
Ignacy Krasicki – 286. rocznica 

urodzin 

 

Dziś przypada 286. rocznica urodzin Ignacego Krasickiego. 

 

Kim był Ignacy Krasicki? 

Polski poeta, prozaik i publicysta, biskup warmiński. ✝ 66. 

 

Data urodzenia: 03/02/1735 (czwartek) 

Data śmierci: 14/03/1801 w wieku 66 lat 

Znak Zodiaku: ♒ Wodnik 

Miejsce urodzenia: Dubiecko, Polska 

Miejsce śmierci: Berlin, Niemcy 

Obywatelstwo: Polska 

W roku 2021 przypada: 286. rocznica urodzin i 220. rocznica śmierci. 



Ciekawostki - tego możesz nie wiedzieć 

o Raper Numer Raz wykonał hip-hopową wersję jego utworu "Świat zepsuty".  

o W 28 lat po jego śmierci przeniesiono trumnę z Berlina do Katedry 

Gnieźnieńskiej. 

o Jego słabością były słodycze, szczególnie czekolada.  

o Był współtwórcą obiadów czwartkowych organizowanych przez Augusta 

Poniatowskiego.  

o O poziomie intelektualnym zakonników opisanych w Monachomachii świadczy 

zaniedbała, nieużywana biblioteka klasztorna.  

o Ważniejsze dzieła Krasickiego zyskały europejską sławę; zostały 

przetłumaczone na wiele języków europejskich - łaciński, francuski, niemiecki, 

włoski, rosyjski, czeski, chorwacki, słoweński, węgierski. 

 

Życiorys Ignacego Krasickiego 

 
 

Ignacy Krasicki to polski poeta, prozaik, publicysta oraz komediopisarz. Urodził 

się w Dubiecku 3 lutego 1735 roku, a zmarł w Berlinie 14 marca 1801 roku. Od 

1767 roku był biskupem warmińskim, a następnie, w 1795 roku został 

arcybiskupem gnieźnieńskim. Wywodził się ze zubożałej szlachty magnackiej – 

ród herbu Rogala. Spokrewniony także z rodziną Potockich i Sapiehów, był 

najstarszym synem Jana Bożego Krasickiego, kasztelana chełmskiego i 

stolniczanki Anny Starzechowskiej. Miał rodzeństwo: czterech braci i dwie starsze 

siostry. Kształcony był wraz z braćmi i w 1751 roku wstąpił do seminarium 

duchownego w Warszawie. Spędził dwa lata na studiach we Włoszech (w Rzymie). 

Pełnił funkcję sekretarza interrexa prymasa Łubieńskiego podczas bezkrólewia 

(lata 1763-64). Posiadał następujące tytuły: hrabia Świętego Cesarstwa 

Rzymskiego, książę sambijski oraz prezydent Trybunału Głównego Koronnego w 

Lublinie (1865 rok).  
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Dużo podróżował, między innymi do Paryża, Berlina, Poczdamu czy Sanssouci. 

Pochowano go w konsekrowanej przez niego katedrze pod wezwaniem świętej 

Jadwigi Śląskiej w Berlinie. Żył i tworzył w epoce oświecenia. 

Do jego dzieł należą: bajki, wiersze, powieści, poematy heroikomiczne, satyry, 

prace naukowe i encyklopedyczne. Najsłynniejsze dzieła: „Monachomachia”, 

„Bajki i przypowieści”, „Myszeida” i „Kazania”. Pod pseudonimem Michał 

Mowiński wydał komedie „Solenizant”, „Łgarz” i „Statysta”. Jego utwory 

posiadały charakter moralizatorski i cechowały się ponadczasową ironią. 

 

Śmierć Ignacego Krasickiego 

Ignacy Krasicki umiera 14/03/1801 w miejscowości Berlin, Niemcy. 

 

 

Cytaty Ignacego Krasickiego 

Książka – nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu, 

domownik bez naprzykrzania. 

 

Ktokolwiek mówi, iż się śmierci nie lęka, kłamie. 
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