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TowarzysTwo Naukowe
im. wojciecha kętrzyńskiego w olsztynie

Działalność duszpasterska biskupa

Biskup warmiński Ignacy Krasicki (mal. Jan Gotfryd 
Becker wg Per Krafta, 1768)

Berlin. Katedra św. Jadwigi. Litografia Josepha 
Maximiliana Kolba z 1850 r.

Berlin. Wnętrze katedry św. Jadwigi (ok. 1780 r.). Biskup 
Krasicki konsekrował katedrę w 1773 r. Fryderyk II pisał 
do księcia Henryka: Biskup warmiński przybył aby poświę-
cić kościół katolicki w Berlinie; tłum ciekawskich zaczyna 
się tu gromadzić, by uczestniczyć w ceremonii, która od 300 
lat nie miała u nas miejsca

Frombork. W mroźny 
dzień 24 grudnia 1764 r. 
Krasicki odbył ingres do 

katedry fromborskiej, 
złożył przysięgę, podpi-

sał artykuły zaprzysię-
żone, odebrał hołd od 

duchowieństwa, modlił 
się. Boże Narodzenie 

spędził z kanonikami we 
Fromborku.

Lidzbark warmiń-
ski. Kościół św. 

Piotra i św. Pawła. 
Biskup Krasicki 

wizytował kościół 
w  1769 r.

Olsztyn. Kościół 
św. Jakuba. Biskup 
wizytował kościół         
7 września 1779 r. 

Braniewo. Kościół 
w parafii św. Krzyża  
(Cudowny Obraz – 
Tron Łaski). Krasicki 
często bywał u pro-
boszcza braniewskie-
go i kanonika Karola 
Poeppelmanna, czło-
wieka wykształcone-
go, którego rodzina 
pochodziła z Saksonii, 
a osiadła w Warszawie 

Bisztynek. Kościół parafialny na zachowanym malowidle

Biskup Krasicki często odwiedzał 
Dobre Miasto

Braniewo. Kościół św. Katarzyny

Dnia 12 maja 1779 r. o godzinie siódmej wieczorem 
przybył Krasicki do Ornety, rozpoczynając wizytację 

kościołów dekanatu orneckiego

Konsekracji kościoła w Igna-
linie biskup Krasicki dokonał 

16 maja 1786 roku

Biskup wsparł finansowo od-
budowę kościoła w Bisztynku. 
Zjechał do Bisztynka 26 maja 
1776 r. w towarzystwie brata 
Ksawerego i kanonika dobro-
miejskiego Stanisława Droży-
łowskiego. Procesja, poświę-
cenie kamienia węgielnego, 
5 sierpnia 1781 r. kościół w jego 
obecności konsekrował biskup 
chełmiński Karl von Hohenzol-
lern

Święta Lipka. Po rozwiązaniu zakonu jezuitów na Warmii usta-
nowił w 1783 r. parafię w Świętej Lipce, 

zatrzymując zakonników

Kiwity. Kościół pw. św. św. Piotra i Pawła

Ignalin. Kościół św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Często-
chowskiej 

Tłokowo. Kościół św. Jana Chrzciciela

Orneta. Organy w kościele św. Jana Chrzciciela Dobre Miasto. Ołtarz główny w kościele zespołu kolegiackiegoJeziorany. Kościół św. Bartłomieja 

Konsekracja kościoła 
w Jezioranach odbyła się 
we wrześniu 1790 r.: lud 
mimo deszczu po ulicach 
skupiony, warta przy 
bramie, korpus gwardii 
w paradzie

Wizytacja – wierzaj – urocza nie bywa. 
Jest niby pielgrzymka nader kłopotliwa,
To oddają ukłon, to kłaniają mi się,
Chwali się, karci się i błogosławi się. 
Czasami się kielich wychyli – niewielki – 
Czasem się na próżno wzdycha do kropelki. 
Moc dzwonów, ukłonów etcetera. Potem, 
Za dni dziesięć przybędę, Hrabia, za powrotem.

Wiersz w liście do Ahaswehra Henryka   
  Lehndorffa, Olsztyn 27 września 1779 r.

Ignacy KrasIcKI

wizyTacje parafii warmińskich


