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TowarzysTwo Naukowe
im. wojciecha kętrzyńskiego w olsztynie

Nim został biskupem warmińskim

Prymas Władysław Łubieński (1703–
1767) – od 1758 r. arcybiskup lwowski, 
w kwietniu 1759 r. przeniesiony na ar-
cybiskupstwo gnieźnieńskie

Przemyśl. W 1764 r. Krasicki był sekretarzem interreksa 
prymasa Władysława Łubieńskiego

Ignacy Krasicki jako kanonik przemyski, lwowski 
i kijowski, sekretarz iterreksa prymasa Władysława 
Łubieńskiego

Pola elekcyjne na Woli, obraz Jana Piotra Norblina. Krasicki w czasie elekcji oddał głos wbrew Potockim 
na Stanisława Poniatowskiego. 

Adam Stanisław Grabowski (1698–1766) – biskup 
warmiński, dobry gospodarz, wpływowy polityk, 
mecenas ludzi nauki i sztuki, dobrodziej szkół

Fronton pałacu biskupa Grabowskiego z widocznym herbem biskupa 
wzniesiony na przedzamczu lidzbarskiego zamku

Mapa Warmii z 1755 r. sporządzona przez znanego kartografa Jana Fryderyka Enderscha na zlecenie biskupa Adama Stanisława 
Grabowskiego

Dawny małopolski Trybunał Koronny na obrazie Pożar 
miasta Lublina z 1719 r. (fragment)

Lwów. Kościół Bożego Ciała i klasztor 
Dominikanów. Krasicki był prezyden-
tem trybunału małopolskiego w czasie 
kadencji lwowskiej w 1765 r. 

Frombork (Ferdinand von Quast). Wizyta Krasickiego we Fromborku i w Lidz-
barku Warmińskim. Kanonicy wybrali Ignacego 3 października 1766 r. kantorem, 
a 16 października koadiutorem biskupa Adama Stanisława Grabowskiego

Warszawa. Zamek Królewski. W 1764 r. Ignacy Krasicki został 
mianowany kapelanem królewskim i zamieszkał w zamku     

Warszawa. Kościół katedralny św. Jana (mal. Zygmunt Vogel). 
W grudniu 1764 r. Krasicki wygłosił kazanie w czasie nabożeństwa 
inaugurującego sejm koronacyjny

Król chcąc jego prace nagrodzić, zostawił mu do wyboru dwa na 
ten czas wakujące miejsca, a trzecie wkrótce wakować mogące, 

top jest biskupstwo przemyskie z podkanclerstwem po Wodzickim, 
biskupstwo żmudzkie i koadiutorię biskupstwa warmińskiego, 

obrał tę ostatnią.

Laudum indygenatu: mając przed oczyma niezwykłe zalety 
wybitne serca i  umysłu dary a także szczególną względem 
tej Prowincji przychylność postanowiliśmy […] dopuścić 
jednomyślną naszą uchwałą do praw obywatelskich tej 
Prowincji.

Zwornik z herbem biskupstwa warmińskiego z kościoła 
św. Katarzyny w Braniewie

Ignacy KrasIcKI

Lidzbark Warmiński. Panorama miasta z zespołem zamkowym na rycinie  
z początku XVIII w. 

Herb Prus Królewskich. Gdy Krasicki zo-
stał biskupem warmińskim objął pierwsze 
senatorskie krzesło w Prusach Królewskich 
i szóste w senacie Rzeczpospolitej. Został 
też prezesem ziem pruskich z obowiązkiem 
prowadzenia sejmików generalnych pro-
wincji

Indygenat Prus Królewskich Igna-
cego Krasickiego z 9 września 
1766 r., w którym sejmik general-
ny nadaje mu obywatelstwo ziem 
pruskich

Wiersz Krasickiego z 1775 r., ukazujący, jak 
Krasicki zapamiętał biskupa Adama Stanisława 
Grabowskiego:

Więc wszedł jak to zawżdy chodził
W starej myczce, bez peruki
Niesporo nogi prowadził
Na nich pończoch same sztuki
..........................................
Kalmaro – rzekł mi za tym – Tak 
ty idziesz moim torem? Jam żył i 
umarł bogatym Ty żyjesz i 
umrzesz autorem  


