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Diariusze oraz pamiêtniki od zawsze przykuwa³y uwagê nie tylko history-
ków, lecz w ogólnoœci osób zainteresowanych przesz³oœci¹. Mówi¹ce zarówno
o opisywanych w nich wydarzeniach, jak te¿ o horyzontach myœlowych i formacji
intelektualnej autora, stanowi¹ fundament dla ró¿norodnych analiz. Jeœli zarazem
wysz³y spod pióra osób znacz¹co zapisanych w dziejach, tym wiêksza ich waga
dla poznania losów danej nacji czy konkretnego organizmu pañstwowego. Ka¿do-
razowo jednak przynosz¹ one równie¿ pewien zasób danych do historii lokalnej,
informuj¹c o zdarzeniach rozgrywaj¹cych siê nieraz z dala od centrów ¿ycia poli-
tycznego i kulturalnego, nikt bowiem – nawet ci wielcy – nie spêdza³ swego czasu
wy³¹cznie tam, gdzie dokonywa³y siê fakty najdonioœlejszej wagi1.

W zupe³noœci zbyteczne jest rozwodzenie siê na temat tego, ¿e do szczegól-
nie eksponowanych postaci w gronie staropolskich elit zaliczali siê reprezentanci
ówczesnego episkopatu, po których wszak¿e pozosta³o niewiele dzie³ o charakterze
pamiêtnikarskim. Zaanga¿owani w ¿ycie zarówno koœcielne, jak i polityczne,
w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci przypadków zapewne nie znajdowali czasu na to,
aby przeznaczone dla potomnoœci zapiski o wspó³czesnych wydarzeniach na bie-
¿¹co prowadziæ. Pewien wp³yw na stan rzeczy w owym wzglêdzie mia³ tak¿e
klimat intelektualny danej epoki, przyk³adowo bowiem z doby renesansu, kiedy
w krêgach osób wykszta³conych panowa³a swoista „moda” na prowadzenie na
marginesach wydawanych ju¿ wtedy drukiem kalendarzy (almanachów) zapisek
o najwa¿niejszych bie¿¹cych zdarzeniach, tego rodzaju zbiory not zachowa³y siê
po XVI-wiecznych biskupach Macieju Drzewickim, Erazmie Cio³ku, Pawle

1 Z literatury ogólnej zob. np.: E. Maliszewski, Bibliografia pamiêtników polskich i polski
dotycz¹cych (druki i rêkopisy), Warszawa 1928 [reprint: Warszawa 1981]; A. Cieñski, Pa-
miêtnikarstwo polskie XVIII wieku, Wroc³aw – Warszawa – Kraków – Gdañsk – £ódŸ 1981;
Pamiêtniki i relacje w zbiorach rêkopiœmiennych Biblioteki Narodowej, oprac. D. Kamolowa,
Warszawa 1998.
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Dunin-Wolskim, Piotrze Dunin-Wolskim czy Piotrze Myszkowskim2. Z kolej-
nego stulecia podobnego charakteru zabytki piœmiennictwa nie s¹ znane, gdy cho-
dzi o reprezentantów ówczesnego episkopatu, wœród których trafiaj¹ siê za to
autorzy dzie³ historiograficznych czy kronikarskich, jak Pawe³ Piasecki, Stani-
s³aw £ubieñski, Andrzej Olszowski czy dzia³aj¹cy ju¿ na prze³omie wieków An-
drzej Chryzostom Za³uski (notabene siostrzeniec poprzedniego)3. Nowy impuls
dla rozwoju pamiêtnikarstwa przynios³y pr¹dy oœwieceniowe, st¹d i na rodzi-
mym gruncie wiêcej tego rodzaju zabytków z drugiej po³owy XVIII stulecia (choæ
i ze schy³ku pierwszej dysponujemy wcale obszernym Diarium vitae […] manu
propria conscriptum koadiutora wileñskiego Józefa Juliana Sapiehy, zmar³ego
w roku 1754)4.

Spoœród biskupich pamiêtników tamtego czasu bodaj najbardziej znane s¹ te
autorstwa ordynariusza inflanckiego Józefa Kazimierza Kossakowskiego5, w tra-
gicznych okolicznoœciach pozbawionego ¿ycia w czasie insurekcji koœciuszkow-
skiej6, a w drugiej kolejnoœci jego krewniaka i zarazem nastêpcy Jana Nepomucena

2 Zapiski historyczne wœród starych almanachów Biblioteki Jagielloñskiej, cz. [1] – W³asno-
rêczne zapiski Erazma Cio³ka z lat 1499–1508, wyd. L. Birkenmajer, „Kwartalnik Historycz-
ny”, 16 (1902), s. 446-457; Dziennik biskupa Piotra Myszkowskiego 1555–1568, wyd.
L. Kurdybacha, „Kwartalnik Historyczny”, 47 (1933), t. 1, s. 447-468; Dwa Ÿród³a do bio-
grafii Macieja Drzewickiego, cz. 2 – Dziennik Macieja Drzewickiego, wyd. H. Rybus, „Rocz-
niki Teologiczno-Kanoniczne”, 3 (1956/1957), z. 2, s. 327-368; Dziennik z lat 1561–1583
dyplomaty i biskupa p³ockiego Piotra Dunin-Wolskiego, wyd. A. Obrêbski, „Biuletyn Biblio-
teki Jagielloñskiej”, 42 (1992), nr 1-2, s. 105-126; Dziennik z lat 1519–1545 Paw³a Dunin-
-Wolskiego, kanclerza wielkiego koronnego, biskupa poznañskiego, oprac. A. Obrêbski, £ódŸ
1999. Zob. nadto: K.R. Prokop, Staropolskie diariusze z XVI stulecia jako Ÿród³o informacji
do dziejów hierarchii koœcielnej pañstwa polsko-litewskiego doby Z³otego Wieku, „Biuletyn
Biblioteki Jagielloñskiej”, 60 (2010), s. 47-83.

3 G. Korbut, Literatura polska od pocz¹tku do wojny œwiatowej, t. 1 – Od wieku X do koñca
XVII, Warszawa 19292, s. 197-198, 530; t. 2 – Od wieku XVIII do r. 1820, Warszawa 19292,
s. 2-3; Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 2 – Piœmiennictwo staropolskie.
Has³a osobowe A-M, pod red. R. Pollaka, Warszawa 1964, s. 499-500; t. 3 – Piœmiennictwo
staropolskie. Has³a osobowe N-Z, pod red. R. Pollaka, Warszawa 1965, s. 36-37, 431-432;
S³ownik polskich teologów katolickich, t. 2, pod red. H.E. Wyczawskiego, Warszawa 1982,
s. 580-582 (E. Ozorowski); t. 3, pod red. H.E. Wyczawskiego, Warszawa 1982, s. 250-253,
355-356 (E. Ozorowski); Dawni pisarze polscy od pocz¹tków piœmiennictwa do M³odej Pol-
ski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. 2, pod red. R. Lotha, Warszawa 2001, s. 393.

4 Pamiêtniki i relacje w zbiorach rêkopiœmiennych Biblioteki Narodowej, s. 300, nr 675. Na
marginesie zob. równie¿: A. Prašmanaite, Wspomnienia biskupa Adama Stanis³awa Kra-
siñskiego: miêdzy rêkopisem a publikacj¹, „Folia Historica Cracoviensia”, 19 (2013), s. 297-
-316.

5 Pamiêtniki Józefa Kossakowskiego, biskupa inflanckiego, 1738–1788, wyd. A. Darowski,
Warszawa 1891. Tak¿e: E. Maliszewski, Bibliografia pamiêtników polskich…, s. 84, nr 689.

6 Ostatnio w tym temacie: K.R. Prokop, Wyroki œmierci na Bo¿ych pomazañców w czasie insurek-
cji koœciuszkowskiej 1794 roku, [w:] Ars boni et aequi, pod red. J. Wroceñskiego i H. Pietrzak,
Warszawa 2010, s. 779-848.

.
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Kossakowskiego7 (nie wspominaj¹c o niemieckojêzycznym diariuszu wspó³cze-
snego im biskupa che³miñskiego, a nastêpnie warmiñskiego Jana Karola Hohen-
zollerna, nie by³ to wszak¿e polski duchowny)8. Niestety, ze sk³adaj¹cych siê
w sumie z trzech czêœci, nadzwyczaj ciekawych wspomnieñ Józefa Kazimierza
Kossakowskiego, wydania drukiem – jeszcze w XIX stuleciu – doczeka³a siê
wy³¹cznie czêœæ pierwsza, traktuj¹ca o okresie m³odzieñczym oraz wczesnym etapie
dzia³alnoœci publicznej autora9. Treœci dwóch pozosta³ych czêœci, których druk
równie¿ by³ planowany, zapewne nigdy nie poznamy, gdy¿ w roku 1944 spaleniu
uleg³y w Warszawie zarówno oryginalne zapiski pamiêtnikarskie biskupa (tak samo
sta³o siê z autobiografi¹ i diariuszem Józefa Andrzeja Za³uskiego), jak i sporz¹-
dzony dla celów wydawniczych ich ca³oœciowy odpis10.

Z podobn¹ (choæ nie do koñca) sytuacj¹ mamy do czynienia w odniesieniu do
spuœcizny wspomnieniowej biskupa Antoniego Sebastiana Dembowskiego, wpierw
– w latach 1737–1752 – ordynariusza p³ockiego, a nastêpnie – w latach 1752–
–1763 – ordynariusza w³oc³awskiego11. P³odny pisarsko12 (i nie tylko pisarsko,

7 Pamiêtnik ks. Jana Nepomucena Kossakowskiego, biskupa inflanckiego, wyd. J. Weyssen-
hoff, Warszawa 1895 [osobne odbicie z „Biblioteki Warszawskiej”, 1895 t. 2 z. 2]. Tak¿e:
E. Maliszewski, Bibliografia pamiêtników polskich…, s. 83-84 nr 688; S³ownik polskich teo-
logów katolickich, t. 2, s. 363-365 (F. Stopniak).

8 Briefe und Tagebücher des Fürstbischofs von Ermland Joseph von Hohenzollern, hrsg. von
F. Hipler (Monumenta Historica Warmiensis, Bd. 7), Braunsberg 1883. Zob. równie¿: A. Ko-
piczko, Duchowieñstwo katolickie diecezji warmiñskiej w latach 1525–1821, t. 2 – S³ownik,
Olsztyn 2000, s. 125-126.

9 Zob. wy¿ej przyp. 7.
10 E. Maliszewski, Bibliografia pamiêtników polskich…, s. 397, nr 5382-5384. Tak¿e: S³ownik

polskich teologów katolickich, t. 4, pod red. H.E. Wyczawskiego, Warszawa 1983, s. 517-525
(J. Wysocki); Dawni pisarze polscy…, t. 5, pod red. R. Lotha, Warszawa 2004, s. 163-168
(zw³. s. 167).

11 Ogólnie do jego biografii: W. Konopczyñski, Dembowski Antoni Sebastian herbu Jelita (1682–
–1763), biskup kujawski, [w:] Polski s³ownik biograficzny, t. 5, Kraków 1939–1946, s. 83-85;
J. Koceniak, Antoni Sebastian Dembowski, biskup w³oc³awski i pomorski. Sylwetka z czasów
saskich (Studia Historico-Ecclesiastica, t. 8), Warszawa 1953; J. Bazyd³o, Dembowski Anto-
ni Sebastian, biskup, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1979, kol. 1140; S³ownik pol-
skich teologów katolickich, t. 1, pod red. H.E. Wyczawskiego, Warszawa 1981, s. 382-384
(W.F. Murawiec); W. Kujawski, Dembowski Antoni Sebastian (1682–1763), biskup p³ocki,
kujawski, [w:] W³oc³awski s³ownik biograficzny, t. 3, pod red. S. Kunikowskiego, W³oc³awek
2005, s. 38-42. Wiêcej o jego dokonaniach w okresie rz¹dów biskupich w diecezji w³oc³aw-
skiej w: M. Morawski, Monografia W³oc³awka (W³oc³awia), W³oc³awek 1933 [reprint: W³o-
c³awek 2003], wg indeksu (tak¿e: W³oc³awek. Dzieje miasta, t. 1 – Od pocz¹tków do 1918,
pod red. J. Staszewskiego, W³oc³awek 1999).

12 Odnoœnie do spuœcizny piœmienniczej A.S. Dembowskiego zob.: K. Estreicher, Bibliografia
polska, t. 15, Kraków 1897, s. 130-132; G. Korbut, Literatura polska od pocz¹tków do wojny
œwiatowej, t. 2, s. 45-46; Piœmiennictwo staropolskie. Has³a osobowe A–M, pod red. R. Pollaka
(Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 2), Warszawa 1964, s. 125-126. Spoœród
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gdy¿ przed obraniem stanu duchownego by³ ¿onaty i doczeka³ siê czwórki potom-
stwa), pozostawi³ on z myœl¹ o kolejnych generacjach m.in. autobiografiê (pa-
miêtnik) oraz nieokreœlon¹ dziœ liczbê tomów prowadzonego z du¿¹ skrupulatno-
œci¹ diariusza, spoœród których dwa ostatnie mo¿na okreœliæ mianem diariusza
biskupiego, gdy¿ obejmuj¹ okres przynale¿enia autora do grona episkopatu (wszed³
do niego w wieku 55 lat). W ³¹cznym ujêciu dzie³a te mia³y stanowiæ dla potom-
noœci œwiadectwo o sk¹din¹d wyró¿niaj¹cej aktywnoœci ¿yciowej ich twórcy13,
wszak¿e do dyspozycji badaczy pozostaje aktualnie w zasadzie tylko jedno spo-
œród nich, bowiem w³¹czony do zbiorów Biblioteki Ordynacji Krasiñskich
w Warszawie rêkopis (wed³ug J. Koceniaka prawdopodobnie odpis) Autobiografii,
cytowanej w przedwojennych publikacjach chocia¿by przez W³adys³awa Konop-
czyñskiego, podzieli³ los owej ksi¹¿nicy w czasach hitlerowskiej okupacji i sp³on¹³
w paŸdzierniku 1944 r., zaœ drugi egzemplarz (wed³ug J. Koceniaka orygina³),
pozostaj¹cy w rêkach prywatnych, nie jest dostêpny dla ogó³u zainteresowanych
(w 1953 r. posiada³a go Eugenia z Dembowskich Wo³kowicka)14.

œwie¿ej daty edycji: Co to jest wolnoœæ? Zagadnienie badane przez Azjatê i przedstawione
zainteresowanemu czytelnikowi w roku Pañskim 1739 przez Najdostojniejszego Antoniego
Dembowskiego, biskupa p³ockiego, wyd. M. Wyszomirska i A. Per³akowski, Kraków 2008.

13 Zob. kolejny przypis. Tak¿e: F. Pu³aski, Opis 815 rêkopisów Biblioteki Ordynacji Krasiñ-
skich, Warszawa 1915, s. 584, nr 420 (Korespondencja Antoniego Dembowskiego, biskupa
p³ockiego, z lat 1723–1759 – dawna sygnatura 4088; wed³ug zamieszczonego opisu jest to
„kodeks papierowy z XVIII w., [o wymiarach] 22,8 na 34,7 cm; kart 35. Rêkopis ofiarowany
przez Piotra Dembowskiego”); E. Maliszewski, Bibliografia pamiêtników polskich…, s. 67,
nr 504; J. Koceniak, Antoni Sebastian Dembowski…, s. 3-5 (Źród³a rêkopiœmienne); Inwen-
tarz rêkopisów Biblioteki Jagielloñskiej. Numery 6001-7000, cz. 1 – Numery 6001-6500,
oprac. A. Ja³brzykowska i J. Zathey, Kraków 1962, s. 140-142 (sygn. 6287 IV: Opera […]
Antoni Sebastiani Dembowski, episcopi Cujaviensis nec non Pomeraniae; wedle opisu jest to
XVIII-wieczny rêkopis o wymiarach 37,5 na 24 cm, licz¹cy 643 karty, w tym szeœæ niezapisa-
nych; zawarte s¹ w nim: a) utwory w³asne; b) fragmenty archiwum biskupa A.S. Dembow-
skiego; c) utwory literackie i archiwalia obce; „kupno od antykwariusza Rauchera w Krako-
wie 10 IV 1907 r. (dawna sygnatura: BJ Fol. 82)”; zabytek dostêpny tak¿e w Bibliotece Naro-
dowej w postaci mikrofilmu – mf BN 1151).

14 F. Pu³aski, Opis 815 rêkopisów Biblioteki Ordynacji Krasiñskich, s. 583-584, nr 419 (Antoniego
Dembowskiego, biskupa p³ockiego, potem kujawskiego, pamiêtnik 1700–1762 – dawna sy-
gnatura 3967): „Kodeks papierowy z XVIII w., [wymiary] 20,7 na 33,2 cm; kart 58. Pismo
A.S. Dembowskiego. Oprawa. Dar Piotra Dembowskiego dla Biblioteki Ordynacji Krasiñ-
skich. [Zawartoœæ] k. 1r – Portret A.S. Dembowskiego (miedzioryt) • k. 2r – Opis nagrobka
A.S. Dembowskiego • k. 4r – Informacye potrzebna dla potomków A.S. Dembowskiego (na
odwrocie exlibris biskupa) • k. 5r – Konnotacya krótka familii Dembowskich • k. 11r – Gene-
alogia • k. 12r-56r – [Pamiêtnik] od 1700 do 1762 r. • k. 56v – Dalszy ci¹g kroniki rodziny
Dembowskich od roku 1763–(1770?)”; E. Maliszewski, Bibliografia pamiêtników polskich…,
s. 348, nr 4582; J. Koceniak, Antoni Sebastian Dembowski…, s. 4, nr 5 (Kraków – zbiory
prywatne): „Pamiêtnik A.S. Dembowskiego pt. Genealogia Dembowskich; wewn¹trz Infor-
macye potrzebne dla potomków. Rêkopis, w³asnoœæ prywatna Eugenii z Dembowskich Wo³-
kowickiej”).
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Co siê tyczy z kolei biskupich diariuszy, z których pierwszy traktowa³ o okre-
sie p³ockim, a drugi o okresie w³oc³awskim, ów drugi szczêœliwie zachowa³ siê
w Archiwum Diecezjalnym we W³oc³awku15 i z niego te¿ dowiadujemy o istnieniu
tamtego wczeœniejszego. Na samym bowiem pocz¹tku owego rêkopisu widnieje
nastêpuj¹cej treœci adnotacja autora: „Roku 1752, circa translationem meam na
biskupstwo kujawskie, odda³em successori meo na biskupstwo p³ockie, Jmci Xiê-
dzu Szembekowi, wszelkie papiery, munimenta y informacye do biskupstwa p³oc-
kiego nale¿¹ce, oraz y dyaryusz obszerny totius regiminis mei, tak jako teraz ten
zaczynam w Imiê Pañskie”16. Rzeczony nastêpca na stolicy biskupiej w P³ocku,
któremu Antoni Sebastian Dembowski przekaza³ sporz¹dzony zapewne tylko
w pojedynczym egzemplarzu diariusz, to Józef Eustachy Szembek, ordynariusz
z lat 1753–1758. Niestety, w p³ockim Archiwum Diecezjalnym rêkopisu tego dziœ
nie ma, przy czym d³ugoletni dyrektor i znawca zbiorów rzeczonej placówki, ksi¹dz
Tadeusz ¯ebrowski wyra¿a przypuszczenie, ¿e wraz z pozosta³ymi materia³ami
po biskupie Szembeku diariusz ów móg³ po œmierci tego hierarchy znaleŸæ siê
w rêkach jego krewnych i spadkobierców, w zwi¹zku z czym nale¿a³oby go po-
szukiwaæ ewentualnie poœród archiwaliów po Szembekach17. Przy tym nie ma
jakiejkolwiek gwarancji, ¿e nie podzieli³ on losu wielu innych zabytków piœmien-
nictwa z rodzimej przesz³oœci, bezpowrotnie utraconych podczas kataklizmów
dziejowych minionych stuleci18.

Diariusz dotycz¹cy czasu zasiadania Antoniego Sebastiana Dembowskiego
na stolicy biskupiej we W³oc³awku obejmuje okres od dnia 6 VI 1752 r., tj. mo-
mentu nominacji na biskupstwo w³oc³awskie, do koñca lutego 1761 r. (ostatni
wpis nosi datê 25 II tr.). Jest to zachowany w dobrym stanie papierowy kodeks
licz¹cy ³¹cznie 112 kart, z których wszystkie zapisane zosta³y rêk¹ w³asn¹ hierar-
chy. W koñcowych latach ¿ycia Dembowskiego, ze wzglêdu na pogarszaj¹cy siê
stan zdrowia autora, wpisów w diariuszu w sposób widoczny ubywa, a poœród
nich trafiaj¹ siê równie¿ informacje o objawach nasilaj¹cej siê choroby biskupa

15 Archiwum Diecezjalne we W³oc³awku [dalej cyt.: ADW³], sygn. 2 – ABKP 44 (52 cz. 2).
16 J.w., k. 1v.
17 Ostatnio w temacie spuœcizny archiwalnej tego rodu: Z. Pietrzyk, Cenny dar dla Biblioteki

Jagielloñskiej. Iluminowany dyplom rodu Szembeków z 1616 roku, „Alma Mater”, R. 2014,
nr 165, s. 54-57 (gdzie m.in. wskazanie, i¿ bêd¹ce „w posiadaniu rodziny Szembeków ich
dokumenty rodzinne do wybuchu II wojny œwiatowej przechowywano w dworze w Porêbie
¯egoty. Najcenniejsze dyplomy pergaminowe, dokumentuj¹ce dzieje rodu, zosta³y wówczas
wywiezione do Rumunii, a stamt¹d – wraz z rodzin¹ – trafi³y do Pary¿a. W roku 1940, po
zajêciu Pary¿a przez Niemców, Jan Szembek osiad³ w Portugalii, dok¹d wywióz³ tak¿e naj-
cenniejsze rodowe dokumenty. Po jego œmierci dokumentami zaopiekowa³ siê spokrewniony
z Szembekami Kazimierz Mycielski, syn Marii z Szembeków, który zamieszka³ w Afryce
Po³udniowej. W roku 1974 dyplomy rodowe Szembeków przekaza³ on Zygmuntowi Janowi
Szembekowi, zamieszka³emu w Anglii”.

18 Por. J. Koceniak, Antoni Sebastian Dembowski…, s. 4, nr 6 (P³ock).
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(dodaæ przy tym nale¿y, ¿e poniewa¿ na koñcu rêkopisu nie ma jakiegokolwiek
pustego miejsca, lecz ostatnia karta zapisana jest do samego spodu, nie sposób
wykluczyæ, ¿e mo¿e by³y jeszcze kolejne karty, lecz nie zosta³y oprawione wraz
z poprzednimi i w konsekwencji zaginê³y). Zatytu³owany Dyariusz spraw y inte-
ressow diecezyi kujawskiey y pomorskiey zaczêty in anno 1752, notuje on wyda-
rzenia z ¿ycia Koœcio³a, kraju, ale te¿ rodziny autora. Tak np. pod dat¹ 29 IV 1753 r.
biskup zanotowa³: „Odebra³em fataln¹ nowinê de fatis praematuris Córki mej
in saeculo zrodzonej, szambelanowej Ossoliñskiej, która po szczêœliwym dnia 18.
tego miesi¹ca rozwi¹zaniu synem, nag³ym przypadkiem specie apoplexylii w kilka
godzin desiit vivere dnia 23. tego miesi¹ca. Bo¿e zmi³uj siê nad t¹ niewinn¹ dusz¹,
a nam strapionym spraw ulgê w ¿alu”19. W póŸniejszym o bez ma³a piêæ lat wpi-
sie, umieszczonym pod dat¹ 29 I 1758 r., mamy do czynienia z jeszcze bardziej
emocjonalnym zobrazowaniem stanu psychiki autora, w pe³ni wszak¿e uzasad-
nionym: „Odebra³em z poczty fatalem nuntium, ¿e dnia 23. tego miesi¹ca, w dzieñ
Zaœlubienia Najœwiêtszej Panny Maryi, zabra³ nam Pan Bóg do siebie ukochan¹
Matkê, plusquam nonagenariam, y tak potworn¹ ¿a³obê w³o¿y³ na serce moje.
Któ¿ siê sprzeciwi woli Jego? Sit Nomen Eius benedictum! Mi³osierdzia tylko
swego niech nam nie ubli¿a”20.

Pierwszy w ogólnoœci wpis w diariuszu, zawarty pod dat¹ 6 VI 1752 r., za-
wiera nastêpuj¹c¹ informacjê: „We Wschowie transtulit mnie Król Jegomoœæ
nominatione sua z p³ockiego biskupstwa na kujawskie, wakuj¹ce wiêcej roku post
fata Jmci Xiêdza Aleksandra Walentego Czapskiego, praedecessora mego, który
w Gdañsku dnia 4 marca 1751 r. umar³ intestatus”21; a zatem od razu w pierwszej
zapisce pojawia siê wymienione z nazwy miasto, o którym mowa bêdzie w dalszej
czêœci niniejszego tekstu22. W prezentowanym Ÿródle s¹siaduj¹ ze sob¹ wpisy
bardzo lapidarne, np. wskazuj¹ce wy³¹cznie na miejsce pobytu autora w danym
momencie i cel jego tam bytnoœci, z tymi zawieraj¹cymi bardziej rozbudowan¹
warstwê narracyjn¹, zarazem ujawniaj¹cymi stosunek pisz¹cego do rozmaitych
wydarzeñ. Na sprawy Koœcio³a i pañstwa Antoni Sebastian Dembowski nie spo-
gl¹da³ w sposób bezkrytyczny, niejednokrotnie daj¹c w diariuszu wyraz swym
zapatrywaniom w tej lub innej kwestii. Przyk³adowo pod dat¹ Octobris roku 1758
czytamy: „W tym miesi¹cu Jmæ Xi¹dz Bayer, oficja³ mój, wzi¹³ nominacjê

19 ADW³, sygn. 2 – ABKP 44 (52 cz. 2), k. 6v.
20 J.w., k. 83v.
21 J.w., k. 2r.
22 Tak¿e w wy¿ej wspomnianym diariuszu wspó³czesnego A.S. Dembowskiemu biskupa Józefa

Juliana Sapiehy wiele jest informacji na temat osiemnastowiecznego Gdañska, w którym to
mieœcie ów póŸniejszy koadiutor wileñski przyszed³ na œwiat w roku 1708 (zob.: K.R. Prokop,
Wiadomoœci o polsko-litewsko-ruskiej hierarchii koœcielnej z diariuszy Karola Stanis³awa
i Micha³a Kazimierza Radziwi³³ów oraz Józefa Juliana Sapiehy i Antoniego Sebastiana Dem-
bowskiego, „Biuletyn Biblioteki Jagielloñskiej” [w druku]).



KRZYSZTOF R. PROKOP (GLIWICE)36

królewsk¹ na biskupstwo che³miñskie post fata Jmci Xiêdza biskupa Leskiego.
Wysz³a ona [tj. nominacja] na instancjê Xiêcia Jmci Prymasa [mowa o Adamie
Ignacym Komorowskim], który mi za ta okazj¹ wielkie krzywdy uczyni³, gdy¿
i wakanse po nim w diecezji mojej exportavit, jako to kanoniê kujawsk¹ na sio-
strzeñca swego, Jmci Xiêdza Z³ockiego, a probostwo kruszwickie na Jmci Xiêdza
Awedyka, który mi siê na nic w diecezji nie przyda, a ja nie mam czym [go]
emeriter gratificare”23; o samym nominacie che³miñskim, uprzednio oficjale w³o-
c³awskim, zanotowa³ kilka lat wczeœniej, pod lutym 1755 r.: „Jmæ X. Bayer, audy-
tor mój, nie mia³ pozwolenia mieszkania w zamku [biskupim], [jak] tylko do
[Wielkiego] Postu, a dotychczas siedzi, y lokay jego ma³o [co] zamku nie spali³,
zapuœciwszy ogieñ w s³omê, który ledwie ugaszono”24.

Prezentowany zabytek stanowi cenne, a dotychczas w znikomej tylko mierze
wykorzystane Ÿród³o do dziejów z jednej strony doby panowania Augusta III
i realiów epoki, z drugiej do historii nowo¿ytnej diecezji w³oc³awskiej, obejmuj¹-
cej równie¿ czêœæ Pomorza Nadwiœlañskiego (z samym Gdañskiem)25, w którym
to kontekœcie nie od rzeczy bêdzie nadmieniæ, ¿e z kolei do zbiorów Archiwum
Kapitu³y Metropolitalnej w Krakowie trafi³a w bli¿ej nieznanych okolicznoœciach
Liber variarum ab Urbe et aliis locis expeditionum originalium ad Curiam Epi-
scopalem sub auspiciis Illustrissimi, Excellentissimi et Reverendissimi Domini,
Domini Antonii Sebastiani a Dembowa Gora Dembowski, Dei et Apostolicae
Sedis gratia episcopi Plocensis, expost nominati Vladislaviensis et Pomeraniae,
et a Curia eiusdem, capitula, parochos et parochianos directarum, copias in se
translatas et ingrossatas, cum ad notatione utilium sciendorum et informatio-
num continens26. Ów licz¹cy 280 kart rêkopis zawiera szereg materia³ów oœwie-
tlaj¹cych rz¹dy biskupie Antoniego Sebastiana Dembowskiego w obu diecezjach,
jak równie¿ Relatio status dioecesis Vladislaviensis z roku 1768, a wiêc powsta³e
piêæ lat po œmierci hierarchy, co wskazuje, ¿e kodeks ten by³ w u¿yciu jeszcze
za nastêpcy A.S. Dembowskiego w Koœciele w³oc³awskim, czyli Antoniego Kazi-
mierza Ostrowskiego, o którym w prezentowanym diariuszu jego autor zanoto-
wa³ pod dat¹ 6 V 1758 r.: „Król Jegomoœæ da³ mi coadiutora na biskupstwo ku-
jawskie proprio motu, Jmci Xiêdza Antoniego Ostrowskiego, biskupa inflanckie-
go, mimo licznych concurrentow, którzy o beneplacitum Króla Jegomoœci
sollicitowali”27.

23 ADW³, sygn. 2 – ABKP 44 (52 cz. 2), k. 92v.
24 J.w., k. 40v.
25 Ostatnio: S. Litak, Atlas Koœcio³a ³aciñskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII

wieku, Lublin 2006, passim (zw³. s. 120-121, 150, 152, 154).
26 Archiwum Kapitu³y Metropolitalnej w Krakowie na Wawelu, sygn. KP 226.
27 ADW³, sygn. 2 – ABKP 44 (52 cz. 2), k. 88r.
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Po powy¿szych uwagach natury Ÿród³oznawczej, nim przejdziemy do zasad-
niczego w¹tku biskupich odwiedzin w roku 1753 w Gdañsku, wpierw jeszcze
godzi siê napisaæ cokolwiek nadto o samym autorze zapisek, jakkolwiek bowiem
nale¿a³ on do postaci wyró¿niaj¹cych siê na tle sobie wspó³czesnych, gdy chodzi
o realia ówczesnego pañstwa polsko-litewskiego, to jednak dziœ znany jest wy-
³¹cznie badaczom epoki saskiej, nie zapewniwszy sobie miejsca w zbiorowej pa-
miêci. A¿ po XVIII stulecie Dembowscy herbu Jelita, pisz¹cy siê z Dêbowej Góry
w powiecie or³owskim, nie zaliczali siê do szczególnie znacz¹cych rodów Rze-
czypospolitej Obojga Narodów. Z rodziny tej wywodzi³ siê wprawdzie jeden
z XVI-wiecznych wojewodów be³zkich, piastuj¹cy ów urz¹d w latach 1563–1573
Andrzej Dembowski28, jednak nikt inny spoœród jego krewnych tak eksponowa-
nych godnoœci nie sprawowa³29. Niespodziewany awans sta³ siê udzia³em Dem-
bowskich w ostatnim stuleciu istnienia przedrozbiorowego pañstwa polsko-litew-
skiego – przede wszystkim dziêki koœcielnym karierom cz³onków tego rodu, po-
œród których a¿ czterech zosta³o biskupami. Reprezentowali oni dwie kolejne
generacje rodziny i zarazem ³¹czy³y ich jak najœciœlejsze wiêzy pokrewieñstwa.
Dwóch z nich zwi¹zanych by³o w szczególny sposób z diecezjami p³ock¹ i w³o-
c³awsk¹, natomiast pozostali dwaj pasterzowali w kresowym Koœciele kamieniec-
kim. Jako pierwszy w gronie episkopatu znalaz³ siê w³aœnie Antoni Sebastian
Dembowski, który na œwiat przyszed³ w pocz¹tkach roku 1682 w diecezji p³oc-
kiej jako najstarszy syn sêdziego ziemskiego p³ockiego Floriana Dembowskiego,
dziedzica Kosmaczewa, oraz Ewy z Ciechanowieckich, która zmar³a u progu roku
1758 w wieku – jak siê przyjmuje – 98 lat (a w ka¿dym razie niewiele mniej,
skoro jej pierworodny liczy³ sobie wówczas lat 76). Mia³ liczne rodzeñstwo, mia-
nowicie piêæ sióstr i szeœciu braci, spoœród których dwóch tak¿e zosta³o biskupami
– Miko³aj ordynariuszem kamienieckim, u schy³ku ¿ycia promowanym przez króla
Augusta III (mowa o roku 1757) na arcybiskupstwo lwowskie, którego jednak nie
zd¹¿y³ obj¹æ30, oraz Jan, ustanowiony sufraganem w³oc³awskim dziêki w³aœnie
Antoniemu Sebastianowi31.

28 Urzêdnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. Spisy, pod red. A. G¹siorowskiego, t. 3
– Ziemie ruskie, cz. 2 – Urzêdnicy województwa be³skiego i ziemi che³mskiej XIV-XVIII
wieku. Spisy, oprac. H. Gmiterek i R. Szczygie³, Kórnik 1992, s. 33 (nr 55), 71 (nr 379), 130
(nr 905), 225.

29 Ogólnie o rodzie Dembowskich: J. Koceniak, Antoni Sebastian Dembowski…, s. 15-17. Zob.
tak¿e wy¿ej przyp. 14.

30 J. Krêtosz, Organizacja archidiecezji lwowskiej obrz¹dku ³aciñskiego od XV wieku do 1772
roku, Lublin 1986, s. 72, nr 31; K.R. Prokop, Biskupi kamienieccy od œredniowiecza do wspó³-
czesnoœci. Szkice biograficzne, Bia³y Dunajec – Ostróg 2007, s. 297-306; ten¿e, Arcybiskupi
haliccy i lwowscy obrz¹dku ³aciñskiego. Szkice biograficzne, Bia³y Dunajec – Ostróg 2010,
s. 239-243.

31 S. Chodyñski, Biskupi sufragani w³oc³awscy, W³oc³awek 1906, s. 75, nr 33; ADW³, b. sygn. –
S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników w³oc³awskich, W³oc³awek 1914 (rkp), s. 191-194.
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Ten ostatni, wychowanek szkó³ jezuickich w Pu³tusku oraz Warszawie, nie-
dosz³y jezuita, po krótkim epizodzie s³u¿by w kancelarii ziemskiej w Czersku
zwi¹za³ siê z dworem biskupa warmiñskiego i zarazem kanclerza wielkiego ko-
ronnego Andrzeja Chryzostoma Za³uskiego, poprzez którego zyska³ dostêp na dwór
Augusta II Mocnego. Czynny nastêpnie u boku podkanclerzego Jana Szembeka,
by³ w roku 1713 sekretarzem wys³anej do cesarskiego Wiednia legacji i – jak
pisze W³adys³aw Konopczyñski – „prawdopodobnie prowadzi³ [wówczas] dzien-
nik poselstwa” (ten¿e badacz dodaje równie¿, i¿ „to pewne, ¿e z tych czasów
uzbiera³ sobie kolekcjê aktów do spraw sum neapolitañskich z archiwów austriac-
kich, hiszpañskich i neapolitañskich”)32. Nastêpnie Antoni Sebastian Dembowski
odby³ podró¿ po Europie, odwiedzaj¹c Pó³wysep Apeniñski, Francjê oraz Nider-
landy i tak¿e wtedy prowadz¹c diariusz, o którym jeszcze przed II wojn¹ œwia-
tow¹ W. Konopczyñski wspomina³ jako o zaginionym. W ka¿dym razie zdaje siê
nie ulegaæ w¹tpliwoœci, ¿e w³aœnie na czas pracy Dembowskiego u boku biskupa-
-historiografa Andrzeja Chryzostoma Za³uskiego nale¿y datowaæ pocz¹tki jego
predylekcji ku bie¿¹cemu dokumentowaniu i opisywaniu wydarzeñ, w których
dane mu by³o braæ udzia³33.

Po powrocie do kraju, wci¹gniêty ponownie w sprawy pañstwowe, znalaz³
siê w gronie zaufanych wspó³pracowników Augusta II i wiele czasu spêdza³ na
dworze w DreŸnie. Wynagrodzony przez monarchê starostwami tymbarskim, bê-
dziñskim oraz p³ockim, dopiero w wieku 43 lat ustatkowa³ siê pod wzglêdem
rodzinnym, zaœlubiaj¹c dnia 1 I 1725 r. krewn¹ ówczesnego biskupa ³uckiego
Stefana Bogus³awa Rupniewskiego, który te¿ zwi¹zek ów pob³ogos³awi³, niespe³na
szesnastoletni¹ Salomeê Rupniewsk¹ (rocznik 1709) i doczeka³ siê z niej (nota-
bene wychowanej w konfesji kalwiñskiej) – przychodz¹cych na œwiat w kolej-
nych latach – pierworodnej i jedynej córki Kunegundy Heleny (rocznik 1726),
o której zgonie wy¿ej, ma³¿onki póŸniejszego miecznika litewskiego Aleksandra
Ossoliñskiego, oraz trzech synów: w 1727 r. Brunona, zmar³ego w niemowlêctwie
(1728), w 1728 r. Stefana, póŸniejszego starostê p³ockiego, oraz najm³odszego
Jana, przy którego wydaniu na œwiat w grudniu 1729 r. dwudziestoletnia ma³¿onka
Antoniego Sebastiana zmar³a w kilkanaœcie dni po rozwi¹zaniu34.

Dotkniêty utrat¹ m³odszej od niego o 27 lat wybranki, o której pisa³, ¿e by³a
„anio³em rady i stró¿em sumienia mego”35, powzi¹³ postanowienie, aby nie wstê-
powaæ nigdy wiêcej w zwi¹zki ma³¿eñskie, choæ wówczas jeszcze nie zdecydo-
wa³ siê na obranie stanu duchownego, na czym móg³ zawa¿yæ wiek jego dzieci.
Bêd¹cy wtenczas regensem kancelarii koronnej, w roku 1730 uzyska³ awans na

32 W. Konopczyñski, Dembowski Antoni Sebastian…, s. 83-84.
33 Tam¿e.
34 Tam¿e, s. 84; J. Koceniak, Antoni Sebastian Dembowski…, s. 41-48; W. Dworzaczek, Gene-

alogia, cz. 2 – Tablice, Warszawa 1959, tabl. 144 (Ossoliñscy).
35 W. Konopczyñski, op. cit., s. 84; J. Koceniak, op. cit., s. 42.
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referendarza koronnego36, jednak burzliwy okres bezkrólewia po œmierci Augu-
sta II i zwi¹zana z tym kolejna z ods³on walk o tron polski, ujawniaj¹ca g³êboki
kryzys chyl¹cego siê ku upadkowi pañstwa, sk³oni³y go do porzucenia dotychcza-
sowej drogi kariery i przywdziania sukni duchownej, o czym przemyœliwa³ jeszcze
w m³odoœci. Zdaje siê jednak, ¿e wtedy ju¿ sta³a przed nim perspektywa uzyska-
nia od razu biskupiej infu³y – i rzeczywiœcie, pomiêdzy dat¹ przyjêcia przezeñ
pierwszej tonsury oraz œwiêceñ ni¿szych (21 XII 1735), a dat¹ sakry (9 VI 1737),
mia³o up³yn¹æ zaledwie kilkanaœcie miesiêcy37.

Przeszkod¹ nie okaza³ siê fakt, ¿e jego dzieci liczy³y sobie wtenczas po kilka
lat; odt¹d zatem przysz³o im wzrastaæ, maj¹c ojca–biskupa, co w przypadku naj-
m³odszego z rodzeñstwa, Jana, zaowocowa³o w przysz³oœci powtórzeniem sytu-
acji z curriculum vitae Antoniego Sebastiana, gdy¿ ów jego potomek, po rodzicu
starosta bêdziñski, w wieku 37 lat o¿eniony z wojewodziank¹ czernichowsk¹
Józef¹ Potulick¹, która obdarzy³o go tak samo czwórk¹ potomstwa (troje zmar³o
w dzieciñstwie), po owdowieniu równie¿ obra³ stan duchowny i w roku 1775
zosta³ biskupem-koadiutorem kamienieckim (póŸniej tam¿e ordynariuszem, choæ
o tylko nominalnej w³adzy)38. Syn tego¿, Aleksy, zapewni³ ci¹g³oœæ owej ga³êzi
rodu Dembowskich, która kwitnie po dziœ dzieñ, a jej najbardziej znanym wspó³-
czeœnie przedstawicielem jest aktualnie ju¿ emerytowany biskup-ordynariusz
z lat 1992–2003 nie innej diecezji, jak w³aœnie w³oc³awskiej, Bronis³aw Dem-
bowski, niegdysiejszy duszpasterz w warszawskim koœciele œw. Marcina przy
ul. Piwnej, w prostej linii potomek po mieczu dwóch XVIII-wiecznych bisku-
pów39. Powracaj¹c zaœ do osoby Antoniego Sebastiana Dembowskiego, do grona
episkopatu wszed³ on jako ordynariusz p³ocki, by nastêpnie przejœæ na stolicê bi-
skupi¹ we W³oc³awku. Jako biskup nie piastowa³ ju¿ ¿adnych urzêdów pañstwo-
wych, a jedynie w latach 1741–1742 by³ prezydentem trybuna³u radomskiego.
Nie wiadomo te¿, by ubiega³ siê kiedykolwiek o promocjê na prymasowskie arcy-
biskupstwo gnieŸnieñskie, które przypad³o w udziale zarówno wielu spoœród jego
poprzedników w rz¹dach Koœcio³em w³oc³awskim, jak i bezpoœredniemu nastêpcy,
wy¿ej wspominanemu Antoniemu Kazimierzowi Ostrowskiemu40.

36 Urzêdnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku…, t. 10 – Urzêdnicy centralni i nadworni
Polski XIV-XVIII wieku. Spisy, pod red. A. G¹siorowskiego, Kórnik 1992, s. 143 (nr 914), 165.

37 W. Konopczyñski, Dembowski Antoni Sebastian…, s. 84; J. Koceniak, Antoni Sebastian Dem-
bowski…, s. 58-64.

38 M. Godlewski, Dembowski Jan herbu Jelita (1728–1809), biskup kamieniecki, [w:] Polski
s³ownik biograficzny, t. 5, s. 89; J. Koceniak, op. cit., s. 327-333.

39 K.R. Prokop, Biskupi Koœcio³a katolickiego w III Rzeczpospolitej. Leksykon biograficzny,
Kraków 1998, s. 29-31.

40 J. Koceniak, Antoni Sebastian Dembowski…, wg indeksu; H. Dymnicka-Wo³oszyñska, Ostrow-
ski Antoni Kazimierz herbu Grzyma³a (1713–1784), biskup inflancki, potem w³oc³awski,
arcybiskup gnieŸnieñski i prymas Polski, [w:] Polski s³ownik biograficzny, t. 24, Wroc³aw –
Warszawa – Kraków – Gdañsk 1979, s. 540-546 (zw³. s. 541).
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Przechodz¹c obecnie do prezentacji tekstu Ÿród³owego, przypomnieæ wpierw
nale¿y, ¿e jednym z fundamentalnych obowi¹zków pasterza diecezji by³o dogl¹-
danie na bie¿¹co jej stanu, ku czemu s³u¿y³y w szczególnoœci wizytacje, na obo-
wi¹zek regularnego przeprowadzania których mocny nacisk po³o¿y³ reformistyczny
Sobór Trydencki41. W realiach wielu europejskich krajów ordynariusze czêsto
jednak byli zbytnio zaabsorbowani sprawami pañstwowymi, piastuj¹c niekiedy
w s³u¿bie monarchy urzêdy i funkcje czy te¿ uczestnicz¹c w dzia³alnoœci dyplo-
matycznej, st¹d nie nale¿a³y do rzadkoœci sytuacje, ¿e w powierzonych im diece-
zjach w ogóle nie rezydowali, a w sporadycznych przypadkach nawet tam nie
bywali, przerzucaj¹c swe pasterskie obowi¹zki na grono wspó³pracowników (jak
dosadnie rzecz uj¹³ Jêdrzej Kitowicz, „œwiêcenia ksiê¿y i sakrament bierzmowa-
nia na sufraganów, a rz¹dy diecezjalne na audytorów spuœciwszy, sami siê roz-
rywkami, publikami i chwytaniem dworskich faworów zatrudniali”)42. Antoni
Sebastian Dembowski, choæ blisko zwi¹zany z dworem Augusta III i aktywnie
udzielaj¹cy siê w ¿yciu publicznym, diecezji nie zaniedbywa³, lecz udawa³o mu
siê ³¹czyæ obowi¹zki koœcielne z pañstwowymi, co znajduje odzwierciedlenie rów-
nie¿ na kartach diariusza. Na podstawie zawartych tam wpisów mo¿na bez wahania
stwierdziæ, ¿e tereny powierzonego mu biskupstwa zna³ z autopsji i nie uchyla³
siê od osobistego wizytowania parafii czy placówek zakonnych, choæ z drugiej
strony nie okazywa³ w tym wzglêdzie aktywnoœci na miarê najgorliwszych prota-
gonistów potrydenckiej odnowy Koœcio³a, wzorem œw. Karola Boromeusza spê-
dzaj¹cych niemal ca³y czas na wizytowaniu wspólnot wiernych w diecezji i do-
gl¹daniu poziomu ¿ycia religijnego. Wymownym tego œwiadectwem mo¿e byæ
fakt, ¿e do stanowi¹cego wszak najwiêksze miasto nie tylko w granicach biskup-
stwa w³oc³awskiego, ale i w ca³ej ówczesnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Gdañska, biskup Antoni Sebastian Dembowski zawita³ – jak wynika z jego dia-
riusza – tylko ten jeden raz w ci¹gu przesz³o dziesiêcioletnich rz¹dów, sk¹din¹d
u samego ich progu (ingres do katedry we W³oc³awku mia³ miejsce 16 IV 1753 r.43,
natomiast pocz¹tek opisywanej „wyprawy” równo cztery miesi¹ce póŸniej).
Powy¿sza okolicznoœæ tym bardziej uzasadnia celowoœæ bli¿szego przypatrzenia
siê œwiadectwu mówi¹cemu o tamtym wydarzeniu, pochodz¹cemu przy tym
z „pierwszej rêki”, bowiem skreœlonemu przez samego biskupa, któremu sk¹d-
in¹d stolica Pomorza Nadwiœlañskiego znana by³a ju¿ z widzenia o wiele wcze-
œniej, gdy¿ bawi³ tam zarówno przy powrocie (w m³odoœci) ze swych europejskich

41 Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 4 – 1511–1870 (Lateran • Trydent • Watykan I), oprac.
A. Baron i H. Pietras, Kraków 2005, s. 368/369-370/371, 658/659-660/661, 738/739-740/
/741, 748/749, 796/797.

42 J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, t. 1, wyd. R. Pollak, Wroc³aw 2003,
s. 183-184.

43 ADW³, 2 – ABKP 44(52 cz. 2), k. 5r-v (Ingres do katedry); tam¿e, AKap 23(237), k. 182r
(Primus ingressus illustrissimi et reverendissimi loci ordinarii).
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woja¿y, jak i w zwi¹zku z uroczystym wjazdem króla Augusta III do tego stawia-
j¹cego wczeœniej opór jego wyborowi na tron polski miasta44.

„Dnia 16. Augusta [czyli sierpnia] z Ciechocina puœci³em siê w Imiê Boskie
w drogê gdañsk¹. Popas w Rynsku, nocleg w Grudzi¹dzu. Dnia 17. eiusdem przy-
by³em do Komorska na obiad. […] Dnia 18. Augusta, wyjechawszy z Komorska,
wyboczy³em do Nowego […]. Nawiedzi³em tam¿e Imæ Pana Zboiñskiego, kasz-
telana elbl¹skiego, na nogi podupad³ego, tak, ¿e go nosiæ musz¹. Na noc zajecha³em
do Piaseczna pod Gniewem […]. Dnia 19. Augusta przyby³em na obiad do Sub-
kowa, gdzie staroœwiecka rezydencja biskupia. […] Dnia 21. Augusta, zabawiwszy
przez ca³y [poprzedni] dzieñ w Subkowie, wyjecha³em hac die po rannym obiedzie
y stan¹³em w Mi³ob¹dzu przed wieczorem. […] Dnia 22. Augusta, po rannym
obiedzie wyjechawszy, stan¹³em na noc w Maækowy”45. W sw¹ „drogê gdañsk¹”,
jak sam o niej pisze, Antoni Sebastian Dembowski wyruszy³ zatem z biskupiego
dworu, w kilka lat póŸniej przezeñ w³aœnie zmodernizowanego (1756), w kujaw-
skim Ciechocinie nad Drwêc¹ (dziœ w powiecie Golub-Dobrzyñ), by poprzez Gru-
dzi¹dz dotrzeæ do pomorskiej rezydencji biskupów w³oc³awskich w Subkowach,
zlokalizowanych pomiêdzy Pelplinem a Tczewem, gdzie zabawi³ nieco d³u¿ej.
Spogl¹daj¹c na mapê, nietrudno stwierdziæ, ¿e podró¿ pasterza diecezji przebie-
ga³a w niespiesznym tempie i dziennie pokonywa³ on stosunkowo niewielkie dy-
stanse. Nie chodzi³o zatem o jak najrychlejsze dotarcie do Gdañska, lecz o nawie-
dzenie zarazem po drodze szeregu miejsc, w których Dembowski jeszcze nie by³
(przynajmniej jako ordynariusz loci). Przemawia³y za tym wzglêdy natury koœ-
cielnej, ekonomicznej, tudzie¿ towarzyskiej, jak chocia¿by w przypadku nadro-
bienia drogi celem z³o¿enia wizyty choruj¹cemu kasztelanowi elbl¹skiemu46.
Pokonanie trasy Ciechocin–Maækowy (dystans rzêdu oko³o 180 km) zajê³o tedy
biskupowi ca³y tydzieñ, jednak nie sposób mówiæ o jakiejœ zw³oce w podró¿y
i w konsekwencji spóŸnionym dotarciu do celu, jak œwiadczy o tym dalszy ci¹g
biskupiego diariusza, opatrzony przez autora nag³ówkiem Ingres do Gdañska.

„23. Augusta dzieñ to by³ destinowany na mój ingres do Gdañska. Po rannym
obiedzie w Maækowach [dziœ, od roku 1973, w granicach Trójmiasta], przybyli
tam¿e na koniach incolae jurydyki szotlanskiey z chor¹gwiami, kot³ami, trêba-

44 W. Konopczyñski, Dembowski Antoni Sebastian…, s. 83-84; J. Koceniak, Antoni Sebastian
Dembowski…, 30 („z pocz¹tkiem maja 1716 r. przyby³ do Gdañska, [gdzie] zasta³ biskupa
kujawskiego Szaniawskiego i razem z nim pospieszy³ do Warszawy”), 57 („[kiedy] Gdañsk
skapitulowa³ 9 VII [1734 r.], August III uda³ siê do Gdañska, 19 VII stan¹³ w Oliwie, [gdzie]
lustrowa³ wojska swoje i rosyjskie, [po czym] po kilku dniach wróci³ do Drezna; Dembowski
stale towarzyszy³ [wówczas] królowi”).

45 ADW³, sygn. 2 – ABKP 44 (52 cz. 2), k. 11v.
46 Mowa o Jakubie Zboiñskim (przedtem kasztelanie dobrzyñskim), zmar³ym 18 VII 1755 r.;

kasztelaniê elbl¹sk¹ dzier¿y³ on od roku 1748 (Urzêdnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII
wieku…, t. 5 – Pomorze – Prusy Królewskie, cz. 2 – Urzêdnicy Prus Królewskich XV-XVIII
wieku. Spisy, oprac. K. Mikulski, Wroc³aw – Warszawa – Kraków 1990, s. 89 (nr 402), 240).
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czami, y wyje¿d¿aj¹cego praecedebant przed karet¹, drudzy zaœ piechotni, tak¿e
pod chor¹gwiami, strige[?] w paradzie, czekali miê przy Radunie rzece na dole
przed mostem. Za mostem zaœ, gdzie siê zaczyna terytorium gdañskie, czeka³ miê
secretarius a magistratu wys³any, Pan Öemchen47, z kilkadziesi¹t raytaryey,
y przywitawszy piêkn¹ przemow¹ ³aciñsk¹, prowadzi³ miê a¿ do stancyey, któr¹
sobie obra³em na Przedmieœciu w Rezydencyey Radziwi³owskiey przed Wielk¹
Bram¹. Czêœæ raytaryey mieyskiey praecedebant karetê, a czêœæ za karet¹. Moim
tak¿e rajtarom nie trudniono z broni¹ jechaæ do stancyey. Incolae zaœ szotlanscy,
tak konni, jako y piesi, zaprowadziwszy miê do swej granicy pod schlabank miej-
ski, tam¿e pozostali; oprócz karet capitularium, znaczna obywatelów pruskich,
opatów y innych przyjació³ assistentia konwoiowa³a miê do samey stancyey.

24. Augusta, œwiêto œw. Bart³omieja, by³ [to] dzieñ odpoczynku. U OO. Jezu-
itow na Schotlandzie mia³em nabo¿eñstwo, gdzie mnie szko³y wita³y. Na obiedzie
mia³em przyjació³ assystui¹cych. Dnia 25. Augusta trzey deputati a magistratu
witali miê. Pan Wahl stary by³ pierwszy48, drugi Pan Janson sêdzia49, a trzeci Pan
Lengnich mia³ perorê piêkn¹ po ³acinie, na któr¹ odpowiedzia³em50. Dnia 26.
Augusta zaprosi³em magistrat na obiad. Stawi³o mi siê dziesiêciu, przez co nad
innych okazali mi civilitatem suam, bo jak powiadaj¹, przed tym u innych ledwo
dwóch albo trzech bywa³o [dodajmy, ¿e byli to wy³¹cznie protestanci]. Pokaza³em
y ja wzajemn¹ ludzkoœæ, z którey zdali siê byæ abundanter kontenci51. Subsequen-
tibus diebus miewa³em stó³ otwarty, czêstowa³em znaczniejszych z miasta goœci,
osobliwie residentów dworów cudzoziemskich”52. Pierwsze dni pobytu w Gdañ-
sku up³ywa³y zatem biskupowi na przyjmowaniu wizyt i podejmowaniu obiadami

47 J. Zdrenka, Urzêdnicy miejscy Gdañska w latach 1342–1791 i 1807–1814. Biogramy
(Fontes commentationesque ad res gestas Gedani et Pomeraniae, t. 2), Gdañsk 2008, s. 226,
nr 772 (Jan Miko³aj Öhmchen – sekretarz od roku 1737).

48 J.w., s. 360, nr 1212 (Jan Wahl, wówczas siedemdziesiêcioletni, burmistrz Gdañska w roku
1735)

49 J.w., s. 150-151, nr 487 (Daniel Elert Jantzen vel Janssen/Jansson).
50 Wspomniany tu mówca, witaj¹cy biskupa, to ¿yj¹cy w latach 1689–1774 Gotfryd Bogumi³

Lengnich, wybitny na owe czasy znawca dziejów i prawa polskiego, dziœ kojarzony przede
wszystkim jako pierwszy wydawca drukiem kroniki Galla zwanego Anonimem, opublikowa-
nej w Gdañsku w 1749 r., a wiêc zaledwie cztery lata przed opisywanymi tu wydarzeniami,
st¹d byæ mo¿e poœród ofiarowanych wówczas biskupowi darów nie brak³o i tej edycji. –
W. Zientara, Gottfried Lengnich – ein Danziger Historiker in der Zeit der Aufklärung, Toruñ
1995; E. Cieœlak, Legnich Gotfryd (1689–1774), historyk, prawnik, syndyk Gdañska, [w:]
S³ownik biograficzny Pomorza Nadwiœlañskiego, t. 3, pod red. Z. Nowaka, Gdañsk 1997,
s. 45-47.

51 Pe³ny sk³ad ówczesnych w³adz miasta widnieje w: J. Zdrenka, Urzêdnicy miejscy Gdañska
w latach 1342–1791 i 1807–1814. Spisy (Fontes commentationesque ad res gestas Gedani
et Pomeraniae, t. 1), Gdañsk 2008, s. 152 (Anno 1753).

52 ADW³, sygn. 2 – ABKP 44 (52 cz. 2), k. 12r.
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przybywaj¹cych doñ notabli, przy czym w temacie przebiegu tudzie¿ menu tych¿e
poczêstunków diariusz milczy, albowiem jego autor nie zwyk³ notowaæ tak pro-
zaicznych informacji. Wiêcej interesuj¹cych szczegó³ów pojawia siê w zapisce
z kolejnego dnia, pozwalaj¹cej dowiedzieæ siê coœ wiêcej ani¿eli tylko to, gdzie
i z kim biskup siê spotyka³.

„Dnia 30. Augusta by³em zaproszony a magistratu do Mindy [czyli do Wis³o-
ujœcia] na traktament, dok¹d jecha³em kana³em w bacie miejskim, piêknie przy-
branym, gdzie sta³ stó³ konfiturami y wodkami zastawiony. By³y inne trzy baty
pro assistentibus, bo nie ma³o Ichmoœciów Panow polskich chcia³o mi assysto-
waæ. W Mindzie witany by³em au bruit du canon a neuf coupe, la garnizon sous
les armes drapeau deploye et tambour battant. Przed obiadem chodzi³em po wa-
³ach, gdzie co by³o osobliwszego, prowadzono miê. Po tym nast¹pi³ obiad solenny
o kilku sto³ach i muzyka garnizonu. Po obiedzie innym batem wyje¿d¿a³em na
morze, a za powrotem za¿ywszy kaffy [czyli kawy], z tym¿e co pierwey ceremonia-
³em au bruit du canon, wsiad³em do batu miejskiego y nazad p³yn¹³em. W bacie
znowu czêstowali ca³¹ kompaniê deputati. Ju¿ zmierzchem przyby³em do Gdañ-
ska, gdzie nas karety czeka³y y bramy otwarte”53. Karety i ³odzie, konfitury
i wódki, wystrza³y armatnie i bicie w bêbny – to kolejne elementy materialnej
oprawy gdañskich odwiedzin ordynariusza loci, witanego przez samorz¹d miejski
z pe³nym ceremonia³em, tudzie¿ z niema³¹ wystawnoœci¹. Nie oznacza to wszak-
¿e, ¿e wy³¹cznie atrakcje i ciekawostki tego bez w¹tpienia wzbudzaj¹cego zainte-
resowanie miasta przykuwa³y uwagê bawi¹cego tam wówczas hierarchy, który
bezpoœrednio po przytoczonym wy¿ej opisie zanotowa³: „W tych dniach, ile czasu
wolnego stawa³o, expediowa³em ró¿ne interessa diecezjalne, […] koœcio³y wizy-
towa³em, tudzie¿ y PP. Brigitki, które siê skar¿y³y, ¿e wiele krzywd a magistratu
ponosz¹, y lubo maj¹ dekreta po sobie, osobliwie ultimae Commissionis Regiae
z roku 1750, w niczym non satisfaciunt. Ksieni¹ ich iest Jmæ Panna Hilzen, con-
versa”54.

Równie¿ pierwsze zapiski wrzeœniowe w rzeczonym diariuszu, poczynaj¹c
od 2 IX, dowodnie wskazuj¹, ¿e Antoni Sebastian Dembowski zawita³ do naj-
znaczniejszego oœrodka miejskiego powierzonej mu diecezji (dodajmy, ¿e mocno
sprotestantyzowanego, bowiem przesz³o 85 proc. ludnoœci Gdañska stanowili wtedy
luteranie, natomiast katolicy zaledwie nieco ponad 12 proc.; pozostali to kalwini
i menonici, czyli od³am anabaptystów, oraz wyznawcy judaizmu)55 nie tylko po to,
aby przyjrzeæ siê miastu i doœwiadczyæ honorów ze strony jego w³adz, ale rów-
nie¿ dla zaradzenia rozmaitym potrzebom czy bol¹czkom zamieszkuj¹cych tam

53 J.w., k. 12v.
54 Tam¿e. Zob. równie¿: M. Borkowska, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej,

t. 1 – Polska Zachodnia i Pó³nocna, Warszawa 2004, s. 252-262.
55 Historia Gdañska, t. 3, cz. 1 – 1655–1793, pod red. E. Cieœlaka, Gdañsk 1993, s. 640-644

(podrozdzia³ Sytuacja grup wyznaniowych).
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jego diecezjan (kilkakrotnie tu wspominany Schotland, czy te¿ Alt Schottland, to
dzisiejsze Stare Szkoty, wtenczas zlokalizowane 1,5 km od murów miasta i bêd¹-
ce siedzib¹ fundowanego w 1592 r. przez biskupa w³oc³awskiego Hieronima Roz-
dra¿ewskiego kolegium jezuitów)56.

„Dnia 2. Septembra, w dzieñ S. Joachima, w koœciele OO. Dominikanów
œwiêci³em xiê¿y 27 ad omnes ordines, tak œwieckich, jako y zakonnych, niektó-
rych bierzmowa³em y kielich konsekrowa³em. […] 3. Septembra wyjecha³em do
¯arnowca na wizytê klasztoru tamecznego Panien Benedyktynek. Na obiad za-
proszony po drodze wst¹pi³em do Oliwy, gdzie Jmæ X. opat pelplinski Turno, na
miejscu Jmæ Xa opata oliwskiego, w cudzych krajach […] znajduj¹cego siê, czê-
stowa³ civilissime. Po obiedzie, obaczywszy wspania³y ogród opata oliwskiego,
któremu to równego nie masz57, wyjecha³em z Oliwy y nocowa³em o trzy mile
w austeryey OO. Kamedu³ów blisko morza58. 4. Septembra stan¹³em na obiad
w Wejherowie, gdzie wizytowa³em koœció³ farny ubogi. Reformaci zaœ piêknie
fundowani [tam] od Wejherów, a klasztor teraz nowo zmurowany od Imci Pana
Przebendowskiego, wojewody teraŸniejszego malborskiego. Jest tu tak¿e Kalwarya
fundowana. Na noc stan¹³em w ¯arnowcu. 5. Septembra – przez ten dzieñ bawi-
³em w ¯arnowcu, który le¿y blisko morza, na samey granicy lemburskiey [czyli
lenna lêborsko-bytowskiego]. Tak koœció³, jako y klasztor wizytowa³em. Xieni¹
tam jest Jejmoœæ Panna Kalkszteinowna. Zakonnic wszystkich 46. Bardzo szczu-
p³o mieszkaj¹, bez pieców, bo celek, które dla wszystkich jednakowe, ledwo jest
5 ³okci wzd³u¿, a 3 wszerz. […] Dnia 6. Septembra bierzmowa³em dwie zakonnice
y kilkudziesiêciu innych ludzi, […] [a] dawszy monitionem charitativum ca³emu
zgromadzeniu, wyjecha³em z ¯arnowca y przyby³em na noc do Wejherowa. Dnia
7. Septembra, przed wieczorem, stan¹³em na powrót w Gdañsku”59.

Wyjazd do odleg³ego o oko³o 70 km ¯arnowca i powrót stamt¹d zaj¹³ bisku-
powi pe³ne cztery dni, wszak¿e – jak by³a ju¿ o tym mowa – nie chodzi³o o jak
najszybsze pokonywanie zamierzonych tras, lecz po drodze za³atwiane by³y przez
hierarchê najrozmaitsze sprawy. W trakcie podró¿y zainteresowa³y go stanowi¹ce
równie¿ dziœ atrakcjê, choæ wówczas z pewnoœci¹ zupe³nie inaczej wygl¹daj¹ce
ogrody opactwa w Oliwie, nastêpnie wejherowska kalwaria i tamtejszy klasztor

56 Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, oprac. L. Grzebieñ,
Kraków 1996 [20042], s. 174-176. Zob. nadto: Historia residentiae Gedanensis Societatis
Jesu ab anno 1585, ed. R. Stachnik, Köln 1986.

57 Z. Iwicki, Oliwa wczoraj i dziœ. Przewodnik po zabytkach katedry i by³ego klasztoru, Gdañsk
2001, s. 229-230 (Ogród opacki, póŸniej Ogród Królewski, obecnie Park im. Adama Mickie-
wicza).

58 Niew¹tpliwie chodzi o austeriê kartuzów z kartuzji kaszubskiej, bowiem nigdzie na Pomorzu
nie by³o kamedu³ów (zob.: K. Raepke, Koœció³ dawnej kartuzji kaszubskiej w Kartuzach.
Zarys historii, t. 1, Wejherowo 1992).

59 ADW³, sygn. 2 – ABKP 44 (52 cz. 2), k. 12v-13v.
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franciszkanów-reformatów60, wreszcie w ¯arnowcu, celu podjêtej z Gdañska
wyprawy, zwróci³ uwagê nawet na warunki lokalowe, w jakich przemieszkiwa³y
zakonnice, a wiêc niewielkie celki, których wymiary odnotowa³ w diariuszu, tu-
dzie¿ brak pieców61.

Po powrocie do Gdañska naszed³ czas na zajêcie siê – czego nie wypada³o
czyniæ od razu na wstêpie goœciny – sprawami dra¿liwymi, wymagaj¹cymi inter-
weniowania. Tak zatem po dwóch – rzec mo¿na – „neutralnych” zapiskach, mia-
nowicie: „8. Septembra, die Nativitatis Beatissimae Virginis Mariae, odprawi³em
nabo¿eñstwo u OO. Karmelitów”, oraz „Dnia 9. eiusdem – nabo¿eñstwo u OO.
Dominikanów, a po obiedzie podczas nieszporu bierzmowa³em ludzi”, pod dat¹
10 IX czytamy: „Iurisdykcye z Schotlandu, z Stolcemberku y z Biskupiey Góry,
podali mi puncta gravamina od Gdañszczan, które wzi¹³em ad notam, chc¹c o nie
upomnieæ siê u magistratu. Rz¹dcom tych¿e iurisdykcyi kaza³em sobie podaæ in-
formacje dla u³o¿enia nale¿ytey ordinatiey. Szko³y tak¿e katolickiey, która upada
na Schotlandzie, kaza³em sobie podaæ obrz¹d et meliorem curam zleci³em”62.
Kontynuacjê owego w¹tku znajdujemy pod dniem 13 IX: „Zaprosi³em do siebie
deputatis ex magistratu, y deputowano mi Pana Schrödera y Pana Lengnicha,
syndyka, z którymi mia³em konferencyê de gravaminibus, które ponosz¹ iuris-
dykcye biskupie, kapitulne y innych duchownych. […] O szkole y szpitalach kato-
lickich tak w Gdañsku, iako y na Szotlandzie, wzi¹³em ró¿ne informacye y o pro-
wentach bardzo szczup³ych. Z tych informacji pragnê u³o¿yæ solidiorem funda-
tionem y dom jaki dla szko³y gdañskiey obmyœleæ”63.

Niespodziewanie jednak i sama biskupia wizyta w Gdañsku sta³a siê zarze-
wiem konfliktu, który rzuci³ siê cieniem na owe odwiedziny. Czytamy o tym
w diariuszu po cytowanej wy¿ej zapisce z 10 IX 1753 r.: „Tey nocy sta³ siê ha³as
na Schotlandzie z Prusakami. Przez kilka dni odmawiali mych raytarow, po tym
gwa³tem braæ chcieli, na ostatek napadli na stancy¹, gdzie [moi] stali. Szabel do-
bywszy, ha³asowali, drzwi, okna r¹bali, po tym k³óciæ ich chcieli, jako¿ na dwóch
suknie przebili. Wtenczas ju¿ broniæ siê moi musieli et vicissim Prusaków r¹bali.
Tumult przy tym sta³ siê na ulicy y jednego Prusaka z ich usarow na œmieræ prawie
pobili; inni, ranni mocno, pouchodzili. Z tey okazyey by³ u mnie rezydent pruski,

60 Zob.: J. Wiêckowiak, Kalwaria Wejherowska. Dzieje, sztuka i architektura, Wejherowo 1982
(na s. 246-251 wczeœniejsza literatura); A. Mitkowska, Kalwaria Kaszubska i park Przeben-
dowskich w Wejherowie, Kraków 2000; ta¿, Polskie kalwarie, Wroc³aw – Warszawa – Kra-
ków 2003, s. 110-135. Nadto: Liber seu matricula Conventus Ordinis Fratrum Minorum
Strictionis Observantiae ac totius fundationis Weiheropolitanae (in annis 1633–1676) auctore
Gregorio Gedanense, ed. G. Labuda, Wejherowo 1996.

61 Do dziejów tamtejszego konwentu: H. Domañska, ¯arnowiec, Wroc³aw – Warszawa – Kraków
1977; M. Borkowska, Legenda ¿arnowiecka, Gdañsk 1996; ta¿, Leksykon zakonnic polskich…,
t. 1, s. 315 (tak¿e s. 308).

62 ADW³, sygn. 2 – ABKP 44 (52 cz. 2), k. 13v.
63 J.w., k. 13v-14r.
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dopominaj¹c siê wydania ludzi y satisfakcyey. Resposui, ¿e ja sam satisfakcyey
potrzebujê za nayœcie, które w austeryey poczynili, quo fine kaza³em wyprowa-
dziæ inquizycye miejskie, aby sam Jmæ Pan Rezydent widzia³ y os¹dzi³, kto wi-
nien. Przy tym kaza³em porucznikowi pokazaæ mundur poprzebijany”64. Mamy
tu zatem przyczynek do tematu pozyskiwania nie tyle nawet rekruta, co pozosta-
j¹cego na czyjej innej s³u¿bie zawodowego ¿o³nierza, przez przedstawicieli stoj¹-
cego w obliczu kolejnych wojen Królestwa Pruskiego. Po nieudanych próbach
skaptowania na s³u¿bê u obcego monarchy biskupich rajtarów (na mocy jeszcze
traktatów welawsko-bydgoskich z 1657 r. Prusom wolno by³o prowadziæ na zie-
miach Rzeczypospolitej Obojga Narodów akcjê werbunkow¹), chciano – przy-
najmniej niektórych z nich – uprowadziæ si³¹ i pod przymusem wcieliæ do armii
fryderycjañskiej, co nie stanowi³o wszak czegoœ nadzwyczajnego, gdy¿ równie¿
w s¹siedniej Wielkopolsce porywanie w tym celu poddanych polskiego króla przez
Prusaków by³o wówczas niejako na porz¹dku dziennym65.

Opisany incydent przypad³ ju¿ na ostatnie dni bytnoœci w Gdañsku biskupa
Antoniego Sebastiana Dembowskiego, który pod dat¹ 15 IX 1753 r. zanotowa³:
„Wyjecha³em z Gdañska do ̄ ukowa na noc, gdzie klasztor PP. Norbertanek, które
wybi³y siê ex iurisdictione suorum superiorum y podda³y siê directe Sanctae
Sedis […]. Przeorysza tu jest ad vitam; ad praesens jest ni¹ Wielebna Panna Wol-
ska – zacna, pobo¿na y ekonomka dobra. Zakonnic jest 37, bene provisae 23.
Obieca³em im chora³ po polsku przet³umaczony, poniewa¿ po ³acinie œpiewaj¹
pacierze, a nie rozumiej¹”66 (ta ostatnia uwaga to przyczynek do znajomoœci ³aciny
w nowo¿ytnych klasztorach ¿eñskich w Rzeczypospolitej). Zapiski z dwóch ko-
lejnych dni s¹ nadzwyczaj lapidarne: „17. eiusdem wyjecha³em na noc do Mi-
³ob¹dza. Dnia 18. Septembra przyby³em do Subkowa”67. Ciekawsze treœci przy-
nosi dopiero wpis pod dat¹ 19 IX, informuj¹cy: „Wst¹pi³em do Pelplina, gdzie
teraŸnieyszy J.X. opat Turno zatrzyma³ miê na noc y by³ mi solemnissime rad,
nawet y faierwerk da³. Koœció³ tu wielki, piêkny, jako rzadko takiego widzieæ;
klasztor tak¿e obszerny cum omnibus commoditatibus, y situacya miejsca œliczna,
nad rzek¹, która przez klasztor idzie”68. Uwadze Antoniego Sebastiana Dembow-
skiego nie uchodzi³y tedy nie tylko monumenty architektury sakralnej, ale równie¿
takie kwestie, jak lokalizacja budowli, walory usytuowania w takim lub innym
miejscu, zaœ w odniesieniu do obiektów mieszkalnych – ich wygody lub te¿ brak
takowych.

64 J.w., k. 13v.
65 Por.: Historia Gdañska, t. 3 cz. 1, s. 579-581.
66 ADW³, sygn. 2 – ABKP 44 (52 cz. 2), k. 14r. Zob. równie¿: M. Borkowska, Leksykon zakon-

nic polskich…, t. 1, s. 328-330.
67 ADW³, sygn. 2 – ABKP 44 (52 cz. 2), k. 14r-v.
68 J.w., k. 14v.
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W dalszym ci¹gu relacji o drodze powrotnej z Gdañska, przy wyjeŸdzie
z którego to miasta – przynajmniej w œwietle cytowanego Ÿród³a – nie by³ on
uroczyœcie ¿egnany, co daje do myœlenia, biskup Dembowski pisze: „Dnia
20. Septembra, wyjechawszy z Pelplina, continuabam podró¿ moj¹ ku Wielki Pol-
scze et in tractu nawiedza³em ró¿ne koœcio³y […]. Dnia 23. Septembra przyby³em
do Koronowa, gdzie jest klasztor y opactwo Ordinis Cisterciensis. Tam nie bawi-
³em, tylko civiliter opata chorego Jmc Xa Chrz¹stowskiego nawiedzi³em […].
Dnia 24. Septembra wyboczy³em do Wiêcborka, do Jeymoœci Pani Potulickiey,
wojewodziny czerniechowskiey69. Ju¿ tu jest archidiecezja gnieŸnieñska. Dnia
25. Septembra przyby³em do Bidgoszczy na noc […] Dnia 27. Septembra […] po
Mszy œw. wyjecha³em z Bidgoszczy na noc do Tuczna […]. Dnia 28. Septembra
przeje¿d¿a³em przez Inowroc³aw […]. Wizytowa³em [tam] koœció³ farny, który
nazywaæ siê mo¿e spelunca latrorum. Mnieysz¹ tylko po³ow¹ nakryty, y to nad
o³tarzem dziura od s³oty wygnita. Sanctissimum Venerabile nie na o³tarzu w cibo-
rium, ale w murze w bok o³tarza inhoneste chowa. W koœciele y w zakrysti pe³no
cudzych gratów, ¿e przejœæ do o³tarza ciê¿ko. Zgo³a bardziey zaszpeconego y zrui-
nowanego koœcio³a nie widzia³em. […] Na noc przyby³em do Strzelna, gdzie
solemniter by³em przyjmowany od Jmci Xa £uczyckiego, infu³ata tamecznego,
y witany od mieszczan z chor¹gwiami”70.

Przytoczone tu jedna po drugiej zapiski z kilku kolejnych dni podró¿y una-
oczniaj¹, jak ró¿norodne sprawy zwraca³y uwagê biskupa, przy czym szczególnie
wymowny jest opis bêd¹cej dziœ jednym z cenniejszych zabytków Inowroc³awia
tamtejszej póŸnogotyckiej fary p.w. œw. Miko³aja (nie nale¿y je myliæ z bardziej
znanym, póŸnoromañskim koœcio³em p.w. Imienia NMP, od 1834 r. a¿ do dwu-
dziestolecia miêdzywojennego pozostaj¹cym w ruinie)71. W ka¿dym razie troska
o substancjê materialn¹ œwi¹tyñ nie by³a dlañ obojêtna, co zreszt¹ w przypadku
rz¹dcy biskupstwa jest w zupe³noœci zrozumia³e (inna rzecz, ¿e wspomniany tu
Inowroc³aw nie znajdowa³ siê w diecezji w³oc³awskiej, lecz w archidiecezji gnieŸ-
nieñskiej, st¹d pisz¹c o wizytowaniu tamtejszej œwi¹tyni, autor mia³ na myœli wy-
³¹cznie nawiedzenie koœcio³a, nie zaœ wizytacjê kanoniczn¹). Potrafi³ te¿ dostrzec
zaradnoœæ w sferze gospodarczej (lub te¿ brak takowej) u osób sprawuj¹cych roz-
maite urzêdy koœcielne, o czym œwiadczy chocia¿by wzmianka na temat przeoryszy

69 Jej w³aœnie córkê mia³ w przysz³oœci poœlubiæ najm³odszy syn biskupa, Jan Dembowski, tak¿e
póŸniejszy biskup (zob. wy¿ej przyp. 38).

70 ADW³, sygn. 2 – ABKP 44 (52 cz. 2), k. 14v-15r. Bibliografia do dziejów tamtejszego kon-
wentu norbertañskiego zebrana jest w: D. Karczewski, Dzieje klasztoru norbertanek w Strzelnie
do pocz¹tku XVI wieku, Inowroc³aw 2001, s. 281-312; K. Sulkowska-Tuszyñska, Klasztor
norbertanek w Strzelnie (XII-XVI wiek). Sacrum i profanum, Toruñ 2006, s. 197-217; M. Bor-
kowska, Leksykon zakonnic polskich…, t. 1, s. 166-168.

71 Ostatnio na temat tych œwi¹tyñ: B. Kasiñska, E. Miko³ajczak, P. Stachanowski, Po prostu
Inowroc³aw. Ilustrowany przewodnik po ulicach miasta, Inowroc³aw 2003, s. 38-39, 66-69.
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norbertanek z ̄ ukowa, ¿e to „ekonomka dobra”. Po odwiedzinach w siostrzanym
klasztorze norbertanek w Strzelnie, Antoni Sebastian Dembowski – opuœciwszy
ju¿ granice arcybiskupstwa gnieŸnieñskiego – zawita³ 2 X do prastarej Kruszwicy,
a dzieñ póŸniej przyby³ do Raci¹¿ka, stanowi¹cego kolejn¹ spoœród rezydencji
ordynariuszy w³oc³awskich. Tam zabawi³ od 3 do 6 X, odpoczywaj¹c przez kilka
dni po trudach trwaj¹cej pe³nych siedem tygodni (a wiêc przesz³o pó³tora miesi¹ca)
podró¿y na Pomorze Gdañskie i z powrotem (nie nale¿y zapominaæ, ¿e biskup by³
cz³owiekiem ju¿ 71-letnim), by 6 X 1753 r. wieczorem powróciæ do W³oc³awka72.

Zaprezentowany niewielki fragment biskupiego diariusza Antoniego Seba-
stiana Dembowskiego, dotycz¹cy jego bodaj jedynych w trakcie przesz³o dziesiê-
cioletnich rz¹dów w Koœciele w³oc³awskim odwiedzin w Gdañsku, ukazuje, ¿e
jest to Ÿród³o, któremu warto poœwiêciæ uwagê, gdy¿ przynosi ono bogaty zasób
cennych informacji odnoœnie do bardzo ró¿norodnych sfer ówczesnego ¿ycia.
Dopóki te¿ istnieje jakakolwiek nadzieja na odnalezienie, celowe wydaje siê kon-
tynuowanie poszukiwañ poprzednich czêœci diariusza, zw³aszcza zaœ tomu traktu-
j¹cego o okresie zasiadania Dembowskiego na stolicy biskupiej w P³ocku, podob-
nie jak rêkopisu autobiografii tego twórczego literacko hierarchy, który nale¿a³
do bez w¹tpienia wyró¿niaj¹cych postaci epoki saskiej w dziejach Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów, st¹d jego pióra opis realiów ¿ycia tamtego czasu wydaje
siê tym bardziej interesuj¹cy.

72 ADW³, sygn. 2 – ABKP 44 (52 cz. 2), k. 15v.
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Krzysztof R. Prokop

A Visit to Gdañsk in the Year 1753 by the Bishop of W³oc³awek,
Antoni Sebastian Dombowski with Mention

of the Bishop’s Diary

SUMMARY

Among the important visitors to Gdañsk in the year of 1753 was Bishop Antoni Seba-
stian Dembowski (1682–1763) who shepherded the territory of the Catholic Diocese
of W³oc³awek. He visited the largest city in his diocese between the 23rd of August and the
15th of September (with a few days break to visit ¯arnowiec). He was received officially
by the Gdañsk authorities dominated by Protestants. He used his time to visit several church
institutions functioning there and also to care for their rights in relation to the local autho-
rities.

He, himself, kept a personal diary detailing the events. The diary has been housed
in the W³oc³awek Diocese archives to this day. It describes the journey of the bishop to and
from Gdañsk as well as meetings with several individuals. One of the significant persons
he mentioned was Gotfryd Bogumi³ Lengnich (1689–1774), historian and trustee of the
City of Gdañsk, and also authored the monumental compendium, “History of the Prussian
Lands: The Royal Polish Portion”. He had a talent for writing history, especially descri-
bing actual events. Surely the bishop enjoyed conversations with him in spite of the diffe-
rences between their denominations.

Fragments of his diary are presented which contain interesting parts of Gdañsk history
from the middle of the XVIIIth century, especially concerning the life of the Catholic so-
ciety from a time dominated, and not always pleasantly, by a Protestant majority. The visit
the bishop describes is most special because during his ten years as head of the Diocese
of W³oc³awek (his previous position was Bishop of P³ock) supposedly that was Antoni
Sebastian Dembowski’s only visit as the superior of the Diocese of W³oc³awek.


