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Wprowadzenie
Pierwsze zamysły erygowania diecezji chełmskiej sięgają XIII w. Działania
w tym kierunku podejmowali książęta dzielnicowi – Leszek Biały i Bolesław
Wstydliwy. Jednakże dopiero na wniosek króla Kazimierza Wielkiego, papież
Innocenty VI mianował biskupem chełmskim franciszkanina Tomasza z Sienna.
Z przyczyn politycznych diecezja chełmska została erygowana dopiero przez
Grzegorza XI bullą Debitum prastoralis officii z 13 II 1375. Nowa diecezja była
podporządkowana metropolii halickiej (lwowskiej). Poważną przeszkodą w zorganizowaniu administracji diecezjalnej był m.in. brak uposażenia. Dopiero początek
XV w. przyniósł istotną zmianę. 16 VIII 1417 Władysław Jagiełło uposażył biskupstwo w ziemię, dodając do tego w roku następnym nowe majątki. Uposażenie
to było powiększone również za następnych panujących (Kazimierz Jagiellończyk,
Aleksander, Zygmunt Stary). Do 1490 stolicą diecezji był Chełm, a następnie
Krasnystaw.
Terytorium diecezji obejmowało ziemię chełmską, niemal całe województwo
bełzkie, a także małe części województw lubelskiego i wołyńskiego. Pierwsze parafie zaczęły powstawać w XIV w. W 1604 biskup Jerzy Zamoyski przeprowadził
podział na dekanaty: Bełz, Chełm, Grabowiec, Hrubieszów, Krasnystaw, Luboml,
Magierów, Sokal, Turobin, Zamość. Dwadzieścia lat później dekanat magierowski
zamieniono na potylicki. W diecezji były dwie kapituły: katedralna i kolegiacka
w Zamościu (1594).
W latach 1714-1717 biskup Krzysztof Jan Szembek przeprowadził wizytację
wszystkich parafii w diecezji, wykazując specjalną troskę o sporządzenie spisu praw
i przywilejów, jakie posiadały poszczególne probostwa. Diecezja liczyła wówczas
81 parafii i kolegiatę w Zamościu, jedno seminarium (przy Akademii Zamojskiej),
dwa kolegia jezuickie (Krasnystaw i Łaszczów) i dwa pijarskie (Chełm i Waręż),
a także sieć kilkudziesięciu szkół parafialnych. Klasztorów męskich w diecezji było
19, a żeńskich – trzy. Ustalono wykaz ówczesnych dziesięciu dekanatów i parafii,
według kolejności (w nawiasie – rok budowy kościoła lub pierwszej historycznej
wzmianki): dekanat krasnostawski – Krasnystaw (1366), Skierbieszów (1436),
Uchanie (1484), Wojsławice (1440), Bończa (1468), Siennica (1468), Surhów
5

(XVI w.), Gorzków (1404), Łopiennik (1426); dekanat zamojski – Zamość (1584),
Szczebrzeszyn (1398), Wielącza (1424), Tarnogóra (1544), Stary Zamość (1531),
Sitaniec (1485), Łabunie (1435), Majdan - obecnie Józefów Ordynacki (1717);
dekanat chełmski – Chełm (1417), Kumów (1434), Pawłów (1421), Olchowiec (1457), Wereszczyn (1634), Sosnowica (1678), Olchówek (1507), Sawin
(XV w.), Czułczyce (1513), Świerże (1443), Uhrusk (1551); dekanat lubomelski
– Lubomi (1412), Opalin, Ratno (XVI w.), Przewały (1464), Kamień Koszyrski, Maciejów (XVI w.), Korytnica (1605), Dubienka (1588); dekanat hrubieszowski – Hrubieszów (1416), Trzeszczany (1468), Moniatycze, Horodło (1287),
Kryłów XV w.); dekanat grabowiecki – Grabowiec (1394), Dub (1544), Wożuczyn
(1409), Tyszowce (1424), Nabroż (1411), Łaszczów, Gródek (1409), Dzierzążnia
(1537), Rachanie (1435); dekanat sokalski – Sokal, Tartaków, Stojanów, Witków,
Dobrotwór, Ostrów, Waręż, Stanin; dekanat bełski – Bełz (1394), Chodywańce
(1425), Mosty, Uhrynów, Goszczów (1472), Rzepin (1403), Żerniki; dekanat
potylicki – Potylice, Magierów, Rawa, Uhnów, Płaszczówka (1700), Tomaszów
(1627), Narol (1595), Florianów, Lipsko (1403), Płazów – Lubela (1615); dekanat turobiński – Turobin (1430), Czernięcin (1326), Biłgoraj (1603), Mokrelipie (1403), Chłaniów (1419), Płonka (1429), Żółkiew – obecnie Żółkiewka
(XV w.).
Rozbiory Polski przyniosły reorganizację administracji kościelnej. Po I rozbiorze Polski siedem dekanatów (51 parafii) znalazło się w zaborze austriackim i zostało włączonych do diecezji przemyskiej (1782). Diecezja chełmska została ograniczona tylko do czterech dekanatów (37 parafii). Na wniosek biskupa Macieja
Garnysza Sejm Czteroletni wydzielił z diecezji krakowskiej archidiakonat lubelski (z Lublinem, Łukowem i Stężycą) oraz część archidiakonatu zawichojskiego
i dekanatu radomskiego, leżącą na wschód od Wisły i wcielił je do diecezji chełmskiej (11 VI 1790). Zmiany dokonane przez Sejm Czteroletni potwierdził Pius
VI dekretem Quutn reverendissimus (20 VII 1790). Obszar diecezji znacznie się
powiększył i liczył 153 parafie w 12 dekanatach, jedną kolegiatę w Lublinie, dwa
seminaria duchowne (Krasnystaw i Lublin), 30 klasztorów męskich (410 zakonników), cztery klasztory żeńskie (113 zakonnic), 78 szpitali i 60 szkół parafialnych. Liczba wiernych wzrosła aż do 400 tys., ponieważ teren byłego archidiakonatu lubelskiego zamieszkiwany był niemal wyłącznie przez ludność wyznania
rzymsko-katolickiego.
Po III rozbiorze Polski część diecezji położona za Bugiem (10 parafii) włączona została do diecezji łuckiej. Dokonał tego delegat apostolski Lorenzo Litta dekretem De apostolicae potestatis (1798). Kolejna zmiana granic diecezji nastąpiła
9 VI 1805, kiedy bullą Indefessum personarum Pius VII do diecezji kieleckiej przyłączył trzy dekanaty: Chodel, Urzędów i Zaklików.
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Na przestrzeni czterystu trzydziestu lat diecezja miała czterdziestu pięciu ordynariuszy, z których trzech zostało później prymasami Polski (Mikołaj Dzierzgowski, Jakub Uchański, Maciej Łubieński) i jeden prymasem Królestwa Polskiego
(Wojciech Skarszewski). W diecezji pracowało trzynastu biskupów pomocniczych
(sufraganów), z których dwóch zostało następnie biskupami ordynariuszami (Jan
Aleksandrowicz, Maciej Garnysz).
23 IX 1805 na skutek porozbiorowych zmian terytorialnych Pius VII bullą
Quemadmodum Romanorum Pontificium zniósł to biskupstwo, jednocześnie erygując diecezję lubelską. Na skutek wojen napoleońskich postanowienia papieskiej
bulli wykonał metropolita lwowski Kajetan Ignacy Kicki dopiero 19 X 1807.
W 1920 biskup kujawsko-kaliski Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki zaproponował przywrócenie diecezji chełmskiej, ale tych starań nie podjęła Konferencja Episkopatu Polski. 2 III 2009 papież Benedykt XVI zaliczył dawną stolicę biskupią
w Chełmie do stolic terytorialnych.
Do tej pory nie powstała jeszcze monografia diecezji chełmskiej. Istotną przeszkodą, jest fakt, że znaczna część dokumentów spłonęła podczas pożaru budynków diecezjalnych w Krasnymstawie. Mam nadzieję, że niniejszy Poczet biskupów
chełmskich obrządku łacińskiego, będzie małym przyczynkiem do odtworzenia
dziejów diecezji chełmskiej.
Pragnę bardzo serdecznie podziękować Księdzu Profesorowi Marianowi Stepulakowi za okazaną pomoc podczas pisania pracy, jak również za cenne uwagi
i spostrzeżenia, które nadały książce jej ostateczny kształt.

Bibliografia: K. Dębiński, Chełmska Rz.-Kat. Diecezja Obrządku Łacińskiego, „Kalendarz Lubelski” 1914, s. 18; M. Kokosiński, Chełmska diecezja łacińska 1359-1807, „Pro
Patria” 2002 nr 6, s. 8-11; B. Kumor, Diecezja chełmska, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 3,
Lublin 1989, kol. 127-132; W. F. Pawelec, Biskupstwo chełmskie. Szkic historyczny, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 1933 nr 8, s. 286-290; tenże, Biskupstwo chełmskie. Szkic
historyczny, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 1933 nr 9, s. 318-326; tenże, Biskupstwo
chełmskie. Szkic historyczny, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 1933, nr 10, s. 348356; A. Pawłowska, Diecezja chełmska rzymsko-katolicka 1359-1807, „Rocznik Chełmski”, t. 3, 1997, s. 65-79; A. Rybak, Dzieje ziemi chełmskiej. Kalendarium, Chełm 1998;
M. T. Zahajkiewicz, Diecezja lubelska. Informator historyczny i administracyjny, Lublin
1985, s. 38-39.
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BISKUPI ORDYNARIUSZE
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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Tomasz z Sienna (1359-1365)
Stefan ze Lwowa (1380-1416)
Jan Biskupiec (1417-1452)
Jan Tarnowski (1452-1462)
Paweł z Grabowa (1463-1479)
Jan Kaźmierski (1480-1484)
Jan z Targowiska (1484-1486)
Maciej ze Starej Łomży (1490-1505)
Mikołaj Kościelecki (1505-1518)
Jakub Buczacki (1518-1538)
Sebastian Branicki (1538-1539)
Samuel Maciejowski (1539-1541)
Mikołaj Dzierzgowski (1542-1543), późniejszy prymas Polski
Jan Dziaduski (1543-1545)
Andrzej Zebrzydowski (1545-1546)
Jan Drohojowski (1546-1551)
Jakub Uchański (1551-1561), późniejszy prymas Polski
Mikołaj Wolski (1561-1562)
Wojciech Staroźrebski (1562-1577)
Adam Pilchowski (1578-1585)
Wawrzyniec Goślicki (1590-1591)
Stanisław Gomoliński (1591-1600)
Jerzy Zamoyski (1601-1621)
Maciej Łubieński (1621-1627), późniejszy prymas Polski
Remigiusz Koniecpolski (1627-1640)
Paweł Piasecki (1641-1644)
Stanisław Pstrokoński (1644-1657)
Tomasz Leżeński (1658-1667)
Jan Różycki (1667-1669)
Krzyszof Jan Żegocki (1670-1673)
Stanisław Kazimierz Dąmbski (1673-1676)
Stanisław Jacek Świecicki (1677-1696)
Mikołaj Wyżycki (1699-1705)
Kazimierz Łubieński (1705-1710)

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Teodor Wolf von Ludinghausen (1710-1712)
Krzysztof Jan Szembek (1713-1719)
Aleksander Antoni Fredro (1719-1724)
Jan Feliks Szaniawski (1725-1733)
Józef Eustachy Szembek (1736-1753)
Walenty Wężyk (1753-1765)
Feliks Paweł Turski (1765-1771)
Antoni Onufry Okęcki (1771-1780)
Jan Alojzy Aleksandrowicz (1780-1781)
Maciej Grzegorz Garnysz (1781-1790)
Wojciech Skarszewski (1790-1805), późniejszy prymas Królestwa Polskiego

BISKUPI POMOCNICZY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Abraham Śladkowski (1622-1643)
Mikołaj Świrski (1644-1676)
Jan Konstanty Wozuczyński (1680-1684)
Jan Dłużewski (1696-1720)
Walenty Konstanty Czulski (1721-1723)
Michał Delamars (1724-1725)
Józef Olszański (1727-1738)
Józef Antoni Łaszcz (1738-1741)
Jan Krasiński (1748-1757)
Dominik Kiełczewski (1760-1775)
Melchior Jan Kochnowski (1775-1788)
Jan Alojzy Aleksandrowicz (1775-1780), późniejszy ordynariusz
Maciej Grzegorz Garnysz (1780-1781), późniejszy ordynariusz
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ALEKSANDROWICZ Jan Alojzy,
h. Aleksandrowicz (1728-1781), biskup chełmski (1780-1781). Był synem Marcina starosty bronowieckiego,
i Heleny z Bachmińskich. Urodził się
w Brzozowie. Brat Tomasza, wojewody
podlaskiego. Sprawował wiele godności kościelnych – proboszcz w Skale k.
Kamieńca (1575), później proboszcz
parafii katedralnej w Kamieńcu Podolskim, prepozyt łęczycki, dziekan przemyski (1769), kanonik lwowski (1760),
dziekan przemyski (1769), kustosz
gnieźnieński i proboszcz w Łęczycy,
oficjał generalny warszawski (od 1773).
17 VII 1775 mianowany przez papieża

biskupem tytularnym
Dardanus i koadiutorem biskupa chełmskiego, Antoniego O.
Okęckiego.
Rządy,
w znacznie okrojonej
przez zaborców diecezji (2 dekanaty z 24 parafiami), objął
20 III 1780. Odznaczał się świątobliwością życia, gorliwością pasterską
i troską o ubogich. Cieszył się przyjaźnią króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Kawaler Orderu św. Stanisława (1780). Zmarł 11 IX 1781
w Krasnymstawie. Został pochowany
w miejscowej katedrze.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 6, Pattavi 1968,
s. 162, 192; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa
1992, s. 18; A. Kossowski, Aleksandrowicz Jan Alojzy, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 1, Kraków 1935, s. 68; M. Zahajkiewicz, Aleksandrowicz Jan Alojzy, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1989, kol. 346; A. Rybak, Dzieje ziemi chełmskiej. Kalendarium, Chełm 1998, s. 87; K. Dębiński, Chełmska Rz.-Kat. Diecezja Obrządku
Łacińskiego, „Kalendarz Lubelski” 1914, s. 20; Z. Atras, Ostatni wiek istnienia – likwidacja
diecezji chełmskiej i przeniesienie siedziby biskupiej z Krasnegostawu do Lublina, „Nestor”
2010 nr 4, s. 23-24; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska, „Nestor” 2011 nr 4, s. 19; P. Mazur, Aleksandrowicz Jan Alojzy, [w:] Encyklopedia Chełma, t. 1, Ludzie, red. Z. Gardziński, Z. Lubaszewski i in., Chełm 2011, s. 8.

BISKUPIEC Jan (Zaborowski,
Jan z Opatowca, Biskupek, Johannes
Episcopellus) (ok. 1377-1452), dominikanin, mąż stanu, biskup chełmski
(1417-1452), jeden z wybitniejszych
biskupów Polski XV w. Urodził się ok.
1377 w Krakowie. Pochodził z krakowskiej rodziny mieszczańskiej Biskupów-Bischoffów, która już w XIV w.
cieszyła się ogromnym znaczeniem
w mieście. Wstąpił do zakonu domini-

kanów w Opatowcu nad Wisłą. Był
przeorem konwentu w klasztorze krakowskim (1405-1406). W 1407 rozpoczął studia w Akademii Krakowskiej. Studiów uniwersyteckich nie
ukończył z powodu zajęć zakonnych,
które nie pozwoliły mu na systematyczną naukę. W latach 1409-1417
był regensem studium generalnego
w krakowskim klasztorze. Jego pobyt
w zakonie przypada na okres walk na11

rodowościowych. Niemieccy dominikanie dążyli do zerwania jedności
polskiej prowincji. W sporach z dominikanami niemieckimi bronił polskiej
racji stanu. Interesy polskiej prowincji
reprezentował w kapitule generalnej
w Pizie (1409). 24 V 1410 podczas kapituły generalnej zakonu w Bolonii na
mocy przywileju papieskiego otrzymał
promocję na doktora teologii. Wyróżnienie to świadczy o tym, że musiał
odznaczać się wybitnymi zdolnościami
oraz cieszyć się uznaniem wśród braci
zakonnych. W V 1411 został wybrany
na prowincjała dominikanów. Dbał
o rozwój zakonu, za jego rządów założono nowe konwenty w Kościanie, Łowiczu, Środzie, Horodle (1412) i Hrubieszowie (1416). Przed kapitułą generalną zakonu w Strasburgu zrezygnował z godności prowincjała (1417). Był
długoletnim spowiednikiem i doradcą
króla Władysława Jagiełły, a z czasem
jego najbliższym doradcą i powiernikiem. Wyróżniał się wybitnymi zdolnościami i erudycją w zakresie teologii i kanonistyki. Do śmierci Jagiełły
(1434) czynnie uczestniczył w życiu
politycznym jako królewski doradca.
Król podniósł go w hierarchii społecznej, nadał mu szlachectwo (herbu Cholewa). W 1417 został mianowany biskupem łacińskiej diecezji chełmskiej.
Dążył do podniesienia poziomu kulturowego wschodnich kresów Korony
Polskiej. Starał się o rozszerzenie granic
swej diecezji aż po Lublin, gdzie zamierzał przenieść rezydencję biskupią.
Na sejmie w Sieradzu (25 I 1425)
rozpatrywano, zgodne z wolą papieża
12

i wolą króla, od���������������������
łą�������������������
czenie ziemi lubelskiej od rozległej diecezji krakowskiej.
Opór biskupa krakowskiego kard. Zbigniewa Oleśnickiego pokrzyżował jego
plany. Jan załagodził spór i zrezygnował
z tych ziem. Jan z Opatowic, spowiednik
królewski, zakonu kaznodziejskiego, biskup chełmski, przemówił Władysława
króla na swoję stronę, aby oderwa������
ł�����
ziemię lubelską od dyecezyi krakowskiej,
a przy�����������������������������������
łą���������������������������������
czy������������������������������
ł�����������������������������
do che����������������������
ł���������������������
mskiej, k������������
ę�����������
dyby on założył stolicę sobie, a rzecz utarta już była
w Rzymie, za spraw��������������������
ą�������������������
Miko��������������
ł�������������
aja Lasockiego kanonika krakowskiego, będącego pod
ten czas w Rzymie u Marcina V. Sam
tak������������������������������������
ż�����������������������������������
e Jan biskup che�������������������
ł������������������
mski, zra���������
ż��������
ony oporem Zbigniewa biskupa Krakowskiego
i całego królestwa, odst�����������������
ą����������������
pi��������������
ł�������������
od swego zamiaru a z nim spor��������������������
ó�������������������
w, wa��������������
ś�������������
ni i wytoczonej przeciw sobie sprawy. Organizował
życie religijne diecezji, rozbudował sieć
parafii (podwajając ich liczbę), unormował prawodawstwo. Troszczył się
o kształcenie niższego duchowieństwa,
kładąc szczególny nacisk na kaznodziejstwo i liturgię. Zorganizował
kapitułę katedralną (akt fundacyjny
12 VII 1429). Za jego rządów odbyły się
cztery synody diecezjalne (1434-1440,
1440-1441, 1445 i 1449). Był jedynym
i wyłącznym twórcą statutów synodalnych. Ustawy synodów, jako całość
stanowi�����������������������������
ą����������������������������
dzie�����������������������
ł����������������������
o pomnikowe, jakim poszczyć się nie może żadna inna z polskich
diecezji. W dokumentach nazywał siebie
bratem Janem z zakonu kaznodziejskiego, profesorem świętej teologii, z Bożej
łaski biskupem chełmskim. Troszczył się
o wznoszenie nowych kościołów, kt��
órych liczba w czasie jego rz�����������
ą����������
d���������
ó��������
w zwi���
ę��
k-

szyła się z 20 do 40. Wyjednał u króla
nadanie dla katedry chełmskiej dóbr
Ł���������������������������������������
yszcza i Siedlisk. Dzięki licznym przywilejom królewskim stworzył materialne podstawy rozwoju diecezji. Król
Władysław Jagiełło zaszczytnie wyraził
się o nim: Kościół swój chełmski, nowy,
dzi��������������������������������������
ę�������������������������������������
ki fundacji naszej za����������������
ł���������������
o��������������
ż�������������
ony, przyk���
ł��
a-

dem życia i oddaniem cnocie wznosząc,
nie ociąga si�������������������������
ę������������������������
on lud niewierny dookoła osiedlony, ku życiu wiecznemu nauczać i słowem świętej nauki, jakoby
ro���������������������������������
ś��������������������������������
lin�����������������������������
ę����������������������������
ś��������������������������
���������������������������
wie�����������������������
ż����������������������
o posadzon������������
ą�����������
, najwymowniejszego źródła rosą nawadniać. Zmarł
22 IV 1452 w Chełmie. Został pochowany w kościele parafialnym.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii aevi sive summorum pontificum, t. 2, Monasterii 1914, s. 126; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa
1992, s. 30; K. Piotrowicz, Biskupiec Jan, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 2, Kraków
1936, s. 110-111; J. Bazydlo, Biskupiec Jan, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1989,
kol. 617; S. Dobrzanowski, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, t. 1, red. H.E. Wyczawski, Warszawa 1981, s. 165-166; J. Fijałek, Dwaj dominikanie krakowscy: Jan Biskupiec i Jan Falkenberg, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera, t. 1, Lwów 1925,
s. 271-348; J. Sawicki, Jan Biskupiec, biskup chełmski (1377-1452), „Nasza Przeszłość”
1948, z. 4, s. 103-124; L. Bieńkowski, Działalność organizacyjna biskupa Jana Biskupca
w diecezji chełmskiej (1417-1452), „Roczniki Humanistyczne” 1958, z. 2, s. 187-256;
A. Rybak, Dzieje ziemi chełmskiej. Kalendarium, Chełm 1998, s. 26; M. Kokosiński,
Chełmska diecezja łacińska 1359-1807, „Pro Patria” 2002, nr 6, s. 9; K. Dębiński, Chełmska Rz.-Kat. Diecezja Obrządku Łacińskiego, „Kalendarz Lubelski” 1914, s. 18; K. Stołecki,
Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska, „Nestor” 2010 nr 4,
s. 32; P. Mazur, Biskupiec Jan, [w:] Encyklopedia Chełma, t. 1, Ludzie, red. Z. Gardziński,
Z. Lubaszewski i in., Chełm 2011, s. 27-28.

BRANICKI Sebastian, h. Korczak
(1484-1544), wybitny prawnik, mecenas oświaty, biskup chełmski (1538-1539). Urodził się w 1484 prawdopodobnie w Siemieniu (k. Parczewa).
Pochodził ze średniozamożnej rodziny
szlacheckiej, osiadłej w Branicy, Siemieniu i dobrach ziemi łukowskiej. Prawdopodobnie studiował prawo za granicą. Z protekcji prymasa Jana Łaskiego
w 1522 przebywał w Rzymie, a po powrocie – na dworze bratanka, prymasa
Hieronima. Piastował liczne funkcje
i godności kościelne. Był proboszczem
we Wrzeszczowie (1518), kanonikiem

łowickim (1523), dziekanem kurzelowskim (1530), dziekanem kolegiaty
łowickiej (1530), kanclerzem gnieźnieńskim (1532), kanonikiem kapituły
katedralnej w Krakowie (1534), prepozytem kapituły krakowskiej (1537).
Przebywał na dworze królewskim, gdzie
zyskał względy królowej Bony. Przy jej
poparciu został referendarzem koron13

nym (1532-1538). Był wychowawcą
Jakuba Uchańskiego, późniejszego biskupa Chełma i prymasa Polski, którego
zapoznał z wiedzą prawniczą. 27 X 1535
mianowany biskupem kamienieckim.
29 VII 1538 został biskupem chełmskim. Diecezją zarządzał do 9 III 1539.
Przeniesiony na biskupstwo poznańskie
objął je 10 V 1540. Był jednym z prekursorów kontrreformacji w Polsce,
zwalczał wpływy protestantów. Troszczył się o podniesienie poziomu moralnego duchowieństwa. Prowadził gorliwą działalność pasterską. Postulował
obowiązkowe wizytacje w diecezji, wal-

kę z innowiercami i symonią oraz wydanie nowego katechizmu. 17 X 1542
w Krerowie przeprowadził synod diecezjalny. Troszczył się o rozwój oświaty.
Otaczał opieką Akademię Lubrańskiego w Poznaniu, m.in. powołując do
niej wybitnych profesorów. Był również
opiekunem uczącej się młodzieży oraz
ludzi ubogich. W 1544 na mocy przywileju wydanego przez króla Zygmunta
I, na terenie dwu wsi – Stoczek i Kawęczyn, założył miasto od swojego imienia
Sebastianów. Zmarł 6 V 1544 w Łaskarzewie. Został pochowany w katedrze
poznańskiej.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 3, Monasterii 1923, s. 148,
164, 279; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 33-34;
K. Mazurkiewicz, W. Pociecha, Branicki Sebastian, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 2,
Kraków 1936, s. 409-411; S. Litak, Branicki Sebastian, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 2,
Lublin 1989, kol. 1042; L. Łętowski, Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich,
t. 2, Kraków 1852-1853, s. 81-82; A. Rybak, Dzieje ziemi chełmskiej. Kalendarium, Chełm
1998, s. 42; K. Dębiński, Chełmska Rz.-Kat. Diecezja Obrządku Łacińskiego, „Kalendarz
Lubelski” 1914, s. 19; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska, „Nestor” 2010 nr 4, s. 36-37; P. Mazur, Branicki Sebastian, [w:] Encyklopedia Chełma, t. 1, Ludzie, red. Z. Gardziński, Z. Lubaszewski i in., Chełm 2011, s. 36-37.

BUCZACKI Jakub, h. Abdank
(?-1541), biskup chełmski (1518-1538).
Pochodził z tej gałęzi rodu Buczackich,
która rezydowała w Podhajcach w ziemi
halickiej. Rodzina odegrała wybitną rolę
w dziejach Rusi i Podola w XV wieku.
Był synem Jakuba, wojewody ruskiego
i Anny ze Sprowy. Miał dwóch starszych
braci – Jana Andrzeja i Jana Feliksa,
oraz dwie siostry – Beatę i Katarzynę.
Jan Feliks był dworzaninem króla Aleksandra, a następnie krajczym koronnym. Beata była żoną Jerzego Krupskie14

go z Orchowa, kasztelana i starosty bełskiego. Katarzyna zawarła związek małżeński z Janem Tworowskim, wojewodą
podolskim. W 1487 został studentem
Akademii Krakowskiej. Po święceniach kapłańskich został sekretarzem
na dworze króla Aleksandra. Uczestniczył w działalności dyplomatycznej,
zwłaszcza na terenie Węgier (1503) i
Mołdawii (1504). Brał udział w misji

rewizji przebiegu granicy polsko-mo��
łdawskiej, za co spotka���������������
ł��������������
y go wyr������
óż����
nienia i godności: podkomorzy (1504),
sekretarz kr��������������������������
ó�������������������������
lewski (1502-06), po swoim bracie otrzymał starostwo rawskie
(1510). W IX 1505 otrzymał probostwo lubelskie i na pięć lat dochody ze
stacji miechowskiej. W 1507 Zygmunt
I Stary mianował go biskupem kamienieckim, co potwierdza bulla papieska
z 17 VI 1510. Przebywając w Kamieńcu, nie zrezygnował z działalności politycznej. Jako senator często brał udział
w sejmach koronnych. Król kilkakrotnie wyznaczał go do różnych komisji,
m.in. do spisania przywilejów wszystkich mieszkańców Podola na dobra
ziemskie (1514), do przeprowadzenia
wykupu Kołomyi i Śniatynia na rzecz
skarbu. W 1518 został dziekanem kapituły lwowskiej. Przeniesiony 5 XI 1518
na biskupstwo chełmskie. Stolica Apostolska pozwoliła mu zatrzymać dziekanat kapituły lwowskiej. Wykazał dużą
troskę o uposażenie tej zaniedbanej

diecezji kresowej.Wyjednał dla niej
kilka przywilejów królewskich: pensję
50 grzywien rocznie z żupy przemyskiej
dla biskupów chełmskich (1519); nadanie prawa magdeburskiego dla miasta
Skierbieszowa (1520), zezwolenie na lokację miasta na prawie niemieckim we
wsi Białej (1521), prawo magdeburskie
dla miasta biskupiego Sawina, i wykupił wójtostwa w Pawłowie i Łyszczu.
W 1526 uzyskał w Rzymie przyznanie
dochodu z jubileuszu na odbudowę
katedry w Krasnymstawie. Z ramienia
senatu brał udział w Krakowie w rozmowach z pe���������������������
ł��������������������
nomocnikami wielkiego mistrza, a następnie w ceremonii
ho���������������������������������
ł��������������������������������
du pruskiego (1525). Przy poparciu królowej Bony został przeniesiony
29 VII 1538 na biskupstwo płockie.
Uroczysty ingres odbył się 20 X 1538.
Od króla otrzymał zamek Złotoryja. Za
jego rządów zakończono budowę katedry płockiej. Zmarł 6 V 1541 w Brodnicy. Został pochowany w katedrze
płockiej.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 3, Monasterii 1923, s. 148,
164, 276; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992,
s. 35; W. Pociecha, Buczacki Jakub, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 3, Kraków 1937,
s. 82-83; A. Rybak, Dzieje ziemi chełmskiej. Kalendarium, Chełm 1998, s. 39; K. Dębiński, Chełmska Rz.-Kat. Diecezja Obrządku Łacińskiego, „Kalendarz Lubelski” 1914,
s. 19; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska,
„Nestor” 2010 nr 4, s. 35-36; P. Mazur, Buczacki Jakub, [w:] Encyklopedia Chełma, t. 1,
Ludzie, red. Z. Gardziński, Z. Lubaszewski i in., Chełm 2011, s. 38.
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CZULSKI Walenty Konstanty
(?-1723), dominikanin, sufragan
chełmski (1721-1723). Posiadał doktorat z prawa. Pełnił liczne funkcje kościelne: archidiakon i oficjał chełmski,
prepozyt lubelski, proboszcz lubomelski, parczewski i pełczyński, protonotariusz apostolski (1687). 12 II 1721
mianowany biskupem tytularnym
Claudiopolis i sufraganem chełmskim.

Był głównym fundatorem seminarium
duchownego w Krasnymstawie, erygowane przez biskupa Krzysztofa Szembeka. Przeznaczył na ten cel 18 000
złotych (na utrzymanie dwunastu
alumnów). Wychowanie i kształcenie
alumnów prowadzili jezuici (1719-25),
a następnie Misjonarze św. Wincentego à Paulo, księża diecezjalni i profesorowie Akademii Zamojskiej.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 5, Pattavi 1952, s. 161;
P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 43; K. Dębiński, Chełmska Rz.-Kat. Diecezja Obrządku Łacińskiego, „Kalendarz Lubelski” 1914,
s. 23; W. F. Pawelec, Biskupstwo chełmskie. Szkic historyczny, „Wiadomości Diecezjalne
Lubelskie” 1933, nr 10, s. 355-356; Z. Atras, Ostatni wiek istnienia - likwidacja diecezji
chełmskiej i przeniesienie siedziby biskupiej z Krasnegostawu do Lublina, „Nestor” 2010
nr 4, s. 22; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska, „Nestor” 2011 nr 4, s. 22-23; P. Mazur, Czulski Walenty Konstanty, [w:] Encyklopedia
Chełma, t. 1, Ludzie, red. Z. Gardziński, Z. Lubaszewski i in., Chełm 2011, s. 50.

DĄMBSKI Stanisław Kazimierz,
h. Godziemba (ok. 1638-1700), działacz polityczny, biskup chełmski (16731676). Był synem Adama, kasztelana słońskiego, i Elżbiety Jemielskiej,
kasztelanki kowalskiej. Pochodził ze
starej rodziny kujawskiej, tytułującej
się z dawna hrabiami na Lubrańcu.
W młodych latach wstąpił do stanu
duchownego. Ukończył studia w Akademii Krakowskiej, gdzie uzyskał doktorat obojga praw. Został archidiakonem płockim. Był sekretarzem króla
Michała Korybuta Wiśniowieckiego,
sprawującym ważne funkcje poselskie.
W 1670 dwukrotnie był wysłany jako
poseł królewski na sejmik generalny
pruski w Grudziądzu. Bullą papieską
z 18 XII 1673 został mianowany bisku16

pem chełmskim. Wkrótce powierzono
mu też administrację diecezji kujawskiej. Na elekcji w 1674 poparł kandydaturę Jana Sobieskiego, wiążąc z nim
nadzieję na karierę kościelną i polityczną. 19 X 1676 został przeniesiony na
biskupstwo łuckie. W Łucku wybudował kościół katedralny. 20 IV 1682
został przeniesiony na biskupstwo
płockie, gdzie odrestaurował świątynie
w Płocku i Pułtusku. Odbudował też
kościół w Gdańsku. W 1681 był jed-

nym z delegatów, którzy pertraktowali
o ligę antyturecką z posłem cesarskim
Zierowskim. W dobie odsieczy wiedeńskiej wystawił własnym kosztem chorągiew husarską. 7 VII 1692 objął urząd
biskupa diecezji kujawsko-pomorskiej,
którą wcześniej trzykrotnie administrował. W Toruniu wybudował pałac
biskupi, powiększył kościół jezuitów i
przyczynił się do budowy nowego gmachu kolegium jezuickiego w Toruniu.
Prowadził aktywną działalność polityczną jako zwolennik Jana III Sobieskiego. Po jego śmierci opowiadał się za
kandydaturą jego syna Jakuba Ludwika
i bezskutecznie starał się o pogodzenie
go z matką. Był przeciwnikiem kandydatury francuskiej na tron Polski. Wobec nikłych szans Jakuba Ludwika, nie
chcąc dopuścić do elekcji F. L. de Bour-

bon Contiego, przeszedł na stronę elektora saskiego. Po wyborze i nominacji
Contiego przez prymasa M. Radziejowskiego skupił wokół siebie stronników Sasa, rozdwoił elekcję i ogłosił
27 VI 1697 Augusta II królem Polski, koronując go 15 IX w Krakowie.
Ambicja, przede wszystkim zaś rozłam
spowodowany na polu elekcyjnym,
skierowały przeciwko niemu niechęć,
zwłaszcza przeciwników Sasa. W opinii Kaspra Niesieckiego, był prałatem
znacznych cnót, a najprzód ludzkości ku
wszystkim wielkiej, z tej i najmniejszemu
wolny był przystęp do niego. 30 III 1700
został mianowany biskupem krakowskim, ale zmarł przed objęciem urzędu
– 15 XII 1700 w Krakowie. Pochowany
jest w kościele św. Piotra w Krakowie.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 5, Pattavi 1952, s. 156,
175, 248, 318, 418; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa
1992, s. 46; K. Piwarski, Dąmbski Stanisław Kazimierz, [w:] Polski słownik biograficzny,
t. 5, Kraków 1939-1946, s. 36-38; J. Bazydło, Dąmbski Stanisław Kazimierz, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1989, kol. 1068; Z. Szostkiewicz, Katalog bpów obrządku
łacińskiego przedrozbiorowej Polski, [w:] Sacrum Poloniae Millenium. Rozprawy, szkice, materiały historyczne, t. 1, Rzym 1954, s. 432; A. Rybak, Dzieje ziemi chełmskiej. Kalendarium, Chełm 1998, s. 40; K. Dębiński, Chełmska Rz.-Kat. Diecezja Obrządku Łacińskiego,
„Kalendarz Lubelski” 1914, s. 20; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska, „Nestor” 2011 nr 3, s. 49-50; P. Mazur, Dąmbski Stanisław
Kazimierz, [w:] Encyklopedia Chełma, t. 1, Ludzie, red. Z. Gardziński, Z. Lubaszewski
i in., Chełm 2011, s. 56.

DELAMARS Michał (1668-ok.
1725), sufragan chełmski (1724-1725).
Urodził się 9 VII 1668. Był synem Mikołaja, ludwisarza, i Wiktorii. Wstąpił do
jezuitów w Krakowie (14 IX 1685), dymisjonowany w Poznaniu (11 II 1697).
W 1699 w Krakowie otrzymał święce-

nia kapłańskie. Był doktorem obojga
praw (1702), kanonikiem krakowskim
(1721), archidiakonem i oficjałem lubelskim, proboszczem bełżyckim i turobińsko-czernięcińskim (1713-1725), oficjałem i proboszczem tarnowskim, kantorem chełmskim, proboszczem w Bełży17

cach, proboszczem parafii św. Mikołaja
w Lublinie. Pełnił obowiązki audytora
biskupa krakowskiego Szaniawskiego
(1723). 20 XII 1723 został mianowany
biskupem tytularnym Tricomia i sufraganem kamienieckim. 27 IX 1724 zos-

tał sufraganem chełmskim. Był profesorem Akademii Zamojskiej. W testamencie pozostawił lubelskiemu kolegium jezuitów bogaty księgozbiór.
Pochowany został w kryptach katedry
lubelskiej.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 5, Pattavi 1952, s. 389;
P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 47; Z.
Szostkiewicz, Katalog biskupów obrządku łacińskiego przedrozbiorowej Polski, [w:] Sacrum
Poloniae Millenium. Rozprawy, szkice, materiały historyczne, t. 1, Rzym 1954, s. 42-43;
Z. Atras, Ostatni wiek istnienia - likwidacja diecezji chełmskiej i przeniesienie siedziby biskupiej z Krasnegostawu do Lublina, „Nestor” 2010 nr 4, s. 22; K. Stołecki, Sylwetki biskupów
chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska, „Nestor” 2011 nr 4, s. 23; P. Mazur,
Delamars Michał, [w:] Encyklopedia Chełma, t. 1, Ludzie, red. Z. Gardziński, Z. Lubaszewski i in., Chełm 2011, s. 56.

DŁUŻEWSKI Jan (?-1720), sufragan chełmski (1696-1720). Był synem
Krzysztofa i Anny ze Stawskich z województwa ruskiego. Wstąpił do jezuitów
w Krakowie (15 IX 1674), dymisjonowany w Poznaniu (1685). Po studiach
i święceniach kanonik gnieźnieński,
kamieniecki i poznański (1690), oficjał
i proboszcz łukowski (1694), proboszcz
zbuczyński, ratneński i porażeński,
oraz czasowy administrator biskupstwa kamienieckiego. Deputowany na
Trybunał Koronny. 18 VI 1696 został

mianowany biskupem tytularnym Gratianopolis i sufraganem chełmskim.
Administrował diecezją po śmierci
biskupa Święcickiego (2 XI 1696 26 VII 1699). Był zwolennikiem Stanisława Leszczyńskiego, który zamierzał
mianować go biskupem kamienieckim. W 1706 samowolnie objął rządy
w archidiecezji gnieźnieńskiej i wraz
z królem oczekiwał akceptacji Stolicy
Apostolskiej. Papieskiej nominacji nie
otrzymał. Zmuszony został do powrotu
na sufraganię chełmską.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 5, Pattavi 1952, s. 212;
P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 49; Z. Atras,
Ostatni wiek istnienia - likwidacja diecezji chełmskiej i przeniesienie siedziby biskupiej z Krasnegostawu do Lublina, „Nestor” 2010 nr 4, s. 19; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich
i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska, „Nestor” 2011 nr 4, s. 22; P. Mazur, Dłużewski
Jan, [w:] Encyklopedia Chełma, t. 1, Ludzie, red. Z. Gardziński, Z. Lubaszewski i in.,
Chełm 2011, s. 58.
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DROHOJOWSKI Jan, h. Korczak (ok. 1505-1557), biskup chełmski
(1546-1551). Urodził się prawdopodobnie w Drohojowie, w ziemi przemyskiej. Jego rodzina zaliczała się do
najstarszych i zamożniejszych rodzin
na Rusi Czerwonej. Był synem Jana
Parysa i Katarzyny Orzechowskiej. Był
ochrzczony i wychowywał się w rodzinie prawosławnej. W młodzieńczym
wieku przeszedł na katolicyzm. Prawdopodobnie kształcił się w szkole katedralnej w Przemyślu. Następnie odbył
studia humanistyczne w Akademii Krakowskiej (1519). Po odbytych studiach
przebywał na dworze biskupa Andrzeja
Krzyckiego. Ok. 1525 wyjechał na studia do Włoch. W tym samym czasie był
sekretarzem kard. Girolamo Ghinucciego w Kurii Rzymskiej. Czteroletni okres
pobytu we Włoszech został uwieńczony doktoratem z prawa. W 1532
został proboszczem w Drohobyczu.
W 1533 otrzymał kanonię krakowską,
a w 1542 również kanonię przemyską.
Był zwolennikiem reform kościelnych.

26 VIII 1545 otrzymał
nominację
papieską
na urząd biskupa kamienieckiego, a kilka
miesięcy później został przeniesiony na
biskupstwo chełmskie
(19 II 1546). Dzięki staraniom króla
Zygmunta Augusta został prekonizowany 25 II 1551 na biskupstwo kujawsko-pomorskie, które objął 25 IX 1551.
Jego rezydencja biskupia w Wolborzu
była ogniskiem prądów reformistycznych. Utrzymywał bardzo bliskie kontakty z reprezentantami reformacji,
zwłaszcza z Andrzejem Fryczem Modrzewskim. W 1555 nuncjusz papieski
biskup Alojzy Lippomano posądził go
o sprzyjanie herezji, grożąc pozbawieniem diecezji. Wśród piętnastu zarzutów największym była przyjaźń z Modrzewskim. W odpowiedzi na zarzuty
w liście z 20 VI 1556 zapewnił papieża o swej lojalności. Zerwał wszelkie
kontakty ze zwolennikami reformacji.
Zmarł 25 VI 1557 w Wolborzu.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 3, Monasterii 1923, s. 148,
164, 336; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992,
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s. 19; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska,
„Nestor” 2011 nr 1, s. 20; P. Mazur, Drohojowski Jan, [w:] Encyklopedia Chełma, t. 1,
Ludzie, red. Z. Gardziński, Z. Lubaszewski i in., Chełm 2011, s. 36-37.
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DZIADUSKI Jan, h. Jelita (14691559), biskup chełmski (1543-1545).
Pochodził z rodziny osiadłej w Opoczyńskiem. Jego ojcem był Mikołaj
Pietucha, dziedzic Kraśnicy i Maliszyc,
a matką Katarzyna Drzewicka, córka
Jakuba, kasztelana żarnowieckiego,
i siostra kanclerza i prymasa Macieja Drzewickiego. Korzystał z opieki
i poparcia wuja. Po studiach w Akademii Krakowskiej został mianowany
kanonikiem włocławskim. W 1519
wysłany na dalsze studia do Bolonii,
gdzie uzyskał stopień doktora obojga
praw. Naukę kontynuował w Rzymie
ok. 1524. Po powrocie do kraju został
sekretarzem królewskim, zyskał życzliwość Zygmunta i Bony. W kapitule
włocławskiej otrzymał godność archidiakona. Otrzymał również archidiakonat łowicki, kanonię poznańską
i prepozyturę kielecką. l XII 1540 mianowany biskupem tytularnym Maraga
i sufraganem kujawsko-pomorskim
przy bp. Ł. Górce. 31 V 1542, prekonizowany na biskupstwo kamienieckie,
prawdopodobnie w ogóle nie dojechał
do odległego i ubogiego Kamieńca.
30 III 1543 przeniesiony na biskupstwo chełmskie. Zorganizował nową
parafię w Tarnogórze i ufundował kościół w Sawinie. Przewidziany początkowo na biskupstwo poznańskie został
przeniesiony 8 VI 1545 na biskupstwo
przemyskie. Jako biskup przemyski
podejmował działalność zmierzającą
do poprawy trudnej sytuacji moralnej
i gospodarczej diecezji podczas reformacji. Był zdecydowanym przeciwni-
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kiem reformacji. Organizował procesy
kanoniczne i nakładał ekskomuniki,
które mimo braku egzekucji cywilnej
wstrzymywały postęp reformacji. Za zawarcie małżeństwa obłożył ks. S. Orzechowskiego (1551) ekskomuniką i skazał na banicję z diecezji. Przeprowadził
cztery synody diecezjalne (1546, 1547,
1550, 1554). Na synodach omawiano
obronę wiary przed herezjami, stosunek do schizmy ruskiej, kwestię celibatu, sprawy karności i moralności
duchowieństwa i ludu. Uchwały synodu były utrzymane w duchu reformy
trydenckiej. Troszczył się o podniesienie poziomu kaznodziejstwa przez odpowiednie instrukcje dla duszpasterzy.
Zabiegał o rozwój kultu Najświętszego
Sakramentu. Brał aktywny udział w synodach prowincjonalnych i w sejmach
koronnych. Na sejmie w 1548 jako jedyny członek episkopatu jawnie poparł
protest prymasa przeciw małżeństwu
Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłłówną. Z tytułu tajności postulował
o unieważnienie tego małżeństwa. Później pogodził się z tym faktem i wraz
z innymi biskupami uczestniczył w koronacji Barbary w Krakowie (1550).
Zmarł 28 VII 1559 w Brzozowie.
Został pochowany w katedrze przemyskiej.
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DZIERZGOWSKI Mikołaj, h.
Jastrzębiec (ok. 1490-1559), biskup
chełmski (1542-1543), prymas Polski. Urodził się ok. 1490 w Pawłowie
(k. Ciechanowa). Jego ród pochodził
z Dzierzgowa. Ojciec – Pomścibór,
kasztelan ciechanowski, dziedzic Pawłowa, matka – Katarzyna Wilkanowska, h. Lis (córka zasłużonego w wojnie
pruskiej rotmistrza Adama Wilkanowskiego). W latach 1514-1518, już jako
kanonik warszawski, studiował w Akademii Krakowskiej. Po studiach, dzięki poparciu biskupa kamienieckiego
W. Międzyleskiego, otrzymał posadę
notariusza w kancelarii królewskiej. Był
związany ze stronnictwem narodowym
prymasa J. Łaskiego. Otrzymał kanonię płocką, dziekanię płocką (1538),
infułę kamieniecką, kanonię gnieźnieńską. W 1539 wyjechał do Włoch
(Padwa), gdzie uzupełniał studia, by
utorować sobie drogę do wyższych
godności kościelnych. Dzięki poparciu
biskupa P. Gamrata szybko awansował.
Przedstawiony przez Zygmunta I na
biskupstwo kamienieckie, nominację
papieską otrzymał 20 V 1541, zaś już
31 V 1542 został przeniesiony na bis-

kupstwo chełmskie. Dzięki poparciu
królowej Bony 30 III 1543 został przeniesiony na biskupstwo kujawsko-pomorskie. Uzyskał od króla prawo wizytacji klasztorów i ustanawiania w nich
polskich administratorów, czym przeciwstawił się napływowi Niemców do
klasztorów pomorskich. W ten sposób
pragnął też zatrzymać napływ protestantyzmu w swojej diecezji. 19 II 1546
został mianowany arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem Polski. Na sejmie piotrkowskim sprzeciwił się małżeństwu króla Zygmunta II Augusta
z Barbarą Radziwiłłówną. Jednakże szerzenie się protestantyzmu, groźba zwołania „soboru narodowego” i zniesienia
jurysdykcji kościelnej związały go z
królem. Za koronację Barbary uzyskał
edykt królewski (1551), dający podstawy rozwinięcia akcji sądowej przeciwko heretykom. Czasowo zawiesił jurys21

dykcję kościelną (1552) w sprawach
o herezję, pod warunkiem że szlachta
w swych dobrach nie wprowadzi luteranizmu ani kalwinizmu. Rozumiał
potrzebę odnowy Kościoła w duchu
soboru trydenckiego. Z jego inicjatywy Stanisław Hozjusz opracował wyznanie wiary, które zawierało zwięzły
wykład dogmatów katolickich. Doprowadził do synodu piotrkowskiego
i wywarł wpływ na jego postanowienia.
Troszczył się o czystość wiary i poziom
moralny duchowieństwa. Wywarł duży
wpływ na odrodzenie Kościoła w Polsce, postulując obowiązkowe wizytacje

diecezji, walkę z innowiercami i symonią, oraz wydanie nowego katechizmu.
Zmarł 18 I 1559 w Łowiczu. Został
pochowany w Gnieźnie w krypcie
pod kaplicą Grąndzkich. Na nagrobku
z czerwonego marmuru, nakazał napisać: Mikołaj Dzierzgowski, arcybiskup
gnieźnieński, prymas i legat urodzony,
w licznych i różnych staraniach o Rzeczypospolitej jako też w najtrudniejszych
sprawach swojego urzędu biskupiego,
o wieczny spoczynek troskliwy, postawił
sobie za życia 1553 r. niech potomni nie
zazdroszczą nam spokoju, których my
wzajemnie o myśl dobrą prosimy.
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FREDRO Aleksander Antoni, h.
Bończa (1674-1734), biskup chełmski
(1719-1724). Był synem Stanisława
Antoniego, kasztelana czernichowskiego, i Katarzyny Bełzeckiej, córki
Aleksandra, wojewody podolskiego. Po
studiach w kraju i za granicą otrzymał
wiele beneficjów. Był kanonikiem z nominacji kard. prymasa Radziejowskiego, później kustoszem (1712) i kanto22

rem (1714) w kapitule gnieźnieńskiej.
Równocześnie był proboszczem w Międzyrzeczu, Gołąbiu i Lubaczowie, pre-

pozytem kolegiaty w Jarosławiu (od
1714). W Trybunale Koronnym sprawował funkcję sekretarza wielkiego
koronnego. Był wiernym stronnikiem
króla Sasa, brał czynny udział w zwalczaniu konfederacji tarnogrodzkiej.
29 III 1719 mianowany przez papieża
biskupem chełmskim. W ciągu pięcioletnich rządów w tej diecezji odrestaurował katedrę w Krasnymstawie.
Wykazywał dużą troskę o należyty
poziom życia religijnego. Wizytował
diecezję, głosił budujące kazania. Był
inspiratorem koronacji obrazu Matki
Bożej w kościele Bernardynów w Sokalu. Wyjednał u papieża Innocentego
XIII koronację, której dokonał arcybiskup lwowski Jan Skarbek 8 IX 1724.
27 IX 1724 został przeniesiony na
biskupstwo przemyskie. Troszczył się
o poziom życia duchowieństwa. Szczególną troską otaczał seminarium du-

chowne. Misjonarzom prowadzącym
seminarium przydzielił własne probostwo lubaczowskie wraz z obowiązkiem
utrzymywania ośmiu alumnów. Z jego
polecenia wydano katechizm w języku polskim – Sposób bardzo łatwy, nauczania przez katechizm wiary świętej
(Lwów 1730). Był fundatorem licznych
kościołów, m.in. odnowił katedrę przemyską; wyposażył kolegiatę jarosławską
w bogaty sprzęt liturgiczny, ufundował
nowy murowany kościół w Jaśliskach.
Do Starej Wsi k. Brzozowa sprowadził
z Częstochowy paulinów i ufundował
im kościół i klasztor (1728). Wspomagał darowiznami jezuitów w Jarosławiu, franciszkanów w Kalwarii
Pacławskiej. Odnowił również dwory
biskupie w Radymnie i Brzozowie.
Zmarł 26 IV 1734 w Radymnie k. Przemyśla. Został pochowany w rodzinnym
grobowcu Fredrów w Radymnie.
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GARNYSZ Maciej Grzegorz, h.
Poraj (1740-1790), biskup chełmski
(1781-1790).Urodził się 13 III 1740
w Skomlinie. Pochodził z drobnej, niezamożnej szlachty małopolskiej. Był synem Stanisława i Marianny z Rudkowskich. Kształcił się w szkołach jezuickich
w Warszawie, gdzie wykazywał zainteresowanie matematyką i fizyką. Odbył
studia w Rzymie, gdzie na Uniwersytecie La Sapienza w 1767 otrzymał doktorat z prawa. Był kanonikiem i dziekanem włocławskim, proboszczem w
Inowrocławiu, kanonikiem płockim i
kustoszem kruszwickim. W 1774 był
deputatem z kapituły włocławskiej na
trybunał koronny, a nawet jego przewodniczącym. 18 XII 1775 został mianowany biskupem tytularnym Laranda
i sufraganem w diecezji kujawsko-pomorskiej. Sakrę biskupią przyjął 3 III
1776 w Wolborzu. W V 1778 otrzymał
godność referendarza koronnego. Przez
sześć lat zasiadał w sądach referendarskich. Dzięki prymasowi Antoniemu
Ostrowskiemu został koadiutorem biskupa chełmskiego Jana Aleksandrowicza. Po jego śmierci, przez protekcję
króla, został ordynariuszem diecezji
chełmskiej (10 XII 1781). Po ingresie
rezydował w Warszawie, prowadząc
aktywną działalność parlamentarną.
Rządy w diecezji sprawował przez sufragana Melchiora Kochnowskiego.
W ważnych sprawach duchowieństwa
korzystał z pomocy Jana Pawła Woronicza, który wówczas mieszkał w
Krasnymstawie. 15 VII 1782 kapituła
chełmska zwróciła się do arcybisku-
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pa gnieźnieńskiego o
przyjęcie diecezji do
gnieźnieńskiej
metropolii, co nastąpiło
przed 1787. Pomysł
ten nie uzyskał aprobaty Rzymu. Zwolennik
króla Stanisława Augusta, troszczył się
o rozwój kultury narodowej. Aktywnie
pracował w sejmowej rewizyjnej komisji rządowej. Został konsyliarzem Rady
Nieustającej (1782), członkiem Komisji Edukacji Narodowej (1783) i podkanclerzym wielkim koronnym (1786).
Cieszył się ogromnym autorytetem ze
względu na zdolności i uczciwość. Realizował wiele działań państwowych:
nadzór nad budową koszar, nadzór nad
biblioteką Załuskich, opiekę nad archiwum jurydycznym Komisji Edukacji
Narodowej, kontrola nad czynnościami
Komisji Skarbowej. Był jednym z pełnomocników do podpisania traktatu
z Prusami (1790). Na jego wniosek
Sejm Czteroletni wydzielił z diecezji
krakowskiej archidiakonat lubelski
(z Lublinem, Łukowem i Stężycą) oraz
część archidiakonatu zawichojskiego
i dekanatu radomskiego, leżącą na
wschód od Wisły i wcielił je do diecezji
chełmskiej (11 VI 1790). 20 VII 1790
papie������������������������������
ż�����������������������������
Pius VI zatwierdzi����������
ł���������
t�������
ę������
zmianę, ale nie zgodził się na przeniesienie
stolicy biskupiej, ani na zmianę nazwy
diecezji. Jako pierwszy używał tytułu:
biskup chełmsko-lubelski. W uznaniu
zasług otrzymał Order Orła Białego
i Order św. Stanisława. Zmarł 6 X 1790
w Warszawie.
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„Nestor” 2010 nr 4, s. 24; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich.
Diecezja chełmska, „Nestor” 2010 nr 4, s. 27; tenże, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska, „Nestor” 2011 nr 4, s. 19-20; P. Mazur, Garnysz Maciej
Grzegorz, [w:] Encyklopedia Chełma, t. 1, Ludzie, red. Z. Gardziński, Z. Lubaszewski i in.,
Chełm 2011, s. 72.

GOMOLIŃSKI Stanisław, h. Jelita (?-1604), biskup chełmski (15911600). Pochodził z zamożnej rodziny
Gomolina k. Piotrkowa. Jego ojcem
był Jan, kasztelan spicimirski, a matką
Agnieszka Myszkowska, kasztelanka
wieluńska. Kształcił się w Niemczech
na uniwersytecie w Wittenberdze
(1559). Po ukończonych studiach był
sekretarzem królewskim. Otrzymawszy
święcenia kapłańskie (1558), wyjechał
na studia do Włoch. W 1538 otrzymał
kanonię krakowską, wkrótce potem
probostwo poznańskie, a w 1589 kanonię sandomierską. Król przedstawił
go na biskupstwo kamienieckie, nominację papieską otrzymał 12 II 1590.
Następnie 31 VII 1591 został przeniesiony na biskupstwo chełmskie. Jako
biskup chełmski był pierwszym kanclerzem Akademii Zamojskiej. Na mocy
bulli papieża Klemensa VIII zatwierdził statuty zamojskiej uczelni (1595).
5 VII 1600 wraz z Janem Zamojskim
i biskupem nominatem chełmskim

Jerzym
Zamojskim
podpisał akt fundacyjny szkoły. Dobrodziej
dominikanów
i bernardynów. Dominikanom ufundował
klasztor w Janowie
Podlaskim. Bernardynom przekazał
w wieczyste użytkowanie kościół NMP
w Sokalu, w którym znajdował się słynący cudami obraz Matki Boskiej Sokalskiej (1599). Zgodnie z wolą fundatora, Jana Zamoyskiego oraz za zgodą
Stolicy Apostolskiej, zamienił wybudowany przez niego kościół w Zamościu
na kolegiatę. Wybudował pałac biskupów chełmskich w Krasnymstawie.
Z ramienia Kurii Rzymskiej i polskiego
episkopatu należał do komisji przygotowującej unię brzeską i uczestniczył
w jej ogłoszeniu (1596). 30 VIII 1600
został przeniesiony na urząd biskupa
łuckiego. Bartosz Paprocki, współczesny mu heraldyk i historiograf, napisał
o nim: człowiek uczony, który obyczaje
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wielu ludzi poznał i dobrze je umiał spożytkować, bo pokorę w myśli i godność
w dostojeństwie kapłaństwa zachować
umiał. Najwięcej przysłużył się krajowi na soborze brzeskim, gdzie pracował

gorliwie nad przyłączeniem Rusi do Kościoła rzymskiego: był wielce czynnym
w sprawach publicznych kraju i Kościoła, jako też gorliwym i wzorowym pasterzem. Zmarł w 1604.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 3, Monasterii 1923,
s. 148, 164, 229; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa
1992, s. 69; K. Lepszy, Gomoliński Stanisław, [w:] Polski słownik biografi czny, t. 8, Kraków 1959-1960, s. 272-273; J. Bazydło, Gomoliński Stanisław, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 5, Lublin 1989, kol. 1282; Z. Szostkiewicz, Katalog biskupów obrządku łacińskiego
przedrozbiorowej Polski, [w:] Sacrum Poloniae Millenium. Rozprawy, szkice, materiały historyczne, t. 1, Rzym 1954, s. 457; A. Rybak, Dzieje ziemi chełmskiej. Kalendarium, Chełm
1998, s. 53-54; M. Kokosiński, Chełmska diecezja łacińska 1359-1807, „Pro Patria” 2002,
nr 6, s. 10; K. Dębiński, Chełmska Rz.-Kat. Diecezja Obrządku Łacińskiego, „Kalendarz
Lubelski” 1914, s. 20; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich.
Diecezja chełmska, „Nestor” 2011 nr 2, s. 27; P. Mazur, Gomoliński Stanisław, [w:] Encyklopedia Chełma, t. 1, Ludzie, red. Z. Gardziński, Z. Lubaszewski i in., Chełm 2011, s. 80.

GOŚLICKI Wawrzyniec, h. Grzymała (ok. 1530-1607), pisarz polityczny, biskup chełmski (1590-1591). Był
synem Andrzeja i Ewy z Kamienieckich. Urodził się ok. 1530 w Goślicach
k. P��������������������������������
ł�������������������������������
ocka. Pochodził z rodziny szlacheckiej o świetnych tradycjach wojskowych. W l. 1556-1562 studiował
w Akademii Krakowskiej, gdzie uzyskał magisterium sztuk wyzwolonych.
Dalsze studia kontynuował we Włoszech – w Padwie, Bolonii (w 1567
otrzymał tam doktorat obojga praw)
i Rzymie. W 1564 w Padwie wydał łaciński wiersz z okazji rocznicy zwycięstwa nad Moskwą (1560) pt. De victoria Sigismundi Augusti. Najważniejsze
jego dzieło De optimo senatore libri duo
ukazało się w Wenecji w 1568 (przedruk w Bazylei w 1593). Po powrocie
do kraju pracował w kancelarii królew26

skiej za panowania Zygmunta Augusta
i Stefana Batorego. Uczestniczył w licznych misjach dyplomatycznych, m.in.
do Gdańska (1570), na Węgry (1571),
Brunszwiku (1572). Z wojewodą podolskim Mieleckim, reprezentował na
Węgrzech prawa Korony do spadku po
Janie Zygmuncie (1572). Przy boku
kr�����������������������������������
ó����������������������������������
la bra����������������������������
ł���������������������������
udzia���������������������
ł��������������������
w wyprawie do Gdańska i wzywał jego mieszkańców do posłuszeństwa Batoremu (19 VI 1577).
W III 1579 by��������������������
ł�������������������
pos���������������
ł��������������
em w Sztokholmie w bardzo trudnej misji, ale wobec
szorstkiego przyjęcia przez króla Jana

III, nie udało się mu uzyskać żadnych
konkretnych deklaracji. Posłował
do Saksonii, gdzie zabiegał o pomoc
w wojnie przeciw Moskwie (VI 1579).
Reprezentowa����������������������
ł���������������������
kr������������������
ó�����������������
la na sejmie pruskim (1580). Był przy spotkaniu króla
Zygmunta Wazy z arcyksi����������
ę���������
ciem Maksymilianem wi���������������������
ę��������������������
zionym w krasnostawskim zamku (28 V 1589). Miał talent
wybitnego mediatora. Jemu zlecono
niezwykle delikatną misję, jaką były
pertraktacje z uwięzionym i głęboko
ura������������������������������
ż�����������������������������
onym arcyksi�����������������
ę����������������
ciem Maksymilianem oraz odprowadzenie go do granicy. Ogromne uznanie wzbudził sposób,
w jaki perswazją nakłonił arcyksięcia
do dotrzymania swych wcześniejszych
przyrzeczeń, gdy ten, po przekroczeniu
granicy, usiłował uniknąć spełnienia
ustalonych zobowiązań. Był na czele
sejmowej Komisji do poprawy praw
i trybunałów (1589). W 1596 został
wybrany do komisji, której zadaniem
było pertraktować ze stroną cesarską
i legatem papieskim o ewentualnym
zaangażowaniu się Rzeczypospolitej
w dzia��������������������������������
ł�������������������������������
ania Ligi Katolickiej, co skutkowałoby uwikłaniem kraju w wojnę
z Turcją. W sprawach politycznych
na pierwszym miejscu stawiał dobro
wsp����������������������������������
ó���������������������������������
lne. Był autor idei odpowiedzialności rządzących przed narodem. Ze
sprawiedliwością wiązał życzliwość
oraz harmonię wszystkich warstw
społecznych. Na szczególne uznanie
zas����������������������������������
ł���������������������������������
uguje opracowana przez niego teoria podziału władz i ich kompetencji,
podkre�����������������������������
ś����������������������������
lenie zwi�������������������
ą������������������
zku prawa z moralnością oraz wychowawczej roli prawa
oraz ciągle aktualnych szczegółowych

wskaz������������������������������
ó�����������������������������
wek na temat stanowienia, reformy i przestrzegania prawa. W 1568
wydał traktat polityczny De optimo senatore libri duo, w którym przedstawił
obowiązki urzędników oraz szczęśliwe
życie obywateli i pomyślność państwa.
Praca była tłumaczona na język angielski. Prawdopodobnie był inspiracją
dla szekspirowskiej postaci Poloniusza.
Thomas Jefferson, autor Deklaracji
Niepodleg���������������������������
ł��������������������������
o�������������������������
ś������������������������
ci, wsp�����������������
ół���������������
autor konstytucji i prezydent Stanów Zjednoczonych,
zna����������������������������������
ł���������������������������������
i powo��������������������������
ł�������������������������
ywa����������������������
ł���������������������
si������������������
ę�����������������
na tekst Go�����
ś����
lickiego. W hierarchii kościelnej awansował powoli. Był proboszczem płockim,
dziekanem kieleckim, kanonikiem
– kujawskim, krakowskim i sandomierskim, prepozytem płockim.
Król Stefan Batory przedstawił go na
biskupstwo kamienieckie, nominację
papieską otrzymał 7 I 1587, jednocześnie został opatem komendatoryjnym w Mogile. Za udzielone poparcie
król Zygmunt III Waza zaraz po swojej koronacji mianował go biskupem
chełmskim. Dopiero 22 I 1590 został
zatwierdzony na tym urzędzie przez
Stolicę Apostolską. 10 V 1591 otrzymał nominację na biskupstwo przemyskie, gdzie przeprowadził synod diecezjalny (1594). Kierując się uchwałami
soboru trydenckiego zwracał uwagę
na lepszy dobór kandydatów do kapłaństwa oraz przestrzeganie dyscypliny przez duchowieństwo. 19 III 1601
został prekonizowany na biskupstwo
poznańskie, choć kandydował na krakowskie lub kujawskie. Kierując się
względami politycznymi, przyznawał
prawa innowiercom wbrew stanowisku
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Stolicy Apostolskiej i innych biskupów.
Przeprowadził trzykrotnie synod diecezjalny (1602, 1603, 1607). Bronił praw
duchowieństwa w państwie. Występował po stronie Akademii Krakowskiej
w jej sporze z jezuitami. Był zwolenni-

kiem mieszanej formy rządu, przy czym
mediatorską rolę przyznawał senatowi.
Jego pisma są przesiąknięte nauką teologiczno-kanoniczną. Zmarł 31 X 1607
w Ciążynie k. Obornik. Został pochowany w katedrze w Poznaniu.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 3, Monasterii 1923,
s. 148, 164, 279, 280; t. 4, s. 287; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 70; D. Maniewska, Goślicki Wawrzyniec, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 8, Kraków 1959-1960, s. 379-382; T. Śliwa, Goślicki Wawrzyniec, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 5, Lublin 1989, kol. 1339-1340; E. Ozorowski, Goślicki Wawrzyniec,
[w:] Słownik polskich teologów katolickich, t. 1, red. H. E. Wyczawski, Warszawa 1981,
s. 561-563; A. Rybak, Dzieje ziemi chełmskiej. Kalendarium, Chełm 1998, s. 53; K. Dębiński, Chełmska Rz.-Kat. Diecezja Obrządku Łacińskiego, „Kalendarz Lubelski” 1914,
s. 19; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska,
„Nestor” 2011 nr 1, s. 25-28; P. Mazur, Goślicki Wawrzyniec, [w:] Encyklopedia Chełma,
t. 1, Ludzie, red. Z. Gardziński, Z. Lubaszewski i in., Chełm 2011, s. 83.

JAN z Targowiska, h. Tarnawa (?1492), dyplomata i kronikarz, biskup
chełmski (1484-1486). Był synem
Mikołaja z Targowiska z ziemi sanockiej. W latach 1458-1462 studiował
na Uniwersytecie Krakowskim, gdzie
uzyskał tytuł bakałarza. Po ukończeniu studiów pracował w kancelarii
królewskiej. Brał udział w licznych
misjach dyplomatycznych. Jako wyraz
uznania za godne reprezentowanie interesów króla Kazimierz IV Jagiellończyk przyznał mu kanonię przemyską
i probostwo w Drohiczynie n. Bugiem,
a także udzielił rekomendacji na biskupstwo chełmskie. 14 V 1484 mianowano go biskupem diecezji chełmskiej.
26 V 1486 przeniesiono na biskupstwo przemyskie, gdzie dbał o dobra
materialne diecezji, m.in. przeprowadził rozbudowę katedry. W 1488 pod
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jego przewodnictwem
odbył się synod diecezjalny. Był członkiem
rady królewskiej. Brał
udział w ceremonii
ho������������������
ł�����������������
du lennego hospodara
mołdawskiego
Stefana III Wielkiego przed królem
Kazimierzem Jagiello���������������
ń��������������
czykiem (Ko���
ł��
omya 15 V 1485). Po śmierci papieża
Sykstusa IV, król Kazimierz wysłał go
do Rzymu dla z����������������������
ł���������������������
o��������������������
ż�������������������
enia gratulacji nowemu papieżowi Innocentemu VIII
(1486). Misją poselstwa było również
uzyskanie wsparcia na krucjatę przeciwko Turkom i Tatarom. 26 V 1486
w swojej mowie przed papieżem podkreślił zasługi króla w walce z Turkami
i Tatarami. Mowa została wydrukowana pt. Ad Innocentium VIII Pontificem
Summum opatio (Rzym 1486). Był to

pierwszy polski druk polityczno-propagandowy. Rezultatem tej misji była
bulla o krucjacie z 5 VII 1486, w której papież udzielił królowi polskiemu
poparcia w walce z niewiernymi. Ponadto król polski mógł zachować 3/4

dochodów z odpustów na cele walki
z niewiernymi. Był również autorem
Rocznika, w którym przedstawiono
wydarzenia z lat 1486-1491. Zmarł
1 VI 1492 w Przemyślu i tam został
pochowany.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii aevi sive summorum pontificum, t. 2, Monasterii 1914, s. 126, 219; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa
1992, s. 90-91; S. Cynarski, F. Kiryk, Jan z Targowisk, [w:] Polski słownik biograficzny,
t. 10, Kraków 1962-1964, s. 484; J. Bazydło, Jan z Targowiska, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997, kol. 942; S. Dobrzanowski, Jan z Targowisk, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, t. 2, red. H. E. Wyczawski, Warszawa 1982, s. 148-149; K. Dębiński, Chełmska Rz.-Kat. Diecezja Obrządku Łacińskiego, „Kalendarz Lubelski” 1914,
s. 19; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska,
„Nestor” 2010 nr 4, s. 34; P. Mazur, Jan z Targowiska, [w:] Encyklopedia Chełma, t. 1,
Ludzie, red. Z. Gardziński, Z. Lubaszewski i in., Chełm 2011, s. 106-107.

KAŹMIERSKI
(Kazimierski)
Jan, h. Rogala (?-1485), biskup chełmski (1480-1484). Był synem Warsza
Ostrowskiego i Elżbiety z Rąblowa,
oraz bratem krasnostawskiego starosty
Mikołaja Ostrowskiego. Pochodzili
z Ostrowa (dziś Ostrowiec Świętokrzyski). W drugiej po�������������
ł������������
owie XV wieku dziedziczyli Bochotnicę, Świdnik,
Zaszczyt�������������������������
ó������������������������
w, Wilk�����������������
ó����������������
w i Rog���������
ó��������
w, w powiecie lubelskim. Byli potomkami
Grota z Ostrowa, podkomorzego lubelskiego, starosty kazimierskiego,
zwanego często od tego starostwa,
Grotem Kazimierskim. Do 1468 był
w Lublinie archidiakonem, a w latach
1466-1478 oficjałem. Od 1470 kanonik i prepozyt chełmski. 6 III 1480 został biskupem chełmskim. 27 V 1484
konsekrował kościół Wniebowzięcia
NMP w Uchaniach i erygował tam

parafię. 10 V 1484
został przeniesiony na
biskupstwo przemyskie. W 1485 uczestniczył w posiedzeniu
kapituły przemyskiej,
która ustaliła warunki
mianowania nowych wikariuszy katedralnych (złożenie egzaminu) przez
dziekana i zobowiązała ich do udziału
we wszystkich nabożeństwach rocznicowych za zmarłych. 13 IV 1485 potwierdził erekcję prepozytury Szpitala
Świętego Ducha w Krośnie, która została ufundowana przez Arcybractwo
Kapłanów Ziemi Sanockiej. W 1483
w zamian za należności otrzymał
(wraz z bratem Mikołajem) od króla
w zastaw dobra Kazimierz Dolny i Wąwolnica. Zmarł 18 XI 1485 prawdopodobnie w Brzozowie.
29

Bibliografia: Hierarchia catholica medii aevi sive summorum pontificum, t. 2, Monasterii 1914, s. 126, 141, 242; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 101; H. Borcz, Kaźmierski Jan, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 8,
Lublin 2000, kol. 1321; A. Rybak, Dzieje ziemi chełmskiej. Kalendarium, Chełm 1998,
s. 33; K. Dębiński, Chełmska Rz.-Kat. Diecezja Obrządku Łacińskiego, „Kalendarz Lubelski” 1914, s. 19; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja
chełmska, „Nestor” 2010 nr 4, s. 34; P. Mazur, Kaźmierski Jan, [w:] Encyklopedia Chełma,
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KIEŁCZEWSKI Dominik (XVIII
w.), sufragan chełmski (1760-1775).
Pochodził z dawnej wielkopolskiej rodziny, która wzięła nazwisko od wsi
Kiełczew w powiecie konińskim. Był synem Jana Zygmunta, skarbnika kaliskiego, i Zofii z Łętkowskich. Był doktorem
teologii, kanonikiem krakowskim, proboszczem łowickim, kieleckim, chełmskim, łuckim, wolborskim i oświęcim-

skim, kanonikiem włocławskim. Pełnił
urząd oficjała generalnego krakowskiego i asesora sądów siewierskich (1755).
Brał udział w posiedzeniach Trybunału
Koronnego (1757). 21 VII 1760 został biskupem tytularnym Hermopolis
i sufraganem chełmskim. Z sufraganii
chełmskiej zrezygnował w 1775. Zmarł
w Krakowie i został pochowany w katedrze krakowskiej.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 6, Pattavi 1968, s. 234;
P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 102; Z. Atras,
Ostatni wiek istnienia - likwidacja diecezji chełmskiej i przeniesienie siedziby biskupiej z Krasnegostawu do Lublina, „Nestor” 2010 nr 4, s. 22; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska, „Nestor” 2011 nr 4, s. 24.

KOCHNOWSKI Melchior Jan, h.
Ślepowron (?-1788), sufragan chełmski
(1775-1788). Był synem Jana i Anny z
Jarmundów. Urodził się w Szczekocinie. W 1735 rozpoczął studia na Wydziale Filozofii Akademii Krakowskiej.
W 1740 uzyskał mistrzostwo sztuk
wyzwolonych i doktorat filozofii. Już
w 1739 został powołany na profesora Akademii Zamojskiej. Dwukrotnie
pełnił funkcję dziekana Wydziału Filozoficznego (1747-1749 i 1750-1751),
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zaś w l. 1751-1752 był
kwestorem. Równocześnie studiował prawo, w zakresie którego
doktoryzował się w
1751. W l. 1753-1758
był domowym nauczycielem synów
wojewody kijowskiego F. S. Potockiego. Po powrocie na zamojską uczelnię
był kolejno profesorem prawa kanonicznego (1758-1762), dziekanem Wydziału Prawa (1759-1761, 1766-1768

i 1770-1772) i aż sześciokrotnie rektorem w l. 1758-1762 i 1766-1768. Był
jednym z głównych obrońców praw
Akademii przed atakami jezuitów. Na
sejmie w 1764 uzyskał potwierdzenie
przywilejów i praw Akademii Zamojskiej. Posiadał liczne beneficja kościelne – był kanonikiem zamojskim
(1745), kustoszem kolegiaty zamojskiej (1765), archidiakonem katedry
chełmskiej i oficjałem generalnym
chełmskim (1762). W 1768 otrzymał
Order św. Stanisława i wraz z nim szlachectwo. 17 VII 1775 został mianowany biskupem tytularnym Dionysias
i sufraganem chełmskim. Sakrę biskupią przyjął z rąk biskupa A. Okęckiego.
Po śmierci biskupa J. A. Aleksandrowicza (1781) pełnił funkcję wikariusza
kapitulnego i administratora generalnego diecezji. W 1782 przyjął nomina-

cję ordynariusza przemyskiego na wikariusza generalnego i administratora
części diecezji chełmskiej, włączonej po
pierwszym rozbiorze do diecezji przemyskiej. Był autorem licznych pism
religijnych i politycznych. W dorobku
drukowanym znajdują się: Mowa w Sądach Nadwornych… za prawami Akademii Krakowskiej i Zamojskiej (1761),
liczne panegiryki np. Dos laureata ab
Alma Mater Universitate Zamoscensi
(Zamość 1741). W 1785 w Lublinie
opracował i wydał gruntowną apologię
prawa kanonicznego De regno Christi
ac de offi ciis principum christianorum
sermo apologeticus..., polemizując z józefińskimi poglądami P. J. Rieggera.
Pozostawił również listy pasterskie
z 1778 i 1782. Zmarł 30 IV 1788
w Krasnymstawie, został pochowany
w tamtejszym kościele pojezuickim.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 7, Pattavi 1970, s. 177;
P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 105; S. Tworek, Kochnowski Melchior Jan, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 14, Wrocław 1967, s. 217-218; W. Murawiec, Kochnowski Melchior Jan, [w:] Słownik polskich teologów katolickich,
t. 2, red. H. E. Wyczawski, Warszawa 1982, s. 313-314; Z. Atras, Ostatni wiek istnienia
- likwidacja diecezji chełmskiej i przeniesienie siedziby biskupiej z Krasnegostawu do Lublina,
„Nestor” 2010 nr 4, s. 22; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich.
Diecezja chełmska, „Nestor” 2011 nr 4, s. 24-25; P. Mazur, Kochnowski Melchior Jan, [w:]
Encyklopedia Chełma, t. 1, Ludzie, red. Z. Gardziński, Z. Lubaszewski i in., Chełm 2011,
s. 124-125.

KONIECPOLSKI
Remigiusz,
h. Pobóg (?-1640), biskup chełmski
(1627-1640). Pochodził z jednej z najznakomitszych polskich rodzin, której
nazwisko wywodzi się od nazwy osady
Koniecpol w powiecie radomskim. Ko-

niecpolscy od początku XVII w. posiadali
znaczną część Ukrainy
i Podola. Był trzecim
synem
Aleksandra,
późniejszego wojewo31

dy podolskiego i sieradzkiego, i Anny ze
Sroczyckich z Koźmic. Był sekretarzem
królewskim. Pełnił funkcję opata cystersów w Jędrzejowie. 17 V 1627 został
biskupem chełmskim. Z racji sprawowania urzędu senatorskiego, sprawami

diecezji praktycznie się nie zajmował.
Zarząd diecezji w jego imieniu sprawował ks. Jan Sasin, kanonik chełmski i proboszcz skierbieszowski. Zmarł
26 X 1640 w Soborzycach. Pochowany
został w kościele koniecpolskim.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 4, Monasterii 1935,
s. 147; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 106;
A. Rybak, Dzieje ziemi chełmskiej. Kalendarium, Chełm 1998, s. 61; K. Dębiński, Chełmska Rz.-Kat. Diecezja Obrządku Łacińskiego, „Kalendarz Lubelski” 1914, s. 20; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska, „Nestor” 2011
nr 2, s. 30.

KOŚCIELECKI Mikołaj, h.
Ogończyk (ok. 1450-1518), biskup
chełmski (1505-1518). Pochodził z jednej z najstarszych rodzin, która należała do pierwszorzędnych w kraju pod
względem dostojeństwa i majątku na
przestrzeni XIV-XVI w. W XIII wieku
Kościeleccy należeli do najbogatszych
rodzin prowincji. Był synem Mikołaja,
wojewody brzesko-kujawskiego, i Doroty z Pniew. W 1465 ukończył studia
na Uniwersytecie Krakowskim. Pełnił
liczne godności państwowe i kościelne:
starosty inowrocławskiego (1475) i dobrzyńskiego (1494), kanonika (1469)
i dziekana gnieźnieńskiego (1494),
prepozyta włocławskiego (1478), kanonika krakowskiego (1489). Był
uważany za zdolnego dyplomatę. W
okresie panowania Kazimierza IV Jagiellończyka i Aleksandra Jagiellończyka pełnił funkcję sekretarza królewskiego. Brał udział w licznych misjach
dyplomatycznych na Pomorze i do
Prus. W 1487 był posłem do wielkiego
mistrza. Z kanclerzem Janem Łaskim
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z zaproszeniem dygnitarzy litewskich na sejm
radomski, na którym
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prawa i system uchwalania konstytucji (1505). Po wstąpieniu na tron
Zygmunta I Starego wycofał się z działalności politycznej. W 1503 podczas
wakansu na stanowisku biskupa włocławskiego pełnił funkcję administratora diecezji. W II 1505 został biskupem chełmskim. Papież Juliusz II, ze
wzgl�����������������������������
ę����������������������������
du na niewielkie dochody biskupstwa, pozwoli��������������������
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i probostwo kujawskie. Król Aleksander podarował mu
połowę Białej Rawskiej. Drugą połowę
dokupił i całość włączył do dochodów
swego biskupstwa (1510). Był fundatorem kościoła w Białej Rawskiej. Wziął
udział w koronacji królowej Barbary
w Krakowie (1512). Był właścicielem
Skępego k. Lipna, dokąd sprowadził
bernardynów z Koła, którym ufundo-

wał klasztor i kościół (1498). W 1511
za zgod������������������������������
ą�����������������������������
biskupa p�������������������
ł������������������
ockiego, konsekrowa�������������������������������
ł������������������������������
klasztor. Rezydował prawdopo-

dobnie w klasztorze w Skępem. Zmarł
4 V 1518 w Skępem i tam też został
pochowany.
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Kalendarium, Chełm 1998, s. 37; K. Dębiński, Chełmska Rz.-Kat. Diecezja Obrządku
Łacińskiego, „Kalendarz Lubelski” 1914, s. 19; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich
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i in., Chełm 2011, s. 132-133.

KRASIŃSKI Jan Chryzostom
Stanisław, h. Ślepowron (1695-1757),
sufragan chełmski (1748-1757). Urodził się 26 I 1695. Był synem Jakuba,
kasztelana ciechanowskiego, i Barbary
z Labiszyna Kuklińskiej, stolnikówny
ciechanowskiej. Był stryjem krasnostawskiego starosty Kazimierza Krasińskiego. W 1721 otrzymał święcenia
kapłańskie. W Rzymie odbył studia
prawnicze. 18 I 1725 na Uniwersytecie Sapienza otrzymał tytuł doktora
obojga praw. Piastował liczne funkcje
kościelne: kanonika włocławskiego,
archidiakona kapituły katedralnej
płockiej i proboszcza kościoła św.
Michała w Płocku. Po studiach przebywał we Francji w otoczeniu Stanisława Leszczyńskiego, był opatem
w Lotaryngii. Po powrocie do Polski
został prepozytem kapituły na Warmii oraz jej kanonikiem (1730). 28 II
1727 został koadiutorem biskupa sufragana, a zarazem proboszcza kapituły
warmińskiej Jana Franciszka Kurdwa-

nowskiego. W okresie
bezkrólewia po śmierci Augusta II stanął
po stronie Leszczyńskiego, towarzyszył
mu w Polsce i udał
się wraz z nim do Francji. Na dworze
lotaryńskim pełnił funkcje wielkiego
jałmużnika Katarzyny Leszczyńskiej.
Do Polski wrócił ok. 1745 i osiadł na
Warmii. Biskup warmiński Adam Stanisław Grabowski otworzył mu drogę
na dwór królewski. Po śmierci biskupa sufragana Michała Łaszewskiego
(2 X 1746) pełnił funkcje pomocnicze
przy biskupie Grabowskim. Na prośbę
biskupa chełmskiego Józefa Szembeka
16 IX 1748 otrzymał tytuł biskupa lorymeńskiego i nominację na sufragana
chełmskiego. Sakrę biskupią otrzymał
z rąk biskupa płockiego Antoniego
Dembowskiego. Prawdopodobnie od
1754 rezydował na Warmii. Zmarł
26 III 1757 we Fromborku i tam został
pochowany.
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LEŻEŃSKI Tomasz, h. Nałęcz (ok.
1603-1675), biskup chełmski (16581667). Pochodził z rodziny szlacheckiej
z ziemi czerskiej. Był synem Grzegorza,
sędzica łukowskiego, i Anny Drohojowskiej, podkomorzanki przemyskiej.
W l. 1616-1619 studiował w Graz i Ingolstadt. 16 III 1633 uzyskał doktorat
obojga praw w Akademii Krakowskiej.
W 1639 został sekretarzem królewskim
i pisarzem najwyższym skarbu koronnego. Uzyskał również nominację na pisarza wielkiego koronnego (1658). Posiadał liczne beneficja kościelne: archidiakonię sandomierską (1633), prepozyturę łęczycką i kanonię warszawską
(1640), kanonię krakowską (1645)
i opactwo komendatoryjne w Wąchocku (1648). Za zgodą Stolicy Apostolskiej, oddał królowi Janowi Kazimierzowi na potrzeby ojczyzny srebra kościelne, wagi 1594 grzywien (ok. 320
kg), o wartości 86 880 zł. W drugiej
połowie 1657 mianowany przez Jana
Kazimierza biskupem chełmskim,
prekonizowany 1 IV 1658 z zachowaniem opactwa wąchockiego. Równocześnie został kanclerzem Akademii
Zamojskiej. 1 X 1663 dokonał wizytacji uczelni, która była w zupełnym
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upadku i zaniedbaniu.
W sprawie polepszenia jej stanu wydał
specjalną odezwę do
rektora i profesorów
Akademii. Wydał dekret reformacyjny kolegiaty zamojskiej, w którym nakazał przywrócić
seminarium duchowne przy Akademii
(ufundowane w 1640 przez Katarzynę
z Ostrogskich Zamoyską). Odnowił
rezydencję biskupią w Krasnymstawie.
5 IX 1667 przeniesiony na biskupstwo
łuckie. Brał czynny udział w życiu politycznym. Uczestniczył w elekcjach
(1648, 1669, 1674). Wraz z biskupem
krakowskim Jędrzejem Trzebickim zażegnali zbrojne starcie pod Palczynem
rokoszan Lubomirskiego ze zwolennikami króla, doprowadzając do ugody
i pokoju (1665). Brał udział w Radzie
Senatu w Warszawie, która obradowała w sprawie abdykacji króla Jana Kazimierza (12 VI 1668). W 1674 król
Jan III Sobieski, po śmierci arcybiskupa
Kazimierza Floriana Czartoryskiego,
wyznaczył go na arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski. Zmarł w 1675
przed otrzymaniem bulli prejonizacyjnej, został pochowany w Wąchocku.
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s. 43; A. Przyboś, Leżeński Tomasz, [w:] Polski słownik biografi czny, t. 17, Wrocław-Warszawa-Kraków 1972, s. 264-265; T. Kasabuła, Leżeński Tomasz, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin 2004, kol. 921-922; A. Rybak, Dzieje ziemi chełmskiej. Kalendarium,
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LUDINGHAUSEN Teodor Wolff
von (1662-1712), biskup chełmski
(1710-1712). Był synem Fryderyka,
tytularnego podkomorzego dorpackiego, i Anny z domu Denhoff. 5 XI
1684 wstąpił do jezuitów w Wilnie, za
zgodą papieską zgodą dymisjonowany
(1689). W l. 1688-1689 studiował
teologi�����������������������������
ę����������������������������
w Rzymie. W 1700 został kanonikiem wile���������������������
ń��������������������
skim. W okresie rządów biskupa Mikołaja Popławskiego

mianowany 14 III 1701 biskupem tytularnym Tripolis i koadiutorem biskupa inflanckiego. W l. 1705-1710 był
administratorem archidiecezji gnieźnieńskiej. 10 XI 1710 został biskupem
chełmskim. Najczęściej przebywał na
dworze króla Augusta II Mocnego
w Warszawie. Przewidziany na biskupstwo chełmińskie (1712), zmarł przed
prekonizacją – 9 V 1712. Został pochowany w Warszawie.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 5, Pattavi 1952, s. 156,
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Z. Atras, Ostatni wiek istnienia - likwidacja diecezji chełmskiej i przeniesienie siedziby biskupiej z Krasnegostawu do Lublina, „Nestor” 2010 nr 4, s. 20; K. Stołecki, Sylwetki biskupów
chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska, „Nestor” 2011 nr 3, s. 52-53; P. Mazur, Ludinghausen Teodor Wolf, [w:] Encyklopedia Chełma, t. 1, Ludzie, red. Z. Gardziński,
Z. Lubaszewski i in., Chełm 2011, s. 164.

ŁASZCZ Józef Antoni, h. Prawdzic (1704-1748), sufragan chełmski (1738-1741). Urodził się ok.
20 VII 1704 w Łaszczowie. Był synem
Aleksandra Michała, kasztelana i wojewody bełskiego, i Elżbiety Modrzew-

skiej. Naukę rozpoczął u jezuitów we
Lwowie, następnie w kolegium pijarów
w Warężu. Ojciec na jego rzecz zrzekł
się starostw grabowieckiego i jasielskiego oraz chorągwi pancernej, na którą
dostał w 1720 list przypowiedni, kon35

sens na cesję starostwa grabowieckiego
Tarle (1726). Był zaręczony z Franciszką Cetnerówną. Na krótko przed ślubem zrezygnował z godności świeckich
i obrał stan duchowny. Wybór ten był
dużym zaskoczeniem, wróżono mu
bowiem wielką karierę, do jakiej predysponowały go zdolności, wykształcenie i bogactwo. 24 III 1729 otrzymał
święcenia kapłańskie. Wybrano został
do rady przybocznej prymasa Potockiego. Posiadał liczne beneficja kościelne jako: kanonik gnieźnieński (1728),
krakowski (1729), poznański i wileński; kanclerz gnieźnieński (1732),
opat komendatoryjny hebdowskich
norbertanów. Był Przewodniczącym
Trybunału Koronnego (1730 i 1737).
Był związany ze stronnictwem Stanisława Leszczyńskiego. Nie przyjął
proponowanej przez prymasa T.A. Potockiego sufraganii gnieźnieńskiej (ok.
1737). 23 VI 1738 został mianowany biskupem tytularnym Antipatris
i sufraganem chełmskim. W związku
z zatwierdzeniem nominacji uzyskał
dyspensę od stopnia naukowego. Przyczynił się do odbudowy pałacu bisku-

piego, rozwoju kapituły i zakonów
oraz działalności charytatywnej. Troszczył się o biednych i opuszczonych,
organizował darmowe stołówki. Znany był ze wspierania klasztorów i kościołów. Szczególnie wspierał jezuitów,
w rodzinnym Łaszczowie wybudował
kościół i kolegium (1731). Prawdopodobnie przekazał znaczną sumę pieniędzy misjonarzom na powiększenie
seminarium duchownego w Krasnymstawie. Wspomagał redemptorystów
w Tomaszowie i Warszawie, reformatów w Rawie, pijarów w Warężu.
Uposażył cerkiew w Wasiłowie (1743).
W 1740 biskup kijowski Samuel Ożga
wystąpił o ustanowienie go swym koadiutorem. Po wyrażeniu zgody przez
Augusta III Stolica Apostolska mianowała go na ten urząd 7 VIII 1741.
Nominacja z Rzymu nadeszła na krótko przed jego śmiercią, nie zdążył już
objąć nowej funkcji. Był ostatnim
z Łaszczów Tuczapskich, a jego ogromny majątek (m.in. Łaszczów, Nabróż,
Tuczapy, Typin) odziedziczyła jedyna
siostrzenica Anna Elżbieta z Potockich
Potocka. Zmarł 31 I 1748.
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ŁUBIEŃSKI Kazimierz, h. Pomian (1652-1719), biskup chełmski
(1705-1710). Urodził się w Wielkopolsce. Był synem Zygmunta, chorążego
sieradzkiego, i Cecylii z Opackich, wojewodzianki dorpackiej. Jego bratem
był Bogusław, kasztelan sandomierski.
Dzięki pomocy biskupa krakowskiego
Andrzeja Trzebnickiego odbył studia
w Akademii Krakowskiej. Następnie
studiował w Rzymie, w jezuickim Collegium Romanum, gdzie uzyskał tytuł
doktora teologii. Po powrocie do kraju
został kanonikiem krakowskim (1675).
Otrzymał również prepozyturę w Czeladzi, kanonię sandomierską (1678)
oraz był kantorem wiślickim. Od 1678
był deputatem do Trybunału Lubelskiego. Biskup Stanisław K. Dąmbski
mianował go wikariuszem generalnym
diecezji krakowskiej. W 1700 został
wyznaczony przez tego samego biskupa
na sufragana krakowskiego. 3 I 1701
otrzymał nominację papieską, uzyskał
tytuł biskupa Heraklei. Sakrę biskupią
przyjął 6 III 1701 na Jasnej Górze. Po
śmierci biskupa Dąmbskiego kapituła
krakowska powołała go na administratora generalnego (24 XII 1700).
Po raz drugi został wyznaczony do
pełnienia tej funkcji po śmierci biskupa Jerzego Albrechta Denhoffa
(24 III 1702). Diecezją administrował
do 1710. 14 XII 1705 prekonizowany
na biskupstwo chełmskie, otrzymał
jednocześnie opactwo komendatoryjne czerwińskie (16 III 1706). W trosce
o kapitułę chełmską przekazał na jej
potrzeby probostwo hrubieszowskie.
Odnowił zniszczoną wojnami katedrę

krasnostawską oraz ufundował organy
i sprzęt liturgiczny. Kazimierz, zastawszy swoj�������������������������������
ą������������������������������
katedr�����������������������
ę����������������������
krasnostawsk���������
ą��������
z������
ł�����
upioną, przez inkursyą wojsk różnych, zajął
si������������������������������������
ę�����������������������������������
jej podniesieniem. Na cze���������
ść�������
dwunastu apostołów, pod których tytułem jest
zbudowana, oddał do niej dwanaście
srebrnych kielichów pozłoconych, apparat ko������������������������������������
ś�����������������������������������
cielny bogaty, sprawi��������������
ł�������������
organ, i wył���������������������������������������
o��������������������������������������
ż�������������������������������������
y������������������������������������
ł�����������������������������������
ca��������������������������������
ł�������������������������������
y ko���������������������������
ś��������������������������
ci������������������������
ół����������������������
posadzk��������������
ą�������������
pi����������
ę���������
kn�������
ą������
. S���
ł��
ynął z wymowy, słodyczy charakteru oraz
z miłosierdzia. Był on wielki jałmużnik.
Codziennie 30 ubogich karmił, a 12
ubogiej szlachty synków chował przy
Akademii Krakowskiej. Z dobroczynności słynął, stąd opiekunem ubogich
nazywany. Kocha�����������������������
ł����������������������
nauki, zach����������
ę���������
ca�������
ł������
i dopomagał tym, którzy im się oddawali.
W czasie kl�����������������������������
ę����������������������������
sk powszechnych, wojny, g���
ł��
odu, morowego powietrza, jeńców, sieroty,
klasztory wzorową miłością opatrywał.
Ojciec ubogich, opiekun dzieci, własnym
kosztem je wychowywa������������������
ł�����������������
i do szk��������
ół������
posyłał. 7 V 1710 został przeniesiony na
biskupstwo krakowskie. Uroczysty ingres odbył się 15 III 1711. Po objęciu
diecezji do 1716 przeprowadził jej staranną wizytację. W dniach 6-8 X 1711
zorganizował synod diecezjalny. W postanowieniach synodalnych m.in. przypomniano duchownym o obowiązku
rezydencji i zabezpieczono uposażenie
wikariuszy. W 1714 erygował semi37

narium księży misjonarzy lazarystów
w Lublinie, które zostało otwarte
w 1717. Propagował w diecezji kult
maryjny. W 1717 dzięki jego osobistym
staraniom odbyła się koronacja obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej. Troszczył się o wygląd katedry wawelskiej.
Odbudował zawaloną wieżę, ozdobił
ją barokowym hełmem oraz rozpoczął
modernizację jej wnętrza. Był jednym
z fundatorów mauzoleum Jana Kan-

tego w kościele św. Anny w Krakowie.
Prowadził szeroką działalność charytatywną. W latach głodu zasłynął jako
wielki jałmużnik. Wspierał materialnie
studiującą młodzież. Ufundował 12
stypendiów dla synów ubogiej szlachty
na odbycie studiów w Akademii Krakowskiej. Utrzymywał 12 kleryków
w krakowskim seminarium. Zmarł
11 V 1719 w Kielcach. Został pochowany w katedrze wawelskiej.
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ŁUBIEŃSKI Maciej, h. Pomian
(1572-1652), biskup chełmski (1621-1627), prymas Polski. Urodził się
2 II 1572 w rodzinnej posiadłości
Łubnej k. Sieradza. Był jednym z dziesięciorga dzieci Świętosława, dziedzica
dwóch wiosek pod Sieradzem, i Barbary Zapolskiej. Jego braćmi byli: Wojciech (1565-1640), Jan (1570-1617),
Stanisław (1574-1640) i Marcin
(†1651), rektor kolegium jezuickiego
w Kaliszu. Pierwsze nauki pobierał
w domu, a następnie uczył się w Sieradzu. Kolejnym etapem w edukacji były
szkoły jezuickie w Kaliszu. Przy wspar38

ciu finansowym opata wągrowieckiego
Wojciecha Zajączkowskiego kontynuował studia w kolegium jezuickim
w Poznaniu i Akademii Krakowskiej.
Dzięki rekomendacji biskupa Macieja Pstrokońskiego przez kilka lat był
zatrudniony w kancelarii podkanclerzego koronnego Jana Tarnowskiego.

Na koszt M. Pstrokońskiego wyjechał
na uzupełniające studia teologiczne
i prawnicze. Studiował w Niemczech
i we Włoszech. W l. 1605-1615 był
jednym z sekretarzy Zygmunta III
Wazy. Był bliskim współpracownikiem
biskupa M. Pstrokońskiego w Przemyślu (1601-1609). Wspomagał go
w zarządzaniu diecezją jako kanclerz
jego kurii. Otrzymał różne godności
i urzędy kościelne: kanonię poznańską
(1597) i gnieźnieńską (1600), prepozyturę łęczycką (1607), kanonię krakowską (1612) oraz zarząd nad kustodią
sandomierską (1614). Wszystkich tych
godności zrzekł się, gdy został z nominacji Zygmunta III komendatoryjnym
prepozytem miechowskim (1617).
Stał się faktycznym zwierzchnikiem
kongregacji. Odbył nowicjat i złożył śluby zakonne. Gorliwie troszczył
się o rozwój życia religijnego zakonu,
m.in. przeprowadził wizytacje i reformy administracyjne zakonu, wzmocnił
w nim karność. 11 Xl 1620 został mianowany przez króla biskupem chełmskim, zatwierdzenie papieskie otrzymał 17 V 1621. Sakrę biskupią przyjął
31 X 1621. Przeprowadził wizytację
diecezji oraz erygował sufraganię. Odbudował ko����������������������������
ś���������������������������
ci�������������������������
ół�����������������������
katedralny Krasnostawski, przez r����������������������������
óż��������������������������
ne wojny zdezelowany, prawie z fundamentów wyniósł, kaplicami
pobocznemi, i wieżą na froncie ozdobił,
sklepieniem zawarł, filarami utwierdził.
W Krasnostawie katedrę począł w roku
1622 z gruzów dźwigać, a dokonał tej
pracy roku 1628, jako świadczy wyryty
w tej ��������������������������������
ś�������������������������������
wi�����������������������������
ą����������������������������
tyni �����������������������
ł����������������������
aci�������������������
ń������������������
ski napis: �������
„������
Poznajesz, Wędrowcze, tę bazylikę? Niegdyś już

ogniem była zniszczona i od nowa ciężką
prac������������������������������������
ą�����������������������������������
wzniesiona zosta������������������
ł�����������������
a; run�����������
ęł���������
aby, gdyby nie Maciej Ł�����������������������
������������������������
ubie�������������������
ń������������������
ski, biskup che���
ł��
mski, prawie od fundamentów wzniósł był
j������������������������������������
ą�����������������������������������
, ze ś�����������������������������
������������������������������
cianami i kolumnami postawion����������������������������������
ą���������������������������������
, a tako�������������������������
ż������������������������
niedoko����������������
ń���������������
czonym sklepieniem, kaplicami pod cegłą, a na froncie
z wie�����������������������������
żą���������������������������
dobudowan�����������������
ą����������������
, ceg�����������
ł����������
ami pokryt�������������������������������������
ą������������������������������������
, a [wszystko] to dla wi������������
ę�����������
kszej chwały Bożej i na cześć wszystkich świętych.
W roku 1628” (tłum.: Alicja Stołecka).
18 VI 1624 przeprowadził synod diecezjalny w Krasnymstawie. Uchwały
synodu wprowadzały wiele zakazów,
m.in. udzielania chrztów w domach
prywatnych. 14 IV 1627 mianowany
przez papieża biskupem poznańskim.
Tam również przeprowadził wizytację
diecezji (1628-1630), przyczynił się
do odbudowy katedry oraz przeprowadził synod diecezjalny (1628). Zabiegał o urząd biskupa kujawsko-pomorskiego, na który otrzymał papieską
nominację 24 III 1631. Tutaj również
troszczył się o rozwój życia religijnego, wyposażył seminarium duchowne,
katedrę i odrestaurował pałac biskupi.
Odbył dwa synody diecezjalne (1634,
1641), nadał nowe statuty kapitule
włocławskiej. W Kruszwicy wystawił
pomnik ku czci pierwszych biskupów
kujawskich. Już w 1639 wystawiano go na urząd prymasa. 27 XI 1641
otrzymał arcybiskupstwo gnieźnieńskie. Prowadził ożywioną działalność
pasterską, mimo słabego zdrowia przeprowadzał wizytację w diecezji. Odbył
synody: archidiecezjalny w Uniejowie
(1643), prowincjonalny w Warszawie
(1647) i partykularny w Kamieniu
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k. Złotowa (1647). Był inicjatorem
ekumenicznego Colloquium charitativum w Toruniu (1644). Ufundował
kaplicę Matki Bożej na Jasnej Górze
(1644) i kilkadziesiąt kościołów. W życiu politycznym nie odegrał większej
roli, poświęcając się życiu religijnemu
i pracy duszpasterskiej. Trafną ocenę
wystawił mu Florian Bujdecki w łacińskiej biografii z 1752: Magis ecclesiasticus quam politicus – bardziej człowiek
Kościoła niż polityk. Zmarł w opinii
świętości. Został pochowany w Gnieźnie w rodzinnej kaplicy. Na marmurowym pomniku z alabastrowym popiersiem prymasa umieszczono napis
w języku łacińskim: Maciej Łubieński,
syn Świętosława i Barbary z Zapolic,
rodzony brat Stanisława, biskupa płockiego, Wojciecha, proboszcza pułtuskiego
i kanonika krakowskiego, Zofii Ksieni
Ołobockiej i Marcina, teologa Towarzystwa Jezusowego, na dworze Zygmunta
III bawiąc pobożnie, z niższych stopni
kapłaństwa i regenta kancelarii, proboszcz miechowski stróżów grobu Chrystusa, których regułę przyjął. Potem od
Grzegorza XV biskupem chełmskim,

a od Urbana VIII poznańskim, potem
włocławskim mianowany, na koniec od
Władysława IV wyniesiony na arcybiskupstwo gnieźnieńskie, prymasostwo
i księstwo Królestwa. Był on w najwyższej
czci Boga i w godnej podziwienia pokorze przykładem dla wszystkich, a z rzadkich nieskazitelności duszy kochanym
wielce. Ludwikę Marię, małżonkę króla koronował. Jana Kazimierza królem
ogłosił i koroną ozdobił. Bazylikę tę bliską upadku wzmocnił, przyozdobił i dochody jej powiększył. Wieżę południową
odbudował z fundamentów i blachą
pokrył miedzianą. Kościół, oblubienicę swoją, której ozdobę zawsze kochał,
ostatnią wolą zrobił swoim spadkobiercą. Na koniec Wojciechowi Łubieńskiemu, kasztelanowi sieradzkiemu, staroście
przedeckiemu, bratankowi Marcinowi
Starczewskiemu opactwa trzemeszeńskiego administratorowi referendarzowi
koronnemu i Andrzejowi Trzebnickiemu
podkanclerzemu, siostrzeńcom i egzekutorom testamentu, żal po sobie zostawiając, pełen dni i chwały umarł spokojnie
w Łowiczu roku pańskiego 1652 dnia
18 sierpnia.
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Wrocław-Warszawa-Kraków 1973, s. 491-493; J. Walkusz, Łubieński Maciej, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2006, kol. 577-578; L. Urbanowski, Życie Macieja Ł., arcybiskupa gnieźnieńskiego, Leszno 1854; Z. Szostkiewicz, Katalog biskupów obrządku łacińskiego przedrozbiorowej Polski, [w:] Sacrum Poloniae Millenium. Rozprawy, szkice, materiały
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MACIEJ ze Starej Łomży, h. Rawicz (ok. poł. XV w.-1505), dyplomata, biskup chełmski (1490-1505).
Był prawdopodobnie synem Trojana
i Anny, mieszczan łomżyńskich, pochodzenia szlacheckiego, właścicieli dóbr w
Starej Łomży na Mazowszu. Jego braćmi byli Mikołaj, Jan oraz prawdopodobnie Stanisław, Stefan i Jakub. Był
sekretarzem królewskim za panowania Kazimierza Jagiellończyka (14691479), w którego imieniu uczestniczył
w licznych misjach dyplomatycznych.
Był notariuszem w Przemyślu (1465),
proboszczem w Bóbrce (1469), Busku
i Kołomyi, pisarzem ziemskim halickim(1468), oraz kanonikiem lwowskim. W 1475 brał udział w misji dyplomatycznej do Kaffy (Teodozji). Jako
pierwszy przekaza������������������
ł�����������������
kr��������������
ó�������������
lowi Kazimierzowi wiadomość o detronizacji chana
Mengli Gireja (22 VI 1475). W imieniu króla badał sprawę sporu pomiędzy
Akademi���������������������������
ą��������������������������
Krakowsk�����������������
ą����������������
a biskupem krakowskim Janem Rzeszowskim. W 1482
mianowany biskupem kamienieckim,
prekonizowany 19 III 1483. Sakrę biskupią przyjął 3 XI 1484 w Busku. Do
diecezji sprowadził benedyktynów. Nadal aktywnie uczestniczył w życiu politycznym. Często przebywał na dworze
króla Kazimierza IV Jagiellończyka.
Brał udział w uroczystości złożenia
w Kołomyi królowi Kazimierzowi hołdu przez hospodara mołdawskiego Ste-

fana III Wielkiego. Jan
Długosz zapisał: król
polski Kazimierz, zgodnie z obyczajem i przysługującym mu prawem
monarszym, nada�����
ł����
biskupstwo kamienieckie pisarzowi swemu
Maciejowi z Łomży, plebanowi w Busku i kanonikowi lwowskiemu, mężowi
szlachetnego urodzenia herbu Rawicz,
rozsądnemu, obrotnemu i wymownemu,
średniego wzrostu, o czarnych włosach,
zrodzonemu z ojca i matki Anny, po kt��
órym mógł oczekiwać, że z jego pomocą
łatwiej będzie zatroszczyć się o budowę
murów i ufortyfikowanie zamku oraz
miasta Kamieńca. W sierpniu 1485 r.
Maciej bawi�������������������������
ł������������������������
we Lwowie w czasie bytności królewskiej i udał się wraz z królem
do Śniatyna, a w r. 1486 spotykamy go
przy królu w Wilnie. W latach nast���
ę��
pnych po rok 1489 stawał nieraz przed
sądem grodzkim i konsystorskim we Lwowie, głównie z powodu spraw dotyczących
swych parafii w Busku i Kołomyi, którą
to ostatnią zapewne już, jako biskup dla
pomnożenia dochodów otrzymał. W swej
dyecezyi zaznaczył działalność udzieleniem odpustów spalonemu kościołowi Dominikanów w Smotryczu (23.10.1487).
Nied�����������������������������������
ł����������������������������������
ugo jednak pozosta����������������
ł���������������
na stolicy kamienieckiej, gdyż już w początku 1488
r. zyskał nominację kr��������������
ó�������������
lewsk��������
ą�������
na biskupstwo chełmskie. W charaktrze elekta
chełmskiego przebywał w październiku
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1488 r. na dworze kr������������������
ó�����������������
lewskim w Korczynie, następnie w czerwcu 1490 na sejmie
w Krakowie. W 1488 mianowany przez
króla biskupem chełmskim. Skierowany tam bullą papieską 14 V 1490,
prawdopodobnie nadal administrował diecezją kamieniecką. Po objęciu
diecezji chełmskiej otrzymał od króla zezwolenie na przeniesienie stolicy
diecezji z Chełma do Krasnegostawu
(20 VI 1490). Kasper Niesiecki zapisał: Naprzód w Chełmie katedra tutejsza
go������������������������������������
ś�����������������������������������
ci���������������������������������
ł��������������������������������
a, ztamt������������������������
ą�����������������������
d j��������������������
ą�������������������
do Hrubieszowa wyniósł Paweł z Grabowy, biskup chełmski
(1473), a gdy i to miejsce, niezdało się
być z powagą jej, Maciej z Ł����������
�����������
om��������
ż�������
y infułat tuteczny do Krasnegostawu pomknął,
tak jednak, że imię biskupów chełmskich

przy sukcesorach jego, jak zawsze było, tak
i aż po dziś dzień zostało. Krasnystaw, aż
do zniesienia diecezji chełmskiej, był
stolicą biskupstwa. 12 VIII 1505 wraz
z kasztelanem sandomierskim odbierał
w imieniu króla Aleksandra Jagiellończyka przysięgę hołdowniczą od księcia
zamorskiego Janusza IV. W uznaniu
jego zasług otrzyma���������������
ł��������������
zapisy na dobrach ziemskich. Posiadał majętności
w powiatach: trembowelskim, halickim
i krasnostawskim oraz w ziemi wizkiej
na Mazowszu (w Gdańsku nabył dom).
Otrzymywał również stałą pensję
z żup drohobyckich i przemyskich.
Przeniósł Sawin z prawa polskiego
i ruskiego na niemieckie. Zmarł przed
12 IX 1505.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii aevi sive summorum pontificum, t. 2,
Monasterii 1914, s. 115, 126; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 133; I. Sułkowska-Kuraś, Maciej ze Starej Łomży,
[w:] Polski słownik biograficzny, t. 19, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974,
s. 36-37; P. Janowski, Maciej ze Starej Łomży, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 11,
Lublin 2006, kol. 713; A. Rybak, Dzieje ziemi chełmskiej. Kalendarium, Chełm
1998, s. 34; M. Kokosiński, Chełmska diecezja łacińska 1359-1807, „Pro Patria”
2002, nr 6, s. 9; K. Dębiński, Chełmska Rz.-Kat. Diecezja Obrządku Łacińskiego,
„Kalendarz Lubelski” 1914, s. 19; W. F. Pawelec, Biskupstwo chełmskie. Szkic historyczny, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 1933 nr 9, s. 324; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska, „Nestor” 2010
nr 4, s. 26, 34-35; P. Mazur, Maciej ze Starej Łomży, [w:] Encyklopedia Chełma, t.
1, Ludzie, red. Z. Gardziński, Z. Lubaszewski i in., Chełm 2011, s. 171.

MACIEJOWSKI Samuel, h. Ciołek (1499-1550), biskup chełmski
(1539-1541). Urodził się 15 I 1499.
Był synem Bernarda, kasztelana lubelskiego, i Jadwigi Podlodowskiej. Pochodził z Maciejowic w województwie
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sandomierskim. Przed 1518 przyjęty
do kancelarii królewskiej jako notariusz. Zyskał uznanie i zaufanie biskupa Piotra Tomickiego. W 1521 otrzymał kanonię sandomierską, a później
prepozyturę lubelską (1523). W latach
1524-1529 studiował filozofię i retorykę w Padwie i Bolonii. Po powrocie do
kraju został sekretarzem królewskim.
Otrzymał również liczne beneficja kościelne: kanonię krakowską i kielecką
(1530), kanonię gnieźnieńską (1531),
probostwo w Kostrzyniu (1533-1536)
i w Gołębiu (1537-1541), dziekanię
krakowską (1538). 29 VIII 1537 został
mianowany sekretarzem wielkim koronnym, był faktycznym kierownikiem
kancelarii królewskiej. W I 1539 został
podkanclerzym koronnym. Uczestniczył w licznych misjach dyplomatycznych. Kandydował na biskupstwo
przemyskie, jednakże został mianowany 17 X 1539 biskupem chełmskim.
Zygmunt I występował o biskupstwo krakowskie dla niego. Ze względu jednak na wpływy królowej Bony
22 VIII 1541 został przeniesiony początkowo na biskupstwo płockie, a dopiero 15 X 1545 wybrany przez kapitułę
na biskupa krakowskiego, zatwierdzony przez papieża 19 I 1546. Uroczysty

ingres odbył się 4 IV 1546. 4 IV 1547
otrzymał pieczęć wielką, został kanclerzem wielkim koronnym. Zygmunt
August starał się o kapelusz kardynalski
dla niego, jednak śmierć biskupa położyła kres tym planom. Był w opozycji
politycznej do królowej Bony, bronił
małżeństwa Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłłówną. W IX 1547 przeprowadził synod diecezjalny w Wiślicy.
W tym samym roku w zastępstwie za
chorego prymasa przewodniczył w synodzie prowincjonalnym w Łęczycy.
Po zakończeniu synodu wraz z S. Hozjuszem, będąc u prymasa Dzierzgowskiego w Łowiczu, zredagowali list do
papieża, w którym podkreślali potrzebę
reformy Kościoła i wyrażali pragnienie,
by sobór ułatwił pojednanie z odstępcami od wiary. Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli humanizmu
wśród polskiego episkopatu. Hojny
mecenas literatów i uczonych. Spośród
biskupów krakowskich był ostatnim
prawdziwym mecenasem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niestety nie udało
mu się dokonać zasadniczej odnowy
uczelni, nie zreformował programu
i nie podniósł uposażeń profesorskich.
Zmarł 26 X 1550 w Krakowie. Został
pochowany w katedrze wawelskiej.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 3, Monasterii 1923,
s. 180, 196, 294; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa
1992, s. 133; W. Dworzaczek, Maciejowski Samuel, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 19,
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, s. 64-69; Redakcja, Maciejowski Samuel, [w:]
Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2006, kol. 720-721; A. Rybak, Dzieje ziemi chełmskiej. Kalendarium, Chełm 1998, s. 42; K. Dębiński, Chełmska Rz.-Kat. Diecezja Obrządku Łacińskiego, „Kalendarz Lubelski” 1914, s. 19; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska, „Nestor” 2010 nr 4, s. 37-38; P. Mazur,
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OKĘCKI Antoni Onufry, h. Radwan (1729-1793), biskup chełmski
(1771-1780). Urodził się 13 VI 1729
w Kobylinie. Był synem Jakuba, stolnika warszawskiego, i Katarzyny z Grzybowskich. Naukę pobierał w seminarium Księży Misjonarzy w Warszawie.
Po święceniach został sekretarzem
biskupa poznańskiego Teodora Czartoryskiego. Otrzymał liczne beneficja
kościelne: kanonię poznańską (1757),
probostwo we Włoszakowicach, kustodię poznańską (1761), kanonię warszawską (1762), kanonię gnieźnieńską
(1764). 27 IV 1767 uzyskał doktorat
obojga praw w Akademii Krakowskiej.
W tym samym roku został oficjałem
warszawskim T. Czartoryskiego, prepozytem kolegiaty kaliskiej i prepozytem kapituły katedralnej w Krakowie.
W 1768 otrzymał prepozyturę poznańską. W 1770 został przedstawiony przez
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na biskupstwo chełmskie. Nominację papieską otrzymał 4 III 1771,
a sakrę biskupią przyjął 14 IX 1771.
Po objęciu katedry w Krasnymstawie opublikował Epistola pastoralis ad
clerum diaecesis Chełmensis (Skierbieszów 1771). W liście tym przedstawił
przepisy o obowiązkach duchownych.
Wykazywał dużą troskę o podniesienie
poziomu umysłowego duchowieństwa.
Wydał rozporządzenie Universo Clero,
Seculari et Regulari totius diaecesis (Zamość 1778), w którym były zawarte
materiały do egzaminów kapłańskich.
W 1772 nastąpił pierwszy rozbiór
Polski. Diecezja che������������������
ł�����������������
mska liczy�������
ł������
a wów-
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czas 88 parafii w dziesięciu dekanatach, 129 kościołów, jedną kolegiatę,
22 zakony męskie (320 zakonników),
trzy zakony żeńskie (40 zakonnic), dwa
seminaria (12 alumn�������������
ó������������
w w Krasnymstawie i 3 w Zamościu), 150 księży diecezjalnych i ok. 82 tys. wiernych. Rozbiór Polski podzielił diecezję: siedem
dekanatów (50 parafii oraz kolegiata
zamojska) znalaz��������������������
ł�������������������
o si���������������
ę��������������
w zaborze austriackim i zosta�������������������
ł������������������
y wcielone do diecezji przemyskiej. Okrojona diecezja
che��������������������������������
ł�������������������������������
mska pozosta�������������������
ł������������������
a w Rzeczypospolitej. Z trzech pozosta������������������
ł�����������������
ych przy niej dekanat���������������������������������
ó��������������������������������
w (che��������������������������
ł�������������������������
mski, krasnostawski i lubomelski) zrobiono cztery. 11 IV 1775
został wyznaczony do Rady Nieustającej, był przewodniczącym Departamentu Policji. Biskup poznański Andrzej Stanisław Młodziejowski wybrał
go na swego koadiutora i po nominacji
papieskiej (29 V 1775) Okęcki objął
tę funkcję, zachowując jednocześnie
biskupstwo chełmskie. Po śmierci biskupa Młodziejowskiego (20 III 1780)
objął biskupstwo poznańskie. Odbył
ingres do kościoła św. Jana w Warszawie
i za przykładem swoich poprzedników
używał tytułu „biskupa poznańskiego
i warszawskiego”. 31 III 1780 otrzymał urząd podkanclerzego koronnego,

a kilka miesięcy później został mianowany kanclerzem koronnym (17 XI
1780). W 1781 rozpoczął i zarządził
wizytację w całej diecezji poznańskiej
przez swoich delegatów. Do gmachu
dawnej Akademii Lubrańskich przeniósł seminarium duchowne. Zarząd
nad seminarium powierzył księżom
misjonarzom, których sprowadził z
Warszawy. Zaangażował się w odbudowę katedry poznańskiej, która została
zniszczona przez pożar (1772) i przez
zawalenie się wieży (1790). Dążył do
uregulowania kwestii żebractwa w
swojej diecezji. Wydał drukiem Uwagi
obywatelskie nad żebrakami (Warszawa
1782) oraz List okólny do całej diecezji poznańskiej o wielkich obowiązkach
jałmużny (Warszawa 1786). Apelował do wiernych, aby umieli odróżnić
biednych potrzebujących pomocy od
próżniaków i włóczęgów. Przywrócił praktykę wspólnych rekolekcji dla
duchowieństwa, która była nakazana
przez wcześniejsze synody diecezjalne.

Wydał i rozprowadził do wszystkich
kościołów parafialnych w diecezji Rekolekcje dla duchownych (Warszawa
1783). W 1786 wycofał się z życia politycznego i złożył godności państwowe. Król Stanisław August, doceniając
jego zasługi dla państwa polskiego, 19
VI 1773 nadał mu Order św. Stanisława, a 27 XII 1776 odznaczył Orderem Orła Białego. Adam Naruszewicz
napisał panegiryk: Odę XX do Antoniego Okęckiego, Biskupa chełmskiego.
W dzień iego konsekracyi. Czyliś życie
prywatny osobne prowadzi�������������
ł������������
; Czyli�����
ś����
s��
ądził, czy mówił publicznie, czy radził;
Każdy nieuprzedzony mylnem zdaniem
żadnem; Przyzna, żeś dobrym ziomkiem,
kap����������������������������������
ł���������������������������������
anem przyk�����������������������
ł����������������������
adnym; Ż��������������
���������������
e�������������
ś������������
jako w ukaraniu występnych stateczny; Jak miły w
obcowaniu, tak względny i grzeczny;
Gorliwy bez zapału, na ubogich hojny;
We wszystkich sprawach mądry, baczny
i przystojny. Zmarł 15 VI 1793 w Warszawie. Został pochowany w kościele
św. Jana w Warszawie.
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H. Dymnicka-Wołoszyńska, Okęcki Antoni, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 23, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978, s. 658-661; A. Rybak, Dzieje ziemi chełmskiej.
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Łacińskiego, „Kalendarz Lubelski” 1914, s. 20; W. F. Pawelec, Biskupstwo chełmskie. Szkic
historyczny, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 1933, nr 9, s. 320; Z. Atras, Ostatni
wiek istnienia - likwidacja diecezji chełmskiej i przeniesienie siedziby biskupiej z Krasnegostawu do Lublina, „Nestor” 2010 nr 4, s. 23; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich
i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska, „Nestor” 2011 nr 3, s. 56-57; P. Mazur, Okęcki
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OLSZAŃSKI Józef (?-ok. 1738),
sufragan chełmski (1727-1738). Był
synem Mikołaja Baltazara, chorążego, a następnie kasztelana wołyńskiego, rotmistrza królewskiego, i Teresy
z Wielhorskich kasztelanki wołyńskiej
herbu Kierdej. Pełnił obowiązki proboszcza w Łucku. 25 VI 1727 został

mianowany biskupem tytularnym
Serra i sufraganem chełmskim. Sakrę
biskupią przyjął w 1728. Był kanonikiem gnieźnieńskim (1730-1732),
proboszczem i administratorem diecezji łuckiej, infułatem ołyckim. Zmarł
w Łucku i tam został pochowany.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 5, Pattavi 1952, s. 354; P.
Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 154; Z. Atras,
Ostatni wiek istnienia - likwidacja diecezji chełmskiej i przeniesienie siedziby biskupiej z Krasnegostawu do Lublina, „Nestor” 2010 nr 4, s. 22; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska, „Nestor” 2011 nr 4, s. 23; P. Mazur, Olszański Józef, [w:] Encyklopedia Chełma, t. 1, Ludzie, red. Z. Gardziński, Z. Lubaszewski i in.,
Chełm 2011, s. 204.

PAWEŁ z Grabowa (Grabowski), h. Powała (po 1410-1479), biskup chełmski (1463-1479). Urodził
się w Grabowie prawdopodobnie po
1410. Był synem Mikołaja. Pochodził
z rodziny Grabowskich o przydomku
Goetzendorf własnego herbu Zbiświcz,
jednej z rodzin polskich osiadłych we
wsi Grabowo w ziemi człuchowskiej
na Pomorzu, która została nadana jego
przodkom przez wielkich mistrzów
krzyżackich w XIV w. Po służbie wojskowej i studiach w Akademii Krakowskiej przebywał na dworze królewskim.
Jako rycerz brał udział w bitwie pod
Warną (1444). Dostał się do niewoli
tureckiej, z której z kilku towarzyszami
(m. in. z Grzegorzem z Sanoka i Janem
Rzeszowskim) udało się im szczęśliwie
zbiec: Z Polaków pojmanych w Turczech,
za dziwną sprawą miłego Boga chytrze
uszli poganom. Wskutek uczynionego z tej
okazji ślubu poświęcenia się służbie Bożej,
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wszyscy trzej wst������������������������
ą�����������������������
pili do stanu duchownego i doszli z czasem do biskupich godności.
Grzegorz z Sanoka umarł arcybiskupem
lwowskim, Jan Rzeszowski - biskupem
krakowskim, a Paweł Grabowski, który
przez d������������������������������
ł�����������������������������
ugi czas by������������������
ł�����������������
sekretarzem Kr��
óla Kazimierza Jagiellończyka do spraw
pruskich, został biskupem chełmskim.
Po przyjętych święceniach kapłańskich
pełnił na dworze królewskim urząd
pisarza skarbu. Został archidiakonem
lubelskim i kanonikiem krakowskim,
następnie kanonikiem poznańskim
i proboszczem w Brześciu Kujawskim.
21 IX 1454 został podskarbim nadwornym. 14 VI 1463 został ordynariuszem
chełmskiej diecezji łacińskiej. Sakrę biskupią przyjął 29 VII 1464 w Brześciu
Kujawskim. Jego pomysłem było przeniesienie stolicy biskupiej z Chełma
do Hrubieszowa. Chełm, jak twierdził
Długosz: jest w zupełnym upadku i należałoby ją przenieść do Hrubieszowa,

miasta o większej liczbie ludności i lepiej
urządzonego. 28 IV 1473 otrzymał od
króla Kazimierza Jagiellończyka przywilej na to przedsięwzięcie. Nie udało
mu się tego zamiaru zrealizować. Praw-

dopodobnie w 1472 założył miasteczko Pawłów w dobrach biskupich na
gruncie wsi Łyszcz. Zmarł 18 II 1479
w Skierbieszowie. Został pochowany
w katedrze chełmskiej.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii aevi sive summorum pontificum, t. 2, Monasterii 1914, s. 126; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa
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nr 6, s. 9; W. F. Pawelec, Biskupstwo chełmskie. Szkic historyczny, „Wiadomości Diecezjalne
Lubelskie” 1933, nr 9, s. 323; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska, „Nestor” 2010 nr 4, s. 33; P. Mazur, Paweł z Grabowa, [w:]
Encyklopedia Chełma, t. 1, Ludzie, red. Z. Gardziński, Z. Lubaszewski i in., Chełm 2011,
s. 217.

PIASECKI Paweł, h. Janina (15791649), historyk, biskup chełmski
(1641-1644). Urodził się 17 X 1579
we wsi Wzdół w Sandomierskiem lub
Piaski w Lubelskiem. Był synem Sebastiana i Katarzyny z Gromadzkich.
W 1956 rozpoczął studia w Akademii
Krakowskiej. W latach 1598-1600 kontynuował naukę w Rzymie. Po powrocie
do kraju przyjął święcenia (ok. 1601)
i przebywał na dworze biskupa poznańskiego Wawrzyńca Goślickiego. Z jego
protekcji otrzymał kanonię poznańską
(1605). Po śmierci biskupa Goślickiego wyjechał na dalsze studia za granicę. Studiował w akademii jezuickiej
w Ołomuńcu, na uniwersytetach w Pradze i Wiedniu. W 1608 rozpoczął studia prawnicze w Rzymie. 19 VII 1610
otrzymał tytuł doktora obojga praw
i tytuł protonotariusza apostolskiego.
We Włoszech wydał pracę Praxis epi-

scopalis (Wenecja 1611), która miała
kilka wznowień. Po powrocie do kraju
zjednał sobie względy marszałka wielkiego koronnego Zygmunta Myszkowskiego, dzięki któremu uzyskał tytuł
sekretarza króla Zygmunta III. Otrzymał następujące beneficja kościelne:
kanonię warszawska (1613), probostwo
w Chrobrzu, archidiakonat lubelski,
archidiakonat warszawski (1616), kanonię łęczycką (1621), prepozyt kaliski
(1622), prepozyt sandomierski (1623),
opactwo komendataryjne cystersów
w Mogile (1624). Administrował diecezją warmińską w imieniu małolet47

niego królewicza Jana Olbrachta Wazy
oraz diecezją wrocławską w imieniu
małoletniego królewicza Karola Ferdynanda Wazy. W 1624 został opatem cystersów w Mogile k. Krakowa.
20 XII 1627 mianowany biskupem
kamienieckim. Sakrę biskupią przyjął
16 VII 1628. Przeprowadził wizytację swojej diecezji. Ujemną i złośliwą
charakterystykę biskupa Piaseckiego,
zarówno jako człowieka, jak i duchownego, zamieścił nuncjusz papieski Honorat Visconti w sprawozdaniu do Rzymu z 15 VII 1635. 27 XI 1641 P. Piasecki był prekonizowany na biskupstwo
chełmskie. Uroczysty ingres odbył
się 18 III 1642. W Krasnymstawie
12 IV 1644 odbył się synod diecezjalny,
podczas którego omówiono m.in. stosunki z obrządkiem greckokatolickim,
działalność zakonów na terenie diecezji,
stosunki chrześcijan z Żydami i Ormia-

nami, kumulację beneficjów kapitulnych z duszpasterskimi. 6 VIII 1644
król Władysław IV przedstawił go na
ordynariusza przemyskiego, co zostało
zatwierdzone przez papieża 28 XI 1644.
Rządy w nowej diecezji objął w II 1646.
W 1645 w Krakowie wydał swoje główne dzieło Chronica gestorum in Europa singularium (571-1648). Jeszcze za
jego życia kronika miała trzy wydania.
W opinii Joachima Lelewela Kronika
Piaseckiego w Krakowie 1645 i Amszterdamie 1648 wydana, jest pochlebstwem
nieskażona, a wiele godnych zastanowienia wiadomości obejmująca, szczerością,
zwięzłością, przyjemnością układu i męzką swobodą. Swoje poglądy polityczne
przedstawił w pracy Responsum de absoluto dominio, którą opublikował dopiero W. Czapliński w „Archiwum Literackim” w 1972. Zmarł 1 VIII 1649
w Mogile i tam został pochowany.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 4, Monasterii 1935, s. 130,
147, 288; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992,
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PILCHOWSKI Adam, h. Rogala (?-1585), biskup chełmski (15781585). Pochodził z niezamożnej
rodziny z Pilchowa w powiecie wyszogrodzkim. Odbył studia w Akademii
Krakowskiej. W młodości zatrudniony
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w dobrach królowej
Bony, był pisarzem
i rewizorem jej dóbr
na Podlasiu. Królowej
zawdzięczał początki
kariery
duchownej.

Był proboszczem w Luszynie i Sierpcu,
otrzymał kanonię warszawską (1546),
probostwo w Zakroczmiu (1548)
i w Wiznie (1550). Po wyjeździe królowej Bony przebywał na dworze Zygmunta Augusta. Został sekretarzem
królewskim oraz pełnił obowiązki rewizora dóbr królewskich na Podlasiu
(1561-1564). Wdzięczny król przekazał mu kolejne beneficja kościelne:
kanonię wileńską (1563), prepozyturę
warszawską (1565), kanonię płocką
(1568), a także probostwo w Grodnie
i Zambrowie. W 1576 został mianowany referendarzem koronnym. Pracował nad porozumieniem pomiędzy
szlacht��������������������������
ą�������������������������
a duchowie��������������
ń�������������
stwem w sprawie dziesięcin (1578). W 1579 został

pierwszym prezydentem nowo utworzonego Trybunału Koronnego w Warszawie. 16 VI 1578 prekonizowany na
biskupstwo chełmskie. Diecezja znajdowała się w bardzo złym stanie. Brak
było duchownych i kościołów. Krótko
przed objęciem urzędu spłonęła katedra w Krasnymstawie. Troszczył się
o powiększenie uposażenia ubogiej diecezji. Odbudował kościoły w Chełmie
i Krasnymstawie. 26 III 1581 odbył się
synod diecezjalny w Kranymstawie, na
którym omówiono sprawy dyscypliny
duchowieństwa oraz zasady przyjmowania z powrotem na łono Kościoła
odstępców od wiary i schizmatyków.
Zmarł w 1585. Został pochowany
w kościele św. Jana w Warszawie.
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s. 164; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 164;
H. Kowalska, Pilchowski Adam, w: Polski słownik biograficzny, t. 26, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981, s. 246-248; A. Rybak, Dzieje ziemi chełmskiej. Kalendarium, Chełm 1998, s. 52; K. Dębiński, Chełmska Rz.-Kat. Diecezja Obrządku Łacińskiego,
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PSTROKOŃSKI Stanisław, h.
Poraj (ok. 1591-1657), jezuita, biskup
chełmski (1644-1657). Pochodził
z Burzenina, w ziemi sieradzkiej. Był
synem Jana, kasztelana wieluńskiego,
i Katarzyny z Tarnowskich. Naukę
rozpoczął u jezuitów w Poznaniu. Następnie studiował na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Studia kontynuował za
granicą, m.in. w Padwie. 7 IX 1613
w Rzymie wstąpił do zakonu jezuitów.
W XI 1615 już jako kleryk udał się do
Kalisza, gdzie studiował fizykę i metafizykę Arystotelesa oraz matematykę

i astronomię. W latach
1617-1618 był nauczycielem gramatyki
w Kaliszu. Natomiast
w l. 1618-1619 uczył
matematyki w kolegium poznańskim. W 1619 rozpoczął
studia teologiczne w Poznaniu, ale ich
nie ukończył. Trzy lata później przyjął
święcenia kapłańskie. W l. 1623-1625
uczył matematyki w Studium Filozoficznym w Kaliszu. W l. 1626-1627
przebywał w Lublinie. W l. 1627-1630
był dyrektorem szkoły w Sandomie49

rzu i spowiednikiem ksieni benedyktynek. W IX 1630 został wybrany na
spowiednika królewicza Władysława.
Na stanowisku tym pozostał także po
elekcji Władysława na króla Polski.
Z racji swojego stanowiska stale towarzyszył królowi, także w podróżach
zagranicznych. Wstąpienie królewicza
Jana Kazimierza do zakonu jezuitów
(1643) wywołało gniew Władysława
IV na jezuitów warszawskich. Pstrokoński zdecydował się wystąpić z zakonu, co przyczyniło się do wzmocnienia
jego pozycji na dworze królewskim.
Od króla otrzymał prepozyturę płocką (1644). W XII 1644 król mianował
go biskupem chełmskim. 19 III 1645
w Warszawie przyjął sakrę biskupią
z rąk prymasa Macieja Łubieńskiego.
Jego działalność duszpasterska miała
przede wszystkim charakter pomocy
charytatywnej, troszczył się o rozwój
szpitali i przytułków. Wspierał ubogie
kościoły i parafie. W Burzeninie ufun-

dował barokowy kościół św. Wojciecha i św. Stanisława (1642-43), który
osobiście poświęcił (1647). 4 V 1646
król przekazał mu opactwo tynieckie.
Uroczysty ingres odbył się dopiero
21 X 1646. Nowo mianowany biskup
nadal bardzo często przebywał na dworze królewskim. Był w Mereczu i towarzyszył królowi w ostatnich chwilach
jego życia. Władysław IV wyznaczył
go na jednego z egzekutorów swego
testamentu. W dniu swojej śmierci
król złożył na jego ręce swój testament
(20 VI 1648). Po zwycięstwie pod
Beresteczkiem, które przypisywano
wstawiennictwu św. Stanisława Kostki,
starał się o przyspieszenie jego procesu kanonizacyjnego. Był fundatorem
kościoła w rodzinnym Burzeninie,
który osobiście konsekrował w 1647.
Podczas najazdu szwedzkiego schronił
się na Węgry, gdzie umarł 17 VI 1657
w Segedynie. Pochowany został w podziemiach kościoła w Burzeninie.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 4, Monasterii 1935,
s. 147; P. Szczaniecki, Pstrokoński Stanisław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 29, Kraków-Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986, s. 275-277; P. Nitecki, Biskupi
Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 173; A. Rybak, Dzieje ziemi
chełmskiej. Kalendarium, Chełm 1998, s. 65; M. Kokosiński, Chełmska diecezja łacińska 1359-1807, „Pro Patria” 2002, nr 6, s. 10; K. Dębiński, Chełmska Rz.-Kat. Diecezja
Obrządku Łacińskiego, „Kalendarz Lubelski” 1914, s. 20; K. Stołecki, Sylwetki biskupów
chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska, „Nestor” 2011 nr 2, s. 31-32; P. Mazur, Pstrokoński Stanisław, [w:] Encyklopedia Chełma, t. 1, Ludzie, red. Z. Gardziński,
Z. Lubaszewski i in., Chełm 2011, s. 235.

50

RÓŻYCKI Jan, h. Doliwa (16031669), biskup chełmski (1667-1669).
Urodził się w 1603 w dobrach rodzinnych – Różyce Wielkie, w byłym woj.
łęczyckim, jako syn Stanisława, podwojewodziego łęczyckiego, i Jadwigi
z Moszczeńskich. Filozofię poznawał
w kolegium jezuickim w Kaliszu. Studia
teologiczne odbył w Poznaniu. Natomiast prawo rzymskie i kanoniczne studiował na uniwersytecie w Lowanium
w Belgii. W 1631 przyjął święcenia kapłańskie. Już przed 1636 został prepozytem w Śremie i Kościanie. W 1639
znalazł się na dworze biskupa poznańskiego Andrzeja Szołdrskiego. Zasłynął
jako wybitny kaznodzieja panegirysta.
Wygłosił m.in. mowę na pogrzebie prymasa Jana Ważyka (5 VII 1638). Przed
1643 otrzymał probostwo w Miejskiej
Górce. W 1643 mianowano go sekreta-

rzem królewskim. Przez
pewien czas był także
kaznodzieją na dworze
królewskim. W następnych latach otrzymał kolejne beneficja
kościelne: kanonię poznańską (1646), prepozyturę kolegiaty
w Klimontowie (1648), prepozyturę
w Zwoleniu, prepozyturę gnieźnieńską
(1658). W 1663 został administratorem opactwa benedyktynów w Mogilnie. Po śmierci prymasa Wacława
Leszczyńskiego stał się administratorem
diecezji gnieźnieńskiej. 7 IV 1667 król
Jan Kazimierz mianował go biskupem
chełmskim, zaś 14 XI 1667 został prekonizowany przez papieża Klemensa IX.
Uroczysty ingres odbył się 6 VI 1668
w Krasnymstawie. Zmarł 4 VI 1669. Pochowano go w katedrze gnieźnieńskiej.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 5, Pattavi 1952, s. 156;
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SKARSZEWSKI Wojciech Józef
Marcin, h. Leszczyc (1742-1827),
biskup chełmski (1790-1805), prymas Królestwa Polskiego. Urodził się
23 IV 742 w Janowie na Kujawach,
jako syn Marcina i Marianny (v. Marii)
z Szymborskich. Pochodził z zamożnej
rodziny szlacheckiej. Pierwsze nauki
pobierał u jezuitów w Kamieńcu i we

Lwowie. Prawdopodobnie studiował
w Rzymie. 10 V 1773 uzyskał doktorat
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prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Naukę teologii podjął w seminarium
duchownym w Warszawie. Jeszcze jako
kleryk otrzymał kanonię kamieniecką.
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1776.
Biskup włocławski Józef Rybiński mianował go audytorem i sędzią generalnym swojej diecezji (1777). Otrzymał
liczne beneficja kościelne: kanonika,
scholastyka i prepozyta wolborskiego, kanonika włocławskiego (1779),
archidiakona pomorskiego (1780),
koadiutora probostwa w Gołębiu,
proboszcza w Raciążu i w Niesułkowie (1784), prepozyta włocławskiego
(1782), oficjała pomorskiego, proboszcza i oficjała gdańskiego. W 1787 król
Stanisław August powołał go na stanowisko sekretarza Rady Nieustającej,
zaś 15 X 1790 mianował biskupem
chełmsko-lubelskim. Prekonizowany
29 XI 1790, sakrę biskupią przyjął
6 II 1791 w Warszawie z rąk biskupa
Antoniego O. Okęckiego. 28 II 1791
audytorem diecezji mianował ks. Jana
Pawła Woronicza. 15 I 1792 w Warszawie wydał statut diecezji chełmsko-lubelskiej. Kierując się nim, zdecydowanie bronił kościelnego prawa
małżeńskiego. Duchowieństwo swojej
diecezji zobowiązał do corocznych pięciodniowych rekolekcji. Proboszczom
nakazał zakładanie szkół parafialnych,
w których uczono katechizmu, czytania, pisania i rachunków. W Lublinie
zreorganizował seminarium duchowne. W 1792 przystąpił do konfederacji targowickiej. 26 XI 1793 otrzymał
nominację na podkanclerzego koronnego. Brał udział w sejmie grodzień52

skim, podczas którego zaznaczył się
jako zwolennik Rosji, a po uchwaleniu
traktatu rozbiorowego otrzymał od carycy Katarzyny II, tytułem nagrody,
krzyż z topazem i sygnet z brylantem.
Podczas insurekcji kościuszkowskiej
(1794), za przystąpienie do konfederacji targowickiej, otrzymał karę śmierci.
Jedynie interwencja naczelnika Kościuszki uratowała go od surowej kary,
którą zamieniono na dożywotnie więzienie. Po zdobyciu Warszawy przez
Suworowa został uwolniony z więzienia. Początkowo przebywał w tym
mieście. Do diecezji powrócił w 1796,
gorliwie oddając się pracy duszpasterskiej. W l. 1799-1801 przeprowadził
wizytację części kościołów. W wyniku
porozbiorowych zmian granic musiał
obsługiwać niektóre okoliczne diecezje,
odcięte od swoich biskupów. W 1805
Pius VII zniósł diecezję chełmską. Na
jej miejsce erygował lubelską, mianując Wojciecha Skarszewskiego jej
pierwszym biskupem (23 IX 1805),
który przeniósł do Lublina kapitułę
katedralną z Krasnegostawu oraz swoją
rezydencją z Kumowa. W 1816 poparł
założone w Lublinie Towarzystwo Dobroczynności. 12 VII 1824 został prekonizowany przez papieża Leona XII
na arcybiskupstwo warszawskie. Uroczysty ingres odbył się 17 X 1824. Podczas swego zwierzchnictwa założył Seminarium Główne w Warszawie, które
podlegało wyłącznie arcybiskupowi.
Był autorem licznych prac: Prawdziwy
stan duchowieństwa w Polsce (Warszawa
1776), Uwagi polityczne imieniem stanu duchownego do zbioru praw polskich

podane (Kalisz 1778), List plebana do
korespondenta warszawskiego (1788),
Odpowiedź plebana na nowe zarzuty
przeciwko duchowieństwu polskiemu
(Warszawa 1789), Respons Księdza Plebana do Korespondenta Warszawskiego
(1789), Kalkulacja pożytków Rzeczypospolitej z odebranego na Skarb funduszu biskupstwa krakowskiego (1790),
Odezwa do Polaków (1790), Rozporządzenie pasterskie na diecezję chełmską
i lubelską (Warszawa 1792), Rekolekcje
dla duchowieństwa diecezji chełmskiej

i lubelskiej (Warszawa 1792), Skutkiem nowej filozofii spokojności krajowej
grożące (1793), list pasterski Zalecenie
suplikacji i czterdziestogodzinnego nabożeństwa z okazji Aktu Powstania Narodowego (Warszawa 1794), Expositio iurium cleri Latini (1820), O małżeństwie
(1818), O władzy duchownej (1820).
7 IX 1787 otrzymał Order św. Stanisława, zaś 1 VI 1791 – Order Orła
Białego. Zmarł 12 VI 1827 w Warszawie. Został pochowany w katedrze
warszawskiej.
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STAROŹREBSKI (vel Sobiejuski)
Wojciech, h. Dołęga (ok. 1517-1580),
biskup chełmski (1562-1577). Pochodził z rodziny osiadłej w byłych województwach inowrocławskim i płockim,
która od dziedziczonych majątków
Staroźreby i Sobiejuchy pisała się Staroźrebskimi lub Sobiejuskimi. Syn Wojciecha i Elżbiety z Łękowskich. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Następnie odbył studia w Padwie i Bolonii, gdzie uzyskał doktorat. Otrzymał

liczne beneficja kościelne: kanonię płocką
(1541), kanonię gnieźnieńską (1546), archidiakonię dobrzyńską
(1553), kanonię krakowską (1555), kanonię sieradzką (1558), kanonię włocławską; miano kustosza sandomierskiego
(1559), archidiakona krakowskiego
(1559). Był sekretarzem królewskim
(1547). Z polecenia Zygmunta Stare53

go odbył nieoficjalną misję do Rzymu.
W 1552, wraz z kancelarią, towarzyszył Zygmuntowi Augustowi w podróży do Prus. Podpisał akt inkorporacji
Podlasia, Wołynia i Kijowszczyzny do
Korony oraz akt unii polsko-litewskiej
(1 VII 1569). Poświadczył również
dokument złożenia hołdu przez księcia pruskiego Albrechta Fryderyka.
6 XI 1562 papież Pius IV mianował
go biskupem chełmskim. Podczas swego zwierzchnictwa akceptował uchwały soboru trydenckiego, chociaż starał
się wstrzymać wdrażanie niektórych
jego postanowień, m.in. zakazu jednoczesnego posiadania wielu beneficjów,
obowiązek rezydencji. W tej sprawie
podpisał list biskupów polskich do papieża z prośbą o dyspensę od uciążliwych
przepisów soborowych (13 IV 1563).
W X 1563 przeprowadził synod diecezji chełmskiej. Uporządkował statuty kapituły chełmskiej. Zobowiązał
kanoników katedry w Krasnymstawie
do osobistej rezydencji, jednocześnie
zadbał o lepsze uposażenie kanoników,
przekazując im, przysługujące biskupowi, dziesięciny kościoła krasnostawskiego. Po śmierci Zygmunta Augusta

został wyznaczony na rezydenta przy
Annie Jagiellonce. Uczestniczył w sejmie elekcyjnym w 1573, na którym
podpisał dyplom wyboru Henryka Walezego na króla Polski. Był wykonawcą
bulli papie�����������������������������
ż����������������������������
a Grzegorza XIII, kt��������
ó�������
ry kr��
ólowi Henrykowi nada�����������������
ł����������������
przywilej obsadzenia piętnastu prałatur i kanonikatów
przy ko������������������������������
ś�����������������������������
cio��������������������������
ł�������������������������
ach katedralnych w Gnie��
źnie, Krakowie, Włocławku, Poznaniu
i Płocku. Po ucieczce Walezego (1574),
był zwolennikiem rychłej nowej elekcji.
1 V 1576 uczestniczył w koronacji Stefana Batorego, a 4 V podpisał konfirmację praw nowego króla. 11 XII 1577
został przeniesiony na biskupstwo
przemyskie. Rządy w diecezji objął
9 III 1578. Starał się wówczas rozszerzyć działalność duszpasterską, uporządkować tytuły prawne niektórych
należących do biskupstwa wsi i odzyskać utracone dochody. Erygował parafię w Woli Żarczyckiej, odnowił erekcję
parafii w Bóbrce. Zwiększył uposażenie
działającego w Brzozowie bractwa literatów Najświętszej Maryi Panny. Zmarł
9 IV 1580 w Warszawie. Został pochowany w kościele św. Jana Chrzciciela
w Warszawie.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 3, Monasterii 1923,
s. 164, 280; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992,
s. 195; I. Kaniewska, Staroźrebski Wojciech, [w:] Polski słownik biografi czny, t. 42, Warszawa-Kraków 2003-2004, s. 361-366; J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy katedry metropolitarnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych, t. 3, Gniezno 1881-1883, s. 586-588;
A. Rybak, Dzieje ziemi chełmskiej. Kalendarium, Chełm 1998, s. 48; K. Dębiński, Chełmska Rz.-Kat. Diecezja Obrządku Łacińskiego, „Kalendarz Lubelski” 1914, s. 19; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska, „Nestor” 2011
nr 1, s. 23-24; P. Mazur, Staroźrebski Wojciech, [w:] Encyklopedia Chełma, t. 1, Ludzie, red.
Z. Gardziński, Z. Lubaszewski i in., Chełm 2011, s. 265-266.
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STEFAN ze Lwowa (ok. 13501418), dominikanin, biskup chełmski
(1380-1416). Urodził się prawdopodobnie ok. 1350 we Lwowie w rodzinie
mieszczanina ormiańskiego. Po osiągnięciu odpowiedniego wieku wstąpił
w tym mieście do zakonu kaznodziejskiego, znanego powszechnie jako
zgromadzenie oo. dominikanów. Pełnił funkcję prowincjała tegoż zakonu.
W 1380 został mianowany biskupem
chełmskim, jednak zajęty był bardziej
pełnieniem funkcji biskupa sufragana
w Poznaniu (1382-1384), a następnie
we Włocławku (1386-1416) oraz zadaniami dyplomatycznymi zlecanymi
przez króla Władysława Jagiełłę. Mało
przebywał na terenie swej diecezji.
Źródła historyczne podają, że jednak
w 1403 był na jej terenie i dokonał
aktu erygowania parafii i uroczystego
poświęcenia kościoła w Lipiu (obecnie
miejscowość nosi nazwę Mokrelipie)

koło Szczebrzeszyna. Podczas wielkiej
wojny z Krzyżakami w l. 1409-1411
towarzyszył rycerstwu chełmskiemu
i wyjednał u króla W. Jagiełły fundację
drewnianego kościoła pod wezwaniem
Rozesłania św. Apostołów w Chełmie
jako jednego z wotów dziękczynnych
za wiktorię grunwaldzką. Monarcha
jednocześnie uposażył, a tym samym
utrwalił, biskupstwo chełmskie rytu łacińskiego. Biskup Stefan, przebywając
poza diecezją chełmską, usiłował sprawować nad nią władzę biskupią osobiście bądź też za pośrednictwem powołanego przez siebie zarządu. Świadczą
o tym m.in. dokumenty wystawione
29 VI 1404 przez biskupa Stefana dla
parafii Gorzków pod wezwaniem św.
Stanisława oraz w dwa lata później
(10 I 1406) – dla parafii w Czernięcinie
pod wezwaniem św. Katarzyny. Biskup
Stefan zmarł w 1418 (inne źródła mówią, że śmierć jego nastąpiła 1 X 1416).

Bibliografia: Hierarchia catholica medii aevi sive summorum pontifi cum, t. 2, Monasterii 1914, s. 126; P. Czapiewski, Tytularny episkopat w Polsce średniowiecznej, Poznań
1915, s. 111-114; K. Dębiński, Chełmska Rz.-Kat. Diecezja Obrządku Łacińskiego, Kalendarz Lubelski 1914, s. 18; W. F. Pawelec, Biskupstwo chełmskie. Szkic historyczny, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 1933, nr 8, s. 288-289; M. Jabłoński, B. Uszczuk, Kościół
pod wezwaniem Rozesłania św. Apostołów w Chełmie, Chełm 1995; P. Nitecki, Biskupi
Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 196; A. Pawłowska, Diecezja
chełmska rzymsko-katolicka 1359-1807, „Rocznik Chełmski”, t. 3, 1997, s. 65-79; A. Rybak, Dzieje ziemi chełmskiej. Kalendarium, Chełm 1998, s. 23, 25, 26; M. Kokosiński,
Chełmska diecezja łacińska 1359-1807, „Pro Patria” 2002, nr 6, s. 9; K. Stołecki, Sylwetki
biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska, „Nestor” 2010 nr 4, s. 3132; P. Kiernikowski, P. Mazur, Stefan ze Lwowa, [w:] Encyklopedia Chełma, t. 1, Ludzie,
red. Z. Gardziński, Z. Lubaszewski i in., Chełm 2011, s. 266-267.
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SZANIAWSKI Jan Feliks, h. Junosza (ok.1677-1733), biskup chełmski (1725-1733). Jego rodzina wywodzi się z ziemi łukowskiej. Urodził się
w Poznaniu. Był proboszczem w Wohyniu, kanonikiem kijowskim, opatem wąchockich cystersów (1728),
proboszczem w Haliczu. 12 IV 1717
został mianowany biskupem tytularnym Capsus i sufraganem lwowskim.
7 IX 1721 konsekrowa��������������
ł�������������
ko����������
ś���������
ci�������
ół�����
Karmelitanek Bosych w Lublinie pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. 29 I 1725
ogłoszono go biskupem chełmskim.
Podczas swego zwierzchnictwa starał
się uporządkować sprawy gospodarcze
diecezji. Erygował klasztor Reformatów

ś��������������������
w. Micha������������
ł�����������
a Archanioła w Rawie Ruskiej
(1725). Wydał zgodę
na założenie bractwa
ś��������������������
w. J����������������
ó���������������
zefa w Krasnymstawie (3 III 1725).
Ustanowił prebendę
w kościele pw. Wniebowzięcia NMP
w Ulinowie (1726). W 1729 był proponowany przez Augusta II na biskupstwo wileńskie. Nie otrzymał przed
śmiercią prekonizacji papieskiej. Konsekrował kościół i klasztor Kapucynów
ś������������������������������������
w. Aposto���������������������������
łó�������������������������
w Piotra i Paw�����������
ł����������
a w Lublinie (16 VIII 1733). Zmarł w 1733. Został pochowany w Zamo������������
ś�����������
ciu w kryptach kościoła św. Katarzyny.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 5, Pattavi 1952, s. 141,
157; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 199;
A. Rybak, Dzieje ziemi chełmskiej. Kalendarium, Chełm 1998, s. 78; K. Dębiński, Chełmska Rz.-Kat. Diecezja Obrządku Łacińskiego, „Kalendarz Lubelski” 1914, s. 20; Z. Atras,
Ostatni wiek istnienia - likwidacja diecezji chełmskiej i przeniesienie siedziby biskupiej z Krasnegostawu do Lublina, „Nestor” 2010 nr 4, s. 22; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska, „Nestor” 2011 nr 3, s. 54-55; P. Mazur,
Szaniawski Jan Feliks, [w:] Encyklopedia Chełma, t. 1, Ludzie, red. Z. Gardziński, Z. Lubaszewski i in., Chełm 2011, s. 279.

SZEMBEK Józef Piotr Eustachy,
h. Szembek (ok. 1696-1758), biskup
chełmski (1736-1753). Był synem
podkomorzego krakowskiego Antoniego Felicjana i Ewy Apolonii Nielepcówny. Należał do rodu z tradycjami
biskupimi przełomu XVII/ XVIII w.
Ukończył studia w Akademii Krakowskiej i w Rzymie. Był kanonikiem
warmińskim, kanclerzem krakowskim
(1725) oraz komendatoryjnym opatem wągrowieckim. 19 XI 1736 został
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biskupem chełmskim. Najważniejszym
zadaniem jego rządów w diecezji była
troska o ubogich. W tej sprawie zwołał ostatni synod diecezjalny, podczas
którego zwrócono uwagę na opiekę
Kościoła nad wdowami, sierotami

i biednymi. Koronowa������������
ł�����������
obraz Matki Boskiej u bernardynów w Skępem
(18 V 1755). 29 I 1753 przeniesiono go na biskupstwo płockie. W obu
diecezjach odbył generalną wizytację.
W Płocku opublikował list pasterski
ze wskazaniami co do wiary i sakramentów, z normami dotyczącymi życia
kapłanów, ich rezydencji i beneficjów,
z osobnym punktem o heretykach.
W innym liście pasterskim przekazał,
do wiadomości kapłanów i wiernych,

bullę Benedykta XIV z 1751 w sprawie Żydów. Od siebie dodał wskazania, by możni wypuścili Żydów ze swej
opieki, a lud porzucił służbę u nich
i zerwał umowy. Egzemplarz tego listu pasterskiego podpisywali plebani,
burmistrzowie i wójtowie na znak zapoznania się z jego treścią i zobowiązania do przestrzegania podanych norm.
Odznaczony Orderem Orła Białego.
Zmarł l IV 1758 w Pułtusku.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 5, Pattavi 1952, s. 162,
342; M. Banaszak, Szembek Józef Piotr Eustachy, [w:] Słownik polskich teologów katolickich,
t. 4, red. H. E. Wyczawski, Warszawa 1983, s. 275; K. Dębiński, Chełmska Rz.-Kat. Diecezja Obrządku Łacińskiego, „Kalendarz Lubelski” 1914, s. 20; P. Nitecki, Biskupi Kościoła
w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 200; A. Rybak, Dzieje ziemi chełmskiej.
Kalendarium, Chełm 1998, s. 80; Z. Atras, Ostatni wiek istnienia - likwidacja diecezji
chełmskiej i przeniesienie siedziby biskupiej z Krasnegostawu do Lublina, „Nestor” 2010 nr
4, s. 22; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska,
„Nestor” 2011 nr 3, s. 55; P. Mazur, Szembek Józef Piotr Eustachy, [w:] Encyklopedia Chełma, t. 1, Ludzie, red. Z. Gardziński, Z. Lubaszewski i in., Chełm 2011, s. 283.

SZEMBEK Krzysztof Jan (?1740), biskup chełmski (1713-1719).
Był synem Franciszka, starosty bieckiego, i Barbary z Rupniowskich. Pełnił
liczne funkcje kościelne: kanonika krakowskiego (1703), scholastyka sandomierskiego (1706) i prepozyta komendatoryjnego miechowskiego (1712). W
1710 objął stanowisko sekretarza wielkiego koronnego. 22 V 1713 został prekonizowany na biskupstwo chełmskie.
Przeznaczy��������������������������
ł�������������������������
znaczne sumy na utrzymanie katedry. Katedr����������������������
ę���������������������
swoj����������������
ę���������������
opatrzy�������
ł������
o����
ł���
tarzem wielkim, ambon���������������������
ą��������������������
na ko��������������
ś�������������
ciele, stalami dla kanoników, ławkami i posadzką
marmurow�����������������������������
ą����������������������������
. Do zakrystyi sprawi�������
ł������
appa-

rata różne, i w 1714, krzyż srebrny do
procesyi. Wprowadzi��������������������
ł�������������������
na ���������������
ś��������������
wi������������
ę�����������
to Narodzenia Matki Boskiej, czterdziesto-godzinne
nabożeństwo. Wielce był gorliwy pasterz,
bo sam do ludzi kazał, spowiedzi słuchał,
chorych na śmierć dysponował, nawet
katechizował lud prosty. Żarliwość jego
przy prawach kościelnych jest pamiętna,
gdy windykował u majestatu kr���������
ó��������
lewskiego, gwałt uczyniony kościołowi krasnostawskiemu, od żołnierza saskiego, nie
oglądając się na żadne ludzkie względy.
Wyrestaurował katedrę, zbudował w niej
ołtarz Św. patronów kraju, na kt��������
ó�������
rym zebrane ich relikwie umieścił z uroczystym
nabożeństwem, relikwie Drzewa Krzyża
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Ś����������������������������������������
w. ofiarowa�����������������������������
ł����������������������������
, oraz krzy�����������������
ż����������������
srebrny, noszony na procesji przed kapitułą. Uposażenie
seminarium krasnostawskiego pomnożył
(…), przydawszy do niego sumę 10 000
złotych. Był gorliwym duszpasterzem.
W l. 1714-1717 osobiście odbył wizytację wszystkich parafii w diecezji,
wykazuj�����������������������������
ą����������������������������
c specjaln������������������
ą�����������������
trosk�����������
ę����������
o sporz��
ądzenie spisu praw i przywilejów, jakie
posiadały poszczególne probostwa.
18-20 VII 1717 przeprowadził synod
diecezjalny w Krasnymstawie, który
zaj�����������������������������������
ął���������������������������������
si������������������������������
ę�����������������������������
g���������������������������
łó�������������������������
wnie umocnieniem roli parafii, nakaza�������������������������
ł������������������������
odbywanie zjazd��������
ó�������
w dekanalnych i usunął wiele niewłaściwości
w zakresie kultu. W obradach uczestniczy�����������������������������������
ł����������������������������������
o duchowie������������������������
ń�����������������������
stwo unickie wraz z biskupem Józefem Łowickim. W 1719

założył seminarium duchowne w Krasnymstawie. Na mocy decyzji papieża
Klemensa XI koronował obraz Matki
Boskiej Częstochowskiej (8 IX 1717).
Była to pierwsza koronacja obrazu poza
Italią. 19 II 1719 erygował drugie (po
zamojskim – wówczas niedziałającym)
seminarium diecezjalne w Krasnymstawie. 15 III 1719 został przeniesiony na
biskupstwo przemyskie, gdzie również
przeprowadził synod (1723), wznowił kongregacje dekanalne, wizytował
diecezję i erygował kolegiatę w Brzozowie. Od 11 IX 1724 pełnił funkcję
biskupa warmińskiego. Był księciem
Rzeszy Niemieckiej i administratorem
apostolskim diecezji sambijskiej. Zmarł
16 III 1740.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 5, Pattavi 1952, s. 156,
324, 405; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992,
s. 201; A. Rybak, Dzieje ziemi chełmskiej. Kalendarium, Chełm 1998, s. 76-77; K. Dębiński, Chełmska Rz.-Kat. Diecezja Obrządku Łacińskiego, „Kalendarz Lubelski” 1914, s. 20;
M. Kokosiński, Chełmska diecezja łacińska 1359-1807, „Pro Patria” 2002, nr 6, s. 10;
W.F. Pawelec, Biskupstwo chełmskie. Szkic historyczny, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 1933, nr 10, s. 355; Z. Atras, Ostatni wiek istnienia - likwidacja diecezji chełmskiej
i przeniesienie siedziby biskupiej z Krasnegostawu do Lublina, „Nestor” 2010 nr 4, s. 20-21;
K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska, „Nestor” 2010 nr 4, s. 28; tenże, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja
chełmska, „Nestor” 2011 nr 3, s. 53; P. Mazur, Szembek Krzysztof Jan, [w:] Encyklopedia
Chełma, t. 1, Ludzie, red. Z. Gardziński, Z. Lubaszewski i in., Chełm 2011, s. 283.

ŚLADKOWSKI
(Sładkowski)
Abraham Jan Jacek, h. Nowina (?1643), dominikanin, sufragan chełmski
(1622-1643). Teolog i kaznodzieja dominikański. Posiadał licencjat z teologii. Był autorem kompendium teologii.
Był proboszczem w Sawinie (do 1630),
prepozytem w Bełzie (1637-1643), Hru58

bieszowie (do 1643),
kanonikiem chełmskim
(1626-1631),
prepozytem
katedry w Krasnymstawie
(1631-1343).
2 V 1622, na wniosek biskupa Macieja
Łubieńskiego, został mianowany bisku-

pem tytularnym Citros w Macedonii
i pierwszym sufraganem chełmskim.
W l. 1640-1642 objął stanowisko ad-

ministratora diecezji chełmskiej. Jego
śmierć upamiętnił Andrzej Abrek utworem Episedion in obitum.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 4, Monasterii 1935,
s. 151; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 204;
E. Ozorowski, Śladkowski Abraham, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, t. 4, red.
H. E. Wyczawski, Warszawa 1983, s. 299; K. Dębiński, Chełmska Rz.-Kat. Diecezja Obrządku Łacińskiego, „Kalendarz Lubelski” 1914, s. 23; K. Stołecki, Sylwetki biskupów
chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska, „Nestor” 2011 nr 4, s. 21; P. Mazur,
Śladkowski Abraham Jan Jacek, [w:] Encyklopedia Chełma, t. 1, Ludzie, red. Z. Gardziński,
Z. Lubaszewski i in., Chełm 2011, s. 294.

ŚWIĘCICKI Stanisław Jacek, h.
Jastrzębiec (ok. 1620-1696), biskup
chełmski (1677-1696). By�����������
ł����������
synem Jakuba i Katarzyny z W���������������
ą��������������
sowskich. Urodził się w Święcicach. Naukę pobierał
w Krakowie, a następnie u jezuitów
i w Rzymie. Należał do zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich
w Czerwińsku. Po otrzymaniu święceń
kapłańskich został przeorem. Pełnił
liczne funkcje kościelne: dziekana kijowskiego, oficjała gdańskiego, scholastyka gnieźnieńskiego, archidiakona
warszawskiego. Biskup Aleksander
Sapieha wybrał go na swego sufragana
w diecezji żmudzkiej. 20 III 1651, po
nominacji na biskupa tytularnego Spigacensis, udzielił mu sakry biskupiej.
8 II 1677 został mianowany biskupem
chełmskim. Był gorliwym pasterzem
w swojej diecezji. W 1685 sprowadził
jezuitów do Krasnystawu, gdzie założyli pierwszą w mieście aptekę, szkołę, kolegium i kościół św. Franciszka

Ksawerego. W 1694
przeprowadził synod
diecezjalny w Krasnymstawie.
Synod
uchwalił 26 artykułów,
które zostały dostosowane do ówczesnych
warunków. Przepisy ustalały między
innymi: kiedy ksiądz udaje się z Najświętszym Sakramentem do chorego
w tym samym mieście i że powinien
iść pod baldachimem; nikt nie może
być wyświęcony na księdza, dopóki nie
wyuczy się dobrze śpiewu i ceremonii
kościelnych, nauka miała trwać cztery
miesiące; zakazano księżom noszenia
długich włosów; zalecono, by księża
nie chodzili w czapkach wilczych, tylko
bobrowych. Król Jan III Sobieski zaproponował go na stanowisko biskupa
chełmińskiego (1696). Stanisław Święcicki zmarł przed papieską nominacją
w X 1696 w Skierbieszowie. Pochowany został w Krasnymstawie.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 4, Monasterii 1935,
s. 320; Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 5, Pattavi 1952, s. 156; P. Nitecki,
Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 205; A. Rybak, Dzieje

59

ziemi chełmskiej. Kalendarium, Chełm 1998, s. 71, 73; K. Dębiński, Chełmska Rz.-Kat.
Diecezja Obrządku Łacińskiego, „Kalendarz Lubelski” 1914, s. 20; M. Kokosiński, Chełmska diecezja łacińska 1359-1807, „Pro Patria” 2002, nr 6, s. 10; I. Makarczyk, Biskupi
polscy z Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich, „Echa Przeszłości”, t. 8, Olsztyn
2007, s. 39; Z. Atras, Ostatni wiek istnienia - likwidacja diecezji chełmskiej i przeniesienie
siedziby biskupiej z Krasnegostawu do Lublina, „Nestor” 2010 nr 4, s. 19; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska, „Nestor” 2011 nr 3,
s. 50-51; P. Mazur, Święcicki Stanisław Jacek, [w:] Encyklopedia Chełma, t. 1, Ludzie, red.
Z. Gardziński, Z. Lubaszewski i in., Chełm 2011, s. 295.

ŚWIRSKI Mikołaj (Mikołaj z Romanowa) (ok. 1592-1676), pisarz religijny, poeta, historyk, sufragan chełmski (1644-1676). Wstąpił do jezuitów
w Krakowie (1623), dymisjonowany
we Lwowie (1629). W zakonie studiował logikę w Kaliszu oraz uczył syntaksy w Lublinie i Lwowie. Był kustoszem
gnieźnieńskim, proboszczem w Lubomlu, Turobinie, Pawłowie i Chełmie. 12 XII 1644 został mianowany
biskupem tytularnym Citros i sufraganem chełmskim. Sakrę biskupią przyjął
4 VI 1645. Od 1647 powierzono mu
rolę sekretarza królewskiego. W 1667
sprowadził do Chełma pijarów, którzy
założyli kolegium kształcące młodzież

szlachecką. W l. 1669-1671 pełnił
obowiązki administratora diecezji. Był
człowiekiem wielce ofiarnym. Majątek
swój przeznaczał na fundacje religijne,
charytatywne i oświatowe. Był fundatorem klasztoru i kościoła oo. Bernardynów w Radecznicy (1667), pijarów
w Chełmie (1667-69), szpitali bonifratrów w Krasnymstawie (1677), Lublinie i Zamościu (1657). Był autorem
książek: Prawda staropolska, historyczną
relacją wsparta (Zamość 1660), Relatio
belli Szeremetici IX-XI 1660, napisana
wierszem (Zamość 1661), Annales Poloniae (1657-1666). Zmarł w 1676.
Został pochowany w Krasnymstawie.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 4, Monasterii 1935,
s. 151; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 245;
B. Zimmer, Miasto Chełm. Zarys historyczny, Kraków 1974, s. 68; K. Dębiński, Chełmska
Rz.-Kat. Diecezja Obrządku Łacińskiego, „Kalendarz Lubelski” 1914, s. 23; Parafia i kościół
Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie. 200 rocznica konsekracji kościoła, Chełm 1995,
s. 8; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska,
„Nestor” 2011 nr 4, s. 21-22; P. Mazur, Świrski Mikołaj, [w:] Encyklopedia Chełma, t. 1,
Ludzie, red. Z. Gardziński, Z. Lubaszewski i in., Chełm 2011, s. 295.
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TARNOWSKI Jan, h. Belina (?1462), dominikanin, biskup chełmski
(1452-1462). Pochodził z Łubnicy.
Był prawdopodobnie synem Jana,
cze����������������������������������
ś���������������������������������
nika kaliskiego i starosty koni��
ńskiego i Katarzyny Piotrówny. Pełnił
funkcję, archidiakona uniejowskiego,
kanonika opatowskiego, gnie������
ź�����
nie��
ńskiego i krakowskiego, proboszcza we
Lwowie i Zgierzu. Był pisarzem króla
Władysława III i jego spowiednikiem.
Wyda������������������������������
ł�����������������������������
dokument lokacyjny Skierbieszowa (1453). Był to człowiek uczony, łagodny, miłujący życie spokojne
i umiarkowane. 18 VIII 1452 został
biskupem łacińskiej diecezji chełmskiej. Wyjednał u Kazimierza Jagiellończyka uposażenie dla swojej diecezji.
Jan Długosz zapisał: Roku 1462 Jan,
nazwiskiem Kraska, biskup chełmski,

herbu Bylina, po odprawionem nabo����
ż���
e��
ństwie w Sobotę przed
Wielkanocą w mieście
Krasnymstawie, a w
Hrubieszowie w samą
Wielkanoc, która wtedy przypadała dnia
jedenastego miesiąca Kwietnia, przez
dwa dni następne zdrów i wesół, dnia
czwartego zachorował, i opatrzony ŚŚ.
Sakramentami, uczyniwszy rozporz��
ądzenie ostatniej woli, w Sobotę przed
oktawą Wielkiejnocy, to jest dnia 17 IV,
w Kumowie, wsi nale������������������
żą����������������
cej do swego biskupstwa, w ciężką zapadł niemoc, która
gdy się ciągle wzmaga�����������������
ł����������������
a, kaza���������
ł��������
si�����
ę����
wynieść na tylne pokoje swego dworu, i tam
zasnąwszy umarł. Pochowano go w kościele chełmskim. Zmarł 17 IV 1462.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii aevi sive summorum pontificum, t. 2, Monasterii 1914, s. 126; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992,
s. 208; A. Rybak, Dzieje ziemi chełmskiej. Kalendarium, Chełm 1998, s. 30-31; K. Dębiński, Chełmska Rz.-Kat. Diecezja Obrządku Łacińskiego, „Kalendarz Lubelski” 1914, s. 19;
W. F. Pawelec, Biskupstwo chełmskie. Szkic historyczny, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 1933 nr 8, s. 289; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich.
Diecezja chełmska, „Nestor” 2010 nr 4, s. 32-33; P. Mazur, Tarnowski Jan, [w:] Encyklopedia Chełma, t. 1, Ludzie, red. Z. Gardziński, Z. Lubaszewski i in., Chełm 2011, s. 296.

TOMASZ z Sienna (1280-1365),
franciszkanin, kapelan papieski, biskup chełmski (1395-1365). Syn Ninogniewa z Sienna. Na wniosek Kazimierza Wielkiego papież Innocenty
VI mianował go biskupem elektem
(26 VII 1358), a 20 V następnego roku
– biskupem chełmskim. Erygowanie
nowej diecezji opóźniało się z powo-

du sporów pomiędzy Polską, Węgrami
i Litwą o terytoria, na których diecezja miała powstać. Zajęcie przez Litwę
Ziemi Chełmskiej nie pozwoliło mu
osiąść przy kościele chełmskim. Pełnił
funkcję biskupa pomocniczego diecezji krakowskiej, gdzie prawdopodobnie
zmarł w 1365.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii aevi sive summorum pontificum, t. 1, Monasterii 1913, s. 184; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa
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1992, s. 210; P. Czaplewski, Tytularny episkopat w Polsce średniowiecznej, Poznań 1915,
s. 75-76; A. Rybak, Dzieje ziemi chełmskiej. Kalendarium, Chełm 1998, s. 21; Parafia
i kościół Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie. 200 rocznica konsekracji kościoła, Chełm
1995, s. 7; M. Kokosiński, Chełmska diecezja łacińska 1359-1807, „Pro Patria” 2002 nr
6, s. 8; K. Dębiński, Chełmska Rz.-Kat. Diecezja Obrządku Łacińskiego, „Kalendarz Lubelski” 1914, s. 18; W. F. Pawelec, Biskupstwo chełmskie. Szkic historyczny, „Wiadomości
Diecezjalne Lubelskie” 1933 nr 8, s. 287; W. Abraham, Powstanie organizacji kościoła
łacińskiego na Rusi, t. 1, Lwów 1904, s. 244-245; K. Sochaniewicz, Wzrost biskupstwa
chełmskiego do połowy XVI w., „Wschód Polski” 1921 nr 2; A. Konderak, Biskupi chełmscy
(od Tomasza z Sienna do Mikołaja Kościeleckiego), „Zwierciadło Chełmskie” z 18 IX 1990,
s. 4; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska,
„Nestor” 2010 nr 4, s. 231; M. Bartnicki, Tomasz z Sienna, [w:] Encyklopedia Chełma, t. 1,
Ludzie, red. Z. Gardziński, Z. Lubaszewski i in., Chełm 2011, s. 296-297.

TURSKI Feliks Paweł, h. Rogala
(1729-1800), biskup chełmski (17651771). Urodził się 14 I 1729 w Czarnocinie, w archidiecezji gnieźnieńskiej.
By�����������������������������������
ł����������������������������������
synem Miko�����������������������
ł����������������������
aja, stolnika sieradzkiego, i Katarzyny z Poleskich. Uczył się
u misjonarzy w Łowiczu, a w Rzymie
uzyskał doktorat obojga praw (1742).
Pełnił liczne funkcje kościelne: kanonika gnieźnieńskiego i warszawskiego
(1754), prepozyta w Kaliszu, prepozyta gnieźnieńskiego (1759), oficjała
warszawskiego, proboszcza płockiego
i międzyrzeckiego. Senator i członek
Rady Nieustaj������������������������
ą�����������������������
cej. Przewodniczy������
ł�����
Trybuna�����������������������������
ł����������������������������
owi Koronnemu (1763). Stanisław August Poniatowski wyznaczył go
24 I 1765 na biskupstwo chełmskie.
22 IV 1765 otrzymał nominację Stolicy
Apostolskiej. Jego troską były obyczaje
diecezjan. W li�����������������������
ś����������������������
cie do nuncjusza Duriniego (7 IV 1770) skarżył się, że wielu
z jego dyecezanów, drwiąc sobie z praw
kościelnych i własnych jego upomnień,
udaje się do Prus lub do dyecezyi kujawskiej, gdzie zawarłszy potajemnie związki
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ma������������������������������������
łż����������������������������������
e���������������������������������
ń��������������������������������
skie z protestantkami bez zachowania warunków w tej mierze od Ko�����
ś����
cioła przepisanych, wraca potem z tryumfem
a powszechnem katolików zgorszeniem.
Jeżeli zaś pociąga ich za to do odpowiedzialno����������������������������������
ś���������������������������������
ci, lub grozi im ko��������������
ś�������������
cielnemi cenzurami, to przechodzą publicznie i bez
najmniejszego skrupu����������������
ł���������������
u do innego wyznania. 4 III 1771 został przeniesiony na biskupstwo łuckie, a następnie
29 XI 1790 na biskupstwo krakowskie.
Jako biskup krakowski, by��������������
ł�������������
ostatnim tytularnym ksi�������������������������
ę������������������������
ciem siewierskim. Prowadził działalność parlamentarną. W 1773
na radzie senatu, mającej przygotować
haniebny sejm warszawski, jako jeden
z nielicznych senatorów miał odwagę
przemawiać przeciw intrygom Rosji.
Odebrał od króla przysięgę na wierność

Konstytucji 3 Maja. Tadeuszowi Kościuszce przekazał pieniądze i srebra ze
skarbca katedry wawelskiej na potrzeby

powstania (1794). Zmarł 31 III 1800
w Krakowie. Pochowany zosta���������
ł��������
w katedrze na Wawelu.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 6, Pattavi 1968, s. 162,
186, 266; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992,
s. 212; A. Rybak, Dzieje ziemi chełmskiej. Kalendarium, Chełm 1998, s. 84; K. Dębiński, Chełmska Rz.-Kat. Diecezja Obrządku Łacińskiego, „Kalendarz Lubelski” 1914, s. 20;
Z. Atras, Ostatni wiek istnienia - likwidacja diecezji chełmskiej i przeniesienie siedziby biskupiej z Krasnegostawu do Lublina, „Nestor” 2010 nr 4, s. 22-23; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska, „Nestor” 2011 nr 3, s. 56-57;
P. Mazur, Turski Feliks Paweł, [w:] Encyklopedia Chełma, t. 1, Ludzie, red. Z. Gardziński,
Z. Lubaszewski i in., Chełm 2011, s. 301.

UCHAŃSKI Jakub, h. Radwan
(1502-1581), biskup chełmski (15511561), arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski. Pochodził ze starego rodu
szlacheckiego Magnuszewskich (od
Magnuszewa), później związanego
z Mazowszem. Tam znajdowały się
główne dobra rodowe: Służew, Magnuszewo, Nadarzyn. W XVI w. przedstawiciele tegoż rodu pojawili się na ziemi
chełmskiej. Drogą dziedziczenia przejęli wiele dóbr z rąk rodziny Jasieńskich, m.in. miasteczko Uchanie. Od
nazwy tej miejscowości przyjęli nazwisko Uchański. Za protoplastę rodu należy uznać Pawła Uchańskiego, który
pozostawił liczne potomstwo – pięciu
synów. Jakub był najstarszy. Jego matką
była Weronika z Jastrzębców. Ukończył
szkołę katedralną w Krasnymstawie
i kontynuował naukę w kraju. W młodości przebywał na dworach możnowładczych, m.in. Andrzeja Tęczyńskiego, wojewody lubelskiego oraz starosty
chełmskiego i krasnostawskiego. Przebywał także u referendarza koronne-

go i biskupa poznańskiego Sebastiana
Branickiego. W 1534 Jakub Uchański
przyjął święcenia kapłańskie i otrzymał probostwo w Grabowcu. Młodym
i zdolnym duchownym zainteresowała
się królowa Bona. Został jej sekretarzem i administratorem dóbr. Później,
dzięki jej poparciu, stopniowo piął się
po szczeblach kariery duchownej. Został kanonikiem chełmskim (1536),
kanonikiem krakowskim (1538), referendarzem koronnym i sekretarzem
królewskim. Kolejne awanse to stopień dziekana płockiego (1548) oraz
archidiakona warszawskiego (1549).
Podczas swego pobytu w Krakowie nawiązał kontakty z wieloma intelektualistami świeckimi i duchownymi o poglądach reformatorskich. Byli to m.in.
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Andrzej Trzecieski, biskup Andrzej Zebrzydowski, Andrzej Frycz Modrzewski oraz ksiądz Stanisław Orzechowski. Należał do zaufanych osób króla
Zygmunta II Augusta, który powołał
go w 1550 na stanowisko biskupa
chełmskiego, co równało się otrzymaniu godności senatorskiej. Prekonizowany został 18 XI 1551. W karierze
duchownej J. Uchańskiemu przeszkadzały bliskie kontakty z innowiercami
oraz głoszenie poglądów o tolerancji
religijnej. Jednak dzięki zdolnościom
politycznym oraz względom króla Zygmunta II Augusta biskup a zarazem
senator osiągał coraz to większe sukcesy i godności, m.in. wspólnie z biskupem Janem Drohojowskim, wojewodą
krakowskim Andrzejem Tęczyńskim
i pisarzem Andrzejem Fryczem Modrzewskim w 1556 reprezentował
państwo polsko-litewskie na soborze
trydenckim. W roku następnym został
nominowany przez króla na stanowisko biskupa kujawskiego. Nie mogąc
doczekać się potwierdzenia decyzji
królewskiej przez papieża, w 1559
wkroczył zbrojnie do stolicy diecezji
i ogłosił dekret królewski o swej nominacji. Biskupem kujawskim był krótko, ponieważ już w I 1562, w związku
ze śmiercią Jana Przerębskiego, został
mianowany na stanowisko arcybiskupa
gnieźnieńskiego, czyli prymasa Polski.
Decyzję monarchy jednogłośnie poparła kapituła gnieźnieńska. Wobec
jednomyślności Polaków Stolica Apo-

stolska 31 VIII 1562 zaaprobowała
nowego metropolitę gnieźnieńskiego.
Uchański był bardziej politykiem niż
duchownym. Pracą duszpasterską zajmował się niewiele. Ulegając wpływom
dysydentów, planował zwołanie Synodu Narodowego i utworzenie Kościoła
Narodowego z królem jako zwierzchnikiem. Jednakże sprzeciw monarchy,
nuncjusza papieskiego i innych biskupów polskich uniemożliwił realizację
tego planu. Prymas przyczynił się jednak do zawarcia w 1569 unii lubelskiej,
jednoczącej narody zamieszkujące państwo polsko-litewskie w jednej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Po zgonie
ostatniego z Jagiellonów (1572) jako
pierwszy z prymasów Polski potrafi
ł zapewnić sobie i swoim następcom,
dzięki zdecydowanej postawie szlachty
wielkopolskiej, urząd interrexa, czyli
„głowy” państwa na czas bezkrólewia.
Urząd ten sprawował aż do 1574, tj.
do koronacji pierwszego króla elekcyjnego Henryka Walezego. Po krótkich
rządach tegoż władcy Uchański ponownie objął funkcję interrexa. Ponieważ na tym stanowisku, wbrew woli
większości szlachty, udzielił w 1575
poparcia cesarzowi Maksymilianowi
II z austriackiej dynastii Habsburgów,
utracił zaufanie, wpływy polityczne
oraz godność prymasa na rzecz biskupa
Stanisława Karnkowskiego – zwolennika Anny Jagiellonki i Stefana Batorego. Zmarł w 1581, został pochowany
w kolegiacie w Łowiczu.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 3, Monasterii 1923, s.
180, 220 i 357; K. Dębiński, Chełmska Rz.-Kat. Diecezja Obrządku Łacińskiego, „Kalendarz Lubelski” 1914, s. 19; J. Korytkowski, Arcybiskupi gnieźnieńscy i metropolici polscy,
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Poznań 2002; M. Kosman, Poczet prymasów Polski, Warszawa 1997; P. Mrozowski, Poczet
arcybiskupów gnieźnieńskich prymasów Polski ze wstępem Daniela Olszewskiego, Warszawa
2003; Poczet prymasów Polski: arcybiskupi Gniezna od błogosławionego Radzima do Józefa
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1895; Z. Rola, Ucz się umierać. Gnieźnieńska nekropolia prymasów Polski, Poznań 1994,
s. 120; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska,
„Nestor” 2011 nr 1, s. 20-22; A. Gruszka, P. Mazur, Uchański Jakub, [w:] Encyklopedia
Chełma, t. 1, Ludzie, red. Z. Gardziński, Z. Lubaszewski i in., Chełm 2011, s. 304-305.

WĘŻYK Walenty (1705-1766),
biskup chełmski (1753-1765). Urodził
się 24 II 1705 w Opatowie. Był synem
Wawrzy������������������������������
ń�����������������������������
ca, wojskiego ostrzeszowskiego, i Marianny z Olszewskich, staroś������������������������������������
cianki wielu������������������������
ń�����������������������
skiej. Studiowa��������
ł�������
w Akademii Krakowskiej i Uniwersytecie La
Sapienza we Włoszech, gdzie uzyskał
tytuł doktora teologii. Po otrzymaniu
święceń kapłańskich (1743) był proboszczem w Wieruszowie i prepozytem w Wieluniu, kanonikiem płockim,
gnieźnieńskim i krakowskim. Pełnił
funkcję przewodniczącego Trybunału
Koronnego. 9 IV 1753 mianowano
go biskupem chełmskim. Z inicjatywy
kapitu������������������������������
ł�����������������������������
y kolegiackiej i rektora Akademii Zamojskiej wznowiono dzia-

łalność seminarium duchownego
w Zamościu (1758). Z fundacji ks.
Bart����������������������������
ł���������������������������
omieja Skrybaczowskiego pozyskano środki na utrzymanie trzech
alumnów. Studiowali oni na wydziale
teologii Akademii Zamojskiej, której
seminarium było prawdziwą ozdobą
aż do 1784, czyli do czasu zaborów
i likwidacji uczelni przez rz������������
ą�����������
d austriacki. 22 IV 1765 został przeniesiony na
biskupstwo przemyskie, które objął
21 VI 1765. Prowadził gorliwą działalność duszpasterską, dbał o karność
kościelną, bronił uciśnionych, przeprowadzał wizytacje diecezji. Odznaczony
Orderem Orła Białego (3 VIII 1761).
Zmarł 25 X 1766 w Brzozowej k. Przemyśla.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 6, Pattavi 1968, s. 162,
348; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biografi czny, Warszawa 1992, s. 220;
A. Rybak, Dzieje ziemi chełmskiej. Kalendarium, Chełm 1998, s. 82-83; Parafia i kościół
Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie. 200 rocznica konsekracji kościoła, Chełm 1995,
s. 10; K. Dębiński, Chełmska Rz.-Kat. Diecezja Obrządku Łacińskiego, „Kalendarz Lubelski” 1914, s. 20; Z. Atras, Ostatni wiek istnienia - likwidacja diecezji chełmskiej i przeniesienie siedziby biskupiej z Krasnegostawu do Lublina, „Nestor” 2010 nr 4, s. 22; K. Stołecki,
Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska, „Nestor” 2011 nr 3,
s. 55-56; P. Mazur, Wężyk Walenty, [w:] Encyklopedia Chełma, t. 1, Ludzie, red. Z. Gardziński, Z. Lubaszewski i in., Chełm 2011, s. 316.
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WOLSKI Mikołaj, h. Półkozic
(?-1567), biskup chełmski (15611562). Był synem Mikołaja i Anny
z Kościeleckich (Anny Glinkówny?).
Pełnił funkcję prepozyta płockiego.
Był doradcą króla Zygmunta Augusta w sprawach polityki zagranicznej.
2 VI 1561 został biskupem chełmskim. 31 VIII 1562 przeniesiono go

na biskupstwo kujawsko-pomorskie.
Zmarł 3 III 1567 w Warszawie.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 3, Monasterii 1923,
s. 164, 336; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992,
s. 228; A. Rybak, Dzieje ziemi chełmskiej. Kalendarium, Chełm 1998, s. 48; K. Dębiński, Chełmska Rz.-Kat. Diecezja Obrządku Łacińskiego, „Kalendarz Lubelski” 1914,
s. 19; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska,
„Nestor” 2011 nr 1, s. 22-23; P. Mazur, Wolski Mikołaj, [w:] Encyklopedia Chełma, t. 1,
Ludzie, red. Z. Gardziński, Z. Lubaszewski i in., Chełm 2011, s. 324.

WOŻUCZYŃSKI Jan Konstanty, h. Godziemba (?-1684), sufragan
chełmski (1680-1684). Był synem
Jerzego, właściciela Wożuczyna. W
1657 został właścicielem Wożuczyna.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1679.
Pełnił obowiązki dziekana i prepozyta
kapituły katedralnej, oficjała chełmskiego. Dwukrotnie pełnił obowiązki administratora diecezji chełmskiej
podczas wakansów: po przejściu
Krzysztofa Żegockiego do Włocławka
(27 VIII 1673-18 II 1674) i po przenie-

sieniu Stanisława Dąbskiego do Łucka (1 I-2
VII 1677). 22 I 1680
został mianowany biskupem tytularnym
Byblus i sufraganem
chełmskim. W 1684 konsekrował
nowy kościół w Wożuczynie, którego fundatorem był jego siostrzeniec
Jerzy Łęski. Do głównego ołtarza ufundował zachowany do dziś obraz Nawiedzenia NMP i być może sam go koronował.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 5, Pattavi 1952, s. 119;
P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 229; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska, „Nestor” 2011
nr 4, s. 22; P. Mazur, Wożuczyński Jan Konstanty, [w:] Encyklopedia Chełma, t. 1, Ludzie,
red. Z. Gardziński, Z. Lubaszewski i in., Chełm 2011, s. 328.
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WYŻYCKI Mikołaj, h. Geralt (?1705), biskup chełmski (1699-1705).
Był synem Jana, chor����������������
ąż��������������
ego kijowskiego, i nieznanej z imienia Żaboklickiej,
wojewodzianki podolskiej. Urodził się
w parafii Jazłowiec. Był bratankiem
arcybiskupa lwowskiego Mikołaja
Ignacego. Studiowa��������������������
ł�������������������
filozofi����������
ę���������
w Krakowie, teologię w Poznaniu, a w Rzymie
otrzymał doktorat. W 1669 wstąpił do
Zakonu Kanonik��������������������
ó�������������������
w Regularnych Laterańskich. Towarzyszył królowi Janowi
III w wyprawie wiedeńskiej (1683). Był

proboszczem w Mstowie i opatem komendatoryjnym w Czerwińsku. 11 IV 1699
został mianowany biskupem chełmskim.
Z jego inicjatywy rozpoczęto budowę
rezydencji biskupiej w Skierbieszowie, która przetrwała do 1915. Zmarł
5 I 1705. Pochowany został w Zamościu w kościele Zwiastowania NMP
(oo. franciszkanów).

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 5, Pattavi 1952, s. 156,
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Ostatni wiek istnienia - likwidacja diecezji chełmskiej i przeniesienie siedziby biskupiej z Krasnegostawu do Lublina, „Nestor” 2010 nr 4, s. 19; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska, „Nestor” 2011 nr 3, s. 51-52; P. Mazur, Wyżycki Mikołaj, [w:] Encyklopedia Chełma, t. 1, Ludzie, red. Z. Gardziński, Z. Lubaszewski
i in., Chełm 2011, s. 329.

ZAMOYSKI Jerzy, h. Jelita (?1621), biskup chełmski (1601-1621).
Był synem Krzysztofa i Katarzyny
z Nowickich. Pełnił liczne funkcje
kościelne: archidiakona lubelskiego,
kanonika krakowskiego, opata komendatoryjnego czerwińskiego Kanoników
Regularnych. Objął funkcję sekretarza królewskiego (1589). 5 VII 1600
jako nominat chełmski, wraz z Janem
Zamojskim i biskupem Stanisławem
Gomolińskim podpisał akt fundacyjny Akademii Zamojskiej. 19 II 1601
został biskupem chełmskim. 7-9 VII
1604 przeprowadził w Krasnymstawie pierwszy w okresie potrydenckim

synod diecezji chełmskiej. Podczas obrad
synodalnych omawiano następujące problemy: obrona praw
Kościoła i wolności
duchowieństwa; odzyskiwanie kościołów sprofanowanych
i zagarniętych przez innowierców;
przedstawiano żądania, by wszystkie
sprawy toczące się przed sądami kościelnymi były sądzone w ostatniej instancji w granicach Królestwa; aby annały do walki z herezjami pozostawały
w kraju. Rozważano kwestie: terminów
przedawnień niekorzystnych dla Koś67

cioła; obciążeń związanych z wyprawami wojennymi; sposobu dawania
dziesięciny i ugód w sprawach dziesięciny pieniężnej. Biskup Zamoyski
dokonał na synodzie podziału diecezji
na dziesięć dekanatów: Bełz, Chełm,
Grabowiec, Hrubieszów, Krasnystaw,
Luboml, Magierów, Sokal, Turbin oraz
Zamość. Wznosił budowle sakralne
i świeckie m.in. w Skierbieszowie: zamek na wzgórzu, za rzeką Wolicą (zbu-

rzony ok. 1659), oraz istniejący do dziś
kościół murowany. Otaczał się ludźmi wykształconymi. Był protektorem
Melchiora Stefanidesa. Na jego dworze
biskupim w Skierbieszowie przebywał
Gabriel Morenda, profesor Akademii
Zamojskiej. Przyjacielem i jego powiernikiem był Szymon Szymonowic.
Zmarł 4 I 1621w Wieliszewie, pochowany został w krypcie rodzinnej
w podziemiach zamojskiej kolegiaty.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 4, Monasterii 1935,
s. 147; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 234;
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Chełmska Rz.-Kat. Diecezja Obrządku Łacińskiego, „Kalendarz Lubelski” 1914, s. 20; W.F.
Pawelec, Biskupstwo chełmskie. Szkic historyczny, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie”
1933, nr 9, s. 319; W. F. Pawelec, Biskupstwo chełmskie. Szkic historyczny, „Wiadomości
Diecezjalne Lubelskie” 1933, nr 10, s. 349; K. Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich
i chełmsko-lubelskich. Diecezja chełmska, „Nestor” 2011 nr 2, s. 27-28; P. Mazur, Zamoyski
Jerzy, [w:] Encyklopedia Chełma, t. 1, Ludzie, red. Z. Gardziński, Z. Lubaszewski i in.,
Chełm 2011, s. 330.

ZEBRZYDOWSKI Andrzej, h.
Radwan (1496-1560), biskup chełmski
(1545-1546). Urodził się w Więcborku
(pod Bydgoszczą) jako syn Wojciecha,
starosty żnińskiego, i Elżbiety z Krzyckich. Jego matka była siostrą prymasa Andrzeja Krzyckiego i siostrzenicą
biskupa krakowskiego P. Tomickiego.
W roku akademickim 1517/1518 rozpoczął studia w Akademii Krakowskiej.
Z nauk w niej długo nie korzystał.
Kształcił się prywatnie u angielskiego
humanisty Leonarda Coxe’a, profesora
tejże uczelni. Z początkiem 1528 udał
się do Bazylei, gdzie słuchał wykładów
Erazma z Rotterdamu i nawiązał z nim
oraz z innymi bazylejskimi humanista68

mi trwalsze kontakty. W 1529 był słuchaczem wykładów z teologii i prawa
w Paryżu; w następnym roku kontynuował studia w Padwie. Po powrocie
do kraju przebywał krótko w otoczeniu P. Tomickiego i A. Krzyckiego.
W 1530, dzięki ich protekcji, dostał się
na dwór królewski jako kapelan królowej Bony, a następnie sekretarz królewski. Zyskał łaski króla Zygmunta Stare-

go oraz Zygmunta Augusta. Otrzymał
intratne beneficja. Był dziekanem łęczyckim i kanonikiem krakowskim, kanonikiem płockim, prepozytem gnieźnieńskim. 30 III 1543 został mianowany biskupem kamienieckim. Był uważany za dobrego dyplomatę, dlatego
w 1542 król wyprawił go na sejmik generalny – wielkopolski w Środzie. Jako
biskup dwukrotnie posłował na Węgry
w 1543 i 1548. 8 VI 1545 został biskupem chełmskim. Kilka miesięcy później – 19 II 1546 został przeniesiony
na biskupstwo kujawsko-pomorskie.
25 II 1551 otrzymał nominację na biskupstwo krakowskie. Jako biskup krakowski stanął wobec trudnych zadań,
gdyż w diecezji ponad połowa kościołów znalazła się w rękach dysydentów.

Pod naciskiem kapituły stał się jednym
z głównych przeciwników reformacji,
zwano go „postrachem ministrów kalwińskich”. Zwalczał duchownych dysydenckich przez liczne procesy, wytaczane im w sądach biskupich. Występował
w sejmie z ostrymi mowami w obronie
Kościoła, w których domagał się ustawowego karania odstępców od wiary
katolickiej. Prowadził pisemną polemikę z poglądami kalwińskiego teologa
Marcina Krowickiego. W 1558 opuścił
diecezję i osiadł w swym rodzinnym
Więcborku. Przynaglony groźbami
kapituły podjął decyzję powrotu do
diecezji, jednak zmarł podczas podróży we Wrześni. Odszedł 23 V 1560,
został pochowany w katedrze krakowskiej.

Bibliografia: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 3, Monasterii 1923,
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ŻEGOCKI Krzysztof Jan, h. Jastrzębiec (?-1673), biskup chełmski
(1670-1673). Był synem Marcina kasztelana przemęckiego, i córki Łukasza
Hersztopskiego. Urodził się w Rostarzewie. Ukończył prawdopodobnie kolegium jezuickie lub Akademię Lubrańskiego. Studiował teologię w Akademii
Krakowskiej. Ożenił się z Elżbietą Lintermans, z którą miał troje dzieci. Po
jej śmierci ożenił się z Jadwigą ze Zbi-

jewskich (1645), z którą miał dwóch
synów. Brał udział w walkach z Kozakami Chmielnickiego i z Tatarami. Od
1652 tytułował się rotmistrzem Jego
69

Królewskiej Mości. W czasie potopu
szwedzkiego był organizatorem i dowódcą oddziałów partyzanckich walczących (1655-59). Uczestniczył w wyprawie Czarnieckiego na Pomorze i do
Danii. Od króla otrzymał nominację
na pułkownika, urząd starosty konińskiego. Był starostą babimojskim, podkomorzym kaliskim (1659), marszałkiem Trybunału Koronnego (1660),
wojewodą inowrocławskim (1667). Po

śmierci drugiej żony przyjął święcenia
kapłańskie (1669). 15 X 1669 został
przedstawiony na biskupa chełmskiego
przez Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Papieską nominację otrzymał
30 VI 1670. Przewidziany był również
na biskupa kujawskiego. Zmarł w Gościeszynie, przed nominacją papieską,
i tam został pochowany. Jest patronem
Gimnazjum w Rostarzewie, Kębłowie
i w Babimoście.
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