
zawodowy morderca

poeta i biskup

J Różnica to „ogonek”.













Warszawa – siedziba króla Stanisława 

Augusta Poniatowskiego

Lidzbark – siedziba biskupa warmińskiego

Gdańsk – siedziba kasztelana Gdańskiego.





Osoba biskupa warmińskiego w Lidzbarku 

to kluczowa postać dla polityki króla mająca 

doprowadzić do ściślejszego zespolenia 

Prus Królewskich  z ziemiami polskimi.

Kasztelan gdański to urzędnik ziemski 

mianowany przez króla. 

Zasiadał w Senacie Rzeczypospolitej.

Tytuł dożywotni i dziedziczny. 



LidzbarkGdańsk



POCZĄTKI POLITYKI 

WEWNĘTRZNEJ STANISŁAWA 

AUGUSTA W LATACH 

1764-1768

Prusy Królewskie to

prowincja Korony Polskiej.  

Stanisław August został 

królem w 1764 roku.



Król od początku swego panowania starał się pozyskać tę 

bogatą prowincję i doprowadzić do ściślejszego zespolenia 

jej z pozostałymi ziemiami polskimi.

Lidzbark 1766 r., biskup Adam Grabowski. 

Lidzbark



W realizacji tej polityki napotkał opór wielkich miast: 

Gdańska, Torunia i Elbląga.  Stąd dla króla istotną  

będzie polityka nominacyjna, która doprowadzi do 

oddania senatorskich stanowisk pruskich przychylnym 

sobie osobom.

Król Stanisław August Poniatowski



Biskup warmiński Adam Grabowski w 1766 r. miał już 68 

lat. Jego czas dobiegał końca. Dlatego też Stanisławowi 

Augustowi zależało na powierzeniu biskupstwa oddanej 

i znanej sobie osobie. 

Chciał mieć w Lidzbarku… 

„swojego człowieka”.



Wybór padł na młodego 

Ignacego  Krasickiego – miał wtedy 31 lat.

Był bliskim współpracownikiem króla. 

Początkową niechęć bpa Grabowskiego 

do Ignacego Krasickiego król przełamał 

nominacją  senatorską dla członka 

rodziny biskupa. 



Dnia 30 sierpnia 1766 r. szwagier biskupa,  

Józef Pruszak, ożeniony z jego siostrą Justyną, 

został mianowany przez króla 

kasztelanem gdańskim i senatorem 

Rzeczypospolitej.

Gdańsk XVIII w.
ul. Marszałkowska 141.  

Willa J. Pruszaka z 1760 r. 



Od tego dnia rozpoczęła się kariera 

duchowna Ignacego Krasickiego.  

Cztery miesiące później, po śmierci biskupa 

Grabowskiego, nowym biskupem

i księciem warmińskim został 

Ignacy Krasicki.



Ukochanym synem Józefa Pruszaka, 

nowego kasztelana i senatora

był Tomasz... fundator

kościoła św. Piotra i Pawła w Żychlinie 

w 1782 r.







Bp Adam Stanisław 

Grabowski

Król Stanisław 

August Poniatowski

Biskup Ignacy Krasicki 

„książę poetów polskich” 

Szlachcic polski z XVIII w.

(brak portretu Józefa Pruszaka)












