wiedzieli, że Jego przygotowanie merytoryczne i rzetelność zawodowa gwaran-
towały wysoki poziom pisma. To On przyjmował materiały, czytał je, wskazywał 
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błędy, wyznaczał recenzentów, a czasem mówił autorowi, aby poprawił tekst, suge-
rując mu, że „stać go na więcej”. Trzeba to napisać, iż przez lata to faktycznie Łuka-
szewicz prowadził ten periodyk. Ale nigdy nie pozwolił sobie na żaden gest wobec 
ówczesnego Redaktora prof. Wojciecha Wrzesińskiego.

Profesor Bohdan Łukaszewicz był osobowością, wobec której ludzie nie po-
zostawali obojętni. Zawsze wywiązujący się z podjętych zobowiązań i obietnic, 
wnikliwy obserwator otaczającej rzeczywistości, nie dawał się unieść fali obowią-
zujących sądów i opinii. Miał wyjątkowy dar wysuwania trafnych i precyzyjnych 
wniosków. Bezkompromisowy, zasadniczy, stały w poglądach, odważny w ich gło-
szeniu oraz obronie. Odpowiedzialny za słowo, niezwykle dbał o jego precyzję. Był 
perfekcyjnie punktualny, wymagający wobec siebie i innych. Cenił prawość, rzetel-
ność, lojalność. Ci, których darzył sympatią i przyjaźnią wiedzieli, że zawsze mogą 
na Niego liczyć. Był im życzliwy, wyrozumiały, chętny do udzielania rad i wsparcia. 
W latach 1975–1990 był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, cze-
go sam nigdy po roku 1989 nie ukrywał, a wręcz czasem potrafił osobom, któ-
re tak szybko zmieniły poglądy, demonstracyjnie przypominać wspólną partyjną 
przeszłość. A jednocześnie w trudnych latach stanu wojennego, choć podlegało to 
sankcjom karnym i groziło poważnymi konsekwencjami, ukrywał zgromadzoną 
u niego tzw. bibułę należącą do prof. Janusza Jasińskiego. Obaj Profesorowie, mimo 
różnicy wieku i poglądów na wiele kwestii, szanowali się, cenili i darzyli przyjaźnią.

Niektórym prof. Łukaszewicz wydawał się srogi, niepobłażliwy. W istocie 
potrafił taki być wobec ludzi nieuczciwych, próbujących „prześliznąć” się przez 
życie. Na zarzuty, że jest czasem zbyt wymagający wobec studentów mówił: „czy 
chciałbyś, aby zajęcia z twoimi dziećmi prowadził niedouczony nauczyciel?”. Toteż 
przez jednych był szanowany, w pełni akceptowany i lubiany, a przez innych wręcz 
odwrotnie. Miał wiele charakterystycznych powiedzonek. Kiedy ktoś pochwalił 
Go, niezmiennie odpowiadał „dzień bez wazeliny jest dniem straconym, a teraz 
powiedz z jaką sprawą do mnie przychodzisz”.

Profesor Bohdan Łukaszewicz był otwarty na świat i zachodzące w nim zmia-
ny. Zainteresowany nowinkami technicznymi, żałował, że pojawiły się tak późno, 
bo tak bardzo ułatwiłyby pracę naukową i uatrakcyjniły wykłady dla studentów. Był 
człowiekiem wielu talentów – od muzycznego, przez aktorski i literacki, po kulinar-
ny. Jego pasją było fotografowanie. Miał wielki sentyment do Wilna, w którym się 
urodził. Doskonale znał miasto i jego historię, a odwiedziny w tym mieście były dla 
Niego zawsze dużym przeżyciem i formą prawdziwego wypoczynku.

Prof. Bohdan Łukaszewicz został szczególnie zapamiętany przez olsztyńskich 
muzealników związanych z Domem „Gazety Olsztyńskiej”, oddziałem Muzeum 
Warmii i Mazur. Współpracował z tą placówką od momentu jej powołania w 1992 
roku. W roku następnym z Jego inicjatywy w Domu „Gazety Olsztyńskiej”, przy 
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współudziale Instytutu Filologii Polskiej ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 
zorganizowano seminarium poświęcone prasie mniejszości narodowych w Polsce 
po 1945 roku. Brał aktywny udział w odbywających się w muzeum w latach 1993–
1999 odczytach pod wspólnym tytułem „Olsztyn znany i nieznany”. Uczestnicząc 
w narodzinach projektu był autorem jego tytułu, a głoszone przez Niego prelekcje 
cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy i zawsze kończyła je ożywiona dys-
kusja.

Przyczynił się do zbudowania i powiększania muzealnych zbiorów. Przez 
dwadzieścia lat przekazał do Domu „Gazety Olsztyńskiej” niemal 1400 obiektów. 
„Za wieloletnie wzbogacanie muzealnych zbiorów dokumentami życia polityczne-
go, społeczno-kulturalnego i naukowego naszego miasta, regionu, kraju”, w roku 
2008, uhonorowany został Tytułem Mecenasa Muzeum Warmii i Mazur.

Przed kilku laty ofiarował do biblioteki Domu „Gazety Olsztyńskiej”, zgroma-
dzone przez siebie książki poświęcone dziejom regionu oraz historii drukarstwa. 
W  2017 roku był konsultantem modernizowanej wystawy „Gazeta Olsztyńska” 
(1886-1939). Mimo postępującej choroby nieustająco interesował się przebiegiem 
prac. Niestety, ich efektów już nie zobaczył.

Prof. Bohdan Łukaszewicz od kilku lat chorował. Nie poddawał się. Niechęt-
nie rozmawiał o swoich zmaganiach zdrowotnych, a pytany, jak się czuje, zawsze 
z uśmiechem odpowiadał – „wyśmienicie”. 

Za swoją działalność naukową profesor Bohdan Łukaszewicz był wielokrot-
nie nagradzany i wyróżniany. Otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi (1979), Złoty Krzyż 
Zasługi (1986), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1999), Krzyż Oficer-
ski Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta (2008), Odznaką Honorową za 
Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Nagrodę im. Macieja Rataja 
(1992), Wyróżnienie w Konkursie i Nagrodę Instytutu Studiów Politycznych PAN 
(1992) oraz Nagrodę Prezydenta Olsztyna (2015). Jego biogram został zamieszczo-
ny w Wielkiej Encyklopedii Litewskiej (Visuotiné Lietuvių Enciklopedija, t. XIII, 
Vilnius 2008, s. 674).

Z małżeństwa zawartego w 1967 roku z Danutą z domu Krywczuk na świat 
przyszła córka Katarzyna i syn Paweł. Dla dzieci i wnucząt był najukochańszym, 
najcieplejszym Ojcem i Dziadkiem.

Małgorzata Strzyżewska
Norbert Kasparek

Ryszard Tomkiewicz
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Waplewo zyskało sławę jako rodowa siedziba Sierakowskich a od 1933 roku 
pozostająca we władaniu Donimirskich. Wcześniej posiadłościami władali Rabo-
wie, Niemojewscy, Zawadzcy, Chełstowscy, Bagniewscy1. Dopiero w 1760 roku, 
gdy Marianna Chrząstowska została żoną Teodora Sierakowskiego kompleks wa-
plewskich dóbr przeszedł w posiadanie Sierakowskich. Swą świetność Waplewo 
zyskało, gdy znajdowało się we władaniu kasztelana chełmińskiego Kazimierza 
Zawadzkiego. Kazimierz Zawadzki dzięki pracy Tadeusza Mączyńskiego przeszedł 
do historii jako autor licznych publikacji i to bardzo kontrowersyjnie ocenianych, 
skazywanych na zniszczenie nakładu a autora na potępienie. Natomiast działalność 
polityczna, gospodarcza Kazimierza Zawadzkiego wciąż czeka na opracowanie. 
Zawadzki stał się w drugiej połowie XVII wieku nie tylko jednym z najzamożniej-
szych w Prusach Królewskich a w województwie malborskim najbogatszym posia-
daczem, ale zyskał także rozgłos jako polityk, uczestnik sejmików i poseł na sejmy. 

Zawadzcy to przybysze w Prusach Królewskich, jak wielu ze szlachty z ziem 
Korony. Zawadzkich spotykamy na Mazowszu, w Małopolsce, na Litwie, Rusi. Do 
dużego znaczenia doszli w XVI wieku głównie za sprawą Aleksego Zawadzkie-
go, marszałka dworu królowej węgierskiej Izabeli Zapolya. W jego posiadaniu na 

1 T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, R. XXII, Poznań 1900, ss. 106–140; K. Niesiecki, Herbarz 
Polski, wyd. J. N. Bobrowicz, t. X, Lipsk 1845, ss. 104–107; T. Mączyński, Kazimierz Rogala Zawadzki. Jego życie 
i dzieła, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, T. XXXV, Toruń 1929, ss. 1–151; A. Bukowski, Waplewo. 
Zapomniana placówka kultury polskiej na Pomorzu Nadwiślańskim, Wrocław 1989; M. Kraiński, Panowie na Wa-
plewie, Waplewo Wielkie 2010; T. Oracki, Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych i ziemi malborskiej od 
połowy XV do końca XVIII wieku, t. 2, L–Ż, Olsztyn 1988, ss. 221–224

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2018, nr 1(299)

RTYKUŁY I MATERIAŁYA
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Mazowszu były wsie Grudowsko, Zawady, Żarnowo, Rąbień, Nowe Sioło, Umieszki, 
Pogorzel. Aleksy Zawadzki poślubił Dorotę Podoską. Z tego małżeństwa córka Anna 
została żoną znakomitego wojownika a zarazem starosty barskiego i trembowelskie-
go Bernarda Pretficza, syn Maciej gospodarował na Mazowszu a Wojciech związał 
się tak jak ojciec z Janem Zapolyą i wiele lat przebywał na Węgrzech. Tenże Wojciech 
pozostawił dwóch synów: Bartosza i Jana oraz córkę Annę, wydaną za mąż za Stani-
sława Ławskiego wojewodę mazowieckiego. Syn Bartosz wybrał drogę duchowną, 
został kanonikiem krakowskim, płockim, proboszczem pułtuskim. Przeżył lat 70, 
zmarł w Krakowie w 1596 roku i został pochowany w katedrze na Wawelu. 

Do jeszcze większego znaczenia doszedł Jan Zawadzki – brat Bartosza2. Jan 
przyszedł na świat w 1541 roku. Podobnie jak jego przodkowie okazał talent dyplo-
maty, podróżował po Europie, był na dworze cesarza Maksymiliana II. Wróciwszy 
z zagranicznych wojaży związał się z dworem króla Zygmunta Augusta i Stefana 
Batorego. Wraz z Batorym brał udział w wojnie gdańskiej i w kampaniach mo-
skiewskich. Po śmierci Batorego opowiedział się za Zygmuntem III. Witał Zyg-
munta III w Gdańsku, gdy ten ze Szwecji przybywał do Polski i towarzyszył królowi 
w drodze do Krakowa. Choć na królewskich dworach był poważany to wysokich 
urzędów nie pełnił, zadowolił się urzędem sędziego ziemskiego ciechanowskiego. 
Zdaniem Teodora Żychlińskiego miał odmówić przyjęcia nominacji na kasztelanię 
ciechanowską. Zmarł w Przasnyszu w 1615 roku przeżywszy lat 74. Właśnie Jan 
Zawadzki miał wejść w posiadanie dóbr ziemskich w Prusach Królewskich. Wa-
plewski kompleks dóbr miał dostać się w jego posiadanie przez małżeństwo z Iza-
bellą Guldenstern córką Mikołaja arcystolnika króla Jana III Wazy, rodzoną siostrą 
królowej szwedzkiej Gunilli. Z Izabellą Guldenstern miał jednego syna Jana póź-
niejszego wojewodę parnawskiego. Po śmierci Izabelli zawarł związek małżeński 
z kasztelanką gostyńską Jadwigą Stępowską. To był jego trzeci związek małżeński. 
Z Jadwigą Stępowską miał syna Bartosza i córkę Helenę3. 

Sędzia ciechanowski miał zbudować w Waplewie rezydencję, którą biogra-
fowie zwali zamkiem. Oprócz dóbr waplewskich w jego posiadaniu były też do-
bra na Mazowszu. Owe dobra mazowieckie przeszły w XVII wieku w ręce synów 
wojewody parnawskiego Jana Zawadzkiego. Poddać należy w wątpliwość ustale-
nia heraldyków i biografów co do wejścia w posiadanie przez sędziego ziemskie-
go ciechanowskiego Jana Zawadzkiego posiadłości w województwie malborskim. 
Badania Mariana Biskupa dotyczące rozmieszczenia własności ziemskich w Pru-
sach Królewskich w drugiej połowie XVI stulecia odnotowują w województwie 
malborskim tylko jednego Zawadzkiego jako właściciela 9 łanów w Trankwicach. 

2 T. Żychliński, op. cit., ss. 113–114
3 Ibidem, s. 114; K. Niesiecki, op. cit., s. 104
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W tych samych Trankwicach 12 łanów trzymała wdowa po Krzysztofie Czemie4. 
Waplewo w tym czasie było we władaniu Jana Raby syna Anzelma Raby. Tenże 
Jan Raba posiadał oprócz 8 łanów w Waplewie także 8 łanów w Tulicach, 11 ła-
nów w Ramotach5. Jan Raba był w latach 1548–1560 sędzią ziemskim malborskim6. 
Córka Jana Raby, Katarzyna wniosła Waplewo w wianie najpierw staroście dzierz-
gońskiemu Achacemu Czemie, potem drugiemu mężowi staroście kowalewskie-
mu Janowi Plemięckiemu, a gdy ten zmarł ożeniwszy się po raz trzeci, tym razem 
z  Maciejem Niemojewskim właśnie Niemojewscy weszli w posiadanie dóbr wa-
plewskich7. W posiadaniu Niemojewskich pozostawało Waplewo do 1641 roku. 
Wówczas to syn Macieja Niemojewskiego, Władysław sprzedał Waplewo, Krasną 
Łąkę, Tulice, Trankwice, Łabusztyn, połowę Ramot oraz Śledziówkę kasztelanowi 
gdańskiemu Janowi Zawadzkiemu za kwotę 78 tysięcy złotych. 

Maciej Niemojewski był synem Jana, kasztelana chełmińskiego i Katarzyny 
z Kostków. Studia uniwersyteckie odbył w Padwie. W latach 1608–1615 był dwo-
rzaninem Zygmunta III. Wielokrotnie posłował na sejmy z Prus Królewskich. Ak-
tywna działalność publiczna przyniosła mu starostwo starogardzkie, kowalewskie, 
nominację na podkomorstwo malborskie a w 1625 roku na wojewodę pomorskie-
go. Był też podskarbim Prus Królewskich, starostą rogozińskim i ekonomem mal-
borskim8. Z Maciejem Niemojewskim spotykali się Zawadzcy: sędzia ciechanowski 
Jan i jego syn zwany także Janem.

Jan Zawadzki, syn sędziego ciechanowskiego, zyskał duże uznanie jako po-
lityk, dyplomata i żołnierz. Bardziej niż ojciec związał się z Prusami Królewskimi. 
Jan Zawadzki urodził się w 1580 roku, studiował w Lowanium, odbył wojaż zagra-
niczny. Po powrocie z zagranicy zatrzymał się na dworze króla Zygmunta III. Wraz 
z nim w 1598 roku był w Szwecji, by osadzić go na tronie. Następnie brał udział 
w wojnach z Moskwą odznaczając się w oblężeniu Smoleńska. Jako poseł jeździł 
do elektora brandenburskiego, wysyłano go do Kurlandii, posłował do księstw nie-
mieckich, Anglii, Niderlandów. Wraz z królewiczem Władysławem Wazą podró-
żował po Niemczech, Austrii, Italii, Szwajcarii. Gdy wrócił do kraju wziął udział 
w wojnie ze Szwecją o ujście Wisły9, wystawiając własną chorągiew, brał udział 

4 M. Biskup, Rozmieszczenie własności ziemskiej województwa chełmińskiego i malborskiego w drugiej 
połowie XVI w. (Mapa i materiały), Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, R. 60, z. 2, Toruń 1957, s. 70; 
F.W. F. Schmitt, Geschichte des Stuhmer Kreises, Toruń 1868, s. 255.

5 M. Biskup, op. cit., ss. 69, 70.
6 Urzędnicy Prus Królewskich XV–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Mikulski, Wrocław 1990, s. 107.
7 A. Bukowski, op. cit., s. 9; M. Kraiński, op. cit., s. 32.
8 T. Oracki, op. cit., s. 59; Urzędnicy Prus Królewskich, ss. 55, 105, 136, 142; P. Czaplewski, Senatoro-

wie świeccy, podskarbiowie i starostowie Prus Królewskich w latach 1454–1772, Roczniki Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu, R. 26–28, Toruń 1919–1921, ss. 15, 19–20, 46; A. Bukowski, op. cit., s. 10.

9 A. Szelągowski, O Ujście Wisły. Wielka wojna pruska, oprac. A. Korytko, Dąbrówno 2012, ss. 62, 87, 
108, 141, 179, 204, 206, 211, 241–242, 245, 250, 255, 258–261.
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w walkach pod Malborkiem, Świeciem, Sztumem. Był obecny, gdy zawierano ro-
zejm polsko-szwedzki w Starym Targu w 1629 roku. Po zawarciu rozejmu gościł 
u siebie w Waplewie zarówno Szwedów jak i Polaków. W 1633 roku posłował do 
królowej szwedzkiej Krystyny, także do królów Francji Ludwika XIII i Anglii Karo-
la I. W misjach poselskich na zlecenie króla Władysława starał się, by Waza mógł 
osiąść na tronie szwedzkim. Po zawarciu kolejnego rozejmu polsko-szwedzkiego 
w Sztumskiej Wsi Zawadzki ponownie gościł w Waplewie króla Władysława IV 
oraz polskich i zagranicznych dyplomatów – holenderskich, szwedzkich, duńskich. 
Związanego z domem Wazów Zawadzkiego wysłał król Władysław IV do Paryża, 
by rokował w sprawie jego małżeństwa z Ludwiką Gonzagą. Misja Zawadzkiego 
nie powiodła się za pierwszym razem, dopiero kilka lat później Ludwika Gonzaga 
została żoną Władysława IV. Jan Zawadzki był niezwykle aktywny w dyplomatycz-
nych misjach, aktywnie uczestniczył w sejmikach generalnych Prus Królewskich, 
posłował na sejmy. Nic dziwnego, że otrzymał nominacje senatorskie. Z podstolego 
ciechanowskiego awansowano go w 1637 roku na kasztelana gdańskiego a w 1642 
roku został wojewodą parnawskim10. Albrycht Radziwiłł w swym pamiętniku pod 
datą 16 lipca 1642 roku napisał: Zszedł wtedy również Denhoff, wojewoda parnaw-
ski, wielki żołnierz i dobry mąż, ale też wielki kalwin. Przyszedł po nim kasztelan 
gdański Zawadzki, po nim zaś ekonom malborski, również heretyk11. Był też Jan Za-
wadzki starostą świeckim.

Przebywając w Kurlandii poznał Sabinę Zofię Schwerin z którą w 1614 roku 
zawarł związek małżeński. Sabina Zofia była córką Jana Ulricha – marszałka księ-
stwa inflanckiego i Barbary Konarskiej12. Związek małżeński trwał do roku 1629, 
gdy zmarła Sabina Zofia. Po śmierci Sabiny Zofii poślubił w 1630 roku Ewę Kon-
stancję de Bessen damę dworu królowej Konstancji. Dzieci miał tylko z pierwszą 
żoną – czterech synów i pięć córek. Córki: Emerencjanna, Anna, Sabina Zofia, He-
lena zmarły w młodym wieku. Helena Ludwika urodzona 15 maja 1627 roku zo-
stała żoną kasztelana sierskiego i starosty ciechanowskiego Ludwika Zielińskiego. 
Helena Ludwika zmarła w sierpniu 1648 roku. Pozostawiła czterech synów: Jana 
starostę ciechanowskiego, Konstantego arcybiskupa lwowskiego, Stanisława kasz-
telana sierskiego i Jakuba chorążego dobrzyńskiego. Z synów Jana Zawadzkiego 
z Sabiną Zofią Schwerin, najstarszy Jan został podkomorzym parnawskim, Włady-
sław Samuel przeżył lat 65 i zmarł w 1688 roku jako chorąży pomorski, Fryderyk 
Ernest żonaty z Anną Marią de Villers zmarł mając 24 lata w 1657 roku i został 

10 Urzędnicy Prus Królewskich, s. 91; Urzędnicy inflanccy XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Mikulski, 
A. Rachuba, Kórnik 1994, s. 82.

11 A.S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, oprac. A. Przyboś, R. Żelewski, t. 2: 1637–1646, Warsza-
wa 1980, s. 315.

12 T. Żychliński, op. cit., s. 115; K. Niesiecki, op. cit., s. 105; T. Oracki, op. cit., ss. 221–222; J.S. Dunin-Bor-
kowski, Rocznik szlachty polskiej, t. II, Lwów 1883, ss. 747–748. 
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pochowany w rodzinnej kaplicy w Przasnyszu. Schedę po ojcu – Janie, wojewo-
dzie parnawskim przejęli synowie Jan i Władysław Samuel. Wojewoda parnawski 
wszedł w posiadanie posiadłości po ojcu i krewnych Guldensternach. W 1627 roku 
władał kilkoma królewszczyznami w województwie chełmińskim w tym dobrami 
gracjalnymi Szynwałd. Jan Zawadzki władał też kompleksem dóbr waplewskich, 
zmarł w Waplewie 8 stycznia 1645 roku. Waplewo wraz Krasną Łąką, Tulicami, 
Śledziówką, Trankwicami, Łabusztynem częścią Ramot kupił wojewoda parnawski 
w 1641 roku od Władysława Niemojewskiego za 78 tysięcy złotych. W 1644 roku 
za 35 tysięcy złotych nabył od starosty puckiego Jana Działyńskiego Andrzejewo, 
Morany, Poliksy, Minięta i młyn tulicki13 . 

Po wojewodzie parnawskim wszystkie posiadłości odziedziczyli synowie: 
Jan, Władysław Samuel i Fryderyk Ernest. Najstarszy Jan nie ostał się na Waple-
wie. Jemu przypadły osady: Bajerze, Bągart i Zdzikowo oraz 50 tysięcy grzywien 
holsztyńskich należnych od elektora brandenburskiego. Najmłodszy Fryderyk stał 
się panem na Andrzejewie, Moranach, Ramotach, Poliksach, Miłkach, Trankwicach, 
Łabusztynie i dodatkowo otrzymał 12 łanów lasu, w sumie 178 łanów ziemi. Średni 
Władysław Samuel przejął Waplewo, Krasną Łąkę, Minięta, włóki w Śledziówce, 
Łozie i Tulice z młynem co dało 169 łanów14. Najmłodszy z braci Fryderyk Ernest 
żył tylko lat 24 i nie pozostawił potomków. Natomiast Władysław Samuel urodzony 
w 1623 roku prawdopodobnie zmarł w 1688 roku a więc przeżył braci. Władysław 
w czerwcu 1651 roku otrzymał nominację na chorążego pomorskiego i był nim 
przynajmniej do 1672 roku. We wrześniu 1676 roku chorążym pomorskim był już 
Franciszek Mirosław Czapski, który po roku awansował na podkomorzego mal-
borskiego15.Według Teodora Żychlińskiego Władysław Samuel mając lat 14 przejął 
od ojca dobra gracjalne królewskie Błonowo. W drugiej połowie XVI wieku była 
to wieś o obszarze 44 łanów16, leżąca w województwie chełmińskim. Tenże Włady-
sław w 1640 roku wszedł w posiadanie starostwa międzyrzeckiego w województwie 
poznańskim. W 1668 roku wraz z synami podkomorzego parnawskiego Jana Za-
wadzkiego otrzymał po stryjecznym dziadzie Bartoszu skarbniku ciechanowskim 
wsie Grudowsko, Zawady i Pogorzel. Władysław Samuel po Schwerinach władał 
majętnością Pompiany na Żmudzi17. Ożenił się z kasztelanką ciechanowską Fran-
ciszką Heleną Krasińską, wnuczką wojewody płockiego Stanisława Krasińskiego. 
Córka Władysława Samuela Helena poślubiła syna Andrzeja Łosia dziedzica dóbr 
Bruch (Bruk) w powiecie sztumskim, Władysława Stanisława Łosia, kasztelana 

13 A. Bukowski, op. cit., ss. 11–15.
14 Ibidem, s. 15.
15 Urzędnicy Prus Królewskich, s. 127.
16 M. Biskup, op. cit., s. 31.
17 T. Żychliński, op. cit., s. 125.
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chełmińskiego. Z Franciszką Heleną Krasińską doczekał się chorąży pomorski 
Władysław Samuel pięciu synów: Ludwika, Stanisława, Kazimierza, Jakuba i Woj-
ciecha. Kazimierz i Jakub zostali duchownymi. Władysław Samuel zapewne bar-
dziej związał się Mazowszem niż Prusami Królewskimi. Dobra odziedziczone po 
ojcu wyzbywał się na rzecz starszego brata Jana podkomorzego parnawskiego.

Do znaczniejszych sukcesów doszedł najstarszy syn wojewody parnawskiego, 
Jan. Ten urodzony w listopadzie 1616 roku, przeżył tylko lat 38. Jan otrzymał sta-
ranne wykształcenie, studiował w Lowanium, miał prywatnego wychowawcę, od-
był podróż po Europie. W 1637 roku dołączył do orszaku ojca i wraz z nim udał się 
do Anglii. Gdy wrócił do Prus Królewskich już w 1640 roku otrzymał nominację 
na podkomorzego parnawskiego18. Albrycht Stanisław Radziwiłł w pamiętniku od-
notował: Wnet za zgodą króla objął w 1645 roku, po ojcu starostwo świeckie a w lu-
tym 1649 roku otrzymał bogate starostwo puckie, z którego zrezygnował na sejmie 
elekcyjnym pod naciskiem posłów pruskich kanclerz wielki koronny Jerzy Ossoliński19. 
Albrycht Stanisław Radziwiłł w pamiętniku tak opisał sprawę starostwa puckiego: 
W końcu czytano punkty konfederacji; rozważano uchwały sejmików w sprawach 
prywatnych. Referendarz koronny sądził, iż należy przyjąć tylko te uchwały, które ty-
czą się obrony, zaciągania żołnierza, bezpieczeństwa. Stąd zrodziły się kłótnie wśród 
Prusaków, bowiem po śmierci wojewody chełmińskiego (Jana Działyńskiego), a przed 
śmiercią króla, starostwo puckie oddano kanclerzowi koronnemu (Jerzemu Ossoliń-
skiemu), oni zaś chcąc strzec prawa o indygenacie uchwałą na sejmikach postano-
wili nie dopuścić kanclerza; nawet prosili w imieniu ogółu wojewodę malborskiego, 
aby obsadził żołnierzem leżący nad morzem Puck i trzymał go do wstąpienia na 
tron nowego króla20. Do kwestii starostwa odniósł się sam marszałek Ossoliński. 
Radziwiłł nie omieszkał o tym napisać: Tymczasem spór o starostwo puckie, które 
z polecenia ziem pruskich dzierżył wojewoda malborski Prusacy chcieli pominąć mil-
czeniem. Kanclerz, któremu zmarły król przed śmiercią przeznaczył starostwo, nie 
zgodził się mówiąc: Nie jestem uzurpatorem ani gwałcicielem węzła i więzów skon-
federowanych prowincji, lecz z prawa oczekiwałem wprowadzenia mnie przez skarb 
w posiadanie; jego wysłannik nie został dopuszczony, a raczej miejscowość siłą zajęta, 
załoga zaś skądś sprowadzona. Bąkowski zaprzeczał temu zdarzeniu, podskarbi ko-
ronny potwierdzał; wreszcie pozwolono, żeby Bąkowski odniósł się do pruskiego sej-
miku21. Spór zszedł na prawa pruskie i prawo indygenatu a gorliwym obrońcą tych 
praw był poseł Jan Ignacy Bąkowski. Na sejmie elekcyjnym, który rozpoczął obrady 

18 Ibidem, s. 120; K. Niesiecki, op. cit., s. 105; T. Oracki, op. cit., s. 222; Urzędnicy inflanccy, s. 69.
19 S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza 

Wazy. Prawo–doktryna–praktyka, Wrocław 2000, t. II, ss. 36–38.
20 A.S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, oprac. A. Przyboś, R. Żelewski, Warszawa 1980, t.  3: 

1647–1656, s. 92.
21 Ibidem, ss. 107–108.
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6  października 1648 roku znów została podniesiona sprawa starostwa puckiego, 
spór zaostrzył się, sesje sejmowe przerywano, by dojść do porozumienia. 

Jan Zawadzki aktywnie uczestniczył w życiu sejmikowym Prus Królewskich, 
brał udział w sejmach. Podkomorzy parnawski uczestniczył w obradach sejmów 
1648 1649, 1650, 1652 (drugi sejm), 1653, 1654 w pierwszym i drugim sejmie zwo-
łanym w tym roku22. On też bronił prawa indygenatu przy nominacjach na urzędy 
w Prusach Królewskich. Pod naciskiem posłów pruskich Jerzy Ossoliński zrzekł 
się prawa i pretensji do starostwa puckiego. W lutym 1649 roku starostwo puckie 
otrzymał podkomorzy parnawski Jan Zawadzki23. Wspomniany Albrycht Radzi-
wiłł nie omieszkał o tym nadmienić w taki sposób: Podkomorzy parnawski, także 
Prusak (był bowiem potajemnie mianowany starostą puckim, gdy ja dla przyjaźni 
z Weiherami zrezygnowałem z Pucka, którą to miejscowość mi ofiarowano w zamian 
za moją dzierżawę Tucholę, wyznaczoną przez sejm jako wiano dla królowej) sprze-
ciwiał się mówiąc, iż nie możemy narzucać prawa królowi24. 

Radziwiłł nazwał Jana Zawadzkiego Prusakiem czyli mieszkańcem Prus Królew-
skich. Będąc starostą puckim w marcu 1651 roku został wyznaczony posłem w miejsce 
starosty sztumskiego Zygmunta Guldensterna, do rokowań ze Szwecją. Negocjacje pol-
sko-szwedzkie miały odbywać się w Lubece. Wyjazd do Lubeki był kosztowny przeto 
król Jan Kazimierz zwrócił się do stanów Prus Królewskich, by pokryły koszta legacji 
Zawadzkiego25. Sejmik generalny początkowo nie chciał spełnić prośby króla, uchwalił 
jednak pół poboru na koszt poselstwa ze wskazaniem, by król z tej sumy przydzielił 
pewną kwotę Zawadzkiemu. Nie jest wiadomo czy Zawadzki jakieś pieniądze otrzy-
mał. W 1651 roku wyjechał do Lubeki, ale gdy przybył do Rostoku otrzymał wiado-
mość, że polscy wysłannicy w komplecie negocjują ze Szwedami i nie ma potrzeby, by 
Zawadzki jako piąty delegat dołączył do polskiej komisji. Zawadzki zatem musiał wra-
cać do domu, ale koszta podróży i tak poniósł. Angażując się w działalność polityczną, 
która była kosztowna nie zaniedbywał swych posiadłości ziemskich.

W 1639 roku Jan Zawadzki ożenił się z Teresą Szczawińską córką wojewody 
brzesko-kujawskiego i Zofii Sokołowskiej kasztelanki gostyńskiej. Po jego śmierci 
Teresa wyszła za mąż za Jana Konarskiego podkomorzego pomorskiego. Jan Za-
wadzki pozostawił trzech synów: Kazimierza, Stanisława i Jana oraz dwie córki: 
Różę oraz Konstancję. Róża zmarła dzieciństwie a Konstancja poślubiła kasztelana 
słońskiego Mikołaja Tulibowskiego. Małżeństwo z Teresą Szczawińską poprawi-
ło materialną sytuację podkomorzego parnawskiego. Od 1649 roku miał on już 

22 S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, op. cit., s. 380.
23 J. Włodarski, Jakub, Mikołaj i Ludwik Wejherowie. Mężowie stanu Prus Królewskich i dowódcy wojskowi 

Rzeczypospolitej, Gdańsk 2016, s. 135; S. Ciara, Kariera rodu Wejherów 1569–1657, Warszawa 1980, s. 93.
24 A.S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 3, s. 181.
25 G. Lengnich, Geschichte der preussischen Lande Koeniglich–Polnischen Antheils unter der Regierung Ja-

hannis Casimiri, Bd. VII, Danzig 1734, s. 75.
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starostwo puckie, które według lustracji z roku 1664 miało przynosić 21 190 zło-
tych rocznych dochodów26. On też zaczął skupiać w swym posiadaniu dobra ziem-
skie po dwóch braciach. Od Władysława i Fryderyka kupował lub zamieniał się 
z nimi dobrami ziemskimi tak, by większość schedy po wojewodzie parnawskim 
znalazła się w posiadaniu Jana Zawadzkiego najstarszego syna wojewody. W wigilię 
św. Jana roku 1650 a więc pięć lat po śmierci wojewody, podkomorzy parnawski 
Jan Zawadzki wraz z małżonką wydzierżawiają kilka wsi szlacheckim sąsiadom. 
W aktach sądu grodzkiego dzierzgońskiego stosowne porozumienia zostały zapisa-
ne. Wiemy, iż 23 czerwca 1650 roku Jan Zawadzki wraz z żoną Teresą Szczawińską 
wydzierżawili wieś swą dziedziczną Tylendorf (Tulice) w województwie malborskim 
leżącą z przynależytościami, karczmą inwentarzem panu Michałowi Strzembowskie-
mu w sumie 4 tysiące złotych polskich już odebranych27. Uzgodniono, że Strzem-
bowski będzie dzierżawił wieś do 1653 roku. Zawadzcy zgadzali się: pozwala na 
wolne łowienie ryb na stawie tylendorfskim, wolnego mieliwa zboża i słodu w młynie 
tylendorfskim. Waruje, by lasów nie pustoszył. Co by nowego zbudował koszta zosta-
ną zwrócone, nie ma nic budować bez porozumienia z Podkomorzym28. Po śmierci 
wojewody parnawskiego Tulice wraz z młynem dostały się w posiadanie Władysła-
wa Zawadzkiego chorążego pomorskiego. Od brata przejął wieś Jan. W kontrakcie 
dzierżawnym odnotowano: A, że pola urodzajne poniekąd drzewem pozarastały, 
tedy wolno będzie panu Strzembowskiemu onych tak wiele uprzątnąć ile ich będzie 
mógł sobie zasiać i to drzewo na swój pożytek obróci. Tak jednak, iż to rumowanie 
drzewa i pola, nie od lasu ale od ról i pola ma się zaczynać29. W umowie zawarto 
też A po wyjściu lat trzech jeżeliby pana Podkomorzego pomienione dobra mieliby 
wykupić powinni go będą wprzód dwunastu niedziel woźnem i szlachtą anonsować 
i tę awizację najdalej we dwie niedziele w grodzie kiszporskim zapisać. Gdyby chciał 
przedłużyć Strzembowski dzierżawę ma czynić podobnie30. 

W tym samym dniu w Waplewie została uzgodniona druga umowa dzierżaw-
na. Podkomorzy parnawski wraz z małżonką wydzierżawili wsi swoje dziedziczne 
Szynwezę i Minięta w województwie malborskim leżące ze wszystkimi przynależyto-
ściami do nich, poddanymi, czynszami, inwentarzem, pomienionemu Jakubowi Po-
błockiemu za sumę 15 tysięcy złotych polskich31. Wsie te: Krasna Łąka i Minięta, od 

26 T. Mączyński, op. cit., s. 19; B. Ślaski, Lustracja starostwa puckiego z roku 1664, Zapiski Towarzystwa 
Naukowego Toruńskiego, t. II, nr 9, Toruń 1911–1913, s. 175.

27 Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej AP Gdańsk) Akta sądy grodzkiego w Dzierzgoniu I/14/3, 
k. 214v, kontrakt dzierżawny wpisany do akt 23 VIII 1650 roku; S. Achremczyk, Spory i konflikty szlachty malbor-
skiej w drugiej połowie XVII wieku, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2010, nr 4, s. 422.

28 Ibidem.
29 Ibidem.
30 Ibidem. 
31 AP Gdańsk, Akta sądu grodzkiego w Dzierzgoniu, I 14/3, k. 202 kontrakt dzierżawny, Dzierzgoń 23 VII 

1650.
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Władysława Samuela Zawadzkiego przeszły dość szybko w posiadanie podkomo-
rzego parnawskiego Jana Zawadzkiego. Krasna Łąka to wieś 35 łanowa a Minię-
ta miały 20 łanów. Pobłocki wydzierżawił owe wsie na trzy lata, zapłacił gotówką 
15 tysięcy złotych polskich z obowiązkiem każdego roku dopłacenia po tysiąc zło-
tych, gdyż dochód z tych wsi był wyższy niż pięć tysięcy złotych rocznie. W kontr-
akcie zapisano, że podkomorzy do stołu pana Pobłockiego wolnego łowienia ryb na 
stawie u pily, malemi siatkami, tylendorfskim i na jeziorze tymże. Także wolnego 
meliwa zboża i słodu we młynie tylendorfskim. To sobie jednak warując aby stante 
possesione sua pan Pobłocki lasów przedawania ani rozdawania nie pustoszył i ow-
szem przy domowej jego potrzebie, aby kto postronny szkody nie czynił32. Dalszy za-
pis wiele mówi o charakterze Jana Zawadzkiego. W umowie dzierżawnej Pobłocki 
zobowiązał się: Budynki pilnować, poddanych do niezwyczajnych robót przymuszać 
nie ma i zboża onemi krom Elbląga albo Malborka dalej wozić nie powinien. A co 
by pan Pobłocki swym kosztem nowego zbudował albo cudzym rzemieślnikiem (nie 
poddanym) poparł to wszystko przy wykupnie dóbr pomienionych pan podkomorzy 
według wynalazku przyjacielskiego powrócić powinien będzie. Pozwala Pobłockiemu 
piwo wolno robić w browarze33. W umowie Pobłocki zobowiązał się nie obciążać 
poddanych nowymi szarwarkami i obowiązkami. 

W Waplewie również 23 czerwca 1650 roku Jan Zawadzki z Teresą Szcza-
wińską wydzierżawili małżeństwu Michałowi Klińskiemu i Elżbiecie Kozłowskiej 
wsie Andrzejewo i Morany na okres dwóch lat za kwotę sześciu tysięcy złotych. 
Przy podpisywaniu umowy Klińscy zapłacili gotówką pięć tysięcy złotych. Warun-
ki dzierżawne były podobne do poprzednich umów34. Andrzejewo i Morany po 
śmierci wojewody parnawskiego dostały się podziałem spadkowym najmłodszemu 
z synów, Fryderykowi. Podkomorzy parnawski był zatem w potrzebie finansowej 
skoro wydzierżawił w jednym czasie aż pięć wsi. Być może w taki sposób szukał 
pieniędzy na koszta podróży dyplomatycznej do Lubeki. Nie tylko wydzierżawiał, 
ale i pożyczał. Takim zasobnym w gotówkę był Jan Tesmer sekretarz królewski 
i  ławnik tczewski. Od tego pożyczył w tym samym czasie 2150 złotych polskich 
z zobowiązaniem oddania w lutym 1652 roku, drugą sumę 500 złotych miał oddać 
w czerwcu 1651 roku. Pierwszy i drugi dług został zapisany na dobrach ziemskich 
Zawadzkiego35. Wspomniany Jan Tesmer pożyczał też i innym. Chorąży malborski 
Jan Felden Zakrzewski wpisem do akt sądu grodzkiego w Dzierzgoniu przyznawał, 
że pożyczył w sierpniu 1649 roku od sekretarza królewskiego i wiceekonoma mal-

32 Ibidem. 
33 Ibidem, k. 203.
34 AP Gdańsk, akta sądu grodzkiego w Dzierzgoniu I 14/3, k. 200, Dzierzgoń 23 VII 1650; S. Achremczyk, 

op. cit., s. 422.
35 AP Gdańsk, Akta sądu grodzkiego w Dzierzgoniu, I 14/5, k. 322, 323.
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borskiego Jana Tesmera sto złotych. Wcześniej, gdyż w 1644 roku wziął od Tesmera 
łaszt cały jęczmienia, korcy 5 grochu36. Warto zwrócić uwagę, że Zawadzki wydzier-
żawiał dobra ziemskie i pożyczał pieniądze od szlachty województwa pomorskie-
go, gdyż Pobłoccy mieszkali w powiecie mirachowskim, tczewskim i Tesmer miał 
posiadłości w powiecie tczewskim 

Podkomorzy parnawski u schyłku swego życia a umarł będąc młodym czło-
wiekiem, gdyż miał lat 38, przejął od braci drogą zamiany, kupna wszystkie wsie, 
które były w dyspozycji jego ojca. Jan Zawadzki odtworzył kompleks dóbr waplew-
skich, był na tyle zamożny, iż budując rezydencję w Waplewie chciał podkreślić swą 
pozycję nie tylko w województwie malborskim, ale i Prusach Królewskich. O ile 
wojewoda parnawski był innowiercą o tyle jego syn, podkomorzy parnawski był 
katolikiem. Pod aktem konfederacji uchwalonej na sejmie konwokacyjnym w lip-
cu 1648 roku podpisał się; Jan Rogala Zawadzki, podkomorzy parnawski, starosta 
świecki, poseł województwa malborskiego, salvis iuribus Ecclesiae Romanae Catholi-
cae et immunitatibus Terrarum Prussiae37. Natomiast pod elekcją Jana Kazimierza 
złożył podpis: Jan z Grudowska Zawacki, podkomorzy parnawski, starosta świecki38. 
Jan Zawadzki zmarł 30 marca 1654 roku. Pisano o nim, że był to mąż wielkich 
zdolności i wysokiego wykształcenia i nie małego już w całych Prusach używał miru, 
gdy śmierć przedwczesna przerwała pasmo jego treściwego życia w kwiecie wieku39. 
Przeczuwając śmierć wystarał się na królewskim dworze o ius communicativum 
na starostwie puckim dla żony Teresy. Teresa 30 marca 1654 roku taką królew-
ską zgodę otrzymała. W dokumencie wystawionym w Warszawie 30 marca 1654 
roku Zawadzki tytułowany jest Camerae Regiae Maiestatis Aulicus. Zatem Teresa 
weszła w posiadanie starostwa puckiego. Do zarządzania starostwem upoważniła 
Erazma Janowskiego. Stosowny dokument król Jan Kazimierz wystawił 30 stycznia 
1655 roku. Jednocześnie otrzymała zgodę na wydzierżawienie starostwa dowolnej 
osobie, co też uczyniła 4 lutego 1655 roku. Owdowiała Teresa ze Szczawińskich 
Zawadzka nie była w stanie dobrze zarządzać kompleksem dóbr waplewskich i sta-
rostwem puckim jednocześnie. 

Podkomorzy parnawski pozostawił trzech synów. W 1647 roku urodził się 
Kazimierz, w 1649 roku Jan, trzeci syn otrzymał imię Stanisław. Miał też dwie 
córki – Różę zmarłą w dzieciństwie i Konstancję, ta wyszła za mąż za kasztelana 
słońskiego Mikołaja Tolibowskiego, synowca biskupa poznańskiego Wojciecha To-
libowskiego. Cała scheda po zmarłym podkomorzym parnawskim dostała się sy-
nom. Matka, zmarła w 1668 roku. Synowie wraz z siostrą długo nie mogli uzgodnić 

36 AP Gdańsk, Akta sądu grodzkiego w Dzierzgoniu, I 14.5, k. 327, 328. 
37 Volumina Legum, t. IV, s. 180; T. Mączyński, op. cit., s. 16.
38 Volumina Legum, t. IV, s. 251.
39 T. Mączyński, op. cit., s. 18.
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podziału majątków. Dopiero 4 lipca 1675 roku w Waplewie stanęło porozumienie 
między braćmi Kazimierzem i Janem. Najstarszy Kazimierz wraz ze starostwem 
puckim otrzymał Waplewo, Ramoty, Tulice z młynem, Andrzejewo, Morany i Po-
liksy. Jan natomiast stał się właścicielem Krasnej Łąki, Minięt, Miłek, Łabusztyna, 
Śledziówki a także młyna, tartaku Trankwice40. Co z majątku ojcowskiego otrzy-
mała Konstancja, od 1670 roku żona Mikołaja Tolibowskiego trudno stwierdzić. 
Najmłodszy syn podkomorzego Stanisław został księdzem, wstąpił do zakonu Je-
zuitów41. W tym podziale majątku Stanisław otrzymał jakiś niewielki dział i czuł się 
pokrzywdzony. Ponieważ podjął decyzję o wstąpieniu do zakonu Jezuitów bracia 
nie chcieli, by tenże, swój dział wniósł jezuitom

Wspomniany Stanisław był niepokornym zakonnikiem. Przez pewien czas 
był nawet sekretarzem króla Jana III Sobieskiego. Z braćmi wiódł nieustanny spór 
o majątek po ojcu. Brat Kazimierz okazywał mu pewne względy i popierał, by zo-
stał proboszczem w pobliżu Waplewa popadając w konflikt z biskupem chełmiń-
skim Kazimierzem Opalińskim42. Kazimierz Zawadzki będąc wówczas kasztelanem 
chełmińskim uznając, iż prawo patronatu nad probostwem jest przynależne jemu, 
za wszelką cenę chciał osadzić na probostwie brata, jezuitę. Tymczasem biskup 
chełmiński mianował proboszczem innego zakonnika, reformatę ojca Floriana. 
Zdenerwowany takim obrotem sprawy kasztelan w niedzielę palmową, 23 marca 
1687 roku w otoczeniu rajtarów najechał kościół, poturbował proboszcza Floriana, 
zabrał mu klucze. Biskup odpowiedział równie gwałtownie, zbrojnie przywrócił 
na probostwo Floriana, jezuitę Stanisława Zawadzkiego uwięził a Kazimierza Za-
wadzkiego pozwał przed Trybunał Koronny. Trybunał przyznał rację biskupowi 
wydając wyrok skazujący kasztelana chełmińskiego na infamię, anulując ewentual-
ne listy żelazne, które mógłby pozyskać Kazimierz Zawadzki i nakazał wojewodzie 
malborskiemu Ernestowi Denhoffowi wykonanie wyroku. Gdy wojewoda ociągał 
się z egzekucją, biskup zorganizował zbrojny najazd na Waplewo, by wymierzyć 
sprawiedliwość. Kasztelan był jednak na taką okoliczność przygotowany i najazd 
skutecznie odparł. Wyrok trybunalski był jednak dla niego olbrzymim obciąże-
niem a biskup Opaliński nie chciał ugody. Zawadzki uznał, że najlepszym wyjściem 
z sytuacji będzie przeproszenie biskupa. Okazję do takiego gestu stwarzał sejmik 
generalny zwołany do Grudziądza w czerwcu 1687 roku. Przeproszenie odegrał 
teatralnie. Gdy biskup wyszedł z procesją dookoła grudziądzkiego kościoła św. 
Mikołaja Zawadzki upadł przed nim na kolana i po łacinie prosił o przebaczenie. 
Widząc, że Opaliński nie jest skory do przebaczenia płacząc tym razem nie ustawał 

40 Ibidem, ss. 63–64.
41 A. Bukowski, op. cit., s. 16.
42 S. Achremczyk, Kazimierz Zawadzki – polityk, pisarz, kłótliwy sąsiad, w: Między Barokiem a Oświece-

niem. Sarmacki konterfekt, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2002, s. 127.
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w prośbie. Biskup ujrzawszy tak wielką skruchę też zapłakał i przebaczył. Konflikt 
w ten sposób został zakończony43. 

Brat Stanisław proboszczem nie został. Czekał jednak na okazję, by dochodzić 
swych majątkowych pretensji. Nie wiodło się mu u jezuitów, został nawet z zakonu 
wyrzucony. Przywrócono go jednak, po czym znalazł się w malborskiej rezydencji 
jezuitów i tejże rezydencji 7 września 1693 roku, po śmierci braci Kazimierza i Jana 
zapisał 60 000 złotych lokowanych na dobrach wsi Trankwice i Witki44.Wdowa po 
Kazimierzu Zawadzkim, Katarzyna Ludwika Schlieben, która powtórnie wyszła za 
mąż za starostę kiszewskiego Stanisława Działyńskiego, zaskarżyła zapis do Try-
bunału Koronnego. Trybunał wydał wyrok po myśli jezuity45. Stanisław Zawadzki 
zmarł 8 sierpnia 1698 roku. W kronice malborskich jezuitów ten fakt tak odnoto-
wano: Tegoż samego 1698 roku, dnia 8 sierpnia, odszedł z życia Dostojny i Przewie-
lebny Zawadzki, wydalony niegdyś z naszego Towarzystwa w Prowincji Litewskiej, 
który przed pięciu laty dobra swoje Trankwice, Witki. Rezydencji naszej na sposób 
poręczenia w sumie sześćdziesięciu tysięcy polskich w pieniądzu pruskim zapisał i do-
puścił do wprowadzenia w te dobra, a w swoim testamencie tę samą wolę swoją upra-
womocnił46. 

Trankwice były w tym czasie w posiadaniu spadkobierców Jana Zawadzkiego 
– Konstancji i Marcina Chełstowskich, Konstancja była córką Jana Zawadzkiego 
brata kasztelana chełmińskiego Kazimierza. O śmierci Stanisława Zawadzkiego je-
zuici malborscy dowiedzieli się pięć dni po jego zgonie. O śmierci jego [zapisano 
w kronice jezuitów] aż piątego dnia po niej doszła nas wiadomość, tę bowiem troskę 
zastosowali kapłani, którzy go przygotowywali i tam po śmierci przebywali, by żadna 
w tej sprawie wiadomość do nas nie dotarła, nie byli bowiem tak nam przyjaźni, by 
zabezpieczyli nam posiadanie tych dóbr, a nawet przeszkadzali jak mogli47. Jezuici 
otrzymawszy wiadomość o śmierci Stanisława Zawadzkiego natychmiast wysłali 
dwóch ojców, by przejąć posiadłości ziemskie. Tymczasem w Trankwicach była 
już Konstancja Chełstowska i jej mąż Marcin. Wysłanników jezuitów zmusili do 
opuszczenia posiadłości. Rozpoczął się długoletni spór, procesy sądowe. 

Zawierucha wojenna związana z najazdem Szwedów, walkami wewnętrzny-
mi polskimi sprawiła, że jezuici dopiero w 1710 roku mając jakieś zapewnienie 
wygranej, przez ks. Feliksa Ignacego Kretkowskiego, który był prezesem Trybunału 
Koronnego, proces o Trankwice wznowili. W kronice jezuickiej odnotowano to: 
Wielebny Ojciec Superior wznowił zaniedbany dotychczas spór po hałasie prawnym, 

43 Ibidem, s. 127. 
44 T. Mączyński, op. cit., s. 64.
45 Ibidem, ss. 64–65; T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, t. XXII, s. 121.
46 Dzieje malborskiej rezydencji Towarzystwa Jezusowego 1647–1744, przekład bp J. Wojtkowski, Olsztyn 

2013, s. 79.
47 Ibidem, s. 79. 
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po próbie środków pokojowych, wreszcie za radą pana Stefana Majchrowicza, archi-
wisty koronnego, z Wielmożnym Panem Chełstowskim, wznowienie podane zostało 
do sądów generalnych Królestwa, dotyczące dóbr Trankwice, na pisemnej podstawie, 
że przez świętej pamięci księdza Stanisława Zawadzkiego, naszego wydalonego, Re-
zydencja ma ulokowaną sumę 60 tysięcy… Przyjął to brzemię gorliwego załatwiania 
sprawy w Trybunale wielebny ojciec Marczewski, mając pełnomocnictwo, i wygrałby 
szczęśliwie, gdyby sędziowie nie zostali przekupieni przez przeciwną stronę. Również 
obrońcy nasi zobaczyli, że sprawie naszej grozi niebezpieczeństwo, dla większego 
sprzyjania areopagu Piotrkowskiego. Stronie przeciwnej, przysądzili zgoła, że try-
bunał ma zaniechać rozpoczętej sprawy48. Jezuici nie poniechali sprawy. Ku swe-
mu zaskoczeniu sprawę miał rozstrzygnąć Trybunał obradujący w Lublinie a nie 
w Piotrkowie. Jezuici otrzymali nawet zapewnienie od księdza Kretkowskiego, 
że będzie ich sprawę popierał, uczynił to w jezuickiej rezydencji i to w obecności 
kasztelana elbląskiego Jana Chryzostoma Czapskiego. W kronice jezuickiej nad-
mieniono, iż Kretkowski jakby zaufany nasz przyjaciel (jak sam wyznawał) przybył 
do nas, spożył wieczerzę z Jaśnie Wielmożnym Kasztelanem Sztumskim [powinno 
być elbląskim – przyp. S.A.] i panem Majchrowiczem i oświadczył, że jest opieku-
nem wszystkich naszych spraw, chce w Trybunale być obrońcą oraz dodał, iż żadna 
dotychczas rozpatrywana sprawa Towarzystwa, gdy on był prezydentem, nie padła. 
Dlatego i sprawy naszej Rezydencji chce chronić i wspierać. I któż nie wierzyłby sło-
wom? Wielebny Ojciec Superior zaufał tym obietnicom, lecz zwodniczym (bo okazał 
się kłamcą i najzagorzalszym przeciwnikiem naszej sprawy)49. W Trybunale wyrok 
zapadł korzystny dla Chełstowskich. Z wyrokiem jezuici pogodzili się dopiero 
w  1723 roku50 . Jezuitom malborskim testamentem dwa tysiące złotych zapisała 
wojewodzina parnawska Sabina Zofia Schwerin. Syn podkomorzy parnawski i sta-
rosta świecki Jan Zawadzki owe dwa tysiące złotych zapisał na dobrach waplew-
skich w 1648 roku51.

Z jezuitami malborskimi proces sądowy prowadzili sukcesorowie Jana Za-
wadzkiego brata Kazimierza i Stanisława. W 1675 roku, gdy uzgodniono podział 
dóbr po podkomorzym parnawskim. Jan Zawadzki zobowiązał się wypłacić pew-
ną kwotę zapewne owe 60 tysięcy złotych polskich na rzecz brata Stanisława. Pie-
niędzy tych ulokowanych na wsi Trankwice nigdy Stanisław nie otrzymał. On już 
zaczął się procesować z sukcesorami Jana, a po nim jezuici którym zapisał Tran-
kwice. O Janie Zawadzkim pisano, że jest panem na Krasnej Łące. Jan był drugim 

48 Ibidem, ss. 146–147.
49 Ibidem, ss. 147–148.
50 Ibidem, s. 180.
51 AP Gdańsk, Akta sądu grodzkiego w Dzierzgoniou I 14/5, k. 89, wypis z akt sądowych Dzierzgoń 10 IX 

1663. Oświadczenie Jana Zawadzkiego sporządzone zosatało w Waplewie 20 Vi 1648 roku i wpisane do akt grodz-
kich w Dzierzgoniu.
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synem podkomorzego parnawskiego, urodził się w 1649 roku, ożenił się z Teresą 
Gosławską córką sędziego ziemskiego malborskiego Andrzeja. Andrzej z Watko-
wic Gosławski w kwietniu 1634 roku został wybrany ławnikiem sądu ziemskiego 
malborskiego i był nim do 1661 roku. W tym roku miał otrzymać nominację na 
sędziego malborskiego. Rzeczywiście w 1661 roku w księdze sądowej odnotowano 
awans Gosławskiego, ale po śmierci Hektora Sudka–Wilczewskiego nominację na 
sędziego otrzymał w marcu 1662 roku Mikołaj Bąkowski. Bąkowski był sędzią do 
8 października 1677 roku. Zatem Gosławski nie wszedł w rzeczywiste posiadanie 
urzędu sędziego ziemskiego malborskiego co nie przeszkadzało mu tytułować się 
sędzią52. Nie miał też szczęścia do awansu urzędniczego Jan Zawadzki. 

Jan Zawadzki zięć Gosławskiego i brat Kazimierza 30 października 1669 
roku miał otrzymać nominację na chorążego malborskiego. Tymczasem spór o tę 
godność toczyli między sobą Marcin Kazimierz Grabowski i Jan Stefan Komorski. 
Otóż po śmierci Jana Feldena Zakrzewskiego (a zmarł on 2 sierpnia 1662 roku) 
chorążym został Fabian Pieczewski. Godności nie objął, gdyż w 1663 roku nomi-
nację otrzymał Marcin Grabowski, wcześniej bo w 1660 roku Jan Komorski miał 
ów urząd przyrzeczony co potwierdzono mu w maju 1663 roku. Zatem było dwóch 
chorążych malborskich a w październiku 1669 doszedł trzeci – Jan Zawadzki. No-
minacja Zawadzkiego doprowadziła do długotrwałego sporu. Zawadzki tytułował 
się chorążym malborskim aż do śmierci, do 21 kwietnia 1686 roku. Tymczasem 
po śmierci Komorskiego chorążym został mianowany, 10 listopada 1681 roku, za 
życia Jana Zawadzkiego, Aleksander Czapski53. Zawadzki nie udzielał się w życiu 
politycznym Prus Królewskich. Zmarł 21 kwietnia 1686 roku. Tegoż dnia żona Te-
resa Gosławska dokonała w obecności dwóch ławników sądu ziemskiego malbor-
skiego Jana Szeliskiego i Macieja Kalksteina spisu mienia pozostawionego przez 
zmarłego. Dzień później stosowny dokument został wpisany do ksiąg grodzkich 
w Dzierzgoniu. Z inwentarza wynika, że Jan Zawadzki był człowiekiem zamoż-
nym. W inwentarzu wyliczono: kontusz aksamitny sobolami podszyty koloru szkar-
łatnego, drugi aksamitny czarny rysiami podszyty, kontusz sukienny półszkarłatny 
czerwony… kontusz ciemnozielony szlamami podszyty, kontusz fiołkowy materialny 
ze złotymi kwiatami, żupan łamowy biały, żupan zielony atłasowy, żupan niebieski 
atłasowy, żupan karmazynowy atłasowy w którym go pochowano. Czapka sobola 
sukienna niebieskiej maści, znowu dwie czapce nahajskie sobolowe54. Paradował 
też Jan Zawadzki w stroju husarskim usarskie z rzędem karmazynowe aksamitne 

52 Urzędnicy Prus Królewskich, ss. 99, 108; T. Żychliński, op. cit., s. 121. Żychliński podał, iż Andrzej Go-
sławski był sędzią ziemskim malborskim.

53 Urzędnicy Prus Królewskich, ss. 95–96.
54 AP Gdańsk, Akta sądu grodzkiego w Dzierzgoniu I/13, k. 27 inwentarz po śmierci Jana Zawadzkiego 

chorążego malborskiego spisany, Dzierzgoń 22 IV 1686.
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turkusami i rubinami sadzone, kulbaka purpurowa i rząd do niej srebrny złocisty, 
druga kulbaka perłowe maści rządzik do niej srebrny także polowa kulbaka55. Nie 
brakowało złota: sygnet nieboszczyka i obrączka i pierścień oko w nim szmaragdo-
we… u kontusza aksamitnego szkarłatnego guzy sześć złotych z diamentami także 
u  drugiego kontusza guzików aspisowych z rubinkami 12, drugich guzików aspi-
sowych zielonych 7, kobierców pobrukanych pięć. Wyliczono jaka srebrną stołową 
zastawę miał Zawadzki, posiadał więc miednicę, lichtarz, par łyżek srebrnych 5, 
szafa złocista, czarków srebrnych małych 6, siódmy większy, konewka srebrna zło-
cista, czara złocista wielka, kaust srebrny, kałamarzyk srebrny i piasecznik, ślimak 
oprawny w srebro, orzech indyjski także oprawny w srebro, pałasz oprawny złocisty 
u biskupa chełmińskiego, szabla polowa56. Jak przystało na szlachcica musiał mieć 
broń. Naliczono iż posiadał strzelby, pistoletów trzosowych para, kołowych para, 
muszkietów sześć, gwintówek dwie, bandoletów dwa. Spisano też ile posiadał na-
czyń cynowych, obić w pokojach, zegarów posiadał siedem. We wsiach Trankwice, 
Krasna Łąka owiec było 616, wołów 54, krów dojnych i młodych 43, jałowic 5, cieląt 
40, gąsiorek sześć, koni naliczono 36, świń dwie kopy, gęsi półtora kopy, kur też 
półtora kopy, kaczek trzy mendle, indyków 30. W inwentarzu zabrakło wyliczenia 
jakie posiadłości ziemskich miał i jak wyglądał i był wyposażony jego dwór. 

Jan Zawadzki z Teresą Gosławską miał tylko jedną córkę – Konstancję i ona 
odziedziczyła po ojcu sporą fortunę. Konstancja zaś wyszła za mąż za Marcina 
Chełstowskiego. Jej jedyna córka odziedziczyła schedę po matce i ojcu. Konstan-
cja też stała się dziedziczką posiadłości po Kazimierzu Zawadzkim i jego jedynym 
synu Janie Aleksandrze. Weszła więc w posiadanie Waplewa. 

Najstarszy syn podkomorzego parnawskiego Jana Zawadzkiego, Kazimierz ob-
jął we władanie waplewski kompleks dóbr. Gdy umarł podkomorzy, Kazimierz miał 
zaledwie siedem lat a bracia byli jeszcze młodsi od niego. Obowiązek wychowania 
dzieci i zarządzania dobrami ziemskimi spadł na matkę a ta okazała się niewiastą 
niezwykle energiczną i przedsiębiorczą. Rok po śmierci podkomorzego parnawskie-
go wybuchła wojna polsko-szwedzka, Zawadzcy utracili starostwo puckie na rzecz 
Gdańska. Gdy wojska szwedzkie stanęły pod Gdańskiem i gdy część załogi polskiej 
broniącej Puck myślała o kapitulacji interweniowały wojska Gdańska. Gdańszczanie 
nie chcąc utracić kontroli nad żeglugą wiślaną i zapleczem handlowym nie tylko opa-
nowali Głowę Gdańską czyli rozwidlenie Wisły i Szkarpawy, ale wyparli Szwedów 
z Oliwy i w marcu 1656 roku zajęli Puck. W maju 1656 roku król Jan Kazimierz oddał 
starostwo puckie w zastaw Gdańskowi zobowiązując mieszczan do obrony Pucka57. 

55 Ibidem, k. 27v.
56 Ibidem.
57 E. Cieślak, Okres potopu szwedzkiego, w: Historia Gdańska, t. III/1: 1655–1793, red, E. Cieślak, Gdańsk 

1993, s. 40; W. Odyniec, Starostwo puckie 2546–1678, Gdańsk 1961, ss. 61 i n.; T. Mączyński, op. cit., ss. 21–22; G. 
Lengnich, op. cit., ss. 158 i n. 
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Dochody ze starostwa miały być przeznaczone na pokrycie kosztów walki ze Szwe-
dami. Gdańszczanie zobowiązali się do zwrotu wszelkich pieniędzy, które Zawadzcy 
zainwestowali w starostwo. Umowa króla Jana Kazimierza z Gdańskiem nie anulo-
wała praw wdowy po Janie zawadzkim do starostwa puckiego. Na starostwie były też 
zabezpieczone doroczne pensje w wysokości dwóch tysięcy złotych dla wojewody 
malborskiego Stanisława Działyńskiego, też dwóch tysięcy złotych dla podkomorze-
go koronnego Teodora Denhoffa i kilku innych osób58. 

Decyzja króla Jana Kazimierza rozpoczęła długi konflikt Zawadzkich 
z Gdańskiem o starostwo puckie. Teresa Zawadzka podjęła zabiegi, by wejść na po-
wrót w jego posiadanie. Sprawą tą zainteresowała sejmiki Prus Królewskich a także 
przez posłów podnosiła na sejmach59. Król zwołując w 1658 roku sejmik generalny 
Prus Królewskich zalecał stanom wynagrodzenie wdowy60. Na sejmie w 1659 roku 
posłowie Prus Królewskich mieli tę kwestię podnieść. Już w uniwersale królewskim 
datowanym 11 stycznia 1659 roku znalazł się punkt rozpatrzenia długów Rzeczy-
pospolitej na rzecz Gdańska. W komisji sejmowej do rozpatrzenia dezyderatów 
Gdańska znalazł się wojewoda chełmiński Jan Kos, podkomorzy chełmiński Jan 
Ignacy Bąkowski. Posłowie pruscy a także wojewoda malborski Stanisław Dzia-
łyński nie zgadzali się na przekazanie z kasy państwowej 25 112 złotych jako kosz-
tów poniesionych przez miasto w czasie wojny polsko-szwedzkiej61. Podnosili przy 
okazji sprawę starostwa puckiego. Sejm w 1659 roku uchwalił spłacenie należności 
tym którzy je mieli na starostwie puckim. W 1676 roku jeszcze raz powrócono 
do tej kwestii nakazując realizację uchwały z 1659 roku: Recompensata pensiona-
riuszom puckim. W myśl uchwały Stanisław Działyński miał otrzymać 16 tysięcy 
złotych, kuchmistrz koronny Jan Zalewski 10 tysięcy złotych, starosta radomski 
Piotr Korwin Kochanowski aż 18 tysięcy złotych62. Przekazanie starostwa puckiego 
Gdańszczanom miało charakter przejściowy bowiem w uchwale zastrzeżono pra-
wo wykupu. To zastrzeżenie sprawiło, że starostwo stało się przedmiotem starań 
o  wykup podejmowanych przez Zawadzkich, ale i innych osób w tym Jana So-
bieskiego. Takowe zabiegi podejmowała wdowa po Janie Zawadzkim. Teresa Za-
wadzka ze swymi pretensjami do starostwa puckiego dotarła na sejmiki kujawskie 
a tam jej ojciec wojewoda brzesko-kujawski doprowadził do stosownych uchwał 
sejmikowych. I tak sejmik obradujący w Radziejowie 28 marca 1661 roku zgadzał 
się Gdańskowi zwrócić wszelkie wydatki poniesione na wojnę ze Szwecją i domagał 

58 E. Cieślak, Przetargi Jana III Sobieskiego z Gdańskiem o starostwo puckie, Rocznik Gdański, t. XXI, 
1962, s. 142.

59 G. Lengnich, op. cit., ss. 317, 324, 330; Bd. VIII, ss. 19, 22, 44, 50.
60  S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza, t. I, 

s. (brak stron)
61 Ibidem, ss. 288–289. 
62 E. Cieślak, op. cit., s. 142.
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się, by wojska gdańskie opuściły Puck63. W lutym 1665 roku sejmik radziejowski 
uchwalił: Dochodzi nas ta wiadomość, że Gdańszczanie Puck fortecę nad morzem 
i całe starostwo Nullo iure trzymają i gwałtem je prawie odebrali i z tej jeszcze okazji 
dług niesłuszny u Rzeczp. Pretendują: tedy wkładamy to na pp. posłów naszych, aby 
upraszali JKM, żeby te fortecę i starostwo puckie Gdańszczanom odebrać kazał a pos-
sestricem tego starostwa przy posesji dawnej zostawić raczył i aby kationem oddali 
z procentów przez te lata, jako to starostwo trzymają64. 

Pewne sukcesy Teresa Zawadzka odnosiła. Nie zwracając uwagi na Gdańsz-
czan już w 1656 roku wydzierżawiła jedną wieś starostwa puckiego Janowi Burz-
kowskiemu a umowę stosowną zatwierdził król w 1658 roku65. Zawadzka nawet 
płaciła kwartę ze starostwa, miała w folwarkach swój inwentarz żywy a nawet po-
bierała pewne dochody ze starostwa. W 1664 roku podskarbi wielki koronny Jan 
Kazimierz Krasiński kazał jej wypłacić 1700 złotych i tę sumę od Andrzeja Tymfa 
pobrał Kazimierz Zawadzki. W 1666 roku znów Tymf przekazał 1500 złotych66. 

W 1664 roku pieniądze z mennicy bydgoskiej pobierał Kazimierz Zawadzki, 
zatem syn zaczął wspierać matkę w staraniach o starostwo puckie i pojawiać się 
w życiu publicznym Prus Królewskich. Kazimierz miał wówczas lat 17. Czas wojny 
spędził w szkole a także na studiach zagranicznych. Wraz z bratem Janem w 1658 
roku rozpoczęli naukę w braniewskim gimnazjum jezuickim67. Matka zadbała, by 
otrzymał staranne wykształcenie i dobre wychowanie. Należy podziwiać niezwy-
kłą aktywność Kazimierza w życiu publicznym spowodowaną zapewne staraniem 
o odzyskanie starostwa puckiego. Ustalono bowiem, że aż 14 razy wybierano go 
posłem na sejm z województwa malborskiego i 16 razy sejmik generalny powie-
rzał mu wielorakie zadania do wykonania68. W latach sześćdziesiątych XVII wieku 
Kazimierz Zawadzki nie był osamotniony w swej publicznej działalności. Posłami 
Prus Królewskich na sejmy zostawali też jego brat Jan (1664, 1665, 1668), stryj 
Władysław Samuel chorąży pomorski w 1668 roku i pojawił się burgrabia mal-
borski Samuel Zawadzki w 1662 roku69. Młody Kazimierz, który dopiero wchodził 
w życie polityczne w lutym 1666 roku uczestnicząc w sejmiku generalnym w Mal-
borku został wybrany deputatem stanów udającym się wraz z sędzią ziemskim 

63 A. Pawiński, Dzieje ziemi kujawskiej. Lauda i instrukcje, Warszawa 1888, t. II, s. 116.
64 Ibidem, s. 149; T. Mączyński, op. cit., s. 25–26.
65 B. Ślaski, Lustracja starostwa puckiego z roku 1664, Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, nr 9, 

t. II, 1911–1913, ss. 164, 171.
66 T. Mączyński, op. cit., ss. 24–25.
67 G. Lühr, Die Schuler des Bransberger Gymnasiums von 1694 bis 1776, Monumenta Historiae Warmi-

ensis, Bd. XII, Braunsberg 1934, s. 233; S. Achremczyk, Kazimierz Zawadzki herbu Rogala (1647–1691) kasztelan 
chełmiński, polityk i działacz parlamentarny, w: Zasłużeni ludzie Pomorza Nadwiślańskiego XVII wieku, Wrocław 
1982, s. 207; Idem, Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii w latach 1660–1703, Olsztyn 1991, s. 37.

68 Ibidem, ss. 26, 27.
69 S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej, t. II, s. 380.
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malborskim Bąkowskim do marszałka konfederacji Jerzego Lubomirskiego. Zatem 
stał się uczestnikiem wielkiego konfliktu politycznego i wojny domowej w Polsce 
między królem Janem Kazimierzem a Jerzym Lubomirskim. W 1666 roku a więc 
jeszcze za życia matki, zmarła ona bowiem w 1668 roku, sejmik deputacki wo-
jewództwa malborskiego wybrał Kazimierza deputatem na Trybunał Koronny70. 
Mógł więc na Trybunale poruszyć sprawę starostwa puckiego. W październiku 
1666 roku był na sejmiku województwa malborskiego w Sztumie, na sejmiku ge-
neralnym w Toruniu i został posłem na sejm a posłom w instrukcji wpisano punkt 
o zaspokojeniu pretensji Zawadzkich. Kazimierz po raz pierwszy znalazł się na sej-
mie w Warszawie, miał sposobność zobaczyć sejmową atmosferę, debatę, wystąpie-
nia senatorów, króla. Czasy zaś były niezwykle trudne. Król chciał przeprowadzać 
reformy w państwie, rzucił hasło elekcji vivente rege, przeciw niemu buntował się 
Jerzy Lubomirski. W Polsce doszło do wojny domowej. Stany Prus Królewskich 
ujęły się za Zawadzkimi. Na sejmie w 1666 roku posłowie pruscy żądali, by król 
odebrał starostwo puckie Gdańszczanom. Spotkali się z odmową. Jan Kazimierz 
miał odpowiedzieć byłoby głupstwem myśleć tylko o tem, jak długo nie znajdzie się 
środków na wykupno starostwa71. W 1667 roku Jan Kazimierz potwierdził, ze staro-
stwo należy zwrócić Zawadzkim. 

Zapowiedzi swej Jan Kazimierz nie zrealizował. W 1668 roku zrzekł się tronu. 
Rok 1668 dla Kazimierza Zawadzkiego był wyjątkowy nie tylko z powodu udziału 
w sejmach i sejmikach, ale też dlatego, że zmarła mu matka. Teraz on był głową 
rodu waplewskiego. Wcześniej, gdyż w sierpniu 1664 roku za życia Teresy Szcza-
wińskiej zostały wydzierżawione wsie Krasna Łąka i Minięta. W obecności opie-
kunów młodych Zawadzkich – kasztelana gdańskiego Zygmunta Guldensterna, 
chorążego pomorskiego Władysława Zawadzkiego wymienione posiadłości przez 
nieprzyjaciela koronnego wojny przeszłej w ruinę obrócone, ponieważ sami restau-
rować tych majętności przy szczupłych czasach nie możemy, tedy zabiegając temu 
abyśmy prawnie od posesorów zastawionych dla niewygody ich w zrujnowanych ma-
jętnościach do wykupu przyczynienia nie byli idąc za radą Opiekunów… pozwalamy 
panu Samuelowi Zawadzkiemu burgrabiemu malborskiemu dóbr tych przez nabycie 
prawa od panów Pobłockich prawdziwemu posesorowi restaurować te wyżej poło-
żone majętności assecurując Imć pomienionemu, że nie wprzód ustąpić z tych dóbr 
Szynwezy i Miniąt powinien będzie aż mu według kontraktu między niegdy starostą 
puckim a panem Jakubem Pobłockim 1650 roku zawartego zastawnie, co by kolwiek 
przebudował a regestrami comprobował powrócono będzie72. Kim był dla braci Za-
wadzkich ów Samuel Zawadzki, dokładnie nie ustalono. Być może był krewnym ze 

70 T. Mączyński, op. cit., s. 25.
71 G. Lengnich, op. cit., Bd. VII, s. 317; T. Mączyński, op. cit., s. 26.
72 AP Gdańsk, Akta sądu grodzkiego Dzierzgońskiego, I, 14/5, k. 290v kontrakt Dzierzgoń 12 III 1667.
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strony Władysława Zawadzkiego stryja Kazimierza, Jana i Stanisława Zawadzkich. 
Samuel Zawadzki wraz z żoną Katarzyną Tokarską pożegnali się z tym światem 
w 1682 roku pozostawiając obszerny spisany inwentarz73. Przejęcie Krasnej Łąki 
i Minięt, które później dostaną się Janowi Zawadzkiemu było zabezpieczeniem ma-
jątku i uzyskaniem jakiś pieniędzy za wydzierżawienie. Bracia dochodzili dopiero 
do pełnoletniości a matka nie była w stanie o wszystko się zatroszczyć. Pieniądze 
były potrzebne choćby w staraniach o odzyskanie starostwa puckiego. W roku 1668 
Kazimierz jak i Jan byli wybierani na sejmy. Kazimierz Zawadzki zostając posłem 
na sejm styczniowy roku 1668 i sejm konwokacyjny roku 1668 znalazł się wśród 
10 posłów Prus Królewskich, którzy uchwałą sejmiku generalnego obradującego 
w Malborku mieli zapewnione diety poselskie. Kazimierz Zawadzki tytułując się 
podkomorzycem parnawskim otrzymał dietę w styczniu 1668 roku w wysokości 
400 florenów a na sejm konwokacyjny w wysokości 300 florenów z zastrzeżeniem, 
by zjechał na początek obrad sejmowych i brał w nich udział aż do zakończenia74. 
Na sejmiku generalnym zwołanym na 3 sierpnia 1668 roku do Grudziądza przed 
sejmem abdykacyjnym młody Kazimierz zdołał przeforsować do instrukcji punkt 
o starostwie puckim a także zalecenie o wyjednanie komisji mającej zlikwidować 
wszelkie roszczenia pieniężne Gdańska do Rzeczypospolitej. Posłowie mieli doma-
gać się także wypłacenie podkomorzynie parnawskiej 12 tysięcy złotych tytułem 
starostwa puckiego. Warto nadmienić, iż Teresa Szczawińska po śmierci męża Jana 
Zawadzkiego powtórnie wyszła za mąż tym razem za wojewodzica malborskiego 
i podkomorzego pomorskiego Jana Konarskiego75. Kazimierz Zawadzki będąc na 
sejmikach czy sejmach zawsze uderzał w Gdańsk. Gdy na sejmie konwokacyjnym 
zgodnie z instrukcją posłowie pruscy mieli żądać zamknięcia wszystkich mennic 
Zawadzki jako jedyny z posłów pruskich był temu przeciwny76. Zarzucano mu, 
że łamie instrukcję tylko dlatego, że kieruje się wrogością wobec Gdańska. Rezy-
dent Gdańska w Warszawie Adrian Stodert czynił wszystko, by doprowadzić do 
zamknięcia mennic nawet deklarując gratyfikacje pieniężne. Posłowie Prus Kró-
lewskich sprzyjali Gdańszczanom dyskusja zaś trwała całą noc, dopiero nad ranem 
sejm przyjął uchwałę o zamknięciu mennic. Zawadzki nie mógł przeciwstawić się 
Gdańszczanom widząc jakie wpływy mają oni wśród posłów i senatorów. Sukce-
sem osobistym Zawadzkiego stało się wybranie go komisarzem do rewizji skarbu 

73 AP Gdańsk, Akta sądu ziemskiego sztumskiego 3/1, s. 675. 
74 AP Gdańsk, 300.29/157, k. 80 Akta sejmiku generalnego; Laudum ranione salariorum DD Nunciorum, 

Grudziądz 3 I 1668; AP Gdańsk, 300.29/160, k. 141 Akta sejmiku generalnego; Salario nunciorum, Malbork 17 X 
1668; S. Achremczyk, op. cit., ss. 28–29; T. Mączyński, op. cit., s. 27.

75 Ibidem, s. 28; T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, t. XXIX, s. 78.
76 F. Hirsch, Zur Geschichte der polnischen Koenigswahl v. 1669, Zeitschrift die Westpreussische Geschi-

chtsvereins, H. XXV, 1889, ss. 44–45; S. Achremczyk, Kazimierz Zawadzki – polityk, pisarz, kłótliwy sąsiad, s.123; 
T. Mączyński, op. cit., s. 29.
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koronnego. Komisja miała obradować w Krakowie w styczniu 1669 roku. Do Kra-
kowa jednak nie pojechał, długa droga i koszta związane z podróżą oraz pobytem 
w Krakowie zmusiły go do pozostania w domu. Zawadzki uznał, że ważniejszą dla 
niego sprawą jest obecność na sejmiku generalnym zwołanym na 11 lutego 1669 
roku do Grudziądza niż udział w komisji kontrolującej skarb koronny. Na sejmiku 
mógł znów podnieść sprawę Pucka zwłaszcza, że nie przestał się od śmierci matki 
tytułować starostą puckim. Sejmik generalny rzeczywiście nie pominął tej kwestii. 
Do instrukcji na sejm elekcyjny wpisano postulaty wielkich miast w tym Gdańska. 
Gdańsk zgadzał się na zwrot starostwa puckiego, ale gdy zostaną miastu zwróco-
ne koszta poniesione podczas wojny szwedzkiej, które wyliczono na ponad dwa 
miliony złotych w tym 246 tysięcy złotych miała kosztować obrona Pucka. Sejmik 
generalny grudziądzki wybrał Zawadzkiego posłem na sejm i przyznał mu tysiąc 
złotych diety podobnie jak wojewodzicowi malborskiemu Janowi Konarskiemu 
mężowi nie żyjącej już Teresy Szczawińskiej77. 

Sejm elekcyjny rozpoczął obrady 2 maja 1669 roku. Posłowie Prus Królew-
skich powoli zjeżdżali do Warszawy. Obecność Zawadzkiego odnotowano dopie-
ro 3 czerwca. W tym dniu biskup warmiński Jan Stefan Wydżga zwołał zebranie 
posłów pruskich w celu uzgodnienia stanowiska jak zachować się na wypadek 
rozdwojonej elekcji. Trwające prawie cały dzień spotkanie nie przyniosło porozu-
mienia. Zawadzki wykorzystał naradę, by skierować zarzuty przeciw Gdańskowi. 
Między nim a rezydentem Gdańska Andrzejem Stodertem doszło do ostrej wy-
miany zdań, w której obaj nie przebierali w słowach78. Do drugiego starcia doszło 
11 czerwca 1669 roku na zebraniu odbywającym się w kościele Bernardynów. Re-
prezentacja Prus Królewskich była podzielona w sprawie wyboru króla. Zawadzki 
podobnie jak posłowie województwa malborskiego sprzyjał Lotaryńczykowi a gdy 
ta kandydatura upadła oddał głos na Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Zaraz po 
wyborze Wiśniowieckiego podkanclerzy koronny biskup chełmiński Andrzej Ol-
szowski, gorący zwolennik Michała Korybuta, wniósł pod obrady sejmowe sprawy 
Gdańska w tym przywileju na bona caduca wydanego przez Jana Kazimierza na 
rzecz Gdańska w 1660 roku w myśl którego wszystkie dobra do wysokości 50 000 
florenów przepadały na rzecz miasta. Kanclerz zarzucił Gdańskowi, iż przywilej 
otrzymał bezprawnie a nawet podstępnie i dlatego nie powinien mieć on mocy 
prawnej. Za Gdańskiem ujął się wojewoda pomorski Jan Ignacy Bąkowski. W od-
powiedzi z gwałtowną mową wystąpił Kazimierz Zawadzki żądając odebrania mia-
stu wszystkich przywilejów79. Nie miał jednak Zawadzki wsparcia swych pruskich 
kolegów. Wręcz przeciwnie był osamotniony w atakowaniu Gdańska. Andrzej 

77 AP Gdańsk, 300.29/161, k. 170; S. Achremczyk, Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii, s. 30.
78 F. Hirsch, op. cit., ss. 61–62.
79 Ibidem, ss. 84–87.
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Stodert uznał jednak, iż jest on groźnym i coraz bardziej wpływowym przeciwni-
kiem. Sejm elekcyjny wyznaczył termin koronacji króla na 29 września 1669 roku 
do Krakowa. Zawadzki wracał z elekcji do Waplewa zadowolony z wyboru Michała 
Korybuta, ale bez sukcesu w sprawie Pucka. 

Tymczasem w Prusach Królewskich zbierały się nad Zawadzkim ciemne 
chmury. Zaczęto mu zarzucać, że znów złamał instrukcję sejmową oraz że nie-
prawnie tytułuje się chorążym malborskim. Zawadzki choć wiedział o tych zarzu-
tach pojechał na sejmik generalny do Malborka zwołany 30 sierpnia 1669 roku. 
Oskarżono Zawadzkiego zaraz po otwarciu obrad i wyborze marszałka w osobie 
starosty kiszewskiego Michała Działyńskiego o złamanie prowincjonalnej instruk-
cji i żądano wytłumaczenia się. Dla dumnego Zawadzkiego było to za dużo, uznał 
bowiem, iż tłumaczenie się stanowi dla niego obrazę osobistą i naruszenie hono-
ru, zaprotestował i opuścił obrady. Chcąc uratować sejmik marszałek wysłał trzech 
delegatów, by nakłonili obrażonego, do powrotu na salę i cofnięcia veta. Zawadzki 
dał się uprosić, sejmik generalny przystąpił do obrad. W czasie dyskusji Zawadzki 
ostro wystąpił przeciw sekretarzom wielkich miast pruskich zarzucając, iż spisu-
jąc instrukcję wprowadzili do niej szereg punktów, na które nie było powszech-
nej zgody80. W obronie sekretarzy stanął marszałek, szlachta. Zawadzki znalazł się 
w tarapatach, gdyż zażądano od niego, skoro tytułuje się chorążym malborskim, by 
przedłożył dokument nominacyjny. Władysław Łoś poseł z województwa malbor-
skiego zakpił z Zawadzkiego, iż jest on chorążym, ale chorążym noszącym chorą-
gwie w procesjach81. Mimo krytyki Zawadzki został posłem na sejm koronacyjny 
a do instrukcji sejmowej wpisano jego pretensje do starostwa puckiego. Wymie-
niając posłów na sejm przy jego nazwisku napisano starosta pucki i podkomorzyc 
parnawski. Zatroszczył się też Zawadzki o poparcie swych pretensji do starostwa 
puckiego na sejmikach kujawskim i ziemi dobrzyńskiej82. Mimo poparcia wielu po-
słów na sejmie nic Zawadzki nie wskórał. 

Wybór Michała Korybuta Wiśniowieckiego podzielił szlachtę i groził wojną 
domową. Sejmy były zrywane, rosło zagrożenie tureckie. W Prusach Królewskich 
prawie nieustannie sejmikowano. W styczniu 1670 roku sejmik generalny obra-
dujący w Grudziądzu przed sejmem ekstraordynaryjnym zwołanym do Warszawy 
na 5 marca, wybrał Zawadzkiego posłem i powtórzył poprzednie uchwały tyczą-
ce się starostwa puckiego. Na sejm miał pojechać Zawadzki z Janem Teodorem 

80 AP Gdańsk, 300.29/161, k. 40–41v Reces sejmiku generalnego, Grudziądz 11 II 1669; S. Achremczyk, 
Życie sejmikowe Prus Królewskich w latach 1647–1772, Olsztyn 1999, s. 163. Wcześniej gdyż w październiku 1667 
roku Zawadzki z upoważnienie sejmikujących był obecny wraz z jednym z kanoników warmińskich przy pieczęto-
waniu dokumentów sejmikowych. Pieczętowanie uchwał i instrukcji odbywało się w kwaterze Elblążan z udziałem 
sekretarzy wielkich miast.

81 G. Lengnich, op. cit., Bd. VIII, ss. 17–19.
82 A. Pawiński, Dzieje ziemi kujawskiej, ss. 245–246.
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Schliebenem przyszłym swym teściem. Sejm, który był widownią awantur został 
zerwany. Do tych awantur przyłożyli się też posłowie pruscy kłócąc się z posłami 
kaliskimi. Aktywnymi ze strony Prus Królewskich posłami byli Aleksander Remi-
gian Lewald–Powalski sędzia ziemski świecki, Leonard Bystram ławnik powiatu 
tczewskiego i Kazimierz Zawadzki, który tytułował się starostą puckim83. Zawadz-
ki dodatkowo żądał, by opactwo oliwskie oddane było indygenie pruskiemu84. On 
też został wybrany do deputacji mającej rozpatrzyć położenie uciekinierów z ziem 
litewskich i ukraińskich85. Jeszcze tego samego roku król zwołał nowy sejm na 
9 września. Poprzedzające go trzy sejmiki generalne nie doszły do skutku. Dru-
gi sejmik generalny zwołany do Grudziądza na 11 sierpnia 1670 roku stał się wi-
downią rywalizacji między obozem francuskim reprezentowanym przez wojewodę 
pomorskiego Jana Ignacego Bąkowskiego a stronnictwem królewskim, na którego 
czele stał wojewoda malborski Stanisław Działyński. Rywalizacja stronnictw do-
prowadziła do zerwania sejmiku. Król zwołał trzeci sejmik tym razem do Mal-
borka, chcąc by posłowie Prus Królewskich znaleźli się w sejmie, ale i ten sejmik 
generalny nie doszedł do skutku86. Zgodnie z prawami prowincji posłów Prus Kró-
lewskich nie powinno być na sejmie. Tymczasem w obradach sejmu wzięli udział 
posłowie województwa chełmińskiego i malborskiego a więc tych województw, 
których sejmiki wojewódzkie nie zostały zerwane. Wśród posłów znalazł się Ka-
zimierz Zawadzki, który pod sejmowymi dokumentami podpisał się jako staro-
sta pucki. Dla Zawadzkiego był to ważny sejm, bowiem posłowie zajęli się sprawą 
starostwa puckiego, uchwalając deklarację dekretu liquidationis o starostwo puckie 
zobowiązując wybranych komisarzy, by w ciągu sześciu miesięcy ową deklarację 
wprowadzili życie87. 

Obecność posłów pruskich na sejmie wywołała oburzenie w Prusach Kró-
lewskich. Nadzwyczaj ostro wystąpiła szlachta województwa pomorskiego. Zwo-
łany na 26 stycznia 1671 roku sejmik generalny do Grudziądza zapowiadał się 
burzliwie. Wielkie miasta potępiły także udział posłów pruskich w sejmie po nie-
doszłym sejmiku generalnym. Wojewoda malborski Stanisław Działyński przyje-
chał do Grudziądza w otoczeniu nadwornych żołnierzy. Dyskusja przerodziła się 
w kłótnię. Leonard Bystram ławnik tczewski wręcz oświadczył, że zgodnie z wolą 
szlachty województwa pomorskiego nie dopuści do żadnej uchwały sejmikowej do-
póki prawa prowincji naruszone udziałem posłów w ostatnim sejmie nie zostaną 
zabezpieczone a udział delegatów Prus Królewskich w sejmie uznany zostanie za 

83 Diariusz sejmu nadzwyczajnego 1670 roku, oprac. K. Przyboś, M. Ferenc, Kraków 2004, s. 17.
84 Ibidem, s. 38.
85 Ibidem, s. 40.
86 G. Lengnich, op. cit., ss. 35, 38–40, 41; S. Achremczyk, op. cit., s. 73.
87 Volumina Legum, t. V, s. 69; G. Lengnich, op. cit., s. 42–44; T. Mączyński, op. cit., s. 43; S. Achremczyk, 

op. cit., s. 73.
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bezprawny88. Zawadzki nie pozostał obojętny, gdyż takie stanowisko podważyłoby 
sejmowe uchwały w tym uchwałę przywracającą mu starostwo puckie. Zawadz-
ki zwrócił uwagę, by debatowano zgodnie z porządkiem obrad, który w pierwszej 
kolejności przewiduję dyskusję nad podatkami a dopiero w dalszej powinno się 
omówić problem czy z sejmików wojewódzkich można wysyłać posłów na sejm 
nawet po niedojściu sejmiku generalnego. Zawadzki nie dawał się przekonać, nie 
chciał ustąpić, ba rację mu nawet przyznawał marszałek sejmiku generalnego. 
Szlachta pomorska mając poparcie Gdańska, którego posłowie wręcz oświadczyli, 
że nie zgodzą się na żadne uchwały podatkowe, dopóki interesy miasta naruszone 
przez ostatnie uchwały sejmowe nie zostaną zabezpieczone. Zawadzki zaś licząc 
na poparcie wojewody chełmińskiego Jana Gnińskiego krzyczał, że woli śmierć 
niż zgodzić się na protest przeciw sejmowym uchwałom. Wydawało się, że sejmik 
generalny zostanie zerwany, nie został. Podkomorzy malborski Jan Piotr Tuchoł-
ka, polityk wpływowy, zaproponował kompromis – sejmik miał zaprotestować, ale 
ogólnikowo przeciw wszystkim uchwałom sejmu nie wymieniając żadnej z osobna. 
Propozycja nie znalazła uznania u szlachty pomorskiej ani Zawadzkiego. Zawadzki 
przypomniał sejmikującym, że wśród uchwał jest też uchwała w sprawie starostwa 
puckiego. Sejm uchwalił ją po naciskach posłów mazowieckich bez jego udziału 
i jest ona powtórzeniem poprzednich sejmowych konstytucji. Wypowiedź Zawadz-
kiego oburzyła posłów Gdańska. Ostatecznie udało się spór załagodzić przyjmu-
jąc propozycję podkomorzego malborskiego89. Sprawę udziału posłów w ostatnim 
sejmie załatwiono negatywnie podkreślając, iż po zerwanym sejmiku generalnym 
z Prus Królewskich żaden szlachcic nie może jako poseł znaleźć się w sejmie a je-
żeliby się znalazł to jego działania miano uznać za nieważne. Zawadzkiemu udział 
w obradach jesiennego sejmu roku 1670 wcale nie zaszkodził. Wybrano go posłem 
do króla z oznajmieniem, że Prusy Królewskie uchwaliły dla monarchy dobrowol-
ną ofiarę w wysokości 120 tysięcy złotych polskich. Co ważne do instrukcji danej 
posłom wpisano punkt wykupienia starostwa puckiego spłacając należności Gdań-
skowi90. 

Zawadzki na sejmie w 1670 roku osiągnął sukces, ale w posiadanie całkowite 
starostwa puckiego nie mógł wejść. Starostą puckim mógł zostać pod warunkiem, 
iż zostanie ono wykupione z rąk Gdańska. W lutym 1672 roku sejm dyskutował 
nad tą sprawą. Zawadzki był w tym czasie już osobą znaną a do tego miał wspar-
cie biskupa chełmińskiego, podkanclerzego koronnego Andrzeja Olszowskiego. 

88 AP Gdańsk, 300.29/166, k. 83–85. Reces sejmiku generalnego, Grudziądz 31 I 1671.
89 AP Gdańsk, 300.29/166, k. 83 i n. Reces sejmiku generalnego, Grudziądz 26 I 1671; AP Gdańsk, 

300.29/166, k. 130 Laudum actvitatis, Grudziądz 26 I 1671; S. Achremczyk, op. cit., s. 74; Idem, Życie polityczne 
Prus Królewskich i Warmii, ss. 174–175; G. Lengnich, op. cit., ss. 49–50; T. Mączyński, op. cit., ss. 44–45.

90 G. Lengnich, op. cit., ss. 51–52.
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O jego względy zabiegali też wpływowi w Prusach Królewskich i Wielkopolsce 
Działyńscy91. Miecznik koronny Franciszek Bieliński zaproponował, by na wykup 
ekonomii nowodworskiej złożyli się wszyscy, którzy posiadają jakąś królewszczy-
znę przeznaczając na ten cel roczny dochód. Gdy sprawa napotkała na sprzeciw 
dodano jeszcze, iż owe pieniądze zostaną też przeznaczone na wykupienie staro-
stwa puckiego. Propozycje te sejmujący odrzucili. Sprawa starostwa puckiego na 
dłuższy czas przestała zajmować sejmikujących i sejmujących a i Zawadzki zaję-
ty procesami sądowymi i kłopotami majątkowymi nie forsował tej sprawy na fo-
rach publicznych. Zawadzki wykorzystując uchwałę sejmową chciał pokazać się 
jako rzeczywisty starosta pucki. W lipcu 1672 roku uzyskał zgodę na cedowanie 
starostwa. Zaczął też myśleć o jego wykupie. Sprawa wróciła za panowania Jana 
III Sobieskiego, gdy sam król zainteresował się starostwem chcąc przejąć je w swe 
posiadanie. W bezkrólewiu po śmierci Michała Korybuta Zawadzki został wybrany 
posłem sejmowym na sejm konwokacyjny a także uczestniczył w sejmie elekcyj-
nym. Stany Prus Królewskich tradycyjnie niejako upomniały się o wykup staro-
stwa puckiego i zaspokojenie finansowych pretensji Gdańska wynikłych z tytułu 
kosztów wojny polsko-szwedzkiej92. Jak zwykle bywało na sejmach Zawadzki nie 
był biernym posłem. Na wniosek marszałka sejmu podskarbiego litewskiego Be-
nedykta Sapiehy został deputatem z województwa malborskiego do egzorbitancji93. 
Na spotkaniu posłów pruskich zwanym consilium pruthenicum nie omieszkał za-
atakować Gdańsk doprowadzając do ostrej polemiki z sekretarzem gdańskim Ad-
rianem Stodertem. Z wymiany zdań dość ciętej Zawadzki nie wyszedł zwycięsko. 
Nic dziwnego, że zaczął szukać porozumienia z Gdańskiem wiedząc, że o starostwo 
stara się hetman wielki koronny Jan Sobieski, kandydat do tronu polskiego. Sobie-
ski już w 1666 roku miał podjąć jakieś zabiegi o to starostwo94. W 1666 i 1668 roku 
miał oświadczyć, że za Puck da nawet 90 tysięcy złotych. W jego imieniu z Gdań-
skiem prowadził rozmowy wojewoda pomorski Bąkowski. W 1673 roku tym razem 
hetman oferował Gdańszczanom za starostwo puckie 80  000 złotych. Magistrat 
uznał jednak, iż propozycja nie jest wystarczająca95. Zawadzki o owych rozmowach 
z pewnością wiedział skoro 10 maja 1674 roku przed elekcją spotkał się z sekreta-
rzem gdańskim proponując miastu 30 000 złotych gotówką za starostwo z zobowią-
zaniem, że będzie popierać spłatę reszty gdańskich pretensji od skarbu królestwa96. 
Sekretarz gdański jedynie przyrzekł, iż propozycję prześle do rady miasta. 

91 J. Matyasik, Obóz polityczny króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Warszawa 2011, ss. 73, 97, 130; 
W. Czermak, Ostatnie lata panowania Jana Kazimierza, Warszawa 1972, s. 428.

92 T. Mączyński, op. cit., s. 57.
93 G. Lengnich, op. cit., ss. 105–106; F. Hirsch, op. cit., s. 64.
94 E. Cieślak, op. cit., s. 144.
95 F. Hirsch, op. cit., ss. 112, 113.
96 Ibidem, s. 141.
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W czasie elekcji Kazimierz Zawadzki opowiedział się za Sobieskim podpisu-
jąc ją z zastrzeżeniem Kazimierz Zawadzki, starosta pucki, S.R.M. Colonellus, salvis 
iurubus Ecclesiae Rom. Cathol. Tum et Terrar. Prussiae, praesertim vero indigenatus 
et iuribus Majestatis97. Tuż po wyborze króla na consilium pruthenicum zebranym 
w kwaterze biskupa warmińskiego Jana Stefana Wydżgi, gdy dyskutowano o obro-
nie przywilejów prowincji w tym także wielkich miast Zawadzki opowiedział się 
przeciw potwierdzaniu przywilejów Gdańska. Ponieważ nie znalazł poparcia pro-
sił, by na sejmie koronacyjnym rozstrzygnięta została sprawa starostwa puckiego98. 
Jeszcze gdy układano pakta conventa Zawadzki usiłował przeforsować punkt, by 
król nie zaprzysięgał przywilejów nadanych niezgodnie z prawem. Znów nic nie 
wskórał. Gdy pakta zostały zaprzysiężone Zawadzki powrócił do negocjacji ze 
Stodertem tym razem proponując za starostwo puckie 80 000 złotych i to gotów-
ką99. Stodert nie mógł nic obiecać jak tylko odnieść się do rady miejskiej a ta była 
nieprzychylna Zawadzkiemu. 

Z pewną nadzieją jechał Zawadzki na sejm koronacyjny do Krakowa, który 
rozpoczął obrady 4 lutego 1676 roku. Wcześniej pojawił się na sejmiku wojewódz-
kim w Sztumie i na generalnym w Malborku. Sejmik generalny polecił posłom, 
a  wybrano ich aż 75 w tym także Kazimierza Zawadzkiego, m.in. sprawę staro-
stwa puckiego i uregulowanie gdańskich pretensji. Do Krakowa na sejm korona-
cyjny udała się też delegacja Gdańska. Zarówno delegatom Gdańska jak i posłom 
Prus Królewskich chodziło, by król potwierdził prawa i przywileje prowincjonalne. 
Gdańszczanie szli jeszcze dalej żądali zwrotu przez Koronę dwóch milionów zło-
tych wydanych na wojnę ze Szwecją, popieranie rozwoju handlu gdańskiego na 
ziemiach Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, podwyższenie ceł na granicy ze 
Śląskiem, przekazanie miastu podmiejskich jurydyk – Szkoty, Siedlce, Chełm. Żą-
dania gdańskie były nie do spełnienia. Sobieski 4 maja 1676 roku potwierdził prawa 
i przywileje pruskie wcześniej ogólnie potwierdził prawa i przywileje Gdańska100. 
Z pobytu na sejmie koronacyjnym mógł być zadowolony Zawadzki. Król nadał mu 
starostwo lipieńskie. Stosowny dokument król wystawił 9 marca 1676 roku. Staro-
stwo lipieńskie było królewszczyzną nieporównanie mniejszą niż starostwo puckie. 
Według lustracji z 1664 roku liczyło osiem wsi, był młyn i karczma. Zawadzki nie 
przestał się jednak tytułować starostą puckim. Pod sejmowymi uchwałami pod-
pisał się nie tylko jako starosta lipieński ale i pucki101. Tymczasem między królem 
a radą Gdańska toczyły się negocjacje o starostwo puckie. Rada gotowa był odstąpić 

97 Volumina Legum, t. V, s. 323.
98 F. Hirsch, op. cit., s. 149.
99 Ibidem, s. 154.
100 E. Cieślak, Walki społeczno-polityczne w Gdańsku w drugiej połowie XVII wieku. Interwencja Jana III 

Sobieskiego, Gdańsk 1962, ss. 98–99.
101 G. Lengnich, op. cit., ss. 131–132; Volumina Legum, t. V, s. 337.
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starostwo Janowi III za 80 tysięcy złotych ewentualnie o 10–20 tysięcy złotych mniej 
jeżeli król ochroni miasto przed roszczeniami Zawadzkiego102. Zawadzki tymcza-
sem szukając uznania u króla ostro występował przeciw elektorowi brandenburskie-
mu nie godząc się na potwierdzenie układów welawsko-bydgoskich. Gdy kończył 
sejm koronacyjny spotkała go przykra niespodzianka. Otóż ukazał się w Krakowie 
drukiem traktat polityczny autorstwa Zawadzkiego Serenissimo ac potentissimo Jo-
anni III Poloniarum Regi orthodoxo exililis tractatus super advertentiam defectu-
um in capitibus Imperii sarmatici. Traktat spotkał się z krytyką duchowieństwa. 
Zarzucono Zawadzkiemu, że niszczy pozycję Kościoła. Biskup krakowski Andrzej 
Trzebicki pozwał Zawadzkiego przed swój sąd oskarżając autora o obelżywe trakto-
wanie stanu duchownego. Wyrok mógł być tylko jeden, bezbożna książka powinna 
być zniszczona a jej autor ukarany. Wracał więc Zawadzki do Prus Królewskich 
jako starosta lipieński z wyrokiem trybunału kościelnego. Jeszcze tego samego roku 
był obecny na sejmikach pruskich, wybrano go komisarzem do kontroli poborców 
podatkowych i posłem na sejm zwołany w połowie stycznia 1677 roku. Na sejmie 
Zawadzki przeciwny był potwierdzaniu paktów z elektorem brandenburskim kłó-
cąc się o to z posłami wielkopolskimi. Starosta lipieński żądał odebrania elektorowi 
Drahima, Lęborka i Bytowa będących lennem brandenburskim.

Po sejmie zaś król zapowiedział przyjazd do Gdańska. Odżyły więc nadzieje 
na uzyskanie starostwa puckiego. Jan III stanął w Gdańsku 1 sierpnia 1677 roku. 
Król stał się negocjatorem w wewnętrznych sporach gdańskich między patrycja-
tem a pospólstwem. Sobieski chciał także uregulować zarządzanie królewskimi 
dobrami na Żuławach Malborskich a także odzyskać dla siebie starostwo puckie. 
Długo toczyły się poufne rozmowy. Zawadzki nie był w nie wtajemniczany. Król 
jego ambicję i pretensję zaspokoił nominacją daną 23 grudnia 1677 roku na pod-
komorstwo malborskie. Zatem Zawadzki wszedł do senatu Prus Królewskich a stąd 
tylko krok do awansu na senatora koronnego. Śmierć wojewody malborskiego Sta-
nisława Działyńskiego 26 czerwca 1677 roku a więc gdy Sobieski udawał się do 
Gdańska stworzyła królowi okazję do awansów w Prusach Królewskich. Wojewodą 
malborskim został dotychczasowy wojewoda pomorski Jan Ignacy Bąkowski, na 
województwo pomorskie wprowadził król kasztelana chełmińskiego Władysława 
Denhoffa, kasztelanię chełmińską oddał podkomorzemu malborskiemu Janowi 
Piotrowi Tuchołce, podkomorzym malborskim został Franciszek Mirosław Czap-
ski. Dopiero śmierć Czapskiego utorowała Kazimierzowi Zawadzkiemu nominację 
na podkomorstwo malborskie. Zatem w 1677 roku król nie przewidywał nomi-
nacji dla Zawadzkiego. W senacie państwa zasiadł Kazimierz Zawadzki z począt-
kiem roku 1685 jako kasztelan chełmiński. Przewlekłe załatwianie oddania królowi 

102 E. Cieślak, op. cit., s. 99.
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starostwa puckiego przez Gdańsk rozdrażniło Sobieskiego. Gdańsk zwlekał bo 
chciał jak najwięcej pieniędzy ze starostwa a do tego chciał od Rzeczypospolitej 
zwrotu wydatków wojennych z czasów potopu szwedzkiego a także uspokojenie 
pretensji Zawadzkiego, który miastu wytoczył proces przed Królewskim Sądem 
Asesorskim103. Król ze swej strony w styczniu 1678 roku zapewniał, iż ochroni 
Gdańsk przed Zawadzkim a nawet korzystnie rozpatrzy niektóre kwestie ustrojo-
we oraz gospodarcze miasta. Kupieckie wyrachowanie nakazywało mieszczanom 
przekazanie królowi starostwa dopiero po ściągnięciu zaległych czynszów od chło-
pów, pożyczek, wywiezienie zboża zgromadzonego i drzewa miejskiego. Królewska 
komisja pojawiła się w połowie marca 1678 roku w Pucku, sporządziła inwentarz 
starostwa, ale dopiero 21 maja 1678 roku Rada Miejska wręczyła komisarzom do-
kument przekazania starostwa, który Gdańsk otrzymał od Jana Kazimierza 11 maja 
1656 roku104. Zawadzki zaś w momencie przekazywania starostwa królewskim ko-
misarzom przesłał przez swego pełnomocnika protest. Nawet po śmierci Zawadz-
kiego rodzina nie pogodziła się z utratą starostwa i będzie wiodła spory z synami 
Sobieskiego o starostwo puckie. 

Sprawa starostwa puckiego niewątpliwie przyczyniała się do politycznej ak-
tywności Kazimierza Zawadzkiego. Nie tylko aktywnie uczestniczył w życiu sejmi-
kowym Prus Królewskich, wybrano go w 1677 roku nawet marszałkiem sejmiku 
generalnego, widać go było na sejmach Rzeczypospolitej. Jedynie kilka lat przed 
śmiercią jego aktywność polityczna zmalała. Wśród szlachty miał poważanie, 
na sejmikach generalnych liczono się z jego głosem. Poważano go też jako auto-
ra traktatów politycznych a te przynosiły mu rozgłos a także krytykę i pociąganie 
do sądu. Stany Prus Królewskich obdarowywały go licznymi misjami, funkcja-
mi. Zawadzkiego obierano deputatem na Trybunały Koronne, posłował do króla 
a gdy w 1672 roku Rzeczypospolita utraciła Podole wraz Kamieńcem Podolskim 
zajął się organizacją prowincjonalnego wojska. Pod wrażeniem tak wielkiej klę-
ski sejmik generalny zebrany 10 października 1672 roku w Grudziądzu, któremu 
marszałkował Zawadzki, uchwalił wystawienie 600 żołnierzy dla obrony Rzeczy-
pospolitej105. Każde z trzech województw pruskich miało zorganizować oddział po 
200 ludzi. Wyznaczono miejsce postoju żołnierzy i wybrano komisarzy mających 
nadzorować organizację oddziału. Stany uchwaliły podatek na żołd wystarczający 
na trzy miesiące, po 12 złotych dla każdego żołnierza. Sejmik generalny ustanowił 
rotę przysięgi żołnierskiej. Komisarzem dla województwa malborskiego wybrano 

103 E. Cieślak, op. cit., s. 196.
104 Ibidem, ss. 216–217.
105 AP Gdańsk, 300.29/169, k. 89. Laudum sexcentorum militium pro subsidio Reipublicae, Grudziądz 
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Kazimierza Zawadzkiego tytułującego się starostą puckim106. Zawadzki został też 
z sejmiku grudniowego 1672 roku wydelegowany do króla107. Pojechał do Warsza-
wy a pod koniec stycznia 1673 roku znów był w Warszawie tym razem jako poseł na 
sejm. Oddział zapowiedziany w uchwale sejmikowej organizowano powoli. W wo-
jewództwie malborskim miał stacjonować w Dzierzgoniu i Nowym Targu. Całą 
zimę organizowano oddział. W maju 1673 roku sejmik generalny polecił lustrację 
oddziału. Komisarze ów przegląd mieli przeprowadzić w Brodnicy, Nowem nad 
Wisłą i Dzierzgoniu. Sejmik generalny obradujący w Grudziądzu w połowie czerw-
ca 1673 roku wybrał rotmistrzów i podwyższył liczbę żołnierzy do 800. Żołnierze ci 
nie zdążyli na wiosenną i letnią kampanię108. Jak sejmik generalny zebrany w maju 
1673 roku uchwalił podatki na wojnę turecką Zawadzki wraz z podkomorzym cheł-
mińskim Krzysztofem Koryckim zostali wysłani do hetmana wielkiego koronnego 
Jana Sobieskiego z żądaniem, by zdyscyplinować oddziały stacjonujące w Prusach 
Królewskich i poinformować o zorganizowaniu prowincjonalnego wojska109. Le-
dwo powrócił od Sobieskiego, gdy stany pruskie wysłały go wraz z deputacją na 
radę wojenną zwołaną do Warszawy na 30 czerwca 1673 roku. W Rzeczypospolitej 
przygotowywano się do wojny z Turcją. Zapał wojenny był dość powszechny i nie 
ominął on młodego bo 26 letniego Kazimierza Zawadzkiego. Zawadzki pociągnął 
pod Chocim i wziął udział w zwycięskiej bitwie110. Radość z chocimskiego zwy-
cięstwa przytłumiła śmierć króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Nastał czas 
bezkrólewia. 

Kazimierz Zawadzki brał udział w sejmikach, sejmach i elekcji nowego wład-
cy, oddał swój głos na Jana Sobieskiego. Nie tylko jeździł na sejmy, ale stany Prus 
Królewskich kilkakrotnie delegowały go do komisji kontrolującej skarb pruski. 
Z  polecenia sejmiku generalnego obradującego w lipcu 1676 roku wraz z inny-
mi deputatami miał zjechać do Starogardu i przeprowadzić kontrolę działalności 
poborców podatkowych. Komisja zebrała się, przejrzała dokumenty i odroczyła 
obrady. Gdy po raz drugi zjechała się okazało się, że wielu z deputatów nie przyby-
ło, a więc obrad nawet nie rozpoczynano. W grudniu 1676 roku sejmik generalny 
powołał jakby nową komisję, ale w większym składzie. Zawadzki ponownie znalazł 
się w komisji111. W 1677 roku stany pruskie znów mu zaufały najpierw wybierając 

106 AP Gdańsk, 300.29/169, k. 89–90. Ośrodek Badań Naukowych w Olsztynie, PTH–R. 328, s. 336; 
W województwie malborskim komisarzem oprócz Zawadzkiego wybrano stolnika płockiego Władysława Łosia; 
S. Achremczyk, op. cit., s. 226.

107 AP Gdańsk, 300.29/169, k. 217–222 Instrukcja stanów Prus Królewskich dana posłom wysłanym do 
króla, Malbork 15 XII 1672.

108 S. Achremczyk, op. cit., s. 226.
109 AP Gdańsk, 300.29/170, k. 3 i n., Reces sejmiku generalnego Malbork 2–13 maj 1673 rok; G. Lengnich, 

op. cit., ss. 87–88.
110 T. Żychliński, op. cit., s. 124; T. Mączyński, op. cit., s. 56; S. Achremczyk, op. cit., s. 40.
111 G. Lengnich, op. cit., ss. 140 i n.
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go marszałkiem sejmiku generalnego obradującego na przełomie czerwca i lipca 
1677 roku w Grudziądzu i delegując go do komisji mającej w Sandomierzu rozpa-
trzeć kwestie zapłaty wojsku112. Tym razem Zawadzki otrzymał aż 1500 złotych za 
udział w tej komisji113. Zawadzki stawał się znawcą spraw skarbowych. Gdy w Pru-
sach Królewskich stwierdzono powszechny bałagan w prowincjonalnym skarbie 
prowadzonym przez podskarbiego Jan Ignacego Bąkowskiego stany zareagowały 
powołaniem specjalnej komisji do skontrolowania pracy podskarbiego pruskiego. 
Podskarbiego Bąkowskiego kontrolowano już w 1671 roku i nie dopatrzono się 
nadużyć. Jeszcze na sejmiku generalnym w czerwcu 1679 roku uznano jego rozli-
czenie z zebranych i wydanych pieniędzy choć było to już uznanie koleżeńskie114. 
Zapewne Bąkowski nie rozliczył się do końca skoro w październiku 1679 roku na 
sejmiku generalnym powołano komisję do kontroli skarbu z udziałem w niej Za-
wadzkiego. Bąkowski był już schorowany a w skarbie panował nieporządek. W tej 
sytuacji tymczasową administrację skarbem powierzono wojewodzie pomorskie-
mu Władysławowi Denhoffowi115. Denhoff na najbliższym sejmiku generalnym 
miał złożyć informację o stanie skarbu a powołana komisja w której znalazł się 
Zawadzki miała spotkać się w Starogardzie, przejrzeć rachunki i ukarać zalegają-
cych z wpłatą podatków. Komisarze stwierdzili, że tylko pięć tysięcy złotych wpły-
nęło do skarbu z zaległych podatków. W międzyczasie, 25 grudnia 1679 roku zmarł 
podskarbi Bąkowski. W przeddzień sejmiku zwołanego na 10 grudnia 1681 roku 
do Grudziądza, mieli się spotkać komisarze, by dokonać kontroli skarbu. Przez 
trzy dni komisarze w tym Zawadzki w kwaterze wojewody Denhoffa sprawdzali 
rachunki skarbowe. Komisarze choć stwierdzili bałagan w dokumentach skarbo-
wych i pewne braki, zarekomendowali sejmikującym, by skwitowali działalność 
Bąkowskiego i uwolnili jego synów od odpowiedzialności za działalność ojca. Jak 
to bywało winą obarczono pisarza Kacpra Zembrzuskiego, ale ten już pożegnał się 
ze światem116. Stosowną uchwałę w sprawie podskarbiego Bąkowskiego stany pod-
jęły na sejmiku generalnym w Malborku w lipcu 1683 roku. 

Na grudniowym sejmiku roku 1681 Zawadzki doczekał się kolejnego wy-
różnienia wybrano go posłem do króla. Wraz z pięcioma innym posłami w tym 

112 AP Gdańsk 300.29/180, k. 15 i n., Reces sejmiku generalnego odbywajacego się w Grudziadzu 18 VI–
12 VII 1677 roku; AP Gdańsk. 300.29/180, k. 129 Laudum nominationis commisariorum Sendomierniensis, Gru-
dziadz 28 VI 1677.

113 Ibidem, s. 155; T. Mączyński, op. cit., s. 73.
114 AP Gdańsk, 300.29/180, k.123. Laudum quietationis JLL.D. Thesaurarii harum Terrarum, Grudziądz 

28 VI 1679.
115 AP Gdańsk, 300.29/183, k. 216–220, 253 Reces sejmiku generalnego, Grudziądz 23 X 1679; Urzędnicy 

Prus Królewskich, s. 143; S. Achremczyk, op. cit., ss. 188–189.
116 AP Gdańsk, 300.29/184, k. 186; k. 209 Laudum comissionis, Malbork 16 IX 1680; Archiwum Państwo-

we w Toruniu (dalej AP Toruń), VII, 35, s. 144–145; s. 325 Laudum quietationis ILL. Domini Thesaurarii harum 
Terrarum, Malbork 16 VII 1683; S. Achremczyk, op. cit., s. 189; T. Mączyński, op. cit., s. 77; G. Lengnich, op. cit., 
ss. 201, 202.
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kasztelanem chełmińskim Władysławem Łosiem miał udać się na dwór królew-
ski i domagać się przestrzegania praw prowincji zwłaszcza prawa indygenatu przy 
mianowaniu na urzędy w Prusach Królewskich. Delegaci jak zaznaczył kasztelan 
Łoś mieli wyjechać na własny koszt z miłości do ojczyzny. W drogę wyruszyli po 
świętach Bożego Narodzenia a droga była daleka bo aż do Jaworowa. W lutym 1682 
roku Zawadzki wraz z innymi dotarł do Jaworowa. Król przyjął ich chłodno, nie 
chciał w polityce nominacyjnej uzależnić się od mianowania indygenów. Skoro 
posłowie spotkali się z odmową króla wystarali się o spotkanie z królową Marią 
Kazimierą. Ta okazała się łaskawsza. Po jeszcze jednym, tym razem jak mówiono 
tajnym spotkaniu z królem, uzyskali 20 marca 1682 roku potwierdzenie przywi-
lejów i praw Prus Królewskich117. Za skuteczne wywiązanie się z poselstwa stany 
pruskie na sejmiku generalnym malborskim zebranym pod koniec października 
1682 roku przyznały posłom wynagrodzenie w wysokości siedem tysięcy złotych. 
Zatem Zawadzki nie pojechał do Jaworowa li tylko z miłości do ojczyzny. Jeszcze 
był aktywny w roku 1683 na sejmikach i na sejmie. Wraz z posłami pruskimi spo-
tkał się z królem, wszedł do komisji sejmowej celem ubezpieczenia miasta Elbląga 
przed roszczeniami elektora brandenburskiego. 

Pod Wiedeń z wojskami królewskimi nie pociągnął. Po 1683 roku już nie 
był politycznie tak aktywny choć spotkał go senatorski awans. Jeszcze w 1682 roku 
był na otwarciu sądu grodzkiego i urzędu wojewody w Dzierzgoniu a wojewodą 
został Franciszek Bieliński. Trzy lata później gdy wojewodą malborskim został 
Ernst Denhoff też zjechał na otwarcie urzędu i sądu grodzkiego do Dzierzgonia. 
Na początku 1685 roku, gdy Władysław Łoś z którym jeździł do Jaworowa w de-
legacji sejmikowej został wojewodą pomorskim Zawadzki otrzymał nominację na 
kasztelanię chełmińską. Jako senator przejawiał mniejszą aktywność polityczną. 
Uwikłany w procesy sądowe siedział w Waplewie a być może i trapiła go choroba. 
Na sejmie w 1690 roku wyznaczono go rezydentem przy królu i od 1 lipca do 30 
września spełniał ten obowiązek. Zawadzki doskonale zdawał sprawę z potrzeby 
zreformowania ustroju sejmikowego i sejmu. W Prusach Królewskich był przeciw-
nikiem stosowania veta, krytykował limitę sejmików, gdyż częste odraczanie ob-
rad prowadziło do paraliżu funkcjonowania państwa. Był za stałymi podatkami na 
wojsko a liczbę żołnierzy postulował ustalić na 20 tysięcy118.

Kazimierz Zawadzki w młodym wieku wszedł do polityki i to z koniecz-
ności. Ojciec Jan podkomorzy parnawski zmarł w 1654 roku. Dwa lata po jego 
śmierci Zawadzcy stracili starostwo puckie na rzecz Gdańska. Gdy umierał ojciec, 

117 Ibidem, s. 214; Ibidem, dokumety, ss. 31–33.
118 AP Gdańsk, 300.29/183, k. 50–52 Reces sejmiku generalnego, Malbork 17 VII 1679; AP Gdańsk, 

300.29/190, k. 32 Reces sejmiku generalnego, Malbork 25 V 1688; AP Gdańsk, 300.29/187, k. 89, 93 Reces sejmiku 
generalnego, Malbork 19 VII 1683; S. Achremczyk, op. cit., ss. 165, 166, 172, 175, 203.
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Kazimierz – najstarszy syn miał zaledwie siedem lat a dwaj bracia jeszcze mniej. 
Synami opiekowała się matka i stryj, chorąży pomorski Władysław Zawadzki. Te-
resa Szczawińska z trudnością zarządzała dobrami waplewskimi zwłaszcza, że na-
stały czasy wojny polsko-szwedzkiej. Gdy Kazimierz po ukończeniu studiów wrócił 
do Waplewa z wojażu zagranicznego na niego spadł obowiązek pomagania matce 
a gdy ta wyszła za mąż za podkomorzego pomorskiego Jana Konarskiego został 
dziedzicem na Waplewie. W 1664 roku bracia za radą chorążego pomorskiego 
Władysława Zawadzkiego wydzierżawili Krasną Łąkę i Minięta, wsie zniszczone 
czasie wojny, burgrabiemu malborskiemu Samuelowi Zawadzkiemu119. W doku-
mencie zaznaczono, że oprócz Władysława Zawadzkiego opiekunem podkomorzy-
ców parnawskich był kasztelan gdański Zygmunt Guldenstern. W porozumieniu 
o dzierżawę nie wymieniono matki Teresy Szczawińskiej Zawadzkiej, która zapew-
ne w tym czasie była już żoną Konarskiego. Teresa zmarła w 1668 roku, gdy jej syn 
Kazimierz wchodził w życie polityczne i przejął po niej zobowiązanie odzyskania 
starostwa puckiego. W 1668 roku Kazimierz stał się właścicielem majętności na 
Mazowszu – Grudowsko i Zawady po stryjecznym dziadku, skarbniku ciechanow-
skim Bartoszu Zawadzkim120. Udział w życiu sejmikowym i sejmowym kosztował. 
Wprawdzie Zawadzki dwukrotnie w tym czasie otrzymał od stanów Prus Królew-
skich dietę poselską, ale koszta ponosił zdecydowanie większe. Nic dziwnego, że 
będąc na sejmie warszawskim w 1670 roku zaciągnął pożyczkę 12 tysięcy złotych 
od starosty radomskiego Piotra Korwin Kochanowskiego. Kochanowski był to 
człowiek zamożny, ale i słynący ze skandali121. Gdy 24 czerwca 1671 roku minął ter-
min spłaty sześciu tysięcy złotych pożyczki, wówczas zgodnie z umową wsie Kra-
sna Łąka i Minięta miały w formie zastawu przejść w posiadanie Kochanowskiego. 
Zawadzki nie chciał umowy zrealizować. Wówczas Kochanowski wytoczył mu pro-
ces pozywając przed Trybunał Koronny. Wyrok zapadł w Lublinie 23 października 
1671 roku. Zawadzki został skazany na wieczną banicję i zwrot długu122. Wyrok 
miał wprowadzić w życie wojewoda malborski Stanisław Działyński. Zawadzki jed-
nak już tydzień po wyroku wystarał się o list żelazny ważny sześć miesięcy, by wy-
korzystać ten czas na załagodzenie konfliktu. Wyrok pozostał w mocy, ale nikt go 
w życie nie wprowadzał. Spór z Kochanowskim odżył dopiero w latach 1684–1685. 
Wówczas to Kochanowski jako kasztelan czechowski zaczął domagać się egzekucji 
wyroku i zająć Waplewo. Do zajęcia Waplewa nie dopuścił zarządca niejaki Stani-

119 AP Gdańsk, Akta sądu grodzkiego w Dzierzgoniu, I 14.5, k. 290 ugoda między S. Zawadzkim a Kazi-
mierzem i Janem Zawadzkimi, Waplewo 20 III 1664.

120 T. Żychliński, op. cit., s. 124.
121 J. Matyasik, Obóz polityczny króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, s. 72; A. Przyboś, Kochanowski 

Piotr, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 13, ss. 200–201; T. Korzon, Dola i niedola Jana Sobieskiego 1629–1674, 
Kraków 1898, t.2, s. 357.

122 J. Matyasik, op. cit., ss. 130–131; T. Mączyński, op. cit., ss. 46–47.
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sław Zamowski. Skoro Kochanowskiemu nie udał się zabór Waplewa, to próbował 
zająć wydzierżawione Łukaszowi i Annie z Moszczyńskich Leskim Andrzejewo.

Prawie ciągłą nieobecność Kazimierza w Waplewie wykorzystywali sąsiedzi. 
Z kasztelanem elbląskim Maksymilianem Guldensternem synem Zygmunta kasz-
telana chełmińskiego popadł w zatarg o naruszenie dóbr Krasnej Łąki. W styczniu 
1670 roku sądownie stwierdzono, iż doszło do spustoszenia lasów Krasnej Łąki 
przez wycięcie naprzód buków 82, grabów wielkich 8, chojek głównych 7 cissow trzy, 
brzoza jedna wielka okrom innego drzewa którego dojechać nie mogło się. We wsi 
pokazano gburstwa troje, dwa budynki ratajskie i chałupę pasturską rozebrawszy 
spalono123.Możemy przypuszczać, iż wydzierżawił Zawadzki Krasną Łąkę Maksy-
milianowi Guldensternowi a gdy ten naruszył umowę wytoczył mu proces. Sam 
Kazimierz był człowiekiem porywczym i też od niego doznawali uszczerbku sąsie-
dzi a także mieszczanie. W sierpniu 1670 roku oskarżyli go mieszczanie dzierzgoń-
scy, że czeladź pana Kazimierza Zawadzkiego starosty puckiego w dzień piątkowy 
pod jarmark, to jest 4 lipca blisko przeszłego, mianowicie Jakub rzeczony Jakubowski, 
Jurek z Waplewa leśny i Paweł Budnik z Nowego Stawu jako principałowie i inszych 
wiele przy nich chłopów i parobków ze wsiów których on imion i przezwisk wiedzieć 
nie może prowadziwszy się naprzód u pana Fabiana Langi i tam hałasy poczyniw-
szy, gdy przyszła wacha miejska i onych hamować chciała, oni na tęż wachę porwali 
się z dobytymi szablami oszczepy im wydzierając aż w dom pana burmistrza uszli 
i tam za niemi wpadli. Za tym go Jakubowski za brodę targał i szablą w głowę nad 
okiem prawym do krwi obraził124. Zawadzki w tym czasie był w kancelarii grodzkiej. 
Mieszczanie zwrócili się do niego o uspokojenie czeladzi pytając jeżeli z woli i roz-
kazania tegoż pana starosty, że czeladź jego w mieście brawa ryje czyni? Odpowie-
dział, że nie rozkazuje i nie wie o tym. Kto co dostanie to niechaj trzyma125. Takich 
zajść miał Zawadzki jeszcze więcej. 

Dopiero w 1675 roku porozumiał się z bratem Janem co do podziału pozosta-
wionych przez ojca posiadłości. W Waplewie 4 lipca 1675 roku stosowne porozu-
mienie zostało podpisane. Przy Waplewie pozostał Kazimierz, Jan otrzymał dobra 
krasnołąckie i trankwickie, Stanisław który został jezuitą otrzymał niewielki zapis 
– 60 tysięcy złotych. Zatem dobra waplewskie wraz z dworem, pałacem zwanym też 
zamkiem zatrzymał Kazimierz. Tym samym stał się jednym z zamożniejszych wła-
ścicieli ziemskich w Prusach Królewskich. Na tyle zamożnym skoro za wykup staro-
stwa puckiego proponował Gdańszczanom 80 tysięcy złotych. Starostą puckim nie 
został, gdyż ubiegł go król Jan III Sobieski, został natomiast starostą lipieńskim. Za-
raz też, w kwietniu 1676 roku wydzierżawił starostwo Maciejowi Kleszczyńskiemu. 

123 AP Gdańsk, Akta sądu grodzkiego w Dzierzgoniu, I 14/7, k. 26 obdukcja, Dzierzgoń 11 II 1670.
124 AP Gdańsk, Akta sądu grodzkiego w Dzierzgoniu I 14/7, k. 99, Dzierzgoń 9 VIII 1670.
125 Ibidem, I 14/7, k. 87 zeznanie woźnego Bartosza Cholewy, Dzierzgoń 10 VII 1670.
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Stosowne porozumienie zostało wpisane do akt grodzkich dzierzgońskich. W doku-
mencie odnotowano: Iż jako WMP Starosta starostwo swoje lipieńskie ze wszystkimi 
budynkami tak w zamku jako też extra ze wszystkimi wsiami, folwarkami, chałupami 
gburskimi, ogrodniczymi, poddanymi będącymi i zbiegłymi, ich robociznami, czynsza-
mi, z zwyczajami, posłuszeństwem, sadami, winami, rolami, łąkami odtąd do św. Jana 
Chrzciciela w roku przyszłym 1677 panu Kleszczyńskiemu arendownym sposobem 
puszcza i pozwala intromisji. Kleszczyński obiecuje półtrzecia tysiąca złotych na bli-
sko przyszły św. Jan, 2500 złotych na św. Marcin w tymże niniejszym roku wypłacić126. 
Pieniądze były mu potrzebne na druk książek swego autorstwa i na wyjazd na sejm 
koronacyjny do Krakowa. W krakowskiej oficynie drukarskiej Franciszka Cazarego 
w kwietniu 1676 roku ukazał się Tractatus super advertentiam defectuum in capitibus 
Imperii Sarmatici czyli traktat o poprawie rządu polskiego. Traktat był dedykowany 
królowi Janowi III Sobieskiemu i przez niego życzliwie przyjęty, ale spotkał się z ostrą 
krytyką duchowieństwa. Biskup krakowski Andrzej Trzebicki127 senator bardzo 
wpływowy w Rzeczypospolitej, uznał go za obraźliwy dla Kościoła. Biskup pozwał 
autora przed swój sąd pozwem wydanym 13 maja 1676 roku zarzucając autorowi, że 
stan duchowny potraktował obelżywie i niegodnie. Sąd biskupi zgodnie z przewidy-
waniem nakazał bezbożną książkę zniszczyć a jej autora ukarać128. Zawadzki potrafił 
jednak z tak trudnej sytuacji wyjść mając zapewne potężnych protektorów jak choćby 
podkanclerzego koronnego i arcybiskupa gnieźnieńskiego Andrzeja Olszowskiego. 

Niepomny jednego wyroku uwikłał się w nowy proces karny zakończony wy-
rokiem skazującym. O ile awantura z mieszczanami dzierzgońskimi uszła mu bez-
karnie o tyle napad na podlaskiego szlachcica Józefa Łuniewskiego i to na publicznej 
drodze nie mógł ujść bezkarnie. Pod Malborkiem 16 listopada 1679 roku na wra-
cającego Gdańska, w publicznej gospodzie napadli ludzie Zawadzkiego. Zapewne 
owe starcie zakończyło się dla czeladzi Zawadzkiego nieszczęśliwie skoro rozgnie-
wany Zawadzki zgromadził aż 16 swoich ludzi i popędził za Łuniewskim. Dopędzili 
Łuniewskiego i jego towarzyszy, gdy ci zatrzymali się w karczmie Altendorf (Stara 
Wieś). Tym razem górą byli ludzie Zawadzkiego, którym przewodził niejaki Wolski. 
Pobili podróżujących, zabrali ich rzeczy i zaprowadzili do Malborka gdzie przebywał 
Zawadzki. Tu jeszcze raz czeladź Zawadzkiego ich pobiła i okaleczonych, poturbowa-
nych puściła wolno. Zawadzki już w styczniu 1689 roku został pozwany do Piotrkowa 
przed sąd trybunalski. W sierpniu 1680 roku trybunał lubelski skazał pozwanych na 
karę infamii i wiecznej banicji129. Zawadzki i tym razem potrafił ujść karze. 

126 AP Gdańsk, Akta sądu grodzkiego w Dzierzgoniu, I 14/6, k. 619, Dzierzgoń 22 IV 1676.
127 A. Przyboś, M. Rożek, Biskup krakowski Andrzej Trzebicki. Z dziejów kultury politycznej i artystycznej 

w XVII wieku, Warszawa–Kraków 1989, passim.
128 T. Mączyński, op. cit., ss. 70–71.
129 Ibidem, ss.77–79.
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Nie minęły trzy lata jak wróciła sprawa z Kochanowskim. Zawadzki mu-
siał bronić Waplewa i Andrzejewa przed zajęciem ich przez Kochanowskiego. 
Do tego doszedł jeszcze jeden proces karny przed trybunałem w Lublinie. Tym 
razem w maju 1684 roku pozwał go wojewoda czernihowski i starosta radzyński 
Jan Gniński oraz kapitan Andrzej Mora. Zarzucono Zawadzkiemu, iż ten zabrał 
Gnińskiemu oddział wojska liczący 50 żołnierzy i zakłócił bezpieczeństwo publicz-
ne. W Lublinie 11 sierpnia 1684 roku znów skazano Zawadzkiego na karę infamii. 
Wyrok ten jednakże jak poprzednie wyroki nie został wprowadzony w życie130. 
W roku 1684 tym razem Zawadzki oskarżył dzierżawców Andrzejewa Łukasza Le-
skiego o wyrąb lasu. Zawadzki w towarzystwie woźnego koronnego Michała Het-
mańskiego i dwóch świadków Marcina Wolskiego oraz Andrzeja Malinowskiego 
przybyli do Waplewa. Ci zaś zeznali: Byli w lesie dóbr Waplewa pana podkomorzego 
dziedzicznych, widzieli wielkie wypustoszenie, to jest drzewa bukowego, dębowego 
ossowego i innego w tymże lesie przez pana Łukasza Leskiego arendarza Rychendrys 
[Andrzejewa] i innych, wycięcie, które to wycięcie drzewa pomieniony podkomorzy 
przeciw panu Leskiemu protestował131. Ledwo zakończył się ten spór, gdy kasztelan 
Zawadzki popadł w ostry konflikt z biskupem chełmińskim Kazimierzem Janem 
Opalińskim o obsadę parafii w tym samym Andrzejewie. Zawadzki wbrew woli 
biskupa chciał, by proboszczem został jego brat Stanisław. W 1687 roku doszło do 
gorszących scen akurat w niedzielę palmową. Skoro kandydat biskupa niejaki oj-
ciec Florian został przez służbę Zawadzkiego poturbowany i z parafii wygnany, bi-
skup odpowiedział pozwem sądowym przez Trybunał. Trybunał ponownie skazał 
Zawadzkiego na infamię. Tym razem biskup uwięził jezuitę Stanisława i zbrojnie 
najechał Waplewo. Wprawdzie Waplewa nie zajął, ale zmusił Zawadzkiego do upo-
korzenia się i prośby o przebaczenie. I tak się stało132. 

Zawadzki szlachcic niespokojny, zwany przez Jana III Sobieskiego ordą pru-
ską był postrachem dla mieszkańców malborskiego. W Waplewie miał liczne gro-
no oddanych sobie sług, nadwornych rajtarów gotowych do wykonania każdego 
rozkazu pryncypała. U schyłku życia zapalczywość, niecierpliwość, gwałtowność 
minęła zwyciężyła refleksja. Z bratem Stanisławem chciał się nawet pogodzić, ale 
do tego nie dopuściła żona. Kasztelan chełmiński zachorował na początku 1691 
roku. Zwykłe przeziębienie przerodziło się w poważną chorobę. Lekarz sprowa-
dzony z Malborka nie zdołał przywrócić mu zdrowia, zmarł w Wielkanoc 1691 
roku w Waplewie. Kazimierz Zawadzki w 1679 roku ożenił się z córką wojewody 
inflanckiego Jana Teodora Schliebena, Ludwiką Katarzyną. Miał z nią jednego syna 
Jana Aleksandra, który zapewne urodził się około 1680 roku. Syn po nim przejął 

130 Ibidem, ss. 84–85. 
131 AP Gdańsk, Akta sądu grodzkiego w Dzierzgoniu, I 14/11, k. 82–83, Dzierzgoń 7 VII 1684.
132 G. Lengnich, op. cit., s. 267–268; T. Mączyński, Kazimierz Rogala Zawadzki. Jego życie i dzieła, s. s.86–88.
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wszystkie waplewskie posiadłości wraz z okazałą rezydencją, pięknym wystrojem 
wnętrz, okazałym księgozbiorem, portretami przodków. Zapewne u schyłku życia 
Kazimierz Zawadzki wydzierżawił dobra Krasna Łąka i Minięta aż trzem osobom 
– Janowi Jaszyńskiemu, podwojewodziemu malborskiemu Janowi Kalksteinowi 
i Michałowi Mełdzyńskiemu. Oni to uchwałą sejmiku generalnego obradującego 
w Grudziądzu we wrześniu 1692 roku otrzymali ulgę w podatkach właśnie z wy-
żej wymienionych dóbr133 Wdowa po Kazimierzu Zawadzkim, Ludwika Katarzyna 
Schlieben wyszła powtórnie za mąż za owdowiałego starostę kiszewskiego Stani-
sława Działyńskiego. Jan Aleksander Zawadzki starosta lipieński zmarł w młodym 
wieku zapewne w 1710 roku skoro 1 stycznia 1710 roku został spisany testament. 
W testamencie zapisał Dobra moje ruchome i nieruchome leguję siostrze swojej stry-
jecznej pani Chełstowskiej. Egzekutorem testamentu chce mieć samego pana Cheł-
stowskiego134. Testamentem zapisał 1500 złotych reformatorom dzierzgońskim 
tymże reformatom zgodnie z wolą ojca darował piwo z jego browaru na ich potrze-
by, na kościół w Krasnej Łące przeznaczył 200 złotych. Egzekutorom testamentu 
nakazywał spłacić dłużników, dać wynagrodzenie sługom, robotnikom, czeladzi135. 
Na Janie Aleksandrze wygasła linia waplewska Zawadzkich. Procesy i spory spad-
kobierców Zawadzkich – Schliebenów i Chełstowskich o sumy pieniężne i posia-
dłości ziemskie trwały ponad 30 lat136

Kasztelanic chełmiński testamentem przekazał kompleks dóbr waplewskich 
jedynej córce stryja Jana, Konstancji. Ojciec Konstancji, Jan Zawadzki chorąży 
malborski zmarł 22 kwietnia 1686 roku. Matka Teresa z Gosławskich powtórnie 
wyszła za mąż za podkomorzego wendeńskiego Marcina Czapskiego. W testamen-
cie Jan Zawadzki zalecił, by córka osiągnąwszy dwadzieścia lat poślubiła jedne-
go z Zawadzkich a mianowicie chorążyca pomorskiego Ludwika, syna chorążego 
pomorskiego Władysława Samuela młodszego syna wojewody parnawskiego Jana 
i Zofii Sabiny Schwerin, stryja Kazimierza Zawadzkiego kasztelana chełmińskiego. 
Tymczasem Ludwik wyjechał zagranicę a Konstancję matka oddała na wychowa-
nie benedyktynkom chełmińskim. Gdy Konstancja doszła do wieku panieńskiego 
w konkury wystartował Ignacy Czapski krewny ojczyma Konstancji, Marcina. Pre-
tendentów do ręki Konstancji przybywało. Wnet okazało się, że mężem Konstan-
cji został Marcin Chełstowski, który miał porwać pannę i w swej rodowej kaplicy 
zawrzeć z nią związek małżeński. Słynął ów Marcin z licznych pojedynków i miał 
jako w rywalizacji o rękę Konstancji pokiereszować Jana Konarskiego i stolnika 

133 AP Gdańsk 300.29/194, k. 184 Laudum libertationis ab agraris bonorum, Szynwezy et Minięta median-
te iuramenti, Grudziądz 23 IX 1692.

134 AP Gdańsk, Akta sądu grodzkiego w Dzierzgoniu 2/I, 6, s. 9 Oblata testamentu Jana Aleksandra Za-
wadzkiego kasztelanica chełmińskiego, starosty lipieńskiego.

135 Ibidem.
136 W. Nowosad, Archiwa szlachty Prus Królewskich, Toruń 2005, ss. 99, 183.
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łęczyckiego Michała Sierakowskiego. Marcin Chełstowski w 1708 roku został cho-
rążym chełmińskim, ale z nominacji króla Stanisława Leszczyńskiego, gdy powró-
cił do Polski August II Marcina w 1710 roku przeniesiono na chorąstwo pomorskie. 
W roku 1714 awansował na podkomorzego chełmińskiego. W latach 1708–1719 
był też podwojewodzim pomorskim137. Konstancja i Marcin Chełstowscy nie tyl-
ko weszli w posiadanie dóbr po braciach Janie Zawadzkim ojcu Konstancji i Sta-
nisławie jezuicie. Z tym ostatnim wiedli liczne procesy a po jego śmierci sądzili 
się z  jezuitami malborskimi i wygrali sprawę o Trankwice w trybunale koron-
nym. Konstancji swe waplewskie dobra zapisał testamentem starosta lipieński Jan 
Aleksander, jedyny syn kasztelana chełmińskiego Kazimierza Zawadzkiego. Jan 
Aleksander bezżenny pożegnał się z tym światem w grudniu 1709 roku. Jego testa-
ment usiłował podważyć starosta kiszewski Stanisław Działyński mąż wdowy po 
Kazimierzu Zawadzkim Ludwiki Katarzyny Schlieben i ojczym Jana Aleksandra. 
Pozyskał świadków w osobach Stefana Niewieścińskiego ławnika sądu ziemskie-
go malborskiego, Macieja Kanigowskiego i Wojciecha Łęskiego. Działyński chciał 
dowieść, że podpisując testament Jan Aleksander nie był świadomy co czyni. Wy-
mieniony Niewieściński 3 stycznia 1718 roku zeznał: iż dowiedziawszy się o wielkiej 
słabości zdrowia nieboszczyka pana Jana Zawadzkiego, gdy przyjechał do Waplewa 
znalazł go już prawie śmiertelnego i w srogich boleściach zostającego, przy nim jeszcze 
kazał wyprowadzić na podwórze jeżeliby nie mógł na konia wsieść co gdy była rzecz 
niepodobna bo już nogami władnąć nie mógł i krople śmiertelne na czele jego stały, 
tak go nazad do pokoju odprowadzono i na łóżko położono a tymczasem pan Estka 
miał już w pogotowiu ten skrypt sformowany nazwanego testamentu i sollicitował 
o podpis nioeboszczykowski. I tak go znowu z łóżka podniesiono i przy stoliku po-
sadzono żeby się mógł trzymaną ręką podpisać, jakosz tak uczynił, i gdy tenże pan 
Niewieściński sądowy ziemski malborski widząc już bliskim śmierci pomienionego 
starosty lipińskiego ani sobie przytomnego nie chciał na ten skrypt podpisać uprosił to 
pomieniony pan Estka, ze także rękę swoją przyłożył138. W podobnym duchu zezna-
wał Maciej Kanigowski zaznaczając, że starosta już srodze był słaby i na perswazję 
i prośbę pomienionego pana Estki i księdza prezydenta klasztoru kiszporskiego ojców 
reformatów, któremu konwentowi 1500 złotych dobrej monety w tymże skrypcie za-
pisano ten skrypt trzymano w ręku podpisał i zaraz potym we dwie albo trzy godziny 
zmarł139. Przed woźnym sądowym Michałem Wojtakowiczem zeznawał też Woj-
ciech Łęski: Pan zaś Łęski taką mi i tymże panom szlachcie czynił relację jako staro-
stę także w ostatnim terminie życia zostającego zastał i gdy go po pokojach z jednego 
miejsca na drugie prowadzono, gdy mu się pokłonił pomieniony pan Łęski, z tym się 

137 Urzędnicy Prus Królewskich, ss. 52, 72, 127, 191.
138 AP Gdańsk, Akta sądu grodzkiego w Dzierzgoniu nr 21, k. 113–113v.
139 Ibidem.
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do niego odezwał jako to z Waszeci dobry gospodarz żeś się z Trup aż do Waplewa 
pobudował, bo już nie był przy sobie i w swojej gorączce co inszego mówił i zgadza 
się pan Łęski w drugich punktach z pierwszymi, ale pisać nie umie140. Testamentu 
jednak nie unieważniono. Małżonkowie Konstancja i Marcin Chełstowscy prawie 
w  nieustannych byli procesach a te kosztowały. W 1717 roku wiedli spór o po-
siadłość Lencko Wielkie o odzyskanie pięciu tysięcy złotych. Sprawa toczyła się 
w Trybunale Koronnym. Chcąc spłacić długi zaciągnęli pożyczkę u pułkownika 
Gabriela Steffensa lokując ją na swych posiadłościach ziemskich141. Podkomorzy 
chełmiński Marcin Chełstowski nie doczekał się końca procesu tego ani innych. 
Sporne sprawy i długi pozostawił żonie Konstancji. W 1719 roku zmarł główny 
wykonawca testamentu Jana Aleksandra Zawadzkiego, podkomorzy chełmiński 
Marcin Chełstowski. Przed śmiercią spisał 24 marca 1719 roku testament142. Przy-
znawał się w  nim, że był grzesznym człowiekiem. Z jego ostatniej woli przebija 
troska o żonę i nieletnie dzieci Barbarę oraz Józefa. Przyznawał, że posiadłości 
ziemskie przekazuje w dyspozycję małżonki z której łaski dosyć obficie przez lat 
dwadzieścia i kilka wiadomo wszystkim zgodnie tę w moc jako Pani dziedzicznej od-
daję. Trzymając po dobroci Jej, że pamiętać będzie na nieznośne prawne koszta moje 
od tylu nieprzyjaciół co raz windykując dosyć wielkie koszta i zdrowie łożyłem143. 
Wyliczył Marcin Chełstowski swoje długi. Kapitule warmińskiej był winien cztery 
tysiące złotych, Pląskowskiemu sześć tysięcy złotych, Hattyńskiemu 4200 złotych, 
miecznikowi inflanckiemu Piwnickiemu oddał już osiem tysięcy i jeszcze 800 zło-
tych pozostało z prowizji. Wymienił też drobne kwoty winne szlachcie pruskiej. 
Żonę zobowiązywał, aby sporządziła rejestr jego klejnotów, kulbak, rzędów, szabli 
i innych rzeczy i to wszystko miało przypaść dzieciom. Chełstowski przypominał, 
aby wypłacono wynagrodzenie co do szeląga sługom, kucharzowi, pachołkom, 
czeladzi, woźnicom, masztalerzowi, ptasznikowi. Wreszcie w ten sposób napisał 
o żonie Konstancji: Tem powtórnie Dobrodziejce matce mojej dziękuję za wszystkie 
przyjaźni wyznając przed Bogiem żem był kontent z wiary i afektu małżeńskiego. 
Za co stopy jej całując, uniżenie dziękuję, dziatki opiece Jej po Bogu oddaję, aby pa-
miętała o nich wszak wie sama w jakiej fortunie była a jakiej kiedy i mizerii zażyła 
dla złej i niesłusznej opieki144. Opiekunami żony i dzieci uprosił, by zostali biskup 

140 Ibidem.
141 AP Gdańsk, Akta sądu grodzkiego w Dzierzgoniu, nr 24, k. 54v, 56.
142 AP Gdańsk, Akta sądu grodzkiego w Dzierzgoniu, nr 24, k. 130–131 Testament Marcina Chełstowskie-

go spisany 24 III 1719 a zapisany w aktach grodzkich w 1721 roku. Podkomorzy chełmiński pisał w nim: kto się 
rodzi umierać musi, więc i ja na wolą się Boga Wszechmogącego zdaję i duszę moją w rany Jezusa ukrzyżowanego 
oddaję, ciało moje aby było pochowane u ojców Bernardynów w Lubawie, które aby było odwiezione cztero-
ma wołami dobremi proszę. Pogrzeb zaś mój, aby przez wszelkiej pompy był odprawiony… miejsce ciału memu 
grzesznemu naznaczam podle śp ojca mego z tym napisem Hic iacet Peccator, w progu jak do ojców wchodzą.

143 Ibidem. K. 130.
144 Ibidem, k. 131v.
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warmiński Teodor Potocki jako ojca chrzestnego tych dziatek, wojewodzinę cheł-
mińską Teresę Działyńską jako chrzestną a także wojewodę chełmińskiego Jakuba 
Rybińskiego, chorążego płockiego Pawła Jaroszewskiego, podstolego dobrzyńskie-
go Jana Rutkowskiego, chorążego michałowskiego Bartłomieja Bagniewskiego 
i Adama Sampławskiego dziekana i oficjała płockiego145. Na Konstancję Chełstow-
ską spadł obowiązek przypilnowania wykonania testamentu męża i wychowania 
dzieci a także zarządzania posiadłościami ziemskimi a te były rozległe. Oczywiście 
musiała wchodzić w liczne procesy, ale w tych kwestiach była zahartowana i biegła. 
Konstancja przeżyła męża o prawie trzydzieści lat. Jak to bywało w zwyczaju nie-
które wsie wydzierżawiała. W lutym 1720 roku w Waplewie zaświadczyła, iż Stani-
sław Zamoski wydał w Gdańsku kupując dla niej różne rzeczy. Konstancja kazała 
tę kwotę potrącić z opłaty za dzierżawę tylendorfską czyli Tulice146. Procesowała się 
podkomorzyna i zwróciła 400 złotych zasądzonych przez sąd grodzki w Dzierz-
goniu na rzecz Eleonory Wielechowskiej147. Albin Stanisław Reppiński pisząc te-
stament w 1726 roku upomniał się o 2090 złotych pożyczonych podkomorzemu 
chełmińskiemu Marcinowi Chełstowskiemu148. 

Rok 1726 był dla podkomorzyny Konstancji Chełstowskiej bardzo ważny, 
gdyż wydawała za mąż córkę Barbarę. Wyszła ona za mąż 3 marca 1726 roku za 
ławnika sądu ziemskiego chełmińskiego i podwojewodziego malborskiego wów-
czas tytułującego się miecznikowiczem inflanckim, Teodora Bagniewskiego. Nim 
doszło do małżeństwa został zawarty kontrakt a w nim zapisano, że matka kieru-
jąc się miłością ku córce majętność Szynweską [Krasna Łąka] i Minięta ze wszyst-
kiemi do tych dóbr przyległościami et in tenere pożytkami tak jak w sobie z dawna 
bywały i być mogą bez wszelkiej excepcji z inwentarzem panu Teodorowi Bagniew-
skiemu a przyszłemu da Bóg synowi swemu po lat trzech po sobie idących od daty 
vigilis św. Jana w 1726 roku do 1729 roku puścić i w arendę oddać dyspozycją149. 
Gdy do pełnoletności dojdzie syn Józef wówczas dokona się nowego podziału dóbr 
albo spłaty Barbary. Z kolei Bagniewski zapisał żonie w wianie dziewięć tysięcy 
złotych lokowanych na swoich dobrach. Podkomorzyna zadeklarowała, że w wy-
prawie ślubnej Barbara otrzyma klejnoty ze złota i srebra, sztućce srebrne i inne 
przedmioty. Nic nie wspomniano o kosztach wesela. Kilka miesięcy po wydaniu za 
mąż córki, Konstancja już w asyście zięcia Teodora Bagniewskiego wydzierżawiła 
posiadłość Zajączkowo leżącą w województwie chełmińskim Michałowi i Klarze 

145 Ibidem, k. 131v.
146 AP Gdańsk, Akta sądu grodzkiego w Dzierzgoniu, nr 24, k. 82.
147 AP Gdańsk, Akta sądu grodzkiego w Dzierzgoniu, nr 24, k. 132.
148 Ibidem, nr 24, k. 108. Testament Albina Reppińskiego Klonowka 23 I 1726.
149 AP Gdańsk, Akta sądu grodzkiego w Dzierzgoniu I 14/48, k. 131 Kontrakt między Konstancją Cheł-

stowską a Teodorem Bagniewskim.
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z Grudowskich Cissowskim na lat sześć za kwotę 10 tysięcy złotych150. W 1729 roku 
natomiast wydzierżawiła za 23 tysiące wieś Trankwice Gabrielowi Janowi Sttefen-
sowi a to tylko dlatego, że musiała spłacić dług zaciągnięty u zakonników w Pelpli-
nie. Tym samym chciała zakończyć długo trwające kłótnie i procesy z zakonnikami. 
Jednocześnie na Trankwicach ciążył dług franciszkanów chełmińskich i należało 
im z tego tytułu płacić prowizję. Steffens zobowiązał się prowizję zakonnikom cheł-
mińskim płacić151. W 1730 roku podkomorzyna postanowiła sprzedać Trankwice 
Gabrielowi Janowi Steffensowi. Stosowny dokument został spisany w Krasnej Łące 
26 czerwca 1730 roku w obecności stolnika nowogrodzkiego Władysława Zawadz-
kiego, Teodora Bagniewskiego tytułującego się już sądowym ziemskim chełmiń-
skim oraz Jana Czapskiego nazwanego przyjacielem. W porozumieniu napisano: 
Pani podkomorzyna chełmińska uważając meliorem statui fortuny swojej a mając 
dobra pomienione Trankwice długami in onerowane jako też funditus tak opusto-
szałe tak dworskiemi jako i wiejskimi budynkami aby przez to przy wypłaceniu pro-
wizji majus detrymentum nie poniosła jako to konwentowi Pelplińskiemu i inszym 
dobra pomienione Trankwice w województwie malborskim powiecie Kiszpork leżą-
ce ze wszystkimi dóbr tych przyległościami i należytościami… panu pułkownikowi 
i  sukcesorom jego daje, daruje, zapisuje a przedaje za sumę 45 tysięcy złotych do-
brych pruskiej monety każdy złoty po 5 szóstaków bitych rachując152. W dokumen-
cie sprzedaży zaznaczono, że już pułkownik Gabriel Steffens zapłacił 23 tysiące 
pelplińskim zakonnikom. Na Trankwicach tkwił zapis na sumę 5600 złotych dla 
franciszkanów chełmińskich od której to sumy otrzymywali oni prowizję każdego 
roku. Podkomorzyna zapłaci zaległą prowizję w wysokości dwóch tysięcy złotych 
a bieżącą będzie płacił już Steffens. Steffens zapłaci też dług niejakiemu Karwato-
wi i to w wysokości 10 tysięcy złotych. Natomiast 4400 złotych przekaże do rąk 
podkomorzynie Chełstowskiej153.W 1731 roku Chełstowska wydzierżawiła gburom 
Małej Żuławy dobra Śledziówko. W 1730 roku okazała wielkie względy mielcarzom 
waplewskim Józefowi i Annie Grygrom uwalniając ich córkę Ewę z poddaństwa. 

W 1739 roku zmarł Teodor Bagniewski mąż Barbary Chełstowskiej. Wnet 
i Barbara zmarła a Konstancja wciąż była aktywna. Na Waplewie pozostała ona 
i jej wnuk Józef Bagniewski. Podkomorzyna porządkowała zawiłe sprawy rodzinne 
Chełstowskich w województwie chełmińskim rezygnując w 1742 roku pretensji do 
części dóbr Chełsty. W 1746 roku wraz z wnukiem Józefem Bagniewskim darowa-
ła dług czterech tysięcy tynfów zapisanych jej na królewszczyźnie zwanej Strzelec 

150 AP Gdańsk, Akta sądu grodzkiego w Dzierzgoniu, nr 31, k. 102. Stosowne porozumienie spisano we 
Wlewsku 23 VI 1726 roku.

151 AP Gdańsk, Akta sądu grodzkiego w Dzierzgoniu, nr 31, k. 65.
152 Ibidem, k. 126–127.
153 Ibidem, k. 127–128. 
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na rzecz siostrzeńca Adama Zboińskiego154. Konstancja z Zawadzkich Chełstowska 
zmarła w maju lub pod koniec kwietnia w roku 1747. Po śmierci jej a także po 
śmierci Teodora Bagniewskiego i Barbary Chełstowskiej Waplewo objął syn Teo-
dora a wnuk Konstancji Józef Bagniewski. Ten poślubił Mariannę Chrząstowską. 
W 1747 roku Józef Bagniewski regulował zadłużenie spadłe na niego po babce155. 
Spłacając zadłużenie wydzierżawił Andrzejewo Gabrielowi Janowi Steffensowi na 
trzy lata za kwotę 11500 złotych156. Steffensonowie weszli w posiadanie Trankwic 
a także Witek i Łabusztyna dóbr, które wchodziły w waplewski kompleks. W 1753 
roku pisarz ziemski malborski Jerzy Kalkstein wniósł do akt grodzkich dzierzgoń-
skich spis szlacheckich posiadłości do celów podatkowych. Z niego wynika, że 
Waplewo z przyległościami posiadał Józef Bagniewski, Trankwice należały do Jana 
Białobłockiego. Dziedzicem na Klecewie był Leon Steffens podkomorzy nadwor-
ny królewski i generał adiutant. Watkowice, Polaszki, Mątki należały do Gabriela 
Steffensa157. Gdy umarła babcia, Józef Bagniewski mógł mieć lat 20. Już w 1745 
roku był obecny wraz ze szlachtą malborską, gdy nominację na podwojewodziego 
malborskiego otrzymał Michał Leski i gdy tenże składał przysięgę urzędniczą158. 
Czy uczestniczył w życiu politycznym? Zapewne brał udział w sejmikach depu-
tackich a także sejmikach województwa malborskiego obradujących bez sukce-
sów w Sztumie. Przyszło mu zmagać się z sąsiadami i dzierżawcami swych dóbr 
ziemskich. W 1747 roku oskarżał sądowego (ławnika) ziemskiego tczewskiego 
Jana Grąbczewskiego o naruszenie granicy majątku w Ramotach. Grąbczewski ro-
zorał miedzę i przywłaszczył kawałek gruntu159. Spór z Grąbczewskim przerodził 
się w prawie domową wojnę. Wnet wszedł w spór sądowy z dzierżawcami Krasnej 
Łąki i Minięt – Wojciechem i Anną z Borowskich Rudawskimi oraz Krzysztofem 
i Katarzyną z Jasińskich Gostomskimi. Wsie te zapewne Konstancja Chełstow-
ska wydzierżawiła wpierw Rudawskim a po śmierci Wojciecha Rudawskiego 
Gostomskim. Dzierżawcy zaniedbali posiadłości, budynki dworskie i wiejskie chy-
liły się ku ruinie, pola nie zasiane zbożem, las wycięty. Bagniewski w obecności 

154 AP Gdańsk, Akta sądu grodzkiego w Dzierzgoniu, I 14/40, k. 35 v, wpis do akt umowy zawartej w Wa-
plewie 15 V 1746.

155 AP Gdańsk, Akta sądu grodzkiego w Dzierzgoniu, I 14/40, k. 115–117v. Józef Bagniewski zawarł po-
rozumienie z Gabrielem Janem i Eleonorą z Zawadzkich Steffensonami w kwestii spłacenia długów Konstancji 
Zawadzkiej. W 1742 roku Konstancja zobowiązała się w obecności stolnika nowogrodzkiego Władysława Za-
wadzkiego jej brata stryjecznego, że pułkownik Steffens spłaci dług po Wilhelmie Schliebenie w wysokości pięciu 
tysięcy złotych. Bagniewski ma zwrócić pułkownikowi 1500 złotych prowizji od tejże sumy pięciu tysięcy od pięciu 
lat niepłaconej. Sam od Steffensa zaciągnął pożyczkę 2000 złotych na wydatki pogrzebowe związane z pogrzebem 
swej babci. Dalej Józef Bagniewski chce spłacić dług dziadka podkomorzego chełmińskiego Marcina Chełstow-
skiego zaciągnięty w 1715 roku u Antoniego Korytkowskiego, czerwonych złotych 278.

156 Ibidem, k. 117v.
157 AP Gdańsk, Akta sądu grodzkiego w Dzierzgoniu, I 14/46, k. 272–273. 
158 AP Gdańsk, Akta sądu grodzkiego w Dzierzgoniu, I 14/33, k. 66. Wpis do akt Dzierzgoń 9 VI 1745.
159 AP Gdańsk, Akta sądu grodzkiego w Dzierzgoniu I 14/39, k. 184.
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woźnego i szlachty przeprowadził wizję dóbr i kazał spisać co w nich zostało. Naj-
pierw w spichlerzu poważono zboże, żyta naliczono korców 262, jęczmienia kor-
ców 21 i  pół, grochu białego korcy 21 i pół, grochu burego półtora korca. Było 
trochę wełny, skór zwierzęcych. Spisano też rzeczy osobiste pozostawione przez 
Rudawskich a także inwentarz żywy. Naliczono 13 krów trochę cieląt, koni osiem, 
owiec 43, jagniąt 18. Gospodarstwo był w złym stanie160. Nic dziwnego, że od 
spadkobierców Rudawskich i Gostomskich zaczął dochodzić należności. Młody 
Bagniewski starł się ułożyć poprawne stosunki z rodziną a ród Zawadzkich był 
rozgałęziony. Zawadzcy gospodarowali nie tylko w Prusach Królewskich, ale też na 
Mazowszu, Litwie i Rusi. Podwojewodzicowi udało się zakończyć wieloletni spór, 
który przeszedł wszystkie instancje sądowe włącznie z Trybunałem piotrkowskim. 
Konflikt w 1752 roku został zakończony ugodą między kasztelanem brzeskim Paw-
łem Dambskim i jego żoną Eleonorą ze Schliebenów a podwojewodzicem malbor-
skim Józefem Bagniewskim i sukcesorami Kazimierza Zawadzkiego oraz Ludwiki 
Schlieben. Rzecz szła o 40 tysięcy złotych danych w ramach kontraktu małżeń-
skiego Ludwice Schlieben przez jej ojca zabezpieczonego na dobrach waplewskich. 
Rozliczenie i spłata należności była niesłychanie skomplikowana. Niemniej Józef 
Bagniewski doprowadził do zamknięcia sprawy161. Niespodziewanie Józef Ba-
gniewski w marcu 1759 roku zmarł pozostała żona Marianna. Z małżeństwa z Ma-
rianną nie miał potomstwa.

Zaraz po śmierci Józefa Bagniewskiego w obecności Marianny z Chrząstow-
skich Bagniewskiej oraz sądowego malborskiego Leona Steffensa i Antoniego Raby 
wiceregenta ziemskiego malborskiego spisano inwentarz rzeczy ruchomych oraz 
dóbr waplewskich. Sporządzono bardzo ciekawy dokument. W nim zawarty jest 
opis waplewskiej rezydencji zwanej pałacem162. Według inwentarza z marca 1759 
roku pałac miał wyglądać tak: Pałac murowany w którym drzwi z nadworza do sieni 
na przestrzał, pierwsze podwójne, drugie pojedyncze. Do sieni wchodząc po lewej ręce 
stolowa izba, w niej podłoga nadpsuta, obicie w niej stare włóczkowe sciegową robotą; 
w tej izbie stołowej zegar ścienny z szafą dębową, piec biały wielki, okna trzy w ołów 
oprawne z okiennicami składanemi z tabulaturami wokoło z drzewa sosnowego. Kre-
dens szafiasty z sosnowego drzewa z zamkami na zawiasach, dobry. Z tej izby pokoik 
gdzie teraz kaplica. W tym pokoju nie masz pieca, podłoga nadrujnowana, obicie 
półatłasowe złe, okna dwa. W tej kaplicy Pan Jezus Ukrzyżowany z koroną srebrną, 
na ołtarzu portatyl, kielich i patena. Z tego pokoju (kaplicy) idą drzwi do garderobki 

160 AP Gdańsk, Akta sądu grodzkiego w Dzierzgoniu, I 14/39, k.330, 330v.
161 AP Gdańsk, Akta sądu grodzkiego w Dzierzgoniu, I, 14/47, k. 108v–109v, 212v–219v; Z. Naworski, 

Szlachecki wymiar sprawiedliwości w Prusach Królewskich (1454–1772). Organizacja i funkcjonowanie, Toruń 2004, 
s. 179.

162 AP Gdańsk Akta sądu grodzkiego w Dzierzgoniu I, 3/6, k. 179–236; A. Bukowski, op. cit., ss. 28–31; 
S. Achremczyk, Między Wisłą a Niemnem. Szkice historyczne, Olsztyn 2008, ss. 197–202.
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małej, w niej skrzynie z pościelą. Z garderobki idzie pokój przy kuchni w którym obi-
cie półatłasowe, piec biały dobry, okno jedno. Z tego pokoju jest pokoik do stołowej 
izby w nim obicie niebieskie stare, okna dwa z okiennicami składanemi. Drzwi w tych 
pokojach z zamkami francuskimi, zamki potrzebują reperacji. 

W tej sieni są drzwi do sklepów, są dwie spiżarenki małe. W jednej jest okno 
w ołów a w drugiej nie masz. Naprzeciwko niej jest skarbiec, do niego drzwi żela-
zne, okno jedno w ołów z kratą żelazną. W tym skarbcu moździerzyków mosiężnych 
malinkich sześć, także mosiądz do szorów nowy pod herbem nieboszczykowskim; 
munsztuków na cugowe konie bez rzemieni sześć.

Po prawej ręce z sieni jest pokój zielony, do niego drzwi na zawiasach żelaznych 
z zamkiem francuskim; okna trzy w ołów dobre z okiennicami podwójnymi i tabula-
turami wokoło zielono malowanymi, piec pstry, kredens zielony malowany z oknem 
podwójnym, obicie w tym pokoju na niewarowym płótnie łatkami szyte. Obrazów 
świętych ewangelistów cztery, zegar ścienny z kurantami do niego, szafa wysadzana, 
podłoga dobra. 

Z tego [pokoju] jest wejście do pokoju w nim obicie czerwone pstre z brytanami 
włóczkowemi. okna dwa w ołów z okiennicami składanemi. Drugi pokój z zielonego 
jest czerwony. Tu obicie karmazynowe adamaszkowe z brytami także żółtymi ada-
maszkowymi, piec wielki biały, okna dwa w ołów z okiennicami podwójnymi i tabu-
laturami wkoło czerwono malowanymi, obraz św. Sebastiana jeden. 

Z tego pokoju wejście do małego pokoiku z obiciem półatłasowym starym; tu 
tumbo na niewarowym płótnie łatkami szyte; kantorek nowy i stolik z trzema szu-
fladami na zameczki zamykane; okno jedne w ołów, przy nim pręty żelazne, podłoga 
dobra. Naprzeciwko tego pokoju jest pokoik, w nim obicie półatłasowe stare w pasy; 
okno jedno w ołów, podłoga dobra. W tym pokoiku jest kantorek z wierzchnimi szu-
fladami i dwie duże szafy. Z tego pokoiku wejście do apteczki z Policami, szufladami 
Korzenicą. W tej apteczce 21 farfurowych półmisków, 3 misy, 2 wazy – jedna mała, 
druga większa, 3 piramidy szklane do cukru, 4 butelki kryształowe bez uszek, 1 butel-
ka z uchem, 2 moździerze – jest mały, drugi duży, 2 młynki do kawy – jeden blaszany, 
drugi ordynaryjny, taca drewniana lakierowana do kawy. 

Naprzeciwko drzwi do siennej oficyny. W tej sieni dwa okna w ołów, trzecie 
nad drzwiami złe. Te drzwi nabijane gwoździami żelaznymi. Stoi także szafa. W tej 
oficynie pokoik o trzech oknach w ołów, w nim obicie półatłasowe stare, złe, piec biały. 
W tych wszystkich pokojach drzwi z zawiasami i francuskimi zamkami. 

Naprzeciwko tej oficyny znajduje się kuchnia. W niej cztery okna w ołów, dwa 
wilki żelazne, trzy rożna, trzy formy blaszane. Przy kuchni dzwonek na słupku. 

W tym pałacu na górze znajduje się spiżarenka mała nad schodami, w niej 
jedno okno. Schody na górę złe. Pokoje górne wszystkie puste ale okna w nich dobre. 
Jeden pokój nad oficyną bez pieca, w nim trzy okna w ołów, jedno z nich złe, wyrepe-
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rowane. W tym pokoju szafa z Policami do książek w której znajduje się 165 ksiąg, ale 
najwięcej niemieckich i kantorek do papierów; drzwi do niego w kratkę u góry, u dołu 
ordynaryjne; w kantorku są dokumenta ad bona fatis Józef Bagniewski163.

Oczywiście w pałacu nie mogło zabraknąć mebli. Wymieniono je w osobnym 
spisie. Były łóżka karmazynowe, kobierce, ale tylko cztery, kilimki, stolik wysadza-
ny z szybą marmurkowy, stoliki dwa niebieskie, dwa czerwone, apteczka, stół z sze-
ścioma przystawkami. Opisano też pałacowe otoczenie. W Waplewie urządzony był 
włoski ogród od dziedzińca sztachetkami ogrodzony słupkami murowanymi, w tym 
ogrodzie sad… jest kamienica w tym ogrodzie pusta pod którą jest sklep, w tej kamie-
nicy magiel, armata żelazna polna z lawetą na dwóch kołach. Przy sadzie jest staw 
zalazły trzciną i inszym zielskiem, wpust do niego zrujnowany i grobla, od tego stawu 
idzie kanał wzdłuż przez włoski ogród który zalazły wyszlamowania potrzebuje164. 

W inwentarzu wyliczono ile Bagniewski posiadał stołowej zastawy a więc 
miał serwis, łyżki srebrne takież łyżeczki, noże, widelce, dzbanek do herbaty, cu-
kiernice, puzdra rozmaite, lichtarze srebrne, puzderko do mydła okrągłe, miednica 
do golenia, tabakiera wyzłacana. Sporo nagromadził klejnotów – diamentowych 
spinek, sygnet złoty, sygnet złoty po ojcu, pierścionki, guzy złote, dewizek do ze-
gara z diamencikami, zegarek srebrny z łańcuszkiem srebrnym. Sporo miał broni 
– karabele , szable, pałasze. strzelby, fuzje, rzędy, suknie, pasy, pościel, bielizna, ser-
wety, ręczniki, prześcieradła, koszule.

Opisane zostały wsie będące w posiadaniu Bagniewskiego. Opis zaczęto 
od dworskich zabudowań w Waplewie. Do dworskich budynków zaliczono staj-
nię, wozownię, budynek folwarczny kryty dachówką w którym dwie izby, komora 
i pokoik dla ekonoma. Był browar, mielcuch, spichlerz, budynek strzelca, stodoły, 
owczarnia. W oborach było 17 krów, trzy jałówki, troje cieląt, wołów robotnych 28, 
koni wierzchowych tylko ogier kasztanowy ale koni robotnych aż 22, owiec nali-
czono 21, świń 73, kur 49, gęsi 12, indyków 7. Wymieniono sprzęty gospodarskie. 
W Waplewie wsi stało 24 chałup jedna z nich nazywana była Piekło, była też karcz-
ma. W jednej z wiejskich chałup mieszkał Dytrych malarz nadworny, był szewc, 
kowal. Wszystkie pola obsiane tylko łąki wymagały pielęgnacji. 

Wszystkie opisane wsie będące w posiadaniu Bagniewskiego. Krasna Łąka 
z dworem, owczarnią, spichlerzem budynkami dworskimi i 19 domami z karczmą, 
Minięta liczyły chałup 13, Tulice dwór, folwark, młyn i siedem chałup, wieś Wa-
plewko z czteroma chałupami. Andrzejewo liczyło oprócz zabudowań dworskich 
siedem chałup. Mirany to wieś czynszowa a dochód z niej co roku 712 złotych. Po-
liksy też były wsią czynszową podobnie jak Ramoty i Śledziówka. W sumie z tych 

163 AP Gdańsk, Akta sądu grodzkiego w Dzierzgoniu I, 3/6, k.195–196; A. Bukowski, op. cit., ss. 28–30.
164 Ibidem, k. 199.
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wsi otrzymywał Bagniewski z czynszu 3531 złotych. Opisano też wieś Wlewsk, Po-
lko, Młynik, młyn Kurojadzki, Czekanówkę, Zajączkowo. 

Pozostawił też gotówkę. W jednej szkatule było 79 złotych i 16 talarów, sześć 
srebrnych monet. W kantorku były talary francuskie warte 984 złote, były pruskie 
szostaki, tynfy warte 327 złote. Do tego dochodziły pieniądze od różnych osób po-
nad trzysta złotych. Wszystko po nim odziedziczyła żona. Marianna z Chrząstow-
skich Bagniewska Marianna wyszła powtórnie za mąż już w 1760 roku za Teodora 
Sierakowskiego. W ten sposób dobra waplewskie przeszły w posiadanie Sierakow-
skich. O Waplewo odezwali się inni Zawadzcy tocząc długoletni proces z Siera-
kowskimi165. Pewne kwoty na Waplewie mieli zapisane potomkowie chorążego 
pomorskiego Władysława Samuela Zawadzkiego. Władysław żonaty z Franciszką 
Heleną Krasińską miał córkę Helenę Zawadzką i pięciu synów. Najstarszy Ludwik, 
który starał się o rękę Konstancji Zawadzkiej poślubił kuzynkę Barbarę Gosław-
ską. Synem Ludwika i Barbary z Gosławskich był Władysław Franciszek Zawadzki 
stolnik nowogrodzki. Ten żonaty z Febronią Nostitz–Bąkowską podkomorzanką 
chełmińską miał trzy córki i pięciu synów. Właśnie jego najstarszy syn Ignacy pod-
czaszy łukowski, pan na Roscyminie zaczął rościć pretensje do Waplewa. W 1771 
roku doszło do porozumienia podczaszego łukowskiego Ignacego Zawadzkiego 
syna wspomnianego stolnika nowogrodzkiego Władysława Zawadzkiego z Teo-
dorem Sierakowskim. W aktach sądu dzierzgońskiego wpisano owe porozumie-
nie zawarte w Raciniewie 25 października 1771 roku: stanął kontrakt przedażny, iż 
pan Ignacy Zawadzki mając na całej substancji dóbr waplewskich części swoje dzie-
dziczne teraz i z dawna do tychże dóbr należące to jest na Waplewie, Waplewku, 
Miniętach, Morajnach, Szynwezie, Polixach, Ramutach i wsi Śledziowka nazwanej, 
Rychendrysach, Tylendorfie z młynem w województwie malborskim leżących a pod 
dożywotnie prawo podpadających pani Marianny z Chrząstowskich primi voti nie-
gdyś pana Józefa Bagniewskiego secundo od praesens pana Teodora Sierakowskiego 
podkomorzego JKM małżonki… pan Podczaszy za sumę już i z rękawicznym sześciu 
tysięcy złotych, którą sumę pan Podkomorzy na dniu dzisiejszym wylicza166. Wcze-
śniej gdyż w 1766 roku Teodor Sierakowski zaspokoił pretensję Adama Zawadz-
kiego i to kwotą 12 tysięcy złotych. Zatem wszystkie dobra waplewskie dostały się 
Teodorowi Sierakowskiemu. Z Marianną Chrząstowską Teodor miał córkę Annę 
Teodorę. Córka Anna poślubiła około 1782 roku Kajetana Onufrego Sierakowskie-
go kasztelana słońskiego. Teodor Sierakowski całą waplewską posiadłość przekazał 
córce Annie Teodorze. Tę za żonę wziął bliski krewny Kajetan Sierakowski. Z tego 
małżeństwa urodził się jedyny syn Antoni i on objął dobra waplewskie.

165 T. Żychliński, op. cit., s. 121.
166 AP Gdańsk, Akta sądu grodzkiego w Dzierzgoniu, I– 14?:53, k. 325, Dzierzgoń 21 XI 1771. 
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Stanisław Achremczyk, Familie Zawadzki aus Waplewo (dt. Waplitz)

Zusammenfassung

Waplitz im 16.–17. Jh. war Besitz von einigen Adelsfamilien, aber zur Pracht des Gutes hat die Familie von 
Zawadzki beigetragen. Als der beträchtlichste Teil der Waplitzer Güter Kazimierz Zawadzki zuteilwurde, konnte 
er hier eine herrliche Residenz bauen. Kazimierz Zawadzki bekleidete am Lebensabend das Amt des Kulmer 
Kastellans. Er war Politiker, aktiver Teilnehmer an den Sejms Königlich Preußens, mehrmals war er Abgeordneter, 
zuletzt wurde er zum Mitglied des Senats. Er war u.a. als Schriftsteller und Publizist bekannt, aber auch als ein 
unruhiger Mensch, der unter Urteile des Tribunals fiel. Er prozessierte lange gegen die Stadt Danzig um die Put-
ziger Starostei. Er heiratete Ludwika Katarzyna Schlieben und hatte mit ihr einen Sohn, Jan Alexander. Nachdem 
Jan Alexander ohne Nachkommen gestorben war, erlosch der Waplitzer Stamm von Zawadzki. Waplitz nahm 
Konstancja Zawadzka in Besitz, die einzige Tochter von Jan Zawadzki, dem Bruder von Kazimierz. Durch Heirat-
spolitik gehörte Waplitz den anderen adeligen Familien an, seit 1760 der von Sierakowski. Der Beitrag zeigt den 
Prozess des Werdens und des Untergangs des adeligen Vermögens in Königlich Preußen. 

Übersetzt von Alina Kuzborska

Stanisław Achremczyk, The Zawadzki family from Waplewo

Summary

Waplewo in the sixteenth to eighteenth centuries was dominated by several noble families but the most 
important was the Zawadzki family. When the sole key to the Waplewo estate was in the hands of Kazimierz 
Zawadzki, he was able to build a stately residence. Towards the end of his life, Kazimierz became the castellan of 
Chełmno. He was a politician, an active participant in the Royal Prussia diets, a member of the parliament (Sejm) 
a dozen times and finally he was nominated as a senator. He was also known as a writer and publicist, but he was 
also known as a restless man who fell under the sentences of tribunals. He had been suing Gdańsk over the el-
dership of Puck for a long time. He was married to Ludwika Katarzyna Schlieben, and she left their only son, Jan 
Aleksander. After Jan Aleksander’s death, the Zawadzki Waplewo line died out. Waplewo became dominated by 
Konstancja Zawadzka, the only daughter of Jan Zawadzki, brother of Kazimierz. Waplewo was ruled over by other 
noble families and from 1760 by the Sierakowskis. This article outlines the process of the rise and fall of noble 
fortunes in Royal Prussia. 
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 „Manuskripte sind keine Weine; 
 sie reifen nicht durch langes Liegen“

 Helmut Quaritsch, Staat und Souveränität, 1970

SPRAWA PRUSKA W TRAKTACIE OLIWSKIM 
Z 3 MAJA 1660 ROKU  
CZ. 1 ZAKOŃCZENIE DZIAŁAŃ WOJENNYCH 
I BRANDENBURSKIE PRZYGOTOWANIA DO ROKOWAŃ 
POKOJOWYCH (1657–1659/1660) 

Słowa kluczowe: Brandenburgia-Prusy, Rzeczpospolita, Szwecja, wojna północna 1655–
1660, traktat welawski, pokój oliwski

Schlüsselwörter:  Brandenburg-Preußen, Polnisch-Litauische Republik, Schweden, 
Nordischer Krieg 1655–1660, Vertrag von Wehlau, Vertrag von Oliva

Keywords:  Brandenburgia-Prusy, Kingdom of Poland, Sweden, Second Northen War 
1655–1660, Treaty of Wehlau, Treaty of Oliwa

Zawarte w 1657 roku dwa porozumienia między królem polskim Janem 
Kazimierzem a elektorem brandenburskim Fryderykiem Wilhelmem, w Welawie 
(19 września 1657 r.)1 i Bydgoszczy (6 listopada 1657 r.)2, stanowiły wyraz okre-
ślonych możliwości, jakie w doraźnym momencie, w końcu 1657 roku, w trak-
cie toczącej się ciągle od 1655 roku wojnie, były politycznie realne do osiągnięcia 

1 Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin-Dahlem, Staatsverträge Polen, nr 1b (M) (da-
lej: GStA PK); M. Dogiel, Codex Diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae, Vol. 4, Wilno 1764, 
nr 327–328, (dalej: Dogiel IV); ssw. 486– 493; Th. von Moerner (Hg.), Kurbrandenburgs staatsvertrage 1600–1700, 
Berlin 1867, nr 121a, 121b (dalej: Moerner); S. Pufendorf, De rebus gestis Friderici Wilhelmi Magni Electoris Bran-
denburgici commentariorum libri 19, Berlin 1695, 6, & 78 –79 (dalej: Pufendorf, F. V); S. und H. Dolezel, Die Staats-
verträge des Herzogtums Preussen, Tl. 1. Polen und Litauen, Köln 1971, nr 40 –41, ss. 184 –196, (dalej: Dolezel).

2 GStA PK, Staatsverträge Polen, nr 2 5 (M); Dogiel, IV, nr 329-333, s. 493 498; Pufendorf, F. V., 6, & 
80–82; Moerner, 121c–121f; Dolezel, nr 42–46, ss. 198–211. 

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2018, nr 1(299)
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w stosunkach między Rzeczypospolitą a Brandenburgią-Prusami3. Traktaty te, wy-
muszone poniekąd na obu stronach sytuacją, jaką była konieczność rozwiązania 
konfliktu, zaistniałego w stosunkach polsko-brandenburskich wskutek zaangażo-
wania się od początku 1656 roku Brandenburgii w wojnie przeciwko Rzeczypo-
spolitej po stronie Szwecji, jedynie pozornie kończyły narosłe w tamtym czasie 
problemy. Trwająca nadal wojna mogła wnieść jeszcze wiele zmian, z czego obie 
strony dobrze zdawały sobie sprawę. O ile Rzeczpospolita, prowadząca walkę z wie-
loma przeciwnikami na różnych frontach, mając w perspektywie poważną jeszcze 
rozprawę z Moskwą - podejmująca z tego powodu różne dyplomatyczne działania 
oraz zawierająca polityczne układy - parła do ostatecznego i szybkiego militarnego 
rozstrzygnięcia w wojnie ze Szwecją, o tyle władca Brandenburgii, kalkulujący na 
każdym kroku - do czego był zresztą przymuszany sytuacją - brał pod uwagę różne 
rozwiązania. Zasadniczo najważniejszym celem elektora było również jak najszyb-
sze wyjście z konfliktu, zwłaszcza w sposób minimalizujący zagrożenia, związane 
z sytuacją, w jakiej się znalazł. Ciągłe zmiany koalicji, których elektor dokonywał 
w trakcie wojny, mogły w przypadku tak zmiennego postępowania przynieść po-
ważne konsekwencje dla samej Brandenburgii oraz jego władcy, czego dwór bran-
denburski był w pełni świadomy. Jednocześnie brano pod uwagę konieczność 
wyniesienia z wojny pewnych względnych, ale wymiernych politycznie korzyści, na 
które przecież liczono przystępując do wojny4. Uznawano więc, że zawarcie pokoju 

3 Podkreślała to zgodnie cała historiografia dawniejsza, a także kontynuuje współczesna. X. von Hasen-
camp, Der Wehlauer Vertrag und die Souveränität Preußens, Der Neuen Preußischen Provinzial-Blätter, andere 
Folge, Bd. 12, 1857, ss. 231–272 und F. Koch, Bromberger Staatsvertrag zwischen der Großen Kurfürsten Friedrich 
Wilhelm von Brandenburg und dem König Johann Kasimir von Polen in Jahre 1657, Zeitschrift der Historischen Ge-
sellschaft für den Provinz Posen, 21, 1906, ss. 1–20; K. Piwarski, Dzieje Prus Wschodnich w czasach nowożytnych, 
Gdańsk 1946, ss. 129–133. O traktatach zob. L. Kubala, Wojna brandenburska i najazd Rakoczego w roku 1656 
i 1657, Lwów 1917, ss. 234–261. Z nowszych opracowań, A. Mączak, Historia Pomorza, T. 2. Cz. 1. (1464/66–
1648/57), Poznań 1976, ss. 523–525; D. Makiłła, Między Welawą a Królewcem 1657–1701. Geneza królestwa w Pru-
sach (Königtum in Preußen). Studium historyczno-prawne, Toruń 1998, ss. 56–124; idem, Traktat welawski z 19 IX 
1657 r. – dzieło pomyłki czy zdrady? Uwagi na tle historii dyplomacji polskiej w czasach Drugiej Wojny Północnej 
(1654–1667), w: Historia Integra. Księga Pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin Prof. Stanisława Salmonowicza, 
Toruń 2001, ss. 387–402; idem, Zniesienie hołdu pruskiego. Uwolnienie Prus Książęcych z podległości lennej wobec 
Rzeczypospolitej w latach 1657–1658, Miscellanea Historico-Archivistica, t. 22, 2015, ss. 139–151. Zob. także R. I. 
Frost, After the Deluge. Poland-Lithuania and the Second Northern War 1655–1660, Cambridge 1993, ss. 97–105; 
J. Wijaczka, Traktat welawsko-bydgoski – próba oceny, w: Rzeczpospolita w latach Potopu, red. J. Muszyńska, J. Wi-
jaczka, Kielce 1996, ss. 49–74; idem, Sukces czy klęska? Traktat welawski-bydgoski z 1657 roku, Zapiski Historyczne, 
t. 57, 2007, z. 4, ss. 7–20 (dalej: ZH); B. Wachowiak, Polsko-brandenburski traktat w Welawie w 1657 roku. Geneza, 
postanowienia i następstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 234, Szczecińskie Studia Histo-
ryczne, nr 11, 1998, ss. 13–29; idem, Polityka Brandenburgii-Prus wobec Polski w latach 1618–1763, Roczniki Hi-
storyczne, 1983, R. 49, ss. 49–89; idem, Die schwedisch-polnischen Konflikte und die brandenburgischen Kurfürsten 
im Herzogtum Preussen in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, Forschungen zur Brandenburgisch-Preußische 
Geschichte, Neue Folge, 1991, Bd. 1, H. 2, ss. 145–159; H. Duchhardt, B. Wachowiak, Um die Souveränität des 
Herzogtums Preussen. Der Vertrag von Wehlau 1657, Hannover 1998, Studien zur Internationalen Schulbuchfor-
schung Bd 82/B V, ss. 7–21; B. Szymczak, Stosunki Rzeczypospolitej z Brandenburgią i Prusami Książęcymi w latach 
1648-1658 w opinii i działaniach szlachty koronnej, Warszawa 2002, ss. 237–256. 

4 Zamiarem elektora za cenę zerwania związków z Polską i przystąpienie do wojny w 1655 r. po stronie 
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powszechnego, o czym wyraźnie w Berlinie w kręgach samego władcy brandenbur-
skiego wspominano, byłoby dla elektora niewątpliwie najkorzystniejsze. Sprawa ta 
była jednak zależna od zachowania i postępowania pozostałych uczestników kon-
fliktu, których zresztą wskutek rozwoju sytuacji w trakcie wojny przybyło (poza 
wyeliminowanym w 1657 roku Rakoczym, a także zajmującym się chwilowo woj-
ną w Inflantach carem moskiewskim, oraz stojącą niejako na zapleczu konfliktu 
Kozaczyzną, pojawili się od 1657 roku Habsburgowie, związani z Rzecząpospolitą 
czynnym sojuszem wojskowym oraz król duński, który przystąpił do wojny, ata-
kując w lipcu 1657 roku posiadłości sprzymierzonego ze Szwedami księcia Holsz-
tynu – co wywołało bezpośrednią reakcję Szwecji – nie wspominając o pośrednio 
w tę wojnę zaangażowanych państwach niemieckich, Francji, Niderlandach i An-
glii). Każdy z tych uczestników, względnie jedynie zainteresowanych konfliktem, 
kierował się swoimi własnymi celami, które trzeba było w całej tej złożonej kon-
figuracji politycznej uwzględniać. Ponadto elektor nie dysponował zbyt dużymi 
zasobami materialnymi, pozwalającymi na prowadzenie przedłużającej się wojny. 
Determinowało to jego postępowanie, które pomimo spektakularnych spotkań, jak 
z królem Rzeczypospolitej Janem Kazimierzem w Bydgoszczy (30 października – 
6 listopada 1657 r.)5, w większości było zachowawcze i wyczekujące. 

Niejasna sytuacja wojenna pod koniec 1657 roku, w której króla Karola Gu-
stawa nie było wprawdzie w pobliżu – albowiem w czerwcu 1657 roku, zabrawszy 
z Polski dużą część wojska, pociągnął do Holsztynu na wojnę z Danią – nie pozwa-
lała na zachowania, czy też postępowanie, które mogłyby spowodować wrogą dla 
elektora reakcję króla szwedzkiego. Ten bowiem, z powodu braku wiedzy o wolcie 
politycznej, której dokonał elektor, wiążąc się traktatem welawskim z koalicją an-
tyszwedzką – co miało być zachowane do czasu w tajemnicy6 – nadal uważał elektora 

szwedzkiej było uzyskanie niezależności w Prusach. Protokoll des Geheimen Rathes, Cölln a. Sp. 24 II / 6 III 1655. 
Protokolle und Relationen des Brandenburgischen Geheimen Rates aus der Zeit des Kurfürsten Friedrich Wilhelm 
von Brandenburg, hrsg. von O. Meinardus, Bd 5. Von 1655–1659, Leipzig 1907, nr 4. Zob. także Protokoll z 15. 
/ 25. Februar 1655, w: ibidem, nr 1. Przebieg stosunków brandenbursko-szwedzkich Urkunden und Actenstücke 
zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, Hrsg. von B. Erdmannsdörffer, Berlin 1877, ss. 
453–513, (dalej: UA VII); B. Erdmannsdörffer, Graf Georg Friedrich von Waldeck. Ein preussischer Staatsmann im 
17. Jahrhundert, Berlin 1869, s. 306–314; M. Philippson, Der Grosse Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, 
Bd. 1, Berlin 1897, s. 189–196, 203–220; G. Wittrock, Fördraget i Königsberg och dess förhistoria, Karolinska För-
bundets Ǻrsbok, 1921, ss. 1–55 (dalej KF Ǻ); E. Opgenoorth, Friedrich Wilhelm. Der Große Kurfürst von Branden-
burg. Eine politische Biographie. Erster Teil: 1620–1660, Göttingen 1971, ss. 288–292; D. Makiłła, Między Welawą 
a Królewcem, ss. 26–27, 43–56; K. Piwarski, Stosunki polsko-brandenburskie a sprawa polska w czasie pierwszej 
wojny północnej, w: Polska w okresie Drugiej Wojny Północnej 1655-1660, t. 1, Warszawa 1957, ss. 423–425.

5 F. Koch, Bromberger Staatsvertrag, s. 1–20; Die Berichte des kaiserlichen Gesandten Franz von Lisola 
aus den Jahren 1655–1660, A. F. Pribram (Hrsg.), Archiv der Österreichischen Geschichte, 70, 1887, Berichte, 
LV-LXXXIV, ss. 260–358 (dalej: Lisola, Berichte); A. F. Pribram, Franz Paul Freiherr von Lisola 1613–1674 und 
die Politik seiner Zeit, Leipzig 1894, ss. 123–134; E. Opgenoorth, Friedrich Wilhelm, 1.Tl: 1620–1660, s. L. Kubala, 
Wojna brandenburska, ss. 255–258.

6 Elektor do Hoverbecka, Welawa, 21 września 1657, Urkunden und Actenstücke zur Geschichte des Kurfür-
sten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, Bd. 8, Hrsg. von B. Erdmannsdörffer, Berlin 1884, s. 218 (dalej: UA VIII).
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za swego sojusznika7, którego jednak nielojalność mógł król szwedzki, dysponujący 
znacznymi siłami w Niemczech, bez trudu ukarać, zwłaszcza w centralnej dla elek-
tora prowincji, jaką była Brandenburgia8. Z tych też powodów działania elektora 
były wyważone i ostrożne. Pozostawanie traktatów z Rzeczpospolitą z 1657 roku 
w sekrecie – co uzgodniono w Welawie, w którym elektorowi udało się zawrzeć po-
kój odrębny z Rzeczpospolitą oraz uzyskać uwolnienie księstwa pruskiego z pod-
ległości lennej wobec Polski – skłaniało elektora do nie forsowania wobec stanów 
pruskich żądania uznania jego nowej pozycji w księstwie. Po pierwszych próbach, 
poczynionych wobec stanów jeszcze w 1657 roku, mając na względzie niezakoń-
czoną wojnę, elektor wycofał się z nacisków wobec stanów pruskich9. Pogrom Da-
nii, dokonany w lutym 1658 roku przez Karola Gustawa10, a ponadto konieczność 
brania pod uwagę zachowania się strony polskiej, która zawsze mogła wystąpić 
w obronie stanów, korzystając skwapliwe z możliwości wtrącenia się w sprawy we-
wnętrzne księstwa – nakazywały zachowanie uwagi. Z tego też powodu doszło do 
podzielenia sił brandenburskich na gwałtownie poszerzonym od 1657 roku froncie 
działań. Część z nich, pozostawiona na wschodzie dla ochrony Prus Książęcych 
oraz punktów w Warmii, obstawiać miała jednocześnie Prusy Królewskie, w któ-
rych wojska szwedzkie zajmowały Brodnicę, Toruń, Sztum, Głowę, a zwłaszcza El-
bląg, pozwalających na kontrolowanie terenu znajdującego się pomiędzy dwoma 
częściami państwa elektora. Druga z kolei część wojsk brandenburskich, zwłaszcza 
okupująca jeszcze do połowy 1657 roku kilka punktów w Wielkopolsce, została 
przesunięta do Marchii i na Pomorze Tylne, stwarzając zgrupowanie zdolne do ich 

7 Trwało to do jesieni 1657 r., kiedy stały się jasne kontakty elektora ze sprzymierzonymi, co Szwedzi 
zarzucili stronie brandenburskiej, jako naruszenie dotychczasowych układów o przyjaźni. Król Karol Gustaw do 
elektora, Wismar, 6 grudnia 1657 r. UA VIII, ss. 234–236. Relacja kammerjunkra Jean Ledebaur ze spotkania 
u króla szwedzkiego, Berlin 15 grudnia 1657 r. UA VIII, ss. 236–238.

8 Taką możliwość rozważał król szwedzki w kwietniu i maju 1658 r. UA VIII, s. 241; Urkunden und 
Actenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, Bd. 23, Tl. 1, Hrsg. von M. Hein, 
Berlin 1928, s. 566 (dalej: UA XXIII, 1); M. Philippson, Der Grosse Kurfürst, ss. 287–288, 295; E. Opgenoorth, 
Friedrich Wilhelm. s. 378. 

9 Landtag pruski, zwołany w październiku 1657 r. Urkunden und Actenstücke zur Geschichte des Kur-
fürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, Bd. 15, Hrsg. von K. Breysig, Berlin 1894, s. 392, (dalej: UA XV); 
A. Kamieński, Stany Prus Książęcych wobec rządów brandenburskich w drugiej połowie XVII wieku, Olsztyn 
1995; idem, Początki suwerenności Hohenzollernów brandenburskich w Prusach Książęcych, ZH, t. 72, 2007, z. 4, 
ss. 23–39; K. Lohmeyer, Die Entwickelung der ständischen Verhältnisse in Preußen bis zur Gewinnung der Souve-
ränität durch den Grossen Kurfürsten, Königsberg 1891; H. Rachel, Der Große Kurfürst und die ostpreußischen 
Stände 1640-1688, ebda Bd. 24, Heft 1, Leipzig 1905, ss. 25–29; J. Szwagrzyk, Ludność Prus Książęcych wobec 
traktatu welawsko-bydgoskiego 1657–1688, w: O naprawę Rczeczypospolitej XVII.–XVIII. w., Prace ofiarowane 
Władysławowi Czaplińskiemu w 60 rocznicę urodzin, Warszawa 1965, ss. 177–187; J. Małłek, Absolutystyczny 
zamach stanu w Prusach Książęcych w roku 1663, w: Balticum. Studia z dziejów polityki, gospodarki i kultury XII–
XVII wieku, ofiarowane Marianowi Biskupowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. Z. H. Nowaka, Toruń 
1992, ss. 211–212.

10 C. G. Weibull, Freden i Roskilde den 26. Februari 1658, Stockholm 1958, s. 85 n; A. Stade, Till Roskil-
defredens problematik. Några randanteckningar, w: Carl X Gustaf och Danmark. Källkritik och krigshistoria, red. 
A. Stade, Stockholm 1965, ss. 185–196. 
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obrony, ale także planowanych działań przeciwko Szwedom11. W efekcie elektor 
pozostawił już w końcu 1657 roku sprawy pruskie na uboczu, ustanawiając dla ich 
pilnowania namiestnika, którym został spokrewniony z nim, a jednocześnie zaufa-
ny elektora, książę Bogusław Radziwiłł12. Z jednej strony wprowadzał elektor do 
Prus urząd, którego zadaniem było utrwalanie władzy elektorskiej w prowincjach. 
Z drugiej strony książę, mający dbać o interesy elektora w Prusach, dysponując od-
powiednią siłą zbrojną, mógł podejmować działania wojenne z terenu Prus Książę-
cych, zwłaszcza w ich obronie. Ponadto zadaniem księcia miało być utrzymywanie 
korzystnych stosunków ze stanami, w celu przygotowania gruntu do ujawnienia 
pozycji elektora, uzyskanej przez niego na mocy traktatu welawskiego oraz niedo-
puszczenie na tym tle do zadrażnień z Polską13.

Swoją uwagę przeniósł natomiast elektor w tym czasie na północno-zachod-
ni kierunek działania. Fryderyk Wilhelm nie ujawniał na zewnątrz swojej pozycji 
po przejściu do obozu koalicji, skierowanej wobec Szwecji. Starając się rozpoznać 
swe rzeczywiste położenie, przedsięwziął wielostronne działania, mające na celu 
podjęcie właściwych decyzji. Elektor, związany układem zarówno welawskim, ale 
przede wszystkim bydgoskim, w którym za liczne ustępstwa terytorialne ze strony 
Rzeczypospolitej (przekazanie w lenno starostw lęborskiego i bytowskiego14, Elblą-
ga15 oraz starostwa drahimskiego, z prawem zastawu16) zobowiązany był do dalsze-
go czynnego udziału w wojnie przeciwko Szwecji, prowadził jednocześnie dalsze 

11 S. Augusiewicz, Skład i liczebność stałej armii w Prusach Książęcych w latach 1656–1660, Komunikaty 
Mazursko-Warmińskie, (dalej: KMW), 2004, nr 1 (243), s. 29.

12 A. Kamieński, Nominacja Bogusława Radziwiłła na urząd namiestnika Prus Książęcych w 1657 r., 
KMW, 1998, nr 1 (219), ss. 119–125; B. Kalicki, Bogusław Radziwiłł, koniuszy litewski, Kraków 1878; J. Jacoby, 
Boguslaus Radziwill. Der Statthalter der Grossen Kurfürsten in Ostpreussen, Marburg 1979, ss. 40–41; D. Kausche, 
Zur Geschichte der brandenburgisch-preussischen Statthalter, „Forschungen zur Brandenburgisch-Preussischen 
Geschichte“, 52, 1940, ss. 1–25; B. Wachowiak, U źródeł genezy stanowiska namiestnika w Prusach Książęcych 
w 1657 r., w: Sesja naukowa: Strefa bałtycka w XVI–XVIII w., Pod. red. J. Trzoski, Gdańsk 1993, ss. 83–94; B. Wa-
chowiak: Polityka Brandenburgii-Prus, ss. 49–89.

13 Urkunden und Actenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, Bd.15, 
Hrsg. von K. Breysig, Berlin 1894, ss. 389–397; A. Kamieński, Początki suwerenności, s. 26–30; J. Jacoby, Boguslaus 
Radziwill, ss. 51–67.

14 GStA PK, Staatsverträge Polen, nr 2–5 (M); Dogiel, IV, nr 329–333, ss. 493–498; Pufendorf, F. V., 6, & 
80–82; Moerner, 121c–121f; Dolezel, nr 42–46, ss. 198–211; Lisola, Berichte, LV–LXXXIV, ss. 260–358; A. F. Pri-
bram, Franz Paul Freiherr von Lisola, ss. 123–134; F. Koch, Bromberger Staatsvertrag, ss. 10–14; L. Kubala, Wojna 
brandenburska, ss. 255–258.

15 GStA PK, Staatsverträge Polen, nr 2–5 (M); Dogiel, IV, nr 329–333, ss. 493–498; Pufendorf, F. V., 6, & 
80–82; Moerner, 121c-121f; Dolezel, nr 42-46, ss. 198–211; Lisola, Berichte, LV–LXXXIV, ss. 260–358; A. F. Pri-
bram, Franz Paul Freiherr von Lisola, ss. 123–134; L. Kubala, Wojna brandenburska, ss. 255–258.

16 GStA PK, Staatsverträge Polen, nr 2–5 (M); Dogiel, IV, nr 329–333, ss. 493–498; Pufendorf, F. V., 6, 
& 80–82; Moerner, 121c–121f; Dolezel, nr 42–46, ss. 198–211; Lisola, Berichte, LV-LXXXIV, ss. 260–358; A. F. 
Pribram, Franz Paul Freiherr von Lisola, ss. 123–134; L. Kubala, Wojna brandenburska, ss. 255–258; A. Kamiń-
ska-Linderska, Lenno Lębork i Bytów na tle stosunków polsko-brandenburskich (1657–1670), Studia i materiały do 
dziejów Wielkopolski i Pomorza, t. 6, 1960, z. 1, ss. 72–80; A. Kamińska, Brandenburg-Prussia and Poland. A Study 
in Diplomatic History (1669–1672), Marburg/Lahn 1983, ss. 22–26; A. Kamieński, Polska a Brandenburgia-Prusy 
w drugiej połowie XVII wieku. Dzieje polityczne, Poznań 2002, ss. 30–36.



62 Dariusz Makiłła

rozmowy z Rzeczpospolitą, dowódcami austriackimi oraz przedstawicielami dwo-
ru wiedeńskiego w sprawie działań wojennych przeciwko Szwedom w Holsztynie 
i na Pomorzu17. Jeszcze w październiku 1657 roku związał się elektor sojuszem 
z królem duńskim, Fryderykiem III18, co w sytuacji, w której król duński się znalazł 
wskutek ataku i najazdu szwedzkiego na jego terytorium w lipcu 1657 roku, zobo-
wiązywało elektora do podjęcia określonych działań. 

Pierwszoplanowe znaczenie dla ogólnego postępowania elektora miały 
jednak negocjacje z dworem habsburskim oraz stanowisko Niderlandów w kwe-
stii wojny, a poniekąd także postępowanie Anglii, wyraźnie sprzyjającej Szwecji. 
Czynnikiem stymulującym rozmowy z dworem habsburskim były jego zabiegi 
o poparcie elektora dla kandydatury króla Leopolda na zbliżającą się w 1658 roku 
elekcję cesarską19, co okazywało się tym bardziej istotne, że wśród ubiegających 
się o wybór na cesarza znajdował się król francuski Ludwik XIV, pozostający tra-
dycyjnie w bliższych związkach ze stroną szwedzką. Sprawa pozwalała elektorowi 
odegrać nie tylko znaczącą rolę w działaniach politycznych na terenie Rzeszy, ale 
w sprzyjających warunkach uzyskać, wskutek zbliżenia z Wiedniem, poparcie ce-
sarskie w realizacji jego planów. Ewentualne włączenie Habsburga w konflikt już 
jako cesarza, nadawałoby działaniom koalicji przeciwko Szwedom w północnych 
Niemczech oraz w Danii – będącej zresztą z tytułu księstwa oldenburskiego, także 
członkiem Rzeszy – zupełnie inną rangę20. Z kolei postępowanie oraz zachowa-
nie się Niderlandów miało znaczenie ze względu na ich potencjał oraz zaintereso-
wanie sprawami bałtyckimi21, a przede wszystkim udział w popieraniu wolności 

17 Korespondencja elektora z feldmarszałkiem austriackim Rajmundem Montecuccoli od listopada 
1657 r. do września 1658 r. UA VIII, ss. 355–363; Lisola, Berichte LXXXVI–LXXXVIII, styczeń 1658 r., Berlin, ss. 
341–361; XCIII, ss. 369–384, 15 lutego 1658; E. Opitz, Österreich und Brandenburg in Schwedisch-Polnischen Krieg 
1655–1660. Vorbereitung und Durchführung der Feldzüge nach Dänemark und Pommern, Boppard/Rhein 1969, ss. 
85–97; M. Philippson, Der Grosse Kurfürst, ss. 277–278, 283–284; E. Opgenoorth, Friedrich Wilhelm, ss. 373–374.

18 Misja Ewalda von Kleista i Christiana Sigismunda von Wreicha w Danii, UA VIII, s. 579–581. Traktat 
z Danią z 30 października 1657 r., Moerner nr 122; Pufendorf, F.V., 7, §9 (s. 364); Lisola, Berichte LXXXV, ss. 
339–340.

19 Dwór wiedeński starał się uniknąć przed elekcją zaangażowania w wojnę na terenie Rzeszy. Misja Jo-
hanna Friedricha von Löben do króla Czech i Węgier w 1657–1658 r. UA VIII, ss. 351–354. Misja Rabana von 
Cansteina i Fryderyka von Jena z okresu bezkrólewia i elekcji cesarskiej na dworze habsburskim i Reichstagu we 
Frankfurcie, wrzesień 1657-lipiec 1658, UA VIII, ss. 457–512. Zob. Korespondencja dyplomatów francuskich, 
dotycząca elekcji cesarskiej Urkunden und Actenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Bran-
denburg, Bd. 2, Hrsg. von B. E. Simson, Berlin 1865, ss. 136–138, 152–157, 166–169, 175–176; Lisola, Berichte 
LXXXIX, ss. 361–362, XCI, s. 367, XCIII, s. 370–372; G. Droysen, Geschichte der preußischen Politik. Tl. 3. Der 
Staat des großen Kurfürsten, Bd. 2, Leipzig 1871, ss. 281–303; M. Philippson, Der Grosse Kurfürst, ss. 284–286, 
305–312; E. Opgenoorth, Friedrich Wilhelm ss. 365–367, 372–373; E. Eilers, Friedrich von Jena. Ein Beitrag zur 
politischen Geschchte des Großen Kurfürsten, Berlin 1935, ss. 34–63.

20 Korespondencja między elektorem Fryderykiem Wilhelmem a Leopoldem, królem Czech i Węgier, 
późniejszym cesarzem. Marzec 1658 – lipiec 1659. UA VIII, ss. 371–389; M. Philippson, Der Grosse Kurfürst, ss. 
289–290; E. Opgenoorth, Friedrich Wilhelm, ss. 368–369.

21 H. Peter, Einleitung, w: Urkunden und Actenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm 
von Brandenburg, Hrsg. von H. Peter, ss. 85–89; Bd. 3, Berlin 1866, ss. 85–89 (dalej: UA III); Korespondencja misji 
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przepływu przez Sund, któremu zagrażał swoimi działaniami Karol Gustaw, dążą-
cy do jego przejęcia22. W podobnym znaczeniu interesował się elektor kontaktami 
z Anglią Cromwella, z którą łączyły go poglądy, dotyczące spraw religijnych, ale 
rozdzielały bliskie powiązania Cromwella z królem szwedzkim23. 

Niezależnie jednak od rozmów z koalicjantami oraz z innymi państwami 
zainteresowanymi sprawami wojny toczącej się na północy Europy, elektor utrzy-
mywał ciągle kontakty z Karolem Gustawem. Władca brandenburski wykorzy-
stywał w tym przypadku niepełną początkowo świadomość strony szwedzkiej 
co do zmian w jego pozycji, jakie dokonały się w związku z zawarciem traktatu 
welawskiego – o czym Szwedzi powzięli już wiadomość we wrześniu 1657 roku24. 
Okres współpracy obu partnerów na polskim teatrze działań wojennych należał 
już do przeszłości. Pozostawanie jednakże w bezpośrednim sąsiedztwie dziedzin 
szwedzkich oraz brandenburskich na Pomorzu, czy też wojenny status quo, jaki 
powstał w Prusach Królewskich i na Warmii (posiadanie wzajemnie ryglujących 
się twierdz), brak oficjalnego zerwania dotychczasowej współpracy, ale także ciągła 
obawa, że Szwedzi mogą zawrzeć odrębny pokój z Rzeczpospolitą, który postawił-
by elektora w niezręcznej, ale jednocześnie trudnej politycznie sytuacji, a zwłaszcza 
obawy z tego powodu o atak szwedzki na Prusy Książęce25 – nakazywały obu stro-
nom, a zwłaszcza elektorowi, na utrzymywanie wzajemnych kontaktów. Jeśli nie 
na dalsze współdziałanie w Danii (dotychczasowe układy Karola Gustawa z elek-
torem dotyczyły bowiem działań na ziemiach polskich, a te z kolei zostały ogra-
niczone), król szwedzki liczył z pewnością przynajmniej na neutralność elektora 
w  sprawach duńskich. W zamiarach elektora, mającego na myśli przede wszyst-
kim szybkie zawarcie pokoju powszechnego, rozmowy z królem szwedzkim sta-
nowiły wystarczające usprawiedliwienie utrzymywania kontaktów z nim w nadziei 

niderlandzkch w Prusach w czasie wojny w l. 1655–1660, UA III, s. 90–137. Układ szwedzko-niderlandzki z El-
bląga z 11 września 1656 r. dotyczący wolności handlu na Bałtyku i Morzu Północnym. J. Kubala, Wojny duńskie 
i pokój oliwski 1657–1660, Lwów 1922, s. 3. 

22 Niderlandy włączyły się bezpośrednio do wojny wysyłając w kampanii jesiennej 1658 r. silną flotę do 
Sundu, która w listopadzie zaatakowała flotę szwedzką, zadając jej ciężką klęskę. E. Opgenoorth, Friedrich Wil-
helm, s. 387

23 M. Philippson, Der Grosse Kurfürst, s. 298; M. Hein, Otto von Schwerin. Der Oberpräsident des Großen 
Kurfürsten, Königsberg 1929, ss. 134–135.

24 Fryderyk Wilhelm powiadamiał króla szwedzkiego o zawarciu porozumień ze stroną polską, dotyczą-
cych zachowania neutralności w działaniach wojennych, w związku z przedłużającą się rzekomo nieobecnością 
króla szwedzkiego w Prusach, zajętego wojną z Danią. Elektor do Karola Gustawa, Królewiec 24 września 1657 r., 
UA VIII, s. 233. Król Karol Gustaw do elektora, Wismar 11 października 1657 r., UA VIII, s. 234; M. Philippson, 
Der Grosse Kurfürst, ss. 276–277

25 E. Opgenoorth, Friedrich Wilhelm, s. 382; EM 121a, Paket 3426; E. Opitz, Österreich und Branden-
burg, ss. 110–115; M. Hein, Otto von Schwerin, ss. 135–137. Obawy elektora, dotyczące możliwości zawarcia przez 
Rzeczpospolitą i Szwecję, wynikały z przekonania, że w takiej sytuacji mogło dojść do przekreślenia znaczenia 
traktatu welawskiego, który jako sojusz przeciwko Szwecji stawał się dla Rzeczypospolitej bezużyteczny, zaś traktat 
bydgoski, wraz z wszystkimi korzystnymi dla elektora rozwiązaniami, czynił go zbędnym.
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nakłonienia go do tej koncepcji26. Mające miejsce kilkakrotnie, równolegle do 
rozmów w tym czasie z innymi państwami, konferencje ministrów elektora z dy-
plomatami szwedzkimi, jeszcze pod koniec 1657 roku i na początku 1658 roku, 
nie przynosiły większych rezultatów. Podejmowane przez tych pierwszych wo-
bec Szwedów zachęty do zawarcia pokoju powszechnego, spotykały się ze strony 
szwedzkiej często z krytyką sprzyjającego Polsce postępowania elektora27, względ-
nie kończyły się dyskusjami na temat dokonana – jak to zwykle bywało w wizjach 
króla szwedzkiego – kolejnych podziałów czy też zamian różnych terytoriów w ra-
mach prowadzonej polityki28. Trudno było zresztą oczekiwać od króla szwedzkiego 
większej chęci do ustępstw, kiedy po traktacie w Roskilde z 19 lutego 1658 roku, 
dyktując Danii pokój, stanął on u szczytu swej potęgi29. Rozmowami ze Szweda-
mi czynił jednak elektor nacisk na Austriaków do bardziej zdecydowanego podej-
mowana decyzji, co ostatecznie zaowocowało układami z Habsburgami i Polską 
z 15 lutego 1658 roku, przewidującym działania zbrojne przeciwko Szwedom30 oraz 
kolejnym układem z Danią z 3 września 1658 roku.

Nieprzyjazne jednakże przyjęcie przez Karola Gustawa w lipcu 1658 roku we 
Flensburgu wysłanników brandenburskich, Oberpräsidenta Tajnej Rady Branden-
burskiej, Otto von Schwerina i Daniela Weimanna31 , uzmysłowiło elektorowi, że 
dalsze związki ze Szwedami są nie do utrzymania. Przyśpieszyło to ostateczne zbli-
żenie z Habsburgami, tym bardziej, że następowało ono po elekcji cesarskiej, w któ-
rej Fryderyk Wilhelm poparł króla Leopolda, zyskując ważnego sprzymierzeńca. 
Sytuacja ta otwierała drogę do wystąpienia tym razem Habsburga, już jako cesa-
rza, przeciwko Szwedom, których można było uznać za naruszających porządek 

26 Zob. instrukcja dla Schwerina i Weimanna na rokowania z królem szwedzkim 11 maja 1658 r. UA VIII, 
ss. 242–243; E. Opgenoorth, Friedrich Wilhelm, s. 372

27 W końcu 1657 r. Wolfsberg z Hoverbeckiem. M. Hein, Johann v. Hoverbeck. Ein Diplomatleben aus 
der Zeit des Grossen Kurfürsten, Königsberg 1925, s. 98. 21 i 22 stycznia 1658 Schwerin konferował ze Schlippen-
bachem w Neubrandenburgu. UA VIII, ss. 238–240, UA XXIII, 1, 569 n. oraz w kwietniu 1658 r. w Prenzlau. UA 
VIII, ss. 241–242; UA XXIII, 1, s. 578 n., 581 n.; Lisola, Berichte LXXXIX, ss. 362–363; M. Philippson, Der Grosse 
Kurfürst, ss. 282–283; M. Hein, Otto von Schwerin, ss. 120–121, 123-127; E. Opgenoorth, Friedrich Wilhelm, ss. 
374–375, 377. Zob. też korespondencja między Schlippenbachem a elektorem w lutym i marcu 1658 r. UA VIII, ss. 
240–241.

28 Protokół z konferencji Schlippenbacha ze Schwerinem z 21 i 22 stycznia 1658. UA VIII, ss. 239–240; E. 
Opgenoorth, Friedrich Wilhelm, ss. 375, 377. Karol Gustav do Schlippenbacha, 5 kwietnia 1658. UA XXIII, 1, ss. 
578, 581, 586. 

29 C. G. Weibull, Freden i Roskilde, s. 85 n; A. Stade, Till Roskildefredens problematik, ss. 185–196, 81–113; 
H. Terlon, Pamiętniki ambasadora Ludwika XIV przy królu Szwecji Karolu X Gustawie 1656–1660, Przetł., opr., 
wstęp Ł. Częścik, Wrocław 1999, ss. 81–113.

30 Moerner, 123 a–c; Pufendorf, FV, VII, ss. 17–20. Ze względu jednak na zakończenie działań wojennych 
w lutym 1658 r. w Danii, nie został on zrealizowany. E. Opgenoorth, Friedrich Wilhelm, s. 376; M. Hein, Johann v. 
Hoverbeck., s. 97; M. Hein, Otto von Schwerin, ss. 122–123. 

31 Król szwedzki zarzucił wysłannikom brak odpowiednich pełnomocnictw, jak też prowadzenie nie-
przyjaznej i podstępnej polityki wobec Szwecji. Schlippenbach do Schwerina, Flensburg, 23 czerwca 1657 st.v., UA 
VIII, ss. 243–244; UA XXIII, 1, s. 593f; Pufendorf F.V., 7, 57; M. Philippson, Der Grosse Kurfürst, ss. 300–303; M. 
Hein, Otto von Schwerin, ss. 128–131; E. Opgenoorth, Friedrich Wilhelm, ss. 380–381.
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Rzeszy, ze względu na działania ich wojsk w północnych Niemczech (przeciwko 
Danii, czy też Magdeburgowi, przyznanego w traktatach westfalskich Brandenbur-
gii32). Ponowne rozpoczęcie działań zbrojnych przez Karola Gustawa przeciwko 
Danii w sierpniu 1658 roku otworzyło drogę do wystąpienia koalicji. Działania ar-
mii sprzymierzonych, na której czele stanął Fryderyk Wilhelm, wnosząc do niej 
najliczniejszy 15-tysięczny kontyngent, rozpoczęły się w październiku 1658 roku, 
trwając do czerwca 1659 roku, i prowadzone były w Jutlandii oraz na wyspach 
duńskich33. Wojna nadszarpnęła zasoby Fryderyka Wilhelma. Działania militar-
ne Szwedów w Prusach Królewskich zimą 1659 roku, kiedy zdobyli oni Kwidzyn, 
Morąg, Brodnicę, Sztum, Miłakowo, Zalewo, przenosząc wojnę na tereny Warmii 
i księstwa pruskiego, wskazały na istniejące nadal z ich strony zagrożenie34. Oko-
liczności te skłoniły Fryderyka Wilhelma do skorzystania z austriackiego planu 
uderzenia na szwedzkie posiadłości na Pomorzu. W zamiarach Fryderyka Wilhel-
ma pojawił się nowy, atrakcyjny cel, jakim była koncepcja zdobycia na Szwedach 
Szczecina i ujścia Odry, zarówno jako trwałej zdobyczy, a przynajmniej jako karty 
przetargowej w przyszłych rokowaniach pokojowych ze Szwedami35. Wojna, która 
przeniosła się w drugiej części 1659 roku na Pomorze, nie doprowadziła jednak 
do zdobycia Szczecina (od jego oblężenia odstąpiono w listopadzie 1659 r.36), ale 
pozwoliła na zajęcie prawie całego szwedzkiego Pomorza37. 

Przedłużająca się jednak wojna, zagrażająca porządkowi w tej części Euro-
py, tworzyć zaczęła klimat dla generalnego porozumienia w sprawie zawarcia po-
wszechnego pokoju38. Działania te, które przybrały postać porozumień mocarstw 
zewnętrznych, Niderlandów, Anglii, Francji, w postaci tzw. koncertów haskich39, 

32 M. Philippson, Der Grosse Kurfürst, s. 295; E. Opgenoorth, Friedrich Wilhelm, ss. 378–379; UA XXIII, 
1, s. 586. 

33 Korespondencja elektora z królem duńskim Fryderykiem październik 1658-lipiec 1659. UA VIII, 
ss.  592–606; G. Droysen, Geschichte der preußischen Politik, ss. 303–336; M. Philippson, Der Grosse Kurfürst, 
ss. 317–324; E. Opitz, Österreich und Brandenburg, ss. 117–207, 267–272; E. Opgenoorth, Friedrich Wilhelm, ss. 
383–384, 385–387, 389–390.

34 E. Opitz, Österreich und Brandenburg, ss. 265–267; E. Opgenoorth, Friedrich Wilhelm, ss. 393–394; 
J. Jacoby, Boguslaus Radziwill, ss. 67–92.

35 E. Opgenoorth, Friedrich Wilhelm, ss. 373–374; M. Hein, Johann v. Hoverbeck., ss.104–106.
36 G. Droysen, Geschichte der preußischen Politik, ss. 336–351; E. Opitz, Österreich und Brandenburg, 

ss. 208–264;.E. Opgenoorth, Friedrich Wilhelm, ss. 399–402
37 Korespondencja elektora z cesarzem Leopoldem, dowódcami austriackimi R. de Monteccuccoli i de 

Souches, kwiecień – grudzień 1659. UA VIII, ss. 390–415. Przebieg działań na Pomorzu. UA VIII, ss. 624–630; M. 
Philippson, Der Grosse Kurfürst, ss. 348–349; E. Opgenoorth, Friedrich Wilhelm, ss. 403–406.

38 Erlass an den Statthalter und die Geheimen Räte Hoverbeck, Canstein, Somnitz, Tornow, Weyman, Wi-
burg 23 kwietnia 1659 w sprawie pokoju powszechnego oraz odpowiedzi radców z maja 1659 r., Prot. V, 468; M. 
Philippson, Der Grosse Kurfürst, ss. 330–334; M. Hein, Johann v. Hoverbeck., ss. 102–103.

39 Pierwszy układ zawarły 21 maja 1659 r. pozostające w porozumieniu Anglia i Francja z Niderlandami. 
Stanął on na gruncie zachowania postanowień pokoju w Roskilde, z zagwarantowaniem wolnego przepływu przez 
Sund. E. Opgenoorth, Friedrich Wilhelm, s. 388. 24 lipca 1659 r. i 4 sierpnia 1659 r. miał miejsce drugi i trzeci 
koncert haski. M. Philippson, Der Grosse Kurfürst, ss. 335–337, 340–344; É. Haumant, La Guerre du Nord et la Paix 
d’Oliva 1655–1660, Paris 1893, ss. 248–251; E. Opgenoorth, Friedrich Wilhelm, ss. 402–403.
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zbieżne były generalnie z zamiarami Fryderyka Wilhelma. Akcji tej zaczęło sprzyjać 
włączenie się w te przygotowania Francji, która po zawarciu pokoju pirenejskiego 
z Hiszpanią (7 listopada 1659 r.), postrzegając konieczność interwencji w sprawy 
wojny, toczącej się na północy Europy, miała na względzie przede wszystkim uchro-
nienie swojego sprzymierzeńca, króla szwedzkiego40. W jesieni 1659 roku toczyły 
się intensywne przygotowania dyplomatyczne, mające również na celu znalezienie 
odpowiedniego dla wszystkich stron i uczestników konfliktu miejsca pokojowych 
rokowań. Ostatecznie zaakceptowano polską propozycję przeprowadzenia roko-
wań w klasztorze w Oliwie41. Zgodzono się również na pośrednictwo w rokowa-
niach Francji, występującej w trakcie wojny w roli stałego mediatora oraz mającej 
wpływ podczas niej na stosunki dyplomatyczne walczących stron42. 

Uczestnictwo w konferencji oznaczało dla państw biorących w niej udział 
możliwość uczestniczenia w kształtowaniu porządku międzynarodowego po za-
kończonej wojnie. Z tej racji w obradach pokojowych, obok bezpośrednich stron 
konfliktu, Szwecji i Rzeczypospolitej oraz innych jego uczestników, jak Austria 
i  Brandenburgia, wzięły udział poselstwa państw i władców dotkniętych wojną: 
duńskie, neuburskie, kurlandzkie. Pośrednio, poprzez kontakt z uczestnikami ro-
kowań, wzgląd na ich przebieg oraz rezultaty miały Niderlandy43. W konferencji 
oliwskiej nie uczestniczyła Moskwa, prowadząca przeciwko Szwedom wojnę od-
pryskową w Inflantach i Finlandii, jak też niezwiązana z żadnym z uczestników 
wojny bezpośrednim sojuszem, upoważniającym do wzięcia udziału w rokowa-
niach w Oliwie, a znajdująca się natomiast w wojnie z Rzeczpospolitą. Nie była 
obecna Kozaczyzna, która nie wykształciła uznanej podmiotowości międzynaro-
dowej. Zabrakło również chana tatarskiego, biorącego udział w wojnie jedynie jako 
sojusznik wojskowy po stronie polskiej44. Skutecznie został wyłączony z wojny, 
a tym samym z udziału w pokoju, książę siedmiogrodzki Jerzy Rakoczy45.

Udział w wojnie z l. 1655–1660, do której elektor brandenburski Fryde-
ryk Wilhelm przystąpił jako uczestnik począwszy od 1656 roku, uprawniał go do 

40 É. Haumant, La Guerre du Nord, ss. 266–269; E. Opgenoorth, Friedrich Wilhelm, ss. 394–396,406–407
41 M. Philippson, Der Grosse Kurfürst, ss. 354–355; L. Kubala, Wojny duńskie, ss. 272–273; J. Włodarski, 

K. M. Kantorska, Między wojną a pokojem – międzynarodowe implikacje i gwarancje pokoju oliwskiego 3 maja 1660 
r., Studia Gdańskie, t. 29, 2011, ss. 183–203; M. Hein, Johann v. Hoverbeck, ss.107–109.

42 R. I. Frost, After the Deluge, ss. 106–130, 152–167; É. Haumant, La Guerre du Nord, ss. 78–80, 86–90, 
102–106, 132–149, 166–168, 198–201, 213–215, 220–240, 265–283; A. Walewski, Historya wyzwolenia Polski za 
panowania Jana Kazimierza 1655–1660, t. 1, Kraków 1866, ss. 337–346; K. Piwarski, Rywalizacja francusko-aus-
triacka, ss. 385–388, 410–420; M. Serwański, Polityka Francji wobec Polski 1655–1660, w: Rzeczpospolita w latach 
potopu, red. J. Muszyńska, J. Wijaczka, Kielce 1996, ss. 21–39.

43 L. Kubala, Wojny duńskie, ss. 273–330; M. Philippson, Der Grosse Kurfürst, s. 356.
44 B. Baranowski, Tatarszczyzna wobec wojny polsko-szwedzkiej w latach 1655-1660, w: Polska w okresie 

Drugiej Wojny Północnej 1655-1660, t. 2, Warszawa 1957, ss. 484–489; D. Kołodziejczyk, Stosunki polsko-tureckie 
w połowie XVII wieku, w: Rzeczpospolita w latach potopu, ss. 45–48.

45 L. Kubala, Wojna brandenburska, ss. 155–184.
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wzięcia udziału na prawach strony w rokowaniach pokojowych mających zakończyć 
wojnę46. Pozwalało to elektorowi na podniesienie w nich wielu kwestii, dotyczących 
głównie interesów brandenburskich, które w jego w przekonaniu powinny być obję-
te konwencją pokoju generalnego. Jeszcze w instrukcji przygotowanej na planowane 
rokowania, elektor wskazał na sprawy, które uważał za istotne. Należały do nich do-
puszczenie Danii do rokowań na prawach strony, a osobno dążenie do zachowania 
w rękach duńskich Öresundu. Drugim celem było doprowadzenie do zawarcia jed-
nego pokoju powszechnego oraz unikanie oddzielnego pokoju polsko-szwedzkiego, 
jak również niedopuszczenie do jakichkolwiek działań, które mogłyby być ze szkodą 
dla wyznania ewangelickiego. Wobec pretensji Szwedów powinna być ustanowiona, 
zdaniem elektora, powszechna gwarancja koalicjantów. Polska nie powinna sprzeci-
wiać się cesji praw króla do tronu szwedzkiego, natomiast Szwedzi – w jakikolwiek 
sposób, czy w drodze własności, hipoteki czy też ekspektatywy – nie powinni otrzy-
mać praw do Prus Królewskich, jak też domagać się jakiegokolwiek odszkodowania 
pieniężnego od Polski, albowiem, w  przekonaniu Fryderyka Wilhelma, nie nabyli 
oni do Prus Królewskich żadnego tytułu; nie postrzegał także elektor konieczności 
jednoczesnej cesji praw Polski do Inflant. Ponadto jednym z ogólnych postanowień 
pokojowych miało być zachowanie przez księcia kurlandzkiego, uwięzionego przez 
Szwedów, praw do swojego księstwa47. Pełnomocnicy elektorscy powinni także mieć 
na uwadze pełną restytucję księcia Bogusława Radziwiłła. W szczególny sposób elek-
tor określił swoje własne żądania. Przede wszystkim dotyczyły one wynagrodzenia 
szkód doznanych ze strony Szwedów podczas wojny, zwłaszcza na Pomorzu, ponie-
sionych w związku z obciążeniami finansowymi nakładanymi na miasta, prowincje 
i poddanych elektora. Szczególną uwagę mieli poświęcić negocjatorzy brandenburscy 
sprawie Elbląga, w której powinni stać twardo na stanowisku porozumień z Polską, 
zwłaszcza w kwestii wydania elektorowi tego miasta, co miało o tyle istotne znaczenie, 
że Elbląg zajęty był przez Szwedów. Wskazywał również elektor na potrzebę objęcia 
pokojem powszechnym starostwa drahimskiego, aby urzeczywistnić sprawę jego po-
siadania48. Ponadto elektor podnosił konieczność uzyskania od Szwedów Szczecina 

46 Już w styczniu 1659 r., spodziewając się rozpoczęcia rokowań pokojowych elektor wyznaczył swoich 
pełnomocników, wystawiając instrukcję. Instrukcja dla pełnomocników brandenburskich na rokowania pokojowe 
Johanna von Hoverbecka, Lorenza Christopha von Somnitza i Albrechta von Ostau z 13 stycznia 1659 r. Określił 
w niej elektor kogo uważa za stronę pokoju. „Als Principalen sind zu de Tractaten zuzulassen ale Souveraine so 
wirklich die Waffen in diesen Kriegen führen, also namentlich auch Dänemark (…) Moscau und Siebenbürgen 
sind nicht wol auszuschliessen; Tataren und Kosaken dagegen nicht als Principalen zu consederiren, sondern als 
Adhaerenten und Untersassen“ von Polen. (…) Sollten die preussischen Stände versuchen, bei den Tractaten sich 
zu betheiligen, so sollen die Gesandten ihnen andeuten, dass sie sich dannen zu begeben und sie an die landesväter-
liche Fürsorge des Kurf. verweisen; ebenso, wenn die Stadt Elbing Abgeordnete schicken sollte”. UA VIII, s. 687.

47 Siostra elektora, Louise Charlotte była zamężna za księciem kurlandzkim Jakubem, z którym razem 
uwięziona była od października 1658 r. przez Szwedów w Narwie. E. Opgenoorth, Friedrich Wilhelm, s. 386.

48 Instrukcja dla pełnomocników brandenburskich na rokowania pokojowe Johanna von Hoverbecka, Lo-
renza Christopha von Somnitza i Albrechta von Ostau z 13 stycznia 1659 r., UA VIII, ss. 687–688.
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i ujścia Odry, które wskutek udziału elektora w wojnie przeciwko Szwedom od 1657 
roku, stały się celem jego dążeń. Obok tego – przedmiotem zainteresowania delega-
cji brandenburskiej – winny być zawarte podczas wojny w 1657 roku porozumienia 
z Polską w Welawie i Bydgoszczy49. 

Ta ostatnia sprawa, niewyartykułowana na samym wstępie listy branden-
burskich postulatów na rozpoczęte w styczniu 1660 roku rokowania, znalazła się 
jednak pośród kwestii, jakie miały być w ich trakcie poruszone. Zasadniczym im-
pulsem akcji brandenburskiej, zmierzającej do wprowadzenia sprawy traktatów 
z Rzeczpospolitą z 1657 roku pod rokowania oliwskie, było żądanie strony szwedz-
kiej do zerwania wszelkich porozumień zawartych w czasie wojny, zwłaszcza so-
juszy wojskowych, skierowanych przeciwko Szwecji, do których porozumienia 
welawsko-bydgoskie zaliczano, a tym samym wykluczenia ich spod zawieranego 
pokoju50. Stanowisko Szwedów prowadziłoby do przekreślenia możliwości reali-
zacji postanowień, zawartych przez elektora z Rzeczpospolitą, w szczególności za-
jęcia przez niego znajdującego się w rękach szwedzkich Elbląga, przyznanego mu 
traktatem bydgoskim51. Nieuznawanie tego traktatu przez Szwecję stwarzało moż-
liwość przekazania Elbląga na mocy pokoju powszechnego z powrotem Polsce, na 
co poniekąd po stronie polskiej liczono52. Kwestionowanie ponadto przez Szwecję 
układów elektora z Polską z 1657 roku, pozostawienie ich poza pokojem oliwskim, 
podważało – w domyśle elektora – skuteczność tych porozumień. Traktaty z Rzecz-
pospolitą pozostawałyby w takiej sytuacji nadal jedynie dwustronnym sojuszem 

49 Die Speciellen Forderungen der Kurf. betreffend, hat natürlich vorerst Schweden den durch Welauer Ver-
trag geschaffenen Zustand in Preussen in aller Form anzuerkennen. Instrukcja dla pełnomocników brandenburskich 
na rokowania pokojowe Johanna von Hoverbecka, Lorenza Christopha von Somnitza i Albrechta von Ostau z 13 
stycznia 1659 r., UA VIII, s. 688 

50 Pufendorf, F. V., 8, & 75; Acta Pacis Olivensis inedita, Hrsg. von J. G. Böhm, Bd. 1. Diarium Pacifica-
tonis Olivensis, Vratislaviae 1763, ss. 86–87; W. Rudawski, Historia polska od śmierci Władysłąwa IV az do pokoju 
oliwskiego, czyli dzieje panowania Jana Kazimierza od 1648 do 1660, Petersburg 1855, t. 2. ss. 404, 417; UA VIII, 
ss. 687–734; Lisola, Berichte, CLXII, s. 543; A. F. Pribram, Franz Paul Freiherr von Lisola, ss. 201–219; L. Kubala, 
Wojny duńskie, ss. 314, 315. 

51 Po stronie szwedzkiej podnoszono zagrożenia, jakie związane byłyby z przekazaniem miasta elektoro-
wi. Wskazywano, że odstąpienie Elbląga ma być karą dla tego miasta za jego postawę przychylną Szwedom, którzy 
udzielili miastu korzystnych przywilejów. Powołując się z kolei na przywileje inkorporacyjne króla Kazimierza 
Jagiellończyka dla miast pruskich, podnoszone przez Gdańsk, żądali amnestii dla tego miasta. Na koniec podnosili 
argumenty, że względy bezpieczeństwa, zabezpieczenia pokoju wskazują raczej na potrzebę przekazania bardziej 
miasta Polsce niż elektorowi. Nie zgadzali się też na wykupienie wykupienia Elbląga przez gdańszczan za kwotę 
400.000 talarów przewidzianych rewersem elektora z Bydgoszczy. Takiemu zresztą rozwiązaniu sprzeciwiali się 
również wysłannicy Elbląga, obawiając się tam acerbos habere dominos. Relacja wysłanników brandenburskich, 
17 kwietnia 1660, UA VIII, s. 731–732. Pufendorf, F. V., 8, & 75; Acta Pacis Olivensis, Bd. 1, ss. 86–87; S. Jacobsohn, 
Der Streit um Elbing in den Jahren 1698/99. Ein Beitrag zur Geschichte der Beziehungen Polens und Brandenburgs, 
Elbinger Jahrbuch, H. 7, 1928, s. 39.

52 Zbliżający się koniec wojny, a tym samym odsunięcie zagrożenia od Rzeczypospolitej, ostudziło goto-
wość strony polskiej do ustępstw terytorialnych poczynionych na rzecz elektora w traktacie bydgoskim. Wskazy-
wano, że jeśli elektor chciał pozyskać Elbląg, był zobowiązany do jego zdobycia od Szwedów. Zob. UA VIII, XXIII, 
L. Kubala, Wojny duńskie, ss. 315, 321; S. Jacobsohn, Der Streit um Elbing, s. 39.
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wojskowym, pozbawionym gwarancji międzynarodowych, którego trwałość zależ-
na byłaby zawsze od woli stron układu. Należy jednocześnie podkreślić, że o  ile 
ze strony brandenburskiej, ze względu na osobisty charakter władzy elektora, były 
one porozumieniami ostatecznymi, o tyle w przypadku strony polskiej, układy we-
lawski i bydgoski, były w rzeczywistości jedynie umowami zawartymi przez kró-
la53, którym asekurację dali 19 listopada 1657 roku senatorowie zebrani na radzie 
senatu w Poznaniu54. Dla swej sankcji wymagały one jeszcze zatwierdzenia sejmu, 
który dokonał tego dopiero w sierpniu 1658 roku55. Podobnie było z manifestem 
króla Jana Kazimierza z 30 sierpnia 1658 roku, oznajmującym poddanym pruskim 
o przekazaniu władzy w Prusach Książęcych elektorowi na zasadzie iure supremi 
directique dominii i zwalniającym z przysięgi wierności wobec Rzeczypospolitej56, 
którego wydania pilnowała zapobiegliwa dyplomacja brandenburska57. 

Działania te nie rozwiały jednak po stronie elektora wszystkich obaw. Przede 
wszystkim związane były one z wykonaniem traktatów. Elektor, mimo wyraźnych 
zapewnień umownych, nie otrzymał obiecanych subsydiów na dalsze prowadze-
nie wojny58. Wysłano go natomiast do Danii, w której zmuszony został w zasa-
dzie przejąć, wraz z wojskami habsburskimi, ciężar prowadzenia wojny przeciwko 

53 Dolezel, nr 42; Lisola, Berichte, LV–LXXXIV, ss. 260–358.
54 Biblioteka Muzeum Narodowego im. Czartoryskich w Krakowie, Vol. 388, nr 169, k. 333. 
55 Zgodę Rzeczypospolitej na te działania królewskie uzyskano poniekąd podstępnie, kiedy w czasie se-

jmu w 1658 r., zwołanego podczas trwającej ciągle wojny ze Szwecją, a w obliczu zbliżającej się konieczności 
rozprawy zbrojnej z Moskwą, sprawę ustępstw wobec elektora, dotyczących zarówno lenna pruskiego, jak i  lę-
borsko-bytowskiego, ale także innych, jak chociażby ustąpienia Elbląga oraz zastawu starostwa drahimskiego, 
kryjących się pod nazwą niezbędnego sojuszu – załatwiono przyjęciem konstytucji, w której sumarycznie i ogólnie 
przyjęto oraz aprobowano wszelkie pakta zawarte z elektorem w roku poprzednim. Pacta perpetui faederis za me-
dyacyą Cesarza Imci Chrzesciańskiego, a Panow Rad przy boku naszym będących konsensem, dnia 17 września w bli-
sko przeszłym roku 1657 przez Komissarze nasze (…) z Komissarzami Kurfirsta Imci Brandenburskiego, naszym, 
y całey Rzeczyp: imieniem uczynione y zawarte, y potym w Bydgoszczy Dnia 6 listopada w tymże roku z dokładnymi 
w punktach do Nas odesłanych, postanowieniem ratyfikowane, y zobopolnie poprzysiężone, authoritate praesentis 
Conventus, za iednostayną zgodą Wszech Stanow, we wszystkich punktach, klauzulach, paragrafach, artykułach 
approbuiemy, y aby we wszystkich całe y nienaruszone zachowane, y wczym ieszcze dalszey exekucyi potrzebują do 
skutku integre przywiedzione były, vigore praesentis Conventus postanawiamy y restitutionem dobr tym, którym 
vigore eorundem pactorum należą, podług skryptu ad archiwum danego, który powagą tego Seymu approbuiemy 
eademque fide publica assekuruiemy. Aprobacja pactorum z kurfisztem Imcią Brandenburskim, Volumina Legum, 
Wyd. 2, t. 4, Petersburg 1859, s. 239; L. Kubala, Wojny duńskie, ss. 69–71, 75–76. B. Szymczak, Stosunki Rzeczypo-
spolitej z Brandenburgią, ss. 257–281; A. Kamieński, Polska a Brandenburgia-Prusy, ss. 30–36; D. Makiłła, Zniesie-
nie Hołdu Pruskiego. Uwolnienie Prus Książęcych z podległości lennej wobec Rzeczypospolitej w latach 1657–1658, 
Miscellanea Historico-Archivistica, t. 23, 2016, s. 150. 

56 Dolezel, nr 47, ss. 213–215.
57 Lisola, Berichte, CIX, s. 439–440; Kurfürst nach Köngin, 3/13 sierpnia 1658, UA VIII, ss. 286–287; B. 

Wachowiak, Jeszcze w kwestii traktaty welawsko-bydgoskie z 1657 roku a stany Prus Książęcych, w: Aere Perennius. 
Profesorowi Gerardowi Labudzie dnia 28 XII 2001 roku w hołdzie, Poznań 2001, ss. 143–158; B. Szymczak, Stosunki 
Rzeczypospolitej, ss. 279–281.

58 Conventio specialis z 19 września 1657 r. GStA PK, Staatsverträge Polen, nr 2-5 (M); Dogiel, IV, nr 
329–333, ss. 493–498; Pufendorf, F. V., 6, & 80–82; Moerner, 121c–121f; Dolezel, nr 41, ss. 193–196; A. F. Pribram, 
Franz Paul Freiherr von Lisola, ss. 123–134; F. Koch, Bromberger Staatsvertrag, ss. 1–20; L. Kubala, Wojna branden-
burska, ss. 255–258; Pufendorf, F. V, 5; E. Opgenoorth, Friedrich Wilhelm, ss. 298–302.
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Szwedom59. Pomimo z kolei jasnych zobowiązań Rzeczpospolitej, poczynionych 
w traktacie bydgoskim60, strona polska zaczęła uchylać się od możliwości przeka-
zania elektorowi Elbląga61 oraz starostwa drahimskiego62, stanowiących zabezpie-
czenia zobowiązań finansowych Rzeczypospolitej na poczet wydatków elektora 
brandenburskiego za jego udział, po 1657 roku, w wojnie przeciwko Szwecji63. 
Dla pilnego i bystrego obserwatora meandrów polskiej polityki, a do takich z całą 
pewnością zaliczał się elektor Fryderyk Wilhelm, działania strony polskiej mo-
gły nasuwać niedobre skojarzenia, jak też wywoływać jednoznaczne obawy o los 
zawartych porozumień. Ponadto źródłem niepokoju Fryderyka Wilhelma mogły 
być z pewnością postanowienia traktatu welawskiego. Zawarte w nim ogranicze-
nia, zwłaszcza konieczność uzyskania przez elektora potwierdzenia traktatu przez 
króla i Rzeczpospolitą po każdorazowej zmianie na tronie polskim, czynić mogły 
najważniejsze osiągnięcie elektora – zwolnienie z podległości lennej wobec Rzeczy-
pospolitej i uzyskaną w jego wyniku niezależność polityczną w księstwie – jedynie 
czasową, jak też warunkową64. Pomimo solenności zawartych w nich postanowień, 

59 Lisola, Berichte LXXXI–LXXXVIII, ss. 334–361 i XCIII, ss. 369–384; M. Philippson, Der Grosse Kur-
fürst, Bd. 1, E. Opgenoorth, Friedrich Wilhelm, 1, ss. 298–302; L. Kubala, Wojny duńskie, ss. 1–25, 160–183; E. 
Opitz, Österreich und Brandenburg, ss. 79–97, 117–120.

60 Uzyskanie Elbląga przez elektora było przedmiotem rokowań, które doprowadziły do zawarcia traktatu 
welawskiego. Sprawa ta nie została jednak wówczas załatwiona. Elektor do Hoverbecka, Königsberg 10 września 
1657. UA VIII, ss. 216–217. Po zawarciu traktatu welawskiego elektor podjął zabiegi o uzyskanie Elbląga (cum 
territorio et reditibus omnibus), jako odszkodowania za wyższy niż przewidywany sojuszem welawskim udział 
w dalszej wojnie po stronie Polski przeciwko Szwedom. Elektor do Hoverbecka, Königsberg 10 września 1657. UA 
VIII, s. 218. Zabiegi elektora spotkały się z przychylnym stanowiskiem króla, który wyraził gotowość odstąpienia 
elektorowi Elbląga pod warunkiem zachowania połowy cła elbląskiego. Hoverbeck do elektora, Warszawa, 2 paź-
dziernika 1657, UA VIII, ss. 219–220. Na spotkaniu w Bydgoszczy, do którego doszło pod koniec października 
1657 r., zawarto porozumienie, w którym Elbląg odstąpiono elektorowi. GStA PK, Staatsverträge Polen, nr 2–5 
(M); Dogiel, IV, nr 329–333, ss. 493–498; Pufendorf, F. V., 6, & 80–82; Moerner, 121c–121f; Dolezel, nr 42–46, 
ss. 198–211. W wydanym w Bydgoszczy 6 listopada 1657 r. rewersie, elektor Fryderyk Wilhelm zobowiązał się do 
zwrócenia Polsce Elbląga za sumę 400.000 talarów oraz zmniejszenie o 500 jeźdźców pomocy wojskowej, określo-
nej w traktacie welawskim oraz zwróceniu miasta Elbląga po zniszczeniu jego umocnień. Dogiel, IV, nr 329–333, 
ss. 493–498; Pufendorf, F. V., 6, & 80–82; Moerner, 121c–121f; Dolezel, nr 44, s. 208. F. Koch, Bromberger Staats-
vertrag, ss. 10–14; L. Kubala, Wojna brandenburska, ss. 255–258.

61 W związku z tym, że Elbląg od 1655 r. pozostawał w rękach szwedzkich wypełnienie postanowień 
traktatu bydgoskiego było niemożliwe. Próby zajęcia Elbląga przez wojska brandenburskie z zaskoczenia w 1658 
i 1659 r. okazały się nieudane, także wskutek słabego współdziałania wojsk polskich. S. Jacobsohn, Der Streit um 
Elbing, s. 38; A. Kamińska, Brandenburg-Prussia and Poland, ss. 22–26; A. Kamieński, Polska a Brandenbur gia-
Prusy, ss. 45–56.

62 Dodatkowe postanowienie do konwencji specjalnej welawskiej w sprawie starostwa drahimskiego. 
AGAD, MK, KK, Bd. 196, ss. 170–171; Dogiel. IV, s. 495, nr 330; Dolezel, nr 45, ss. 209–210; W. Lemke, Das Amt 
Draheim 1668–1689, Baltische Studien, NF 40, 1938, ss. 201–205; A. Kamińska, Brandenburg-Prussia and Poland, ss. 
28–29; Ch. Motsch, Grenzgesellschaft und frühmoderner Staat. Die Starostei Draheim zwischen Hinterpommern, der 
Neumark und Großpolen (1575–1805), Göttingen 2001; A. Kamieński, Polska a Brandenburgia-Prusy, ss. 38–45.

63 D. Makiłła, Między Welawą a Królewcem, ss. 129–143; A. Kamieński, Polska a Brandenburgia-Prusy, ss. 
23–29.

64 Do ograniczeń tych zaliczały się postanowienia dotyczące sukcesji w księstwie, renowacji lenna, homa-
gium eventuale stanów pruskich, a przede wszystkim art. 21, zawierający postanowienia o konieczności potwier-
dzenia (konfirmacji) ważności traktatów po każdorazowej zmianie na tronie polskim. Warunek ten mógł mieć 
znaczenie dla trwałości pozycji elektora w Prusach. quotiescunque novus rex Poloniae electus fuerit, aut dux Prus-
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traktaty z 1657 roku nie musiały się bynajmniej ostać we wzajemnych stosunkach 
politycznych65. Ich dalsze obowiązywanie uzależnione było od zgody strony pol-
skiej. Można z całą pewnością stwierdzić, że Fryderyk Wilhelm był chyba jednym 
z nielicznych ówczesnych statystów świadomym w pełni wagi i znaczenia zawar-
tych tam porozumień. Wyczuwał ich wartość, ale znał jednocześnie ich słabości66. 
Zdawał sobie sprawę, że jedynie aktywność w stosunkach z Rzecząpospolitą oraz 
zwłaszcza na terenie księstwa pruskiego67, dokonywanie kolejnych formalnych, ale 
spektakularnych działań, prowokowanie sytuacji, zmuszających do niekorzystnych 
zachowań, czy też stwarzanie politycznych i prawnych precedensów, wpływają-
cych na obniżenie pozycji i autorytetu Rzeczypospolitej, - pozwalały uzyskiwać mu 
przewagę zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i we wzajemnych stosunkach 
z Rzecząpospolitą po 1657 roku. Sprawdzając granice wytrzymałości i ustępliwo-
ści Rzeczypospolitej, uzyskiwał natomiast utrwalenie i wzmocnienie swojej pozy-
cji w księstwie. Z tego też względu traktaty welawsko-bydgoskie zostały włączone 
w krąg spraw, które podjąć miała w trakcie rokowań delegacja brandenburska.

siae in ducatum successerit, ab utraque parte renovabitur confirmabiturque iuramento desuper praestito, per deputa-
tos in animam principalium iurantes. Et si pars alterutra hic conventioni et foederi contravenerit, et decenter admo-
nita satisfacere neglexerit, pars laesa monere tenebitur mediatores, ac serenissimus reges et status in articulos sequenti 
nominatos, et eorum curam adhibere procurandae satisfactioni, et huic stabiliendae concordae rationi, utraque pars 
sedulo insistet, ut omnia amicabiliter aequis modis componantur. GStA PK, Staatsverträge Polen, nr 1b (M); Dogiel, 
IV, nr 327–328, ss. 486–493; Moerner, nr 121a, 121b; Pufendorf, F. V., 6, & 78–79; Dolezel, nr 40–41, ss. 184–196; 
D. Makiłła, Między Welawą a Królewcem, ss. 107–124; Lisola, Berichte, LV–LXXXIV, ss. 260–358; A. F. Pribram, 
Franz Paul Freiherr von Lisola, ss. 123–134. Praktyka późniejsza to pokazała. A. Kamińska, Brandenburg-Prussia 
and Poland, s. 18-161; D. Makiłła, Między Welawą a Królewcem, ss. 125–143; idem: Traktat welawski, ss. 396–397; 
A. Kamieński, Polska a Brandenburgia-Prusy, s. 84 n. 

65 R. Frost, The Northern Wars. Wars. State and Society in Northeastern Europe, 1558–1721, Harlow 2000, 
ss. 3–12; idem, After the Deluge, ss. 32–46; D. Makiłła, Traktat welawski, ss. 387–402.

66 Zob. wypowiedzi elektora Fryderyka Wilhelma w swoim testamencie politycznym z 1667 r., a więc 
z okresu krótko po zawarciu traktatów, ale już po ustabilizowaniu swojej władzy w Prusach Książęcych, dokonanej 
w następstwie tych postanowień. Zwracał w nim elektor na wagę i znaczenie dla domu Hohenzollernów poro-
zumień zawartych z Polską, polecając swoim następcom utrzymanie dobrych stosunków z Rzeczpospolita, jako 
ważnych dla zachowania zdobyczy. Politische Testamente der Hohenzollern, hg. V. R. Dietrich, München 1981, s. 
63. Kontrowersje wokół słów elektora zob. J. Paczkowski, „Rzeczpospolita nie wymierajaca nigdy”. Przyczynek do 
krytyki tekstu testamentu politycznego Wielkiego Elektora z roku 1667, Lwów 1925, ss. 1–8; B. Wachowiak, A jed-
nak Rzeczpospolita „nie wymierająca nigdy” w testamencie elektora Fryderyka Wilhelma z roku 1667, Studia Źró-
dłoznawcze, 1985, t. 29, ss. 147–155. 

67 A. Kamieński, Polska a Brandenburgia-Prusy, s. 30 n; D. Makiłła, Między Welawą a Królewcem, ss. 125–
143; B. Wachowiak, Jeszcze w kwestii traktaty welawsko-bydgoskie, ss. 148–150; idem, U źródeł genezy, ss. 88–94.
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Dariusz Makiłła, Preußische Sache im Vertrag von Oliva vom 3. Mai 1660. T.1. Die Beendigung der 
Kriegshandlungen und Vorbereitungen Brandenburgs auf Friedensverhandlungen (1657–1659/1660) 

Zusammenfassung

Der Vertragsabschluss zwischen der Republik Polen und dem Kurfürsten von Brandenburg in Wehlau 
und Bromberg im Jahre 1657 war ein Wendepunkt in dem 1655 begonnenen polnisch-schwedischen Krieg. Den 
Preis für das Abtreten des Lehens des Herzogtums Preußen bezahlte der Kurfürst von Brandenburg Friedrich Wil-
helm mit dem Beitritt zur antischwedischen Koalition. Er führte eine vorsichtige und ausgewogene Politik, deren 
Ziel war, seine politische Position durch militärischen Anteil sowie diplomatische Handlungen zu verbessern. Ein 
weiteres Ziel seiner Politik war, die größten Profite aus dem Krieg zu ziehen und die neuen Gebiete einzunehmen. 
Angesichts der Bemühungen um den Abschluss des Friedensvertrags, der zum Kriegsende geführt hätte und den 
Weg zu einer neuen politischen Ordnung im Mittel- und Nordeuropa geöffnet hätte, trat der Kurfürst Friedrich 
Wilhelm, der damals die Position einer Konfliktpartei hatte, mit seinen eigenen Vorschlägen für Friedensverhand-
lungen in Oliva auf. Unter den Forderungen Brandenburgs war u.a. die Einführung des allgemeinen Friedens in 
Bezug auf die Beschlüsse der Verträge mit Polen in Wehlau und Bromberg im Jahre 1657. Seiner Auffassung nach 
hätte dies ihnen internationale Sicherheit verschaffen.

Übersetzt von Alina Kuzborska

Dariusz Makiłła, The Prussian case in the Treaty of Oliwa of 3 May, 1660, Part 1. The end of hostilities 
and Brandenburg’s preparations for peace negotiations (1657–1659 / 1660) 

Summary

The conclusion of treaties by the Republic of Poland and the Elector of Brandenburg in Welawa and 
Bydgoszcz in 1657 was a turning point in the Polish-Swedish war, begun in 1655. The elector of Brandenburg, 
Frederick Wilhelm, joined the anti-Swedish coalition in exchange for exemption from subordination to Prussia. 
Conducting a prudent and balanced policy, he aimed to increase his political position through both military 
participation and diplomatic efforts. The goal of Frederick Wilhelm’s policy was to achieve the greatest possible 
benefits in the ongoing war, including acquiring territorial gains. Faced with efforts to conclude a general peace 
that would end the war, at the same time opening the way towards creating a new political order in the central 
and northern part of Europe, Elector Frederick Wilhelm, who gained the position of a party to the conflict, made 
his own proposals for peace negotiations planned in Oliwa. Among Brandenburg’s postulates was, amongst other 
things, the issue of extending the provisions of treaties concluded in 1657 with Poland in Welawa and Bydgoszcz, 
which would also create international guarantees for them.
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Na temat sanktuarium w Świętej Lipce ukazało się już wiele publikacji. Są 
monografie wybitnych znawców dziejów Towarzystwa Jezusowego, jak książka Je-
rzego Paszendy Święta Lipka1. O fundatorze sanktuarium, Stanisławie Sadorskim, 
gruntowne studium przygotował Alojzy Szorc2. Już w 1866 roku źródłowe opra-
cowanie, do którego odwołują się także współcześni badacze, przedstawił Augu-
styn Kolberg3. Oczywiście, można jeszcze wspomnieć wcześniejsze próby opisania 
dziejów tego miejsca, jak na przykład Thomasa Clagiusa Linda Mariana sive de 
B. Virginae Lindensi libri V4.

Czytając te wszystkie publikacje można jednak zauważyć, że pominięto 
w nich wiele cennych źródeł archiwalnych. Do nich zalicza się protokół wizyta-
cyjny z 10 października 1798 roku, przepisany dla prepozyta sanktuarium w Świę-
tej Lipce, kanonika honorowego Kapituły Warmińskiej, Franciszka Borowskiego5. 
Samą wizytację przeprowadził ks. Michał Fox, który od lutego 1792 roku piastował 

1 J. Paszenda, Święta Lipka, Olsztyn 1996 (wyd. 2, Kraków 2008).
2 A. Szorc, Stefan Sadorski (1581–1640). Fundator Świętej Lipki, Olsztyn 1996.
3 A. Kolberg, Geschichte der Heiligelinde, Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands 

(dalej: ZGAE), 1866, t. 3, ss. 28–138, 435–520.
4 T. Clagius, Linda Mariana sive de B. Virginae Lindensi libri V, Coloniae 1659. 
5 Ks. Franciszek von Borowski ur. się w 1734 r. Po studiach w seminarium misjonarzy w Warszawie 

w 1754 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Był wikariuszem w katedrze fromborskiej, komendariuszem parafii w Je-
zioranach, proboszczem w Radostowie i od 1797 do 1816 r. prepozytem w Świętej Lipce. W 1799 r. uzyskał kanonię 
warmińską. Zm. w 1817 r. – A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1525–1821, cz. 2, 
Olsztyn 2000, s. 33.

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2018, nr 1(299)
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godność kanonika Kapituły Kolegiackiej w Dobrym Mieście i urząd tamtejszego 
proboszcza oraz archiprezbitera (dziekana)6. Biskup warmiński Karl von Hohen-
zollern delegował go do wizytowania kościołów archiprezbiteratów reszelskiego 
i jeziorańskiego. W związku z tym 10 października 1798 roku, jadąc przez Robawy, 
przybył do Świętej Lipki – jak sam odnotował – około godz. 10.007.

Historia Świętej Lipki i sanktuarium

W drugiej części zachowanego poszytu znajduje się wiele informacji o hi-
storii miejsca i obiektów sakralnych. Jest też wyjaśnienie, że wszystkie oryginalne 
dokumenty zaginęły i dlatego o zburzeniu pierwszej kaplicy możemy dowiedzieć 
się tylko z tradycji i przekazów ustnych. Wizytator wspomina publikację kanonika 
warmińskiego Mikołaja Schultza8 z 1752 roku Gnaden Brune (wznowiona w 1773 
roku w Braniewie). Drugą, wymienioną pozycją, jest opracowanie ks. Michała Cia-
riciusa Historia Lindae Marianae, którą wydano w 1626 roku w Braniewie9.

Zawarty w protokole opis historii figurki z drewna lipowego, wyrzeźbionej 
przez skazańca na śmierć, jest zgodny z publikowanymi już relacjami w różnych 
opracowaniach10. Przywołana została też postać niewidomego szlachcica, który ja-
dąc wozem ujrzał niezwykłe światło, a następnie na lipie ową figurkę. Wspomniano 
również o procesji duchowieństwa i wiernych z Kętrzyna, w której przeniesiono 
ją do tamtejszego kościoła parafialnego. Gdy w sposób niewiadomy powróciła na 
swoje pierwotne miejsce, uznano to za cud i tam zbudowano kaplicę11. Potem opi-
sano okoliczności zburzenia kaplicy i wrzucenia figurki do Jeziora Wirowego oraz 
wzniesienia szubienicy, na której mieli być straceni przybywający pielgrzymi.

Kolejny podjęty temat dotyczy odzyskania świętego miejsca. I tu mamy pew-
ne szczegóły, dotychczas słabo opisywane. Dowiadujemy się, że biskup Szymon 
Rudnicki już w pierwszym roku urzędowania na Warmii wysłał dwóch księży: ka-
nonika fromborskiego Henryka Hindenberga12 i kanonika dobromiejskiego Jakuba 
Schrötera13 do elektora brandenburskiego w Królewcu, by poruszyli sprawę możli-

6 Ks. Michał Fox ur. się 27 IX 1758 r. w okolicach Braniewa. Po przyjęciu święceń kapłańskich został 
w 1788 r. kapelanem i bibliotekarzem bpa Ignacego Krasickiego. Zm. w 1809 r. w Dobrym Mieście. – A. Kopiczko, 
op. cit., s. 76.

7 AAWO, AB, B 49, k. 1v. 
8 Tamże, k. 23; A. Kopiczko, op. cit., ss. 323–324.
9 AAWO, AB, B 49, k. 23; A. Kopiczko, op. cit., s. 45.
10 J. Paszenda, op. cit., ss. 10–12.
11 AAWO, AB, B 49, k. 23–23v.
12 Tamże, k. 24; A. Kopiczko, op. cit., ss. 120–121.
13 AAWO, AB, B 49, k. 24; A. Kopiczko, op. cit., ss. 290–291.
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wości odzyskania Świętej Lipki z rąk protestantów14. Jest też opis działań sekretarza 
królewskiego i fundatora Świętej Lipki Stefana Sadorskiego i to stosunkowo pre-
cyzyjnie odtworzony, ale na podstawie innych źródeł niż cytowane przez Alojzego 
Szorca w monografii tego szlachcica15.

Po przywróceniu względnej wolności wyznania w 1617 roku przez księcia 
pruskiego Joachima Fryderyka jesienią 1618 roku przystąpiono do poszukiwania 
fundamentów dawnej kaplicy i porządkowania terenu. Początkowo pracowało 
30 robotników, ale przez dłuższy czas nie mogli odnaleźć właściwego miejsca. Do-
piero „z pomocą Matki Boskiej” w dzień jej Ofiarowania (21 XI) odkryto posadzkę 
kaplicy. Wówczas też przystąpiono do jej odbudowy. Konsekracji dokonał 19  li-
stopada 1619 roku biskup Szymon Rudnicki. W głównym ołtarzu umieszczono 
w 1640 roku obraz Matki Bożej, wzorowany na znajdującym się w Rzymie w ko-
ściele Matki Bożej Większej, a namalowany przez malarza flamandzkiego Bartło-
mieja Pensa. Opiekę nad kaplicę zlecono ojcom jezuitom16.

Budowa kościoła

W protokole odnotowano, że już w 1681 roku jezuita Marcin Wobbe17 za-
czął przygotowywać się do położenia fundamentów pod nową świątynię. Najpierw 
zniwelowano teren przy dotychczasowej kaplicy. Potem wzmocniono plac pod bu-
dowę specjalnymi palami olchowymi. Te czynności wykonywano do 1687 roku, 
a koszty wyniosły 9000 florenów18.

Kamień węgielny pod budowę świątyni został położony w 1687 roku przez 
biskupa Michała Radziejowskiego. Tę datę możemy uściślić, ponieważ z innych 
źródeł dowiadujemy się, że miało to miejsce dokładnie 1 listopada19. Kolejnym bu-
downiczym od listopada 1687 roku był jezuita Bartłomiej Möller20. Budowę świą-
tyni ukończono w sześć lat później, a konsekrował ją 15 sierpnia 1693 roku biskup 
Jan Stanisław Zbąski ku czci Najświętszej Maryi Panny21. Jerzy Paszenda dodaje, że 

14 AAWO, AB, B 49, k. 24; A. Szorc, op. cit., s. 38, przyp.109; A. Kolberg, op. cit., ss. 67–68.
15 AAWO, AB, B 49, k. 24/24v; A. Szorc, op. cit., ss. 73–74; J. Paszenda, op. cit., s. 19.
16 AAWO, AB, B 49, k. 24v; J. Paszenda, op. cit., s. 19.
17 Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, oprac. L. Grzebień, Kraków 

1996, s. 752. W życiorysie podaje się, że superiorem w Świętej Lipce był dopiero od 1685 do 1688 r. Wcześniej, od 
1681 r., pełnił urząd rektora w Braniewie. Może już wówczas zaangażował się w prace budowlane. Zm. 16 VI 1688 
r.

18 AAWO, AB, B 49, k. 25v; J. Paszenda, op. cit., s. 32.
19 AAWO, AB, B 49, k. 25v; J. Paszenda, op. cit., s. 32 i tam przypis nr 9; A. Kolberg, op. cit., s. 110; Ency-

klopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, s. 679.
20 AAWO, AB, B 49, k. 25v; Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, s. 436. 

Ur. w 1641 r. w Braniewie, od 1687 r. superior w Świętej Lipce. Tam zm. w 1702 r.
21 AAWO, AB, B 49, k. 25v; J. Paszenda, op. cit., ss. 33–34; A. Kolberg, op. cit., s. 113.
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uroczystości trwały od godz. 6.00 do 15.00 i brało w nich udział pięciu kanoników 
oraz trzech archiprezbiterów. W tym czasie przełożonym miejscowego domu je-
zuitów był nadal o. Bartłomiej Möller22.

O samym kościele napisano w protokole, że został zbudowany z cegły „z trze-
ma wejściami”. Po stronach południowej i północnej (niedaleko zakrystii) też były 
drzwi, zabezpieczone blachą. We frontonie po stronie zachodniej, po obu stronach 
świątyni, wzniesiono z cegły dwie wieże. Niezwykle cenne są cztery kolumny przed 
frontonem z małymi występami i kapitelami. Na fasadzie kościoła znajdują się ka-
mienne figury: św. Piotra, św. Pawła, św. Ignacego Loyoli, św. Alojzego i św. Sta-
nisława Kostki (częściowo pozłacane), a w środku frontonu jest odtworzona lipa 
z  wizerunkiem Matki Boskiej. Statua została pozłocona, a lipa pomalowana na 
zielono; wokół promienie pozłacane i dwie korony miedziane, pozłacane na gło-
wach Maryi oraz Dzieciątka Jezus. Obok figury dwie wiszące lampy, które zapalano 
w sobotnie noce i wigilie świąt Matki Bożej. Na szczycie frontonu wykuto w mie-
dzi imiona Jezus i Maryja, a wszystko wieńczy żelazny krzyż. Na szczytach wież 
umieszczono zegary: na jednej tarczy z kwadransami, a drugiej z godzinami (cyfry 
miedziane, pozłacane)23.

Na świątyni są trzy dachy: pierwszy na środku obiektu, pokryty dachówką, 
drugi na części północnej – okrągły i wykonany z miedzi, a trzeci na południowej 
– w części miedziany, a w części z dachówki. Na dachu środkowym znajduje się 
wieżyczka, pokryta blachą żelazną, a druga wieżyczka na froncie zachodnim – bla-
chą miedzianą.

W kościele znajdują się trzy rzędy okien. Pierwszy, w części dolnej, składa 
się z pięciu okien, zabezpieczonych żelaznymi kratami. Drugi to sześć okien w na-
wach bocznych, a trzeci – też sześć okien w nawie środkowej, u góry nad nawami 
bocznymi, przez które wpływa najwięcej światła. We frontonie zachodnim, ra-
zem z trzema drzwiami, jest 10 okien, po stronie dwóch wież – 6, a we frontonie 
wschodnim – 3 okna24.

Świątynia była pomalowana na zewnątrz i wewnątrz na kolor biały, a fron-
ton zachodni – popielaty. Wnętrze składa się z nawy głównej i dwóch bocznych, 
odgrodzonych filarami25. Nawa główna jest wyższa od bocznych, nad którymi są 
jeszcze chóry. Zakrystia została usytuowana po stronie wschodniej. Ma dwa okna 

22 Bartłomiej Möller ur. się 23 VIII 1641 r. w Braniewie. Do zakonu jezuitów wstąpił w 1677 r. w Wilnie. 
Był misjonarzem dworskim, prefektem szkół i bursy w Reszlu, a od 1688 r. superiorem w Świętej Lipce. Tam zm. 
28 VII 1702 r. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, s. 436.

23 AAWO, AB, B 49, k. 26; J. Paszenda, op. cit., s. 62; A. Kolberg, op. cit., ss. 122, 123; J. Poklewski, Święta 
Lipka. Polska fundacja barokowa na terenie Prus Książęcych, Warszawa–Poznań 1974, s. 107; A. Boetticher, Die 
Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreußen, H. 2: Natangen, Königsberg 1898, s. 121.

24 AAWO, AB, B 49, k. 26
25 Ibidem, k. 26–26v.
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zakratowane i drzwi zabezpieczone blachą. Jest w niej piec. Nad zakrystią po stro-
nie południowej komórka (skarbiec), którą nazywają archiwum, a przez nią prowa-
dzą schody na chór boczny26.

Posadzka w kościele została wykonana z kostki kamiennej przez Macieja Ja-
chowitza. Pod nią, na całej długości, była krypta (wzmocniona filarami) na po-
chówki zmarłych zakonników i dobrodziejów27.

Wyposażenie kościoła

Pierwszym przedsięwzięciem wizytatora było zbadanie czystości i zam-
knięcia tabernakulum, następnie portatylu w ołtarzu, relikwii świętych i obrazu 
Ukrzyżowanego. Chodzi o dzieło malarza włoskiego Martina Altomontego, który 
przyjechał do Polski i pracował przede wszystkim dla króla Jana III Sobieskiego. 
Dla Świętej Lipki namalował kilka obrazów, w tym wyżej wspomniany. Wizytator 
zbadał także naczynia z wodą święconą i z Olejami Świętymi oraz zamknięcia szafy, 
w której były przechowywane. 

Potem została odprawiona Msza św., a po niej sprawdzano kolejne naczynia 
liturgiczne, w tym potrzebne do sprawowania Eucharystii. W tych czynnościach 
towarzyszyli wizytatorowi prepozyt kościoła w Świętej Lipce ks. Franciszek Borow-
ski oraz ks. Jakub Krämer, który pełnił posługę wiceprepozyta28. Ważne było także 
sprawdzenie stanu precjozów, przechowywanych przede wszystkim w zakrystii, ale 
też w kościele.

Po tych pierwszych czynnościach wizytator udał się do mieszkań prepozyta 
i wiceprepozyta, gdzie uzyskał odpowiedzi na pytania zawarte w protokole wizyta-
cji generalnej. Na początku stwierdzono, że kościół w Świętej Lipce, chociaż należał 
do archiprezbiteratu reszelskiego, znajdował się już na terenie Księstwa Pruskiego. 
W okresie zarządzania nim przez jezuitów nie było samodzielnej parafii, a tylko 
dom misyjny. Po kasacji zakonu – zgodnie z intencją fundatora Stefana Sadorskie-
go – podlegał Warmińskiej Kapitule Katedralnej.

O samym obiekcie sakralnym napisano, że został zbudowany z „dobre-
go muru”, ale już wymagał „pewnych napraw”. Miał dobrą posadzkę. Były dwie 
dzwonnice z trzema dzwonami29. Wewnątrz stało 9 ołtarzy: główny, św. Franciszka 
Ksawerego, Świętego Krzyża, św. Ignacego, św. Anny, św. Michała, św. Stanisława 

26 Ibidem, k. 26v.
27 Ibidm; A. Kolberg, op. cit., s. 116.
28 A. Kopiczko, op. cit., s. 166.
29 AAWO, AB, B 49, k. 2v.
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Kostki, św. Józefa i Matki Boskiej Bolesnej30. Każdy z nich miał portatyl z relikwia-
mi, krzyż, lichtarze ze świecami i był przykryty 3 obrusami. Na ołtarzu głównym 
stało aż 10 lichtarzy, a – Matki Boskiej Bolesnej i św. Józefa po cztery. Można zatem 
przypuszczać, że pozostałe ołtarze były wyposażone w 2 lichtarze31. Ponadto dopo-
wiedziano, że portatyl z relikwiami świętych Eutychego, Jukunda i 10 Męczenników 
w ołtarzu św. Anny poświęcił 8 sierpnia 1761 roku biskup pomocniczy białoruski 
Tomasz Zienkowicz32. Natomiast portatyl w ołtarzu św. Ignacego zawierał relikwie 
świętych Felicysyma oraz Fortunaty (podobnie jak ołtarz św. Franciszka Ksawere-
go) i został poświęcony przez biskupa pomocniczego żmudzkiego Jana Hieronima 
Kryspina von Kirschensteina33. Przy kilku ołtarzach zostały odnotowane fundacje. 
Przy ołtarzu głównym beneficjum założył Poschmann, na mocy którego beneficjant 
miał w każdą sobotę odprawić Mszę św. recytowaną za dusze fundatora i krewnych. 
Ponadto przy tym ołtarzu sprawowano Mszę św. z oficjum za zmarłych z laudesami 
w rocznicę śmierci Poleskich: Piotra i jego krewnych34. Natomiast z ołtarzem Matki 
Boskiej Bolesnej była związana fundacja Gąsiorowskich, w ramach której należało 
w każdy piątek odprawić Mszę św. recytowaną za zmarłych z tej rodziny – Andrzeja 
i Lukrecji oraz ich krewnych35.

Ołtarze zostały bardzo szczegółowo opisane nieco dalej. Ołtarz główny skła-
dał się z trzech kondygnacji. W najwyższej części znajdował się obraz Wniebo-
wzięcia Matki Boskiej, a pod nim Nawiedzenia NMP według „dzieła św. Łukasza”. 
Na mensie zostało umieszczone tabernakulum „szczególnie pięknie ozdobione”, 
z wizerunkiem Chrystusa i Uczniów w Emaus, a nad nim przedstawiona Ostatnia 
Wieczerza36. Naprzeciwko ołtarza rzeźba przedstawia lipę z figurą NMP i to w tym 
miejscu, gdzie według tradycji stało drzewo37.

Ołtarz boczny po stronie północnej (lewa nawa, przed zakrystią), określony 
jako drugi, został wyposażony w obraz św. Ignacego Loyoli. Nad nim wstawiono 

30 Ibidem, k. 3–3v.
31 Ibidem, k. 4.
32 Bp Tomasz Ignacy Zienkowicz, ur. 5 I 1717 r. w Rohotnej k. Słonimia. Już jako kapłan studiował w Rzy-

mie, w 1741 r. został kanonikiem wileńskim, w 1755 otrzymał prekonizację na biskupa tytularnego Areopolis i ob-
jął sufraganię białoruską, w 1763 r. przeszedł na sufraganię wileńską. Zm. 9 XII 1790 r. w Wilnie. – S. Brzozecki, 
Zienkowicz Tomasz Ignacy, w: Encyklopedia katolicka, t. 20, Lublin 2014, kol. 1401–1402.

33 Jan Hieronim Kryszpin-Kirszenstein, w l. 1695–1708 biskup żmudzki. – S. Brzozecki, Żmudzka diece-
zja, w: Encyklopedia katolicka, Lublin 2014, t. 20, kol. 1595.

34 AAWO, AB, B 49, k. 3v. Biogram Piotra Poleskiego zob. T. Oracki, Słownik biograficzny Warmii, Prus 
Książęcych i ziemi malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku, cz. 2: L–Ż, Olsztyn 1988, s. 86.

35 AAWO, AB, B 49, k. 3v–4. Najprawdopodobniej chodzi o Andrzeja Gąsiorowskiego, który w 1712 r. 
odziedziczył połowę majątku w Kociborzu (niem. Kattmedien), a posiadał już Leginy i Łężany.

36 AAWO, AB, B 49, k. 26v; A. Kopiczko, Porta Domini. Kościoły jubileuszowe i sanktuaria Świętego Krzy-
ża w archidiecezji warmińskiej, Olsztyn 2002, s. 51; A. Boetticher, op. cit., s. 123. Ostatnią Wieczerzę wykonał 
Samuel Grew z Królewca. – A. Kolberg, op. cit., s. 117.

37 AAWO, AB, B 49, k. 26v.
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wizerunek św. Jana Franciszka Regis38 z rzeźbami po obu stronach, a w najwyższej 
kondygnacji figura św. Andrzeja Apostoła. W mensie złożono też relikwie męczen-
nika św. Symforiana39.

Drugi ołtarz stał przy pierwszym filarze przed zakrystią, po stronie północ-
nej. Była w nim figura Matki Boskiej Bolesnej, a wyżej obraz Wieczerzy Pańskiej 
i po obu stronach – figury. W tym ołtarzu był też drewniany krucyfiks przy taber-
nakulum, o którym zaświadczył 19 października 1634 roku Stefan Sadorski wobec 
biskupa Mikołaja Szyszkowskiego, że został mu podarowany przez niekatolika Mel-
chiora Legsvana, dziedzica z Swędrówki. Związana jest z nim legenda, że protestan-
ci kilkakrotnie wrzucali go do ognia, ale nie doznał żadnej szkody40.

Trzeci ołtarz przy drugim filarze po tej samej stronie był poświęcony św. Jó-
zefowi z jego wizerunkiem. Jest też figura z kości słoniowej, przedstawiająca Chry-
stusa ze złożonymi rękoma41.

Czwarty ołtarz przy trzecim filarze po tej samej stronie upamiętnia św. Sta-
nisława Kostkę, ale w drugiej jego kondygnacji znajduje się wizerunek św. Barbary. 
Są w nim także relikwie św. Andrzeja. 

Po przeciwnej stronie (prawej, południowej) przed zakrystią stoi ołtarz to św. 
Franciszka Ksawerego z relikwiami i figurą św. Liberaty. W drugiej kondygnacji był 
wizerunek św. Antoniego Padewskiego42. Drugi ołtarz po tej stronie został poświę-
cony Chrystusowi Ukrzyżowanemu. W jego łuku widać Chrystusa schodzącego do 
otchłani i Jego Grób. Nieco wyżej umieszczono obraz zdjęcia Chrystusa z krzyża, 
a nad nim anioła trzymającego chustę. 

Kolejny ołtarz (przy drugim filarze), poświęcony św. Annie, został wyposażo-
ny w jej obraz oraz wizerunek Jezusa z matką synów Zebedeusza. Nad nimi obraz 
św. Jakuba43. Natomiast ostatni ołtarz (dziewiąty) stoi przy trzecim filarze i nosi 
tytuł św. Michała Archanioła, co potwierdza jego wizerunek w dolnej kondygnacji. 
Natomiast w górnej znajduje się Anioł Stróż44.

Już te opisy wskazują na dość dużą szczegółowość protokołu. Zawarte w nim 
informacje można jeszcze konfrontować z ustaleniami znawców wystroju świątyni 
świętolipskiej, zwłaszcza Jerzego Paszendy, ale uzupełnienia dotyczyłyby już raczej 

38 Jan Franciszek Regis ur. się 31 I 1597 r. we Francji w Fontcouverte. Po wstąpieniu do zakonu jezuitów 
został wyświęcony na kapłana w 1630 r. Opiekował się chorymi w czasie epidemii dżumy. Zm. 31 XII 1640 r. w La-
louvesc. Beatyfikowany w 1719 r., a kanonizowany w 1737 r. – https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Franciszek_Regis 
[dostęp 04.03.2018]. Por. J. Paszenda, op. cit., s. 52.

39 AAWO, AB, B 49, k. 26; A. Kolberg, op. cit., s. 115.
40 AAWO, AB, B 49, k. 26v–27. Wspomina o nim J. Paszenda (op. cit., s. 28).
41 AAWO, AB, B 49, k. 27.
42 Tamże; J. Paszenda, op. cit., s. 56; A. Boetticher, op. cit., s. 123.
43 AAWO, AB, B 49, k. 27.
44 Tamże; J. Paszenda, op. cit., s. 51. Plan rozmieszczenia ołtarzy u G. Reifferscheida, Heiligelinde. Schön-

ste Barockkirche Ostpreussens, Münster 1982, s. 62.
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wykonawców tych ołtarzy oraz znajdujących się w nich obrazów i figur. Zresztą, 
spisujący protokół odnotował jeszcze, że wszystkie boczne ołtarze są wspaniałe, 
z wieloma ozdobami z drewna. Podobnie z drewna zostały wykonane, pięknie rzeź-
bione, antepedia45.

W protokole nie pominięto też opisów ambony i organów. W przypadku am-
bony podano, że została ona usytuowana przy filarze po stronie południowej (pra-
wej). Umieszczono na niej 14 scen ze Starego i Nowego Testamentu, a u góry rzeźbę 
Najświętszej Dziewicy46.

Organy znajdowały się na chórze zachodnim. W świetle protokołu miały trzy 
manuały, 46 głosów i 8 rejestrów u góry i oddzielny pozytyw. Zostały zbudowane 
w taki sposób, że tworzą trzy wieżyczki. Na szczycie jednej Archanioł Gabriel z czcią 
pozdrawiający Najświętszą Dziewicę, na drugiej sama Najświętsza Maryja Panna, 
skłaniająca głowę na pozdrowienie Anioła, a środkowej – Duch Święty w postaci 
gołębicy. Figurki określono jako piękne i z pozłoceniami. Chór był podtrzymywany 
przez dwa filary, częściowo pozłacane47. Już z innych źródeł dowiadujemy się, że 
zbudował je w latach 1719–1721 Jan Jozue Mosengel z Królewca, nadworny organ-
mistrz króla pruskiego48.

W kościele świętolipskim było aż dwanaście konfesjonałów oraz dwa dodat-
kowo w krużgankach49. Jednak te informacje nie pokrywają się z odnotowanymi 
nieco dalej. Otóż potem napisano, że w kościele było dziesięć konfesjonałów, usy-
tuowanych przy ścianach, rzeźbionych i częściowo także pozłacanych50. 

Przy pierwszych filarach od strony zakrystii ustawiono ławę dla kapłanów, 
natomiast druga (po stronie Epistoły), w której zasiadali dawni właściciele ziemi 
w Świętej Lipce, czyli rodzina von Gröben. Ta ława została ufundowana przez Otto-
na von Gröbena, o którą procesowali się jego krewni w 1746 roku, nie pozwalając ją 
zastąpić nową, ze względu na widniejący tam herb rodowy51. W nawie środkowych 
były dwa rzędy po 15 ławek, wykonanych z dębu i pięknie ozdobionych52. Nie było 
natomiast chrzcielnicy53.

Szczególnie interesujące są freski, przedstawiające sceny z życia i śmier-
ci Chrystusa oraz Matki Bożej i łaski uproszone za jej wstawiennictwem. Jerzy 

45 AAWO, AB, B 49, k. 27.
46 Tamże; A. Kopiczko, Porta Domini, s. 52; A. Boetticher, op. cit., s. 125.
47 AAWO, AB, B 49, k. 4, 27v. Nieco inne dane o pierwszych organach podaje A. Kolberg, Geschichte der 

Heiligelinde, s. 116; A. Boetticher, op. cit., s. 126.
48 J. Paszenda, op. cit., s. 55; F. Buchholz, Der Bau der Heiligelinder Orgel, ZGAE, 1942, t. 27, ss. 437–444; 

A. Kolberg, op. cit., s. 116.
49 AAWO, AB, B 49, k. 4.
50 Tamże, k. 27v; A. Boetticher, op. cit., s. 125.
51 J. Paszenda op. cit., s. 49; A. Kolberg, op. cit., s. 499.
52 AAWO, AB, B 49, k. 27v. 
53 Ibidem, k. 3.
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Paszenda opisując je stwierdza, że nie wiadomo, kto jest ich autorem. Nie jest przy 
tym konsekwentny, ponieważ w przypisie odnotowuje, że „dopiero protokół wi-
zytacji z 1783 roku wymienia Meyera jako autora”54. Taki sam zapis znajduje się 
w analizowanym protokole. Tu też wyraźnie stwierdzono, że autorem fresków jest 
„sławny malarz Mayer z Lidzbarka”55. Zatem można uznać to już za wiadomość 
pewną. 

W zakrystii znajdowały się wszystkie potrzebne utensylia. Były też stoły i sza-
fy do ich przechowywania oraz klęcznik i konfesjonał, a także umywalka i piec do 
ogrzewania zimą, by nie zamarzły wino i woda. Odnotowano nowe Mszały, rytuały, 
sakramentarze oraz ewangeliarze polskie i niemieckie. W archiwum przechowywano 
księgi metrykalne – chrztów i małżeństw od 1776 roku oraz zmarłych od 1755 roku. 
Poczyniono jednak uwagę, że z tego powodu, iż w Świętej Lipce nie było parafii, księ-
gi nie były prowadzone zbyt dokładnie56. W podziemiach kościoła znajdowały się 
krypty do chowania zmarłych. Był też cmentarz na zewnątrz świątyni. Wizytator za-
znaczył, że powinien być zamykany, by nie przychodziły zwierzęta. Odnotowano tak-
że tzw. cmentarz dla ubogich, otoczony z obydwu stron ogrodzeniem drewnianym. 
Usytuowany był przy drodze do Kętrzyna (w kierunku wschodnim)57.

Nieco później podano obszerniejsze informacje na temat cmentarza przy-
kościelnego. Zaznaczono, że jest czworokątny i otacza świątynię. W narożnikach 
są rzeźby. Pierwszą – Krucyfiks – ustawiono w narożniku północno-zachodnim, 
Matki Boskiej Niepokalanej z koroną z miedzi, pozłacaną i kamykami czeskimi 
(pozorującymi brylanty) stoi w narożniku południowo-zachodnim, św. Józefa – 
w  południowo-wschodnim i św. Anny – w północno-wschodnim. Plac otaczają 
krużganki z korytarzem, wyłożonym kamieniami lub cegłami. Na rogach tych ko-
rytarzy są kaplice. Dwie zostały pokryte miedzią, a dwie blachą żelazną. Znajdujące 
się nad krużgankami dachy zostały pokryte od północy, południa i wchodu da-
chówką, a od zachodu – miedzią58. Ponadto frontową część krużganku ozdobiono 
posągami kamiennymi, przedstawiającymi przodków Chrystusa od Abrahama do 
św. Józefa. Jest ich 47, a wykonawcą był Krzysztof Perwanger, pochodzący z Tyro-
lu, a pracujący w Tolkmicku. Przy kaplicy południowej w kierunku południowym 
stoją: Abraham, Izaak, Jakub, Juda, w kierunku zachodnim: Tamar, Ezron, Fares, 
Aram, w kierunku północnym: Naasson i Aminadab. 

Po stronie zachodniej (w kierunku lasu): Salmon, Rachab, Booz, Rut, Obed, 
Jesse, NMP i Dzieciątko Jezus, a nieco wyżej Duch Święty, Archanioł Gabriel, 

54 J. Paszenda, op. cit., s. 56.
55 AAWO, AB, B 49, k. 26v.
56 Ibidem, k. 4, 8.
57 Ibidem, k. 4, 28v.
58 Ibidem, k. 28; J. Paszenda, op. cit., ss. 62–63; J. Obłąk, Święta Lipka, Olsztyn 1975, s. 22; A. Boetticher, 

op. cit., s. 126.
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Dawid, Batszeba, Salomon, Roboam, Abiasz i Asa. Po stronie wschodniej, w kie-
runku bazyliki: Zorobabel, Eliakim, Sadok, Eliud, Mattan, Józef, Jakub, Eleazar, 
Achim, Azor, Abiud i Salatiel. Natomiast w pobliżu kaplicy po stronie północnej 
w stronę południa: Joram, Jozafat, Ozjasz, Joatam, Achaz, Ezechiasz, Manasses, 
Amos, Jozjasz i Jechoniasz59.

W każdej wieżyczce kaplicy są okna, których łącznie wstawiono 14, a na szczy-
tach – kopuły, pokryte miedzią, z krzyżami, wykonanymi z żelaza, ale pozłacanymi. 
Wszystkie kaplice są też ubogacone pięknymi malowidłami. W pierwszej (frontowej) 
ukazano Trójcę Przenajświętszą, a koszty wykonania ornamentu opłacił kanclerz ko-
ronny Jan Szembek60. W drugiej wymalowano postaci św. Andrzeja Apostoła i św. 
Jana Chrzciciela – dar biskupa warmińskiego Krzysztofa Andrzeja Jana Szembeka. 
Trzecia – nazwana kaplicą Trzech Króli – została ozdobiona dzięki ofiarności rodziny 
Dromlerów z Pieniężna, a w zasadzie Anny Drommlerowej, której syn Franciszek był 
jezuitą61. W czwartej zaś przedstawiono św. Wojciecha oraz biskupów św. Adolfa i św. 
Fryderyka. Fundatorem był Adolf i Fryderyk Saturgus, kupcy z Królewca62.

Posadzki kaplic w krużgankach zostały wykonane z kamienia, a w koryta-
rzach z cegły. Brama wielka w krużganku i dwie boczne zostały zrobione w dużej 
części z żelaza, a drewniane futryny zabezpieczono obiciem z blachy miedzianej63. 
W głównym wykuszu nad bramą prowadzącą na dziedziniec kościelny umieszczo-
no relief z blachy miedzianej, pozłoconej, który podtrzymuje dwóch aniołów, a na-
pis został wzięty z pierwszego wersetu Ewangelii według św. Mateusza: „Rodowód 
Jezusa Chrystusa...” (Liber generationis Jesu Christi...)64. Nad reliefem po prawej 
stronie figura Najświętszej Maryi Panny, po lewej św. Archanioła Gabriela, w środ-
ku Dzieciątka Jezus z krzyżem, trzymanym w rękach, a wokoło promienie z miedzi, 
pozłacane (podobnie jak sam krzyż)65.

Część wyposażenia – jak się okazało – sprzedano. Tak się stało z dwiema po-
złacanymi tablicami wotywnymi – jednej w formie serca, a drugiej – oka. Były one 
odnotowane w inwentarzu z 1783 roku. Uzyskano za nie 31 talarów66.

W protokole zamieszczono też inwentarz wszystkich sprzętów i paramentów 
liturgicznych. Nie będziemy ich przytaczać, choć niewątpliwie należy przypomnieć, 
że wśród nich była słynna monstrancja w kształcie drzewa lipowego, wykonana 

59 AAWO, AB, B 49, k. 28–28v; ; A. Boetticher, op. cit., s. 126.
60 Tamże, k. 28v; J. Paszenda, op. cit., s. 58; A. Boetticher, op. cit., s. 126.
61 AAWO, AB, B 49, k. 28v; J. Paszenda, op. cit., s. 58. Franciszek Drommler ur. się 21 XI 1697 r., syn 

Andrzeja i Anny. Po przyjęciu święceń pracował w szkolnictwie w Braniewie, Warszawie i Grodnie. Zm. 15 VIII 
1736 r. w Pieniężnie. Encyklopedia wiedzy o jezuitach, s. 132. Por. A. Kolberg, op. cit., s. 125.

62 AAWO, AB, B 49, k. 28v; J. Paszenda, op. cit., s. 58; A. Kolberg, op. cit., s. 125.
63 AAWO, AB, B 49, k. 28v; J. Paszenda, op. cit., s. 61.
64 AAWO, AB, B 49, k. 28v; J. Paszenda, op. cit., ss. 61, 94.
65 AAWO, AB, B 49, k. 28v.
66 Ibidem, k. 7v.
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w 1723 roku przez królewieckiego złotnika, Samuela Grewe67. Była też druga mon-
strancja zdobiona diamentowymi i innymi drogimi kamieniami, podobnie kosz-
towny kielich z pateną i inne podobne. Z obrazów wymieniono ten cudowny Matki 
Boskiej w ołtarzu głównym, namalowany w 1640 roku przez flamandzkiego ma-
larza Bartłomieja Pensa, a wstawiony w 1714 roku do ołtarza wykonanego przez 
Krzysztofa Preucka. Piękne suknie ze srebra są też dziełem Samuela Grewe z Kró-
lewca (twórcy monstrancji). Wymieniono także figury Matki Bożej, lampy, ornaty 
i inne paramenty liturgiczne68. Wreszcie odnotowano organy i inne instrumenty: 
skrzypce, klarnety, fagoty, puzony, flety, różki angielskie czy fortepian69.

Liturgia

Odnośnie do Liturgii w protokole zanotowano, że główne święto jest obcho-
dzone w dniu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i gromadzą się na nie wiel-
kie tłumy. Z tej okazji odprawiano także pierwsze i drugie nieszpory. Kościołowi 
zostały przyznane odpusty, potwierdzone stosownymi dokumentami. W niedziele 
i święta pierwszą Mszę św. z kazaniem w języku polskim sprawowano o godz. 6.00, 
a drugą – z kazaniem w języku niemieckim – o godz. 8.00, a po niej było jeszcze 
drugie kazanie po polsku. Kolejną Mszę św. (trzecią) odprawiano zapewne zaraz po 
drugiej w jednym ciągu lub z małymi przerwami. W protokole nie podano godziny. 
Jednak w okresach dużego napływu wiernych pierwsza Msza św. odbywała się już 
o 4.00, druga o 5.00, trzecia o 6.00 itd. Liczbę wiernych, zobowiązanych do spo-
wiedzi wielkanocnej, w samej Świętej Lipce, jak i w najbliższej okolicy w Prusach, 
szacowano na 1091 osób. Potwierdzono także, że wszyscy wypełniali ten obowią-
zek. W pobliżu mieszkało również 70 protestantów70. Nie było chrzcielnicy, a sa-
kramentu chrztu udzielano przy ołtarzu św. Franciszka Ksawerego.

W każdym ołtarzu były relikwie. Warto wspomnieć, że w głównym w srebr-
nej szkatułce umieszczono relikwie św. Franciszka Ksawerego i w drewnianej – św. 
Liberaty. W pozostałych odnotowano relikwie świętych: Symforiana, Andrzeja 
Apostoła, Hieronima, Idziego, Apolonii, Piusa Papieża, Bazylego, Jakuba, Felicy-
syma, Jacka, Wawrzyńca, Bonusa, Urszuli, Stanisława, Benedykty, Werekundy. Ich 
autentyczność została potwierdzona przez biskupa Krzysztofa Andrzeja Jana Szem-
beka 8 kwietnia 1732 roku. W pacyfikale były również relikwie Świętego Krzyża71.

67 O tej monstrancji zob. A. Kolberg, op. cit., s. 117; A. Boetticher, op. cit., s. 124.
68 AAWO, AB, B 49, k. 11–14.
69 Ibidem, k. 17–17v.
70 Ibidem, k. 4v.
71 Ibidem, k. 3.
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W protokole odnotowano też miejscowości w Prusach, do których w ramach 
działalności misyjnej dwa razy w roku: w okresie wielkanocnym i około wspomnie-
nia św. Michała, udawali się duszpasterze ze Świętej Lipki. Były to: Ryn (do 250 
wiernych), Giżycko (220), Węgorzewo (130), Srokowo (120), Barciany (60), Gier-
dawy (80), Mrągowo (20), Mikołajki (40), Pisz (60), Ełk (115), Olecko (224), Gąbin 
(260), Gołdap (208), Orzysz (106), Kętrzyn (100) oraz w Świętej Lipce i pobliżu 
(304)72.

Chorych, nawet w odległości do 7 mil, zaopatrywano sakramentami święty-
mi73. Pogrzebów było bardzo mało i zaznaczono, że ponieważ często grzebani byli 
bardzo biedni, liturgia odbywała się bez opłat74.

Uposażenie

W przywileju nadanym dla Świętej Lipki z 15 lipca 1491 roku przez wielkiego 
mistrza Jana Tieffena dla Jana Langerbeina zapisano 3 łany ziemi i karczmę przy 
kaplicy75. Jednak gdy Otton von Gröben (starosta Szaków k. Królewca) sprzedawał 
miejscowość Stefanowi Sadorskiemu, geometra warmiński Eustachy Kretzmer wy-
mierzył 9 maja 1612 roku 4 łany i 21 mórg. Oznacza to, Święta Lipka była już więk-
sza terytorialnie76. W analizowanym poszycie jest też kopia kontraktu z 28 lutego 
1617 roku, zawartego między von Gröbenem a Stefanem Sadorskim, potwierdzają-
cego kupno placu o powierzchni około 3 mórg, gdzie stała kaplica77. Zachował się 
również odpis drugiego kontraktu kupna 4 łanów, zawartego 12 kwietnia 1619 roku 
między tymi osobami. Chodziło o ziemię obok lasu przy Świętej Lipce. Za każdy 
łan Sadorski zapłacił po 300 florenów, przy czym uwzględniono także karczmę78. 
Wreszcie 20 grudnia 1636 roku biskup warmiński Mikołaj Szyszkowski zatwierdził 
fundację Sadorskiego i przekazał nadzór nad nią Warmińskiej Kapitule Katedral-
nej, a ponadto zapisał 30 łanów ziemi w miejscowości Księżno i 15,5 łanu z karczmą 
w Wągstach koło Jezioran, natomiast bezpośrednio ojcom jezuitom 7000 grzywien 
oraz młyn w Sułowie i dwa inne młyny w Bisztynku. Za te pieniądze zakonnicy 
mieli dbać o duszpasterstwo. Świadkami tego zapisu byli ks. Łukasz Górnicki79 

72 Ibidem, k. 4–4v, 32; A. Kolberg, op. cit., s. 510.
73 AAWO, AB, B 49, k. 4v.
74 Ibidem, k. 5.
75 Do protokołu dołączono odpis tego przywileju. – AAWO, AB, B 49, k. 34–34v.
76 AAWO, AB, B 49, k. 28v–29; J. Paszenda, op. cit., s. 74.
77 AAWO, AB, B 49, k. 34v–35; A. Kolberg, op. cit., s. 71 (ale Kolberg nie uwzględnia źródła, które anali-

zujemy).
78 AAWO, AB, B 49, k. 35–35v; A. Kolberg, op. cit., ss. 73–74.
79 AAWO, AB, B 49, k. 36v; A. Kopiczko, op. cit., s. 95.
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(tu odnotowany jako kanonik wileński) i ks. Michał Schambogen80, a także Otton 
Althoff (notariusz) oraz Krzysztof Hozjusz z Rubna i Jan Kaszczada81.

W protokole zamieszczono również dokument z 7 października 1636 roku, 
w którym elektor brandenburski i książę pruski Jerzy Wilhelm informował, że Ste-
fan Sadorski i towarzyszący mu ks. Jakub Wierzbięta Doruchowski82 (w tym czasie 
archidiakon warszawski) uzyskali potwierdzenie zapisania Świętej Lipki Warmiń-
skiej Kapitule Katedralnej83. Natomiast 18 maja 1637 roku wystawiono dokument 
przejęcia na własność kościoła i ziemi w Świętej Lipce od Sadorskiego przez Kapi-
tułę. Ten fakt miał miejsce w Kętrzynie, a świadkiem był notariusz Erazm Kraus 
w  zastępstwie Meinharda von Legendorfa. Kapitułę reprezentował ks. kanonik 
Przecław Szemborowski. Był też obecny notariusz Szymon Hagenau84. 

Ostatni, zamieszczony odpis dokumentu, to potwierdzenie z 18 sierpnia 1639 
roku przekazania przez Warmińską Kapitułę Katedralną jezuitom całej posesji, czyli 
kaplicy, wszystkich budynków i ziemi w Świętej Lipce. O ważności tej decyzji świad-
czy fakt, że w nagłówku zostali odnotowani wszyscy kanonicy: prepozyt Wojciech 
Rudnicki, dziekan Łukasz Górnicki, kustosz Wacław Kobierzycki, kantor Michał 
Schambogen oraz Michał Działyński (biskup pomocniczy), Jan Vastovius, Maciej 
Montanus, Euchardus Zornhausen, Eustachy Placyd Nenchen, Jerzy Marquart, 
Grzegorz Borasta, Walenty German i Przecław Szemborowski. Stwierdzono w nim, 
że Stefan Sadorski pragnie przeznaczyć kaplicę i ziemię w Świętej Lipce na rozwój 
czci Boga i Zbawiciela Naszego, a także Najświętszej Maryi Panny. W tym celu za-
pisał Warmińskiej Kapitule Katedralnej kaplicę i przy niej ziemię w Świętej Lipce na 
terenie Prus Książęcych. Ponieważ wcześniej nie posiadała ona uposażenia, dlatego 
Kapituła dysponując darowizną Stefana Sadorskiego, na mocy decyzji regentów kró-
lewieckich z 7 października 1636 roku i zapisu dokonanego na zamku w Jezioranach 
18 grudnia tego roku (potwierdzonego przez biskupa Mikołaja Szyszkowskiego dwa 
dni później), otrzymała w posiadanie ziemię w Świętej Lipce oraz wsiach Księżno 
i Wągsty. Z tej posesji Kapituła przekazała jezuitom około 5 łanów ziemi z polami, 
pastwiskami, lasami, barciami, jeziorami, budynkami i karczmą w Świętej Lipce wraz 
z wszelkimi uprawnieniami, w wieczyste posiadanie i użytkowanie, zachowując jed-
nak dla siebie własność bezpośrednią. Jezuitów zaś zobowiązano do utrzymania bu-
dynków, a także ich napraw czy odbudowy, gdyby zaszła taka potrzeba85. 

To był ostatni dokument, włączony do omawianego poszytu. Kończył on pro-
ces odzyskania Świętej Lipki, jak również przekazania jej jezuitom. Potem podjęto 

80 A. Kopiczko, op. cit., s. 281.
81 Kopia dokumentu w AAWO, AB, B 49, k. 35v–36; A. Kolberg, op. cit., s. 85.
82 A. Kopiczko, op. cit., s. 56.
83 AAWO, AB, B 49, k. 37–37v; A. Kolberg, op. cit., s. 86.
84 A. Szorc, Stefan Sadorski (1581–1640), ss. 94–95.
85 AAWO, AB, B 49, k. 38v; A. Szorc, op. cit., ss. 97–98; A. Kolberg, op. cit., s. 90.
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jeszcze starania o zatwierdzenie tych decyzji przez Kurię Rzymską, co nie stano-
wiło większego problemu. Stosowny akt został wystawiony 13 września 1640 roku. 
To normowało sytuację do początku XVIII wieku. W 1704 roku znów wybuchł 
spór z powodu rodziny von Gröbenów i wówczas król Prus Fryderyk I ustanowił 
komisarzy, którzy w 1708 roku ograniczyli powierzchnię ziemi świętolipskiej do 
3  łanów. Kościół warmiński zaprotestował przeciwko temu, ale – jak się okazało 
– bezskutecznie. Zabrany został także las. Ponieważ granice osady nie zostały wy-
raźnie oznaczone, przyjmuje się, że stanowiły je dwa jeziora: na północy Wirbel, 
a na południu częściowo Dejnowo. Od jednego do drugiego płynie rzeczka, która 
dawniej stanowiła granicę od zachodu, ale została przekierowana w ten sposób, że 
doprowadzała wodę do stawu, w którym były hodowane ryby86.

Obok ogrodzenia cmentarza przykościelnego od strony zachodniej, północ-
nej i wschodniej był usytuowany ogród z kwiatami i drzewami owocowymi, a od 
strony południowej – warzywny z drzewami owocowymi, który ciągnął się aż do 
jeziora Dejnowo. Ponadto w pobliżu budynków znajdowały się jeszcze cztery inne 
ogrody z warzywami, owocami i ziołami dla kuchni, z których korzystało dwóch 
osadników. Do zasiania pola używano tylko 32 korcy ziarna, a pozostałe leżało od-
łogiem. Z łąk zbierano 3 wozy siana87.

Pierwotne uposażenie kościoła pochodziło z dotacji Stefana Sadorskiego88. 
Inną darowizną był jeszcze młyn na prawie chełmińskim w Sułowie89, który jezuici 
wykorzystywali aż do zajęcia Warmii przez Prusy. Dzięki temu młynowi pozyski-
wali także zboże z Bartołt Wielkich90. 

Kościół świętolipski miał też zapisy kapitałowe u konsyliarza (radcy handlo-
wego) Fryderyka Saturgusa w Królewcu w wysokości 666 talarów i 60 groszy. Je-
zuici ulokowali te pieniądze w 1761 roku na 5%, ale nie przynosiły już one takich 
dochodów. Nieco dalej podano, że 1 czerwca 1761 roku zostało u niego ulokowa-
nych 2000 florenów na 5%. Jest to ta sama suma, ponieważ jeden talar równał się 
trzem florenom. U Rheindorffa w Reszlu – też na 5% – ulokowali 1000 talarów. 
W kasie prowincji w Morągu zainwestowali na 4% 350 talarów. U wdowy de Hel-
den Gąsiorowskiej w Kociborzu miały być 133 talary i 30 groszy na 5%91, choć w in-
nym miejscu podano, że wdowa z Brockhausen w okolicy Elbląga miała ulokowane 
1000 florenów na 5%, ale ten kapitał przez pomyłkę trafił do Instytutu Szkolnego 

86 AAWO, AB, B 49, k. 29. Por. o tym sporze J. Paszenda, op. cit., s. 75. Ten spór pojawił się jednak kilka 
lat wcześniej, o czym pisze A. Kolberg, op. cit., ss. 441–444.

87 AAWO, AB, B 49, k. 29. Pewne informacje na temat ogrodów podaje też J. Paszenda, op. cit., s. 73.
88 AAWO, AB, B 49, k. 2v; A. Szorc, op. cit., s. 91.
89 AAWO, AB, B 49, k. 2v. W tekście łacińskim wyraźnie napisano „in Kivitten”, co znaczy „w Kiwitach”. 

Najprawdopodobniej chodzi jednak o młyn w Sułowie. – A. Szorc, op. cit., ss. 91, 94.
90 AAWO, AB, B 49, k. 2v.
91 Ibidem, k. 30.
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i można go odzyskać; pozostał czynsz na 3 lata92. U Ferdynanda de Schau (Szkota, 
właściciela majątku w Karkajmach) w banku Comtoir w Elblągu na 4% zainwesto-
wano 600 talarów, u Heykinga w majątku Kusitten k. Liepnicken (obecnie Obwód 
Kaliningradzki) na 4% – 1540 talarów, czyli łącznie 4290 talarów93.

Hrabia Stanislawski94 na mocy swego testamentu zapisał kościołowi w Świętej 
Lipce 3000 florenów na dobrach w Mołdytach, gdzie Kurowski miał płacić od nich 
czynsz w wysokości 5%95.

Panna Schröter zapisała Świętej Lipce 1000 florenów na konserwację kościo-
ła, które przez superiora jezuitę Franciszka Rymkiewicza zostały przyjęte do wspól-
nej kasy i dotychczas nie ulokowane na czynsz; z tego pozostawało 900 florenów96, 
które jezuita Teodor Franciszek Aucepius przeznaczył na malowanie korytarzy97.

Dokonując podsumowań ustalono, że dochód ogólny kościoła w Świętej Lip-
ce, pochodzący z ofiar, skarbon, darów, legatów i wosku, w 1781 roku wyniósł 4047 
florenów i 6 groszy, a w roku następnym – 4671 florenów i 21 groszy. W 1783 roku 
doszedł legat Gąsiorowskich, a zatem można przyjąć, że dopiero wówczas został 
zatwierdzony. Ponadto od domów osadników rocznie wpływało 14 florenów oraz 
za część pola pozyskanego po wyrąbie lasu – 24 floreny. Czynsze z kapitału lo-
kowanego u wspomnianego Kurowskiego i Konarskich we wsi Małdyty powinny 
wynosić 1500 florenów, ale – jak zaznaczono – od Konarskich w wysokości 232 
floreny i 27 groszy zaginęły, dlatego pozostało tylko 1267 florenów i 3 grosze. Tak 
zatem przedstawiały się ogólne dochody i ich źródła w latach 1781 i 1782, a z pew-
nymi dodatkami także w 1783 roku Sumowały się one w kwocie łącznej (dwa lata 
i 10 miesięcy z 1783 r.) 15 357 florenów i 13 groszy, a po odliczeniu wydatków po-
zostawało w kasie 4887 florenów98. 

Czynsz, z którego utrzymywano kościół, wynosił w czasie wizytacji 333 talary 
i 30 groszy, a jeżeli tych środków brakowało, uzupełniano je z kolekty99. Beneficja 
Gąsiorowskiego i Poschmanna przynosiły rocznie po 60 groszy, a Poleskiego – 1 ta-
lar i 30 groszy. W innym miejscu odnotowano, że fundacja Piotra Poleskiego miała 

92 Ibidem, k. 9; A. Kolberg, op. cit., s. 501.
93 AAWO, AB, B 49, k. 2v.
94 Nie podano imienia, ale rodzina Stanisławskich była od początku związana z jezuitami.
95 Molditten war adlig Gut und Vorwerk mit 7 Feuerstellen. Es gehörte zum Haupt–Amt Rössel. Einge-

pfarrt war Molditten im Kirchspiel Rössel. Der Besitzer war ein von Kurowski. – http://wiki-de.genealogy.net/
Molditten [dostęp 04.03.2018].

96 AAWO, AB, B 49, k. 9–9v. Franciszek Rymkiewicz, ur. 2 XII 1728 r. na Warmii, zm. 26 VII 1786 r. 
w Tylży. M.in. prefekt szkół w Braniewie i superior w Świętej Lipce w l. 1780–1783. Potem kaznodzieja w Tylży. 
Encyklopedia wiedzy o jezuitach, s. 590.

97 AAWO, AB, B 49, k. 9v. Teodor Franciszek Aucepius, ur. 3 V 1691 r. w Tylży, zm. 8 VIII 1773 r. w Re-
szlu. Był m.in. nauczycielem w Braniewie i Reszlu, a także rektorem w Braniewie i superiorem w Świętej Lipce 
w l. 1748–1752. Encyklopedia wiedzy o jezuitach, s. 20.

98 AAWO, AB, B 49, k. 9v–10.
99 Ibidem, k. 2.
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kapitał w wysokości 450 florenów ulokowanych na 5%. Z otrzymywanego czynszu 
wiceprepozyt otrzymywał za wigilie i Mszę św. śpiewaną 3 floreny, a za nadzór – 
1 florena. Każdy kapłan za odprawienie Mszy św. i wigilię – 1 florena i 24 grosze, 
kościół za użycie sprzętu – 4 floreny, organista i muzycy – 1 florena. Natomiast 
beneficjum Poschmanna miało kapitał 333 talary i 30 groszy ulokowane na 5%. 
Z otrzymywanego czynszu wypłacano beneficjantowi za Mszę św. recytowaną raz 
w tygodniu – 14 florenów, prowizorowi – 60 groszy, a kościołowi za użycie sprzętu 
– też 60 groszy100. Za pogrzeby i dzwonienie też w skali roku dochodziło jeszcze 
45 groszy. Były również składki po kazaniu, zbierane po domach i do skarbon oraz 
z jałmużny101. 

W innym miejscu zapisano, że dom misyjny w Świętej Lipce ma uposażenie 
w postaci 4 łanów i 21 morgów ziemi włącznie z lasem. Na tej powierzchni znajdo-
wał się sad owocowy i dwa ogrody warzywne. Inne ogrody uprawiali mieszkańcy 
wsi, za co opłacali według podanej taryfy. W sumie było ich 20 (podano nazwiska). 
Najwięcej płacił Bagiński – 4 talary i 10 groszy oraz 6 dni pracy, inne w większo-
ści po 3 talary i 10 groszy lub 4 talary. Wyróżniali się jeszcze Buchowski – płacił 
10 talarów oraz Grabowski – 5 talarów. Łącznie w ten sposób pozyskiwano 79 tala-
rów102. Przy okazji podano, że ziemia była piaszczysta, obsiewana przede wszystkim 
żytem103. 

Z fundacji Runesiana pochodziło 250 florenów na światło w lampach przed 
figurą Matki Bożej w soboty i wigilie, ulokowane na 5% w miejscowości Sapuny po 
śp. Antonim Lange, burmistrzu Olsztyna104.

Dom misyjny miał też na swojej ziemi pastwiska oraz prawo do wolnego ry-
bołówstwa w jeziorze Wyrbel105.

W protokole potwierdzono, że po kasacie Zakonu Jezuitów zapisane 7000 
talarów i młyn w Sułowie powinny przejść na Warmińską Kapitułę Katedralną. Po-
jawił się jednak problem z odzyskaniem tych majątków, co okazało się ostatecznie 
niemożliwe. Nieco inaczej przedstawiała się sprawa karczmy. Jej status polecono 
sprawdzić na podstawie hipoteki w urzędzie w Kętrzynie. Łatwiej było odnieść się 
do majątków zarejestrowanych jeszcze w 1783 roku, gdy sprawdzali je deputowani 
Warmińskiej Kapituły Katedralnej ks. Teodor Lutomski i ks. Franciszek Borowski 
(w protokole nie podano imion). Z innych źródeł wiemy, że ks. Lutomski był od 
1768 roku kanonikiem warmińskim, ale równocześnie proboszczem w Ornecie106. 

100 Ibidem, k. 30.
101 Ibidem, k. 2v.
102 Ibidem, k. 4v–5.
103 Ibidem, k. 5.
104 Ibidem, k. 9.
105 Ibidem, k. 5.
106 Ibidem, k. 7; A. Kopiczko, op. cit., s. 204.
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Ks. Borowski pracował w tym czasie jako proboszcz w Radostowie i był kanoni-
kiem koadiutorem. Pełną prebendę kanonicką otrzymał dopiero w 1799 roku107

W innym miejscu tego protokołu dodano jeszcze dochody z innych źródeł. 
Z ofiar składanych do skarbony, wosku, darów i zapisów wpływało do kasy 1100 ta-
larów, od mieszkańców domów (osadników) za pobyt – 79 talarów, za część pola 
w lesie lub wypasy w czasie targów – 15 talarów i z pola – też rocznie – 16 korcy 
żyta i 18 korcy owsa108.

Sprawy finansowe, wynikające z bieżącego funkcjonowania w roku 1797–
1798, uznano za prowadzone poprawnie i nie zgłoszono żadnych uwag109.

Budynki

W Świętej Lipce stał dom mieszkalny dla kapłanów, z trzema wejściami 
i 11 oknami na korytarzu, skierowanymi na wschód. Z korytarza były wejścia do 
izb, których okna kierowały się na zachód. Na parterze był refektarz z dwoma okna-
mi, piecem, spiżarnią z jednym oknem i kratami żelaznymi. Wszystkie drzwi miały 
zamki zamykane na klucz. Na pierwszym piętrze, na które wchodziło się szerokimi 
schodami w środku budynku, układ był podobny jak na parterze. Też na korytarzu 
było 11 okien. Znajdowało się 7 mieszkań, w tym jeden pokój dla gości miał dwa 
okna i piec, drugi dla kaznodziei – też dwa okna i piec, natomiast w pozostałych 
było tylko po jednym oknie i piecu. Dwa pokoje były też na poddaszu: jeden skie-
rowany na wschód, a drugi na zachód, każdy z dwoma oknami. Na poddaszu, któ-
re służyło do przechowywania zboża, po stronie wschodniej zamontowano cztery, 
a po zachodniej dwa okna. Dach pokryto dachówką. Pod całym domem były piw-
nice z ośmioma oknami po stronie zachodniej i pięcioma po wschodniej; wszystkie 
zabezpieczone kratami.

Dom dla młodzieży z bursy muzycznej został wzniesiony z muru pruskiego, był 
parterowy i miał dwa pomieszczenia z pięcioma oknami, dwojgiem drzwi zamykanych 
na klucz i też dwojgiem bez takiego zamknięcia. Dach też był pokryty dachówką.

Pomieszczenia dla służby, browar, zabudowania dla kowala i ślusarza wykonane 
z drewna i pokryte gontem. Było też lokum do pieczenia chleba z czterema oknami.

W czterech budynkach mieszkali osadnicy (inquilini). Pierwszy stał po stro-
nie wschodniej, był zbudowany z drewna, pokryty dachówką, z czterema izbami110.

107 AAWO, AB, B 49, k. 7; A. Kopiczko, op. cit., s. 33.
108 AAWO, AB, B 49, k. 30v.
109 Ibidem, k. 7.
110 AAWO, AB, B 49, k. 29v. Z artykułu Antona Kolberga wynika, że domy wybudowano za czasów prepo-

zyta w Świętej Lipce ks. Krämera. A. Kolberg, op. cit., s. 516; A. Boetticher, op. cit., s. 127
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Drugi w połowie był drewniany, a w połowie murowany z dwoma murowa-
nymi kominami, dwiema izbami i trzema komórkami. Trzeci natomiast był znów 
cały z drewna i też pokryty dachówką, miał komin, dwa piece, dwie izby i dwie ko-
mórki. Był jeszcze czwarty, ale nie podano, z jakiego materiału zbudowany, pokryty 
dachówką, miał komin, cztery izby i tyleż komórek111

Wymieniono również szpital, wzniesiony z muru pruskiego, pokryty da-
chówką z dwoma kominami, czterema piecami, ośmioma izbami i dwunastoma 
oknami. Pozostawał ciągle jeszcze stary szpital, ale zrobiono z niego mieszkanie dla 
osadników. Był pokryty gontem. 

Z budynków gospodarczych wymieniono stajnię dla koni w pobliżu domu 
mieszkalnego dla kapłanów. Została wzniesiona z muru pruskiego, pokryta da-
chówką. Miała dwa wejścia, były składnica uprzęży i komórka na paszę. Zbudo-
wano też stajnię dla koni gości i chlewnię do karmienia tuczników; była z drewna 
i z drewna był także dach. Obok znajdowała się wozownia z szerokim wjazdem, 
z muru pruskiego, z drewnianym dachem. Przylegało do niej pomieszczenie dla 
drobiu.

Obok pierwszego mieszkania dla osadników (w kierunku jeziora Wirbel) 
stała drewniana stodoła z dachem pokrytym strzechą, podobnie jak na wozy, usy-
tuowana między stajnią i stodołą oraz chlew dla trzody. Te wszystkie budynku były 
ogrodzone drewnianym płotem.

W części protokołu, poświęconej budynkom, dodano także informacje od-
nośnie do koniecznych remontów. Okazuje się, że naprawy wymagał dach kościoła, 
ponieważ do wewnątrz dostawały się deszcze i śnieg, które mogły szkodzić malowi-
dłom na suficie112. Konserwacji wymagała też kaplica Trójcy Przenajświętszej, dach 
na kaplicy św. Wojciecha i na domu dla kapłanów i – wreszcie – także mieszkania 
osadników113.

Zarząd – duszpasterze

Po odejściu jezuitów w 1780 roku bezpośredni nadzór nad miejscem piel-
grzymkowym znów przypadł Warmińskiej Kapitule Katedralnej. Wybierała ona 
spośród siebie kanonika, którego ustanawiała prepozytem w Świętej Lipce. Do jego 
obowiązków należał nadzór nad porządkiem, administracją i duszpasterstwem. 
Rezydował przy katedrze fromborskiej i do Świętej Lipki przybywał tylko kilka 
razy w roku. Nie otrzymywał za to żadnego wynagrodzenia. Natomiast fundator 

111 AAWO, AB, B 49, k. 29v.
112 Ibidem, k. 30; A. Boetticher, op. cit., s. 127.
113 AAWO, AB, B 49, k. 30v.
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Stefan Sadorski zapisał Kapitule – w zamian za opiekę nad miejscem – wsie Księżno 
(30 łanów) i 15,5 łanu ziemi z wójtostwem i karczmą we wsi Wągsty w komornic-
twie jeziorańskim114.

Jak zanotowano, głównym duszpasterzem był wiceprepozyt ks. Jakub Krämer, 
ur. 22 lipca 1766 roku na Warmii. Znał języki: polski, niemiecki i łacinę. W Świętej 
Lipce pracował od 1798 roku W protokole został określony jako „świeżo mianowany”. 
Święcenia kapłańskie otrzymał 22 lipca 1789 roku z rąk biskupa pomocniczego war-
mińskiego Karola de Zehmena. Wcześniej był wikariuszem w Wozławkach i Bisztynku. 
Do jego obowiązków należało administrowanie sprawami gospodarczymi, organizo-
wanie duszpasterstwa i raz w roku przedkładanie sprawozdania Kapitule. Otrzymywał 
wynagrodzenie w wysokości 66 talarów i 60 groszy, a ponadto dodatki z beneficjów: 
Gąsiorowskiego, Poleskiego i Poschmanna. Miał prawo rozgrzeszania w przypadkach 
zastrzeżonych ordynariuszowi i mógł przyjmować do pracy innych kapłanów115. Przed 
ks. Krämerem wiceprepozytem był ks. Joachim Opękowski116 Dodano, że pełniący ten 
urząd otrzymywał 200 florenów za nadzór nad gospodarstwem117.

Kaznodzieją niemieckim był ks. Jakub Bähr. Do Świętej Lipki przybył 
w 1794 roku118 Jako tzw. drugi duszpasterz pracował ks. Piotr Krasowski (Kwas-
sowski). Też znał języki: polski, niemiecki i łaciński. Podano ogólnie, że urodził 
się w 1766 roku, a święcenia kapłańskie przyjął w 1794 roku z rąk biskupa po-
mocniczego żmudzkiego Antonina Malinowskiego. Był wikariuszem we Wrzesi-
nie. W 1796 roku został przeniesiony do Świętej Lipki. Głosił tu zazwyczaj polskie 
kazania. Udawał się też do chorych mieszkających w Prusach oraz dwa razy w roku 
z innym kapłanem w celu prowadzenia misji w diasporze119.

W czasie wizytacji obecnych było jeszcze dwóch innych duchownych, któ-
rych wymieniono z imienia i nazwiska: ks. Jakub Weinert i ks. Piotr Koch. Pierwszy 
był początkowo jezuitą, ale po kasacie zakonu pozostał w Świętej Lipce jako kapłan 
diecezjalny. Pracował w tym miejscu od 1783 roku120 Drugi natomiast (ks. Koch) 

114 Ibidem, k. 2, 4v, 25. Por. A. Szorc, op. cit., ss. 88, 90, 92
115 AAWO, AB, B 49, k. 5v; A. Kopiczko, op. cit., s. 166.
116 AAWO, AB, B 49, k. 31; Joachim Opękowski, ur. 2 IX 1762 r. w diec. warmińskiej, święcenia kapłańskie 

otrzymał w 1786 r. Najpierw był wikariuszem w Świętej Lipce, a od 1790 r. – prepozytem. Zm. 27 VII 1798 r. – 
AAWO, Księga zmarłych w Świętej Lipce (E 239); A. Kopiczko, op. cit., s. 236; A. Kolberg, op. cit., s. 507.

117 AAWO, AB, B 49, k. 31.
118 Tamże; Jakub Bähr, ur. w 1766 r. w Unikowie, w 1793 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa pomoc-

niczego żmudzkiego Antonina Malinowskiego. Od 1794 r. przez sześć lat był kaznodzieją niemieckim w Świętej 
Lipce, potem kapelanem wojskowym i od 1808 – proboszcz w Wapniku. Zm. 27 VII 1839 r. w Świętej Lipce. – 
AAWO, Księgi zmarłych ze Świętej Lipki (E 240), k. 52v (tu zapisano nazwisko Behr); A. Kopiczko, op. cit., s. 13; 
A. Kolberg, op. cit., s. 507.

119 AAWO, AB, B 49, k. 6. W 1799 r. opuścił diecezję warmińską. – A. Kopiczko, op. cit., s. 181; A. Kolberg, 
op. cit., s. 507.

120 Jakub Weinert ur. się w 1738 r. w Dobrym Mieście, święcenia kapłańskie przyjął w 1768 r. w zakonie 
z rąk biskupa Ignacego Krasickiego, zm. w 1813 r. w Świętej Lipce. W protokole powizytacyjnym odnotowano, że 
od roku chorował na melancholię i stąd pracował w duszpasterstwie niesystematycznie. Nie miał pensji, a jedynie 
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był już człowiekiem schorowanym i jako taki został wydelegowany do pomocy 
(jako aggregat) w Świętej Lipce. Miał jednak obowiązki duszpasterskie i wyjeżdżał 
z posługą do Prus. Nie miał pensji, a utrzymywał się z beneficjum Gąsiorowskich, 
w ramach którego za odprawiane Msze św. otrzymywał rocznie 17 talarów i z bene-
ficjum Poleskiego – 54 grosze121.

Dziesięcin dom misyjny nie miał, a nawet odwrotnie – musiał takie płacić 
pastorowi luterańskiemu z Bezławek (oddalonych o 4 km) 1 talara i 56 groszy. Nie 
odbywano też kolędy, z której inni duchowni mieli dodatkowe środki finansowe122.

 

Współpracownicy świeccy

W protokole napisano, że nie było przy kościele prowizorów (witrykusów), 
ponieważ wśród mieszkańców panowała bieda i określono ich jako „niesubordy-
nowanych”. Stąd wiceprepozyt opróżniał skarbony w obecności dwóch kapłanów 
i przechowywał pieniądze u siebie, a rachunki spisywał i przedkładał corocznie do 
kontroli Warmińskiej Kapitule Katedralnej123.

Na terenie parafii była akuszerka, katoliczka, przygotowana do udzielenia 
– w  razie potrzeby – sakramentu chrztu św.124 Zatrudniano również dwóch słu-
żących, z których jeden wykonywał prace ślusarskie. Ten otrzymywał rocznie 52, 
a dugi – 48 florenów. Palacza i kalkanta w jednej osobie wynagradzano 34 florena-
mi. Kucharka otrzymywała 36, a dwie służące po 24 floreny. Wymienione osoby 
miały także darmowe wyżywienie. Pasterz krów i świń pobierał wynagrodzenie 
w wysokości 7, a leśnik – 6 florenów rocznie125.

Nie było nauczyciela, ale dzieci nauczali pracujący duchowni. Sześciu chłop-
ców, mieszkających w bursie, uczył organista Michał Schlegel, a trzy dziewczynki 
– Katarzyna Obodzińska126. Schlegel pochodził z Bisztynka, znał języki niemiecki 
i polski, był kawalerem. Pracował w kościele od 1784 roku. Wynagrodzenie wy-
płacał mu dom misyjny i dodatkowo otrzymywał 10 talarów. Odnotowany został 
także prefekt muzyki Antoni Tomaszewski, urodzony w 1760 roku w Świętej Lipce, 
który znał języki polski oraz niemiecki i też był kawalerem. Od 1778 roku pełnił 
funkcję muzyka w domu misyjnym, gdzie też miał zapewnione utrzymanie i pensję 
14 talarów z beneficjum Poschmana i 54 gr z beneficjum Poleskiego. – AAWO, AB, B 49, k. 3, 6; A. Kopiczko, op. 
cit., s. 344; Encyklopedia wiedzy o jezuitach, s. 727; A. Kolberg, op. cit., s. 508.

121 AAWO, AB, B 49, k. 3, 6, 31v; A. Kopiczko, op. cit., s. 155. W protokole odnotowano, że ks. Koch ur. 
w 1752 r. na Warmii, znał języki polski, niemiecki i łaciński, do Świętej Lipki przeniesiony w 1794 r.

122 AAWO, AB, B 49, k. 5; A. Kolberg, op. cit., s. 443.
123 AAWO, AB, B 49, k. 3.
124 Ibidem, k. 6.
125 Ibidem, k. 32.
126 Ibidem, k. 6v; A. Kolberg, op. cit., s. 136.
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20 talarów. Jako zakrystianin „od niedawna” pracował Wawrzyniec Sahowski, nie-
żonaty, miał 28 lat i pensję w wysokości 10 talarów127.

Szpital

W Świętej Lipce był szpital, zbudowany „niedawno” (w 1791 roku) z muru 
pruskiego i pokryty gontem, któremu kupiec olsztyński Piotr Poleski zapisał kapitał 
w wysokości 2000 talarów (6000 florenów), ulokowanych na 4% u Heykinga na do-
brach w Kusitten (k. Liepnicken), za co miał przyjmować dwóch biednych starusz-
ków lub dwie kobiety z Olsztyna128. W czasie sporządzania protokołu (1798 roku) 
było tam 8 kobiet (bez mężczyzn), z których każda otrzymywała miesięcznie 
50 groszy. Ich obowiązkiem było służenie i sprzątanie w razie potrzeby kościoła, 
a w swojej kaplicy miały odmawiać modlitwy. Szpital nie posiadał ani pola, ani 
ogrodu. Za naprawy był odpowiedzialny dom misyjny. Administracją zajmował 
się wiceprepozyt. Do jego kompetencji należało też przyjmowanie pensjonariuszy, 
a przed Warmińską Kapitułą Katedralną musiał składać coroczne sprawozdania129.

W czasie wizytacji szpitala sprawdzono liczbę szpitalników, ich obowiązki, 
dochody, obyczaje, stan budynków, ogrodów i cmentarza ubogich130.

Szkoła muzyczna

Na temat szkoły muzycznej nie podano w protokole zbyt dużo informacji, ale ten 
temat został już dobrze opracowany131. Seniorem szkoły muzycznej w czasie wizytacji był 
Antoni Tomaszewski, grający prawie na wszystkich instrumentach. Oprócz wiktu miał 
60 florenów pensji. Natomiast organistą był Michał Schlegel132, który też miał zapewnio-
ne wyżywienie i pensję w wysokości 30 florenów. Pochodził z Bisztynka i w 1789 roku li-
czył 20 lat133. Z innego źródła dowiadujemy się, że Tomaszewski został przyjęty do Świętej 
Lipki w 1781 roku W 1789 roku miał 29 lat, a pochodził ze Świętej Lipki134.

127 AAWO, AB, B 49. k. 6v.
128 Ibidem, k. 6v, 32; A. Kolberg, op. cit., s. 516.
129 AAWO, AB, B 49, k. 6v, 8v, 32v.
130 Ibidem, k. 7v.
131 J. Obłąk, Szkoła muzyczna w Świętej Lipce, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1960, nr 3, ss. 351–

371; M. Otap, Szkoła muzyczna w Świętej Lipce 1722–1909. Studium muzykologiczne, Lublin 1981 (mps pracy 
magisterskiej).

132 A. Kolberg, op. cit., s. 136.
133 AAWO, AB, B 49, k. 31v; J. Paszenda, op. cit., s. 72; J. Obłąk, op. cit., s. 357.
134 J. Paszenda, Święta Lipka, s. 72; J. Obłąk, Szkoła muzyczna w Świętej Lipce, s. 357. Niestety, nie udało 

się odnaleźć tej osoby w księgach chrztu ze Świętej Lipki.
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Uczniami w bursie byli: Jagielki, Rohn, Harwart i inni. Grali oni na różnych 
instrumentach i śpiewali. Otrzymywali wikt i ubranie, co kosztowało rocznie około 
160 florenów135.

Przy bursie znajdowała się studnia, przykryta dachem z miedzi, a na jej 
wierzchu była figura Matki Boskiej na lipie. Do niej były umocowane dwa wiadra 
miedziane do wydobywania wody136.

W domu kapłanów była biblioteka, ale zapewne skromna, ponieważ zapisa-
no, że „nie byłoby dla niej szkodą, gdyby więcej książek miała”137.

Podsumowanie

Protokół powizytacyjny z 1798 roku jest bardzo obszerny i zawiera dużo no-
wych informacji do dziejów sanktuarium w Świętej Lipce. Dotyczą one budowy 
kościoła oraz jego architektury i wystroju wnętrza. Znajdowało się w nim 9 ołta-
rzy, ambona, organy, 12 konfesjonałów. W archiwum parafialnym przechowywano 
księgi metrykalne - chrztów i małżeństw od 1776 roku oraz zmarłych od 1755 roku. 
Pochówki odbywały się w kryptach świątyni oraz na cmentarzu przykościelnym. 
Bardzo szczegółowo zaprezentowano paramenty liturgiczne oraz opisano nabożeń-
stwa oraz używanie języka polskiego i niemieckiego. Liczbę wiernych, zobowiąza-
nych do spowiedzi wielkanocnej, oszacowano na 1091 osób. W pobliżu mieszkało 
też 70 protestantów. Dużo zapisów dotyczy uposażenia świątyni, beneficjów oraz 
duszpasterzy, którymi byli jezuici. Dowiadujemy się o istniejącym tam szpitalu 
i  szkole muzycznej (wymieniono kilku uczniów, mieszkających w bursie). Wiele 
szczegółowych informacji, zawartych w tym źródle, nie było jeszcze prezentowa-
nych w literaturze. Niezwykle cennym dodatkiem są też odpisane dokumenty fun-
dacyjne sanktuarium, których oryginały zaginęły.

Andrzej Kopiczko, Der Wallfahrtsort in Heiligelinde im Lichte des Visitationsprotokolls von 1798

Zusammenfassung

Das Archiv der Erzdiözese Ermland verfügt über zahlreiche Quellen für die Geschichte des Wallfahrts-
ortes Heiligelinde. Viele von ihnen wurden bereits in veröffentlichten Artikeln und Monographien verwendet. Es 
stellt sich jedoch heraus, dass einige von ihnen weggelassen wurden, obwohl sie wertvolle Informationen über 
die Ausstattung des Heiligtums, die Seelsorgetätigkeit und das soziale Leben enthalten. Ein solches Beispiel stellt 
das in diesem Artikel behandelte Manuskript des Visitationsprotokolls vom 10. Oktober 1798 dar. Es enthält eine 
kurze Geschichte des Wallfahrtsortes und der ersten Kapelle sowie eine Beschreibung des Aufbaus der heutigen 

135 AAWO, AB, B 49, k. 31v. 
136 Tamże, k. 30v.
137 Tamże, k. 7v.
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Kirche und ihrer Ausstattung, Informationen über die gehaltene Liturgie, Gehälter, sonstige Gebäude, Seelsorger 
und kirchliche Mitarbeiter und nicht zuletzt über das Krankenhaus und die Musikschule. Eine äußerst wertvolle 
Ergänzung stellen auch die Abschriften der Gründungsdokumente dar, deren Originale leider verloren gegangen 
sind.

Übersetzt von Andrzej Kopiczko

Andrzej Kopiczko, Sanctuary in Święta Lipka in the light of the post-visitation report from 1798

Summary

In the archives of the Archdiocese of Warmia there are numerous sources for the history of the sanctuary 
in Święta Lipka. Many of them have already been used in published articles and monographs. It turns out, however, 
that some of them have been omitted, although they contain valuable information about the temple’s equipment, 
pastoral work and social life. An example of this is the manuscript of the post-visitation protocol from October 
10, 1798, used in this paper. It contains a brief history of the place and the first chapel, a description of the current 
church construction and its equipment, information about liturgy, salaries, other buildings, priests and church 
employees, a hospital and a music school. Also, written foundation documents of the sanctuary the originals of 
which have been lost are an extremely valuable addition.
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POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA 
NA ZIEMI MRĄGOWSKIEJ 1948–1989

Słowa kluczowe: Polska Partia Robotnicza, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, 
Mrągowo, Mikołajki, komunizm

Schlüsselwörter:  Polnische Arbeitspartei, Polnische Vereinigte Arbeitspartei, Sensburg, 
Nikolaiken, Kommunismus

Keywords:  Polish Workers’ Party, Polish United Workers’ Party, Mrągowo (formerlu 
Sensburg), Mikołajki (formerly Nikolaiken), communism

Dzieje PZPR na ziemi mrągowskiej oprzeć można o cezury wynikające z jej stanu 
organizacyjnego. Tu niewątpliwie najistotniejszą datą jest rok 1975, w którym zlikwido-
wano instancję powiatową (Komitet Powiatowy PZPR), co sprawiło, że na opisywanym 
obszarze zabrakło jednego, centralnego ogniwa zarządzającego strukturami partyjny-
mi. Nieco mniej istotne cezury wyznaczają przełomy lat 1954/55 i 1972/73, w których 
reorganizacji poddano wiejskie ogniwa pierwszej instancji. Między tak zarysowanymi 
punktami na osi czasu nie brakowało zmian organizacyjnych innej natury, łącznie z przy-
dzieleniem części terenu tzw. ziemi mrągowskiej do innego niż olsztyńska regionalnego 
centrum decyzyjnego. Dzieje Partii nie byłyby kompletne bez uwzględnienia istnienia 
poprzedniczek PZPR, tj. Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, okres 
ich funkcjonowania (1945–1948) to samodzielny rozdział w historii Partii.

I. PPR powiatu mrągowskiego (1945–1948)
1. Okres organizacyjny (lipiec 1945 r. – marzec 1946 r.).

Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Mrągowie [KP PPR] 
ukonstytuował się w dniu 13 lipca 1945 roku1 na skromnym zebraniu w siedzibie 

1 Data ta pozostaje bardzo niepewna. W jednym ze sprawozdań, ówczesny I sekretarz KP PPR Mrągowo, 
pisał: „Praca nasza rozpoczęła się w sierpniu 1945 r. Do Ządźborka przyjechaliśmy 20 lipca. […]”, patrz: Archi-
wum Państwowe w Olsztynie [APO], 1083/7, Ogólne sprawozdanie z pracy PPR Ządźbork za okres od 20 sierpnia 
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Starostwa Powiatowego. Obecnych było siedem osób, w tym zaledwie czworo 
„miejscowych”. Organizatorem ogniwa partyjnego był Komitet Obwodowy PPR, 
który na spotkaniu założycielskim reprezentowała sekretarz Bronisława Bożałek. 
Na I sekretarza KP PPR Mrągowo obrano wówczas Jana Kuchtę, na sekretarza Józe-
fa Zgódkę. Brak informacji, kim byli pozostali dwaj towarzysze, wchodzący w skład 
powołanego „komitetu” – jest możliwe, że w ogóle ich nie było, jednocześnie bo-
wiem zapadła decyzja o tym, że kolejnych członków KP dokooptuje się później2. 
Do końca 1945 roku I sekretarzem mrągowskiej organizacji partyjnej pozostawał 
Jan Kuchta3. Na przełomie następnego, 1946 roku4, funkcję objął dotychczasowy 
II sekretarz Józef Zgódka5. Zgódka pozostał na tym stanowisku do końca istnienia 
PPR (następnie piastował funkcję I sekretarza KP PZPR Mrągowo).

Do końca 1945 roku w KP Mrągowo nie wykształciła się egzekutywa6. Jej 
pierwsze posiedzenie odbyło się dopiero 20 lutego 1946 roku7, a w pierwszym zna-
nym składzie znaleźli się: Zgódka jako I sekretarz, Starosta Czesław Krzewiński8, 
Pełnomocnik Akcji Siewnej Andrzej Karpiński9 i kierownik miejscowego „Społem” 
Stanisław Lewiński10. Niedługo potem do egzekutywy włączono zastępcę komen-
danta powiatowego MO Mariana Błaszczyka11. W okresie poprzedzającym I kon-
ferencję powiatową PPR, egzekutywa KP zebrała się najwyżej dwukrotnie, stąd jej 
działalność pozostawała w zasadzie niezauważalna.
do października 1945 r.; w innym ze sprawozdań można przeczytać, że „KP zaczęła działanie w II-giej połowie lipca 
1945 r.”, cyt. za: APO, 1083/7, Sprawozdanie z całokształtu działalności KP PPR w Ządźborku, [Mrągowo] 31 mar-
ca 1946 r. O PPR w pow. Mrągowo patrz też: D. Krysiak, Polska Partia Robotnicza w województwie olsztyńskim 
w latach 1945–1948. Struktury – kadry – działalność, Olsztyn – Białystok – Warszawa 2017.

2 APO, 1083/3, Protokół nr 1 zebrania KP PPR Mrągowo w dniu 13 lipca 1945 r., s. 1.
3 Jan Kuchta, ur. w 1916 r.; wykształcenie: szkoła powszechna; zawód wyuczony: robotnik; przed II woj-

ną światową członek Komunistycznego Związku Młodzieży; członek PPR od 1945 r.
4 Następca Kuchty, Józef Zgódka, tak przedstawia sprawę zmiany na stanowisku I sekretarza KP PPR 

Mrągowo: „Kuchta był niezborny, wyjeżdżał z terenu bez zezwolenia, zostawiając całą robotę na barkach Zgódki”. 
Sprawa stanęła na posiedzeniu KP, postanowiono poprosić KW PPR Olsztyn o innego sekretarza, w odpowiedzi 
KW „mianował” I sekretarzem KP Zgódkę, patrz: APO, 1083/7, Sprawozdanie z całokształtu działalności PK PPR 
w Ządźborku, ss. 19–22.

5 Józef Zgódka, ur. 16.01.1907 r.; wykształcenie: 2 klasy szkoły nauczycielskiej; w PPR od 1945 r.
6 Powodem tak późnego wyłonienia się egzekutywy była mała liczebność KP – sam Komitet ukształto-

wał się na dobrą sprawę dopiero po 23 września 1945 r., kiedy to do kadłubowego – czteroosobowego KP – doko-
optowano (zaocznie) 6 osób. Postanowiono wówczas „wstrzymać się” z wybieraniem egzekutywy. W miesiącach 
następnych – przynajmniej do końca grudnia 1945 r. – w użyciu była zupełnie pozastatutowa nazwa „zarządu” 
KP; najprawdopodobniej organ ten zbierał się w mocno okrojonym składzie, który był namiastką Komitetu, ale 
również namiastką jego egzekutywy.

7 APO, 1083/3, s. 1.
8 Czesław Krzewiński, ur. w 1911 r.; wykształcenie: 2 lata PST (?); zawód: elektryk; w PPR od 1944 r.; 

Starosta mrągowski w latach 1945–1947.
9 Andrzej Karpiński, ur. 31 stycznia 1903 r. w Wilnie; wykształcenie: 3 klasy miejskiego technikum bu-

dowlanego [?] (w innej wersji: 3 klasy gimnazjum); zawód: technik budowlany; członek PPR od 1945 r.; Powiatowy 
Pełnomocnik Akcji Siewnej; prezes Zarządu Powiatowego „Samopomoc Chłopska” w Mrągowie.

10 Stanisław Lewiński, ur. w 1893 r.; wykształcenie średnie; zawód: nauczyciel; w PPR od 1945 r.; kierow-
nik oddziału „Społem” w Mrągowie.

11 Marian Błaszczyk, ur. w 1922 r., wykształcenie: 3 klasy szkoły handlowej, zawód: handlowiec, w PPR od 1945 r.
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Skład Komitetu był płynny, nie zawsze też można z pełną odpowiedzialnością 
orzec kto był jego członkiem. Pod koniec sierpnia 1945 roku najprawdopodobniej 
do KP zaliczali się już Starosta Krzewiński oraz zastępca komendanta powiatowego 
MO Stanisław Sowiński12. Tym samym KP urósł z dwóch do czterech członków13. 
Pod koniec września (23 IX) w składzie Komitetu pojawiło się sześć kolejnych 
osób14: wicestarosta Adam Ciechanowicz15, funkcjonariusz MO Kazimierz Ba-
durek16, pracownik Starostwa Marian Wojtania17, kierownik młyna w Szestnie 
Stanisław Dziedzic18, funkcjonariusze PUBP19: Józef Cendrowski20 i Bolesław Dą-
browski21. W okresie bezpośrednio poprzedzającym I konferencję sprawozdawczo-
-wyborczą (28 II 1946 r.) w skład KP wchodziło 11 osób. 

Pierwszą komórkę terenową PPR udało założyć się w PUBP, następną – w Komen-
dzie Powiatowej MO. Kolejna powstała w Starostwie22. Pod koniec sierpnia 1945 roku 
tworzyły się również koła PPR poza samym Mrągowem, m.in. w Marcinkowie i Piecz-
kach (Piecki). Planowano wówczas założenie podobnej struktury w Jędrychowie23, osta-
tecznie trzyosobowa komórka powstała tu dopiero w listopadzie 1945 roku Na początku 
września 1945 roku mrągowski PPR dysponował sześcioma kołami (w tym 3 w samym 
Mrągowie); pod koniec zaś roku – jedenastoma (w tym 4 w Mrągowie)24. Charaktery-
styczne jest, że trzy z PPR-owskich komórek założono w instytucjach aparatu bezpie-
czeństwa: prawie połowę członków Partii stanowili wówczas milicjanci i „bezpieczniacy”. 
W całym powiecie do końca roku nie zaistniał ani jeden komitet gminny, czy miejski. 

Rozbudowa organizacji postępowała mozolnie, głównie dlatego, że nie cieszyła się 
ona popularnością. Sami założyciele struktur PPR byli przybyszami z zewnątrz: Kuchtę 
i Zgódkę traktować można w ogóle jako pierwszych „partyjniaków” w powiecie25. Pierw-
szą osobą obdarzoną legitymacją partyjną przez miejscowy KP był Starosta mrągowski 

12 Stanisław Sowiński, ur. w 1899 r.; wykształcenie: szkoła powszechna; zawód: robotnik; w PPR od 1945 r.
13 W „Sprawozdaniu z całokształtu działalności KP PPR w Ządźborku”, jako inicjatorów powołania KP 

wymienia się: Jana Kuchtę, Józefa Zgódkę, Czesława Krzewińskiego i Stanisława Sowińskiego. Zgódka miał objąć 
wówczas funkcję instruktora KP, patrz: APO, 1083/7, ss. 19–22.

14 APO, 1083/7, Sprawozdanie z całokształtu działalności PK PPR w Ządźborku, ss. 19–22.
15 Adam Ciechanowicz, ur. w 1902 r.; wykształcenie: szkoła średnia; zawód: buchalter; w PPR od 1945 r., 

wicestarosta mrągowski; Powiatowy Pełnomocnik Podatku Gruntowego.
16 Kazimierz Badurek, ur. w 1923 r.; wykształcenie: 2 klasy gimnazjum; zawód: robotnik; w PPR od 

1945 r.; funkcjonariusz Komendy Powiatowej MO Mrągowo.
17 Marian Wojtania, ur. w 1903 r.; wykształcenie: 4 klasy szkoły powszechnej; zawód: robotnik; zatrudnio-

ny jako intendent w Starostwie; w PPR od 1945 r.
18 Stanisław Dziedzic, ur. w 1899 r.; wykształcenie: 4 klasy gimnazjum; zawód: monter, w PPR od 1944 r.
19 PUBP – Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego [tu:] w Mrągowie.
20 Józef Cendrowski, ur. w 1914 r.; wykształcenie: szkoła powszechna; zawód: ślusarz; w PPR od 1945 r.
21 Bolesław Dąbrowski, ur. w 1913 r.; wykształcenie: 4 klasy szkoły powszechnej; zawód: robotnik; w PPR 

od 1945 r.
22 APO, 1083/7, Ogólne sprawozdanie z pracy PPR Ządźbork za okres od 20 lipca do października 1945 r.
23 APO, 1083/7, Sprawozdanie I sekretarza KP PPR Mrągowo Jana Kuchty, Mrągowo 06 września 1945 r. 

Jędrychowo – wieś w gminie Sorkwity.
24 Patrz: APO, 1083/7, ss. 19–34.
25 Starosta Krzewiński pisał 20 czerwca 1945 r.: „na terenie powiatu jest dwu rzeczywistych członków 

PPR […]”, cyt. za: T. Willan, Życie polityczne, w: Mrągowo z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1975, s. 249.



104 Mariusz Korejwo

Czesław Krzewiński; z miejsca też znalazł się on w najściślejszych władzach Komitetu 
(i pozostał w nich aż do odwołania ze stanowiska Starosty na jesieni 1947 r.). Na par-
tyjnym zebraniu informacyjnym w dniu 22 lipca 1945 roku obecnych było 16 osób, 
ale nie liczono ich jako członków PPR. Po dwóch tygodniach od założenia Komitetu 
(26 VII), PPR liczyła w całym powiecie 15 członków i „kandydatów na członka”26. 
Parę tygodni później (11 VIII) organizacja liczyła 18 osób, ale było to członkostwo 
raczej życzeniowe, skoro tylko pięcioro z tych ludzi posiadało stosowną legitymację27. 
Na początku września PPR liczyła już 32 członków (z czego przeszło połowa to funk-
cjonariusze MO i UB28), w październiku – 76 (w tym 25-27 milicjantów i ubeków), 
w listopadzie – 88. Rok 1945 Partia zamknęła stanem 94 członków (w tym: 47 robot-
ników, 37 chłopów i 10 inteligentów). W przeddzień konferencji zamykającej okres 
„organizacyjny”, PPR liczyła w całym powiecie 173 członków.

2. Okres statutowy (marzec 1946 – grudzień 1948)

W dniu 31 marca 1946 roku odbyła się w Mrągowie I powiatowa konferencja 
sprawozdawczo-wyborcza. Tym samym zakończył się okres organizacyjnej tym-
czasowości, a miejsce władz oktrojowanych (mianowanych) zajęły organa partyjne 
obrane na podstawie statutowej procedury wyborczej. Krótki, niespełna trzylet-
ni okres istnienia tak zalegalizowanej organizacji, dzieli się na trzy kadencje wy-
znaczone kolejnymi konferencjami sprawozdawczo-wyborczymi: I – od 31 marca 
1946 roku; II – od 30 marca 1947 roku; III – od 23 maja 1948 roku.

Pierwszy, statutowo obrany skład KP liczył 10 osób, w którym obok towarzy-
szy wypróbowanych (Błaszczyk, Dziedzic, Karpiński, Krzewiński, Lewiński, Helena 
Witkowska, Zgódka), pojawiło się kilku nowych: pracownik elektrowni miejskiej 
Władysław Kapuścik29, funkcjonariusz PUBP Zbigniew Meldner30 oraz Irena Wit-
kowska31. Równocześnie obrano nową egzekutywę, w jej pięcioosobowym składzie 

26 APO 1083/7, Ogólne sprawozdanie instytucji, wszystkich instytucji [sic!] pracujących w powiecie 
Ządźbork, Mrągowo 26 lipca 1945, ss. 1–2.

27 Stałe legitymacje PPR wydano w Mrągowie dopiero we wrześniu 1947 r. Jako pierwszy otrzymał ją 
Józef Zgódka; drugą Czesław Krzewiński, trzecią Andrzej Karpiński. W kilkuosobowej grupie pionierów był rów-
nież Stanisław Sowiński, patrz: APO, 1083/5, Protokół zebrania partyjnego aktywistów PPR Mrągowo, 14 września 
[1947 r.], ss. 16–17.

28 APO, 1083/7, Sprawozdanie I sekretarza KP PPR Mrągowo Jana Kuchty, Mrągowo 06 września 1945 r.
29 Władysław Kapuścik, ur. w 1907 r. w Pruszkowie (Warszawie ?), wykształcenie: 6 klas szkoły podsta-

wowej; zawód: elektromonter. Przed II wojną światową pracował we Francji jako górnik; żołnierz AL; powstaniec 
warszawski; od grudnia 1945 r. w Mrągowie. W następnych latach Kapuścik piastował m.in. funkcje I sekretarza 
KM PPR Mrągowo (do grudnia 1948 r.), I sekretarza KM PZPR Mrągowo (od grudnia 1948 r.) i burmistrza Mrą-
gowa.

30 Zbigniew Meldner, ur. w 1921 r.; wykształcenie: 4 klasy gimnazjum; funkcjonariusz PUBP Mrągowo.
31 Irena Witkowska, ur. w 1921 r., wykształcenie: średnie, zawód: krawcowa, w PPR od 1946 r., pracownik 

Starostwa.
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znaleźli się: Krzewiński, Lewiński, Meldner, H. Witkowska i Zgódka. I sekretarzem 
pozostał Józef Zgódka. Stanowiska II sekretarza nie odtworzono. Składy obydwu 
organów KP pozostawały bardzo płynne, co stanowiło swoiste signum temporis32. 

W dniu 30 marca 1947 roku odbyła się w Mrągowie II powiatowa konfe-
rencja sprawozdawczo-wyborcza, na której obrano 11-to osobowy KP w składzie: 
Konstanty Cudo (komendant powiatowy ORMO)33, Adam Dzidowski34, Karpiński, 
Stanisław Kędzierski35, Adam Kobylański36, Krzewiński, Czesław Koszykowski37, 
Lewiński, Wawrzyniec Lis38, Kazimierz Siewierz39, Zgódka. Do egzekutywy weszli: 
Cudo, Dzidowski, Kędzierski, Krzewiński, Lewiński, Zgódka. I sekretarzem KP 
pozostał Józef Zgódka. Po raz pierwszy obrano Komisję Rewizyjną, kolejny statu-
towy organ ogniwa. Weszli doń: Stanisław Chmielewski, Ciechanowicz, Zygmunt 
Koźmin, Maria Owczarek, Erwin Nyga40, Roman Trojanowski. Brak protokołu 
III konferencji sprawozdawczo-wyborczej (23 V 1948 r.) uniemożliwia odtwo-
rzenie składu ówczesnego KP. W przeddzień zjednoczenia partii robotniczych 
(XI 1948 r.), do najściślejszego kierownictwa powiatowej organizacji mrągowskiej 
należeli: Bolesław Dróżdż, Jan Jaskólski41, Kapuścik, Kobylański, Józef Kosiński42, 
Henryk Oktaba43, Władysław Witman44, Zgódka.

32 Skład KP na zakończenie I kadencji: Dzidowski, Kapuścik, Karpiński, Kędzierski, Krzewiński, Lewiń-
ski, Szczupakowski, Zgódka.

33 Konstanty Cudo, ur. w 1909 r., zawód: rolnik (stolarz); wykształcenie: 7 klas szkoły powszechnej; 
w PPR od 1945 r.; I sekretarz KG PPR Baranowo; komendant powiatowy ORMO w Mrągowie.

34 Adam Dzidowski, ur. w 1924; pracownik fizyczny; komendant posterunku [powiatowy ?] MO; w PPR 
od 1946 r.

35 Stanisław Kędzierski, ur. w1916 r.; wykształcenie: 7 klas szkoły powszechnej; w PPR od 1943 r.; szef 
PUBP Mrągowo.

36 Adam Kobylański, ur. w 1906 r.; wykształcenie: 5 klas gimnazjum; zawód: buchalter; pracownik (rząd-
ca) majątku Szestno; w PPR od 1943 r.

37 Czesław Koszykowski, ur. 20[?].06[04?].1907 r.; wykształcenie: seminarium nauczycielskie; nauczyciel, 
następnie kierownik szkoły podstawowej w Jarzębowie [Woźnice]; w PPR od 1946 r.

38 Wawrzyniec Lis, ur. 10 sierpnia 1910 r., wykształcenie: 7 klas szkoły powszechnej; zawód: górnik; 
w PPR od 1945 r.; od 01 lipca 1946 r. pracownik etatowy KP PPR Mrągowo – instruktor ds. rolnych; od stycznia 
1949 r. I sekretarz KG PZPR Baranowo; w 1948 r. sekretarz PZ „SCh” Mrągowo.

39 Kazimierz Siewierz, ur. w 1905 r., do lutego 1948 r. pracownik etatowy KP PPR Mrągowo - instruktor, 
instruktor organizacyjny; w latach 1947–1948 I sekretarz KM PPR Mrągowo; jesienią 1947 r. pełnił funkcję II se-
kretarza KP PPR Mrągowo.

40 Erwin Nyga, ur. 09.04.1926 r., syn Feliksa; w PUBP Mrągowo pełnił funkcje młodszego referenta PUBP 
(od 29.10.1946 r.) oraz referenta (od 01.05.1947 do 17.12.1947), patrz: Twarze olsztyńskiej Bezpieki. Obsada stano-
wisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Olsztynie. Informator personalny, red. P. Kar-
dela, Białystok 2007 r., s. 149.

41 Jan Jaskólski, ur. 03 lutego 1903 r. w Łowiczu, pochodzenie robotnicze; wykształcenie „niepełne wyż-
sze”; na terenie powiatu mrągowskiego od jesieni 1947 r. Starosta mrągowski od 1947 r., W PPR od 1945 r.

42 Józef Kosiński, ur. 30 marca 1925 r. w Rakoszynie, pow. Lublin; pochodzenie chłopskie; wykształcenie: 
3 klasy gimnazjum. W Mrągowie od lipca 1947 r.; szef PUBP Mrągowo. W PPR od 1943 r. 

43 Henryk Oktaba – od maja 1948 r. pracownik etatowy KP PPR Mrągowo – instruktor organizacyjny, 
w lecie 1948 r. zastępował urlopowanego sekretarza Zgódkę, pełnił więc de facto funkcję II sekretarza KP.

44 Władysław Witman został zatrudniony jako pracownik etatowy w KP PPR Mrągowo po 1 września 
1948 r., APO, 1083/3, Protokół posiedzenia egzekutywy KP PPR Mrągowo z 01 września 1948 r., s. 59.
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W latach 1946–1948 liczba kół PPR w powiecie systematycznie rosła. Pod 
koniec 1946 roku było ich 27, rok później – 61, w przeddzień zjednoczenia ponad 
sto. Dużo gorzej przedstawiała się sprawa z organizacją komitetów partyjnych na 
poziomie miast i gmin. W początkach 1946 roku podjęto nieudaną próbę utwo-
rzenia komitetów miejskich w Mikołajkach i w Mrągowie; obydwa pojawiły się 
w partyjnych statystkach dopiero w marcu 1947 roku45. Na zebraniu egzekutywy 
KP w dniu 25 marca tego roku wyznaczono 10 towarzyszy mających tworzyć skład 
przyszłego KM PPR Mrągowo. Wśród nich znalazł się pracownik aparatu partyjne-
go Kazimierz Siewierz oraz co najmniej trzech członków KP (Cendrowski, Kapu-
ścik, Szczupakowski)46. Pierwsza konferencja sprawozdawczo-wyborcza miejskiej 
organizacji w Mrągowie odbyła się dopiero 18 kwietnia 1948 roku47. Powiatowe 
władze wytypowały wówczas do KM: Zygmunta Koźmina z MO; Wentlanda z UB, 
Zarożną ze Starostwa; Rataja z ZSCh; Leszczyńskiego, Dawidziaka i Ziółkiewicza 
z PKP; Dębskiego i Wędzicha z ZWM. W skład egzekutywy wyznaczono: Wentlan-
da, Koźmina, i Ziółkiewicza. Na sekretarza wytypowano Kapuścika, doświadczo-
nego towarzysza, mającego za sobą pracę w jednej z najlepiej ocenianych komórek 
PPR – koła ulicy Armii Czerwonej w Mrągowie.

Równie długo trwały przygotowania do powołania komitetów gminnych PPR: 
pierwszy z nich powołano dopiero w styczniu 1947 roku w Jarzębowie (Woźnice), 
dwa miesiące później powstały KG w Baranowie, Sorkiewiczach (Sorkwity), Marcin-
kowie, Nawiadach i Pieczkach (Pieckach). Wydaje się, że jednoczesne powołanie aż 
7 komitetów PPR (obydwa miejskie i pięć gminnych) więcej miało wspólnego z ak-
cją propagandową zorganizowaną w związku z II powiatową konferencją sprawoz-
dawczo-wyborczą (30 III 1947 r.), niż z faktem „dojrzewania” struktur terenowych. 
W maju 1947 roku PPR w powiecie mrągowskim posiadała komórki w 36 na 109 
gromad i w 7 z 9 gmin wiejskich48, ale nadal były to wyłącznie pozycje statystyczne49.

Mrągowska organizacja partyjna rosła stopniowo i – w ocenie władz partyj-
nych – dość wolno. Pod koniec 1946 roku PPR w powiecie liczyła 498 członków; 
rok później – 973. Szczyt osiągnięto we wrześniu 1948 roku, kiedy to KP miał 

45 Wydaje się jednak, że informacja o utworzeniu wówczas KM PPR Mikołajki był podana mocno przed-
wcześnie.

46 Pełen skład KM PPR Mrągowo to: Siewierz, Chmielewski, Cendrowski, Szczupakowski, W. Wędzich, 
A. Parafianowicz, Kapuścik, Koniszewski, Ryszard Ciołkowski, Walerian Pawłowski, APO, 1083/3, Protokół po-
siedzenia egzekutywy KP PPR Mrągowo z 25 marca 1947 r., ss. 10–11. Funkcję I sekretarza KM PPR Mrągowo 
powierzono Siewierzowi, T. Willan, Życie polityczne, s. 251.

47 APO, 1083/3, Protokół posiedzenia egzekutywy KP PPR Mrągowo z 13 kwietnia 1948 r., ss. 45–46.
48 APO, 1083/7, Pismo KP PPR Mrągowo do KW PPR Olsztyn z 05 maja 1947 r. [stan organizacyjny PPR 

w powiecie Mrągowo], ss. 91–96.
49 W październiku 1947 r. liczba komitetów gminnych znowu skurczyła się do pięciu, przy czym nie-

zależnie od tego, czy owe KG zostały wybrane, czy „wyznaczone odgórnie” nie wykazywały żadnej działalności, 
patrz np.: APO, 1073/30, Sprawozdanie [z wyjazdu służbowego instruktora Wydziału Organizacyjnego KW PPR 
Olsztyn], 02 października 1947 r., ss. 25–31.
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w ewidencji 1 342 członków. Aż do tego momentu Partia wyłącznie rosła. Jednak 
w październiku1948 roku rozpoczęło się „czyszczenie szeregów”, czyli procedura 
uwalniania Partii z „elementu” niepewnego, prowadzona w ramach przygotowań 
do połączenia z PPS. W samym październiku usunięto z organizacji 27 osób, w li-
stopadzie kolejnych 63. W efekcie, stan PPR w powiecie mrągowskim w momencie 
likwidacji (zjednoczenia) obliczano na 1 218 członków. 

Jeśli wierzyć niepełnym danym, Partia od początku najsilniejsza była – poza 
samym Mrągowem, w którym skupiało się prawie 30% wszystkich jej członków – 
w gminie Wyszembork. Najsłabsza natomiast w gminie Woźnice. Warto zaznaczyć, 
że PPR od początku do końca była znacznie liczniejsza od PPS. W końcu 1946 
roku socjaliści mieli niespełna 200 członków, komuniści natomiast prawie 500. W 
momencie unifikacji partii (XII 1948 r.) stosunek sił wynosił 3,8:1 na korzyść PPR.

Trudno jest opisać strukturę wewnętrzną KP. Pierwsze uchwytne jej kształ-
ty pojawią się dopiero we wrześniu 1947 roku, kiedy mowa jest o „wydziałach”: 
organizacyjnym, rolnym i propagandowym. Wiadomo na pewno, że ponadto 
funkcjonował sekretariat, pojęty jako komórka obsługująca sekretarza, nie zaś 
znany z późniejszego okresu quasi – organ egzekutywy. Niezależnie od tego pracę 
członków Komitetu starano się organizować na bieżąco: każdemu z nich przypo-
rządkowano konkretne koła i komitety gminne PPR (np. zasadą było, że kołami 
partyjnymi w MO i UB opiekował się I sekretarz). Opiekunowie mieli za zadanie 
m.in. regularne (przynajmniej dwukrotnie każdego miesiąca) odwiedzanie przy-
dzielonych im ogniw. Jeżeli niewiele wynikało z podobnych prób, to głównie dlate-
go, że poza samym I sekretarzem w pracy partyjnej udzielali się jedynie szef PUBP 
i Starosta; pozostali towarzysze wchodzący w skład egzekutywy bądź Komitetu na 
ogół nie mieli czasu na pracę partyjną. W styczniu 1946 roku pojawiła się funkcja 
skarbnika KP, a najpóźniej w sierpniu 1947 roku kolportera prasy partyjnej (powie-
rzono ją wówczas Józefowi Gromowi z Mikołajek). W tym samym okresie utworzo-
no również funkcję rzecznika dyscypliny partyjnej. 

W przeddzień zjednoczenia przy KP funkcjonowało koło prelegentów par-
tyjnych skupiające sześć osób. PPR dysponowała trzema świetlicami partyjnymi, 
siedmioma bibliotekami (posiadającymi w sumie 512 książek), dwoma (nieczyn-
nymi) ośrodkami szkolenia partyjnego i jednym kołem samokształceniowym 
(15 członków). Partia prowadziła też szkolenia polityczne, w których pod koniec 
1948 roku uczestniczyło 130 członków PPR i 80 członków PPS. Szkolenia te pro-
wadziło 13  wykładowców. W całym powiecie było 1793 prenumeratorów prasy 
partyjnej, ale nie było ani jednej gazetki ściennej. Siedziba KP PPR od początku do 
końca jego funkcjonowania znajdowała się przy ul. Żeromskiego 4 w Mrągowie50. 

50 T. Willan twierdzi, że lokal PPR otwarto w dniu 21 lipca 1945 r., patrz: Idem, op. cit., s. 249.
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3. PPR–PPS. Akcja zjednoczeniowa

Najpóźniej od października 1945 roku PPR i PPS posiadały oficjalną platfor-
mę współpracy w postaci Komisji Porozumiewawczej51. Zbierała się ona co kilka 
miesięcy zajmując zróżnicowaną tematyką: od spraw gospodarczych, poprzez usta-
lenia parytetowe dla wszelkiego rodzaju instytucji, po liczne konflikty personalno-
-prestiżowe pomiędzy członkami obu formacji. W oficjalnych stanowiskach silnie 
podkreślano ideową i polityczną zbieżność PPR i PPS ale wiosną 1948 roku, kiedy 
decyzja o połączeniu partii robotniczych stała się faktem, władze mrągowskiej PPR 
zaczęły stosować ostrą krytykę sojusznika. Wzywano do przeprowadzenia czystek 
w szeregach PPS, a kiedy one nastąpiły, uznano je za niewystarczające52. Szczegól-
nym celem ataków personalnych uczyniono Feliksa Guisa, pierwszego burmistrza 
Mrągowa i przewodniczącego mrągowskiego PK PPS, (oba te stanowiska Guis utra-
cił wiosną 1948 r.53), traktowanego przez komunistów jak nieformalny przywódca 
tych PPS-owców, którzy nie śpieszyli się do utworzenia jednej partii robotniczej. 
Problem nie był wydumany, w okresie scalania organizacji nie udało się odnaleźć 
sporej grupy PPS-owskiego aktywu, a do PZPR ostatecznie wcielono jedynie nieco 
ponad połowę ex-PPS-owców (168 na 298).

W maju 1948 roku przeprowadzono reorganizację kół PPS na wzór analogicz-
nych struktur PPR-owskich54. W lipcu na poziomie powiatów pojawiły się komisje 
techniczno-organizacyjne, których zadaniem było m.in. zinwentaryzowanie majątków 
obu stronnictw, uporządkowanie spraw ewentualnych długów oraz analiza „obsady 
personalnej” komitetów partyjnych55. W październiku własną akcję „czyszczenia” sze-
regów przeprowadziła PPR, w listopadzie PPS zakończyła kolejną turę eliminowania 
„elementów niepożądanych”. Etap przygotowań do procesu scaleniowego zbliżał się do 
finału. 21 listopada socjaliści56, a 17 listopada komuniści przeprowadzili konferencje, na 
których obrano delegatów na kongres zjednoczeniowy. Z ramienia KP PPR do Warsza-
wy pojechał Józef Zgódka, PK PPS wydelegowało Albina Przychodniego. 

W dniu 29 listopada 1948 roku na posiedzeniu Komitetu Współdziałania wo-
jewódzkich struktur PPR i PPS ustalono składy osobowe komitetów powiatowych 

51 APO, 1084/4, passim.
52 APO, 1073/69, Sprawozdanie KP PPR Mrągowo za maj 1948 r., s. 27; APO, 1073/69, Sprawozdanie KP 

PPR Mrągowo za czerwiec 1948 r., s. 34.
53 R. Syrwid, Od partnerstwa do wymuszonej „jedności”. Olsztyńska organizacja Polskiej Partii Socjali-

stycznej w latach 1945–1948, Łódź 2004, ss. 158 i 338.
54 APO, 1073/9, Protokół posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Współpracy PPR i PPS, Olsztyn 11 maja 

1948 r., ss. 110–115.
55 APO 1073/9, Protokół Komitetu Współdziałania PPR i PPS, Olsztyn 3.07.1948 r., ss. 123–124; APO, 

1073/9, Protokół posiedzenia Komisji Techniczno-Organizacyjnej KW PPR i WK PPS, Olsztyn 05 maja 1948 r., 
s. 136.

56 APO, 1094/9, Sprawozdanie i ocena konferencji wyborczych w dniu 21 listopada 1948 r., ss. 86–87; 
APO, 1094/9, Sprawozdanie Oddziału Organizacyjnego WK PPS w Olsztynie za miesiąc październik 1948 r., s. 84.
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przyszłej „Zjednoczonej Partii Klasy Robotniczej”; obowiązywał klucz: 70% sta-
nowisk dla członków PPR, 30% – PPS57. W dniu 27 grudnia 1948 roku we wszyst-
kich powiatach województwa odbyły się „posiedzenia komitetów powiatowych 
PPR–PPS” na których wybrane zostały komitety powiatowe nowego ugrupowania 
– Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej58. W ten sposób w całym kraju, a więc 
również w Mrągowie, PPR zakończyła swoją działalność.

II. PZPR na ziemi mrągowskiej.

Zgodnie z komunikatem z dnia 28 grudnia 1948 roku przesłanym do KC 
PZPR z Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie, dzień wcześniej w całym 
województwie odbyły się wspólne posiedzenia powiatowych władz PPR i PPS, na 
których powołano „nowe władze partyjne PZPR na szczeblu powiatowym”59. Na 
zebraniach, poza samym ukonstytuowaniem się komitetów powiatowych PZPR, 
dokonano wyborów ich egzekutyw oraz I i II sekretarzy. W Mrągowie skład KP 
stanowiło 25 osób, z czego dziesięć wchodziło w skład jego organu wykonawczego, 
czyli egzekutywy60. I sekretarzem został dotychczasowy I sekretarz KP PPR Mrą-
gowo Józef Zgódka; II-gim Artur Nasiński, etatowy pracownik aparatu partyjnego 
(instruktor). Poza nimi do egzekutywy KP weszli: komendant powiatowy MO Bo-
lesław Drożdż61, burmistrz Mrągowa Władysław Kapuścik, szef PUBP Józef Ko-
siński, przewodniczący ZP ZMP Bolesław Kowalik, przewodniczący Powiatowej 
Rady Narodowej Eugeniusz Przedworski62, inspektor szkolny Franciszek Sikora63, 
Starosta Bronisław Zarzycki64 oraz robotnik TOR65 Stefan Stoczyński66. Powo-
łany w grudniu 1948 roku skład KP powstał w procedurze pozawyborczej i miał 
charakter tymczasowy. Postawiono przed nim dwa zadania: doprowadzenie akcji 
scaleniowej do końca (tj. połączenie ogniw PPR i PPS aż do poziomu kół) oraz 

57 APO, 1073/9, Protokół posiedzenia Komitetu Współdziałania PPR i PPS, Olsztyn 29 listopada 1948 r., 
s. 198.

58 APO, 1073/26, Komunikat KW PZPR Olsztyn dla do KC PZPR w Warszawie, Olsztyn 28 grudnia 
1948 r., s. 292.

59 APO, 1073/26, Komunikat KW PZPR Olsztyn dla KC PZPR, Olsztyn 28 grudnia 1948 r., s. 292.
60 W strukturze PZPR w każdym przypadku członkowie egzekutywy byli jednocześnie członkami komitetu.
61 Bolesław Dróżdż, ur. 09 marca 1919 r.; Komendant Powiatowy MO Mrągowo.
62 Eugeniusz Przedworski, ur. 02 stycznia 1900 r.; wykształcenie: 4 klasy szkoły powszechnej; przewodni-

czący PRN Mrągowo; w PPS od 1946 r.; od 1948 w PZPR.
63 Franciszek Sikora, ur. 13 września 1905 r.; inspektor szkolny w pow. Mrągowo; członek egzekutywy 

i plenum KP PZPR Mrągowo, później m.in. Kurator Oświaty woj. olsztyńskiego, członek PWRN Olsztyn; w PZPR 
od 1948 r.

64 Bronisław Zarzycki, ur. w marcu 1899 r.; wykształcenie: 6 klas szkoły powszechnej; w PPR od 1945 r.; 
Starosta mrągowski.

65 TOR – terenowa obsługa rolnictwa, tu: w Mrągowie.
66 APO, 1141/1134, s. 1.
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uporządkowanie spraw związanych z członkostwem Partii. Wszystkie ogniwa 
PZPR na poziomie miast i gmin powstały jeszcze przed końcem 1948 roku, na-
tomiast scalanie Partii na poziomie kół ukończono przed połową stycznia 1949 
roku67. 

Unifikacja partii przeprowadzana była odgórnie, natomiast z chwilą jej za-
kończenia rozpoczął się ruch w stronę przeciwną: od kół ku komitetowi powia-
towemu. Na zebraniach walnych, przy użyciu statutowej już formuły wyborczej, 
obrano składy komitetów miejskich (23 I 1949 r. w Mikołajkach68, dwa dni póź-
niej w Mrągowie) oraz gminnych (pomiędzy 2 a 13 II 1949 r.)69 Jednocześnie 
w kołach wybrano 127 delegatów na I powiatową konferencję sprawozdawczo-
-wyborczą PZPR w Mrągowie70. Na konferencji tej (27 II 1949 r.) obrano 25-cio 
osobowy Komitet Powiatowy w składzie nieznacznie tylko różniącym się od ustę-
pującego. Po raz pierwszy wybrano 10 zastępców członka KP i sześcioosobową 
Komisję Rewizyjną (w tym 3 zastępców członka). W tym samym dniu KP wybrał 
spośród siebie egzekutywę. Józef Zgódka pozostał na stanowisku I sekretarza. 
W ten sposób zakończył się pierwszy, organizacyjny okres istnienia PZPR na zie-
mi mrągowskiej. 

Termin „powiatowa organizacja partyjna” obejmował wszystkich członków 
Partii znajdujących się (zamieszkałych/pracujących) na terenie powiatu, two-
rzących tzw. masy członkowskie. „Masy” owe zorganizowane były w sieci ściśle 
shierarchizowanych ogniw, z których każde posiadało własne kompetencje, cia-
ła władcze (organa) oraz organizację wewnętrzną. Niezbywalną zasadą systemu 
ogniw organizacji partyjnej była jasno określona reguła podporządkowania. Naj-
niżej usytuowane były tzw. podstawowe organizacje partyjne [POP], odpowiednik 
PPR-owskich i PPS-owskich kół71. Zjednoczona Partia dysponowała u progu 1950 
roku 110 POP72; dwadzieścia lat później było ich 169 (oraz 1 grupa kandydacka)73, 
a w chwili likwidacji powiatu, PZPR miała na jego obszarze 165 POP/OOP74. Wy-
żej drabiny decyzyjnej piętrzyły się tzw. instancje, czyli ogniwa partyjne posiadają-

67 APO, 1073/39, s. 24; APO, 1152/16, Zebranie ogólne członków PZPR, Mrągowo 29 grudnia 1948 r., ss. 1–2.
68 Niestety, źródła pozostają tu bardzo niejednoznaczne, wg innych zapisów, wybory w KM PZPR Miko-

łajki dobyły się dopiero 31 stycznia 1949 r., patrz: APO, 1141/1134, s. 31.
69 APO, 1141/1134, Sprawozdanie KP PZPR Mrągowo za miesiąc styczeń 1949 r., Mrągowo 30 stycznia 

1949 r.
70 KM i KG PZPR nie posiadały uprawnień w zakresie delegowania na konferencje partyjne.
71 Administracja partyjna, niejako z rozpędu używała terminu „koła” przynajmniej do jesieni 1949 r. 

O nazewnictwie dla POP zdecydowała Uchwała Biura Organizacyjnego KC PZPR o strukturze podstawowych 
organizacji partyjnych w zakładach produkcyjnych ze stycznia 1949 r.

72 W tym: 39 POP w zakładach pracy, 8 w PGR i 63 na wsi, patrz: APO, 1152/1, Protokół II konferencja 
powiatowa, Mrągowo 26 marca 1950 r.

73 APO, 1152/95, Analiza rozwoju mrągowskiej organizacji partyjnej […], 13 stycznia 1970 r.
74 KM Mrągowo – 53; KMG Mikołajki – 38; KG Mrągowo – 25; KG Piecki – 25; KG Sorkwity – 24; APO, 

1141/135; APO, 1141/178.
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ce moc zmieniania (i narzucania) decyzji ogniw zaszeregowanych niżej. W latach 
1949–1975 struktura PZPR posiadała dwie instancje (drugą był KP), od połowy 
1975 roku już tylko jedną. Do grona ogniw I-szej instancji należały komitety miej-
skie (na ziemi mrągowskiej były tylko dwa: w Mrągowie i Mikołajkach) oraz w 
latach 1949–195475 i 1973–199076 komitety gminne. W latach 1955–1972 rolę ko-
mitetów gminnych przejęły komitety gromadzkie, które nie zawsze odpowiadały 
gromadom administracyjnym77; ich struktura była płynna, budowana mozolnie, 
długo i niekonsekwentnie78.

Odrębnego opisu wymaga organizacja partyjna Mikołajek, która przechodzi-
ła szereg przekształceń ustrojowych (KM PZPR w Mrągowie funkcjonował samo-
dzielnie aż do rozwiązania się Partii). W latach 1949–1961 istniał tam samodzielny 
komitet miejski, ale 27 października 1961 roku połączył się on z działającym od 
1960 roku komitetem gromadzkim (KGr PZPR Mikołajki). Na czele nowej struktu-
ry, Komitetu Miejsko-Gromadzkiego PZPR Mikołajki, stanęli: I sekretarz Stanisław 
Woliński oraz II sekretarz Stanisław Napierski. W końcu 1972 roku utworzono 
w Mikołajkach Komitet Miejsko-Gminny PZPR79, który w połowie 1975 roku zna-
lazł się poza olsztyńską wojewódzką organizacją partyjną.

W latach 1949–1975 najważniejszym organem powiatowej organizacji par-
tyjnej była konferencja sprawozdawczo-wyborcza. Początkowo (do 1956 r.) zwo-
ływano je corocznie, później zaś co 2–3 lata. Do podstawowych zadań konferencji 
należał wybór organów władzy partyjnej: komitetu powiatowego i komisji rewi-
zyjnej (konferencja nie miała bezpośredniego wpływu na kształt egzekutywy KP, 
wybór sekretarzy i sekretariatu KP). Ponadto, na konferencji dokonywano prze-
glądu dokonań mijającej kadencji oraz programowano działalność KP na kadencję 
nadchodzącą (na ogół miało to postać „uchwały”). W latach 1949–1975 organ ten 
zbierał się 16 razy80. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele poszczególnych 

75 W latach 1949–1954 w pow. mrągowskim funkcjonowały KG PZPR w: Baranowie, Marcinkowie, Na-
wiadach, Pieckach, Rybnie, Sorkwitach, Ukcie, Woźnicach i Wyszemborku. 

76 W latach 1973–1975 w pow. mrągowskim funkcjonowały KG PZPR w: Mrągowie, Pieckach, Sorkwi-
tach. W Mikołajkach powołano Komitet Miejsko-Gminny PZPR. Ogniwa te utrzymały się po likwidacji powiatów, 
ale KMG PZPR Mikołajki przeszedł w skład wojewódzkiej organizacji partyjnej w Suwałkach.

77 W 1971 r. w powiecie funkcjonowały KGr: Baranowo, Marcinkowo, Nawiady, Piecki, Rybno, Sorkwity, 
Ukta, Uźranki, Warpuny, Woźnice, Wyszębork.

78 Pierwotnie powołane komitety gromadzkie (1954 r.) de facto nie funkcjonowały, trzeba je było „reak-
tywować”, co nastąpiło w okresie po marcu 1957 r., patrz: APO, 1152/5, Protokół IX konferencji sprawozdawczo-
-wyborczej, Mrągowo 10 stycznia 1959 r.

79 Mikołajki posiadały wspólny urząd dla miasta i gminy, patrz: Uchwała nr XXI/84/72 WRN z dnia 
6 grudnia 1972 r., Dz.U. WRN nr 13, poz. 177, a co za tym idzie powstał jednolity Komitet Miejsko-Gminny PZPR 
Mikołajki.

80 I – 27.02.1949 r.; II – 26.03.1950 r.; III – 09.12.1951 r.; IV – 17/18.01.1953 r.; V – 30.05.1954 r.; VII 
[VI] – 21.08.1955 r.; [VII] – 24/25.11.1956 r.; IX [VIII] – 10.01.1959 r.; IX – 09.01.1960 r.; X – 03.02.1962 r.; XII 
[XI] – 11.11.1964 r.; XIII [XII] – 12.11.1966 r.; XIV [XIII] – 01.03.1969 r.; XV [XIV] – 19.12.1970 r.; XVI [XV] – 
20.01.1973 r.; XVII [XVI] – 18.01.1975 r.
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POP – delegaci. Liczba tych ostatnich uzależniona była od wielkości ogniwa dele-
gującego oraz tzw. klucza81.

Tabela 1. Liczba delegatów na powiatową konferencję sprawozdawczo-wyborczą 
w Mrągowie.

Rok konferencji 1949 1950 1953 1954 1956 1959 1960 1964 1969 1973 1975

Liczba delegatów 127 120 159 180 147 118 120 128 149 151 150

Konferencja sprawozdawczo-wyborcza jako organ statutowy PZPR, posiada-
ła własną strukturę wewnętrzną, kompetencje oraz model funkcjonowania. Przede 
wszystkim posiadała organy wewnętrzne, wszystkie w postaci ciał kolegialnych. 
Do najważniejszych należało prezydium, ciało o charakterze oficjalno-organizacyj-
nym. Służyło głównie do honorowania towarzyszy wyróżniających się pośród mas 
członkowskich, teoretycznie zapewniało też poprawność prawno-organizacyjną 
konferencji (kolejność porządku obrad, wystąpień, ogłaszanie przerw itp.). W sfe-
rze wykonawczej wszystkie te funkcje realizował przewodniczący konferencji, któ-
rego obierano w głosowaniu jawnym na wstępie konferencji. 

W toku obrad wybierano też szereg organów pomocniczych, tj. komisji: man-
datową (ogłaszała prawomocność obrad); wnioskową/redakcyjną (sporządzała 
projekt uchwały konferencji); komisję matkę (sporządzała projekty list kandydatów 
w procedurze wyborczej); skrutacyjną (przeprowadzanie głosowań i ogłaszanie ich 
wyników). Klasyczny przebieg obrad obejmował: zagajenie, wybory (jawne) orga-
nów własnych konferencji, dyskusję, wybory władz statutowych organizacji partyj-
nej (komitetu) oraz przyjęcie uchwały.

W przerwach pomiędzy posiedzeniami konferencji sprawozdawczo-wybor-
czych najważniejszym organem powiatowej organizacji partyjnej był komitet po-
wiatowy, przy czym zdecydowanie rozróżnić tu należy dwa mocno zespolone ze 
sobą, odrębne jednak byty: KP jako urząd powołany do administrowania „masa-
mi członkowskimi” oraz KP – najważniejszy w powiecie organ władzy partyjnej, 
potocznie określany mianem „plenum”. Komitet powiatowy jako organ statutowy 
(„plenum”) funkcjonował wyłącznie poprzez zebrania plenarne, zwoływane śred-
nio co 2–3 miesiące. Przez pierwszych kilka lat w jego skład wchodziło 23 do 25 
osób (i 10 zastępców członka KP), od 1955 roku liczby te gwałtownie rosły: plenum 
skupiało na ogół ponad 40 osób.

81 Przykładem stosowania „klucza” może być konferencja powiatowa z 1973 r.: na 150 delegatów 4 wy-
brano w gminie Warpuny; 5 w Rybnie; 6 w Ukcie; po 7 w Baranowie, Nawiadach, Sorkwitach, Wyszemborku 
i Woźnicach; 9 w Pieckach; 11 w Marcinkowie; 22 w Mikołajkach, a najwięcej – 58 w Mrągowie.
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Tabela 2. Liczba członków KP wybranych na konferencjach sprawozdawczo-wy-
borczych w Mrągowie.

Rok  
konferencji 1949 1950 1951 1953 1954 1955 1956 1959 1960 1962 1964 1966 1969 1970 1973 1975

Człon-
kowie + 
zastępcy 
członka KP

25+ 
10 23 25+ 

10
23+ 
10

25+ 
10 40 41+ 

11
33+ 
11

37+ 
11

41+ 
5

43+ 
7

43+ 
7

43+ 
10

43+ 
10

43+ 
13

43+ 
13

Najpóźniej od 1963 roku82 przy KP funkcjonowały komisje problemowe, czyli 
dość obszerne ciała o charakterze doradczym, których składy powoływano tradycyjnie 
na drugim plenarnym posiedzeniu w każdej kadencji. Wchodzili doń zarówno człon-
kowie KP, jak też ludzie spoza organizacji, zawsze jednak przewodził nimi jeden z se-
kretarzy KP bądź członków egzekutywy. Zadaniem komisji (oraz ich odpowiedników) 
było merytoryczne opracowanie materiałów, które stanowiły przedmiot obrad plenar-
nych. Ilość i nazwy komisji zmieniały się w czasie, lecz nie były to różnice zasadnicze. 
Trzon stanowiły komisje: organizacyjna, propagandowa (ideologiczna), młodzieżowa 
oraz funkcjonujące na prawach komisji zespoły (ds. skarg i wniosków; administracyj-
ny). Specjalną pozycję posiadał Komitet ds. Rolnictwa, najliczniejszy z organów po-
mocniczych KP. O jego randze świadczy chociażby liczebność, np. w 1970 roku skupiał 
27 osób, podczas gdy wszystkie komisje i zespoły gromadziły łącznie 105 osób 83.

W latach 1948–1975 przez Komitet Powiatowy w Mrągowie przewinęło się 
co najmniej 355 osób, a przez jego egzekutywę co najmniej 106 osób84. W tym 
samym okresie w mrągowskim KP 33 osoby zajmowały stanowisko sekretarza85, 
z czego jedenaście sprawowało funkcję I sekretarza: Józef Zgódka (28 XII 1948 r. 
~ V 1949 r.); Jan Olzak (~V 1949 r. – 26 III 1950 r.); Kazimierz Rokoszewski86 
(26 marca 1950 r. ~IX 1951 r.); Marian Machel87 (~IX ~X 1951 r.); Stanisław Zabłoc-
ki88 (~X 1951 r. – 30 I 1954 r.); Henryk Kiełbik (30 I 1954 r. – 04 IV 1955 r.); Robert 

82 Patrz: Wytyczne Sekretariatu KC PZPR z 1963 r. ws. zasad organizowania i głównych kierunków dzia-
łania komisji problemowych KP; Uchwała BP KC PZPR z 1963 r. ws. koordynacji działalności organizacji par-
tyjnych na odcinku rolnictwa i powołania Komitetu ds. Rolnictwa; List sekretarza KC PZPR z 1963 r. ws pracy 
komisji organizacyjnych.

83 APO, 1152/12, Protokół XV powiatowej konferencji sprawozdawczo-wyborczej, Mrągowo 19 grudnia 
1970 r.

84 Obliczenia dot. wyłącznie członków KP i egzekutywy KP wybieranych podczas konferencji sprawoz-
dawczo-wyborczych. Obliczenia nie obejmują zastępców członka KP.

85 Dane dot. wyłącznie sekretarzy obranych na konferencjach sprawozdawczo-wyborczych.
86 Kazimierz Rokoszewski, s. Wawrzyńca, ur. w 1923 r. w Łodzi; wykształcenie wyższe. W PZPR od 

1948 r.; sekretarz KW PZPR Olsztyn 1956–1957 i 1960–1965; członek egzekutywy KW PZPR Olsztyn 1950–1965; 
zastępca przewodniczącego WK FJN.

87 Marian Machel, ur. w 1922 r.; wykształcenie: „średnie niepełne”.
88 Stanisław Zabłocki, ur. w 1921 r.; wykształcenie: 2 klasy szkoły powszechnej.
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Kramkowski (04 IV 1955 r. – 25 XI 1956 r.); Henryk Kluf89 (25 XI 1956 r. – 16 XI 1957 r.); 
Jerzy Kubicki (16 XI 1957 r. – 02 IX 1961 r.); Witold Słowikow (02 IX 1961 r. – 11 IV 
1968 r.); Kazimierz Grynis90 (11 IV 1968 r. – 02 VI 1975 r.)

W sekretariacie KP do roku 1956 istniało stanowisko II sekretarza, później 
zastąpiono je funkcją sekretarza organizacyjnego. Ponadto istniały stanowiska se-
kretarza rolnego i propagandowego. Na ostatniej z powiatowych konferencji wy-
borczych (styczeń 1975 r.) odstąpiono od określania ‘branż’ sekretarzy.

Do najważniejszych kompetencji KP należało dokonywanie wyboru składu 
egzekutywy (w tym sekretarzy), co odbywało się zazwyczaj na pierwszym posiedze-
niu w kadencji, zwoływanym na ogół jeszcze w trakcie konferencji sprawozdawczo 
-wyborczej. Do zadań „plenum” należało też dokonywanie zmian personalnych 
w  egzekutywie (powoływanie i odwoływanie członków) oraz programowanie 
i nadzorowanie działalności egzekutywy i sekretarzy. „Plenum” posiadało również 
własne uprawnienia w zakresie nomenklatury.

Tabela 3. Liczba członków egzekutywy KP wybranych na konferencjach sprawoz-
dawczo-wyborczych.

Rok konferencji 1950 1951 1953 1954 1955 1956 1959 1960 1962 1964 1966 1969 1970 1973 1975

Członkowie 
egzekutywy KP 9 9 8 9 9 10 9 8 11 11 9 11 10 13 13

 
 
Organami KP były również: egzekutywa oraz Komisja Rewizyjna, natomiast 

Komisja Kontroli Partyjnej stanowiła organ powiatowej organizacji partyjnej91. 
KP jako urząd administrowania organizacją partyjną obsługiwany był przez 

tzw. aparat, tj. etatowych pracowników politycznych. Wiedza o jego kształcie 
w latach 40-tych ma charakter szczątkowy. Pierwsze dane o etatowych pracow-
nikach KP PPR pochodzą z września 1945 roku. Partia zatrudniała wówczas 
dwie osoby: I sekretarza i „pomoc biurową”92. W połowie 1946 roku obsada KP 

89 Henryk Kluf, ur. w 1920 r.; pracownik umysłowy; wykształcenie średnie.
90 Kazimierz Grynis, syn Piotra, ur. w1934 r. w ZSRS; wykształcenie wyższe: socjolog. W PZPR od 1953 r. 

Pracownik ZP ZMP, potem ZW ZMP, od 1958 r. Komendant Chorągwi Mazurskiej ZHP w Olsztynie, od 1962 r. 
w aparacie KW „gdzie zajmował się działalnością organizacji młodzieżowych” [był starszym instruktorem KW 
PZPR Olsztyn]. W okresie 11.04.1968 – 02.06.1975 członek plenum, egzekutywy i I sekretarz KP PZPR Mrągowo, 
członek plenum KW PZPR Olsztyn (II 1969 – XI 1975) później m.in.: członek egzekutywy KM PZPR Mrągowo 
(od XII 1983 r. do 1989 r.) i sekretarz propagandy KM PZPR Mrągowo (od X 1986 r. do 1989 r.). W latach 70-tych 
i 80-tych dyrektor hotelu „ORBIS” („Mrongovia”) w Mrągowie.

91 W sensie formalnym sekretarze KP, podobnie jak Sekretariat KP, nie stanowili organów. Od 1986 r. 
funkcjonowały komisje kontrolno-rewizyjne łączące funkcje komisji kontroli partyjnej i kontroli rewizyjnych.

92 „Kancelistka” – prawdopodobnie była nią Helena Witkowska (ur. 27 stycznia 1915 r.), którą w styczniu 
1946 r. włączono w skład egzekutywy KP PPR.
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zwiększyła się do czterech osób. Etaty te przejęli przybyli z Olsztyna Wawrzyniec Lis 
i Tadeusz Skrajnowski93. Obaj objęli stanowiska instruktorów, a ich zatrudnienie zwią-
zane było z przygotowaniami do tzw. referendum ludowego. Od grudnia 1946 roku 
do końca 1948 roku etatowy stan mrągowskiego KP utrzymywał się na poziomie sze-
ściu pracowników, z czego cztery etaty obejmowały stanowiska polityczne94. Ponadto 
w marcu 1948 roku mrągowski Komitet otrzymał z Olsztyna dwa etaty przeznaczone 
dla komitetów gminnych; podzielono je na pół i przyznano (w kwocie po 3 000 zł) dla 
sekretarzy w Ukcie (Jerzy Wróbel); Wyszemborku (Suszczyński); Sorkwitach (Edmund 
Osiecki) oraz KM w Mrągowie (Tadeusz Paszkowski). Wiadomo też, że we wrześniu 
1948 roku KP otrzymał kolejny etat, którym obsadzono Władysława Witmana95. Za-
chowane materiały pozwalają ponadto stwierdzić, że jesienią 1948 roku96 wśród pra-
cowników politycznych KP znajdowali się: specjalistka od „spraw kobiecych” Maria 
Gromadzka97 oraz Jan Hetman. Bezpośrednio po scaleniu PPR i PPS w KP istniały 
dwa etaty98, ale stan ten szybko uległ zmianie. W 1952 roku w całym powiecie były 
23 etaty polityczne, z czego 13 przypadało na KP99. W roku następnym przydzielono 
do Mrągowa kolejne cztery etaty, z czego trzy przyznano funkcjonującym w PGR-ach 
Komitetom Zespołowym PZPR. Etatowymi pracownikami byli wszyscy I sekretarze 
komitetów gminnych oraz I sekretarz KM PZPR w Mrągowie, ale sekretarzowi KM 
Mikołajki podobnego przywileju nie udzielono100. W 1956 roku w powiecie istniało 
29 etatów politycznych; po Październiku zredukowano je do 16: dwóch sekretarzy KP, 
10 instruktorów obsługujących „teren” oraz czterech pracowników administracyj-
nych101. W latach 50-tych zmorą organizacji była płynność kadr oraz ich fatalny po-
ziom: tylko w latach 1953–1954 za pijaństwo i gwałty usunięto aż pięciu pracowników 
Partii102. W chwili likwidacji KP, PZPR na ziemi mrągowskiej dysponowała pięcioma 
etatami politycznymi – zajmowali je sekretarze (po jednym w każdym z komitetów)103, 
w przeddzień stanu wojennego aparat mrągowski tworzyło 10 osób104.

93 Tadeusz Skrajnowski, ur. 24 maja 1924 r. Od 01 lipca 1946 r. pracownik etatowy KP PPR Mrągowo – 
instruktor.

94 APO, 1073/5, Wykaz pracowników etatowych PPR w województwie olsztyńskim wg stanu na 1947 r. 
95 APO, 1083/3, Protokół posiedzenia egzekutywy KP PPR Mrągowo z dnia 01 września 1948 r., s. 59.
96 APO, 1073/69, s. 70.
97 Maria Gromadzka ur. 13 sierpnia 1923 r. w Budowli, pow. Grodno; w PPR od 1947 r. Wiosną 1948 r. zali-

czała się do grona osób tworzących sprawozdawczość KP; 29.12.1948 r. była już pracownikiem GS „SCh” Mrągowo.
98 APO, 1152/1, Protokół [I] konferencji sprawozdawczo-wyborczej, Mrągowo 27 luty 1949 r.
99 APO, 1141/873, Wykaz pracowników politycznych KW [PZPR w Olsztynie] na dzień 14.03.1952 r., 

ss. 1–48.
100 APO, 1152/2, Protokół IV konferencji sprawozdawczo-wyborczej, Mrągowo 17/18 stycznia 1953 r.
101 APO, 1152/4, Protokół konferencji sprawozdawczo-wyborczej, Mrągowo 24/25 listopada 1956 r.
102 APO, 1152/3, Protokół V[I] konferencja sprawozdawczo-wyborczej, Mrągowo 30 maja 1954 r.
103 APO, 1141/1782; Protokół posiedzenia plenarnego KW PZPR, Olsztyn 2 czerwca 1975 r., APO, 

1141/135, ss. 248–251.
104 Wg stanu na 01 listopada 1981 r. w: KM PZPR Mrągowo były 2 etaty (I i II sekretarz); w KG Mrągowo 

– 4 (I sekretarz, kierownik Ośrodka Pracy Ideowej [OPI]; I sekretarz KZ PGR Szestno ); w KG Piecki – 2 (I i II 
sekretarz); w KG Sorkwity – 2 (I sekretarz i kierownik OPI), APO, 1141/1740, ss. 160–174.
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W momencie scalenia PPR i PPS szeregi powiatowej organizacji partyjnej 
liczyły ok. 1,5 tys. członków i kandydatów. Były to jednak wyłącznie dane staty-
styczne, poddane weryfikacji wykazały nieco mniejszą liczebność szeregów105. 
Słabe tempo wzrostu w kilku kolejnych latach (bazowej kwoty 1,5 tys. członków 
nie udało się osiągnąć aż po lata 60-te) wynikały głównie z powtarzanych akcji 
„oczyszczania” szeregów – efekt uchwały KC w sprawie wzrostu i regulowania skła-
du partii106. Poważny, blisko 30% spadek w szeregach powiatowej PZPR odnoto-
wano w okresie popaździernikowym. Spadek ten udało się wyhamować dopiero 
w 1959 roku. W następnych latach Partia systematycznie rosła osiągając apogeum 
w 1970 roku (2872 członków i kandydatów). W momencie likwidacji KP skupiał 
2682 członków i kandydatów.

Tabela 4. Liczba członków i kandydatów w powiecie mrągowskim. Wybrane lata.

Rok Członkowie i kandydaci

1948 XII 1 431

1950 1 410

1955 1 333

1960 1 143

1970 2 872

1974 2 708

1975 VI 2 682

Źródło: obliczenia własne na podstawie: APO, 1141/135, APO, 1141/1134; APO, 1141/1135; APO, 
1141/1073; APO, 1141/1782; APO, 1152/4; APO, 1152/6. Dane za 1955 r. dot. połowy roku. 

Nieco trudniej jest ustalić liczebność szeregów w okresie 1975–1990, tj. po 
likwidacji KP. Na ziemi mrągowskiej funkcjonowały wówczas równorzędne wobec 
siebie, podległe bezpośrednio właściwym komitetom wojewódzkim107, komitety 
gminne w: Mrągowie, Piecach, Sorkwitach, miejsko-gminny w Mikołajkach oraz 
miejski w Mrągowie. Liczbę członków PZPR dla tego okresu ustalić więc można 
wyłącznie w oparciu o sumowanie stanów ww. ogniw. Tak uzyskane dane pozwala-

105 W sierpniu 1949 r., tj. po zakończeniu akcji scaleniowej, doliczono się 1346 wydanych legitymacji 
PZPR, APO, 1152/16, Protokół posiedzenia KP PZPR, Mrągowo 29 sierpnia 1949 r., ss. 11–15.

106 Uchwała KC w sprawie wzrostu i regulowania składu partii, grudzień 1951, w: Zbiór uchwał KC PZPR 
w sprawach pracy wewnątrzpartyjnej, Warszawa 1955.

107 W latach 80-tych nie brakowało tendencji do odtworzenia struktur quasi powiatowych. Np. funkcjo-
nujący od wiosny 1982 r. Rejon Pracy Partyjnej obejmował obszar dawnego KP PZPR Mrągowo pomniejszony 
jedynie o KMG PZPR Mikołajki, który funkcjonował wówczas poza organizacją partyjną województwa olsztyń-
skiego.
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ją stwierdzić, że w końcu 1980 roku na opisywanym terenie było ok. 2,5 tys. człon-
ków Partii, natomiast ostatnie wiarygodne dane (z końca 1988 r.) wykazują ich 
ok. 1,8 tys.108 Zdecydowanie największą strukturą partyjną w powiecie dysponował 
Komitet Miejski w Mrągowie, skupiał on bowiem od 40 do 50% wszystkich człon-
ków PZPR w powiecie.

Tabela 5. KM PZPR Mrągowo i Mikołajki, członkowie i kandydaci PZPR w latach 
1948–1988.

XII 1948 1950 1964 1968 1973 1975 1979 1988

KM Mrągowo 582 548 604 857 1070 1084 1055 880

KM Mikołajki 69 55 199 306 640 632 b.d. b.d.

Źródło: obliczenia własne na podstawie: APO 1141/1134; APO 1141/1135; APO, 1141/1738; APO; 
1141/1741; APO; 1141/1795; APO, 1141/1826.

Łączna liczebność struktur wiejskich oscylowała w latach 50-tych wokół 
liczby 800 członków i kandydatów, w początkach lat 70-tych między 1,3 a 1,4 tys. 
(tymczasem w samym Mrągowie było ich blisko 1,1 tys.) Poza miastami, PZPR 
najsilniejsza była zawsze w gminie Piecki.

Tabela 6. Komitety gminne PZPR pow. mrągowskiego. Członkowie i kandydaci. 
Stan na grudzień 1949 r.

Baranowo 102

Marcinkowo 95

Nawiady 50

Piecki 71

Rybno 70

Sorkwity 109

Ukta 129

Woźnice 42

Wyszembork 118

108 Nie udało się uzyskać informacji o liczbie członków KMG Mikołajki w latach 1976–1989, ostatnie 
dostępne dane dot. czerwca 1975 r., kiedy to w tej organizacji znajdowało się 632 członków i kandydatów PZPR.
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Tabela 7. Komitety gromadzkie PZPR pow. Mrągowskiego. Członkowie i kandyda-
ci. Stan na dzień 31.12.1970 r.

Baranowo 139

Marcinkowo 142

Nawiady 110

Piecki 174

Rybno 97

Sorkwity 132

Ukta 152

Uźranki 92

Warpuny 88

Woźnice 140

Wyszębork 131

Baranowo 139

Marcinkowo 142

Nawiady 110

Piecki 174

Rybno 97

Sorkwity 132

Ukta 152

Uźranki 92

Warpuny 88

Woźnice 140

Wyszębork 131

Stałym powodem troski instancji powiatowej był nie tylko wzrost liczby człon-
ków organizacji, ale również jego socjalny, czy też klasowy profil. Z wielu względów 
określano go jako niewłaściwy. Pomimo bowiem, że powiat posiadał charakter wy-
bitnie rolniczy, a samo rolnictwo stanowiło priorytet polityki gospodarczej zarów-
no województwa jak i powiatu, to właśnie na wsi Partia była stosunkowo najsłabsza. 
Niezależnie od badanego okresu, ludność wiejska stanowiła tu wyraźną większość: 
w 1950 roku wynosiła ponad 72%, a dwadzieścia lat później około 62% mieszkańców 
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ziemi mrągowskiej. Jednocześnie jednak mieszkańcy wsi stanowili zaledwie 55–
57% stanu członkowskiego PZPR co oznacza, że w szeregach Partii brakowało 
przynajmniej tysiąca członków mieszkających i pracujących poza obrębem miast. 
Gdyby udało się tych ludzi wciągnąć do organizacji, Partia w powiecie wzrosłaby 
o 30–40%. Obliczenia te potwierdzają inne wskaźniki. W 1970 roku upartyjnie-
nie wsi obliczano na 10%, miast na ponad 13%, a średnią dla powiatu – 11,2%109. 
W praktyce było jeszcze gorzej, wiele wskazuje bowiem na to, że ww. wskaźniki dla 
wsi były sztucznie zawyżane poprzez stosowanie metod administracyjnych. Inaczej 
nie sposób zrozumieć faktu, że o ile upartyjnienie załóg PGR sięgało 30%, to dla 
gospodarstw indywidualnych nie sięgało nawet 10%. W tym samym okresie skru-
pulatnie wyliczano, że na 4019 gospodarstw prywatnych w powiecie, jedynie 397 
rolników indywidualnych należało do PZPR110. Niewiele poprawiał sytuację nabór 
młodych rolników w szeregi. Legitymację przyjmowali na ogół ci, którzy traktowali 
ją jako sposób na awans i ucieczkę do miasta. Młodzi rolnicy, wstępując do Partii, 
obejmowali stanowiska w administracji, co nie poprawiało partyjnych statystyk 
„klasowych” – zaszeregowanie odnosiło się wszak do miejsca pracy, nie zaś pocho-
dzenia społecznego. Partia na wsi była słaba nie tylko w sensie liczby członków, ale 
i w sensie struktur. Luki w sieci ogniw partyjnych nazywano „białymi plamami”; 
w latach ’50-tych w 40 do 50 (na 109) gromad nie istniała żadna komórka PZPR111. 
W późniejszym okresie było niewiele lepiej: w 1968 roku nadal w 24 sołeckich 
wsiach nie istniały POP112. Natomiast tam, gdzie istniały, zaliczały się do najmniej-
szych (tj. skupiających do 15 członków) i latami nie odnotowywały nowych przyjęć 
w szeregi. Udział ludności chłopskiej w strukturach powiatowej organizacji partyj-
nej nieustannie malał113. Inny wątek zagadnienia stanowi fakt, że to właśnie chłopi 
(rolnicy) stanowili najliczniejszą grupę wśród członków skreślanych bądź wyda-
lanych z PZPR. Nie tylko luki w organizacji partyjnej na wsi psuły statystyki. Kla-
sowy profil formacji nie pasował do jej rzeczywistego obrazu: w 1970 roku ponad 
43% jej członków klasyfikowano jak pracowników umysłowych114 i był to standard 

109 APO, 1152/12, Protokół XV konferencji sprawozdawczo-wyborczej, Mrągowo, 19 grudnia 1970 r.
110 Rolnicy (właściciele gruntów) stanowili ok. 12% członków PZPR w powiecie, w 1971 r. było ich 338, 

patrz: APO, 1152/103, Ocena rozwoju mrągowskiej organizacji partyjnej w oparciu o roczną ankietę statystyczną 
za okres 01.01.1971 – 31.12.1971, ss. 37–45.

111 APO, 1152/16, Analiza wzrostu i rozbudowy organizacji partyjnej za rok 1951 w pow. Mrągowo, 
ss. 187–198.

112 APO, 1152/9, Referat sprawozdawczy na powiatową konferencję przedzjazdową, Mrągowo 28 wrze-
śnia 1968 r.

113 Dużo zależało od przyjętej metodologii statystycznej, niemniej obliczano, że o ile chłopi stanowili ok. 
31% w końcu 1950 r. o tyle w 1972 r. już tylko nieco ponad 11% członków PZPR w pow. Mrągowo, patrz: APO, 
1152/16, Analiza wzrostu i rozbudowy organizacji partyjnej za rok 1951 w pow. Mrągowo; APO, 1152/14, Referat 
sprawozdawczy na XVI konferencję sprawozdawczo-wyborczą, Mrągowo, 20 stycznia 1973 r.

114 W 1970 r. najwyższy wskaźnik upartyjnienia (98%) odnotowano w MO, w prokuraturze powiatowej 
upartyjnienie wynosiło 50% zatrudnionych (do PZPR należeli wszyscy prokuratorzy), w sądzie powiatowym – 
22%, (do Partii należało 3 na 4 sędziów). W Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej upartyjnienie wynosiło 25%; 
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całego czterdziestolecia istnienia Partii. Jakkolwiek bowiem nie wahałby się udział 
urzędników w składach członkowskich, zawsze stanowili oni grupę najliczniejszą. 
W mrągowskim KM, najistotniejszej po likwidacji KP strukturze lokalnej, w latach 
80-tych udział pracowników umysłowych zbliżał się do 75% wszystkich członków 
organizacji. W 1987 roku upartyjnienie pracowników fizycznych wynosiło nie-
spełna 5%. Średnie upartyjnienie w zakładach pracy Mrągowa wynosiło 11%, przy 
czym najwyższe było w resorcie spraw wewnętrznych (w oświacie ~18%; budow-
nictwie ~10%, przemyśle ~7%, ochronie zdrowia ~5%)115. Fatalnie dla PZPR przed-
stawiała się sprawa aktywizacji młodzieży, jedynie ok. 2% osób z tej grupy należało 
do Partii, chociaż nadal co czwarty z mieszkańców miasta w wieku lat 18–29 nale-
żał do ZSMP. Objawem słabnącej pozycji PZPR w okresie po wprowadzeniu stanu 
wojennego był fakt że ok. 35% członków PZPR nie wstąpiło do nowych, utworzo-
nych w ramach „normalizacji” związków zawodowych, pomimo istnienia partyj-
nych uchwał obligujących ich do tego116.

Jednym z podstawowych narzędzi władzy PZPR był tzw. system nomen-
klaturowy, tj. zasada obsadzania wszelkich istotniejszych stanowisk (nie tylko 
kierowniczych) wyłącznie za zgodą i akceptacją właściwych organów partyjnych. 
I chociaż rację ma Andrzej Paczkowski, że nomenklatura jako jednolity system 
kontroli aparatu państwowego mogła powstać dopiero po 1948 roku117, to jej ele-
menty funkcjonowały od zarania Polski Ludowej. PPR od samego początku swo-
ją siłę oddziaływania mierzyła stanowiskami, jakie zajmowali jej członkowie118. 
W lipcu 1946 roku Partia miała w Starostwie nie tylko Starostę i wicestarostę, ale 
również cztery referentki, cztery „siły kancelaryjne” i dwóch woźnych119. „W tere-
nie” w tym samym czasie PPR posiadała ośmiu wójtów i 14 sołtysów. Rok później 
(V 1947 r.) w  szeregach organizacji znajdowało się siedmiu wójtów i tyluż se-
kretarzy gmin oraz 36 sołtysów120 (w całym powiecie było wówczas 9 gmin i 112 
sołectw). Ale już wcześniej PPR mogła uznać, że przejęła stery wszystkich naj-
ważniejszych punktów władzy w powiecie121: w jej rękach były, poza ww., m.in. 
w przedsiębiorstwach budowlanych 11–13%, najniższe było w placówkach służby zdrowia, patrz: APO, 1152/95, 
Informacja zespołu administracyjnego KP PZPR o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w pow. Mrągo-
wo, Mrągowo 24 luty 1970 r., ss. 100–119; APO, 1152/12, Sprawozdanie KP PZPR Mrągowo na XV konferencję 
sprawozdawczo-wyborczą, Mrągowo 19 grudnia 1970 r., ss. 23–84.

115 APO, 1166/19, Protokół plenum KM PZPR Mrągowo z 26 lutego 1988 r.
116 APO, 1166/9, Protokół miejskiej konferencji sprawozdawczej, Mrągowo 02 marca 1985 r.
117 A. Paczkowski, System nomenklatury w: Centrum władzy w Polsce 1948–1970, pod red. A. Paczkowski, 

Warszawa 2003, ss. 115–140.
118 Np. Starosta Krzewiński zapewniał, że „przedsiębiorstwa przemysłowe jak: młyny i gorzelnie przejęte 

będą przez partię, gdy tylko zjawią się ludzie odpowiedni do ich obsadzenia”, cyt. za: APO, 1083/3, Protokół nr 3 
posiedzenia KP PPR Mrągowo z 11 sierpnia 1945 r., s. 3.

119 APO, 1083/7, Ankieta sprawozdawcza KP PPR [Mrągowo] za lipiec 1946 r., s. 35.
120 APO, 1083/7, Pismo do WK PPR Olsztyn [stan organizacyjny PPR w powiecie Mrągowo], Mrągowo 05 

maja 1947 r., ss. 91–96,
121 APO, 1083/7, Sprawozdanie KP PPR Mrągowo za marzec 1947 r., ss. 80, 81.
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stanowiska: przewodniczącego PRN, szefa PUBP i komendanta powiatowego 
MO. Na jesieni 1947 roku Partia obliczała, że „odcinek administracyjny został 
obsadzony w 70% przez członków PPR”122. Wśród nowych zdobyczy znajdował 
się wówczas fotel burmistrza Mikołajek. Zajął go (chociaż na krótko) członek 
PPR, poprzednio przewodniczący MRN Mikołajki, Kazimierz Ścięgorz. Wice-
burmistrzem w tym mieście został inny członek PPR, Bolesław Ambroziewicz 
(wcześniej p.o. sekretarza Zarządu Miejskiego123). Burmistrzem Mrągowa pozo-
stawał (od 1945 r.) Feliks Guis, członek PPS. We wszystkich powołanych latem 
1946 r. radach narodowych powiatu PPR obsadziła 32 z 66 mandatów.

W swoim dojrzałej postaci (1970 r.) wykaz nomenklaturowy dla powiatu obej-
mował 265 stanowisk (bez uwzględnienia funkcji partyjnych)124. Najwięcej, 138 leżało 
w gestii egzekutywy KP, 45 zatwierdzał Sekretariat KP, a 82 opiniowali sekretarze re-
sortowi KP (organizacyjny – 17, rolny – 6, propagandy – 59). Lista nomenklaturowa 
podzielona była na piony i branże; najliczniejsze grupy stanowisk dotyczyły produkcji 
rolnej (58) i aparatu rad narodowych. Aby uświadomić zasięg oddziaływania systemu 
można dla przykładu podać, że w nomenklaturze znajdowali się wszyscy kierownicy 
szkół podstawowych, urzędów pocztowych, przewodniczący organizacji społecznych 
(ZNP, ZHP, LOK, PCK, LZS, ZMS, ZMW), a także kierownik apteki, ogniska artystycz-
nego i archiwum państwowego. Po likwidacji KP kompetencje wynikające z wykazów 
nomenklaturowych przeszły na komitety miejskie i gminne PZPR125. W 1979 roku 
w nomenklaturze KM PZPR Mrągowo było przynajmniej 91 stanowisk (bez stanowisk 
zastrzeżonych przez KW i bez funkcji partyjnych)126. W 1985 roku, po zakończeniu od-
budowywania systemu, Partia ustaliła 49 stanowisk kierowniczych w mieście objętych 
rekomendacją instancji127, trzy lata później było ich 56128.

PZPR w kryzysie

Wśród regularnych kryzysów dotykających partię rządzącą PRL, w Mrą-
gowie wyraźnie zaznaczyły się dwa: Październik 1956 roku i „solidarnościowy 

122 APO, 1083/7, Sprawozdanie KP PPR Mrągowo za listopad 1947 r., ss. 124–131.
123 APO, 1083/7, Sprawozdanie KP PPR Mrągowo za grudzień 1947 r., ss. 132–142.
124 APO, 1152/95, Plan realizacji wytycznych Sekretariatu KC ws. zasad i trybu opiniowania kadr objętych 

nomenklaturą instancji partyjnych, Mrągowo 20 stycznia 1970 r., ss. 52–68. W 1973 r. sam KP PZPR Mrągowo 
dysponował listą 184 stanowisk nomenklaturowych, APO, 1152/14, Sprawozdanie KP PZPR Mrągowo z kadencji 
1970-1972 na XVI konferencję sprawozdawczo-wyborczą, Mrągowo 20 stycznia 1973 r., ss. 23–70.

125 APO, 1141/1736, Wykaz stanowisk objętych nomenklaturą KC, KW, KM, KD, KMG, KG/KZ, [1976 r.], 
ss. 5–20. 

126 APO, 1166/17, ss. 68–71.
127 APO, 1166/9, Protokół miejskiej konferencji sprawozdawczej, Mrągowo 02 marca 1985 r.
128 APO, 1166/19, Protokół posiedzenia plenum KM PZPR Mrągowo z 26 lutego 1988 r.
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karnawał” lat 1980/81. Wydaje się, że Poznański Czerwiec ’56, podobnie jak 
Grudzień ’70, uszedł uwadze tutejszych towarzyszy129, natomiast Marzec ’68 dla 
mrągowskiej PZPR zogniskował się w personalnym konflikcie pomiędzy Przewod-
niczącym PPRN Marianem Piwońskim a I sekretarzem KP Witoldem Słowikowem. 
Sprawę rozstrzygnąć musiała instancja wojewódzka, a zakończyła się ona utratą 
stanowiska przez obydwu oponentów130. Tłumacząc na plenum KP interwencję 
KW, jeden z jej sekretarzy – Andrzej Fornal – mówił m.in., że część pracowników 
aparatu państwowego w Mrągowie „w czasie agresji Izraela na kraje arabskie wbrew 
oficjalnej linii politycznej naszego rządu poparła agresywny kurs polityki Izraela”, 
a sam Przewodniczący Piwoński winien był lekceważenia sprawy „masówek po-
tępiających Izrael”131. Sprawa nie miała dalszych konsekwencji; plenum KP w od-
rębnym adresie wyraziło dla „tow. Wiesława pełne poparcie w działaniu na rzecz 
oczyszczenia aparatu partyjnego i państwowego z wszelkiej maści opozycjonistów 
i wrogów”132.

Rebelia społeczna roku 1956 dla PZPR oznaczała również poważny wewnętrzny 
kryzys organizacyjny. Wśród jego przejawów wyróżnić można dwa dominujące wątki: 
szybko postępującą dezintegrację struktur oraz nie mający precedensu wybuch wolne-
go słowa. Pierwszy z owych wątków daje się zobrazować liczbami: między początkiem 
1956 roku a końcem 1958 roku z organizacji mrągowskiej ubyło 339 towarzyszy, a więc 
25 % stanu. Komisje weryfikujące członków Partii w okresie październik 1956 – marzec 
1959 roku wykluczyły bądź skreśliły z wykazów członkowskich 274 osoby133. W tym 
samym okresie akcesy do PZPR były rzadkością, a przyjęcia w szeregi śladowe; partyj-
ne przybudówki (LK, ZBoWiD, TPPR) faktycznie zaprzestały działalności, organizacje 
młodzieżowe (poza ZHP) nie istniały; rozwiązały się wszystkie rolnicze spółdzielnie 
produkcyjne w powiecie – flagowe instytucje ustroju. W gruzach leżała tzw. dyscyplina 
partyjna, np. składki opłacało zaledwie ok. 50% członków134.

Równie poważne były zmiany personalne: w wyniku wyborów przeprowadzo-
nych w listopadzie1956 roku, stanowiska utraciło 3 z 4 sekretarzy, 9 z 11 członków 
egzekutywy oraz 28 z 41 członków Komitetu135. Jednocześnie należy zaznaczyć, że 
zmiany personalne trudno uznać za rewolucyjne: „nowy” I sekretarz KP Henryk Kluf 
był sekretarzem propagandy KP poprzedniej kadencji. Rewolucyjny nie był też spo-

129 APO, 1152/20, Protokół posiedzenia plenum KP PZPR Mrągowo z 16 sierpnia 1956 r., ss. 76–83.
130 M.T. Korejwo, Sprawa Słowikowa-Piwońskiego. Przyczynek do wydarzeń Marca 1968 r. w woj. olsztyń-

skim, Mrągowskie Studia Humanistyczne, t. 6–7, 2004/2005, ss. 190–198. 
131 APO, 1152/30, Protokół posiedzenia nadzwyczajnego plenum KP PZPR Mrągowo z 11 kwietnia 

1968 r., ss. 73–77.
132 APO, 1152/30, List uczestników plenum KP PZPR Mrągowo do Tow. [sic!] Władysława Gomułki, 

Mrągowo 11 kwietnia 1968 r., s. 78.
133 APO, 1152/5, Protokół IX konferencji sprawozdawczo-wyborczej, Mrągowo, 10 styczeń 1959 r.
134 APO, 1152/5, Protokół IX konferencji sprawozdawczo-wyborczej, Mrągowo, 10 styczeń 1959 r.
135 APO, 1152/4, Protokół [VII] konferencji sprawozdawczo-wyborczej, Mrągowo 24/25 listopada 1956 r.
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sób przeprowadzenia zmiany: jeszcze na październikowym plenum „stary” sekretarz 
(Kramkowski) obronił swoje stanowisko136, chociaż to właśnie w takim trybie do-
konywano zmian w innych ogniwach partyjnych137. W Mrągowie dokonały się one 
dopiero na późniejszej o miesiąc konferencji sprawozdawczo-wyborczej (24/25 XI). 
Wyraźnie natomiast buntowniczy charakter miała postawa członków Partii, którzy 
w sposób dosadny i często bardzo konkretny opisywali rzeczywistość. Krytyczne wy-
stąpienia towarzyszy na plenum z 30 października i ww. konferencji dotyczyły w rów-
niej mierze spraw ogólnokrajowych, co stosunków wewnętrznych w Partii. Ostro 
krytykowano łamanie statutu PZPR poprzez narzucanie rozwiązań i ludzi przez in-
stancję wojewódzką, dyrektywny sposób zarządzania organizacją przez aparat par-
tyjny, hegemoniczną pozycję byłego szefa mrągowskiego PUBP, sprowadzenie roli 
organów kolegialnych KP do wyrażania milczącej, bezdyskusyjnej oraz jednomyślnej 
aprobaty. Wykazywano też bierność instancji mrągowskiej wobec dokonujących się 
w Polsce przemian. Dyskusje były żywiołowe, pełne polemik i ataków osobistych. 
Ewolucja postaw wyrażała się doskonale w porzuceniu niedawnych zwyczajów: głoso-
wania przestały być jednomyślne, a kandydatury na partyjne stanowiska pozbawione 
konkurencji. W głosowaniu z 30 października na każde z trzech stanowisk sekreta-
rzy wystawiono po dwóch kandydatów. Na konferencji listopadowej kandydatów na 
I sekretarza było aż czterech, głosowanie – rzecz dotąd niebywała – tajne, a zwycięzca 
(Kluf) nie zebrał nawet 50% głosów138. Znamienne, że tym razem zmiany w składach 
egzekutywy, Sekretariatu i KP dokonywały się bez tradycyjnych rekomendacji wy-
słanników KW. Fakt też, że odwrót od Października był błyskawiczny, już w styczniu 
1957 roku w organizacji mrągowskiej przewagę miały głosy o „warcholskiej” natu-
rze niedawnych dyskusji, o narażaniu Polski na konflikt z ZSRS („[…] pamiętamy 
rok 45–46 – co byśmy sami zrobili, żeby nie wojsko radzieckie[?]”)139. Dominowało 
samozadowolenie z powodu wyhamowania rewolucyjnej fali: „w pow. mrągowskim 
reakcja społeczeństwa w dniach polskiej rewolucji październikowej była w zasadzie 
pozytywna i kierowana przez partię”140. Kiedy w listopadzie 1957 roku trzeba było 
wybrać nowego sekretarza KP, decydujące znaczenie miało wskazanie egzekutywy 
olsztyńskiego KW, chociaż trzeba przyznać, że rozważano i inne kandydatury, a gło-
sowanie nie było jednomyślne141. Dobitną oznaką powrotu do starych przyzwyczajeń 

136 APO, 1152/20, Protokół posiedzenia plenum KP PZPR Mrągowo z 30 października 1956 r., ss. 89–107.
137 Na plenum (KC) stanowisko I sekretarza objął nie tylko Władysław Gomułka, ale też np.: w KW PZPR 

Olsztyn Stanisław Tomaszewski (26 X), a w KP PZPR Olsztyn Jan Gerant (28 X). 
138 Rozkład głosów: Jaske – 10, Kaźmierczak – 1, Kluf – 33, Staroń – 25, APO, 1152/4, Protokół [VII] 

konferencji sprawozdawczo-wyborczej, Mrągowo 24/25 listopada 1956 r.
139 APO, 1152/20, Protokół posiedzenia plenum KP PZPR Mrągowo z 31 stycznia 1957 r.
140 APO, 1152/21, Ocena wyborów do sejmu zaproponowana przez egzekutywę KP na plenum KP Mrą-

gowo w dniu 31 stycznia 1957 r., ss. 9–16
141 Za kandydatem KW PZPR w Olsztynie Kubickim głosowało 34 osoby, wstrzymało się 6, jedna była 

przeciw, patrz: APO 1152/21, Protokół poszerzonego plenum KP PZPR Mrągowo z 16 listopada 1957 r., ss. 62–73.
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były głosy członków plenum, wspominających z wyraźnym potępieniem jesień 1956 
roku, kiedy to – jak głoszono – nadmiar kandydatów podzielił organizację. Bez opo-
rów przyjęto więc wniosek o nie wysuwanie więcej niż jednego kandydata na waku-
jące stanowisko I sekretarza. Sprawy wróciły w stare tryby.

Lata 1980–1982 to dla PZPR kolejny poważny kryzys organizacyjny. Inny od 
wcześniejszych w tym sensie, że Partii nie udało się odtworzyć poprzedniej świetno-
ści. Jeszcze w połowie 1979 roku PZPR na ziemi mrągowskiej miała 2358 członków, 
w końcu 1981 roku było ich już tylko 2152. Ale prawdziwe zmiany zaczęły się doko-
nywać w roku następnym: po wprowadzeniu stanu wojennego, w całym 1982 roku 
odnotowano zaledwie 17 przyjęć w szeregi, jednocześnie z Partii usunięto 237 człon-
ków. W  liczbach względnych największe straty odnotował KG PZPR w  Pieckach 
(20%), który znalazł się tym samym w grupie najbardziej poszkodowanych w skali 
województwa. KM Mrągowo stracił ok. 10% członków, KG w Sorkwitach ok. 13%, 
a najmniej, bo tylko ok. 3,5%, KG Mrągowo142. W sumie, z PZPR do końca 1982 roku 
ubyło ok. 15% członków w porównaniu z okresem sprzed solidarnościowego „kar-
nawału”. Nie są to jeszcze dane szokujące: w skali województwa Partia straciła 20% 
członków, ale topnienie szeregów trwało nadal (udało się je zahamować dopiero 
w  1986 r.): do końca 1984 roku organizacja mrągowska straciła prawie 27% sta-
nu (wobec punktu wyjściowego z czerwca 1980 r.), czyli więcej niż wynosiły straty 
w skali województwa (~ 25%)143.

Dla struktur mrągowskich Partii okres pomiędzy jesienią 1980 roku a wio-
sną 1982 roku oznaczał nade wszystko chaos. Jednym z jego przejawów były liczne 
zmiany na stanowisku I sekretarza KM. W maju 1981 roku ze stanowiska odszedł 
Henryk Zielonka144, na jego miejsce plenum KM obrało Juliana Osieckiego145, ale 
zrezygnował on z tego stanowiska na pierwszym plenum po wprowadzeniu sta-
nu wojennego (16 II 1982 r.)146. Jego miejsce, zaledwie na miesiąc, zajął Stefan 
Kużdżał147. W obu przypadkach objęcie tak istotnej funkcji było raczej dziełem 
przypadku niż świadomie przeprowadzoną zmianą148. W Mrągowie brakowało po 

142 Informacja o rozwoju wojewódzkiej organizacji partyjnej w okresie od 30 VI 1981 r. do 31 XII 1982 r., 
Olsztyn marzec 1983 r.; APO, 1141/142, ss. 400–402;

143 APO, 1166/9, Ocena działalności KM PZPR Mrągowo za okres 03.12.1983 r. – 01.03.1985 r., ss. 1–94.
144 Henryk Zielonka – syn Józefa, ur. 30.01.1937 r. w Szemplino Wlk.; wykształcenie wyższe (średnie ?); 

I sekretarz KM PZPR Mrągowo 1975.06.07 – 1981.04.25; wcześniej m.in.: Komendant Hufca ZHP w Mrągowie, 
członek plenum KP PZPR Mrągowo (od 1970 r.), członek egzekutywy i sekretarz organizacyjny KP PZPR w Mrą-
gowie (I–VI 1975 r.); członek plenum KW PZPR Olsztyn (I 1978 – V 1981), przewodniczący MRN Mrągowo. 
W PZPR od 1954 r.

145 Julian Osiecki – ur. w 1947 r., wykształcenie wyższe; działacz PCK; I sekretarz KM PZPR Mrągowo 
25.04.1981 – 16.02.1982; członek plenum KW PZPR (V 1981 – I 1984 r.); wcześniej członek egzekutywy POP 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mrągowie. W PZPR od 1968 r. W latach 80-tych Przewodniczący MRN Mrągowo.

146 APO, 1166/17, Protokół plenum KM PZPR Mrągowo z 16 lutego 1982 r., ss. 202–225.
147 Stefan Kużdżał – I sekretarz KM PZPR Mrągowo 16.02.1982 – 15.03.1982; w składzie plenum i egzeku-

tywy KM PZPR Mrągowo od 07 maja 1981 r. do 24 maja 1985 r.
148 Wybór Osieckiego tak skomentował Marian Piwoński: „wybraliśmy I sekretarza z braku laku, bo nikt 
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prostu chętnych do zajęcia fotela I sekretarza, stąd niezbędna okazała się inter-
wencja instancji zwierzchniej149. Decyzją Sekretariatu KW150 zajął go „oficer LWP” 
Jędrzej Chraplewski151 i utrzymywał ponad cztery lata152.

W warstwie merytorycznej okres solidarnościowego „karnawału” był zaskaku-
jąco podobny do treści głoszonych w październiku 1956 roku. Pierwszym z partyj-
nych konwentykli, na którym wyraźnie odcisnął swoje piętno kolejny z dziejowych 
przełomów, było zebranie plenarne miejskiej organizacji partyjnej w Mrągowie z 10 
października 1980 roku153. Charakterystyczne, że podczas żywiołowej dyskusji nie 
padło ani jedno zdanie nt. „S”, strajków, czy porozumień sierpniowych. Wszystkie 
bez wyjątku wystąpienia dotyczyły gospodarki miejskiej, a właściwie fatalnego jej 
stanu. Mówiono o chybionych inwestycjach, o brakach w zaopatrzeniu, złym zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami, bezdusznej i nieruchawej administracji, o rabunku pie-
niędzy publicznych. Tylko jeden z dyskutantów, i to raczej w formie dygresji, odniósł 
się krytycznie do I sekretarza, jego domniemanych nadużyciach władzy i korzystania 
z nieuzasadnionych przywilejów. Zresztą to właśnie I sekretarz KM, jakby zastępu-
jąc dyskutantów, poświęcił sprawom wewnątrzpartyjnym całe, obszerne wystąpienie. 
Jest ono o tyle istotne, że mieści w sobie wszystkie istotne wątki krytyki, jaką Partia 
poddała sama siebie po sierpniu 1980 roku: źródłem kryzysu PZPR i całego ludowego 
państwa miało być odejście od „leninowskich norm”, czyli „naruszenie zasad centra-
lizmu demokratycznego, biurokratyzacja życia partyjnego, sformalizowanie dyskusji 
i konsultacji […]”. Kolejnymi przejawami „błędu” było oderwanie się „kierownictwa 
partyjnego od rzesz członkowskich”, naruszanie zasady kolegialności w pracy par-

nie chciał nim być”, cyt. za: APO 1166/7, Protokół konferencji sprawozdawczo-wyborczej, Mrągowo 25 kwiet-
nia 1981 r.; brak chętnych potwierdza również „Sprawozdanie KM PZPR Mrągowo z działalności w kadencji 
1981–1983”, APO, 1166/8, , s. 81.

149 Takich przypadków było w województwie więcej, Z. Złakowski opisuje konferencję miejsko-gminnej 
organizacji PZPR z Biskupca, na której zabrakło kandydata na fotel I sekretarza, „W końcu pewien młody czło-
wiek otrzymał polecenie partyjne, aby przyjąć funkcję sekretarza”, Z. Złakowski, „Solidarność” olsztyńska w stanie 
wojennym i w latach następnych (1981–1989), Olsztyn 2001, s. 149.

150 Sekretariat KW PZPR Olsztyn, działał tu w oparciu o instrukcję BP KC ws. kierowania partią w warun-
kach stanu wojennego. Chraplewskiego, obejmując funkcję I sekretarza, wszedł jednocześnie w skład egzekutywy 
i plenum KM. Konferencja sprawozdawczo-wyborcza mrągowskiej organizacji partyjnej z listopada 1982 r. uznała 
tę zmianę i postanowiła traktować Chraplewskiego jako sekretarza z wyboru, APO, 1166/8, Sprawozdanie KM 
PZPR Mrągowo z działalności w kadencji 1981–1983, s. 81. 

151 Jędrzej Chraplewski – ur. w 1945 r., w PZPR od 1964 r., I sekretarz KM PZPR Mrągowo 15.03.1982 
– 22.10.1986 r. Oficer WP, który przed objęciem funkcji I sekretarza, przez 5 miesięcy wykonywał „partyjno-służ-
bowe zadania w Terenowych Grupach Operacyjnych”, cyt. za: APO, 1166/9, Protokół konferencji sprawozdawczo-
-wyborczej, Mrągowo 22 października 1986 r.

152 Ostatnim z I sekretarzy KM PZPR Mrągowo był Edward Szulc, ur. w 1935 r. w Przyroślu; wykształcenie 
wyższe administracyjne. W PZPR od 1964 r., członek plenum KP PZPR Mrągowo (I 1973 – VI 1975), członek 
plenum KM PZPR Mrągowo (1975 – V 1981) i jego sekretarz do maja 1981 r. Do składu plenum i egzekutywy KM 
PZPR Mrągowo powrócił w grudniu 1983 r.; I sekretarz KM PZPR w Mrągowie 22.10.1986 r. – 1989. W latach 
70-tych m.in.: przewodniczący Rady Nadzorczej PSS Mrągowo i przewodniczący Powiatowej Komisji Planowania 
Gospodarczego w Mrągowie; w latach 80-tych m.in. sekretarz Urzędu Miasta Mrągowa. 

153 APO, 1166/17, Protokół posiedzenia plenum KM PZPR Mrągowo z 10 października 1980 r., ss. 112–139.
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tyjnej, gabinetowy styl zarządzania („osłabienie jawności życia partyjnego”), zanik 
i tłumienie autentycznej krytyki, erupcja fasadowości, formalizmu i biurokratyzmu, 
a także bizantyjski stylu bycia ludzi władzy. Istotne jest, że zarzuty formułował czło-
wiek pozostający od kilkunastu lat w ścisłym kręgu władzy lokalnej, a sześć poprzed-
nich de facto rządził Mrągowem.

O pół roku późniejsza konferencja sprawozdawczo-wyborcza mrągowskiej 
PZPR154 była w znacznej mierze festiwalem na nowo odkrytego legalizmu: delegaci 
kwestionowali (i poddawali pod głosowanie) każdą, nawet błahą propozycję prezy-
dium, wykorzystywali do granic możliwości istniejące procedury: nawet wybór prze-
wodniczącego konferencji przebiegł w burzliwej atmosferze. Ci sami ludzie, którzy 
jeszcze kilka miesięcy wcześniej bez oporu przyjmowali narzucanie przez czynniki 
zewnętrzne najistotniejszych decyzji (np. w kwestii obsady stanowisk sekretarzy), 
teraz w trosce o wypełnienie standardów demokratycznych wymusili podzielenie 
konferencji na etapy tak, aby poznać opinie „dołów” (czyli delegujących ich POP). 
Wybory w nowych warunków oznaczały poważne zmiany: nie ostał się ani jeden 
z 4 sekretarzy, ani jeden z 11 członków egzekutywy i tylko 5 z 33 członków Komitetu.

Ferment zrodzony w sierpniu 1980 roku nie trwał długo, ostatecznie złamany 
został w grudniu 1981 roku. Sformułowana w okresie stanu wojennego ocena „kar-
nawału” była jednoznaczna: „był to czas najbardziej niebezpieczny w 35 letniej histo-
rii PZPR”155. Inspirowane z zagranicy siły antysocjalistyczne usiłowały „naszą Partię 
postawić w roli winnego, sprawcy niepowodzeń i rozczarowań narodu polskiego” ale 
PZPR, choć osłabiona liczebnie, zdołała ostatecznie stłumić kontrrewolucję. 

Do władzy wracali wypróbowani towarzysze. W wyniku pierwszych „powo-
jennych” wyborów z grudnia 1983 roku egzekutywa KM przebudowana została 
kompleksowo156, ze składu poprzedniej, obranej w maju 1981 roku, pozostało je-
dynie 2 z 11 członków (sekretarz organizacyjny Zdzisław Leszczyński157 i Miron 
Borodacz158). Ale jeszcze ciekawsza była obecność w nowym składzie takich ludzi 
jak Kazimierz Grynis, niegdysiejszy wieloletni I sekretarz KP, Edward Szulc, se-
kretarz ekonomiczny KM z okresu przedsolidarnościowego oraz Stefan Gojło159 – 
dowódca miejscowego garnizonu WP – również członek egzekutywy KM usunięty 
z władz partyjnych Mrągowa w okresie „karnawału”.

154 APO, 1166/7, Protokół miejska konferencji sprawozdawczo-wyborczej, Mrągowo 25 kwietnia 1981 r. 
155 APO, 1166/8, Protokół miejskiej konferencji sprawozdawczo-wyborczej, Mrągowo 03 grudnia 1983 r.
156 APO, 1166/8, Protokół miejskiej konferencji sprawozdawczo-wyborczej, Mrągowo 03 grudnia 1983 r.
157 Zdzisław Leszczyński – ur. w 1950 r. w Mrągowie; wykształcenie średnie techniczne. W PZPR od 

1973 r. Sekretarz organizacyjny KM PZPR Mrągowo od maja 1981 r. – 1989 r.
158 Miron Borodacz – ur. w 1930 r. w Zapałowie, wykształcenie wyższe ekonomiczne. W PZPR od 1964 r. 

Członek egzekutywy KW PZPR Olsztyn, sekretarz ekonomiczny KM PZPR Mrągowo od XII 1983 r. – 1989 r.; 
wykładowca WUML.

159 Stefan Gojło, ur. w 1941 r. w ZSRS; wykształcenie wyższe; w PZPR od 1956 r. Członek egzekutywy KM 
PZPR Mrągowo do V 1981 r. i XII 1983 r. – II 1988 r. Dowódca Jednostki Wojskowej nr 5563.
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Partia w latach 80-tych oglądana przez pryzmat wystąpień oficjalnych jawi 
się jako kompletnie oderwana od rzeczywistości. Dla przykładu: rok zabójstwa 
Jerzego Popiełuszki w Mrągowie uznano „za udany dla dalszego umacniania na-
rodowego porozumienia, stabilizacji życia społeczno-politycznego i gospodarcze-
go”160. Właśnie w 1984 roku „społeczeństwo” Mrągowa ufundowało miejscowym 
ogniwom MO i SB honorowy sztandar. Ostatnia dekada PRL to dla PZPR okres 
stagnacji organizacyjnej: po 1983 roku w Mrągowie nie powstała ani jedna POP, 
a połowa z nich należała do rzędu najmniejszych (zrzeszających do 15 osób); 2/3 
z nich przez lata nie odnotowało ani przyjęć w szeregi. Akcesje w ogóle były śla-
dowe: 16 osób w 1986 roku, 31 w 1987 roku i 23 w 1988 roku161. Jedyne co ulega-
ło wyraźnym zmianom to udział „umysłowych”: z 64,4% w 1983 roku do ~72% 
w 1988 roku162. Partia starzała się w szybkim tempie (110 na 880 członków stano-
wili emeryci i renciści), dramatycznie spadała też frekwencja na „plenach” (z ~80% 
w 1984 r. do ~60% w 1987 r.). Próby ożywienia struktur, podobnie jak uzyskanie 
przynajmniej aprobaty (jeżeli już nie żywiołowego poparcia) społeczeństwa dla 
działań władzy, nie przyniosły efektów. Fasadowe instytucje (PRON, OKON, LKP, 
‘nowe’ związki zawodowe) funkcjonowały jedynie dzięki dawnemu aktywowi, tj. 
ludziom którzy w latach 70-tych wypełniali szeregi FJN, TPPR, ZBOWiD i podob-
nych instytucji. Partia obumierała „od dołu”: udział bezpartyjnych w jej działa-
niach był śladowy, podobnie jak aktywność ogniw podstawowych („praca w POP 
wokół uchwał instancji nadrzędnych sprowadza się do [odnotowania] »zapoznano 
członków z treścią uchwały«”163). Na ostatnim zachowanym plenum mrągowskiej 
KM (17 I 1989 r.164) pojawiły się głosy o potrzebie uatrakcyjnienia form działania, 
ale samej dyskusji brakowało wigoru, żywiołowości. Braki w dokumentacji archi-
walnej nie pozwalają na odtworzenie procesu rozpadu struktur PZPR w Mrągowie. 
Ostatnia z partyjnych konferencji (26 stycznia 1989 r.) odbywała się już w cieniu 
zapadłych decyzji o przystąpieniu do budowy „pluralizmu politycznego i plurali-
zmu związkowego”165. O ciężkiej atmosferze panującej na sali świadczą słowa ów-
czesnego – ostatniego już – I sekretarza KM PZPR w Mrągowie: „[…] u dużej części 
naszych tow. ciągle żywa jest pamięć lat 1980–81, pamięć o anarchii […], pamięć 
o doznanych krzywdach i, w związku z tym wszystkim, obaw o spokój w kraju.”166 

160 APO, 1166/9, Protokół miejskiej konferencji sprawozdawczej, Mrągowo 02 marca 1985 r.
161 APO, 1166/9, Sprawozdanie z działalności miejskiej organizacji partyjnej w Mrągowie za okres od 

października 1986 r. do stycznia 1989 r., ss. 341–353.
162 patrz: APO, 1166/9, Sprawozdanie z działalności miejskiej organizacji partyjnej za okres styczeń 1984 

– wrzesień 1986 r., ss. 193–220.
163 APO, 1166/19, Protokół plenum KM PZPR Mrągowo z 26 lutego 1988 r., ss. 280–314.
164 APO, 1166/19, Protokół plenum KM PZPR Mrągowo z 17 stycznia 1989 r., ss. 356–359
165 APO, 1166/19, Wystąpienie I sekretarza KM PZPR Mrągowo Edwarda Szulca na konferencji sprawoz-

dawczej, Mrągowo 26 stycznia 1989 r., ss. 309–318.
166 Ibidem, s. 309.



128 Mariusz Korejwo

O dezorientacji natomiast – fakt, że uchwała konferencji nie odniosła się w żaden 
sposób do nadchodzącej zmiany: pojawienia się legalnej opozycji, parlamentar-
nych wyborów i końca jednowładztwa.

Mariusz Korejwo, Polnische Vereinigte Arbeitspartei im Sensburger Land 1948–1989

Zusammenfassung

Das Kreiskomitee der Polnischen Arbeitspartei in Sensburg wurde am 13. Juli 1945 gegründet. Im Dezem-
ber 1948 wurde es nach der Vereinigung mit der lokalen Organisation der Polnischen Sozialistischen Partei in das 
Kreiskomitee der Polnischen Vereinigten Arbeitspartei in Sensburg umgewandelt. Diese Struktur funktionierte 
bis zu ihrer Auflösung Mitte 1975. Nach der Auflösung des Kreiskomitees wurden alle Parteiorganisationen aus 
dem Gebiet des ehemaligen Kreises dem Wojewodschaftskomitee der Polnischen Vereinigten Arbeitspartei in 
Olsztyn untergeordnet. 

Die Zahl der Parteimitglieder wuchs im Kreis systematisch – von knapp 1,5 Tausend im Moment der 
Gründung der Polnischen Vereinigten Arbeitspartei (PZPR) bis auf über 2,6 Tausend im Moment der Auflösung 
der Einheit des Kreises. Die letzten glaubwürdigen Angaben zur Mitgliedschaft betreffen das Jahr 1988, da beliefen 
sich die Zahlen der PZPR-Miglieder auf 1,8 Tausend. Über die größte Parteiorganisation verfügte das Stadtkomi-
tee in Sensburg, zu dem 40–50% aller Parteimitglieder aus dem beschriebenen Gebiet gehörten. 

Die Sensburger Organisation der PZPR erlebte zwei schwere Organisationskrisen: im Jahr 1956 und in 
den Jahren 1980–1982. Die zweite brachte Verluste mit sich, die nicht wieder gutzumachen waren. Einzelne Ein-
heiten haben sogar bis zu 20 % Mitglieder verloren, in der Organisation herrschte Chaos, es fehlte an Menschen, 
die freiwillig Parteifunktionen ausgeübt hätten. Der Zerfall der Organisation wurde in den Jahren 1984–1986 
verhindert. In den letzten Existenzjahren der PZPR (1987–1989) blieben nur Führungsstrukturen, die sog. Komi-
tees, aktiv. Die Grundeinheiten beendeten ihre Tätigkeit viel früher, noch vor der formellen Auflösung der Partei.

Übersetzt von Alina Kuzborska

Mariusz Korejwo, The Polish United Workers’ Party in the district of Mrągowo in 1948–1989

Summary 

The Poviat Committee of the Polish Workers ‘Party in Mrągowo was established on July 13, 1945. In 
December 1948, after joining the local organization of the Polish Socialist Party, it transformed into a Poviat 
Committee of the Polish United Workers’ Party in Mragowo. This structure functioned until mid-1975, when it 
was dissolved. After the liquidation of the district committee, all party organizations from the area of   the abolished 
Poviat were subordinated to the Provincial Committee of the PZPR in Olsztyn.

The total number of party members in the Poviat was systematically increasing from less than 1500 at the 
time of the establishment of the PZPR, to over 2600 at the time of the Poviat’s liquidation. The last reliable data 
from 1988 regarding the number of PZPR members was 1800. The largest party organization had the PZPR Mu-
nicipal Committee in Mrągowo, gathering 40–50% of all party members in the aforementioned area.

The PZPR organization in Mrągowo experienced two major organizational crises: in 1956 and in the years 
1980–1982. The second of them brought losses, which proved to be impossible to mitigate. Individual branches 
lost up to 20% of their members, there was chaos in the organization and there were no people willing to perform 
party functions. The disintegration of the organization was halted in 1984–1986. In the last years of the PZPR 
(1987–1989) only its superior structures, i.e. committees, were active. The basic branches ceased operations well 
before the formal dissolution of the party.

Translated by Aleksander Pluskowski

Dr Mariusz Korejwo
Archiwum Państwowe w Olsztynie
mtkorejwo@wp.pl
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Działo się to 250 lat temu. Ignacy Krasicki, 37 biskup warmiński z prawem 
używania tytułu książęcego, senator Rzeczypospolitej, prezes Stanów Ziem Pru-
skich pojawił się na Warmii pięć miesięcy po otrzymaniu sakry, tzn. w maju 1767 
roku. W Butrynach, na granicy diecezji, został uroczyście powitany przez repre-
zentantów wszystkich stanów. Kapituła przyjęła młodego biskupa chłodno, źle do 
niego był usposobiony sufragan, Bawarczyk Karl Friedrich Zehmen.

Rok 1767 był dla Krasickiego trudny i z innego powodu – konfederacji dysy-
denckich inspirowanych przez Rosję. W marcu zawiązała się konfederacja w Toru-
niu. Wielkie miasta Prus Królewskich żądały autonomii, co kłóciło się z intencjami 
polityki królewskiej. W drugiej połowie czerwca szlachta katolicka zawiązała kon-
federację w Radomiu pod laską Karola Radziwiłła „Panie Kochanku” gromadzącą 
katolików, którym przyświecały różne intencje – niechęć do innowierców, niechęć 
do króla, protest przeciwko ingerencji Rosji w sprawy państwa polskiego. Radziwiłł 
zwrócił się do XBW z propozycją przystąpienia do tego ruchu1. Krasicki stanął na 
rozdrożu, zwlekał z decyzją miesiąc. Wreszcie w sierpniu wraz z pięcioma bisku-
pami przystąpił do konfederacji, z zastrzeżeniem wierności królowi2. Ambasador 

1 List Karola Radziwiłła do Ignacego Krasickiego, Radom, 23 VII 1767, w: Korespondencja Ignacego Kra-
sickieg, Z papierów L. Bernackiego wyd. i oprac. Z. Goliński, M. Klimowicz, R. Wołoszyński, pod red. T. Mikul-
skiego, t. 1, Wrocław 1958, ss. 179–180 (dalej KIK).

2 Z. Goliński, Kalendarz życia i twórczości Ignacego Krasickiego, do druku przygotowała i wstępem opa-
trzyła M. Górska, t. 1, Poznań 2011, s. 239 (dalej Kalendarz).

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2018, nr 1(299)
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rosyjski Mikołaj Repnin naciskał, aby biskupi odstąpili od swej deklaracji3, ale oni 
tego nie zrobili.

Jesienią 1767 roku rozpoczął się w Warszawie sejm nadzwyczajny pod wę-
złem konfederacji radomskiej, sejm zwany repninowskim, a to z tej przyczyny, że 
ambasador rosyjski nadał ton pracom parlamentu. Zażądał wyłonienia delegacji 
sejmowej, która miała doprowadzić na terenie Rzeczypospolitej do zrównania 
w prawach dysydentów z katolikami. Powstała opozycja, na czele której stanął bi-
skup krakowski Kajetan Sołtyk. 

Doszło do spotkania króla, Repnina, prymasa Gabriela Jana Podoskiego, Sołty-
ka i innych senatorów, wśród których był XBW. Ambasador wyraził swoje niezado-
wolenie, bo opozycja sejmowa stanowiła przeszkodę w realizacji polityki Petersburga. 
Kiedy zastraszanie nie pomogło, użył siły i kazał porwać czterech najaktywniejszych 
oponentów i wywieźć do Kaługi nad Oką. Król nie protestował. Krasicki czuł się 
jak w pancerzu, bo aktywni na sejmie posłowie Prus Królewskich, broniący swych 
przywilejów i praw, sprawiali kłopot Repninowi i królowi, a biedny prezes Stanów 
Ziem Pruskich „stawiał się” ambasadorowi, nie chciał też słuchać Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego, który oczekiwał spolegliwości wobec Repnina; biskup nie zyskał 
jednak poklasku u posłów. Zastraszanie jest sprawdzoną metodą zmuszania do po-
słuchu. Posłowie Prus Królewskich ulegli dopiero wówczas nakazowi powołania ko-
misji sejmowej, kiedy ich dobra zagrożone zostały najazdem wojsk rosyjskich.

Metody działania Repnina w Polsce, uległość króla przyczyniły się do wy-
buchu konfederacji barskiej w marcu, po zakończeniu sejmu repninowskiego. Pe-
tersburg był zainteresowany wojną domową. Ambasador rosyjski nakazał królowi 
niepodległego państwa zwołać radę senatu na 24 marca 1768 roku. Senatorowie 
mieli zadecydować, czy wysłać do Baru posłów – rozjemców, czy wezwać przeciw-
ko konfederatom wojska rosyjskie. Krasicki, jako jeden z osiemnastu senatorów 
wystąpił w obronie konfederatów:

W tym okropnym Rzeczypospolitej stanie po obywatelsku radzić WKMci 
i sądzić inaczej nie mogę, jako iż skonfederowani obywatele przy wierze i wolno-
ści bracia nasi, krew nasza, powinni mieć względy sprawiedliwe, bo gdy pomoc 
jest zagraniczna, z nimi radzić, aby ich znosić, lub o nowe przeciwko onym posił-
ki prosić, jest nie tylko narodowi przeciwnym, ale i na samych siebie bezwzględ-
nym. Uchowaj zaś Boże, gdyby się im noga powinęła, to słuszne politowanie nad 
nimi i chwała dla onych, że chcieli byli [!] o wolność i wiarę mężni4.

3 S. Lubomirski, Pod władzą księcia Repnina. Ułamki pamiętników i dzienników historycznych (1764–
1768), oprac. i wstęp J. Łojek, Warszawa 1971, ss. 123–124. Przy omawianiu atmosfery panującej na sejmie (5 X 
1767 – 5 III 1768) korzystam z tego źródła. 

4 Cyt. za: S. Lubomirski, op. cit., ss. 79–180.
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Stanisław Lubomirski, marszałek wielki koronny, zanotował w swoim pa-
miętniku reakcję króla na zachowanie swego pupila:

Książę biskup warmiński, że na wczorajszej senatu radzie zdanie swoje 
przeciwne insynuacji dworu i księcia Repnina wyraził, z tej przyczyny JKMość 
wokowawszy go do gabinetu swego oświadczył mu swoje nieukontentowanie5. 

Cztery dni później Krasicki wziął udział w posiedzeniu dotyczącym prowin-
cji pruskiej. Wraz ze Stanisławem Lubomirskim, wojewodą pomorskim Jerzym 
Flemmingiem i marszałkiem konfederacji toruńskiej Augustem Goltzem omawiał 
kwestie podatkowe, mennicze, termin sejmiku w Malborku6. „Wiadomości War-
szawskie” informowały, że w sobotę, 9 kwietnia, biskupi Antoni Ostrowski, Ignacy 
Massalski i Ignacy Krasicki wyjechali do swoich diecezji7.

Sytuacja w prowincji pruskiej była skomplikowana i dramatyczna. Silniejsze 
stawały się wpływy barzan. Informował o tym XBW opat oliwski Jacek Józef Ry-
biński, notabene jego wuj, a Aleksy Husarzewski, komisarz królewski w Gdańsku, 
tak napisał do Krasickiego w sprawie mającego się odbyć sejmiku ziem pruskich:

Trzeba jeszcze rozważyć, że nie będzie tam dla Waszej Przewielebności 
wyboru. Szach albo mat, przyjdzie się jasno zdeklarować bądź po stronie szlach-
ty katolickiej, bądź na rzecz dysydenckiej. Jakkolwiek Wasza Przewielebność się 
zdecyduje, zawsze źle dla Niego będzie. Uszłoby jeszcze, gdybyś już miał zaufanie 
w prowincji, ale Wasza Przewielebność wie, że dopiero zacznie je sobie zaskar-
biać. Jakaż perspektywa dla Waszej Przewielebności na przyszłość! Może jednak 
rozwaga podda Ci jakowyś wybieg, aby wilk był syty i owca cała! Pragnę tego 
z uwagi na szczery udział, jaki biorę we wszystkim, co dotyczy Waszej Przewie-
lebności, i na niezłomne przywiązanie, które mam zaszczyt żywić ku Niemu.

Kości rzucone! Cesarzowa Rosji postanowiła, że konfederacja barska ma 
być rozbita. I będzie rozbita, jeżeli jakiś anioł zagłady się nie ukaże, lecz anioły nie 
zjawiają się, odkąd są w użyciu armaty i muszkiety8.

O ruchach politycznych w Prusach był zapewne informowany Repnin. Alek-
sy Husarzewski pisał do regenta gabinetu króla, Jacka Ogrodzkiego:

5 Ibidem, ss. 180–181.
6 J. Dygdała, Prusy Królewskie w dobie konfederacji barskiej 1768–1772, Zapiski Historyczne, 1985, z. 1, 

s. 20.
7 Kalendarz, t. 1, s. 261.
8 List pisany z Gdańska 29 kwietnia 1768 r. (KIK, t. 1, s. 196).
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Starosta Grudziądzki [Goltz – K. S.] wie o wszystkim i sądzę, że doniesie 
o tym księciu Repninowi9.

XBW w towarzystwie trzech kanoników: Tomasza Szczepańskiego, Teodo-
ra Lutomskiego i Andrzeja Pląskowskiego udał się jednak do Malborka na sejmik 
generalny, ale ten nie odbył się, bo szlachta zbojkotowała sejmiki powiatowe i wo-
jewódzkie10.

Sytuacja biskupa była nie do pozazdroszczenia. Chcieli go pozyskać konfede-
raci barscy. Kontakty z Warszawą od czasu jego wystąpienia w senacie były chłod-
ne, oficjalne. Bawarczyk, Karol Zehmen, sufragan warmiński, spiskował przeciwko 
swemu zwierzchnikowi. Osaczony Krasicki postanowił wyrwać się z pułapki. 
Zwrócił się do króla z prośbą o pozwolenie na wyjazd za granicę. List podróżny 
otrzymał 8 grudnia 1768 roku11 i w marcu wyruszył w kilkumiesięczną podróż dla 
poratowania zdrowia (tak brzmiał oficjalny powód)12. Bratanek biskupa, Ignacy, 
wspominał, że stryj

podczas konfederacji barskiej, nie chcąc oczywiście do niczego należeć, 
wyjechał do Paryża; nierad był okazać królowi swą niewdzięczność za tyle ode-
branych od niego łask. Mając wielu krewnych i przyjaciół w konfederacji, po jej 
rozproszeniu pomimowolnie świadczył i wspierał biednych swoich współroda-
ków, bardziej z miłosierdzia niż przez przeciwstawianie się królowi, któremu był 
wdzięczny13.

Krasicki w drodze do Francji zatrzymał się w Berlinie i tu, dzięki Joannie 
z Sułkowskich Sapieżynie, poznał szambelana królowej pruskiej, luteranina, hra-
biego Ernsta Ahaswerusa Heinricha Lehndorffa, właściciela Sztynortu nad Mam-
rami14. Znajomość ta z czasem rozwinie się w przyjaźń. Będzie to świetlisty punkt 
w kontaktach warmińsko-pruskich XBW. 

Prusy coraz bezczelniej zachowywały się wobec Warmii. Szczepański, za-
rządzający diecezją pod nieobecność Krasickiego, zastraszony przez Prusaków, 
odmówił współpracy z konfederatami barskimi, którzy o to zabiegali15. Prusacy nę-
kali Warmię kontrybucjami, przemarszami wojsk, kordonem sanitarnym, „wojną 

9 Ibidem. 
10 Kalendarz, t. 1, s. 269.
11 Ibidem, s. 288.
12 A. Szorc, Ignacy Krasicki na Warmii 1766–1772. Przekazy źródłowe, cz. II: 1769–1772, Olsztyn 2002, 

dokument nr 44.
13 Cyt. za: Z. Goliński, Ignacy Krasicki, Warszawa 1979, s. 216.
14 Stało się to pod koniec marca 1769 r., o czym wspomina w swym Dzienniku Lehndorff, zob. Kalendarz, 

t. 1, s. 293.
15 A. Szorc, op. cit., cz. II, dokumenty nr 42, 43.
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cłową”, a nawet zażądali wydania katastru podatkowego. Krasicki miotał się jak 
ryba w sieci. Król daje instrukcję, jak kapituła powinna odpisać Janowi Frydery-
kowi Domhardtowi na jego żądanie wydania katastru warmińskiego. Prusakom 
pomógł ich tajny współpracownik Zehmen, który udostępnił dokumenty16. Kra-
sicki w czerwcu 1772 roku dowiedział się od księcia pruskiego Henryka, brata Fry-
deryka II, o rozbiorze Polski17. Interweniuje u papieża Klemensa XIV, ale ten nie 
mając rozeznania w sytuacji, szukał pomocy dla Warmii u cesarzowej Marii Teresy. 
W Petersburgu podpisano akt rozbiorowy w sierpniu 1772 roku. Od 13 września 
Warmię zagarnęły Prusy. Biskup został pozbawiony władzy świeckiej, stał się pod-
danym Fryderyka II, dochody zmniejszono mu o dwie trzecie , musiał prosić króla 
pruskiego o zezwolenie na wyjazd do Polski, kontakty z Watykanem miały odby-
wać się za pośrednictwem Prus.

XBW napisał list do kapituły zalecający wierność Rzeczypospolitej, a zakres 
lojalności wobec Prus do rozważenia we własnym sumieniu. Do złożenia homa-
gium Fryderykowi II wydelegował prusofila Zehmena.

Krasicki doznał ogromnego wstrząsu po zaborze Warmii przez Prusy we 
wrześniu 1772 roku. Do swego notatnika nieprzeznaczonego do druku wpisał po 
łacinie wiersz – Epitaphium Libertatis Polonae18, w którym podawał przyczynę 
utraty najwyższej wartości narodu – wolności i winnych zaistniałej sytuacji:

NAGROBEK WOLNOŚCI POLSKI

Zrodzona wskutek zbytniej łaskawości królów, 
Powiększona zbytnią pychą senatorów,
Uciemiężona zbytnią swawolą szlachty,
Zhańbiona zbytnią chciwością wszystkich 
Wolność
W końcu popadła w jarzmo.
Polityka władcy, małoduszność magnatów,
Chytrość kleru, szaleństwo obywateli, chciwość sąsiadów,
Opieszałość narodów postronnych, powszechna ślepota
Ten pomnik niewoli Wystawiły19.

16 A. Szorc, Zagrożenie Warmii przez Prusy (1722–1772), Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1972, nr 4; 
dokumenty związane z tymi sprawami publikuje A. Szorc we wspomnianej edycji źródłowej (cz. I: nr 187–191; 
cz. II: nr 77–79, 81, 83, 87, 89–98, 101–103, 146–148, 150, 153, 159, 171, 184–188).

17 List A. Husarzewskiego do J. Ogrodzkiego pisany z Gdańska 23 czerwca 1772 r. (KIK, t., s. 220).
18 Mieczysław Klimowicz przedrukowuje łaciński tekst z 1772 r. i podaje, że został po raz pierwszy ogło-

szony drukiem przez Ludwika Bernackiego w 1934 r. (Epitaphium Libertatis Polonae Ignacego Krasickiego – kon-
tynuacją tradycji staropolskiej, w: Muzy i Hestia. Studia dedykowane Profesor Ludwice Ślękowej, red. M. Cieński, 
J. Sokolski, Wrocław 1999, s. 168).

19 Cyt. za: Z. Goliński, Ignacy Krasicki, s. 245.
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Krasicki, świadek dramatów politycznych, z tęsknoty do utraconej ojczyzny, 
z  tęsknoty za przyjaciółmi, bliskimi z Dubiecka, kierowany rozumem zniewolo-
nego, świadomego zaistniałego stanu rzeczy Polaka, w pisarstwie znalazł wsparcie 
psychiczne, a także możliwość „robienia” polityki. W jego twórczości są zawarte 
nauki aktualne do dziś na temat patriotyzmu, roli świadomego obywatela w kształ-
towaniu rzeczywistości, której jest cząstką.

Warto wspomnieć tylko o niektórych utworach z rozległej twórczości XBW. 
Jesienią 1774 roku na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych” (t. 10, cz. 2) 
ukazał się Hymn do miłości Ojczyzny20, w którym „pojawiło się uogólnienie doty-
czące postaw ludzkich, których przyjęcie powinno zawsze obowiązywać obywateli, 
ale które stały się szczególnie istotne i niezbywalne w sytuacji kraju i jego miesz-
kańców po rozbiorze”21. Z inwentarza z 1787 roku wiadomo, że wiersz ten, opra-
wiony, wisiał na ścianie gabinetu króla Stanisława Augusta.

W warmińskiej rezydencji Krasickiego pojawił się na początku 1780 roku au-
tor Listów patriotycznych, Józef Wybicki, współpracownik Andrzeja Zamoyskiego 
w komisji sejmowej powołanej do opracowania kodeksu prawa sądowego. Biskup 
miał informacje o pracach. i wiązanych z nimi nadziejach na najbliższym sejmie. 
Niestety, Zbiór praw spotkał się z wielką niechęcią szlachty i został, bez podjęcia 
nad nim dyskusji, odrzucony na zawsze22. Wybicki w swoich Pamiętnikach uwiecz-
nił gorszące zachowanie w sejmie:

Marszałkiem tego sejmu był Antoni Małachowski, sekretarz koronny. On 
był osobistym przyjacielem Zamoyskiego; ale skoro wyszedł do laski projekt jego 
pracy, wszczęła się wrzawa, jak gdyby jaki ogromny potwór zjawił się w izbie; 
wołano: „Nie ma zgody!” Wreszcie rzucono projekt, niby to w wściekłości o zie-
mię, do czego, zdaje mi się, dał pierwszy przykład poznański poseł Sokolnicki23.

Krasicki, związany również z innym współtwórcą kodeksu, Krzysztofem 
Hilarym Szembekiem, z którym współpracował przy redakcji Zbioru potrzebniej-
szych wiadomości24, napisał list poetycki do niego skierowany, traktujący o dzikości, 

20 Bibliofilskie wydanie utworu wraz z ilustracjami i apendixem muzycznym, przygotował Wacław Wa-
lecki oraz omówił dzieje recepcji Hymnu w dwujęzycznym szkicu Noscitur ungue leo. Wokół Krasickiego oktaw 
o Ojczyźnie i o Wolności (Ignacego Krasickiego Hymn do miłości Ojczyzny • The Hymn to Amor Patriae by Ignacy 
Krasicki, Kraków 2002).

21 T. Kostkiewiczowa, Poezja Ignacego Krasickiego wobec rozbioru Polski, w: Byle w ludziach światło było. 
Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wacława Woźnowskiego w dziesiątą rocznicę Jego śmierci, red. G. Zając, Kra-
ków 2012, s. 161. 

22 S. Grodziski, Wielka Historia Polski, t.6: S. Grodziski, Polska w czasach przełomu (1764–1815), Kraków 
2001, s. 35; Z. Goliński, Ignacy Krasicki o sejmie i Konstytucji 3 Maja, w: „Rok Monarchii Konstytucyjnej”. Piśmien-
nictwo polskie lat 1791–1792 wobec Konstytucji 3 Maja, red. T. Kostkiewiczowa, Warszawa 1992, ss. 57–58.

23 Cyt. za: Z. Goliński, Ignacy Krasicki o sejmie i Konstytucji 3 Maja, s. 58.
24 I. Stasiewicz – Jasiukowa, Encyklopedia uniwersalna Księcia Biskupa Warmińskiego, Warszawa 1994, ss. 

21–28.
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czyli o różnych formach nieprawości, fanatyzmu, nietolerancji. Dominuje tu wy-
wód uogólniający, ale apostrofa do Szembeka staje się czytelną aluzją dla tych, któ-
rzy o sejmowej awanturze wiedzieli. Jakże ironicznie brzmi w kontekście tego listu 
poetyckiego dewiza Horacego: Dulce et decorum est pro patria mori25:

Miło służyć ojczyźnie, miło dla niej ginąć,
Ale cierpieć bez zysku i nieszczęściem słynąć,
Ale czuć się niewinnym, a być w złej maszkarze,
Ale służyć niewdzięcznym i znosić potwarze –
To heroizm prawdziwy. Co kryślę w tej strofie,
Czujesz, możeś i doznał, szacowny Krzysztofie26.

Krasicki miał dobre rozeznanie, co się dzieje za kordonem. Na wieść o uchwa-
leniu Konstytucji 3 maja napisał czterowiersz bez tytułu, który ogłosiła „Gazeta 
Warszawska” z 8 czerwca 1791 roku z takim komentarzem:

Z okoliczności ustanowionej Konstytucji Rządowej 3 maja jeden świetny 
i sławny wieku naszego poeta następujące cztery wiersze przez siebie napisane 
przysłał do Warszawy:

Zniósł moment, co wiek skaził, a jarzmu niezdolny,
Wspaniały z ugnębienia powstał naród wolny,
By okazał całemu światu w swej robocie,
Co może dzielna rozpacz, gdy wsparta na cnocie27.

Nazwisko autora pojawiło się na wmurowanej w 1792 roku na Zamku Kró-
lewskim w Warszawie, marmurowej tablicy z wyrytym utworem28. Tablicę tę, po-
łamaną, znaleziono w latach 80-tych XX wieku w magazynach zamkowych i po 
konserwacji zawieszono w Galerii Warty Marszałkowskiej, obok Sali Senatorskiej.

Uroczyście świętowano w stolicy rocznicę uchwalenia Ustawy Rządowej. 
XBW nie mógł przyjechać, ale przesłał Pieśń na 3 dzień maja. Ułożono do niej 
melodię i była śpiewana podczas dziękczynnej procesji, zmierzającej od kościo-
ła Świętego Krzyża do miejsca wmurowania kamienia węgielnego pod kościół 
Opatrzności Bożej29.

25 Horacy, Ody, III, 2, 13.
26 I. Krasicki, Do Krzysztofa Szembeka, koadiutora płockiego, w: I. Krasicki, Pisma poetyckie, oprac. Z. Go-

liński, t. 2, Warszawa 1976, s. 286.
27 Kalendarz, t. 2, ss. 896–897.
28 Z. Goliński, Ignacy Krasicki o sejmie i Konstytucji 3 Maja, s. 69.
29 F. Sawicka, Uroczystości dla uczczenia pierwszej rocznicy Konstytucji 3Maja, w: „Rok Monarchii Konsty-

tucyjnej”, ss. 177–194.
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W tym pobieżnym przeglądzie utworów patriotycznych, warto wspomnieć 
o powieści Pan Podstoli, stanowiącej kwintesencję poglądów XBW na sprawy spo-
łeczne, polityczne, obyczajowe. Rozwiązanie ówczesnego kryzysu polityczno-spo-
łecznego pisarz widział na drodze moralnej odnowy społeczeństwa, właściwego 
rozumienia tego, co dobre w starym, i co złe w nowym, cenienia wielkiego dobra, 
jakim jest kultura, z językiem narodowym włącznie. Król, dziękując za rękopis dru-
giej części powieści pisał 23 czerwca 1784 roku:

Właśnie ona jest taka, jakiej było potrzeba. Będzie ad captum, będzie i do 
smaku wielości czytelników naszego narodu, w którym, że gust do czytania po 
wsiach rozmnożył się, przyznać trzeba sprawiedliwie, że WKs [iążę]cej Mości 
dziełom ledwie nie najbardziej dziękować za to należy. […] A wielu takich, którzy 
się i za statystów mają, mylne zdania swoje nie w jednym punkcie z tej książki po-
prawić będą mogli. Znać oczywiście, że lubo przemocą losu oderwany jesteś od 
ojczyzny, wkorzeniona miłość ku niej i szczera chęć być jej użytecznym, dyktuje 
Ci książki. Jesteś jak ten, który z rozbitu na skałę wyrzucony i stamtąd ostrzega 
inszych wołając: „nie jedź tu w lewą, bo zginiesz, tam z prawa bezpieczniej”30.

Krasicki odpowiedział Stanisławowi Augustowi tak:

Obowiązki względem ojczyzny każą i przynaglają jej być użytecznym, 
a przykład WKMci najdzielniejszym do tego powodem; jak więc WKMć łaska-
wie wyrazić raczyłeś, i z tej skały, na której po rozbiciu wyratowany siedzę, będę 
wznosił mój głos, szczęśliwy, jeśli jakieżkolwiek usiłowania moje będą mogły 
niekiedy skutek przynieść. Tej czułej ochoty nauczyłem się pod pielęgnowaniem 
WKMci, gdyś mnie raczył w pierwiastkach moich do siebie wezwać i pozwoliłeś 
z bliska być dzieł swoich świadkiem31.

Krasicki robił starania o przeniesienie na jakieś biskupstwo w Rzeczypospo-
litej. Co prawda Warmię opuścił w 1795 roku, bo Fryderyk Wilhelm II desygnował 
go na arcybiskupstwo gnieźnieńskie, ale ironia losu sprawiła, że spod kurateli Prus 
nie udało się mu uciec.

Ciągle uważa się, że XBW był czarującym, beztroskim człowiekiem, który 
umiał nawet zyskać przychylność ponurego Fryderyka II. Biskup był introwerty-
kiem i nie obnosił się ze swymi kłopotami, ale kiedy sięgniemy do jego korespon-
dencji z przyjacielem, Włochem, masonem, kanonikiem warmińskim Ghigiottim, 

30 KIK, t. 2, s. 230.
31 List pisany z Lidzbarka Warmińskiego, 6 lipca 1784 r. (KIK, t. 2, s. 234).
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to dowiemy się, jak ten podziwiany spokój osiągnął. Podkreślał, że w życiu ważny 
jest stan ducha:

zażyj szczyptę filozofii, zabieg ten okazał się skuteczny we wszelkich oka-
zjach i okolicznościach mego życia, a gdybym zechciał przypomnieć je sobie 
wszystkie, powstałby piękny romans32.

W dwa lata później pisał:

Każdy stan ma swoje troski; trzeba stać się bardziej odpornym na przeciw-
ności, a żeby to uczynić, trzeba przewidzieć wszystko, co nas może spotkać. Mak-
syma zacnego Epikteta głosi: „jeśli masz garnek myśl często, że może się stłuc, a 
nie będziesz zdziwiony ani zgnębiony, gdy to się stanie”. Powtarzam sobie często 
tę sentencję i dobrze na tym powtarzaniu wychodzę33.

I jakże znamienne stwierdzenie, aktualne do dziś:

Drogi przyjacielu, […] staraj się wznieść ponad zewnętrzne wydarzenia. 
Ja ugiąłbym się pod ciężarem przeciwności bez owego oparcia, które wreszcie w 
samym sobie znalazłem34.

Lehndorff był pełen podziwu dla Krasickiego, który po jego wizycie u Fryde-
ryka II zapisał w Dzienniku: 

Widać było, że bardzo cieszyło go łaskawe przyjęcie zgotowane mu przez 
Króla, nie okazywał jednak z tego powodu najmniejszej próżności. Zachowanie 
jego było takie samo jak w dniach, gdy uważał wszystko za stracone. Naprawdę 
jest to charakter, jakich mało spotykałem35.

32 List pisany z Berlina 17 stycznia 1781 r. (KIK, t. 2, s. 14).
33 List pisany z Lidzbarka Warmińskiego 22 lutego 1783 r. (KIK, t. 2, s. 158–159).
34 List pisany z Lidzbarka Warmińskiego 25 września 1786 r. (KIK, t. 2, s. 312).
35 E. A. Lehndorff, Dziennik, w: Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, oprac. W. Zawadzki, t. 2, 

Warszawa 1963, s. 13.
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Krystyna Stasiewicz, Die bürgerlichen Dilemmas des lächelnden Bischofs Ignacy Krasicki

Zusammenfassung

Der Bischof des Ermlands Ignacy Krasicki war als Senator der Polnisch-Litauischen Republik und Vor-
sitzender der Preußischen Stände ein politisch engagierter Mensch. In seiner Amtszeit (1766–1795) sind drama-
tische historische Ereignisse passiert, da musste er schwere Entscheidungen treffen. So war es 1767, im Jahr der 
Dissidentenkonföderationen und des Repnin-Sejms. Das nächste Dilemma hatte Krasicki im März 1768, es ging 
um die Stellungnahme zu Teilnehmern der Konföderation von Bar. Entgegen Erwartungen des Königs Stanisław 
August Poniatowski und des russischen Botschafters Repnin trat er als einziger unter Senatoren für die Teilnehmer 
der Konföderation, die den Fürstbischof für sich zu gewinnen trachteten. Krasicki wollte neutral bleiben, 1769 
reiste er nach Frankreich ab.

Die Situation im Ermland war schwer. Der Bischof schlug sich mit der Bedrohung seitens Preußens und 
in seinen Handlungen war er vereinsamt. Für die Geschichte des Staates, des Ermland und des Fürstenbischofs 
hatte die 1. Teilung Polens dramatische Folgen. Das Ermland wurde Preußen angegliedert, infolgedessen wurde 
der Bischof zum preußischen Untertan. Krasicki kannte sich jedoch in den Angelegenheiten des Landes gut aus. 
In der Literatur fand er nicht nur eine psychische Unterstützung, sondern auch eine Möglichkeit, sich politisch 
zu äußern. 

Die Autorin bespricht synthetisch einige patriotische Werke: „Das Grabmal der Freiheit Polens“, „Hymne 
an die Heimatliebe“, das Gedicht mit Inc. „Ertrug den Moment, den das Zeitalter verseuchte“, „Das Lied auf den 
3. Mai“. Sie lenkt die Aufmerksamkeit auf den Roman „Der Herr Untertruchsess“, der vom König gelobt wurde, 
in dem der Schriftsteller seine gesellschaftlich-politische Überlegungen aufzeichnete. Bis heute macht er uns mit 
seinem Lächeln und seiner ausgewogenen Haltung neugierig. In den Briefen an den Freund G. Ghigiotti schriebt 
er, welche Arznei er gegen den Stress gefunden habe. 

Überstetzt von Alina Kuzborska

Krystyna Stasiewicz, Civic dilemmas of the smiling bishop Ignacy Krasicki

Summary

The Bishop of Warmia, Ignacy Krasicki, was involved in politics as a senator of the Republic and president 
of Prussian lands. His period of office (1766–1795) coincided with dramatic historical events, during which he had 
to make difficult choices. This was the case in 1767, the year of the dissident confederation and the Repninowski 
Parliament (Sejm). Krasicki had another dilemma in March 1768 – what position to take towards the Bar Confed-
erates. Contrary to the expectations of King Stanisław August Poniatowski and the Russian ambassador, Repnina 
stood as the only senator who defended the Confederates. They intended to acquire XBW. Krasicki wanted to be 
neutral and in 1769 he left for France.

The situation in Warmia was difficult. The bishop struggled with the Prussian threat and was alone in his 
actions. In the history of the state, Warmia and XBW, the first partition of Poland tragically took place in 1772. 
Warmia was incorporated into Prussia and the bishop became a Prussian subject. Krasicki was, however, well-
versed in domestic matters. In his writings, he found psychological support and the opportunity to engage in 
politics.

The author discusses several patriotic works in a synthetic way: The Tomb of Freedom of Poland, Hymn to 
the Love of the Homeland, a poem with inc. He Carried the Moment What Time Commanded, Song for the 3rd 
of May. She also draws attention to the novel Mr. Podstoli, praised by the king, in which the writer included his 
thoughts on social and political matters. To this day, Krasicki intrigues us with his smile and subdued behavior. In 
letters to a friend, G. Ghigiotti, he writes about he found a cure for stress. 

Translated by Aleksander Pluskowski

Prof. dr hab. Krystyna Stasiewicz
Instytut Polonistyki i Logopedii
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
krystyna.stasiewicz@uwm.edu.pl



140 Krystyna Stasiewicz

Źródła

Goliński Zbigniew
2011 Kalendarz życia i twórczości Ignacego Krasickiego, oprac. i wstęp M. Górska, t. 1, Poznań.

Horacy, 
1975 Wybór poezji, oprac. J. Krókowski, Wrocław.

Korespondencja. 
1958 Korespondencja Ignacego Krasickiego. Z papierów Ludwika Bernackiego wyd. i oprac. Z. Goliński, M. Kli-

mowicz, R. Wołoszyński, red. T. Mikulski, t. 1–2, Wrocław.

Krasicki Ignacy
1976 Pisma poetyckie, oprac. Z. Goliński, t. 2, Warszawa.

Lehndorf Ernst Ahaswerus
1963 Dziennik, w: Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, oprac. W. Zawadzki, t. 2, Warszawa.

Lubomirski Stanisław
1971 Pod władzą księcia Repnina. Ułamki pamiętników i dzienników historycznych (1764–1768), oprac. i wstęp 

J. Łojek, Warszawa.

Szorc Alojzy
2002 Ignacy Krasicki na Warmii 1766–1772. Przekazy źródłowe, cz. I–II, Olsztyn.

Opracowania

Dygdała Jerzy
1985 Prusy Królewskie w dobie konfederacji barskiej 1768–1772, Zapiski Historyczne, t. 50, z. 1–2, ss. 17–38, 

28–54.

Goliński Zbigniew
1979 Ignacy Krasicki, Warszawa.
1992 Ignacy Krasicki o sejmie i Konstytucji 3 Maja, w: „Rok Monarchii Konstytucyjnej”. Piśmiennictwo polskie 

1791–1792 wobec Konstytucji 3 Maja, red. T. Kostkiewiczowa, Warszawa, ss. 53–76.

Klimowicz Mieczysław
1999 Epitaphium Libertatis Polonae Ignacego Krasickiego – kontynuacja tradycji staropolskiej, w: Muzy i Hestia. 

Studia dedykowane Profesor Ludwice Ślękowej, red. M. Cieński, J. Sokolski, Wrocław, ss. 167 –174.

Kostkiewiczowa Teresa
2012 Poezja Ignacego Krasickiego wobec rozbioru Polski, w: Byle w ludziach światło było. Księga pamiątkowa ku 

czci Profesora Wacława Woźnowskiego w dziesiątą rocznicę Jego śmierci, red. G. Zając, Kraków, ss. 159–169.

Sawicka Franciszka
1992 Uroczystości dla uczczenia pierwszej rocznicy Konstytucji 3 Maja, w: „Rok Monarchii Konstytucyjnej”. Pi-

śmiennictwo polskie 1791–1792 wobec Konstytucji 3 Maja, red. T. Kostkiewiczowa, Warszawa, ss. 177–194.

Stasiewicz-Jasiukowa Irena
1994 Encyklopedia uniwersalna Księcia Biskupa Warmińskiego, Warszawa

Szorc Alojzy
1972 Zagrożenie Warmii przez Prusy (1722–1772), Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 4, ss. 529–588.



141Obywatelskie dylematy uśmiechniętego biskupa Ignacego Krasickiego

Walecki Wacław
2002 Noscitur ungue leo. Wokół Krasickiego oktaw o Ojczyźnie i o Wolności, w: Ignacego Krasickiego Hymn do 

miłości Ojczyzny. The Hymn to Amor Patriae by Ignacy Krasicki, Kraków, ss. 2–7.

Grodziski Stanisław
2001 Polska w czasach przełomu (1764–1815), Kraków.



142 Klara Leszczyńska-Skowron

Klara Leszczyńska-Skowron

UWAGI – LITERACKI TESTAMENT KRASICKIEGO 
DLA RODAKÓW1

Słowa kluczowe: Ignacy Krasicki, Uwagi, esej, osiemnasty wiek, rozbiory, wartości, 
człowiek, społeczeństwo, Rzeczpospolita

Schlüsselwörter:  Ignacy Krasicki, Bemerkungen, Essay, 18. Jahrhundert, Teilungen Polens, 
Werte, Mensch, Gesellschaft, Polnisch-Litauische Republik

Keywords:  Ignacy Krasicki, Uwagi, essay, eighteenth century, Partitions of Poland, 
values, people, society, Polish-Lithuanian Commonwealth

Uwagi mają dużo wspólnego z Panem Podstolim i porównanie tych dwóch 
utworów narzuca się przy wielu okazjach. Częstokroć jest to zbieżność tematów, 
przykładów, sytuacji, lecz także przekonań. Co ciekawe, podobnie jak w powie-
ści stanowiącej kompendium życia szlacheckiego, również w Uwagach, mimo ich 
odmiennego charakteru, celu oraz adresu czytelniczego, znaleźć można model 
człowieka i jego otoczenia, dążenie do stworzenia spójnego programu postępowa-
nia, całościowego spojrzenia na świat i odnalezienia sposobu na dobre i efektywne 
w  tym świecie istnienie. Inny jest oczywiście odbiorca, Pan Podstoli skierowany 
był do ziemian. Eseje adresowane są do wszystkich, więc i poruszane przez nie za-
gadnienia musiały być aktualne dla każdego. Inna jest także sytuacja, w której oba 
teksty powstają, a zatem i stawiane przed nimi zadania. Pan Podstoli ma zmienić 
swoich czytelników w sarmatów oświeconych, dzięki czemu zmieni się i ocaleje 
Rzeczpospolita. Uwagi powstają pod koniec życia Księcia Biskupa, kiedy nie ma 
już państwa, które można by ratować. Co zatem pozostaje? Eseje w zbiorze doty-
czą różnych zagadnień. Żeby odkryć program Krasickiego wystarczy przyjrzeć się 
trzem z nich.

1 Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr: 
DEC-2012/07/N/HS2/022747.

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2018, nr 1(299)
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Po pierwsze: człowiek

Podstawą każdej zbiorowości jest jednostka i to jej właściwemu wymodelo-
waniu poświęca Książę Biskup najwięcej uwagi. W przeciwieństwie do Pana Pod-
stolego nie porusza jednak kwestii, zdawałoby się, tak podstawowej jak wychowanie 
dzieci. Być może powodem jest zwątpienie Krasickiego w osiągnięcia myślicieli na 
tym polu, choć wydaje się, że najważniejszą przyczyną jest chęć prezentacji ideału, 
do którego wychowanie powinno prowadzić, nie tyle od strony kształcenia umy-
słu, ile charakteru. Ideału – należy dodać – możliwego do osiągnięcia na każdym 
etapie życia. Celem, do którego człowiek powinien dążyć zarówno w działaniu ze-
wnętrznym, takim jak pisanie, jak i w działaniu zwróconym do wewnątrz, w samo-
wychowaniu, jest doskonałość. Mimo że jest ona w istocie nieosiągalna, stanowić 
powinna jedyny i ostateczny punkt dojścia. Przyczyną motywującą do jego zdo-
bycia jest, oczywiście, szczęście. Paul Hazard, charakteryzując wiek osiemnasty, 
określał je obsesją epoki, a jego poszukiwanie naczelną jej namiętnością2. Recepta 
Krasickiego na szczęście jest ponadczasowa, nie zawierza obietnicom oświeconych 
filozofów. Nie odrzuca modelu przez nich wypracowanego, modelu minimalistycz-
nego, który Hazard określił jako oschły3, nie poprzestaje jednak na nim. Szczęście 
płynące ze zmysłowych przyjemności, unikniętych przykrości i pogodnego korzy-
stania z życia jest szczęściem pozornym, jeśli uda się osiągnąć cel i utrzymać ten 
błogi stan dłużej, szybko zastępuje go nuda. Radość trwałą może dać tylko cnota, 
którą należy doskonalić4. Czym ona jest? W eseju Pobożność pada taka definicja: 
[cnota to − przyp. mój, K.L.-S.] jest to, co czynić trzeba [Pobożność, s. 283]. Jej istotą 
jest poczciwość, która […] jest prawym według przepisów przyrodzenia działaniem 
[tamże], lub pobożność, przy czym ta ostatnia jest doskonalsza. W idei poczci-
wości widać ślady myśli XVIII wieku, postulat życia w zgodzie z naturą, tą samą, 
która uczy mieszkańców Nipu i innych wysp szczęśliwych odróżniać dobro od zła, 
postępować sprawiedliwie, poprzestawać na małym. Tą samą, która swoje dzieci, 
poczciwych dzikusów, chroni przed chciwością, zazdrością, kłamstwem5.

Podstawą cnoty jest więc życie moralne zgodne z naturą w jej wyidealizowa-
nym rozumieniu lub zgodne z wymaganiami stawianymi przez religię. Oprócz tego 
potrzeba jeszcze dwóch dyspozycji charakteru. Pierwszą jest męstwo, na które skła-
dają się cierpliwość pomagająca znosić przeciwności losu i stałość, która […] w tym 

2 P. Hazard, Myśl europejska w XVIII wieku. Od Monteskiusza do Lessinga, przeł. H. Suwała, wstęp S. Pie-
traszko, Warszawa 1972, ss. 31–34.

3 Ibidem, s. 37.
4 O cnocie, występku i obrazie człowieka w Uwagach pisze też Wiesław Pusz: W. Pusz, „Zastanowić się 

potrzeba…” – czyli uwagi o „Uwagach” Ignacego Krasickiego, Wiek Oświecenia, 2002, t. 18, ss. 133–146.
5 Pojęcie natury w XVIII stuleciu miało jednak to do siebie, że obejmowało bardzo wiele i trudno było 

jednoznacznie je sprecyzować. Por.: P. Hazard, op. cit., ss. 257–259.
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się wydaje, gdy raz powziętych prawideł tak ściśle się trzyma, iż go od zamierzonego 
celu nic odwieść i najgwałtowniejsze sprzeciwienie się oderwać nie może [Stałość, 
s. 201–2]. Drugą jest roztropność. Ich zadaniem jest utrzymanie człowieka na raz 
obranej drodze, gdyż proponowana przez Księcia Biskupa jako źródło szczęśliwo-
ści doskonałość wymaga pokonania wielu przeszkód. Część z nich, niebezpieczeń-
stwa zewnętrzne znajdujące się dookoła, są to przede wszystkim znamienne dla 
epoki śmiech i szyderstwo. Stulecie określane przez autora najczęściej jako zepsute, 
bezbożne i nieprawe, to też czas królowania intelektu, ostrego dowcipu, humoru 
przeradzającego się w kpinę, w którym zalecana przez XBW prostota musiała wy-
dać się naiwnością wydaną na żer bezlitosnej, drwiącej inteligencji. Remedium na 
to mają być właśnie stałość i cierpliwość. 

O wiele większym zagrożeniem jest jednak to, co kryje się wewnątrz, czyli 
miłość własna, czy − ściślej biorąc − nadmierna miłość własna. To ona skłania do 
ulegania namiętnościom, które zawracają z raz obranej drogi. Ona też jest przy-
czyną nieszczęścia, gdyż zbyt wysokie przekonanie o własnej wartości powoduje 
wzrost oczekiwań. Gdzie w takim razie jest to szczęście, które miała dawać do-
skonałość? Na czym ono polega? Co sprawia, że jest trwalsze niż to proponowane 
przez innych myślicieli? Prawdziwe szczęście, według Krasickiego, jest to czyste, 
bezinteresowne zadowolenie płynące z cnoty. To, co proponuje Książę Poetów, 
to dawna, sięgająca starożytności idea uprawiania cnoty dla niej samej, podobna 
do idei stoików, choć, co wielokrotnie podkreślał, niezupełnie taka sama. Obce są 
jej oziębłość emocjonalna i obojętność zarówno wobec pozytywnych zjawisk, jak 
i istotnych nieszczęść, oraz duma będąca efektem osiągnięcia pożądanej indyfe-
rencji. Doskonałość niemożliwa do osiągnięcia pozwala praktykującemu cnotę nie 
wynosić się ponad innych, dzięki czemu nie wyobcowuje go i nie czyni nieprzystęp-
nym. Natomiast postępy, przynosząc spokój i wewnętrzną satysfakcję, zachęcają do 
dalszego samodoskonalenia. Co więcej, Krasicki nie przedstawia tego stanu jako 
niemożliwego do osiągnięcia, przeciwnie, każdy kolejny esej stanowi zachętę, by 
podjąć wyzwanie. Jest to zatem propozycja skierowana do każdego w przeciwień-
stwie do osiemnastowiecznego modelu szczęścia, którego warunkiem były zdrowie 
i pieniądze przynajmniej w takiej ilości, by umożliwić korzystanie z dostępnych 
w życiu doczesnym przyjemności. XBW przedstawia ideał, do którego może dążyć 
każdy poprzez samowychowanie, niezależnie od wieku, statusu, zasobności, wie-
dzy. Ta równość bliska jest polskiej interpretacji wzorca stoickiego, który − jak za-
uważyła Teresa Kostkiewiczowa: […] podlega jednak w czasach oświecenia swoistej 
demokratyzacji, a także aktualizacji związanej z sytuacją polityczną. Może być re-
alizowany przez każdego, kto podejmie wyzwanie złego losu i zapanuje nad nim swą 
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wewnętrzną siłą6, różni się od niego jednak, co Książę Biskup uparcie podkreślał, 
odrzuceniem emocjonalnej obojętności. Takie kształtowanie własnej osobowości 
jest sposobem na zdobycie prywatnego szczęścia. Jest także, a może nawet przede 
wszystkim, pierwszym krokiem na drodze do stworzenia szczęśliwego, zjednoczo-
nego społeczeństwa.

Po drugie: towarzystwo

Człowiek jest istotą społeczną i stanem dla niego naturalnym (a więc, w do-
myśle, wiodącym do zadowolenia) jest obcowanie z innymi ludźmi. Prawda ta po-
jawia się często na kartach Uwag. Z potrzeby spotkania się wywodzi Książę Poetów 
nie tylko istnienie społeczeństw, lecz także wiele osiągnięć cywilizacyjnych jak dro-
gi czy miasta. Mizantropię przedstawia jako wynaturzenie i wybryk miłości własnej 
domagającej się od innych doskonałości, której sama nie ma do zaoferowania. Sam 
znakomity gospodarz w swoim zbiorze udziela licznych porad dotyczących przyj-
mowania gości i przebywania ze sobą, chwaląc spotkania towarzyskie jako źródło 
przyjemności i zabawy, wzajemnej nauki i − co najważniejsze − budowania relacji. 
Jednak żeby przynosiły zamierzone skutki, potrzebna jest znajomość obowiązują-
cych w nich reguł i nie chodzi tu bynajmniej o salonową etykietę charakterystyczną 
dla XVIII stulecia, lecz o zasady głębsze, obowiązujące w każdym miejscu i czasie.

Pierwszą zasadę da się streścić w słowach „nie czyń drugiemu, co tobie nie-
miłe”, traktuj innych tak, jak chciałbyś być potraktowany w podobnej sytuacji. 
Ta reguła stanowi podstawę wzajemnych relacji, które zawiązują się w oparciu 
o wzajemny szacunek. By być go godnym, trzeba pielęgnować w sobie przymioty, 
o których była wcześniej mowa, gdyż one zapewniają sławę, wziętość i dobre imię 
skłaniające ludzi ku sobie, tak więc samowychowanie w dążeniu do doskonałości 
jest istotnym warunkiem istnienia silnie powiązanych społeczności7.

Sam szacunek i nieczynienie krzywdy innym to za mało, by uczynić po-
siedzenie przyjemnym, potrzeba do tego jeszcze umiejętności, które przymilają 
uczestników. Najważniejszą jest grzeczność, która właściwie nie jest niczym in-

6 T. Kostkiewiczowa, Oświecenie a barok: miejsca wspólne, miejsca różne, w: eadem, Z oddali i z bliska. 
Studia o wieku oświecenia, Warszawa 2010, s. 201.

7 Pod pewnymi względami teoria Krasickiego przypomina teorię Rousseau – w obu miłość własna sta-
nowiąca źródło egoizmu objawia się przede wszystkim w relacjach z innymi ludźmi i stanowi najpoważniejszą 
przeszkodę do osiągnięcia szczęścia. Różnica między Księciem Biskupem a filozofem z Genewy jest jednak taka, że 
pierwszy zaleca samodoskonalenie umożliwiające życie wśród ludzi – zgodne z naturalną skłonnością człowieka 
do przebywania w grupie, drugi zaś ucieczkę jeśli nie rozumianą dosłownie jako życie na uboczu, z dala od ludzi, 
to przynajmniej wewnętrzną, samowystarczalność. Por.: R. Spaeman, „Emil” Rousseau: Traktat o wychowaniu czy 
marzenie wizjonera, w: idem, Rousseau – człowiek czy obywatel. Dylemat nowożytności, przeł. J. Merecki, Warszawa 
2011, ss. 119–152.
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nym, niż sprawiedliwością w realiach grupy, Książę Biskup definiuje ją bowiem 
jako umiejętność oddania każdemu należnego mu szacunku. Jest to więc nie tyle 
sposób właściwego zachowania czy wykonywania powierzchownych gestów wobec 
postawionych wyżej, ile przełożenie na zewnętrzne oznaki płynącego z wewnątrz 
uszanowania wobec każdego człowieka, niezależnie od jego pozycji, z utrzyma-
niem hierarchii. Drugą istotną cechą w obcowaniu z innymi jest wdzięczność. 
I znów chodzi tu raczej o wewnętrzny sentyment, jakby określił to Krasicki, prze-
jawiający się w gestach i słowach niż o relacje wierzyciel – dłużnik i zasady spłaty 
zobowiązań. Kolejną ważną dyspozycją jest skromność i nie chodzi tu wyłącznie 
o niewywyższanie się w towarzystwie, o nienarzucający się sposób bycia czy od-
powiadającą rzeczywistości ocenę własnej wartości, podobnie jak w pozostałych 
przypadkach dużą rolę odgrywają przejawy zewnętrzne – zachowanie się wobec 
pozostałych uczestników spotkania: strój, poruszenia, gesty, mimika. By uniknąć 
kompromitacji wystarczy – do czego autor esejów zachęca – przenieść uwagę z sie-
bie na innych, za cel postawić sobie sprawienie, by obcowanie z nami sprawiało im 
radość. Jest to reguła obowiązująca nie tylko gospodarza, lecz także gości. Żeby 
spotkanie było rzeczywiście przyjemne i pożyteczne, każdy musi starać się uczynić 
je takim dla pozostałych, by tak się stało natomiast, powinien rozwijać swoje zalety 
i taić swoje słabości. Nie chodziło bynajmniej Krasickiemu o hipokryzję, która za 
podszeptem miłości własnej usiłuje przedstawić występek jako cnotę, lecz o umie-
jętne panowanie nad sobą, poskramianie własnych namiętności dla dobra innych. 
Stosowanie się do tych zasada jest gwarantem sukcesu, czyli wspólnego spędzania 
czasu, który i byłby rozrywką, i przynosiłby korzyść polegającą na uczeniu się po-
przez wymianę doświadczeń i tworzeniu więzi spajających jego uczestników8.

W centrum wszystkich zebrań towarzyskich powinna być rozmowa, dlate-
go kwestia dobrego mówienia zajmuje cztery z dziesięciu esejów poświęconych 
zagadnieniu umiejętnego funkcjonowania w towarzystwie: Milczenie, Obmowa, 
Grzeczność, Szyderstwo. Nie bez znaczenia dla zebrań towarzyskich są też okolicz-
ności, w jakich się one odbywają. Osiemnastowieczne obyczaje dawały wiele oka-
zji do spotykania się i przebywania razem. Część z nich wiązała się ze sprawami 
publicznymi jak sądy, sejmiki, elekcje, część zaś – i ta znalazła swoje miejsce w 
Uwagach – odbywała się na stopie prywatnej, przykładem mogą tu być wszelkie 
rocznice, imieniny, chrzciny czy zaślubiny. Charakterystyczna dla takich uroczy-
stości oprawa powinna być, zdaniem Księcia Poetów, utrzymana na odpowiednim 

8 Tutaj wyraźnie pobrzmiewają echa lektury „Spectatora” propagującego ideę dobrego humoru. Prob-
lemowi temu poświęcony jest artykuł Leitesa Por.: E. Leites, Good Humor at Home, Good Humor Abroad: The Inti-
macies of Marriage and the Civilities of Social Life in the Ethic of Richard Steele, w: Educating the Audience: Addison, 
Steele, & Eighteenth-Century Culture. Papers Presented at a Clark Library Seminar 15 November 1980, red. E.A., 
L.D. Bloomowie, E. Leites, Los Angeles 1984. 
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poziomie i w odpowiedniej proporcji. Przede wszystkim więc takie zgromadzenia, 
jak i wszystkie inne, stanowią okazję do rozmowy, poprzez którą rodzą się wza-
jemne relacje, nie powinna zatem ona zostać zastąpiona przyjemnościami stołu, 
kieliszka czy innymi rozrywkami. 

Pośród wielu typów relacji, w jakie wchodzą między sobą ludzie, wyróżnia Ksią-
żę Biskup dwa, którym poświęca szczególną uwagę. Są to więzi krwi ze szczególnym 
uwzględnieniem relacji między rodzicami i dziećmi oraz przyjaźń. W przypadku przy-
jaźni głównym celem Krasickiego jest przedstawienie jej rzeczywistej postaci, a zatem 
związku opartego na wzajemnym szacunku. By stworzyć taką więź trzeba więc nie 
tylko umiejętności obcowania z ludźmi, lecz rzeczywiście praktykowanej cnoty, któ-
ra pozwala przekroczyć uprzedzenia budzone przez miłość własną, uczy wyrozumia-
łości i wybaczania. Co więcej, wymaga od obu stron bezinteresowności i skłonności 
do niesienia wzajemnej pomocy. Autor określa ją nawet mianem heroicznej, zaznacza 
jednak, że nie jest ona tak trudną, jak się wydaje. Przestrzega także przed myleniem jej 
z relacjami opartymi na interesie lub zabawie, gdyż taka pomyłka bywa przyczyną tak 
zawiedzionych nadziei, jak i wielu nieszczęść, szczególnie gdy jedna ze stron umiejętnie 
wykorzystuje naiwność drugiej. Temat przyjaźni przywołany zostaje przede wszystkim 
dlatego, że jest ona najwyższym stopniem stosunków międzyludzkich możliwych do 
osiągnięcia i pożądanych, stanowić więc może zachętę do samokształcenia się i prakty-
kowania cnoty, a także do przebywania między ludźmi.

Miłość między rodzicami i dziećmi zaś stanowi podstawę wszystkich innych 
relacji. Jest też modelem związków między władcą a poddanymi i pierwszą szkołą 
bycia obywatelem. Co ciekawe, w eseju O uszanowaniu rodziców XBW poświęca 
uwagę negatywnym konsekwencjom rozluźnienia tej więzi i osłabieniu szacun-
ku, przyczynę którego znajduje w postępowaniu „strony poszkodowanej”. Miejsce 
oddania, miłości, poświęcenia i – co najważniejsze – posłuszeństwa zastąpiła po-
ufałość rodząca lekceważenie. Jego pierwszym przejawem zaś jest zaniedbanie ze-
wnętrznych przejawów uszanowania. W efekcie zaś cierpią na tym również relacje 
wywodzące się z tej najpierwotniejszej i podstawowej.

W tych dwóch zagadnieniach: właściwym samowychowaniu i szkole bycia 
z ludźmi zamyka się znaczna część „programu” Księcia Biskupa przedstawione-
go w Uwagach, którego najważniejszym założeniem jest stworzenie spójnego, jed-
nomyślnego społeczeństwa. Rzeczpospolita szlachecka rozdarta była pomiędzy 
poszczególne interesy, jej mieszkańcy często skłóceni przez procesy ciągnące się 
w  nieskończoność, przynależność do stronnictw, intrygi wokół sejmów, sejmi-
ków, trybunałów, czego świadectwem są liczne zapisy pamiętnikarskie9. Adam 

9 Dobrym przykładem mogą być pamiętniki Matuszewicza, w których autor szczegółowo i w dobrej wie-
rze opisuje intrygi i spory dotykające jego i jego rodzinę. Podobny obraz jednak rysuje się nawet w dwóch polskich 
fragmentach Mikołaja Doświadczyńskiego przypadków (większość księgi pierwszej i zakończenie trzeciej). 
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Kazimierz Czartoryski tak scharakteryzował sytuację w pierwszej połowie XVIII 
wieku: Rozsypani po kraju żyli ludzie w odosobnieniu jedni od drugich, dorywczo 
i krótko widywali się, zgromadzali się jednak czasem w domach […] w centralnym 
punkcie mieszkania wodza albo wiele znaczącego członka tych partii, na które kraj 
(sam sobie zostawiony) był rozerwanym10. Z czasem Warszawa zaczęła pełnić funk-
cję ośrodka kulturalnego, w którym panował ożywiony ruch umysłowy i spotykali 
się ludzie z różnych środowisk, to jednak w skali całego kraju było niewiele. Ta-
kie warunki nie sprzyjały ani wprowadzaniu reform, ani tym bardziej przetrwaniu 
w sytuacjach trudnych, wymagających współdziałania i jedności, do jakich niewąt-
pliwie należały rozbiory. Szczególnie jeśli wziąć pod uwagę sposób odczytywania 
toposu theatrum mundi przez ludzi oświecenia. Przekonanie o tym, że każdemu 
narzucona jest jakaś rola, którą odgrywa na scenie świata, prowadziło do poczucia 
nieautentyczności relacji, twarze były tylko maskami, pod którymi kryły się kolej-
ne maski11. Po czasie przekonywania do podjęcia konkretnych działań mających 
pomóc uratować ojczyznę, które znaleźć można między innymi w Panu Podstolim, 
stworzył Krasicki projekt mający na celu odbudowę więzi społecznych i przełama-
nie odczucia wyobcowania i fałszu towarzyszących w świadomości ludzi oświece-
nia wszelkim międzyludzkim kontaktom. Można traktować go jako swoistą „pracę 
u podstaw”, gdyż nastawiony jest przede wszystkim na przemianę jednostek, a do-
piero potem poszczególnych grup z nich stworzonych, funkcjonujących w harmo-
nii i wzajemnym szacunku, połączonych więzami głębszymi niż wspólny interes 
i dzięki temu właśnie działającymi na rzecz wspólnego dobra. Warto też zwrócić 
uwagę na fakt, że nie jest to zbiór wskazówek praktycznych, lecz drogowskazów 
moralnych, jego fundamentem jest głoszone przez autora przekonanie o tym, że 
cnota stanowi o dobrobycie i bezpieczeństwie narodów, a jej upadek jest pierwszym 
symptomem zwiastującym nadchodzący kres imperiów. Oczywiście słowo „pro-
gram” wydawać się tu może nadużyciem, trudno myśleć o koncepcji Krasickiego 
inaczej niż jako o marzeniu o utopii, nie tylko ze względu na jego długofalowość, 
lecz także niemożność pełnej realizacji, trzeba jednak oddać mu sprawiedliwość 
− wobec piętrzących się klęsk i niepowodzeń obozu królewskiego, reformatorów, 
filozofów, zgodnie ze swoim credo nie zwątpił w możliwość poprawy człowieka, 
odnalazł drogę i wskazywał ją innym. 

10 A.K. Czartoryski, Myśli o pismach polskich z uwagami nad sposobem pisania w rozmaitych materiach, 
edycja nowa, poprawna, Wilno 1812, ss. 61–63.

11 Wiązało się to przede wszystkim ze środowiskiem dworskim i z miastem, gdzie wymogi konwenansu 
były szczególnie mocno odczuwane, i stanowiło jedną z manifestacji problemu natury i cywilizacji. O tym toposie 
w literaturze XVIII wieku pisała m.in. T. Kostkiewiczowa w artykule Oświecenie a barok: miejsca wspólne, miejsca 
różne, w: eadem, op. cit., ss. 203–212. 
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Po trzecie: rzeczywistość

Jest też kilka działań praktycznych, które, zdaniem autora Uwag należy pod-
jąć, a  wcześniej wspominane związki towarzyskie i cnoty osobiste leżą u źródeł 
większości z nich. Dotyczą one − przynajmniej z pozoru − przede wszystkim życia 
prywatnego: domu, ogrodu, drogi. Częste podróże XBW pozwalały mu porównać 
stan zabudowań i dróg rodzimych z obcymi, a porównanie to rzadko wypadało na 
korzyść tych pierwszych. W eseju poświęconym budowie dworów zachęca do tego, 
by murować zarówno własne mieszkania, jak i budynki gospodarcze oraz chłopskie 
chaty, dzięki czemu będą one trwałe i odporniejsze na ogień. Co więcej, wzrósłby 
komfort, jaki można zaoferować gościom przybywającym w odwiedziny, nastąpił-
by zatem rozwój życia towarzyskiego. Wreszcie ogrody, w innych miejscach rozpo-
wszechnione i stanowiące przyjemną zabawę, mogłyby i w Polsce przynosić zyski 
i z pożytkiem dla zdrowia wpłynąć na zmianę diety.

We wszystkich tych kwestiach polem porównań jest sytuacja za granicą. Po-
dobnie jak w Panu Podstolim w Uwagach powraca problem zbytecznego o sobie 
rozumienia, czyli de facto ksenofobii, tym razem jednak ujęcie jest znacznie łagod-
niejsze i choć powtarza się przekonanie, że jest to jedna z […] ojczystych własności 
naszych [Zbyteczne o sobie rozumienie, s. 278], przytoczone przykłady wyraźnie 
wskazują, że wielu innych również padło jej ofiarą. Umiarkowane przekonanie 
o własnej lepszości jest wręcz pozytywne, gdyż staje się fundamentem dla miłości 
ojczyzny. Nie powinno jednak być na tyle mocne, by powstrzymać czytelników od 
brania wzoru z obcokrajowców i stosowania u siebie tego, co u nich przynosi dobre 
efekty. Trzeba jednak uważać i czynić to z rozmysłem, by przejmować wyłącznie to, 
co ma istotną wartość, nie zaś to, co obojętne lub nawet szkodliwe, ale − modne. 
Pod tym względem należy trzymać się raczej tego, co wypróbowane. 

Walka z niechęcią do obcych jest tak naprawdę walką o to, by im dorów-
nać. Widziane za granicą − choćby w dobrze zorganizowanych Prusach − zdobycze 
cywilizacji, porządne zabudowania, wygodne drogi, ogrody będące jednocześnie 
przyjemnością i źródłem zysku stwarzały pole dla przykrych porównań. Pozwala-
ły też Księciu Poetów spojrzeć na własną ojczyznę oczami cudzoziemca, zobaczyć 
wszystkie jej niedostatki i niedoskonałości, tak jak widzieli je podróżni wracający 
do swoich krajów, by potwierdzać upowszechniającą się opinię o nieładzie, dzi-
kości i chaosie. Jednak chodzi jeszcze o coś więcej, o zmianę sposobu myślenia 
z doraźnego na przyszłościowy12. W przywołanych przykładach zarówno Rzymian, 
jak i antenatów powtarza się ich dalekowzroczność, działanie z myślą o przyszłości, 
nawet jeśli efekty będą nieosiągalne dla pierwszego pokolenia twórców. Wydaje się, 

12 To kolejna reminiscencja z „Monitora”.
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że właśnie takie wyjście poza teraźniejszość, skłonność do przewidywania konse-
kwencji swoich czynów i zamierzone podejmowanie wysiłku na rzecz tego, co do-
piero nadejdzie, jest istotną częścią przemian wewnętrznych proponowanych przez 
Krasickiego, wykraczających ponad sferę jednostkową czy społeczną. Podniesie-
nie poziomu cywilizacyjnego to pierwszy krok, by uczynić państwo mocniejszym, 
wesprzeć handel, ułatwić kontakty międzyludzkie, udowodnić, że mieszkańców 
dawnej Rzeczpospolitej można liczyć między oświeconych, że nie zostają w tyle, 
lecz też jest to sposób, by zaktywizować ludzi, skłonić ich do spojrzenia z szerszą 
perspektywą niż tylko własny troskliwie uprawiany ogródek. 

To nowoczesne myślenie wymagało przezwyciężenia charakterystycznego dla 
oświecenia, a chętnie przyjętego w Polsce ze względu na specyficzny rodzaj kultury 
sposobu myślenia o mieście jako jaskini zepsucia. W istocie jest ono tyglem, w którym 
mieszają się najróżniejsi ludzie, co sprawia także, że mieszają się w nim różne modele 
życia, wzorce i opinie. W efekcie jest miasto siedzibą zbytków, łatwiej dostępnych niż 
na głębokiej prowincji, rządzi nim szybko zmieniająca się moda, jego mieszkańcy 
z braku zajęcia i lęku przed nudą poszukują coraz to nowych zabaw, przez co łatwo 
wpadają w sidła zepsucia i nieobyczajności. Jest to jednak tylko jedna strona meda-
lu. To samo, co leży u źródła zjawisk negatywnych, staje się też początkiem zjawisk 
pozytywnych. Potrzeba zbytków wspiera handel, ten zaś wymusza rozwój rzemiosł 
i przemysłu, jest zatem dobroczynny dla gospodarki. Bliskość z innymi wynikająca 
z niewielkiej przestrzeni i pogoń za rozrywką motywują częstsze przebywanie ludzi 
ze sobą, dzięki czemu istnieje szansa na zawiązanie się rzeczywistych, głębokich rela-
cji tak ważnych dla stworzenia zjednoczonego społeczeństwa. Sprzyja temu również 
współzależność jednych od drugich, znacznie silniej odczuwana w granicach murów 
niż w rozrzuconych po dość znacznym obszarze dworach. Wreszcie łatwa wymiana 
myśli i doświadczeń przyczynia się do rozkwitu nauk i szerzenia się oświecenia, to 
zaś jest koniecznym warunkiem doskonalenia się świata i przede wszystkim człowie-
ka. Wiedza niezbędna jest do tworzenia praw, zapewniających poczucie bezpieczeń-
stwa, właściwego wypełniania obowiązków nałożonych przez urząd, dowodzenia 
wojskami, krótko mówiąc do sprawowania funkcji publicznych, to zaś jest pierwsza 
powinność każdego obywatela. Z tych wszystkich przyczyn zachęca XBW nie tylko 
do wspierania miast przez dziedziców ze względu na korzyści materialne związane 
z  intensyfikacją handlu, jak miało to miejsce w Panu Podstolim, lecz także do za-
mieszkiwania w nich z powodu możliwości doskonalenia umysłu i realizacji natural-
nej potrzeby wspólnego przebywania.

Warto ponadto zwrócić uwagę, na sposób, w jaki Książę Biskup traktuje hi-
storię. W esejach widać, jak znacznie poszerzył się dla niego zakres pojmowania 
źródła historycznego. Są to nie tylko przekazy kronikarzy czy utrwalone w kulturze 
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opowieści, lecz także przedmioty materialne. Tak jak przywożone z podróży za-
granicznych kamienie z ruin dawnych budowli rzymskich informowały znawców 
i amatorów o losach Imperium lub Republiki, tak dla XBW nagrobki przodków 
rozsiane po kościołach stały się dokumentem umożliwiającym spojrzenie na dzieje 
Rzeczpospolitej. Co więcej, były też − podobnie jak dawne budowle − świadectwem 
kolejnych etapów rozwojów sztuki i jako takie mają swoje istotne znaczenie i warte 
są zachowania i troski. Takie myślenie doprowadziło go również do poczucia po-
trzeby utrwalania zjawisk zachodzących w jego czasie na rzecz przyszłych pokoleń. 
Jest to już nowoczesne, kształtujące się w osiemnastym wieku naukowe podejście 
do historii, które uczyniło z niej pełnoprawną dyscyplinę naukową równą naukom 
przyrodniczym, oraz rodzące się historyczne rozumienie faktów kulturowych13. 

Zalecenia Księcia Biskupa dotyczą ulepszania tych sfer, które zwykle łączy 
się z  rozwojem cywilizacji. Co ciekawe, choć rzadko jest mowa o bezpośrednim 
wpływie proponowanych działań na losy kraju, mimo to wydaje się, że jest to kon-
tynuacja na płaszczyźnie praktycznej, poprzez wykonywanie konkretnych działań 
wspomnianego „programu”, którego celem było zaradzanie niedostatkom, na jakie 
cierpiała niegdyś Rzeczpospolita, podejmując trud u samych źródeł. Są to działania 
możliwe do podjęcia zarówno w normalnych warunkach, jak i w sytuacji rozbio-
rowej, ich skutki zaś w obu tych przypadkach będą wspierać umocnienie państwa 
lub stanowić pierwsze kroki ku jego restauracji. Magdalena Górska, pisząc o róż-
nych modelach rozumienia polskości w epoce porozbiorowej, wyróżnia wśród nich 
rozumienie ojczyzny jako domu budowanego przez mieszkańców, którego wzrost 
zależny od kumulowania się działań zmierzających do jego zbudowania i umoc-
nienia przerywany jest przez różne kryzysy, których sprawcami są ludzie. Z ta-
kim rozumieniem wiąże się przekonanie, że […] o przyszłości państwa decyduje 
przyszłość obywateli14, wydaje się, że celem Krasickiego w Uwagach jest właśnie 
przywrócenie sytuacji, w której obywatele dorosną do tego, by znów zacząć współ-
tworzyć ten dom, nawet jeśli nie wiązało się to z bezpośrednią próbą odzyskania 
niepodległości15. Rzeczpospolita jest w Uwagach wielką nieobecną – z jednej strony 
w porównaniu z jakimkolwiek innym dziełem Krasickiego nieomal nie występuje, 
z drugiej w sytuacji, w której powstawały eseje, czyli po rozbiorach, kiedy de facto 
nie było już żadnej Polski, nadal powracają, jakby mimowolnie, wzmianki o dobru 

13 Wspomina o tym zjawisku Jadwiga Ziętarska. J. Ziętarska, Przekład – adaptacja, w: Słownik literatury 
polskiego oświecenia, wyd. 2 poszerzone i poprawione, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1991.

14 M. Górska, Konieczność śmierci. Refleksja na temat upadku Polski w piśmiennictwie końca XVIII wieku, 
Pamiętnik Literacki, 2000, z. 3, s. 139.

15 Odmiana, nowe życie Ojczyzny-matki, które można definiować jako powrót obywatelskiego ukierunko-
wania na dobro wspólne lub państwowe nie oznaczałaby […] przywrócenia instytucji państwowej. Odrodzenie Polski 
mogło być dopiero następstwem postulowanych przemian. Ibidem, s. 139. 
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ojczyzny, o które trzeba się troszczyć. Wydaje się, że choć program Księcia Biskupa 
w warstwie „dosłownej”, powierzchniowej skupia się na dążeniach do uczynienia 
człowieka cnotliwym, by ułatwić mu tworzenie więzi z innymi (więzi jakże po-
trzebnych, w sytuacji, gdy przeniesiono utożsamienie ojczyzny z państwa na na-
ród dzielący historię i obyczaje16), w warstwie głębszej – mimowolnej i podskórnej 
opiera się jeszcze ciągle na przekonaniu, że pielęgnowana cnota stanie się przyczy-
ną odrodzenia państwa17. Czy słusznie? Jak napisała Krystyna Stasiewicz, analizu-
jąc poglądy XBW rozsiane po jego dziełach: Przyszłość pokazała, że cnotliwy, tzn. 
prawy obywatel, świadomość historyczna, zachowanie kultury i języka narodowego, 
sprawy, o które zabiegał w swojej polityce bez fanfar Krasicki – dały rezultat – była 
bowiem możliwa odbudowa państwa, które na sto dwadzieścia trzy lata zniknęło 
z mapy Europy18.

Klara Leszczyńska-Skowron, Uwagi – Krasickis literarisches Testament an seine Landsleute

Zusammenfassung

Der Beitrag widmet sich den Bemerkungen von Ignacy Krasicki – dem Essayband, den er an seinem Le-
bensabend geschrieben hat. Die Autorin analysiert Essays, die verschiedene Probleme betreffen, sie kommt zur 
Einsicht, dass Krasicki ein einheitliches Bild des Menschen, der Gesellschaft und des Landes schuf, das als eigen-
artiges Programm der Identitätserhaltung während der Teilungen und als ein Wegweiser zum Wiederaufbau „von 
unten“ der nach dem Untergang der Polnisch-Litauischen Republik zersplitterten Gesellschaft abzulesen sei. 

Übersetzt von Alina Kuzborska

Klara Leszczyńska-Skowron, Uwagi – Ignacy Krasicki’s last will adressed to compatriots

Summary

This article concerns a collection of Ignacy Krasicki’s essays written in his last years, entitled Uwagi. De-
spite the great variety of subjects in all the essays, the author has discovered a surprisingly coherent vision of 

16 Ibidem, s. 127.
17 Krasicki […] Powtarzał, wierny funkcjonującemu w oświeceniowej historiografii poglądowi o wyższości 

księgi nad mieczem, iż jedynym słusznym działaniem jest walka rozumem i cnotą […] Prezentowana postawa była 
zatem ukierunkowana na ocalenie nie tyle idealnej narodowej całości, ile raczej człowieka-Polaka i  uznawanych 
przezeń wartości. Ibidem, s. 134. Można chyba traktować model proponowany przez Krasickiego jako istniejący 
obok proponowanego przez Czartoryskich modelu odwołującego się do cnót i wartości rycerskich. Na rozwój za-
interesowań rycerską stroną średniowiecza miały wpływ okoliczności zewnętrzne i pobudki narodowe; poszukiwanie 
w przeszłości tych elementów, które utwierdzałyby ideę walki orężnej o wyzwolenie i otaczały uświęcającym nimbem 
wojowników o niepodległość ojczyzny. Por.: A. Aleksandrowicz, Izabela Czartoryska. Polskość i europejskość, Lublin 
1998, s. 247. Oczywiście otoczka rycerska była raczej kostiumem niż poważną propozycją, niosła jednak za sobą 
pewne wartości propagowane przez rodzinę Czartoryskich jako potrzebne Polakom w nowej sytuacji. Na mar-
ginesie warto zauważyć, że ideały rycerskie były bliskie Księciu Generałowi i wcześniej, w ich duchu formował 
wychowanków Szkoły Rycerskiej (por.: Ł. Kurdybacha, Staropolski ideał wychowawczy, Lwów 1938, ss. 113–116). 
Krasicki też proponuje jako naczelną wartość osobistą cnotę i można przypuszczać, że za propozycją tą kryje się 
jednak dawny model idealnego obywatela.

18 K. Stasiewicz, Bieg czasów zawiera w sobie rozmaite zdarzenia. Studia o Krasickim, Olsztyn 2014, s. 27.
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people, society and the country. This vision can be interpreted as a program for the preservation of Polish identity 
during the Partitions of Poland and the rebuilding of social bonds. 

Translated by Aleksander Pluskowski

Dr Klara Leszczyńska-Skowron
Pracownia Literatury Oświecenia 
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
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Barbara Krysztopa-Czupryńska

IGNACY KRASICKI W DZIEWIĘTNASTOWIECZNYCH 
ENCYKLOPEDIACH I SŁOWNIKACH BRYTYJSKICH

Słowa kluczowe: Ignacy Krasicki, XIX wiek, publikacje brytyjskie

Schlüsselwörter:  Ignacy Krasicki, 19. Jahrhundert, britische Publikationen

Keywords:  Ignacy Krasicki, 19th century, British publications

Ważka rola, jaką w polskiej kulturze oświeceniowej odegrał Ignacy Krasicki, 
nie pozostała bez echa w dziewiętnastowiecznej Europie. Przykładowo na Wyspach 
Brytyjskich w XIX stuleciu ukazały się liczne publikacje, w których zamieszczono 
szersze bądź skromniejsze informacje na temat biskupa warmińskiego. Wszyscy 
autorzy piszący o Krasickim zgodnie zaliczali go do grona luminarzy polskiego 
oświecenia. Celem niniejszego artykułu jest prześledzenie, jak sylwetka księcia po-
etów polskich prezentowana była w brytyjskich wydawnictwach ogólnych, tj. en-
cyklopediach i słownikach. Kiedy do nich trafiła oraz czy i jak opis jego postaci 
zmieniał się na przestrzeni wieku.

Jak udało mi się ustalić, pierwszą brytyjską encyklopedią, w której zamiesz-
czono biogram Krasickiego była 22-tomowa The London Encyclopaedia. Jej 12 tom, 
w którym owa notka biograficzna znalazła się, ukazał się w Londynie w roku 1829. 
To dość specyficzny biogram. Liczy ponad 18 linii, a więc nie należy do najkrót-
szych, jednak jakkolwiek podano dzienną datę śmierci Krasickiego, to nie poda-
no choćby rocznej daty urodzenia. Ponadto 1/3 notatki zajmuje znana anegdota 
dotycząca bohatera i jego relacji z Fryderykiem II. Król Prus miał żartem popro-
sić biskupa, by po śmierci jego – heretyka Krasicki przemycił do raju pod swym 
biskupim płaszczem. Ten miał odrzec, że to się raczej nie uda, bowiem: „wasza 
wysokość przycięła go zbyt krótko, aby ukryć pod nim jakąkolwiek kontraban-
dę”1. Informacje odnoszące się do działalności pozaliterackiej są w omawianym 

1 The London Encyclopaedia, or Universal Dictionary of Science, Art, Literature and Practical Mechanics: 
comprising a Popular View of the Present State of Knowledge, Vol. 12, London 1829, s. 385: „your majesty has cut it 
too short for it to conceal any contraband commodity”.
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biogramie więcej niż skromne. Czytelnik dowiadywał się jedynie, że Krasicki był 
biskupem warmińskim, arcybiskupem gnieźnieńskim, a do roku 1772 senatorem 
sejmu polskiego oraz że jego rodzina wywodziła się z jakiegoś „Ciczina”2. Nieco 
więcej uwagi w omawianej notce poświęcono twórczości Krasickiego. Zauważono, 
że celował w ukazywaniu wad i śmieszności w postępowaniu swych rodaków. Do 
ważnych dzieł biskupa-poety autor biogramu zaliczył: poemat heroikomiczny My-
szeida, napisaną w 6 pieśniach Antymonachomachię, Bajki, Wojnę chocimską oraz 
tłumaczenie Pieśni Osjana. Dziełem zaś najważniejszym wg Brytyjczyka była Mo-
nachomachia, czyli wojna mnichów3.

Kolejny biogram biskupa warmińskiego, na który warto zwrócić uwagę, 
ukazał się cztery lata później w A General Biographical Dictionary Johna Gortona. 
Słownik Gortona liczył zaledwie 3 tomy, niemniej notka biograficzna poświęcona 
Krasickiemu była prawie dwukrotnie dłuższa od tej zamieszczonej w The London 
Encyclopaedia. Niestety, długość biogramu nie szła w parze z ilością informacji, 
ilość tych była równie oszczędna, jak w omówionym powyżej. W zasadzie było to 
powtórzenie biogramu wcześniejszego, w którym nieco rozwinięto jedynie kilka 
kwestii. W A General Biographical Dictionary pojawiło się zapewnienie, że Krasicki 
był „jednym z najznakomitszych polskich literatów osiemnastego wieku” oraz że 
jego prace, i to zarówno te pisane prozą, jak i wierszem, cieszyły się dużym uzna-
niem u jego rodaków4. Autor wyjaśnił ponadto, że Myszeida opowiada o dawnym 
królu Polski, który został zjedzony przez szczury i myszy.

Nieco więcej szczegółów dotyczących księcia poetów polskich pojawiło się 
w 4 tomie The Popular Encyclopedia wydanej w Glasgow w 1837 roku. Był to re-
print publikacji amerykańskiej, składający się z 7 tomów po 2 części każdy5. Z tej 
publikacji czytelnik anglojęzyczny dowiadywał się, że Krasicki urodził się 3 lutego 
1735 roku w Dubiecku. Ponadto pojawiła się tu nazwa gniazda rodowego w for-
mie umożliwiającej identyfikację miejscowości – „Sietzen”. Dalej z kontekstu moż-
na było wywnioskować, że późny debiut literacki był wynikiem wcześniejszego 
zaangażowania biskupa warmińskiego w sprawy kraju, gdyż jak stwierdził autor 
biogramu, kiedy w 1772 roku Krasicki przestał zasiadać w senacie Rzeczypospoli-
tej, „obrócił swe zainteresowanie ku nauce”6. Dlaczego twórca hasła odnotował, że 

2 Chodzi o Siecień (Siecienie, Sieciń), wieś położoną ok. 15 km na zachód od Płocka. Za życia Krasickie-
go znajdowała się już w posiadaniu rodziny Gembartów. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich, red. B. Chlebowski, F. Sulimierski, W. Walewski, t. 10, Warszawa 1889, s. 495.

3 The London Encyclopaedia, s. 385.
4 J. Gorton, A General Biographical Dictionary, Vol. 2, London 1833, b.s.: „the most illustrious of the 

Polish literati of the eighteenth century”.
5 The Popular Encyclopedia; Being a General Dictionary of Arts, Sciences, Literature, Biography, History, 

and Political Economy. Reprinted from the American Edition of the “Conversations Lexicon”, ed. D.K. Sandford, T. 
Thomson, A. Cunningham, Vol. 1–7, Glasgow 1837–1839.

6 Ibidem, Vol. 4, p. 1, Glasgow 1837, s. 330: „he turned his attention to science”.
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Krasicki zajął się nauką, a nie literaturą trudno wytłumaczyć. Następnie już traf-
nie autor zauważył, iż biskup warmiński miał umiejętność lekkiego i dowcipnego 
prowadzenia dialogu, co – jak czytelnik mógł wywnioskować z dalszej treści – zy-
skiwało mu przyjaciół. Twórca notki biograficznej pozwolił sobie na dalej idące 
niż poprzednicy wartościowanie twórczości Krasickiego – palmę pierwszeństwa 
przyznał Monachomachii, Antymonachomachię uznał za mniej znaczącą, zauważył 
ponadto, że satyry Krasickiego są mniej wartościowe niż jego bajki. Stwierdził też, 
że Wojna chocimska opisująca zwycięstwo hetmana Chodkiewicza nad Turcją ma 
zbyt „historyczny charakter”. O prozie Krasickiego napisał zaś, iż jest „pełna ducha”. 
Dodatkową informacją, która pojawiła się w tym artykule, była uwaga, że Myszeida 
została przetłumaczona na język francuski, a jej temat został zaczerpnięty z kroniki 
biskupa Kadłubka. Autor okrasił biogram dwiema anegdotami. Poza wspomnianą 
wcześniej, przytoczył jeszcze jedną, która głosiła, że do napisania Monachomachii 
zachęcił Krasickiego król Prus Fryderyk II, który, goszcząc biskupa w pałacu Sans-
souci, ulokował go w apartamencie zajmowanym niegdyś przez Woltera, wierząc, 
że będzie to dla poety bardzo inspirujące. W omawianym biogramie pojawił się 
wreszcie Berlin, jako miejsce śmierci Krasickiego. Na końcu artykułu biograficzne-
go autor dopisał, że większość prac biskupa warmińskiego została opublikowana w 
10 tomach w Warszawie w latach 1803-1804 przez „Dmachowskiego”7. Tu zakradł 
się błąd, oczywiście chodziło o Franciszka Ksawerego Dmochowskiego. A gwoli 
kronikarskiej dokładności warto dodać, iż 2 tomy dzieł Krasickiego Dmochowski 
wydał już w roku 1802, w latach 1803-1804 zostały one opublikowane ponownie.

Niemal identyczny – co do słowa – biogram pojawił się w roku następnym 
w skromnej rozmiarowo, bo dwutomowej The British Cyclopaedia of Biography wy-
danej przez Charlesa F. Partingtona8. W zasadzie jedyna różnica polegała na tym, że 
pominięto tu dwa zdania – to o publikacji dzieł Krasickiego przez Dmochowskiego 
oraz stwierdzenie, że utwory biskupa-poety dla jego rodaków stanowią klasykę9. 

Warto dodać, iż w The Popular Encyclopedia postać Krasickiego została 
wzmiankowana dodatkowo w tomie 5 w haśle dotyczącym polskiej literatury. Cie-
kawe, że tu błędnie podano rok śmierci poety (jako 1802 r.), mimo że w biogramie 
oznaczono ją właściwie na rok 1801. Twórca hasła stwierdził z przekonaniem, że 
Krasicki jest jedynym polskim literatem, którego można uznać za klasyka zarówno 
na niwie poezji, jak i prozy oraz jedynym oryginalnym polskim poetą epickim – 
jako przykład podał Wojnę chocimską10.

7 Ibidem.
8 Właściwie była to część wydanej w 10 tomach The British Cyclopaedia of the Arts, Sciences, History, 

Geography, Literature, Natural History, and Biography [ed. Ch.F. Partington, London 1835-1838].
9 The British Cyclopaedia of Biography: Containg the Lives of Distinguished Men of All Ages and Countries, 

with Portraits, Residences, Autographs, and Monuments, Vol. 2, ed. Ch.F. Partington, London 1838, s. 113.
10 The Popular Encyclopedia, Vol. 5, p. 2, Glasgow 1839, ss. 601, 602.
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Najkrótsze znalezione przez mnie hasło poświęcone biskupowi-poecie za-
mieszczone zostało w encyklopedii pod wiele mówiącym tytułem: Cyclopaedia of 
Biography: Embracing a Series of Original Memoirs of the Most Distinguished Per-
sons of All Times. Brzmiało on: „Krasicki Ignacy, książę-biskup warmiński i jeden 
z najznakomitszych polskich literatów, urodzony w 1735 roku, zmarł w Berlinie 
w 1801 roku”11. Jak widać była to notka biograficzna niezwykle lakoniczna, chociaż 
w omawianej publikacji wcale nie najkrótsza – o wielu postaciach napisano tu jesz-
cze mniej. Z drugiej strony fakt, że Krasicki znalazł się wśród „najwybitniejszych 
ludzi wszechczasów” zebranych w księdze liczącej tylko jeden wolumen, jest na 
pewno znaczący. 

Naprawdę rzetelny biogram Krasickiego ukazał się dopiero w połowie wieku, 
a dokładniej w 1856 roku w 3 tomie The English Cyclopædia12. Był on podzielony 
wyraźnie na dwie części; pierwsza omawiała życie, druga – twórczość biskupa war-
mińskiego. Już pierwsze zdanie notki biograficznej zapewniało, że był to polski po-
eta pierwszej wielkości. Biograf informował, że pierwsze nauki Krasicki pobierał 
we Lwowie, następnie wstąpił do stanu duchownego, po czym na kilka lat wyje-
chał do Rzymu. Po powrocie do kraju rozpoznał u siebie talent literacki, któremu 
dał ujście pisząc teksty do „Monitora”. W tym miejscu autor notki biograficznej 
wyjaśnił brytyjskiemu czytelnikowi, że było to pismo na wzór angielskiego „Spec-
tatora”. Autor biogramu zwrócił uwagę na szczególne relacje łączące Krasickiego 
z królem Stanisławem Poniatowskim. Podkreślił, że monarcha uczynił swego fawo-
ryta koadiutorem biskupa warmińskiego Grabowskiego (Adama Stanisława), a po 
śmierci tegoż w 1766 roku przekazał mu biskupstwo warmińskie. Za królewską 
łaskę poeta odwdzięczał się utworami dedykowanymi monarsze, w których cza-
sami pobrzmiewała nuta pochlebstwa. Twórca hasła biograficznego dotyczącego 
Krasickiego uznał za zasadne wspomnieć o aktywności tegoż na sejmie 1768 roku13. 
Nie wspomniał jednak, na czym owa działalność polegała, podkreślił jedynie, że 
biskup wykorzystując swój autorytet próbował ratować kraj przed upadkiem14. Na 
koniec części dotyczącej życia księcia poetów polskich pojawiły się dwie dość zna-
czące informacje, których w poprzednich biogramach nie było. Odnotowano, że na 

11 Cyclopaedia of Biography: Embracing a Series of Original Memoirs of the Most Distinguished Persons of 
All Times, ed. E. Rich, London–Glasgow 1854, s. 384: “Krasicki, Ignatius, prince bishop of Warmia, and one of the 
most distinguished literati of Poland, born 1735, died at Berlin 1801”.

12 Publikacja ta była później wznawiana. Część biograficzna encyklopedii w 1867 r. ukazała się pod zmo-
dyfikowanym nieco tytułem: Biography: Or, Third Division of »The English Encyclopedia«, Vol. 3, ed. Ch. Knight, 
London 1867, przy czym te same treści w obu wydaniach znalazły się na tych samych stronach.

13 Autor miał na myśli sejm nadzwyczajny zwołany pod węzłem konfederacji radomskiej, obradujący od 
5 X 1767 do 5 III 1768 (tzw. sejm repninowski bądź delegacyjny).

14 Chodziło zapewne o postawę Krasickiego już po zakończeniu sejmu, na zwołanej na 25 marca 1768 r. 
radzie senatu, kiedy to biskup warmiński oponował, aby wzywać na pomoc przeciwko konfederatom barskim 
wojska carycy Katarzyny II. Zob.: Z. Goliński, Krasicki Ignacy, w: Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), t. 15, 
Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 144; idem, Krasicki Ignacy, Warszawa 1979, s. 211.
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arcybiskupstwo gnieźnieńskie został wyniesiony w 1795 roku oraz że w 1829 roku 
jego szczątki zostały przeniesione z Berlina do Katedry Gnieźnieńskiej15.

Omawianie literackiej twórczości biskupa warmińskiego, autor biogramu roz-
począł od przyrównania Krasickiego do czołowego poety angielskiego oświecenia 
Alexandra Pope’a, stwierdzając, że pierwszy odgrywa taką rolę w literaturze polskiej, 
jak ten drugi w literaturze angielskiej. Przytoczył ponadto opinię Dmochowskiego, 
który skonstatował, że gdyby jedynymi osiągnięciami poetyckimi biskupa Ignacego 
były bajki i satyry, to i tak nikt nie odebrałby mu palmy pierwszeństwa nie tylko 
wśród polskich poetów jego czasów, ale też okresu wcześniejszego. Twórca biogramu 
podzielał tę opinię, dodając od siebie, że niektóre bajki Krasickiego są lepsze nawet 
niż utwory tego gatunku, które wyszły spod pióra La Fontaine’a. W dalszej części arty-
kułu biograf wymienił tytuły najważniejszych dzieł Krasickiego, każde z nich przybli-
żając czytelnikowi w kilku słowach. Brytyjczyk bardzo pochlebnie pisał o twórczości 
biskupa warmińskiego, słabiej ocenił jedynie tłumaczenie Pieśni Osjana oraz poemat 
Wojna chocimska. Ostatnim nowym elementem, o którym wspomniano w biogramie 
było paryskie wydanie dzieł Krasickiego z roku 183016.

Bardzo podobny, jeśli idzie o zawartość (pominięto tylko kilka wątków), 
a  jednak o połowę krótszy był biogram Krasickiego zamieszczony w 1861 roku 
w 10 tomie The New American Cyclopaedia17. Umieszczenie sporej ilości informa-
cji w stosunkowo krótkiej notce biograficznej było możliwe, ponieważ autor nie-
mal zupełnie powstrzymał się od wartościowania osiągnięć biskupa warmińskiego 
i skupił się wyłącznie na przekazaniu konkretnych informacji.

Oczywiście nie we wszystkich dziewiętnastowiecznych brytyjskich encyklo-
pediach pojawiło się hasło „Krasicki Ignacy”. W przypadku części z nich czynnikiem 
decydującym o braku biogramu poety mógł być czas – ukazały się krótko po śmier-
ci biskupa warmińskiego. Do takich należały: 
– Encyclopaedia Londinensis, or, Universal Dictionary of Arts, Sciences, and Lit-

erature, ed. J. Wilkes, Londyn 1810 (24 tomy);
– The General Biographical Dictionary: Containing an Historical Account of the Lives 

and Writings of the Most Eminent Persons in Every Nation; Particularly the British and 
Irish; from the Earliest to the Present Time, ed. A. Chalmers, Londyn 1812 (28 tomów);

– Encyclopaedia Perthensis; or Universal Dictionary of the Arts, Sciences, Litera-
ture, &c. Intended to Supersede the Use of Other Books of Reference, Edynburg 
1816 (23 tomy); 
15 The English Cyclopaedia, a New Dictionary of Universal Knowledge; Biography, Vol. 3, cond. Ch. Knight, 

London 1856, s. 751; Biography: Or, Third, s. 751.
16 The English Cyclopaedia, ss. 751–752; Biography: Or, Third, ss. 751–752.
17 Encyklopedia została wydana w Nowym Yorku i w Londynie, dlatego znalazła się w zestawieniu. The 

New American Cyclopaedia: a Popular Dictionary of General Knowledge, Vol. 10, ed. G. Ripley, Ch.A. Dana, New 
York-London 1861, s. 217.
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– The Cyclopædia; or, Universal Dictionary of Arts, Sciences and Literature, ed. 
A. Rees, Londyn 1819 (39 tomów).
W przypadku innych encyklopedii przyczyną, dla której nie zamieszczono 

w nich notki biograficznej autora Monachomachii, mogła być skromna objętość 
publikacji. Do tej grupy wypada zaliczyć encyklopedie, które ukazały się jako tzw. 
wydania kieszonkowe, jak chociażby jednotomowa The Portable Encyclopaedia: or, 
A Dictionary of the Arts and Sciences, on the Basis of Dr. Gregory’s Comprehending 
the Latest Improvements in Every Branch of Useful Knowledge (Londyn 1831).

Niemniej istnieje pewna grupa dziewiętnastowiecznych brytyjskich wydaw-
nictw encyklopedycznych oraz słownikowych, w których próżno szukać odrębne-
go biogramu poświęconego Krasickiemu i właściwie nie wiadomo, czym to zostało 
spowodowane. Zastanawia to zwłaszcza w przypadku liczących się, wielotomowych 
publikacji, które ukazały się kilka dekad po śmierci biskupa warmińskiego. I  tak 
budzi zdziwienie brak choćby wzmianki o Krasickim w The Edinburgh Encyclopa-
edia wydanej w Edynburgu w 1832 roku w 18 tomach. W 15 tomie tej encyklopedii 
jest obszerne hasło Poland zajmujące 13 stron, sporo miejsca poświecono w nim 
literaturze, jednak nazwisko Krasickiego nie pada tam ani razu18. Wydaje się to 
tym dziwniejsze, że autor artykułu wśród źródeł, na których się opierał, wymienił 
książkę Krystyna Lacha Szyrmy19 zatytułowaną Letters, literary and political, on Po-
land, która w jedenastu listach przedstawiała literaturę i dzieje Europy Wschodniej, 
skupiając się przede wszystkim na Polsce20. Trzeba dodać, że sylwetka Krasickiego 
przewija się wielokrotnie przez karty dzieła Lacha Szyrmy.

Odrębnego hasła nie dedykowano Krasickiemu również w 27-tomowej The 
Penny Cyclopaedia, aczkolwiek pojawił się on w tym dziele w haśle Slavonians, 
podhaśle Polish language and literature. Otrzymał tu coś na kształt biogramu, choć 
w żaden sposób niewyodrębnionego z zasadniczego tekstu. Poecie poświęcono 
w tym miejscu niemal całą jedną szpaltę, a ilość podanych informacji dorównywała 
tej z najobszerniejszych haseł dotyczących w całości osoby Krasickiego. Szczegól-
nie dokładnie i trafnie została omówiona twórczość biskupa Ignacego. Autor arty-
kułu wysoko ocenił bajki, „które wszystkie dzieci w Polsce znają na pamięć”, a które 
charakteryzuje „świetny dowcip, czarująca prostota oraz czysta moralność”21. Sa-
tyry Krasickiego – według Brytyjczyka – z powodzeniem dotrzymują pola najlep-

18 The Edinburgh Encyclopaedia, Vol. 15, cond. D. Brewster, Edinburgh 1832, ss. 811–824.
19 Krystyn Lach Szyrma (1790–1866) był filozofem, tłumaczem, pisarzem i publicystą. Uczestniczył 

w powstaniu listopadowym, po jego upadku wyemigrował na Wyspy Brytyjskie. Tam prowadził działalność publi-
cystyczną. W. Chojnacki, W. Zajewski, Lach Szyrma Krystyn, w: PSB, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971, t. 16, ss. 
390–392.

20 [K. Lach Szyrma], Letters, literary and political, on Poland: Comprising observations on Russia and other 
Slavonian nations and tribes, Edinburgh 1823.

21 The Penny Cyclopaedia of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge, t. 22, London 1842, s. 121: 
“which all children in Poland know by heart”, “great wit, charming simplicity, and a pure morality”.
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szym utworom tego gatunku na świecie. Autor artykułu zacytował fragment satyry 
Do króla: „Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka: wielbi urząd, czci króla, 
lecz sądzi człowieka”, przekonując, że prawda zawarta w tej sentencji była mottem 
przewodnim twórczości satyryczno-obyczajowej biskupa-poety22. Zwrócił ponadto 
uwagę na uniwersalność satyr, które zostały skreślone ręką Krasickiego, podkreśla-
jąc, że są one zrozumiałe i przystępne dla ludzi obu płci, bez względu na ich wiek. 
Dalej równie pochlebnie zostały ocenione inne utwory Krasickiego.

 Nie docenili polskiego poety twórcy jednej z najważniejszych anglojęzycz-
nych dziewiętnastowiecznych encyklopedii, wielokrotnie wznawianej, 10-tomowej 
Chambers’s Encyclopaedia. Krasicki nie otrzymał w niej odrębnego biogramu. Po-
święcono mu kilka słów w haśle Polish language and literature: „Ignacy Krasicki 
(1735-1801), zwany »polskim Wolterem«, postać centralna całej polskiej literatu-
ry jego czasów, którego satyry i bajki uznawane są za pierwsze w jego ojczystym 
języku”23. Zdumiewa, że „polski Wolter”, „postać centralna polskiej literatury” 
oświeceniowej, nie zasłużył na odrębne hasło. Co ciekawe biogram Krasickiego 
znalazł się w amerykańskiej wersji Chambers’s Encyclopaedia wydanej w 1881 roku 
w Nowym Yorku i zatytułowanej Library of Universal Knowledge, która na stronie 
tytułowej z dumą informowała, że jest reprintem ostatniego wydania (z 1880 r.) 
Chambers’s Encyclopaedia, poszerzonego o dodatki przygotowane przez amerykań-
skiego wydawcę. Treści dodatkowe były znaczące, skoro amerykańska wersja roz-
rosła się do 15 tomów24.

Lepiej potraktowali biskupa warmińskiego redaktorzy innej, równie ważnej 
brytyjskiej encyklopedii – The Encyclopaedia Britannica25. W tej publikacji co 
prawda również nie znajdziemy pod literą K biogramu Krasickiego, jednak w ha-
śle Poland, podhaśle Literature w tekście pojawiło się nazwisko „Krasicki”, które 
zostało wyeksponowane nie tylko grubszą czcionką, ale dodatkowo na marginesie 
(spośród przedstawicieli polskiego oświecenia w ten sam sposób wyróżniony został 
jeszcze tylko biskup Józef Andrzej Załuski). Obok nazwiska pojawił się krótki bio-
gram autora Monachomachii, aczkolwiek odnoszący się głównie do jego twórczości. 
Zresztą biogram to szczególny również z innego względu – ulokowany został w ha-
śle dotyczącym literatury polskiej, jednak przytoczone fakty z życia Krasickiego 

22 Ibidem: “Satire tells the truths, but insulfs no person: it honours the government, reverences the king, 
but judges the man”. 

23 Chambers’s Encyclopaedia: A Dictionary of Universal Knowledge for the People, Vol. 7, London 1865, 
s. 645: „Ignacy Krasicki (1735-1801), called the »Polish Voltaire«, the centre of the whole Polish literature of his 
age, whose satires and fables are reckoned the first in his native language”.

24 Library of Universal Knowledge. A Reprint of the Last (1880) Edinburgh and London Edition of Cham-
bers’s Encyclopaedia, with Copious Additions by American Editors, New York 1881. Biogram Krasickiego zamiesz-
czony został w tomie VIII.

25 Dotyczy to jednak dopiero 9. rozszerzonego wydania The Encyclopaedia Britannica, które ukazało się 
w 25 tomach w latach 1875-1889.
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nie łączyły go z Polską zupełnie. Czytelnik dowiadywał się z tekstu, że biskup war-
miński był przyjacielem Fryderyka II, należał do grona literatów zapraszanych do 
pałacu Sanssouci, zmarł w Berlinie, za życia zaś bardziej przypominał francuskiego 
księdza, który przeniósł się do Polski, niż Polaka. W tekście nie zamieszczono ani 
słowa o przyjaźni ze Stanisławem Augustem Poniatowskim czy też o „obiadach 
czwartkowych”, o czym wypadałoby wspomnieć choćby dla równowagi. Autor ha-
sła omawianie dokonań Krasickiego rozpoczął niestandardowo, bo od „Wojny cho-
cimskiej”. Stwierdził, że chociaż poemat biskupa Ignacego jest najlepszym spośród 
3 znanych eposów na ten temat26, to jest marnym naśladownictwem – nie najwybit-
niejszej zresztą – epopei Woltera pt. Henriade. Dalej autor już przychylniej ocenił 
poematy heroikomiczne biskupa warmińskiego, zauważając, że te są przynajmniej 
zabawne, jako egzemplifikacje wskazał Myszeidę i Monachomachię. Z uznaniem 
wyraził się natomiast o satyrach i bajkach, przyznając, że tu Krasicki osiągnął mi-
strzostwo stylu27.

Zamieszczone powyżej przykłady nie wyczerpują tematu, ale dają pewien 
ogląd. Jak wynika z przytoczonych egzemplifikacji, pojawiające się w dziewiętna-
stowiecznych encyklopediach brytyjskich biogramy Ignacego Krasickiego niosły 
różną wartość poznawczą oraz posiadały różny stopień oryginalności. Zdarzały 
się wśród nich całkiem rzetelnie opracowane notki biograficzne, ale pojawiały się 
też biogramy powierzchowne bądź nad wyraz krótkie. Występowały również not-
ki biograficzne skopiowane z innych publikacji. Niemniej czytelnik anglojęzyczny 
miał szereg możliwości znalezienia informacji na temat Krasickiego, tym bardziej 
że nazwisko tegoż pojawiało się nie tylko w wydawnictwach ogólnych. Stosunkowo 
często postać biskupa-poety gościła także na kartach innego rodzaju publikacji – 
zarówno zwartych, jak i ciągłych – ukazujących się w XIX wieku w Wielkiej Bry-
tanii. Wiele tekstów dotyczących historii oraz kultury polskiej, które się wówczas 
ukazały, wyszło spod piór Polaków, którzy pojawili się na Wyspach Brytyjskich po 
upadku powstania z 1830 roku. Wśród wychodźców polistopadowych liczne grono 
stanowili ludzie pióra, którzy z dużą znajomością tematu pisali o postaciach i wy-
darzeniach ważnych dla swego – w tym czasie już nieistniejącego na mapie Europie 
– kraju. 

26 Autor hasła przypomniał czytelnikowi, że dwa pozostałe poematy wyszły spod piór Potockiego oraz 
Chorwata Gundulić’a. Gwoli doprecyzowania warto dodać, że Wacław Potocki napisał Transakcję wojny chocim-
skiej publikowaną również pod tytułem Wojna chocimska, zaś Ivan Gundulić był autorem epopei Osman.

27 The Encyclopaedia Britannica: A dictionary of arts, sciences, and general literature, Vol. 19, Edinburgh 
1885, s. 303.
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Zussamenfassung

Der Beitrag zeigt, auf welche Art und Weise die Figur von Ignacy Krasicki in den britischen Publikati-
onen, d.h. in den Enzyklopädien und Wörterbüchern dargestellt wurde. Die Biogramme von Ignacy Krasicki in 
den britischen Enzyklopädien hatten unterschiedlichen Erkenntniswert und unterschiedlichen Originalitätsgrad. 
Darunter gab es gewissenhaft bearbeitete biografische Notizen, aber auch oberflächliche und äußerst kurze Skiz-
zen. Es gab auch Biogramme, die aus anderen Publikationen kopiert wurden. Allerdings konnte der englisch-
sprachige Leser verschiedene Möglichkeiten, die Informationen über Krasicki zu finden, umso mehr, dass sein 
Name nicht nur in den Veröffentlichungen allgemeinen Charakters erschien. Verhältnismäßig oft trat die Figur 
des Bischofsdichters in den Publikationen anderer Art auf – sowohl in den Büchern als auch in den Zeitschriften, 
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Summary

The article shows how the figure of Ignacy Krasicki was presented in nineteenth-century British general 
publications, ie encyclopedias, and dictionaries. The biographies of Ignacy Krasicki published in British encyclo-
pedias carried a different cognitive value and had a different degree of originality. There were quite fairly well-de-
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There were also biographical notes copied from other publications. Nevertheless, the English-language reader had 
a number of possibilities to find information about Krasicki, particularly since the name appeared not only in gen-
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appearing in the nineteenth century in Great Britain. Many texts about the history and culture of Poland, which 
appeared at that time, came from the quills of Poles who appeared in Great Britain after the collapse of the 1830 
uprising. Among these emigrants, a large group of people were literates who, with a great knowledge of the subject, 
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Dlaczego Krasicki? Uwagi wstępne

Wykorzystanie przez literaturę, publicystykę, studia monograficzne, myśl po-
pularnonaukową, społeczną i filozoficzną polskiego pozytywizmu i modernizmu 
sylwetki oraz biografii intelektualnej Ignacego Krasickiego to zjawisko trudne do 
jednolitego nazwania i opisania. Trudność ta wiąże się po pierwsze: z wielopozio-
mowym i wielokształtnym ruchem odwołań do samej postaci biskupa warmiń-
skiego, a także do zróżnicowanej gatunkowo twórczości autora Bajek. Po drugie: 
z samymi trybami odwołań – kiedy Krasicki jako emblemat swojej epoki staje się 
wzorcem i autorytetem moralnym. Dzięki osobie „księcia poetów” wspiera się sta-
tus własnego stanowiska pisarskiego. Krasicki staje się również nierzadko potrzeb-
ny jako figura wzmacniająca poczucie ważności. Biografię literacką i intelektualną 
autora Monachomachii przywołuje się w dyskursie krytycznoliterackim, nauko-
wym i publicystyce jako potrzebną do tego, by pokazywać wartość doskonalenia 
i hartowania charakteru, często jako wzorzec nonkonformizmu etycznego, wresz-
cie wzór kunsztowności i powściągliwości pisarskiej. 

Krasicki zwłaszcza dla polskich pozytywistów to ikona wolności i wolnomy-
ślicielstwa, mądrości i zdroworozsądkowości, umiejętnej krytyki społecznej, rzecz-
nik zdystansowania się wobec prawideł rzeczywistości i poszerzania horyzontów 
moralnych, krytyk klerykalizmu i figura potwierdzająca wartość dobrego rzemio-
sła, które łączy w sobie – jak dowodzi Piotr Chmielowski w jego studiach nad Kra-
sickim – rzetelną robotę i artyzm, pouczanie czytelnika i „odtworzenie istotnego 
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życia”1, czyli zespolenie dydaktyzmu z artyzmem. A ta dyspozycja twórcza Krasic-
kiego wiąże się z tak ważnym i postulowanym od początku programów publicy-
stycznych pokolenia polskiego pozytywizmu hasłem – uwyraźnionym zwłaszcza 
na przełomie lat 60-tych i 70-tych XIX wieku – utylitaryzmu, w myśl którego (jak 
dowodzi tego młody wówczas Chmielowski w tekście Utylitaryzm w literaturze czy 
Orzeszkowa w Kilku słowach nad powieścią) – pisarz powinien być obserwatorem 
zbiorowej wyobraźni, piętnować stereotypy, kształtować gusta, pokazywać warsz-
tat, stać zawsze przed czytelnikiem i prowadzić go po meandrach zawikłanej rze-
czywistości, żeby „poprawiać świat”, choć – w myśl samego Krasickiego i w myśl 
oświeconych – o czym doskonale wiedzą pozytywiści – to „zuchwałe rzemiosło”. 

Krasicki staje się również pod piórem pisarzy drugiej połowy XIX wieku (po-
kolenia pozytywistycznego ratio i wspólnoty modernistycznej, która na różne spo-
soby próbuje uporać się z przewrotem Kanta i jego krytyką praktycznego rozumu) 
autorytetem określającym wewnętrzne zróżnicowanie i niejednorodność polskiego 
Oświecenia – zróżnicowanej epoki świateł i rozumu. 

Wreszcie – jako poeta i powieściopisarz (zwłaszcza autor Pana Podstolego), 
którego dziedzictwo próbuje się twórczo testować, odwołując się na zasadzie cytatu, 
aluzji, ale też poprzez pastisz i parodię literacką do różnorodnych tekstów i gatun-
ków autora Bajek nowych – staje się dla jego późnych wnuków krytykiem polskiego 
status quo, krytykiem zachowań społecznych, rzecznikiem umiarkowanego postę-
pu i aprobowania ładu moralnego, cnoty nakazującej wierność własnemu sumieniu 
i wewnętrznym ideałom pracy nad sobą, prowadzącym ku doskonaleniu charakte-
ru, wreszcie – rzecznikiem tolerancji. 

Pozytywiści i moderniści w bardzo różny sposób sięgają po biografię twórczą 
Krasickiego. Nie tylko jubileuszowe teksty publikowane na łamach prasy wyróż-
niają okolicznościowo tę sylwetę ojca polskiego wolnomyślicielstwa, jakim jest dla 
wielu pozytywistów, uczniów i rzeczników niełatwej zgody, porozumienia, pro-
pagatorów programu walki z ciemnotą i zabobonem, stereotypami kulturowymi 
i tożsamościowymi. Krasicki staje się przykładem postawy wrogiej wobec bezmyśl-
nego przeszczepiania wzorców obcych i wnikliwym interpretatorem znaczenia cu-
dzoziemszczyzny oraz kosmopolityzmu. Ważny jest dla młodej Elizy Orzeszkowej. 
Pisarka terminuje wszak na początku swej drogi twórczej jako realizatorka powie-
ści tendencyjnej. Niewątpliwy ukłon w stronę Krasickiego zdradza wówczas, kiedy 
próbuje konstruować schematy fabularne powieści edukacyjno-obyczajowo-ro-
dzinnych poprzez zastosowanie dyskursywności w powieści tendencyjnej, zarów-
no dzięki twórczo przetransponowanej technice Laurence’a Sterna, jak i rodzimej, 

1 P. Chmielowski, Historia literatury polskiej od czasów najdawniejszych o końca wieku XIX. Wyd. nowe 
przygot., do stanu badań dzisiejszych doprowadził i ilustr. opatrzył S. Kossowski, t. I: Od czasów najdawniejszych 
do wystąpienia Mickiewicza z 41 tablicami i 487 rycinami w tekście, Lwów–Warszawa 1914, s. 490. 
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wziętej niewątpliwie od Krasickiego. Cechy „dyskursywności” powieściowej cha-
rakterystycznej dla Pana Podstolego można by odnaleźć w próbie równoważenia 
dyskursu i narracji wczesnej prozy pisarki, kiedy status narratora i wiedza o świecie 
przedstawionym ujawniają rozziew między nim a bohaterami. Postawa Krasickiego 
staje się również ważna dla Aleksandra Świętochowskiego, szermierza walki o po-
stęp i konieczność rozsądnej krytyki ustroju, a także zwolennika wietrzenia „dusz-
nej, polskiej chaty”, której mieszkańcy nie wyciągają wniosków z błędów przeszłości 
i nie potrafią dokonać skonsolidowania programu naprawy. 

Co ważne – poza okolicznościowym dyskursem krytycznoliterackim bądź 
takim, który dzięki sylwetom i portretom Krasickiego pokazuje znaczenie myśli 
i dokonań twórczych autora Monachomachii – polski pozytywizm i modernizm 
– nie eksponuje bądź zupełnie unieważnia podstawową, zdawałoby się dyspozy-
cję, biograficzną, mianowicie – wykonywanie profesji biskupa i arcybiskupa. To 
oczywiście osobny wątek, ale polscy ojcowie założyciele Oświecenia – wychowani 
u jezuitów i pijarów – w przeciwieństwie do myślicieli francuskich, angielskich czy 
niemieckich tego czasu – z ich znakomitym wykształceniem zdobytym w różnych 
kręgach naukowych – to najsłabiej uwyraźniana przez polską myśl społeczną, pu-
blicystyczną i krytycznoliteracką (może mniej literaturę i ujęcia monograficzne) 
nić biografii Krasickiego. Jedynie literackie portrety Krasickiego publikowane na 
łamach prasy w latach 70-tych i 80-tych XIX wieku oraz ujęcia monograficzne, 
zintensyfikowane pod koniec XIX i na początku XX wieku zawierają ten rys bio-
grafii biskupa, arcybiskupa i prymasa. Chmielowski w Poglądzie na poezję polską 
w pierwszej połowie XIX stulecia, mówiąc o sposobie rozszerzania się w kraju po-
jęć i  ideałów „Wieku Oświeconego”, pisał w 1889 roku o tym, że z racji posługi 
głównych propagatorów idei oświecenia (duchownych: Konarskiego, Bohomolca, 
Albertrandiego, Piramowicza, Naruszewicza, Krasickiego, Staszica, Kołłątaja, Je-
zierskiego), „kapłani ci starli z siebie cechy wyłącznie księże, kościelne, a niektórzy 
doszli nawet do wyznawania deizmu; to przecież z natury już pierwotnego wy-
kształcenia nie mogli oni występować radykalnie, ani w religii, ani w polityce”2.

Krasicki dla pozytywistów był także rzecznikiem umiejętnego dialogu z za-
borcą, umiejętnej konspiracji literackiej. Ezopowość jego bajek to ważny dla po-
zytywistyczno-modernistycznej wspólnoty umysłowej klucz do rozumienia mowy 
ezopowej, owej „kontrabandy mimicznej” (jak mówił Świętochowski) czy „stylu 
więziennego” (jak mawiała Orzeszkowa w liście do Malwiny Blumberg), która to 
strategia komunikacyjna dzięki dwusemantyzacji znaczeń tekstowych umożliwiała 
deskrypcję kodów i znaczeń, ważnych dla kultury knebla drugiej połowy XIX wieku. 

2 Idem, Pogląd na poezję polską w pierwszej połowie XIX stulecia, w: idem, Studia i szkice z dziejów litera-
tury polskiej, Kraków 1889, s. 9.
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Lektury Krasickiego zostają zintensyfikowane zwłaszcza po traumie powstania, 
w okolicy strajków socjalistów, a także działań insurekcyjnych uwyraźnionych naj-
pierw podczas obchodów jubileuszowych ważnych dla narodu (rozbiorów, 3 maja, 
ale też tragicznej rocznicy stulecia Targowicy), po rewolucji 1905 roku, a także sil-
nie obecnych w czasie I wojny światowej, kiedy w 1914 roku Konstanty Wojcie-
chowski publikuje we Lwowie monografię Ignacy Krasicki – życie i dzieła.

Pozytywistów (tych zwłaszcza) i modernistów (jak Stefana Żeromskiego, 
Stanisława Władysława Reymonta, Gabrielę Zapolską, a zwłaszcza Tadeusza Mi-
cińskiego, Konstantego Marię Górskiego czy Kazimierza Glińskiego) interesuje 
przede wszystkim biografia intelektualna Krasickiego. A zwłaszcza kręgi oddziały-
wania jego myśli edukacyjnej, społecznej, patriotycznej, warsztat literacki, wreszcie 
epistolografia, o której zaczyna się pisać dużo częściej i więcej po wydaniu pism 
w sześciu tomach3. Wydanie to inicjuje ponowne lektury Krasickiego. Przyczynia 
się do tego, że na początku lat 80-tych XIX wieku dostrzec można przyrost tekstów 
– przyczynkarskich i tych o charakterze studiów przekrojowych dotyczących dzie-
dzictwa Krasickiego. Nie bez znaczenia wydaje się w tym kontekście to, że właśnie 
w latach 80-tych XIX wieku coraz częściej zaczyna się pojawiać nazwisko poety 
w  epistolografii Orzeszkowej.

Kwestia wydań Krasickiego stanowi osobny wątek, niebagatelny w związku 
z obecnością literatury Krasickiego w obiegu społecznym, kulturowym i literackim 
drugiej połowy XIX wieku. Wydanie jego pism i ruch wydawniczy, zwłaszcza pod 
koniec XIX wieku silnie obecny, przyczyniają się do re-lektury Krasickiego. Podob-
nie jak Chmielowski inicjuje wydawanie pism i pamiętnika Franciszka Karpińskie-
go, tak wydawać się zaczyna i czytać na nowo Krasickiego, zarówno w wydaniach 
profesjonalnych, ze wstępami edytorskimi, jak i tzw. kieszonkowych, popularnych 
i łatwo dostępnych. Warto też dodać, że dla samego Kraszewskiego (wydawcy 
poety) Krasicki staje się reprezentantem swej epoki, o czym pisze w obszernej, li-
czącej 368 stron, rozprawie, wydanej obok pism poety, pt. Krasicki. Życie i dzieła. 
Kartka z dziejów literatury XVIII w.4. Janina Abramowska przed laty zauważyła, że 
w niektórych wydaniach XIX-wiecznych pism Krasickiego5 znajdował się „wykład 
moralny”, dzięki któremu wpisywano bajki Krasickiego w pewien system wartości 
moralnych i patriotycznych zgodny z poglądami wydawcy, choć obcy autorowi6.

3 I. Krasicki, Dzieła, t. 1–6, Seria: „Biblioteka Najcelniejszych Utworów Literatury Europejskiej”, wyd. 
S. Lewental, Warszawa–Kraków 1878–1879. 

4 J. I. Kraszewski, Krasicki. Życie i dzieła. Kartka z dziejów literatury XVIII w., Warszawa 1879.
5 Na przykład edycja „Biblioteki Warszawskiej” z 1862 roku oraz Gustawa Ehrenberga z 1871 roku. 
6 J. Abramowska, „Bajki i przypowieści” Krasickiego, czyli krytyka sztuki sądzenia, Pamiętnik Literacki, 

1972, z. 63(1), s. 6, przypis 6. Chodzi oczywiście o studium Ehrenberga pt. Wykład bajek Krasickiego, wraz z tek-
stem tychże, przez G. Ehrenberga. Do tego dołączony przedruk łacińskiego przekładu bajek i przypowieści przez 
Markwarta, 1871.



169Krasicki pozytywistów i modernistów

Sylwety, biogramy, portrety i krytyka literacka 

Jednym z ważnych działów piśmiennictwa drugiej połowy XIX wieku mówią-
cym o Krasickim jest z oczywistych względów krytyka literacka, a także literackie 
sylwety i biogramy publikowane na łamach prasy. Nie sposób omówić i przywo-
łać je wszystkie. Warto wspomnieć o kilku. W 1867 roku Leon Rogalski publikuje 
dzieło krytyczne, w którym pojawia się Ignacy Krasicki7. Na łamach „Przyjaciela 
Ludu” pojawia się anonimowy artykuł popularyzatorski pt. O pięknych pismach 
Ignacego Krasickiego8. Dodatkowo tekst artykułu wzmacnia wybór bajek Krasic-
kiego. Dowodzi tu autor, że bajki „księcia poetów” są lekkie i dowcipne, ale przede 
wszystkim trafne i przekonywające: „Taka bajeczka częstokroć więcej ma wartości, 
niż cała książka, bo dla krótkości swej ma tę zaletę, że zostaje w pamięci, i ciągle do 
myślenia pobudza”9. Wojciech Grochowski publikuje na łamach „Tygodnika Ilu-
strowanego” dwuodcinkowy portret literacki pt. Ignacy Krasicki10. Tekst zaczyna 
się od słów: „Ignacy Krasicki, książę biskup warmiński, a potem arcybiskup gnieź-
nieński, więcej zwraca uwagę jako literat, niż jako wysoki dostojnik kościoła i se-
nator rzplitej, bo zasługi jego w dziejach literatury naszej tak są wielkie, iż wzgląd 
ten przeważa wszystkie inne w jego życiu”11. Wypowiedź ta potwierdza panującą 
w piśmiennictwie drugiej połowy XIX wieku tendencję i profil lekturowego odbio-
ru postaci Krasickiego, na co zwracałem uwagę wcześniej. Do artykułu dołączony 
został drzeworyt według sztychu Preka, przedstawiający Ignacego Krasickiego. 

Warto w tym miejscu dodać, że w 1868 roku w Poznaniu wychodzą Portrety 
literackie Lucjana Siemieńskiego (1807–1877), w których poeta i krytyk dobry ro-
mantyzmu oraz tłumacz Odysei prezentuje obszerne i wnikliwe studia nad twórcami 
epoki stanisławowskiej i obozem klasyków, ale jego lektura Oświecenia wynika z kry-
tycznego namysłu nie tyle nad kondycją i istotą poezji, ile nad funkcjonowaniem 
poetów w kulturowym i społecznym fermencie ówczesnych czasów oraz ich posta-
wą etyczną. Samo widzenie rzemiosła poetyckiego jest również specyficznie wypro-
filowane, ponieważ literaturę klasycyzmu czyta krytyk literacki i przede wszystkim 
poeta, który docenia co prawda wartość i misterność formy różnorodnych tekstów 
poetów doby klasycyzmu, ale który punktuje twórcom Oświecenia konformizm 
i spolegliwość różnych twórców (w tym Krasickiego) wobec działań dworów królew-
skich (szczególnie carycy Katarzyny II i Fryderyka II). Jedną z ważnych refleksji nad 
stanowiskiem polskich poetów doby klasycyzmu stanisławowskiego (zapisanych na 

7 L. Rogalski, Opiekun Domowy, 1867, nr 31, s. 241–242.
8 O pięknych pismach Ignacego Krasickiego, Przyjaciel Ludu 1864, nr 6, s. 30–31.
9 Przyjaciel Ludu, 1864, nr 6, s. 31.
10 W. Grochowski, Ignacy Krasicki, Tygodnik Ilustrowany, 1864, nr 249, ss. 241–242; nr 250, ss. 251–253.
11 W. Grochowski, Ignacy Krasicki, Tygodnik Ilustrowany, 1864, nr 249, s. 241.
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wstępie rozważań o Stanisławie Trembeckim) jest ta, kiedy Siemieński, doceniając 
fenomen i talent, a także patriotyzm (tzw. „polskie uczucia”) Krasickiego, Naruszewi-
cza, Trembeckiego i Węgierskiego, stwierdza, że poeci ci nie zdobyli się na krytycyzm 
i potępienie działań Woltera (któremu poświęcony jest spory i krytyczny fragment) 
wobec rosyjskich i pruskich monarchii absolutnych. Krytyk dowodzi wręcz, że ich 
lutnia poetycka dostrajała się „do tonu mistrza” i za wzorem Woltera miała „uwiel-
biać Fryderyka, lub unosić się nad Semiramidą północną”12. 

W notce informacyjnej na łamach „Tygodnika Mód i Powieści” w 1887 roku 
pojawia się wzmianka o inc. „Sentencja bajki Krasickiego prawie przysłowiowa: 
gdzie dużo przygotowań, tam nic z dialogu, sprawdziła się na tegorocznym, chybio-
nym zupełnie, zaćmieniu słońca”13. Odwołanie do moralistycznej formuły Krasic-
kiego jest tu incydentalne. Omawiane zaćmienie słońca porównane jest z ostatnim 
z 1851 roku. Autor, piszący pod pseudonimem W. T., publikuje Wykład bajek Krasic-
kiego wraz z tekstem tychże przez G. Ehrenberga14. Zaznacza od początku, dlaczego 
stanowisko Krasickiego w literaturze polskiej jest szczególnie wybitne. W kontek-
ście biografii twórczej Krasickiego przywołuje również na zasadzie porównawczej 
Franciszka Salezego Dmochowskiego, Gustawa Ehrenberga, Franciszka Dionizego 
Kniaźnina, Adama Naruszewicza czy Markwarta. Do tekstu dołączony jest prze-
druk łacińskiego przekładu bajek i przypowieści przez Markwarta (nakładem To-
warzystwa Naukowego Krakowskiego). Adam Mieleszko-Maliszkiewicz na łamach 
„Kłosów” umieszcza studium biograficzne o Krasickim pt. Kilka szczegółów do bio-
grafii Ignacego Krasickiego15. To przykład klasycznej sylwety biograficznej i portretu 
poety, w którym komponenty biografii i próba analizy twórczości zostają sprzężone 
w celu wydobycia oryginalności i nietuzinkowej biografii poety.

Ważnymi tekstami krytycznoliterackimi pokazującymi wykorzystanie figury 
Krasickiego dla konstruowania przewodu myślowego krytyki drugiej połowy XIX 
wieku są jeszcze inne trzy teksty: O prawdzie w literaturze, Przegląd najświeższych 
mód i Słów kilka o humorystyce i humorystach polskich. Wskazywano na ich wagę 
i poddawano je diagnozie, rekonstruując wątki oświeceniowe i ujawniając „oświe-
ceniowy” wymiar jednego z najważniejszych pism pozytywistycznych – „Przeglądu 
Tygodniowego”16. Feliks Ehrenfeucht w odczycie publicznym O prawdzie w lite-
raturze (1873), zwracając uwagę na istotę prawdopodobieństwa literackiego jako 

12 L. Siemieński, Stanisław Trembecki (1730–1812), w: idem, Portrety literackie, Poznań 1868, t. III, s. 16. 
13 Tygodnik Mód i Powieści, 1887, nr 35, s. 279.
14 W. T., Wykład bajek Krasickiego wraz z tekstem tychże przez G. Ehrenberga, Tygodnik Mód i Powieści, 

1872, nr 32, ss. 6–7.
15 A. Mieleszko-Maliszkiewicz, Kilka szczegółów do biografii Ignacego Krasickiego, Kłosy, 1878, nr 688, ss. 

151, 154.
16 Zob. D. M. Osiński, Deskrypcje Oświecenia. Pozytywiści wobec tradycji i kultury wieku rozumu. Przy-

padek „Przeglądu Tygodniowego”, w: Pozytywiści warszawscy. „Przegląd Tygodniowy” 1866–1876. Seria I. Studia, 
rewizje, konteksty, red. A. Janicka, Białystok 2015, ss. 117–150.
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jednego z najważniejszych wyróżników literatury w ogóle, celu literatury i powin-
ności pisarza (rzemieślnika), powołuje się na postaci dwóch satyryków: Krasickiego 
i Naruszewicza. Krytyk próbuje zrekonstruować znaczenie podobieństw i odmien-
ności ich światopoglądu, a także opalizować różnice wynikające z wyboru konwencji 
oraz formy wyrażania przez każdego z nich. Wskazuje na ich wysokie wykształcenie, 
przynależność do okresu stanisławowskiego, zbliżony światopogląd, podobne pojęcie 
wpływu czasu, wspólny kierunek myśli, który upodabnia ich ścieżki artystyczne, ale 
zauważa niejednolitą tradycję klasycyzmu (zwłaszcza w kontekście indywidualnych 
realizacji twórczych). Ogranicza ona bowiem, zdaniem krytyka, zdolność, świeżość, 
oryginalność twórczą i nie pozwala na jasność i śmiałość nowych propozycji arty-
stycznych17. Wedle Ehrenfeuchta i Krasicki, i Naruszewicz stają się wnikliwymi kry-
tykami przekroczeń ówczesnego społeczeństwa, dlatego krytyk pisze:

Krasicki był potęgą talentu, pięknie władał językiem z lekkością i dow-
cipem. Naruszewicz nie miał tej lekkości, lecz za to siłę pióra, mniej posiadał 
talentu i łatwości języka, ale rozumiał i miłował naukę. 

Zwraca również uwagę na tworzącą się później szkołę Mickiewicza, którego 
nazywa:

gwiazdą błyszczącą między geniuszami, około którego skupiali się, jak 
uczniowie wobec mistrza Odyniec, Korska, Chodźko, Gorecki, Massalski i wielu 
innych18.

Autorytet „księcia poetów” i znaczenie jego bajek wydobywa się również 
w rozprawce Przegląd najświeższych mód (1871). Przywołanie to ma na celu wy-
tknięcie nieznajomości kwestii dobrego tonu i adekwatności stylu19. Wykorzystując 
figurę Krasickiego, publicysta „Przeglądu Tygodniowego” wskazuje przede wszyst-
kim na wartość i konsekwencje jego pisarstwa w emancypacyjnym i wolnościo-
wym sposobie rozumienia prawideł rzeczywistości: 

Szkoda, że płeć piękna nie zna bajek Krasickiego. Dowiedziałaby się z nich, 
że: „gdzie nadto przygotowań, tam nic z dialogu”, a wtedy może by się starała utrzy-
mać we wszystkim miarę. Zdałaby się też dla niej bajka o derwiszu, który chcąc 

17 Pisze bowiem, że: „Gdy klasycyzm na wszystkie strony przetrawiony został, gdy w Europie poezja od-
rodziła się nowym życiem, wtedy – mówi Bartoszewicz – Osiński z całą siłą tragicznego gniewu powstał przeciw 
Byronowi, szubrawcy wileńscy bili na wszelką nowość, wreszcie na ostatnim wyłomie twierdzy piorunującym 
głosem zawołał na młokosów Jan Śniadecki […]”. F. Ehrenfeucht, O prawdzie w literaturze, w: Programy i dyskusje 
literackie okresu pozytywizmu, oprac. J. Kulczycka-Saloni, Wrocław 1985, s. 107.

18 Ibidem, s. 107.
19 Przegląd najświeższych mód, Przegląd Tygodniowy, 1871, nr 37, s. 302. 
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przewyższyć mistrza pijącego dwa razy dziennie wodę ze studni mądrości, zaczął 
z niej czerpać po trzy razy, a rezultat był taki, że nic się nie nauczył i puchliny do-
stał”. Takaż sama historia, piękna pani i z twoją tiurniura20.

Maria B. Sadowska pod pseudonimem Zbigniew publikuje również ważne 
studium pt. Słów kilka o humorystyce i humorystach polskich (1876). Dokonuje tu 
stratyfikacji i taksonomii humoru. Czytelnik ówczesnej prasy z tekstu Sadowskiej 
dowiadywał się na początku, że angielskiemu humorowi (który jest niejako wpi-
sany w typ narodowości wyspiarzy) brakuje swobody, lekkości i poezji. Okazuje 
się on bardziej psychiczny, filozoficzny, statyczny i różni się chociażby od naszego 
rodzimego humoru, choć – jak zauważa Sadowska – Polacy nie należą do narodu, 
który mógłby się poszczycić talentem humorystycznym21. Nieprzecenioną znako-
mitością w kwestii humoru jest dla Sadowskiej właśnie Ignacy Krasicki. Publicystka 
ma świadomość, że ówcześnie daleko Polakom do jakości satyr księcia warmiń-
skiego czy Kajetana Węgierskiego (1756–1787), a później Augusta Wilkońskiego 
(1805–1852). Zauważa w związku z Krasickim: 

Biskup Krasicki był prawdziwym humorystą polskim. W całej pełni dow-
cipu okolił satyrę obłokiem estetycznym, niby królewską szatą.

On jeden z całej plejady ówczesnych poetów i rymotwórców, potrafił być 
samoistnym, oryginalnym i wykwintnie humorystycznym. Słowa jego podane 
bądź w formie bajki bądź satyry, miały własność wiosennego deszczu, kiedy zie-
mia spalona posuchą, łapczywie połyka dobroczynną rosę. Styl jego można po-
równać do koronkowej rzeźby wyrazów ułożonych w najgustowniejszy deseń, 
a ile tam blasku i drogich kamieni! … a wszędzie i na każdym miejscu myśl prze-
wodnia jest piękna i prawda22. 

Myśl krytyczna i filozoficzna. Ujęcia monograficzne

Jednym z wczesnych i ciekawych spojrzeń na twórczość Krasickiego jest 
szkic Wróblewskiego opublikowany w 1842 roku na łamach „Ateneum” Kraszew-
skiego O Krasickim i oryginalności w literaturze23. Natomiast jednym z pierwszych 
ważnych wskazań drugiej połowy XIX wieku (poza dwudziestoośmiostronicową 
rozprawką Gruszczyńskiego z 1863 roku, wydaną w Poznaniu pt. O znaczeniu 

20 Ibidem, s. 303. 
21 Zbigniew [Maria B. Sadowska], Słów kilka o humorystyce i humorystach polskich, Przegląd Tygodniowy, 

1876, nr 50, ss. 558–559; nr 53, s. 589. 
22 Ibidem, nr 50, s. 559.
23 Walerian Wr….ki [Walerian Wróblewski], O Krasickim i oryginalności w literaturze, Ateneum, 1841, 

t. 5, s. 187. 
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„Myszeidy” Ignacego Krasickiego) na znaczenie Krasickiego dla oświeceniowej my-
śli filozoficznej i etycznej jest przygodna z pozoru wzmianka zawarta na marginesie 
lektury dzieła Aleksandra Pypina Obzor istorii sławianskich litieratur24 dokonana 
przez Włodzimierza Spasowicza w 1880 roku. Historyk i krytyk literacki stwierdza, 
że w ówczesnej literaturze znajdował autor wytworność formy i zasługi w satyrycz-
nej walce z niedostatkami społecznymi. Oddziaływanie filozofii encyklopedystów 
umożliwiło bowiem Krasickiemu autokrytyczną analizę własnego stanowiska po-
znawczego, a poeta staje się najwybitniejszym przykładem tej filozofii25.

Jednym z rzeczników dostrzegających wartość poezji Krasickiego jest od po-
czątku działalności krytyczno- i historycznoliterackiej Piotr Chmielowski, który co 
prawda w Poglądzie na poezję polską w pierwszej połowie XIX wieku pisze o poezji 
stanisławowskiej jako pokarmie zdrowym, choć suchym i zawartym w niej koniecz-
nym historycznie, ale w studium Charakterystyka Ignacego Krasickiego dowodzi 
krytyk, że dydaktyzm uspójnia się pod piórem poety z artyzmem26 (co będzie po-
stulował do końca w różnych pracach, będących głównie przedrukami tekstu z 1879 
roku, notabene opublikowanego wówczas, kiedy wychodzi zbiorowe wydanie pism 
Krasickiego). Dydaktyzm i artyzm nie są pojęciami względem siebie rozłącznymi, 
ale współbrzmiącymi. Stanowią w zamyśle Chmielowskiego ideał, który nie zawsze 
mogli osiągnąć poeci doby pozytywizmu. Uwyraźniając znaczenie kunsztownej po-
ezji Krasickiego, ujawniającej umiejętność godzenia formy i treści, krytyk dostrzega 
jednak, że nie tylko entuzjazm i dowcip mogą być żywiołem poezji tamtych czasów. 
Chmielowski udowadnia, że w literaturze stanisławowskiej, a zwłaszcza poezji, prawi-
dła jedności i zgodności ze zdrowym rozsądkiem powodują, że poezja ta pozbawiona 
jest obrazowości, ekspresji uczuciowej, barwnego stylu. Jednym słowem, zdaniem 
krytyka – nastąpiło w niej udosłownienie języka, zubożenie go o element zaskocze-
nia, a różnorodne techniki obrazowania poetyckiego zredukowały przedstawioną 
osobowość ludzką tylko do jednego jej fragmentu – „człowieka rezonującego”27.

Namysł nad stanowiskiem Krasickiego na tle ówczesnej poezji niepozbawio-
ny jest krytycznej oceny. Chmielowski doceniał np. Naruszewicza za kult rozumu 
i swobody badań naukowych, ideę tolerancji, program oświeconego monarchizmu. 
Doceniał kunszt i wartości poezji Karpińskiego, którego był edytorem. Krasickiego 
krytykował za „chwiejność przekonań” i „dyletantyzm myśli”. Jedynie Monacho-

24 A. Pypin, Obzor istorii sławianskich litieratur, Petersburg 1865. 
25 W. Spasowicz, Przedmowa do drugiego wydania „Historii literatur słowiańskich” A. Pypina i Wł. Spa-

sowicza, w: idem, Pisma krytycznoliterackie, wybór, wstęp i komentarze J. Kulczycka-Saloni, Warszawa 1981, ss. 
85–88. Warto w tym miejscu dodać, że w Romantyzmie. Poprzednikach i rówieśnikach Mickiewicza (1885) Krasicki 
zostanie nazwany przez Spasowicza „światłym autorem-dyletantem z arystokracji”. W. Spasowicz, Romantyzm. 
Poprzednicy i rówieśnicy Mickiewicza, w: idem, Pisma krytycznoliterackie, s. 89. 

26 P. Chmielowski, Charakterystyka Ignacego Krasickiego, Niwa, 1879, t. XVI, ss. 47–57, 121–137, 178–
185, 249–265, 336–344, 425–435, 501–509, 601–608.

27 Idem, Historia literatury polskiej od czasów najdawniejszych o końca wieku XIX, ss. 490–491. 
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machia usprawiedliwiała zestawienie z Wolterem. Warto dodać, że Chmielowski 
wykorzystał również przywołanie postaci starego zrzędy Bartłomieja z wiersza 
Gdyrania starego Bartłomieja Krasickiego28 w 2 akapicie swoich studiów Dawniej 
i dziś. Krytyk powoływał się w tym tekście nie bez znaczenia na opozycję „świateł” 
i „światełek”. Z wiersza Krasickiego wiadomo, że to wiekom dawnym patronuje 
pojęcie „światła” – tak ważna metafora określająca istotę europejskiego i polskiego 
Oświecenia, a także doświadczenie poznawcze pozytywistów, którym patronowało 
różnorako wykorzystywane pojęcie „światła” (dobitnie podkreślane również w pu-
blicystyce społecznej Orzeszkowej i różnorodnych wierszach oraz tekstach mówią-
cych o pochodzie świateł czy światła z lat 60-tych i 70-tych XIX wieku). 

Warto jednak zwrócić uwagę, że w Dziejach krytyki literackiej w Polsce sy-
tuował Chmielowski Krasickiego po stronie starożytników, a nie nowożytników29. 
Już nawet w szkicu zamieszczonym w Studiach i szkicach z dziejów literatury pol-
skiej (1889) widać, że Chmielowskiemu dużo bliżej jest do poezji Karpińskiego, 
niż Krasickiego30. W Historii literatury polskiej od czasów najdawniejszych o końca 
wieku XIX poświęca Krasickiemu sporo miejsca względem innych (bo 20 stron 
na 670 stron całej publikacji)31, próbując dokonywać przeglądowych ujęć i syntezy 
dziedzictwa Krasickiego. Wyodrębnia wyraźnie dwa (wartościowane aprobatywnie 
i krytycznie) bloki pism (czy dwie grupy, jak mówi Chmielowski). Do pierwszej 
zalicza poematy żartobliwe o formie ariostycznej, satyry, listy poetyckie, bajki, po-
wieści, rozmowy i komedie i tę wartościuje pozytywnie, niektórym tekstom – jak 
Hymnowi do miłości ojczyzny, satyrom, listom, bajkom – przyznaje rangę dzieł 
wybitnych, „najświetniejszych pod względem artystycznym”32. Do drugiej zalicza 
dział twórczości „zajmujący co do objętości więcej miejsca od pierwszego”, cho-
ciaż pod względem wartości mający „znaczenie nieporównanie mniejsze; nazwać 
je można czasowym, przemijającym”33. Składa się nań Zbiór wiadomości potrzeb-
niejszych (1781), nazwany „pierwszą naszą encyklopedią abecadłową”34, „pierwszy 
nasz rys poetyki i historii poezji, nie tylko naszej, ale i obecnej”35 – O rymotwór-
stwie i rymotwórcach, a także Listy o ogrodach, przeważająca część Uwag, Pisma 
różne czy Wojna chocimska. 

Obok Chmielowskiego ważnym głosem w sprawie istoty poezji Krasickie-
go – głosem tym bardziej ważkim, że publikowanym przez wytrawnego poetę 

28 Idem, Dawniej i dziś, w: idem, Pisma krytycznoliterackie, oprac. H. Markiewicz, Warszawa 1961, t. 2, s. 172.
29 Por. E. Zielaskowska, Ignacy Krasicki a „sławna sprzeczka”, czyli tytułem wstęp, w: eadem, „O rymotwór-

stwie i rymotwórcach”. Ignacy Krasicki między starożytnikami i nowożytnikami, Poznań 2014, s. 8. 
30 P. Chmielowski, Pogląd na poezję polską w pierwszej połowie XIX stulecia, s. 16.
31 Idem, Historia literatury polskiej od czasów najdawniejszych o końca wieku XIX, ss. 482–500. 
32 Ibidem, s. 492. 
33 Ibidem, s. 496.
34 Ibidem, s. 497.
35 Ibidem, s. 497.
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– jest wnikliwe studium Adama Asnyka pt. Krasicki jako poeta36. Asnyk nazywa 
Krasickiego prawdziwie wielkim poetą, krzewicielem oświaty, wrogiem anarchii. 
To „mąż światły, miłośnik postępu i oświaty, moralista i filozof, bystry spostrzegacz 
i niezmordowany pracownik na polu ojczystej literatury”37. Po 80. latach od śmierci 
poety Asnyk stwierdza, antycypując rzeczywistość końca XIX wieku, że po autorze 
Wojny chocimskiej zostaną w zasadzie jedynie satyry. Poetka i krytyk zwraca uwagę 
na zwrot dowartościowujący znaczenie poezji czasów stanisławowskich, jaki doko-
nuje się w latach 80-tych XIX wieku, dlatego pisze: „Dziś wprawdzie postać rzeczy 
się zmienia i objawia zwrot przeciwny na korzyść stanisławowskich pisarzy”38. Już 
na wstępie dokonuje ważnej konstatacji dotyczącej niejednoznacznego określenia 
klasycyzmu, które w generalizujących ujęciach sprowadza się do naśladownictwa 
wzorów starożytnych. Poeta-krytyk próbuje pokazać, jak ważne jest ustalenie róż-
nic między klasycyzmem a romantyzmem, żeby sensownie lokować status i znacze-
nie poezji stanisławowskiej w literaturze polskiej na tle prądów ówczesnego czasu. 
Konieczność rozgraniczenia przez Asnyka poetyk klasycystycznej i romantycznej 
wydaje się wynikać z chęci zrozumienia prawideł warsztatu, różnego wykorzysta-
nia uczucia, sensualności, doświadczenia egzystencji, co przekładało się również 
na umiejętność dostrzeżenia różnic cech stylistyki i poetyckości wierszy. Krytyk 
stwierdza: „Nasamprzód kierunek poezji okresu stanisławowskiego był przeważ-
nie dydaktyczno-opisowym, o nastroju poważnym, spokojnym, przemawiającym 
raczej do umysłu niż do uczucia, liryzm zaś względnie do utworów następnej epoki 
zajmował podrzędniejsze stanowisko”39. Choć docenia talent Krasickiego, to poka-
zuje jego ograniczenia formalne i te związane z walorem poetyckości jego poezji: 
„Talentowi bowiem temu nie dostawało główniejszych cech liryzmu, pieśń w ści-
słym tego słowa znaczeniu, nie była jego właściwością. Bystry, krytyczny umysł, 
celujący dowcipem, w połączeniu z poczuciem piękna i wyrobionym smakiem 
nadawał się do innego rodzaju poezji”40. Asnyk dąży do obiektywnego osądu war-
tości poezji Krasickiego, która ujawnia nierówny warsztat. Niejednoznacznie oce-
nia w związku z tym realizację poetycką: „Zaletami są: lekkość, żywość, jasność 
i  poczucie smaku. Przy tym wiersz płynny i giętki, naginający się stosownie do 
celów autora, zarówno do lapidarnej zwięzłości, jak i do patetycznego krasomów-
stwa. Co do wewnętrznego charakteru, to ten odznaczał się zawsze czystą, zacną 

36 A. Asnyk, Krasicki jako poeta, Wędrowiec, 1884, nr 1, ss. 9–10; nr 2, ss. 21–23. Na łamach „Nowej 
Reformy” publikacja Asnyka pt. Krasicki jako poeta, mówiąca o pisarzach z drugiej połowy osiemnastego wieku, 
ukazuje się wcześniej (Nowa Reforma, 1883, nr 210, 212, 213, 214, 216). Zob. W. Borowy, O poezji polskiej w wieku 
XVIII, Warszawa 1978, ss. 100–101. 

37 A. Asnyk, Krasicki jako poeta, Wędrowiec, 1884, nr 1, s. 9.
38 Ibidem, s. 9.
39 Ibidem, s. 9. 
40 Ibidem, s. 9.
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i szlachetną myślą, zamiłowaniem światła i prawdy”41. Dokonując tzw. „blokowego” 
omówienia dzieł Krasickiego, próbuje Asnyk pokazywać, jakie znaczenie dla kul-
tury ówczesnej i późniejszej niosły pisma biskupa warmińskiego. Stara się również 
wskazać na poetów i pisarzy, z których Krasicki czerpał, kiedy pisał kolejne dzieła. 
Asnyk dowartościowuje oktawy Wojny chocimskiej i podkreśla, że wytrzymują one 
próbę sił w porównaniu z oktawami Beniowskiego Słowackiego: „Nie znając ich po-
chodzenia, trudno byłoby rozpoznać, że stanowią spuściznę ośmnastego wieku”42. 

Krasicki jest dla Asnyka poetą najciekawszym i potwierdzającym swój kunszt 
w bajkach – gatunku, który bywał i bywa niedoceniany: „Bajki zaś Krasickiego są 
prawie wszystkie pierwszorzędnej wartości i w nich przede wszystkim uwydatnia 
się jego wysoki poetyczny dowcip”43. Dlatego też dużą część studium poświęci ana-
lizie konkretnych bajek poety. Asnyk stwierdza, że Krasicki góruje nad bajkami 
Lafontaine’a „dowcipem, jędrnością i prostotą”44, stylem lapidarnym, epigrama-
tycznym. W związku z tym, zdaniem Asnyka, porównanie nie przynosi żadnemu 
z kodyfikatorów tego gatunku na gruncie francuskim i polskim szkody. 

Na fali wydania dzieł Krasickiego w końcu lat 70-tych XIX wieku i w latach 
80-tych XIX wieku powstają również inne ważne prace o charakterze syntetycz-
nym. Antoni Gustaw Bem w tekście Śmielsze błyski humoru satyrycznego w lite-
raturze staropolskiej zwraca uwagę przede wszystkim na znaczenie potęgi myśli 
postępowej i ton „śmiałej ironii wolnego człowieka”45 w Monachomachii, nazwanej 
tu „naszą epopeją żartobliwą”46. Ale pod piórem Bema Krasicki to intelektualista 
daleki od radykalizmu, nazywany jest „szydercą swego wieku i wielbicielem prze-
szłości”47, a także mistrzem półprawd, skoro język krytycznego spojrzenia jedno-
znacznie określa postawę przyjętą przez Bema. Krytyk tak rekapituluje diagnozę 
sylwety artystycznej „księcia poetów”:

W tym biskupie modnym, w tym ufryzowanym arcydowcipnisiu z czasów 
stanisławowskich dużo jest „miedzi złoconej”, dużo sztuczek pseudomyśliciel-
skich, gdzie filozof „sianem się wykręca”. Urobiona śród warunków życiowych 
dwulicowość umysłu kazała pisarzowi, wykarmionemu mlekiem idei XVIII stu-
lecia, bluźnić im częstokroć, a w najlepszym razie zaślubiać figlarnie postęp z za-
cofaniem, i mazać lewą ręką, co się prawą nakreśliło48. 

41 Ibidem, s. 9. 
42 A. Asnyk, Krasicki jako poeta, Wędrowiec, 1884, nr 2, s. 22.
43 Ibidem, s. 22.
44 Ibidem, s. 22. 
45 A. G. Bem, Śmielsze błyski humoru satyrycznego w literaturze staropolskiej, w: Ognisko. Książka zbioro-

wa wydana dla uczczenia 25-letniej pracy T. T. Jeża, Warszawa 1882, s. 267.
46 Ibidem, s. 267. 
47 Ibidem, s. 267. 
48 Ibidem, s. 267. 
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Władysław Nehring zwraca szczególną uwagę na poezje Krasickiego ze wzglę-
du na ich niepowtarzalną wartość artystyczną, oryginalność i myśl filozoficzną49. 
W 1889 roku Ludwik Dębicki umieszcza na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” 
kilkuodcinkowy tekst krytyczny Poeci w Puławach. Ignacy Krasicki – Adam Na-
ruszewicz – Stanisław Trembecki – Kajetan Węgierski – Józef Szymanowski. Boha-
terem pierwszego szkicu krytycznego jest Krasicki. To on otwiera plejadę poetów 
oświeceniowych związanych na różne sposoby z Puławami. Dębicki wskazuje tu na 
incydentalny wyimek dotyczący Puław u Krasickiego, kiedy przywołuje fragment 
listu poety do Kazimierza Poniatowskiego, będącego opisem podróży z Warszawy 
(przez okolice Lublina) w rodzinne strony nad Sanem i poetyckie stwierdzenie po-
ety o „godnych monarchów Puławach” 50. Dębicki uwypukla zdolność Krasickiego 
do satyry, punktującej słabości i grzechy narodowe. To w tym gatunku, zdaniem 
Dębickiego, Krasicki najlepiej ujawnia samodzielny talent, oryginalność, ponieważ 
ma możliwość ku temu, by rozpoznawać wzory dobrze znane, rodzime. Określa 
go mianem „potentata z cechą geniuszu”51 i dowodzi, że właściwej oceny dorobku 
twórczego Krasickiego można dokonać jedynie w ujęciu porównawczym, zestawia-
jąc go z poprzednikami na niwie poetyckiej. Taka matryca odwołania sprzyja uwy-
raźnieniu dystynktywnych cech poezji autora Żony modnej. Zdaniem krytyka, to 
nikt inny, tylko Krasicki staje się tym, od którego liczyć można odrodzenie mowy 
polskiej „z całym jej bogactwem i samodzielnością”52. Jego twórczość jest bowiem 
przykładem wykorzystania szerokiego spektrum znaczeń, motywów, gatunków, 
tematów. Poszerza dzięki temu horyzonty narodowe Polaków i w związku z tym 
Dębicki podkreśla, że „należy do grona cywilizatorów Polski”53. Jeszcze jeden kom-
ponent wydaje się Dębickiemu w biografii intelektualnej i artystycznej Krasickiego 
ważny – jest nim rozminięcie się z duchem encyklopedyzmu i promowaną przez 
redaktorów i twórców Encyklopedii filozofią i widzeniem świata:

Z encyklopedyzmu bierze tylko wszechstronność wykształcenia, bez pe-
danterii sawantów. Ten wstręt do sawantów i filozofów, który tak często książę 
biskup wypowiada, ma w sobie jeszcze cechę charakterystyczną, że Krasicki prze-
ciwstawia im zwykle zdrowy rozsądek i prosty rozum chłopski, zamiast prawd 
wyższego rzędu, oświeconej wiary54.

49 W. Nehring, Poezje Krasickiego. Studia literackie, Poznań 1884, ss. 179–230.
50 L. Dębicki, Poeci w Puławach. Ignacy Krasicki – Adam Naruszewicz – Stanisław Trembecki – Kajetan 

Węgierski – Józef Szymanowski, Tygodnik Ilustrowany, 1889, nr 314, ss. 7, 10. 
51 Ibidem, s. 10. 
52 Ibidem, s. 10. 
53 Ibidem, s. 10. 
54 Ibidem, s. 10. 
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Lata 90-te XIX wieku i początek wieku XX przynoszą kolejne studia o Krasic-
kim. Józef Tretiak na łamach „Świata” w 1893 roku publikuje obszerny krytyczny 
tekst O satyrach Krasickiego, w którym udowadnia, w jaki sposób Myszeis, Mona-
chomachia i Antymonachomachia były literackimi przykładami wymierzonymi 
przeciwko staroświeckiemu społeczeństwu, kulturowej ignorancji, anachronicz-
ności, kulturowemu dyletantyzmowi, lenistwu i próżniactwu55. Dwa lata później 
opublikuje również studium Józef Krasicki jako prezydent trybunału56. 

W 1901 roku pojawia się ważne ujęcie monograficzne poświęcone biografii 
intelektualnej Krasickiego autorstwa Antoniego Mazanowskiego, który w ramach 
cyklu Charakterystyki literackie pisarzów polskich VIII część poświęca Ignacemu 
Krasickiemu57 i publikuje obszerne studium dotyczące jego twórczości. Metoda 
Mazanowskiego jest klarowna i wyrasta z pozytywistycznego ducha teorii biogra-
ficznych oraz syntetycznych związanych z badaniem twórczości literatów. Studium, 
podzielone na 4 części, układem przypomina tradycyjną szkołę pisania sylwet bio-
graficznych zawierających analizę i problematykę twórczości danego pisarza. Każda 
część ma prosty układ odzwierciedlający zasadę: najpierw przywołania omawia-
nych i pogrupowanych w zbiory tekstów, skatalogowane i streszczone dokładnie 
utwór po utworze, w następnej kolejności omówione i sproblematyzowane, często 
lokowane na tle ówczesnych przemian myśli filozoficznej, historycznej, wzbogaco-
ne komponentem komparatystycznym i pokazujące wykorzystanie przez Krasic-
kiego tradycji literackiej, z której czerpie. 

Mazanowski rozpoczyna od refleksji dotyczącej postaci Krasickiego przema-
wiającego swoją fizjonomią z portretu – arystokratyczne rysy, inteligentny wzrok, 
„bystro patrzący duchowny”58. To ważny rys różnych sylwet i biografii, stosowany 
powszechnie jako szkoła fizjognomiki dziewiętnastowiecznej. Mazanowski pod-
kreśla istotną kwestię dla odbioru dzieł Krasickiego, jego uwikłania politycznego i 
oświeceniowego lojalizmu (tak przecież interesującego pozytywistów, którzy z za-
borcą, zwłaszcza rosyjskim, musieli iść na kompromisy). Przywołuje ten moment 
dziejów narodu, kiedy po I rozbiorze Polski Warmia przypada Prusom, więc Kra-
sicki jako biskup musi złożyć hołd królowi pruskiemu Fryderykowi II, przyjacielo-
wi Woltera i wskazuje na tragiczność tej sytuacji. W kontekście analizy poetyckiej 
zauważa, że „Bajki różnią się od Bajek nowych tym, że pierwsze mają charakter 
więcej kosmopolityczny, drugie są więcej narodowe”59. W pierwszych naśladuje 

55 J. Tretiak, O satyrach Krasickiego, Świat, 1893, nr 1–4, ss. 31–100.
56 Idem, Józef Krasicki jako prezydent trybunału, Rozpr. Akad. Um. Wydz. Filol., 1895, t. XXIV, ss. 1–37.
57 A. Mazanowski, Charakterystyki literackie pisarzów polskich. VIII Ignacy Krasicki, Złoczów 1901. 
58 Ibidem, s. 3. 
59 Ibidem, nr 1, ss. 31–32; nr 2, ss. 33–34; nr 3, ss. 98–100. 
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Krasicki głównie poetów starożytnych, w drugich Lafontaine’a. Monografista uwy-
raźnia również tezę, że za wzór komedii służył Krasickiemu Molier60. 

Ważnym głosem w sprawie badań nad Krasickim są studia Konstantego Ma-
rii Górskiego – historyka literatury, parnasizującego poety, wreszcie edytora listów 
Krasickiego i Karpińskiego. 

Najważniejszy wątek zainteresowań badawczych wyznaczają u Górskiego nie-
ustanne powroty do światopoglądu i literatury Oświecenia, w tym próby rozpozna-
nia istoty prawideł gatunkowych oraz biografii jej najważniejszych twórców, przede 
wszystkim Krasickiego61. Ewolucja badawcza Górskiego pokazuje namysł nad kwe-
stiami estetycznymi, genologicznymi, filozoficznymi i biograficznymi Krasickie-
go, czego poświadczeniem są studia: Studia nad bajkami Krasickiego62 oraz wydany 
w  1888 roku doktorat pt. Die Fabel vom Löwenantheil in ihrer geschichtlichen Entwic-
klung (rozprawa przetłumaczona przez Stanisława Pigonia jako Bajka o lwim dziale w 
rozwoju historycznym63). Naukową refleksję Górskiego nad biografią i epistolografią 
poety omawiam w osobnym tekście64. Warto w tym miejscu nadmienić, że fascy-
nacja Krasickim i Karpińskim notowana jest od wczesnych lat młodości przyszłego 
historyka i edytora, kiedy to w dialogu epistolograficznym z Józefem Weyssenhoffem 
osiemnastoleci „młody Kocio” donosi kuzynowi i powiernikowi tajemnic listownych 
o okolicznościach obchodu dwudziestopięciolecia zgonu Mickiewicza w Gimnazjum 
św. Anny. Wyraża wówczas niezgodę na nazwanie przez jednego z kolegów-prelegen-
tów Krasickiego „biskupem warmińskim dosiadającym Pegaza”65. 

Przegląd ujęć syntetycznych dotyczących postaci Krasickiego warto za-
mknąć publikacją ważną i ze względu na jej wartość naukową, i moment wydania. 

60 Ibidem, s. 69. 
61 Inaczej lektura Oświecenia organizuje warsztat literacki u Stefana Żeromskiego, Wacława Berenta, 

Tadeusza Micińskiego, Władysława Stanisława Reymonta czy Kazimierza Przerwy-Tetmajera. O specyfice na-
wiązań do tradycji Oświecenia oraz obecności narracji oświeceniowej w dyskursie literackim i publicystycznym 
pisarzy pokolenia młodopolskiego zob. D. M. Osiński, Młoda Polska i/a Oświecenie, w: Młoda Polska w najnow-
szych badaniach, red. E. Jakiel, T. Linkner, Gdańsk 2016, ss. 87–117; idem, Figury oświeconych i figury Oświecenia 
w dramacie historycznym drugiej połowy XIX wieku, w: W teatrze dziejów. Dramat historyczny ostatnich 150 lat: 
problemy lektury, red. M. J. Olszewska i D. M. Osiński, Warszawa 2016, ss. 335–355. Na sposoby wykorzystywania 
Oświecenia (a  także biografii artystycznej i literackiej Krasickiego) przez literaturę i publicystykę (głównie) od 
międzywojnia do 1981 roku, a także osobno w trzynastoleciu PRL-u wskazują dwa ujęcia monograficzne Stanisła-
wa Kukurowskiego, Racjonalna, radykalna, antyklerykalna. Literatura Oświecenia w publikacjach lat 1944–1956, 
Wrocław 1988; idem, Inspiracje oświeceniowe w literaturze polskiej lat 1918-1981, Wrocław 1995, a także ostatnio 
wydana monografia (o charakterze antologii) Agaty Wdowik, Nieodrobiona lekcja oświecenia. Aktualizacje tradycji 
oświeceniowych w publicystyce polskiej w latach 1944-2000, Warszawa 2016.

62 K. M. Górski, Studia nad bajkami Krasickiego, Przegląd Polski, 1887, nr 254, t. 85, z. 1, R. 22; nr 255, 
t. 85, z. 3, R. 22; nr 256, t. 86, z. 4, R. 22.

63 K. M. Górski, Pisma zebrane. Z badań nad literaturą polską XVII i XVIII wieku, t. I, red. S. Pigoń, wstęp 
K. Morawski, Warszawa 1913, ss. 683–743.

64 Zob. D. M. Osiński, Konstantego Marii Górskiego lektura Oświecenia, Prace Filologiczne. Literaturo-
znawstwo, 2017, nr 7(10), ss. 115–130. 

65 K. M. Górski, J. Weyssenhoff, Z młodych lat. Listy i wspomnienia, oprac. I. Szypowska, Warszawa 1985, 
ss. 321–322. 
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W 1914 roku Konstanty Wojciechowski publikuje we Lwowie monografię Ignacy 
Krasicki – życie i dzieła. Celem monografisty jest stworzenie syntezy biograficz-
no-historycznoliterackiej w ujęciu diachronicznym, pokazującej całokształt dzie-
dzictwa Krasickiego  – owego „przodownika”66 swoich czasów, piszącego „mądrze 
i z wdziękiem”67. Dzięki panoramicznemu spojrzeniu na dorobek twórczy „księcia 
poetów” możliwe jest ujęcie takie, które uwyraźnia skomplikowanie i zróżnicowanie 
tej wielokształtnej i wielogatunkowej twórczości, a także wskazanie na interdyscy-
plinarność zainteresowań twórczych. Zwłaszcza rozdział przedostatni poświęcony 
Panu Podstolemu pokazuje, dlaczego dla Wojciechowskiego to „kopalnia rysów 
obyczajowych”68. Całość analiz zmierza ku temu, żeby pokazać specyfikę biogra-
ficznego i twórczego rozkładu sił ujawniających „dwie doby w życiu”69 poety. Kra-
sicki Wojciechowskiego to „wyborny przedstawiciel” wieku oświecenia70, którego 
światopogląd został uformowany na hasłach wieku rozumu i świateł. Duże znacze-
nie dla Wojciechowskiego ma elegancja i prostota dzieła autora Ptaszków w klatce, 
a także umiejętność twórczego działania w rzemiośle literackim, a więc umiejęt-
nie (krytycznie) naśladowniczej dyspozycji71, która przysparza jedynie wartości tej 
twórczości i pozwala lepiej widzieć ją jako całość. Wojciechowski podsumowuje 
swoje rozważania ważnym wnioskiem dotyczącym kondycji poezji w  literaturze 
dawnej: „Istotnie też poezję, która zamarła była w Polsce, która dźwigała się do-
piero w dobie stanisławowskiej z niemocy, on „odrodził”, pokazał, jak się pisze nie 
tylko z zacną tendencją, ale i z artyzmem, a czytelnicy dowiedzieli się, że, czytając, 
można samą tylko myśl autora pochwalić, ale podobać sobie również w kształcie 
zewnętrznym, w pięknym sposobie wyrażania myśli”72. I chociaż, zdaniem mono-
grafisty, Krasicki wycofał się z życia politycznego – to, jak dowodzi Wojciechowski 
– „przyczynił się do odrodzenia duszy narodu, do odrodzenia piękna mowy polskiej, 
do rozbudzenia czytelnictwa wśród kół szerokich”73 (zapis kursywą w oryginale).

Wokół powieści

Beletrystka pisarzy pokolenia polskiego pozytywizmu i polskich moderni-
stów (obok dramatu historycznego drugiej połowy XIX wieku) na różne sposoby 

66 K. Wojciechowski, Ignacy Krasicki – życie i dzieła, Lwów 1914, s. 6. 
67 Ibidem, s. 6. 
68 Ibidem, s. 135. 
69 Ibidem, s. 139. 
70 Ibidem, s. 139. 
71 Ibidem, s. 143.
72 Ibidem, s. 144.
73 Ibidem, s. 144. 
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wykorzystywała wątki oświeceniowe związane z refleksją dziewiętnastowiecznych 
nad światopoglądem, kwestiami estetycznymi, filozoficznymi, społecznymi, poli-
tycznymi czy sylwetkami poszczególnych „ojców założycieli” europejskiego i ro-
dzimego wieku świateł i rozumu. Jedną z takich sylwet staje się na kartach powieści 
Krasicki, przywoływany świadomie bądź wspominany marginalnie i przygodnie. 
Nie sposób oczywiście zmieścić tu wszystkich komponentów odwołań. Wskażę 
więc na kilka ciekawych przykładów. 

Jednym z tekstów wskazujących na postać Krasickiego pokazanego na tle 
Oświecenia polskiego i europejskiego jest ostatnia, niedokończona powieść Hen-
ryka Sienkiewicza pt. Legiony. Pisarz w przededniu I wojny światowej powraca jak 
wielu pisarzy i myślicieli wówczas do mitu insurekcyjnego, do tradycji polskiego 
Oświecenia, żeby zmagać się z definicją tożsamości narodowej, żeby pytać o przy-
czyny polskiego poczucia odpowiedzialności, żeby diagnozować obecną (tzn. 
wczesnodwudziestowieczną) kondycję polskości. W konwencji powieści historycz-
nej stara się rozpoznawać możliwości i straty polskiej kondycji narodowej. Jeden 
z głównych bohaterów powieści – Kajetan – jest tu adresatem listów do biskupa 
Krasickiego, od którego otrzymuje odpowiedzi74. Wraz z bratem Markiem młodzi 
mężczyźni dyskutują o możliwości walki na polu bitwy i oceniają militarne moż-
liwości wojskowe. W jednej ze scen Kajetan mówi do Marka: „– Byłbyś naiwny, 
gdybyś liczył, że Cywiński pojedzie z tobą dalej do Warszawy. Jeśli arcybiskup Kra-
sicki bawi w Łowiczu, to on nie dojedzie nawet do Warszawy”75. W innej scenie 
przytacza również złośliwy wierszyk dla szambelana na dyspensie76. 

Krasicki staje się ważną postacią powieści Sienkiewicza tym bardziej, że no-
blista od początku swej drogi literackiej (zwłaszcza w latach 80-tych), inaczej niż 
czynił to Józef Ignacy Kraszewski, wybiera dla swego powieściopisarstwa histo-
rycznego XVII wiek glorii i chwały Rzeczpospolitej, a nie XVIII (jak Kraszewski). 
Żeby pokazać niezłomność i waleczność, nawet za cenę uproszczeń, stereotypów 
i nadużyć historycznych. Krasicki w Legionach to figura autorytetu i nestor mądro-
ści, nauczyciel postawy moralnej, mistrz słowa poetyckiego i ciętej riposty:

Ks. Ignacy Krasicki, dawny książę biskup warmiński, a obecnie arcybiskup 
gnieźnieński, jakkolwiek z racji swego urzędu przebywał często w Gnieźnie, jed-
nakże rad zaglądał do dawnej stolicy, co przychodziło tym łatwiej, że całymi mie-
siącami przesiadywał w Skierniewicach. […] Kajetan widział przed dziewięciu 
laty Krasickiego, ale był wówczas młodzikiem, więc nie śmiał się do niego zbliżyć. 

74 H. Sienkiewicz, Legiony, w: idem, Dzieła, wyd. zbiorowe pod red. J. Krzyżanowskiego, Warszawa 1950, 
t. XXVIII, s. 62.

75 Ibidem, s. 64–65. 
76 Ibidem, s. 90. 
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Natomiast obaj z Markiem czytali, częścią w „Monitorze”, częścią w wydaniach Grella, 
niemal wszystko, co wyszło spod pióra biskupa prozą, i umieli na pamięć mnóstwo 
jego wierszy. Obu też biło serce na myśl, że staną przed obliczem wielkiego człowieka, 
którego podziwiała nie tylko cała Polska, ale i zagranica, a którego dowcip zachwycał 
wykwintnego Stanisława Augusta i przypierał do muru starego szydercę, strasz-
nego Fryderyka II. Szambelan August liczył na dobre przyjęcie z tej przyczyny, 
że jeszcze w Skierniewicach ksiądz Mowiński powiedział mu, że książę prymas rad 
widzi ludzi, którzy przypominają mu dawniejsze lata, i że w ogóle rad widzi gości77. 

Zwraca się tu szczególną uwagę nie tylko na dyspozycje poznawcze czy stra-
tegiczność działania biskupa, lecz także na jego fizjonomię określającą (w duchu 
osiemnastowiecznych teorii Lavaterowsko-Gallowskich) mądrość, rozwagę i pięk-
no wynikające z dojrzałości światopoglądowej. Marek miał zapamiętany obraz Kra-
sickiego jako myśliciela i herosa. Dlatego określany jest w narracji trzecioosobowej: 

najdoskonalszym tworem ludzkim, jaki można na świecie zobaczyć; po-
dziwiał więc z całej duszy jego klasycznie piękne rysy, jego rozumne oczy i jego 
arystokratyczną twarz, która, delikatna i blada sama przez się, wydawała się przy 
purpurze i koronkach jeszcze delikatniejszą i bledszą78.

Ale konfrontacja z fizjonomią arcybiskupa przynosi inny obraz „księcia po-
etów”, rzemieślnika słowa i mistrza nonkonformizmu etycznego: 

Kajetan zauważył, że biskup w ciągu owych dziewięciu lat posunął się jed-
nak znacznie. Cerę miał przezroczystą jak wosk kościelny, ręce białe jak opłatek 
i trochę już drżące, w ustach wyraz gorzkiej rezygnacji człowieka, który wiele 
widział i przeżył, a niczego się już nie spodziewał. Pamiętał widocznie, że nie 
tylko minęły jego czasy, ale minęła także i ojczyzna. […] Co do zapożyczonych 
od Larochefoucaulda i Chamforta aforyzmów, i te nie mogły wysunąć na czoło 
szambelana Augusta, albowiem na królewskim dworze było wówczas wielu ta-
kich ludzi, którzy, jak sam książę biskup, jak Naruszewicz, Trembecki, Węgierski, 
Zabłocki, błyszczeli nie pożyczanym, lecz własnym dowcipem79.

Rozmowa biskupa z Kajetanem Kwiatkowskim, który przesłał mu przekłady 
Gessnera, potwierdza z kolei wagę myśli i nośność jego poglądów, a także znacze-
nie intelektualnej biografii poety. Zdradza pogodzenie ze śmiercią, w konsekwen-

77 Ibidem, s. 66–67. 
78 Ibidem, s. 67. 
79 Ibidem, s. 67–68. 
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cji czego bohater ma nadzieję na wiecznotrwałość myśli autora Bajek zawartych 
w jego wielopostaciowej twórczości: 

Na to biskup pokiwał głową: 
– Bliżej mi do śmierci niż do sławy, ale bogdaj moje utwory mnie przeżyły…
Lecz stary szambelan, którego korciło, że prymas nie zaczął z nim najpier-

wej rozmowy, przypomniał sobie medal wybity na cześć Krasickiego i zacytował 
napis z medalu:

– Musa vetat mori.
Po czym, rad z siebie, wydobył tabakierkę i zażył. 
A biskup wyciągnął także ku tabakierce swe przezroczyste palce, wziął 

szczyptę i powtórzył kilkakrotnie:
– Król świecił wówczas jak słońce nad krajem, ale nie wrócą te czasy, nie 

wrócą, nie wrócą!…80.

Narracja z pozoru obiektywna, ale zdradzająca cechy mowy pozornie zależnej, 
potwierdza wagę dokonań prymasa, który „mniej może brał do serca sprawy Państwa 
Kościelnego niż inni biskupi polscy, ale jako przezorny dyplomata, uważał za stosowne 
wypowiedzieć to, co wypowiedział”81. W jednej ze scen pokazany jest jako krytyk współ-
czesności i poeta, który wykorzystuje swoje narzędzie poetyckie w celu oceny sytuacji:

ksiądz biskup Krasicki przypomniał sobie widocznie na chwilę dawne wesołe 
czasy, pełne konceptów, przymówek i dowcipów, albowiem pozwolenie na ślub bez 
zapowiedzi opatrzył złośliwym czterowierszem, którego nie zawahał się, dzięki ów-
czesnej foldze obyczajów, umieścić na dokumencie kościelnym:

Posyłam ci dyspensę, mości szambelanie,
A ty – wierz mi – pospieszaj, póki sił ci stanie.
Boć igraszka to losu okrutnie niemiła,
Gdy żądza pozostaje, a odchodzi siła82. 

W powieści jedynie Szambelan w rozmowie skierowanej do Kajetana, Marka, 
Cywińskiego na temat Krasickiego nie poskąpi krytycznego oglądu jego powinno-
ści biskupich i wskaże na wątpliwy autorytet arcybiskupa: 

– Dowcip mu zwietrzał, ale nie wywietrzał, a jego biskupią reputację 
dawniej psy zjadły niż mój wigor. Bo ja widziałem swego czasu kopersztych, 

80 Ibidem, s. 69. 
81 Ibidem, s. 74. 
82 Ibidem, s. 90. 
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a  na nim księdza biskupa warmińskiego przy ołtarzu i dwie damy 
w rogówkach służące mu do mszy. Zawsze był zgorszeniem dla ludzi i taki sam 
pozostał. Gotów żonglować cnotami teologicznymi jak kuglarz albo grać nimi 
w bilbokieta… Jeśli ksiądz Łuskina nie napadał na niego w swoim „Monitorze”, to 
tylko dlatego, że mu drogo sprzedawał wino francuskie na Starym Mieście… Ale 
dzisiejsza jego purpura pokrywa tak samo siedm grzechów głównych jak wczo-
rajsze fiolety… Tylko odgrzewane koncepta mniej są warte od dawniejszych. Nie 
pójdę do niego z wizytą, ale mu to napiszę. Zdobędę się i ja na takie rymy…83.

Oświecenie to dla pozytywistów i modernistów przede wszystkim czas au-
torytetów, a sylwetka Krasickiego staje się kartą przetargową w dyskusji nad pro-
blemami etycznymi, etycznymi, moralnością i rezonansem dzieła literackiego. 
Przykładem wykorzystania figury Krasickiego w dyskusji nad przekształceniami 
i  powinnościami polskiego naturalizmu i walki z krytyką zachowawczą (posą-
dzającą o niemoralność przedmiotu) jest reakcja Gabrieli Zapolskiej, która na fali 
przetaczającej się dyskusji z ówczesną krytyką literacką zdecydowała na dodanie 
przedmowy do wersji jej powieści Kaśka Kariatyda (1888), w której ważnym sygna-
łem tekstowym staje się motto zaczerpnięte z Listów. Krasicki (obok przywołanego 
Skargi) staje się ważny, ponieważ dzięki przywołaniu cytatu nie tyle z powszechnie 
znanego i podziwianego autorytetu literackiego, ile dostojnika hierarchii kościel-
nej, Zapolska chce pokazać zarówno swoje stanowisko nonkonformistyczne wo-
bec krytyki literackiej (protekcjonalnego tonu dyskursu męskiego, co ważne), jak 
i walczyć (jako trzydziestoletnia pisarka) o swoją pozycję i opinię na literackim 
firmamencie. Przykładem tego jest decyzja autorki, zastosowana w przedmowie do 
książkowego wydania jej Kaśki Kariatydy. Pisarka przywołuje tu autorytet biskupa 
warmińskiego poprzez jego aforystyczną formułę „Pisz, coś widział. / Poczciwość 
prawdy się nie lęka”. Tak spożytkowane motto przedmowy, której celem było od-
parcie ataków ówczesnej krytyki literackiej, stało się jednocześnie credo pisarskim 
Zapolskiej. Odpiera tu pisarka zarzuty stosowane wobec jej „położniczych stu-
diów”, pokazujących niemoralność przedmiotu, i obnaża tym samym skutki pa-
triarchalnego charakteru kultury.

Ciekawe jest to, że w całej twórczości Stefana Żeromskiego jedynie w Dziejach 
grzechu Horst parodiuje Krasickiego i odwołuje się do de Sade’a84. Warto również 
powiedzieć jeszcze o dwóch specyficznych znakach oświeceniowych w małych pro-
zach Władysława Stanisława Reymonta. W noweli Franek. Szkic z życia teatralnego 
pojawia się intertekst oświeceniowy będący niedokładnym cytatem jednej z bajek 

83 Ibidem, s. 91. 
84 Zob. D. M. Osiński, Żeromski wobec tradycji Oświecenia, w: Żeromski i inni, red. M. J. Olszewska i M. 

Gabryś-Sławińska, Lublin 2016), ss. 83–84.
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pt. Koniec z cyklu Bajek nowych Ignacego Krasickiego. Po kłótni z dyrektorem te-
atru i próbie odpowiedzi na pytania, kim jest i co robi w życiu, tytułowy Franek 
przywołuje z bezradności i niemocy słowa: „Krzycz, wrzeszcz, jak czajka, na zawo-
łanie nie przyjdzie bajka” – jak Krasicki powiedział. Nigdy też nie czuł się tak chory, 
tak nieszczęśliwy, ostatni z ludzi”85. Ciekawe, że niedokładny cytat służy tu jako 
zamiennik własnego wniosku. Jest trafnym określeniem sytuacji, zastępującym 
jakiekolwiek rozważania. Lakoniczność stwierdzenia wyjaśnia również ironicznie 
zastosowaną formułę „pomocy” bajki w razie potrzeby86.

U Józefa Weyssenhoffa w Żywocie Józefa Podfilipskiego znaczącą rolę pełni 
przywołanie powieści Krasickiego Pan Podstoli. Funkcjonuje ona jako rodzaj ko-
deksu naprawy, skoro zawiera literackie obrazy satysfakcjonujących działań na 
rzecz polepszenia warunków rozwoju. Z kolei osobną kwestią są wątki fabularno-
-światopoglądowe w dramacie Termopile polskie. Misterium na tle życia i śmierci 
ks. Józefa Poniatowskiego oraz powieść Wita Tadeusza Micińskiego. Teksty powsta-
ły ok. 1909 oraz 1913–1914 roku. Wzorzec tych utworów Maria Podraza-Kwiat-
kowska określa jako specyficznie lokowany „wzorzec Pana Podstolego”. Badaczka, 
dokonując analizy dworku Stawiszcze pana Orszy w Mené-Mené… oraz majątku 
państwa Czarnoziemskich z Wity, stwierdza, że z odbiorcy tekstów Micińskiego 
z pewnym sceptycyzmem przyjmują nurt z Pana Podstolego ze względu na to, że 
mimo „religii pracy” sporo w Wicie „jakiejś patriarchalnej staroświecczyzny”87. 
Badaczka powołuje się na słynny okrzyk bohaterki w Wicie: „U was, jak u pana 
Podstolego!…”88 i twierdzi, że patronat obejmują tu amerykański poeta Walt Whit-
man, Norwid jako autor poematu Promethidion, Goethe jako autor II cz. Fausta, 
Stanisław Brzozowski z jego ideą pracy, skoro dominuje tu idea pracy, polskość, 
wspomnienie Tyzenhauza i wyroby jego fabryki oraz enturage polskich wyrobów 
przemysłowych89.

Osobnym trybem odwołania staje się dla literatury drugiej połowy XIX wie-
ku niejawny charakter dyskusji z powieścią Krasickiego Pan Podstoli. Dialoguje się 
z ideą tekstu i jej przesłaniem zarówno aprobatywnie – kiedy poszukuje się wzorca 
doskonalenia, umiejętności pogodzenia warunków życia z własnymi potrzebami 

85 W. S. Reymont, Franek, w: idem, Pewnego dnia i inne nowele, ilustr. S. Rozwadowski, Warszawa 1990, 
s. 32. 

86 Zob. D. M. Osiński, Reymonta spotkania z Oświeceniem. Znaki i teksty w: „Wskrzesić choćby chwilę”. 
Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą, red. nauk. M. Bourkane, R. Okulicz-Kozaryn, A. Sell, M. Wede-
mann, Poznań 2017, s. 279–316.

87 M. Podraza-Kwiatkowska, Wieża z kości słoniowej i kazalnica czyli między des Esseintes’em a Piotrem 
Skargą (O Tadeuszu Micińskim), w: eadem, Somnambulicy – dekadenci – herosi. Studia i eseje o literaturze Młodej 
Polski, Kraków 1985, s. 291.

88 T. Miciński, Wita, Warszawa 1930, s. 85. 
89 M. Podraza-Kwiatkowska, Wieża z kości słoniowej i kazalnica czyli między des Esseintes’em a Piotrem 

Skargą (O Tadeuszu Micińskim), op. cit., s. 290. 
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i wartości edukacji, jak i krytycznie – kiedy należy się ustosunkować wobec prze-
żytków szlachetczyzny w drugiej połowie XIX wieku. Ma to miejsce u Elizy Orzesz-
kowej w Elim Makowerze – wczesnej powieści dotyczącej pytań o jakość dialogu 
polsko-żydowskiego. Figura postaci powieściowej, zaczerpnięta najprawdopodob-
niej z powieści Krasickiego, okazuje się ważna jako przykład gospodarowania, kwe-
stii doskonalenia, samodyscypliny i zaradności. Nad odwołaniami do Krasickiego 
u Orzeszkowej warto w tym miejscu pochylić się nieco dłużej. Choć przywołanie 
bajek Krasickiego z ich skrzydlatymi formułami i moralistyką to oczywiście bardzo 
duży obszar notacji w literaturze drugiej połowy XIX wieku, jednym z ciekawych 
przywołań jest to zawarte w Marcie Orzeszkowej, kiedy jeden z bohaterów powie-
ści tendencyjnej w sposób obrazowy i konkretyzujący sposób odbioru przestrzega 
przed skutkami braku odpowiedzialności za swój los i mówi: „źle się baw – stara 
bajka Krasickiego”90. Przywołana tu Orzeszkowa jest jedną z najważniejszych pisa-
rek twórczo wykorzystujących zwłaszcza we wczesnym etapie formowania się jej 
żywiołu beletrystycznego koncepcji powieści zaczerpniętych zarówno z klasycy-
zmu francuskiego, jak i edukacyjnej powieści o dojrzewaniu, sięgającej opowiastek 
filozoficznych, a przede wszystkim tradycji powieści Krasickiego91 i twórczo przez 
nią czytanych romansów francuskich XVIII i XIX wieku. Przykładów można by tu 
podać wiele. Powieści o rodzinie i jej znaczeniu w kształtowaniu charakteru i doj-
rzewaniu (Pompalińscy, Rodzina Brochwiczów), powieści o dorastaniu i umiejęt-
ności wyborów (W klatce), powieści o znaczeniu doskonalenia rozumu (Pamiętnik 
Wacławy. Ze wspomnień młodej panny, Zygmunt Ławicz i jego koledzy), powieści-
-przestrogi przed zabobonem (cykl powieści chłopskich, zwłaszcza Dziurdziowie 
i Niziny), powieści o sile autorytetu (zwłaszcza mędrców oświeceniowych), opar-
tych na kanwie dyskusji z haskalą (Meir Ezofowicz). Jednym z ciekawych sposobów 
wykorzystania intertekstu z Krasickiego jest przywołanie w całości bajki Krasickie-
go Czapla, ryby i rak we wczesnej powieści pisarki – w Cnotliwych (1871). Bajkę 
Krasickiego deklamuje tu w sposób „filuterny” i „figlarny” Stasia. Sensy wypowia-
danego tekstu wpisują się w rezerwuar znaczeń związanych ze zdobywaniem boha-
terki przez mężczyzn. Orzeszkowa wykorzystuje paraboliczność tekstu Krasickiego 
do tego, żeby obnażać mechanizmy obyczajowo-erotyczne rządzące bohaterami92, 
a autorytet upominającego wady moralisty-poety wydaje się dla poetyki wczesnej 

90 E. Orzeszkowa, Marta, w: eadem, Pisma zebrane, pod red. J. Krzyżanowskiego, t. VIII, Warszawa 1952, 
s. 206. 

91 Zob. M. Żmigrodzka, Orzeszkowa. Młodość pozytywizmu, Warszawa 1965, s. 359. Badaczka zwraca 
uwagę, że Pan Graba jako typ powieści odwołuje się do tradycji oświeceniowej.

92 E. Orzeszkowa, Cnotliwi, w: eadem, Pisma zebrane, pod red. J. Krzyżanowskiego, t. IV, Warszawa 1951, 
ss. 87–88. Warto dopowiedzieć, że w tej powieści wykorzystuje się również przeróbki bajek Lafontaine’a. Boha-
terowie czytają przetłumaczoną na polski bajkę dla poprawy humoru i jako terapeutyczny, pocieszający środek 
zaradczy. Bajka o lisie, wronie i serze, czytana przez Zośkę i Michasię, ma być antidotum na wielosłowie (ibidem, 
ss. 106–107). 
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powieści tendencyjnej pisarki adekwatny. Jest bowiem rodzajem cytatu i jednocze-
śnie aluzji-wniosku dotyczącej patriarchalnej kultury postyczniowej. 

Epistolografia Orzeszkowej

Orzeszkowa miała dokonać wyboru bajek Krasickiego i w liście do Piotra 
Chmielowskiego z 7 (19) marca 1881 roku z Grodna pisała o planowanej edycji 
wierszy w związku z refleksją nad Poezją w wychowaniu (1881) swojego listowne-
go kolegi93. Na początku XX wieku, schorowana, zmęczona życiem i odchodząca 
powoli Orzeszkowa, walczy jednak o to, by w prowincji grodzieńskiej działać jak 
najintensywniej na rzecz kultury. Dlatego też m.in. na spotkaniach w ramach sto-
warzyszenia kulturalno-oświatowego „Muza”, działającym w Grodnie i dającym 
odczyty, w jej mniemaniu, nie powinno zabraknąć dyskusji o wielkiej poezji pol-
skiej, wielkich poetach i „starych pisarzach”, w tym Krasickiego. I chociaż pisarka 
jawnie wypowiada się wówczas, że ceni najbardziej Krasińskiego, po nim Mickie-
wicza i Kochanowskiego, to w liście do Tadeusza Bochwica 10 (23) stycznia 1908 
roku napisze, że wieczór w „Muzie” poświęcony był jednemu ze „starych” poetów 
– Krasickiemu94. W liście napisanym następnego dnia 11 (24) stycznia 1908 roku 
donosi, że „Satyrę Krasickiego poprzedziło czytanie poważnego szkicu o tym, kim 
był i co zdziałał ten stary pisarz”95. 

W jednym z listów do redaktora „Kraju” Erazma Piltza, pisanym 25 marca 1898 
roku, pisarka donosi o wysłanym na adres „Ruskiej Myśli” oryginale listu, w którym 
dowodzi wartości i inicjacyjności dokonań Krasickiego na niwie powieściopisarskiej. 
Powieść Krasickiego staje się dla Orzeszkowej fundamentalną dla formowania się 
powieściopisarstwa polskiego. W liście do redakcji „Ruskiej Myśli” w Dwóch głosach 
z 1898 roku Orzeszkowa wyznaczała linie demokratycznej i humanitarnej myśli pol-
skiej, zaczynając od Szymonowica, a kończąc na ówczesnych jej pisarzach – Konop-
nickiej, Sienkiewiczu, Świętochowskim. W związku z tym stwierdziła, że początki 
powieści polskiej datować należy w końcu XVIII wieku i wiązać z „wielką dydaktycz-
ną powieścią Ignacego Krasickiego pt. Pan Podstoli, w której przedstawiony jest ideał 
obywatela, pośród wielu innych cnót posiadającego miłość dla ludu i wymierzającego 
mu sprawiedliwość”96. Orzeszkowa dodawała jednoznacznie, że polska powieść za-

93 E. Orzeszkowa, Listy zebrane, do druku przygotował i komentarzem opatrzył E. Jankowski, Wrocław– 
Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976, t. VIII, s. 75. 

94 Eadem, Listy zebrane, do druku przygotował i komentarzem opatrzył E. Jankowski, Wrocław–Warsza-
wa–Kraków 1961, t. V, s. 99. 

95 Ibidem, s. 101. 
96 E. Orzeszkowa, Dwa głosy [List do redakcji „Ruskiej Myśli”], w: eadem, Pisma krytycznoliterackie, zebrał 

i oprac. E. Jankowski, Wrocław–Kraków 1959, s. 362–363. 
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czyna się od Pana Podstolego Krasickiego, bo to w tej powieści, a nie pierwotnych Mi-
kołaja Doświadczyńskiego przypadkach – widzi jako pisarka fundamentalne kwestie 
ważne dla powieściowego namysłu nad światem i ważne także dla niej – właśnie jako 
pisarki – zwłaszcza w początkach jej kariery. Podstoli jest dla Orzeszkowej ideałem 
obywatela, który poza różnymi cnotami i atrybutami, może się przede wszystkim po-
chwalić miłością wobec ludu, któremu umiejętnie wymierza sprawiedliwość97. Warto 
dodać, że już w 1891 roku w króciutkim artykule O smutku i śmiechu w literaturze 
Orzeszkowa, zastanawiając się nad kondycją współczesnej beletrystyki polskiej, pró-
bowała dokonać oceny dorobku wybranych dzieł najważniejszych pisarzy polskiej 
literatury. Podając obrazowe przykłady tego, które z dzieł pisarzy można uznać za 
mistrzowskie i zadomowione w kulturze jako idealne, przedkładała Pana Podstolego 
Krasickiego nad Monachomachię98. 

W epistolografii kilkakrotnie powtarza się spożytkowany na różne sposoby 
w zależności od sytuacji i adresata listu (m.in. Leopolda Méyeta, Teodora Tomasza 
Jeża, Jana Kantego Gregorowicza, Tadeusza Bochwica) cytat z Monachomachii – 
„najszczęśliwsi głupi”99. Orzeszkowa różnorodnie wykorzystuje i ogrywa tę znaną 
formułę Krasickiego wobec swoich korespondentów. W liście do Wincentego Łosia 
z 28 stycznia 1901 roku narzeka na to, że nazbyt często władała piórem i powie-
działa może wówczas nazbyt wiele jednoznacznych i kategorycznych sądów, które 
nie zjednały jej przychylności. Powraca do złotego środka Krasickiego, którego za-
stosowanie wówczas wydawałoby się optymalne: „Każdy człowiek czyni najlepiej, 
jeżeli stosuje się do rady Krasickiego, aby zbyt wysoko nie latać, co zaś do niewiasty, 
to ani zaprzeczenia być nie może, że najbezpieczniej i najprzyjemniej musi być dla 
niej: „«doma siedzieć i len prząść»”100. Kiedy cierpi samotnie z powodu grodzień-
skiego losu i poczucia utraty bliskich oraz kiedy zżyma się na brak weny twórczej, 
przywołuje w liście do Wandy ze Smolaków Bartkiewiczowej z 5 lutego 1902 roku 
fragment bajki Krasickiego pt. Koniec „«Krzycz, wrzesz jak czajka, nie idzie baj-
ka!»”101 oraz w liście do Bochwica z 23 stycznia (5 lutego) 1909 roku, a więc półtora 
roku przed śmiercią, fragment bajki pt. Koniec ze słynnym „«krzycz, wrzesz jak 
czajka, nie przyjdzie bajka!»”102. 

97 Eadem, Listy zebrane, do druku przygotował i komentarzem opatrzył E. Jankowski, Wrocław 1954, t. I, 
ss. 225, 368–370. 

98 E. Orzeszkowa, O smutku i śmiechu w literaturze, w: eadem, Pisma krytycznoliterackie, op. cit., s. 319. 
99 Na tę prawidłowość wskazuje Artur Multan, który wnikliwie (choć czasami z błędnymi przyporządko-

waniami) analizuje pod kątem obecności cytatów z Krasickiego i aluzji do twórczości księcia poetów epistolografię 
pisarki. Zob. A. Multan, Ignacy Krasicki w świetle korespondencji Elizy Orzeszkowej, w: Twórczość Elizy Orzeszko-
wej, red. K. Stępnik, Lublin 2001, ss. 145–150.

100 E. Orzeszkowa, Listy zebrane, t. VIII, op. cit., s. 231. 
101 Eadem, Listy zebrane, do druku przygotował i komentarzem opatrzył E. Jankowski, Wrocław 1981, 

t. IX, s. 339.
102 E. Orzeszkowa, Listy zebrane, t. V, op. cit., s. 113.
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Wiersze Krasickiego w prasie drugiej połowy XIX wieku

Prasa drugiej połowy XIX wieku jest najlepszym przykładem rezonansu tekstów 
poetyckich Krasickiego. Liczne przedruki w prasie dedykowanej dla młodego odbiorcy, 
ale także takiej o profilu dydaktycznym czy konserwatywnym udowadniają, że wier-
sze Krasickiego (oczywiście najczęściej są to bajki i satyry) to stały komponent pra-
sowych wydań różnych pism (o różnym zasięgu). Budowanie obrazu poezji poprzez 
liczne przywołania tekstów bajek wspiera przede wszystkim krytyczny namysł nad 
światem, uczy tolerancji, rozwija przywiązanie do rzeczy prostych i małych. Staje się 
swoistym albumem dojrzewających dzieci, służącym zapamiętywaniu morałów, i ry-
mowanym alfabetem kształcącym pamięć i pomagającym dzięki obrazowym morałom 
lepiej zrozumieć sens wierszy. Uczy także, co oczywiste, obcowania z kunsztowną, a nie 
wymuszoną i przeintelektualizowaną, formą doskonalenia nauki języka ojczystego. Pu-
blikowane wiersze „księcia poetów” są swoistym programem edukacyjnym, łatwym 
do zapamiętania dzięki chwytom mnemotechnicznym ułatwiającym zapamiętywanie 
rymowanych tekstów. Poezje Krasickiego stają się tu obok licznych wierszy roman-
tyków rymowanym alfabetem polskości. Bardzo dużo tekstów z Bajek i przypowieści 
publikowanych jest w piśmie „Wiarus”103 i „Przyjacielu Dzieci. Piśmie Tygodniowym 
Nauce i Rozrywce Młodzieży Poświęconym104, w „Przyjacielu Ludu”105. Z kolei na ła-
mach „Przeglądu Polskiego”106 przytacza się tekst Krasickiego Mości książę Poniatowski 
w ramach tekstu Stanisława Tomkowicza pt. Wiersze nieznane, tudzież warianty Naru-
szewicza, Krasickiego, Trembeckiego. Na łamach „Kłosów” publikowana jest np. bajka 
Dwa żółwie 107. Warto też dodać, że jeden z epigramatów z tomu Gomulickiego Wiktora 
wiersze: zbiór nowy (1901) umieszczony w dziale Wiersze krótkie Wiktora Gomulickie-
go pt. O Księdzu Biskupie Warmińskim, poświęcony jest Krasickiemu:

Takiś przejrzysty, mój Mości Biskupie,
Żeś przez twe książki, jak przez szkło puchara,
Widać, czym serca nalana jest czara:
Żeś wróg wszystkiego, co złe i co głupie,
Że szczęście ściągnąć chcesz na polskie niwy,
I – że sam jesteś ogromnie szczęśliwy!108.

103 Na przykład bajka Potok i rzeka, Wiarus, 1874, nr 7, s. 5. 
104 Na przykład bajka Komar i mucha, Przyjaciel Dzieci. Pismo Tygodniowe Nauce i Rozrywce Młodzieży 

Poświęcone, 1869, nr 72, ss. 155–156.
105 Na przykład bajki Dewotka, Przyjaciel Ludu, 1864, nr 6, s. 31; Woły krnąbrne oraz siedem innych bajek 

stanowią czytelną ilustrację artykułu o Ignacym Krasickim, Przyjaciel Ludu, 1864, nr 6, s. 31.
106 S. Tomkowicz, Wiersze nieznane, tudzież warianty Naruszewicza, Krasickiego, Trembeckiego, Przegląd 

Polski, 1882, t. 65, z. 193, s. 11. 
107 I. Krasicki, Dwa żółwie, Kłosy, 1877, nr 624, s. 377.
108 W. Gomulicki, O Księdzu Biskupie Warmińskim, w: idem, Wiersze: zbiór nowy, Warszawa 1901, s. 47. 

Na ten tekst wskazuje również Wacław Borowy, kiedy rozpoczyna rozdział o Krasickim i stwierdza, że miał szczę-
ście do charakterystyk krytycznych. Zob. W. Borowy, O poezji polskiej w wieku XVIII, op. cit., s. 100.
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Aluzje, satyry, pastisze, parodie

W 1876 roku na łamach „Przyjaciela Dzieci” zostaje opublikowany wiersz 
o charakterze poematu opisowego autorstwa niejakiego M. Pł. Lechnickiego109. Liryk 
jest nawiązaniem do Dworca mego dziadka Franciszka Morawskiego. Figura „pana 
podstolego” ujawnia, że jest on mieszkańcem małego domku o białych ścianach (jak 
przystało na szlachecki obraz kultury) z dziedzińcem w półkole, otoczonego płotem, 
z ogrodem, altanką i gankiem. Kulinaria i zbiory jadła razem z „pamiątkami prze-
szłości” tworzą imaginarium wręcz utopijne, skoro bohaterem staje się Pan Podstoli 
– starzec dobijający „dziewiątej kreski” i dosiadający konia – pełen animuszu wierny 
chrześcijanin. Tutaj bije serce ziemiańskości, ponieważ miejsce to przypomina mi-
tyczną arkadię szlachecką, krainę szczęśliwości z symbolicznym obrazem:

U wchodu tablica czarna, marmurowa,
I dwa wianki zbożowe zwieszone koleją,
Na tablicy zaś pięknie wyzłocone słowa;
„BÓG na NAS patrzy!” – jaśnieją;
I nad napisem na górze wyryte głęboko,
Promieni się boskiej Opatrzności oko…
A gdyś próg przestąpił strzechy, 
To jakobyś wszedł do raju, 
Tyle szczęścia tam, pociechy, 
Bo po dawnym obyczaju:
Gość w dom, Bóg w dom, sercem czują;
Toteż radzi wszyscy społem, 
A tak goszczą, tak dziękują,
Byś był świętym lub aniołem…!110. 

Na łamach „Diabła” pojawia się satyra pt. Mały dodatek do „Monachomachii” 
śp. ks. biskupa Krasickiego. Wiersz uzupełniony został adnotacją pełniącą funkcję 
metakomentarza, określającego rzekomą prawdziwość przywoływanej sytuacji: 
„Treść rzeczy prawdziwa, serio opisana przed niedawnym czasem w warszawskim 
«Wieku». Fragmenty satyrycznego wiersza brzmią następująco:

Gdy zacny Ojciec spostrzeżenia robi, 
W biblioteki straszliwym bigosie, 

109 M. Pł. Lechnicki, Domek Pana Podstolego, Przyjaciel Dzieci. Pismo Tygodniowe Nauce i Rozrywce 
Młodzieży Poświęcone, 1876, nr 45, s. 532.

110 Ibidem, s. 531–532. 
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Ojciec Gaudenty chleb w kawałki drobi, 
Macza dar Boży w kaparkowym sosie
(…)

Ojciec Gaudenty bez żadnych przechwałek,
Filar zakonu i klasztoru głowa,
Gdy już ostatni zjadł chleba kawałek,
Palnął bawara i te wyrzekł słowa: 
„Po co mamy na próżno się żalić?
Podrzeć gazetę i na stosie spalić!”
(…) 

Satyra nigdy – nie zważa na względy,
A jeśli w żarcie przestrogę udzieli,
Nie trza się gniewać, ona karcąc błędy
Nigdy na ślepo z lufy nie wystrzeli!
I tu na godność kapłaństwa nie czyha,
Szanuje wiarę – ale sądzi mnicha111.

Autor o pseudonimie Xx (czyli najprawdopodobniej Artur Bartels) publikuje 
na łamach humorystycznej „Muchy” cykl pt. Bajki Krasickiego. Jednym z tekstów 
jest fraszka z podtytułem Praktyczna dotykająca wyborów uczuciowych:

Do wyboru pannie dano
Z starym złoto, z młodym… siano,
„Tamten pachnie, a ten łechce, 
Wolę z starym, z gołym nie chcę!112.

Inną jest np. fraszka z podtytułem Wyszydzający: 

Żartował, a od śmiechu trzymał się za boki,
Na ślepego literata, patrząc jednooki. 
Nadszedł co krzywo patrzał: śmiał się – nadszedł stary –
I ten śmiał się, włożywszy na nos okulary.
Przyszedł taki, co widział odrobiną lepiej 
I rzekł: „śmiejmy się, śmiejmy – bośmy wszyscy ślepi!!...113. 

111 Mały dodatek do „Monachomachii” śp. ks. biskupa Krasickiego, Diabeł, 1880, nr 3, dodatek, s. 1.
112 Xx [Artur Bartels], Bajki Krasickiego. Praktyczna, Mucha, 1871, nr 51, s. 251. 
113 Xx [Artur Bartels], Bajki Krasickiego. Wyszydzający, Mucha, 1871, nr 51, s. 251.
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Jeszcze inną i jedną z najważniejszych literackich świadomych transpozycji 
jest praktyka literacka niedocenionego, a literacko zaskakującego poety – Kazi-
mierza Glińskiego. Polityczno-historyczny element pastiszu i parodii obecny jest 
w całym jego zbiorku poetyckim pt. Bajki z Niekrasickiego. W nich dokonuje się gra 
z konwencjami bajki oświeceniowej, parafrazuje się i dostosowuje do ówczesnej 
sytuacji polityczno-społecznej język bajek „księcia poetów”, wersyfikację, rytmiza-
cję i często identyczne układy rymów. Bajki Niekrasickiego opublikowane zostały 
w 1910 roku, czyli kilka lat do doświadczeniu rewolucji 1905 roku w Królestwie, 
więc w momencie, kiedy modernizm zmienił swoją skórę i hasła artystycznego 
„sztuka dla sztuki” przestały mieć znaczenie, liczył się aktywizm i kategoria czynu 
oraz zaangażowania politycznego. Bajki zdradzają dyskusje ich autora z aktualnymi 
tematami, poetycki dialog z ówczesną świadomością polityczną, istotą zmienno-
ści władzy, z wartością niepodległości, znaczeniem ‘izmów’ w sztuce i kulturze, 
kwestiami patriotyzmu, a nawet dyskusją z endecją i prześmiewczym wobec niej 
komentarzem. 

Do wydania Bajek Niekrasickiego Gliński przygotowywał się przez kilka lat. 
Na początku XX wieku opublikował m.in. bajki (przedrukowane potem w Bajkach 
Niekrasickiego) pt. Żółw i mysz:

Że zamknięty w skorupie niewygodnie siedział, 
Żałowała mysz żółwia, żółw jej odpowiedział:
– „Starzy – wiem!… byli do swej przywiązani chaty – 
Ja ci ją chętnie sprzedam – byle nie na raty114

oraz Czyżyki:

– „Czego płaczesz! staremu mówił czyżyk młody –
Wszakże większe masz w klatce, niż w polu wygody” –
– Głupiś! odpowie stary – nie na to narzekam;
Mieli dać piernik – więc się rozrzewniam i czekam115.

W Bajkach Niekrasickiego dialog z konwencją, formą i schematami tema-
tycznymi tych gnomicznych form poetyckich potwierdzają, że Gliński umiejętnie 
wykorzystuje i przetwarza bajki Krasickiego jako kanwę oraz rusztowanie formal-
ne (wersyfikacyjne, rymotwórcze). Tomik rozpoczyna się od wiersza Ofiarowa-
nie, składającego się z 8 zwrotek 6-wersowych (o układzie rymów 5, 5, 8, 5, 5, 8) 

114 K. Gliński, Żółw i mysz, w: idem, Poezje, Warszawa 1902, s. 156. 
115 Idem, Czyżyki, w: ibidem, s. 157.
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i dedykowany jest Karolowi Łaganowskiemu. Ostatni wers brzmi: „Więcej ironii / 
Gorzkiej zadzwoni, / Lecz… widzisz – to krwią pisane!”116. Następnie Gliński daje 
autorską wersję jego Wstępu do bajek. Wiersz brzmi w całości następująco:

Był literat, co przeszłość narodu splugawił, 
Moralista, co nierząd w swych powieściach sławił, 
Ateusz, co religie mając za insekty, 
Stał się nagle zelantem najciemniejszej sekty; 
Poeta, który więcej nałgał, niż potrzeba, 
Dziennikarz sprzedający się za kromkę chleba, 
Filozof zdradzający brak jej w każdej strofie, 
Nad wszystkie filozofie kochający Zofie; 
Endek ku realistom puszczający oko, 
Pedek, na wąskim stołku siedzący szeroko, 
Wydawca, który robił grosz z autorskiej nędzy, 
Mnich, który wierząc, zrzucił sutannę co prędzej, 
Autor, co nawet dobrze nie znał gramatyki, 
Wieszcz, co zdejmował słońca z pomocą motyki, 
Tłum krytyków, który się do ziemi im kłaniał, 
Ogół wreszcie, co na to patrząc – obałwaniał, 
– A cóż to jest za bajka?… Bieda z tym być może
Niemała – Boć to wszystko między bajki włożę117.

Sporo w tym zbiorze bajek z bohaterem dziecięcym (np. Chłopcy i żaby, Ta-
deuszek, Krnąbrny Jaś o biciu dziecka rózgą i kijem). Niektóre pokazują, że pasem 
transmisyjnym staje się tu również dziedzictwo bajek Stanisława Jachowicza, jak 
chociażby Staś będący aluzją do jednej z jego bajek. Ciekawe, że Gliński wyko-
rzystuje w swoich bajkach konwencję i motywy bajek Krasickiego (choć nazywa 
je przekornie bajkami z „Niekrasickiego”), ale wykorzystuje w nich odwołania 
do późniejszych sytuacji historycznych, politycznych, kulturowych, tekstów lite-
rackich czy postaci – jak np. Napoleon, Darwin, Libelt). Znajdują się tu również 
bajki będące aluzją nie tyle do Bajek i przypowieści czy Bajek nowych, ile do Bajek 
wschodnich, jak np. Abuszej, Tair i Tatuj-sułtan. Najciekawsze wydają się te, któ-
rych materią tematyczną staje się sytuacja historyczna i polityczna bądź ówczesne 
koncepcje naukowe czy światopoglądowe. Bajka Żółw i mysz kończy się mora-
łem ujawniającym rozkład sił politycznych na ziemiach polskich („– Ciebie rodzi 

116 Idem, Ofiarowanie, w: idem, Bajki Niekrasickiego, Warszawa 1910, s. 7. 
117 K. Gliński, Wstęp do bajek, w: ibidem, s. 8.
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Krakowskie, mnie – Poznańskie księstwo”118). Dobór nienaturalny jest wykorzysta-
niem aluzji do koncepcji Darwina i służy obnażaniu współczesnego Glińskiemu 
zróżnicowania społecznego, a także prawdopodobnie jest odwołaniem do zasad 
doboru partnerów:

Wierzcie, nie wierzcie sobie, wasza rzecz – jak chcecie!
Ale dziwne bywają wypadki na świecie, 
Anomalia w naturze dotąd niepojęta:
Mąż – baran, żona – sroka, a dzieci – cielęta119.

W Wallenrodzie ujawniony jest autokrytyczny komentarz do postawy po-
etyckiej i jakości poezji:

Sto ballad spłodził, form różnych i tonów, 
Trzysta dramatów zawikłanej treści – 
Szafa pisarza onych ksiąg nie zmieści –
Choć była wielka jak gmach telefonów.
Gdy raz gościnnie otworzył był wrota, 
I brać po piórze weszła na pokoje – 
Krzyknął, wskazując na te księgi swoje:
„– Oto są grzechy mojego żywota!120.

W Wietrzyku wschodnim diagnozuje się w lapidarny sposób znaczenie kul-
tury: „Do czego dąży „Kultura”? / Nasamprzód, by mieć łeb tura, / A potem, by 
krzyknąć ura!”121). Głos tajemniczy to bajka o wartości rozumu, którą nadaje Bóg. 
Smutek bajki odwołuje się do dewizy Libelta: „Dopóki język żyje, póty naród ży-
je”122. Receptę dr-a Mu, w której mowa jest o chłopie, który pomylił przepisane 
lekarstwo dla żony i krowy, żonie dał miksturę, a krowie proszki, kończy morał: 
„I patrzcie, jaka rzecz wyszła / W medycynie całkiem nowa: / Maryś – do zdrowia 
przyszła, / A zdechła – krowa!”123. W Napoleonie mówi się o randze i przydatności 
fortepianu i gitary. W Rozstrzygniętym sporze Gliński uprawia grę językową fra-
zeologizmami „być świnią” i „być małpą”124. W Raku mamy obrazek pokazujący 
siedzących ludzi w stawie przy kamienicy za warszawską Pragą. Bajka dowodzi 

118 Ibidem, s. 23.
119 Ibidem, s. 32.
120 Ibidem, s. 31.
121 Ibidem, s. 24.
122 Ibidem, s. 120.
123 Ibidem, s. 34.
124 Ibidem, s. 43.
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odwrotności rozumienia pojęcia postępu i pozornej wytrwałości w dochodzeniu 
do celu. Koncept ujawnia, że rak, zbliżając się do Pragi, oddala się od niej coraz 
bardziej w związku z tym, że idzie na wspak. W bajce Jedność i zero mówi Gliński 
o paradoksie wartości liczby „0” w stosunku do „1” i wieńczy bajkę morałem: „Mi-
lionem jesteś przy mnie, lecz bez mnie – niczym”125. W Dwóch dumach podkreśla 
się pozorne znaczenie heraldyki i drzew genealogicznych przodków. Napoleończyk 
to poetycki obrazek z wykorzystanym oświeceniowo-romantycznym kodem boha-
terskim i przywołaniami z Pana Tadeusza ze sceny z tabakierą mówiący o starym 
dziadzie siedzącym na facjatce na Starym Mieście. Nowalijka to z kolei poetycka 
transpozycja kilku tekstów Krasickiego. W wersji Glińskiego mamy obrazek poka-
zujący mysz zjadającą stare książki, a na końcu morał związany ze zjedzeniem no-
walijki: „Zjadła myśl niepodległą – i kolki dostała!”126. Zaopatrzenie się to przykład 
obśmiania dewocji, ponieważ Gliński pokazuje znaczenie wypowiadania modlitwy 
„na wszelki wypadek”. Asymilacja. Przed 63. i po mówi o Żydach, którzy zaczynają 
nadawać imiona polskie swoim dzieciom (Staś po dwudziestu latach wyrasta na 
Mikołka). W Polskiej intrydze podnoszony jest problem spolszczania nazwisk ro-
syjskich i italinizowania czy „opolaczenia”127 się jednej damy, a także refleksja nad 
zabawami językiem. Pojawiają się i działalność Bobrynskiego (historyka Micha-
ła Bobrzyńskiego), i pytania o narodowość Włodzimierza Spasowicza, i diagnoza 
profilu czasopisma humorystycznego „Mucha”.

Próba zamknięcia

Odwołania do biografii intelektualnej Krasickiego mają wiele odsłon i rządzą 
się różnymi regułami wprowadzania intertekstów do myśli literackiej, intelektu-
alnej i publicystycznej pozytywistów i modernistów. Przywołania, kryptocytaty, 
skrzydlate słowa (te zwłaszcza w epistolografii Orzeszkowej), literackie transpo-
zycje, parafrazy czy parodie dzieł Krasickiego służą tu różnorodnym funkcjom. 
Inaczej wykorzystywane są do budowania przewodu myślowego czy literackiego 
konceptu związanego z koniecznością wyzyskania myśli autora Pana Podstolego. 
Figura myśliciela i poety potrzebna jest drugiej połowie XIX wieku do tego, by 
mądrzej diagnozować ówczesny stan wiedzy o możliwościach człowieka. Krasicki 
uczy przecież pozytywistów szkoły doskonalenia i rozumowania. Jego osoba sta-
je się pod piórem pokolenia pisarzy postyczniowych adekwatnym przywołaniem 
wtedy, kiedy próbuje się zdefiniować dyspozycje rozumu, bowiem tak jak dla 

125 Ibidem, s. 57. 
126 Ibidem, s. 91.
127 Ibidem, s. 98. 
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Krasickiego i wielu oświeconych – autodefinicje rozumu pozwalają zrozumieć gra-
nice i możliwości wiedzy o człowieku jako takim. Pozwalają również odpowiadać 
na pytanie o siłę i znaczenie utopii jako możliwości poznawczej i przestrzeni prze-
kraczania horyzontów wyobraźni. Krasicki z jego diagnozą utopii staje się prze-
cież łącznikiem – zwłaszcza dla pozytywistów, w tym dojrzałego Świętochowskiego 
z jego Utopii w rozwoju historycznym czy Tadeusza Micińskiego w jego moderni-
stycznej antropologii wizyjnych „światów niemożliwych” – pozwalającym określać 
konieczność rozumienia utopii jako siły pozwalającej przekraczać porządek, ro-
zum i pytać o szeroko rozumiane początki polskich horyzontów nowoczesności. 
Co więcej – definicje „wieku polerowanego” Krasickiego okazują się przecież bli-
skie temu, co pozytywiści nazywają „wiekiem świateł”, mającym za dewizę łacińską 
formułę „per aspera ad astra”, tak chętnie wykorzystywaną w beletrystyce i publi-
cystyce Orzeszkowej.

Godzenie rozumu i myślenia jako podstawowych dyspozycji pozytywisty, 
czyli człowieka wierzącego w możliwości sprawcze i potęgę umysłu, z wątpliwo-
ściami związanymi z poznaniem prawideł świata, zwłaszcza w późnej twórczości 
Orzeszkowej, Prusa czy Konopnickiej128, sytuują się przecież w przestrzeni dialogu 
właśnie z myślą autora Uwag. Czytanego jako tego, który każe wątpić i wątpliwości 
mnoży. Pokazuje również perspektywiczność widzenia patronującą jego koncep-
tom poetyckim czy nawet (choć w mniejszym zakresie) powieściowym. To ona jest 
fundamentalnym wyróżnikiem dla Świętochowskiego – zwłaszcza wtedy, gdy w la-
pidarnej formie mikrostruktury aforyzmu próbuje uporać się z paradoksami po-
znania, i kiedy w studium Poeta jako człowiek pierwotny (1896), pisząc o animizmie 
poetyckim, wyraża żal, że nie ma współcześnie bajkopisarzy na miarę Lafontaine’a 
i Krasickiego129. 

Pisma Krasickiego uczą umiaru, ale i niepoprzestawania na małym, uczą cno-
ty dystansu i filozofii praktycznej. Żaden inny moment światopoglądowo-dziejowy 
nie uczynił wręcz z filozofii praktycznej, którą postulował Krasicki, hasła progra-
mowego, tak, jak praktycyzm i empiryzm polskiego pozytywizmu, zarówno w jego 
wymiarze etycznym, moralnym, poznawczym, jak i publicznym. Modernistyczna 
wspólnota ducha czytała Krasickiego nie tyle na użytek potwierdzania słuszno-
ści własnych pomysłów i programowych haseł, ile jako rzecznika stylu, mistrza 
słowa poetyckiego, a także jako autorytet moralny. W pracach badawczo-nauko-
wych i ujęciach syntetyzujących pisarze drugiej połowy XIX wieku i początku XX 

128 Już w 1881 roku, kiedy wydaje Z przeszłości. Fragmenty dramatyczne, potępione przez krytykę kato-
licko-klerykalną, a będące przetransponowaniem Lukianowskich dialogów i odwołaniem do Rozmów zmarłych 
Krasickiego. 

129 A. Świętochowski, Poeta jako człowiek pierwotny, w: idem, Wybór pism krytycznoliterackich, wyboru 
dokonał S. Sandler, wstęp i przypisy M. Brykalska, Warszawa 1973, ss. 514–515. Zob. także: D. M. Osiński, Alek-
sander Świętochowski w poszukiwaniu formy. Biografia myśli, Warszawa 2011, ss. 421–428.
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próbowali ogarnąć jego różnorodny dorobek twórczy jako miernik testowania po-
staw i wzorców, jako weryfikator dziedzictwa, jako przykład autoironicznego kry-
tycyzmu, ale i mądrej powściągliwości etycznej. 

Dawid Maria Osiński, Krasicki aus der Sicht der Positivisten und der Vertreter der Moderne

Der Autor des Beitrags zeigt die Arten der Verbreitung der Biografie, der Gedanken und des Schaffens 
von Ignacy Krasicki in der Literatur der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf. Die Bezüge von Vertretern des 
Positivismus und der Moderne auf das literarische und weltanschauliche Erbe sowie auf die Biografie von Krasicki 
offenbaren die Bedeutung des Dichters für die Kultur und Literatur der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das 
Ziel dieses Beitrags ist, die Bezugsweisen der Schriftsteller, Kritiker und Historiker des polnischen Positivismus 
und der Moderne auf die Figur und das Erbe des Dichterfürsten anhand der Texte, die zu verschiedenen Diskur-
sen gehören (Biografie des Dichters, Porträts, Studien, synthetische Auffassungen sowie Literatur – Lyrik, Romane 
und Dramas), aufzuzeigen. Die Zuwendung von Positivisten und Vertretern der Moderne an Krasicki bedeutet 
die Möglichkeit, ihre eigene Gegenwart einschätzen und ihre eigene Kulturidentität mit ihren Einschränkungen 
und Defiziten definieren zu können.

Übersetzt von Alina Kuzborska

Dawid Maria Osiński, Krasicki’s positivists and modernists

The author of the article demonstrates the ways of functioning of the biography, intellectual thought and 
work of Ignacy Krasicki in the literature of the second half of the nineteenth century. References to the literary, 
ideological and biographical heritage of the poet by positivists and modernists reveal Krasicki’s importance to cul-
ture and literature during the second half of the 19th century. The basic goal is to extract from different texts (poet’s 
biographies, portraits, profiles, studies, synthetic approaches as well as literature - poetry, novels, drama) written 
by writers, critics and historians of Polish literature, positivism and modernism of modes of references to the shape 
and heritage of the prince’s poets. The return of positivists and modernists to Krasicki means the possibility of 
diagnosing one’s own present, and also facilitates defining the identity of culture with its limitations and deficits.

Translated by Aleksander Pluskowski

Dr Dawid Maria Osiński
Instytut Literatury Polskiej 
Uniwersytet Warszawski
d.osinski@uw.edu.pl
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Konrad Bączek

LUBAWA: DZIEJE MIASTA I REGIONU, 
POD RED. KAZIMIERZA GRĄŻAWSKIEGO, 
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, LUBAWA 2016, SS. 391

Praca zbiorowa Lubawa. Dzieje miasta i regionu pod red. Kazimierza Grą-
żawskiego stanowi kolejną, po publikacjach Gustava Lieka1, Józefa Śliwińskiego2 
oraz Jana Falkowskiego3 monografię Lubawy i ziemi lubawskiej. Okazją do jej 
wydania stał się obchodzony w 2016 roku Jubileusz 800-lecia istnienia Lubawy, 
związany z początkami chrześcijaństwa na tych terenach. W 1214 roku działalność 
misyjną rozpoczął tu cysters (późniejszy biskup Prus) Chrystian. Rok później na 
przyjęcie wiary zdecydował się pruski nobil Surwabuno z ziemi lubawskiej. Chrzest 
pogańskiego możnego odbył się w Rzymie, na Lateranie. Dokonał go osobiście 
Papież Innocenty III, który 12 lutego 1216 roku wydał dokument potwierdzają-
cy biskupowi Chrystianowi posiadanie ziemi lubawskiej, podarowanej mu przez 
nowo ochrzczonego Prusa i jego towarzyszy4. Zawarty w dokumencie termin 
terra Lubovia (ziemia lubawska) jest pierwszą pewną wzmianką istnienia Luba-
wy, gdyż to właśnie od jej nazwy pochodzi określenie ziemia lubawska. Książka 
Lubawa. Dzieje miasta i regionu ukazała się nakładem bydgoskiego wydawnictwa 
KRD przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Lubawy. Przygotowana z myślą 
o rozszerzeniu dotychczasowej wiedzy na temat historii regionu oraz powiększeniu 
księgozbioru dotyczącego dziejów Lubawy, została napisana w sposób przystępny, 
tak by dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Redaktorem naukowym pracy 
jest dr hab. Kazimierz Grążawski archeolog i mediewista związany z Uniwersy-

1 G. Liek, Die Stadt Löbau in Westpreussen mit Berücksichtigung des Landes Löbau, Marienwerder 1892.; 
Idem, Miasto Lubawa w Prusach zachodnich z uwzględnieniem Ziemi lubawskiej, tłum. L. Lewandowska, red. nauk. 
A. Radzimiński, Lubawa 2016.

2 J. Śliwiński, Lubawa. Z dziejów miasta i okolic, Olsztyn 1982. 
3 J. Falkowski, Ziemia lubawska. Przyroda, historia, osadnictwo, społeczeństwo, gospodarka, Toruń 2006.
4 S. Szczepański, Chrystian – biskup Prus i jego dzieło w kontekście cysterskiej misji chrystianizacyjnej, 

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2016, nr 3 (293), ss. 485–497.

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2018, nr 1(299)
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tetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Muzeum w Brodnicy. Publikacja 
składa się z dziewięciu rozdziałów (podzielonych na podrozdziały, a niekiedy także 
podpunkty) i dwóch aneksów zawierających informacje o honorowych obywate-
lach Lubawy oraz przynależności miasta do Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego 
Życia Cittaslow. Całość poprzedzona została przedmową Macieja Radtke, burmi-
strza Lubawy. 

Pierwszy rozdział pt. Środowisko geograficzne Lubawy i okolic przygotowali 
dr Karol Tylmann (Wydział Oceanografii i Geografii UG) i prof. dr hab. Wojciech 
Wysota (Wydział Nauk o Ziemi UMK). Autorzy omówili kolejno kwestie tj. poło-
żenie geograficzne i rozwój przestrzenny Lubawy, budowę geologiczną, rzeźbę tere-
nu, klimat, sieć hydrograficzną, gleby, szatę roślinną, użytkowanie terenu, ochronę 
środowiska oraz atrakcje turystyczne Lubawy i okolic. 

Drugi rozdział nosi tytuł Lubawa i okolice od czasów najdawniejszych po 
schyłek starożytności. Jego autorami są dr hab. Mirosław Janusz Hoffmann (Mu-
zeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Wydział Humanistyczny UWM) i dr Jarosław 
Sobieraj (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie). Na początku rozdziału wskaza-
no, iż dawne Prusy Zachodnie należały do obszarów dobrze rozpoznanych pod 
względem archeologicznym, jednakże okolice Lubawy nie cieszyły się większym 
zainteresowaniem badaczy pradziejów i starożytności. Pierwsze penetracje arche-
ologiczne przeprowadził tam Johann Michael Guise (1796–1861). W dalszej części 
przedstawiono sylwetki innych (pruskich i polskich) uczonych, którzy prowadzili 
badania na ziemi lubawskiej (lub w jej sąsiedztwie) w XIX i XX stuleciu. Następ-
nie autorzy scharakteryzowali pradzieje ziemi lubawskiej, ukazane na szerszym tle 
przemian zachodzących w poszczególnych okresach. Omówiono także stanowiska 
archeologiczne na ziemi lubawskiej oraz odnalezione tam artefakty. 

Kolejny rozdział zatytułowany Ziemia lubawska we wczesnym średniowieczu 
(od VIII do pierwszej połowy XIII w.) został napisany przez wspomnianego już dr. 
hab. Kazimierza Grążawskiego. Na wstępie autor wyjaśnił jaką treść kryją terminy 
stosowane w prezentowanym przez niego omówieniu rozwoju osadnictwa. Kolej-
ne podrozdziały poświęcono kwestiom takim jak: podstawy źródłowe periodyzacji 
procesów zasiedlenia (w odniesieniu do ziemi lubawskiej udało się dotychczas wy-
różnić 3 fazy rozwoju garncarstwa wczesnośredniowiecznego: I – VIII–X wiek; II 
– 1 poł. XI – 1 poł. XII wieku; III – 2 poł. XII – 1 poł. XIII wieku); dalej omówiono 
osadnictwo, gospodarkę, problem wyludnienia ziemi chełmińskiej i ziemi lubaw-
skiej przed przybyciem Krzyżaków (Terra desolata), osadnictwo pruskie i polskie 
na ziemi lubawskiej w świetle toponimii i źródeł pisanych, wierzenia, przynależ-
ność terytorialną ziemi lubawskiej, szlaki handlowe na ziemi lubawskiej we wcze-
snym średniowieczu. 



203Lubawa: Dzieje miasta i regionu

Rozdział czwarty pt. Lubawa dzieje miasta i regionu w średniowieczu jest 
dziełem prof. dr. hab. Andrzeja Radzimińskiego (Wydział Nauk Historycznych 
UMK). Urodzony w Lubawie badacz rozpoczął od opisu początków miasta, jego 
przywilejów lokacyjnych i organizacji. W dalszych podrozdziałach zostały opisane 
następujące kwestie: organizacja i układ przestrzenny miasta, zamek biskupi i jego 
właściciele, powstanie parafii oraz innych kościołów miejskich (w podrozdziale 
znalazły się również informacje o duchowieństwie Lubawy), rozwój gospodarczy 
Lubawy, mieszkańcy miasta, dzieje polityczne i konflikty zbrojne. 

Autorem rozdziału piątego pt. Lubawa – biskupie miasto w szlacheckiej Rze-
czypospolitej (1466–1772) jest prof. dr hab. Jerzy Dygdała (Instytut Historii PAN). 
Pierwszy podrozdział dotyczy zewnętrznych uwarunkowań rozwoju Lubawy, nato-
miast dalsze poświęcone są odpowiednio: mieszkańcom Lubawy (liczba ludności, 
struktura społeczna), ustrojowi miasta, funkcjom gospodarczym oraz dochodom 
i wydatkom, przestrzeni miejskiej i przedmiejskiej, elementom życia codziennego, 
strukturze życia religijnego, edukacji i księgozbiorom (biblioteki lubawskich Fran-
ciszkanów, Bernardynów oraz zbiory z zamku biskupiego), rezydencji biskupów 
chełmińskich (wnętrzom zamku, zamieszkującym go biskupom, goszczącym tam 
osobistościom). Na końcu zamieszczono wykaz burmistrzów, rajców, ławników i 
pisarzy miejskich Lubawy w XVI–XVIII wieku. 

Kolejny rozdział, zatytułowany Lubawa w okresie rozbiorów i pierwszej wojny 
światowej (1772–1920) opracował prof. dr hab. Roman Jurkowski (Wydział Huma-
nistyczny UWM). W pierwszym podrozdziale przedstawiono zmiany przynależno-
ści państwowo-administracyjnej Lubawy i okolic na skutek I rozbioru Polski oraz 
w I poł. XIX stulecia. Następne podrozdziały dotyczą zagadnień takich jak: ludność 
miasta (liczba ludności, struktura etniczna), gospodarka (m.in. zmiany podatko-
we i konfiskaty po zaborze, sytuacja w rolnictwie, rozwój rzemiosła), wydarzenia 
i przemiany polityczne (m.in. represje pruskie, zaangażowanie miejscowej ludności 
w polski ruch narodowy, germanizację, rozwój polskiej świadomości narodowej, 
udział mieszkańców ziemi lubawskiej w wyborach parlamentarnych: ogólnonie-
mieckich i pruskich), główne polskie instytucje, towarzystwa i organizacje (m.in. 
Towarzystwo Rolnicze Powiatu Lubawskiego, Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa 
„Rolnik”, Bank Ludowy w Lubawie, ruch śpiewaczy, organizacje kulturalne, prasa, 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”), życie codzienne Lubawy i jej mieszkańców 
w XIX i na początku XX wieku, rola Kościoła Katolickiego w rozwoju świadomości 
narodowej Polaków, szkolnictwo i oświata. 

Trzy ostatnie rozdziały napisał nowomiejski historyk dr Andrzej Korecki, au-
tor licznych prac poświęconych dziejom regionu. W rozdziale pt. Lubawa w okre-
sie międzywojennym (1920–1939) scharakteryzował on życie społeczno-polityczne 
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(powrót ziemi lubawskiej do Polski, sylwetki burmistrzów Lubawy, kontrowersje 
towarzyszące wyborom, skład rady miejskiej, samorząd powiatowy, główne partie 
i stronnictwa działające w Lubawie, związki i towarzystwa społeczne, problemy ży-
cia społecznego). W podpunkcie dotyczącym życia codziennego Andrzej Korecki 
ograniczył się do przytoczenia opisu dwóch (skądinąd interesujących) incyden-
tów z lat 1924 i 1930. W odniesieniu do pogranicznego miasta i regionu jest to 
chyba zbyt wąskie ujęcie tematu. Zamieszczenie większej liczby tego typu opisów 
pozwoliłoby uzyskać szerszy pogląd na codzienność Lubawy i jej okolic. Kolejne 
podrozdziały dotyczą kwestii: ludności (liczba, struktura etniczna i wyznaniowa), 
gospodarki (przemysł, inwestycje, lubawskie rzemiosło, kupiectwo oraz banki), 
stosunków religijnych (znalazły się tam m.in. informacje o: duchownych posłu-
gujących w lubawskiej parafii, działalności stowarzyszeń i organizacji katolickich, 
posłudze Sióstr Miłosierdzia (szarytek), przybyłych do Lubawy w 1861 roku; Sank-
tuarium Matki Bożej Lipskiej, gminie wyznaniowej ewangelickiej, gminie wyzna-
niowej żydowskiej) oraz oświaty, kultury i sportu. 

W kolejnym rozdziale, zatytułowanym Lubawa w czasie wojny (1939–1945), 
autor przedstawił zagadnienia takie jak: administracja okupacyjna, polityka i re-
presje okupanta niemieckiego wobec duchowieństwa katolickiego, eksterminacja 
ludności polskiej (w tym: działalność Straflager für Jugendliche Häftlinge in Löbau 
– Tajnego Obozu Karnego dla Młodocianych w Lubawie; wysiedlenia). 

Ostatni rozdział książki nosi tytuł Lubawa w latach 1945–2016. Andrzej 
Korecki skoncentrował się w nim na kilku kwestiach, które dotychczas nie były 
poruszane lub omawiano je połowicznie bądź przyczynkarsko. Na wstępie scha-
rakteryzowana została działalność lokalnych oddziałów niepodległościowego 
podziemia antykomunistycznego. Następnie autor przedstawił wyniki referendum 
z 30 czerwca 1946 roku (w Lubawie) charakteryzując pokrótce przebieg kampanii 
referendalnej. W kolejnym podrozdziale skoncentrował się natomiast na: zmianach 
administracyjnych, którym obszar powiatu lubawskiego/nowomiejskiego podlegał 
w latach 1945–1999 oraz władzach Lubawy (burmistrzach i radnych). Dalsza część 
rozdziału dotyczy Kościoła Katolickiego. Przytoczono w niej obszerne fragmenty 
Kroniki parafialnej, spisanej przez ks. Alfonsa Jana Sylkę (proboszcza lubawskiego 
w latach 1946–1973) oraz zamieszczono listę proboszczów i wikariuszy posługu-
jących w Lubawie od połowy lat 40-tych XX wieku do dnia dzisiejszego. W roz-
dziale znalazł się również wykaz powołań kapłańskich i zakonnych z  lubawskiej 
parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Anny od 1946 roku. Odrębne 
podpunkty dotyczą Sanktuarium w Lipach oraz parafii św. Jana Chrzciciela i św. 
Michała Archanioła. Następnie omówione zostało szkolnictwo, prasa lokalna dzia-
łająca od końca 1989 roku, służba zdrowia, kluby sportowe, przemysł oraz inwe-
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stycje zakończone i rozpoczęte w 2013 roku (który w tym zakresie był dla Lubawy 
czasem szczególnie intensywnym). 

 Pod względem merytorycznym treść poszczególnych rozdziałów nie bu-
dzi zastrzeżeń. Autorzy przygotowali rozdziały w oparciu o dostępne opracowa-
nia, źródła publikowane oraz materiały archiwalne i prasę. W pracy znalazły się 
jednak błędy językowe, polegające na podawaniu zniekształconych nazw niektó-
rych miejscowości. I tak wieś Tuszewo została określona na str. 74 jako Tuszowo, 
zaś na str. 165 jako Tłuczewo. Ponadto na s. 211 wymienione zostało Naruszewo, 
gdy w  rzeczywistości wieś nosi nazwę Naguszewo. Z kolei na s. 77 nazwa Wał-
dyki została zamieniona na Władyki. W rozdziale dotyczącym średniowiecznych 
dziejów Lubawy i regionu można odnaleźć (s. 104) wzmiankę, z której wynika, iż 
w 1338 roku wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego był Dietrich von Branden-
burg. W  rzeczywistości funkcję tę sprawował wówczas Dietrich von Altenburg. 
Pewna nieścisłość dotyczy również mistrza krajowego Prus poległego (1263 r.) 
w bitwie pod Lubawą (Fijewem). Kazimierz Grążawski (na s. 90) pisze, że był to 
Helmeryk von Würzburg, natomiast Andrzej Radzimiński wskazuje (s. 128) na 
Helmeryka von Hechenberg. Za główny mankament pracy należy jednak uznać 
brak przypisów. W tej sytuacji zamieszczona na końcu każdego rozdziału biblio-
grafia staje się praktycznie bezużyteczna. Ponadto poszczególni autorzy nie podali 
wcale lub podali tylko częściowo numery stron wykorzystanych przez siebie publi-
kacji. Dodatkowym utrudnieniem jest pozbawienie książki indeksów rzeczowych, 
osobowych i geograficznych. Mocną stroną publikacji są natomiast ilustracje. Treść 
każdego rozdziału wzbogacona została o fotografie (czarnobiałe, kolorowe), mapy, 
plany, tabele bądź rysunki. Autorom udało się także zrealizować zamiar, jakim było 
rozszerzenie wiedzy dotyczącej historii regionu. W niektórych miejscach zbyt ob-
szernie zaprezentowali jednak informacje zawarte w starszych publikacjach (mo-
nografiach Lubawy oraz opracowaniach wąskodziedzinowych). Za pozytyw należy 
uznać wprowadzenie tekstów źródłowych do treści rozdziałów. Niekiedy jest ich 
zbyt mało, wskutek czego narracja staje się nieco monotonna. Pomimo pewnych 
mankamentów ogólna ocena publikacji wypada pozytywnie. Stanowi ona synte-
tyczne, napisane przystępnym językiem ujęcie dziejów Lubawy i okolic (uzupełnia-
jące dotychczasową wiedzę oraz weryfikujące niektóre poglądy zawarte w starszych 
publikacjach), które z powodzeniem może trafić do szerokiego grona odbiorców. 

Mgr Konrad Bączek 
Ośrodek Badań Naukowych 
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie 
konradbaczek92@gmail.com
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