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TowarzysTwo Naukowe
im. wojciecha kętrzyńskiego w olsztynie

Ród i rodzina

O miejsce słodkie! Gdzie się urodziłem,
W tobie los zrządził pierwszy wątek życia.
Wyszedłem w świat: co zdarza użyłem;
A czas długiego wśród ludzi przebycia
To zdziałał: gdyby się można odrodzić,
Lepiej by było z ciebie nie wychodzić.
        Ignacy Krasicki

był człowiek ludzki, dobroczynny, świadczący wiele, 
a przy tym zły gospodarz, stracił swoją substancją. 
Żył na wsi lubo i chociaż z młodu bawił się przy prymasie 
Potockim, wuju swoim.

O dziadku Janie Bożym napisał jego wnuk, Ignacy Krasicki  –
imiennik i bratanek biskupa Ignacego

Rzewuscy – ród wywodzący się z Podlasia, pieczętujący się herbem Krzywda 
z napisem „nie czyń, nie cierp”. Podwaliny pod świetność rodu położył 
Stanisław Rzewuski, ojciec Michała Floriana. Synowie tego ostatniego dali 
początek dwom gałęziom rodowym – na Rozdole i na Podhorcach.

Marcin Świętego Państwa 
Rzymskiego na Krasiczynie 
hrabia Krasicki, wojewoda 
podolski, przemyski, lubomski, 
bolimowski starosta. 
Przyjaciół, domu, ojczyzny, 
sława i ozdoba….Zamek w 
Krasiczynie do podziwienia 
wspaniały wystawił… 
Umarł z powszechnym żalem 
roku MDCXXXIII wieku 
LIX.  Nikt z Krasickich nie 
przewyższył wojewody w 
urzędach.

              Szymon Starowolski
Krasiccy herbu Rogala. 

Ci od Siecińskich tegoż herbu swoje początki wzięli.
Kasper Niesiecki Herbarz Polski

Krasiccy nie z Krasiczyna ale z Krasic, majętności 
bliskiej Krasiczyna pisać się poczęli, porzuciwszy dawne 

nazwisko Siecińskich.
 Ignacy Krasicki

Jan Boży Krasicki (1704–1751) – oj-
ciec Ignacego Krasickiego, kasztelan 
chełmski, syn  Karola Aleksandra 
i jego drugiej żony Eleonory Anny 
Rzewuskiej

Anna Krasicka z domu Starzechow-
ska (1706–1766) – matka Ignacego 
Krasickiego, córka Jerzego stolnika 
żydaczowskiego i Marianny Jelców-
ny podstolanki kijowskiej. Jej dziadek 
Mikołaj Nieczuja Starzechowski po-
ślubił Eleonorę Wapowską

Antoni Cetner (1700–1731) – 
starosta korytnicki, pierwszy 
mąż Anny Krasickiej, siostry 
Jana Bożego, ciotki Ignacego 
Krasickiego. 
Z tego małżeństwa narodził się 
syn Ignacy Cetner (1728–1787), 
wojewoda bełski od 1763, oboźny 
koronny w 1762 r., 
starosta rożowski, hrabia cesarstwa 
od 1782 r. Poseł na sejm w 1756, 
1758, 1760, i 1761 r. Kawaler 
Orderu Orła Białego (1762)

Ignacy Sapieha (1721–1758) 
–wojewoda mścisławski, mąż 
Anny Krasickiej, siostry Jana 
Bożego Krasickiego, opiekun 
Krasickich. Z Ignacym Sapiehą 
Anna Krasicka miała czterech 
synów, dwaj najstarsi, Jan i Józef, 
z Ignacym Krasickim uczyli się 
w lwowskim gimnazjum

Jan Sapieha (1732–1757) – mąż 
Elżbiety Branickiej (zm. 1800), 
ojciec Kazimierza Nestora 
Sapiehy, marszałka Sejmu 
Wielkiego

Marcin Krasicki – kasztelan lwowski 
i wojewoda podolski, budowniczy 
zamku w Krasiczynie

Barbara Krasicka z domu Tarnowska 
– żona Marcina Krasickiego

Zamek w Krasiczynie

Dubiecko w pierwszej połowie XIX w., gwasz, autor nieznany Pałac Krasickich w Dubiecku

Siedzieli Krasiccy w Dubiecku od końca XVI w., 
a nabył je Stanisław, ochmistrz Anny Jagiellonki, 
piszący się jeszcze z Siecina, kasztelan przemyski.

Portret rodzinny Krasickich – Anna Krasicka z dziećmi
Tuż za nią stoi doskonale znany, przyszły „książę poetów” Ignacy Krasicki, w stroju francuskim. Obok w wy-
twornych strojach bracia: Antoni, który jako jedyny spośród rodzeństwa nie obrał stanu duchownego, Ksawery 
późniejszy dziekan kijowski i Marcin kanonik katedralny warmiński. Po drugiej stronie obrazu znajdują się 
dwie damy, córki Anny: Marianna z Krasickich Rościszewska oraz Brygida. Najmłodszy uczestnik sceny –  
Karol, z pieskiem, również w późniejszym życiu zostanie duchownym – kanonikiem warmińskim.

Eleonora Anna Krasicka z Rzewuskich 
(1685–
) – żona Karola Aleksandra Krasickiego, 
kasztelana chełmskiego, córka Michała 
Floriana Rzewuskiego i Anny Potockiej, 
kasztelanki kamienieckiej, babka 
biskupa Ignacego Krasickiego

Michał Florian Rzewuski (ok. 1630–
–1687) – pisarz ziemski lwowski, 
podskarbi nadworny koronny (1684–
–1687), człowiek waleczny w bitwach 
i rozumny w dyplomacji

Biskup Andrzej Chryzostom Zału-
ski (1648–1711) – biskup warmiń-
ski, kanclerz wielki koronny, brat 
Franciszka (ojciec chrzestny Ignace-
go Krasickiego), który bawił na jego 
dworze w Lidzbarku Warmińskim 
i był wykonawcą ostatniej woli An-
drzeja Chryzostoma

Teodor Andrzej Potocki (1664–
1738) – urodzony w Moskwie, 
wychowany w Rzeczypospolitej 
biskup chełmiński (1699–1712) 
i warmiński (1712–1723), 
prymas Polski i arcybiskup 
gnieźnieński (1723–1738), 
mecenas kultury, brat Anny 
Potockiej, wuj  babki biskupa 
Ignacego Krasickiego Eleonory 
Anny Rzewuskiej

Franciszek Salezy Potocki (1700–
1772) – wojewoda kijowski, 
posiadacz ogromnych dóbr 
ziemskich na Ukrainie, zwany 
królikiem Rusi politycznego 
promotora biskupa Ignacego. Jego 
ojciec, Józef Felicjan, poślubił 
Teofilę Teresę Cetner, stąd związki 
z Krasickimi

Marcin Załuski (1660–1735) 
– sufragan płocki, bratanek 
biskupa warmińskiego i kanclerza 
Andrzeja Chryzostoma 
Załuskiego. Udzielił pierwszych 
świeceń kapłańskich Ignacemu 
Krasickiemu

Ignacy KrasIcKI


