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Konopaccy

herbu Odwaga — dzieje
pomorskiej rodziny senatorskiej
w XV–XVIII wieku

•

Monografia Konopackich jest pierwszym tak obszernym opracowaniem
dziejów rodu Prus Królewskich. Dotychczasowe publikacje zajmujące się
rodzinami pruskimi miały charakter szkicowy lub wybiórczy, przedstawiający wybranych ważniejszych reprezentantów rodów. Niniejsza publikacja
opisuje jeden z najważniejszych dla tej prowincji rodów, którego przedstawiciele wywierali przemożny wpływ na dzieje tego regionu przez ponad 200 lat.
Jest to jednocześnie przede wszystkim praca źródłowa. Autor sięgnął i wykorzystał źródła archiwalne rozproszone po archiwach i bibliotekach w kraju,
jak i poza jego granicami. Kwerenda została uzupełniona licznymi informacjami pozyskanymi z wydanych już drukiem źródeł. Natomiast dotychczasowe publikacje na temat poszczególnych członków rodziny zostały
wykorzystane w ograniczonym zakresie. Studia archiwalne wykazały znaczne nieścisłości narosłe przez lata wokół przedstawicieli rodu.
Publikacja wyszła znacznie poza schemat monografii genealogicznych.
Obok bowiem tak charakterystycznych dla nich biogramów poszczególnych
członków rodu Autor pokusił się również o ogólną charakterystykę rodu,
skupiając się na głównych obszarach aktywności: polityce rodzinnej i jej
wpływie na działalność publiczną poszczególnych przedstawicieli rodu,
majątku i edukacji. Tym ogólnym zagadnieniom została poświęcona cała
II część pracy.

Konopaccy

Wiesław Nowosad

Dr Wiesław Nowosad (ur. 1969), adiunkt w Instytucie Historii i Archiwistyki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, sekretarz Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, członek Zarządu Towarzystwa Miłośników Torunia, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, maratończyk.
Zainteresowania badawcze — genealogia rodów szlachty Prus Królewskich, organizacja i funkcjonowanie urzędów Prus Królewskich, staropolskie
archiwa prywatne XV–XVIII w.
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W..
Konopaccy herbu Odwaga (Mur), jedna z najważniejszych rodzin Prus Królewskich,
działająca w prowincji nieprzerwanie ponad 200 lat, nie doczekała się do dnia dzisiejszego poważniejszej monograf i. Prowadzone od drugiej połowy XIX wieku prace — głównie niemieckich historyków — nad dziejami rodów pruskich zaowocowały
ostatecznie mniejszymi bądź nieco obszerniejszymi tekstami opisującymi niektóre
z nich. Swoich opracowań doczekali się zatem Cemowie (Czemowie, von Zehmen)1,
Bażyńscy (von Baisen)2, Krokowscy (von Crockow)3, a nawet znacznie mniejsze rodziny, jak Kczewscy (von Exau)4, Jezierscy5, czy Jabłonowscy6. Polska powojenna
historiograf a tylko w niewielkim stopniu uzupełniała te braki, wydając zaledwie kilka monograf i lub artykułów o dziejach rodzin, między innymi Wejherów7, Przebendowskich8, Kruszyńskich9, Grabowskich10, Piwnickich11, Wąglikowskich12, ostatnio
Dorpowskich13 czy nieco wcześniej częściową monograf ę Czapskich14.
R. Flanss, Die von Zehmen (Czema) in Westpreussen, ZhVRM, 10, 1884, s. 33–64.
W. Kętrzyński, O Bażyńskich, Roczniki TPNPoz 10, Poznań 1878, s. 113–131.
3
F. Schultz, Geschichte der gräf ich Krockow’schen Familie, Danzig 1911.
4
R. Flanss, Die von Exau bezw. Kczewski 1380–1901, ZhVRM, 40, 1909, s. 1–48.
5
L. Białkowski, Lewaltowie–Jezierscy herbu Rogala. Szkic genealogiczny, Zapiski TNT, t. 8, 1929–
1931, nr 7, s. 193–210.
6
W. Kętrzyński, O Jabłonowskich herbu Prus III, „Przewodnik Naukowy i Literacki”, 4, 1876, z. 11,
s. 979–1000.
7
S. Ciara, Kariera rodu Wejherów 1560–1657, Warszawa 1980.
8
J. Dygdała, Przebendowscy — osiemnastowieczni magnaci w Prusach Królewskich [w:] Najstarsze
dzieje Wejherowa (Materiały z sesji naukowej), Wejherowo 1988.
9
J. Dygdała, Sz. Wierzchosławski, Nawra Kruszyńskich i Sczanieckich. Studium z dziejów szlachty
i ziemiaństwa ziemi chełmińskiej, Toruń 1990.
10
J. Dygdała, Grabowscy w Prusach Królewskich i Wielkopolsce w XVIII w. jako przykład kariery
rodziny szlacheckiej, „Miscellanea Historico–Archivistica”, t. 11, Warszawa 2000, s. 119–132.
11
J. Dygdała, Piwniccy w ziemi chełmińskiej w XVII–XVIII wieku — nieudane próby kariery urzędniczej [w:] Pomorskie rody ziemiańskie w czasach nowożytnych, red. W. Jastrzębski, Toruń 2004,
s. 257–273.
12
W. Nowosad, Wąglikowscy w Prusach Królewskich w XVII i XVIII wieku [w:] Pomorskie rody
ziemiańskie, s. 275–300.
13
T. Garczyński, Dorpowscy w Prusach Królewskich i Wielkopolsce. Studium genealogiczne, Toruń 2012.
14
K. Mikulski, Najstarsze dzieje Czapskich herbu Leliwa. (Ze studiów nad genealogią szlachty pomorskiej) [w:] Między wielką polityką a szlacheckim partykularzem. Studia z dziejów nowożytnej
Polski i Europy, Toruń 1993, s. 353–364.
1
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Część z tych prac, a obowiązkowo starszych, wymaga napisania na nowo,
przebadania wykorzystanych już wcześniej źródeł i ponownej ich interpretacji
oraz uzupełnienia o nowe, niedostępne wcześniej materiały, ukryte w archiwach
i bibliotekach polskich i krajów sąsiednich. Nie zmienia to jednak faktu, że nikt
do chwili obecnej nie pochylił się nad dziejami senatorskiej rodziny Konopackich. Oczywiście jako rodzina senatorska miała swoje miejsce we wszystkich
herbarzach poczynając od XVII wieku, jednak szczególnie wydawnictwa XX–
wieczne wyrządziły dla rekonstrukcji dziejów rodziny więcej szkody niż pożytku, przemycając w swych wywodach genealogicznych fantastyczne wręcz
powiązania niektórych przedstawicieli rodu po to tylko, by udowodnić ciągłość
rodziny z żyjącymi, współczenie piszącymi Konopackimi15. Sytuację po części
ratuje całkiem spora liczba biogramów poszczególnych członków rodu, rozsianych po rozmaitych słownikach tak o charakterze ogólnopolskim, jak i lokalnym.
Na pierwszym miejscu pod względem przydatności należy tu wymienić w sumie osiem tekstów biograf cznych: Jana, biskupa chełmińskiego († 1530); Jana
Karola, biskupa nominata warmińskiego († 1643); Jerzego, wojewody pomorskiego († 1543); Jerzego, kasztelana chełmińskiego († 1566); Jerzego, kasztelana
chełmińskiego († 1605); Macieja, wojewody i biskupa chełmińskiego († 1613);
Rafała, kasztelana elbląskiego († 1570) i Stanisława Aleksandra, kasztelana chełmińskiego († 1710), spisanych ręką J. M. Małeckiego i zamieszczonych w Polskim słowniku biograf cznym16. Pochodzące z końca lat 60. XX wieku teksty były
podsumowaniem stanu wiedzy o najważniejszych przedstawicielach rodu. Oparte głównie na opublikowanych już wówczas źródłach i choć niewolne od błędów, były ważnym kompendium wiedzy na temat części rodziny. Stanowiły
również dobry punkt wyjścia dla dalszych badań. Niestety, gorzej należy ocenić
biogramy opracowane przez T. Orackiego i zamieszczone w Słowniku biograf cznym Pomorza Nadwiślańskiego17. Nie wyszedł on wiele dalej poza ustalenia
J. M. Małeckiego, a w niektórych wypadkach — opierając się na literaturze, a nie
na źródłach — przemycił w tekstach błędne informacje. Podobnie należy ocenić
cztery biogramy opracowane przez tegoż w nieco wcześniej wydanym Słowniku
Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej18. Niewątpliwą zaletą samych tekstów było uzupełnienie ich o nowsze publikacje oraz opracowanie biogramu Jakuba Oktawiana, kasztelana elbląskiego († 1665) (w SBPN), nieuwzględnionego
w PSB i wcześniejszych publikacjach. Teksty biograf czne niektórych przedstawicieli rodziny zostały także zamieszczone w innych wydawnictwach o charakterze słownikowym, dotyczących najczęściej kręgu duchowieństwa. Należy
do nich przede wszystkim zaliczyć opracowania A. Mańkowskiego o prałatach

Patrz Aneks niniejszej publikacji.
PSB, 13, s. 544–552.
17
SBPN 2, s. 433–439.
18
T. Oracki, Słownik biograf czny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV
do końca XVIII wieku, t. 1, Olsztyn 1984.
15
16
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i kanonikach chełmińskich19, J. Korytkowskiego o prałatach i kanonikach gnieźnieńskich 20, A. Eichhorna o kanonikach warmińskich 21, a także leksykon zakonnic
M. Borkowskiej22. Swego biogramu w postaci odrębnego artykułu doczekał się
Jan Karol Konopacki, opat wąchocki i tyniecki oraz biskup nominat warmiński
(† 1643)23. Niestety, mimo zawarcia w tekście wielu cennych informacji autor nie
zachował dystansu w stosunku do opisywanej postaci i publikacja ma charakter
hagiograf czny. Ostatnim bodajże artykułem oddzielnie zajmującym się jednym
z przedstawicieli rodu była publikacja o kasztelanie chełmińskim Stanisławie
Aleksandrze Konopackim i jego archiwaliach 24. W tym miejscu należy również
wspomnieć o opublikowanym przez W. Dworzaczka drzewie genealogicznym
Konopackich, które znalazło się w opracowanym przez niego zbiorze tablic genealogicznych władców i najważniejszych rodów Rzeczypospolitej. Drzewo to
przedstawia stan wiedzy o rodzinie w połowie XX wieku i pozostaje w zgodzie
z omówionymi wcześniej biogramami w PSB25.
Poza przedstawionymi biogramami i artykułami Konopaccy wielokrotnie przewijali się w publikacjach dotyczących Prus Królewskich autorstwa S. Achremczyka, J. Dygdały, K. Mikulskiego czy W. Nowosada, nigdy jednak nie byli głównymi
bohaterami tych opracowań. Pełen ich wykaz znajduje się na końcu monograf i,
a odwołania do nich znajdą się w przypisach do poszczególnych biogramów przedstawicieli rodziny.

Baza źródłowa
Narosłe przez lata nieścisłości w historii i opracowanych biogramach przedstawicieli rodziny Konopackich zmusiły autora do sięgnięcia głębiej do zachowanego, lecz
rozproszonego materiału źródłowego.
Podstawowym źródłem, wykorzystanym do tej pory tylko w niewielkim zakresie, są archiwalia rodziny ocalałe w przechowywanym w Archiwum Państwowym
w Toruniu zespole archiwalnym Archiwum Sczanieckich z Nawry26. Główny trzon
19
Mańkowski, Prałaci i kanonicy, s. 90–92. Tu biogramy kanoników: Andrzeja († 1622), Fabiana
(† 1619), Jana († 1601).
20
Prałaci i kanonicy katedry metropolitarnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych,
oprac. J. Korytkowski, t. 2, Gniezno 1883, s. 294–295: biogram Fabiana († 1619).
21
A. Eichhorn, Die Prälaten des ermländischen Domcapitels, ZGAE, Bd 3, 1866, s. 366–367: biogram Fabiana († 1619).
22
Leksykon zakonnic, s. 294, 301, 319, 352: biogramy Elżbiety († przed 1617), Katarzyny, zakonnicy
żukowskiej († 1631), Katarzyny, benedyktynki toruńskiej († po 1643), Anny, benedyktynki żarnowieckiej († 1654), Justyny, benedyktynki toruńskiej († 1616).
23
J. Obłąk, Jan Karol Konopacki, biskup nominat warmiński, „Nasza Przeszłość”, t. 8, Kraków 1958,
s. 156–179.
24
W. Nowosad, Stanisław Konopacki i sumariusz jego archiwum [w:] Archiwistyka i bibliotekoznawstwo. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, Warszawa 1997, s. 86–97.
25
Genealogia. Tablice, oprac. W. Dworzaczek, Warszawa 1959, tabl. 125.
26
APTor, ASczan 6–26, 29a, 35–51 i n.
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tych materiałów został zgromadzony w jednostkach archiwalnych o sygnaturach
6–26, jednak niezbyt staranne opracowanie zespołu przed wielu laty spowodowało, że pozostała część materiałów, należących pierwotnie do rodziny Konopackich,
została rozproszona po całym zespole. Inna, niewielka ich część znalazła się nawet
w opracowanych dopiero niedawno tzw. dopływach, czyli archiwaliach, które traf ły do Archiwum Państwowego w Toruniu w latach 80. XX wieku od spadkobierców
już po uporządkowaniu zespołu.
Materiały te uzupełniają zachowane księgi sądów miejskich, grodzkich i ziemskich z obszaru Prus Królewskich. Szczególnie ważne są w tym przypadku serie
ksiąg ławniczych Torunia i Chełmży, przechowywane w Archiwum Państwowym
w Toruniu27, oraz księgi ławnicze Nowego nad Wisłą, znajdujące się w Archiwum
Państwowym w Bydgoszczy28. Niestety, nie zachowały się podstawowe dla dziejów
rodziny Konopackich serie ksiąg ławniczych Świecia nad Wisłą, gdzie Konopaccy
mieli swój główny kompleks dóbr z Konopatem. W Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie znadują się tylko cztery księgi świeckie, z czego dwie obejmują okres, gdy
rodzina już wymarła29. Nie zachowały się również księgi sądów grodzkich w Skarszewach i Kowalewie oraz sądów ziemskich województwa pomorskiego i chełmińskiego. Przetrwały natomiast w dobrym stanie księgi sądów z obszaru województwa
malborskiego: grodzkiego kiszporskiego (dzierzgońskiego), ziemskiego sztumskiego oraz ławniczych sztumskich i malborskich (Archiwum Państwowe w Gdańsku),
te jednak dla historii rodziny mają mniejsze znaczenie, gdyż aktywność Konopackich w tym województwie była znikoma. Szczególnie dotkliwą stratą dla ustalenia
takich podstawowych danych genealogicznych i biograf cznych, jak daty urodzin
i zgonów jest całkowity brak ksiąg metrykalnych z paraf i, gdzie Konopaccy mieli
swe dobra i gdzie mogli chrzcić swe dzieci i chować zmarłych. Niekiedy informacje te można było uzupełnić na podstawie źródeł pośrednich: istniejących albo zachowanych w odpisach inskrypcji epitaf ów lub płyt nagrobnych bądź z informacji
o charakterze kronikarskim, przechowywanych w kronikach klasztorów, których
byli dobrodziejami.
Uzupełnieniem omówionych grup archiwaliów są materiały przechowywane
w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej w Toruniu, a w szczególności akta
benedyktynek toruńskich, które przejęły niektóre z dóbr po Konopackich wraz z archiwaliami narosłymi wokół tych posiadłości. W trakcie pracy nad monograf ą rodziny Archiwum Diecezjalne przejęło z archiwum paraf alnego Paraf i św. Jakuba
w Toruniu pozostałą część archiwaliów benedyktynek toruńskich i scaliło z istniejącym już zespołem. Materiały te nie zostały jeszcze opracowane, zdecydowano się
więc na podanie sygnatur, jakie miały akta w archiwum paraf alnym, gdzie z nich
korzystano30.
APTor, AmT, Kat. II, IX–5 — IX–24; APTor, AmCh, 2–10.
APByd, AmN 39–88.
29
ADPelp, V–6, t. 1–3.
30
ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–008 — MA–020; ADTor, Monastica–Benedyktynki,
zbiór nieopracowany. Dawniej: Archiwum Paraf i św. Jakuba w Toruniu, Benedyktynki.
27

28
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Niebagatelne znaczenie dla odtworzenia działalności publicznej poszczególnych
przedstawicieli rodziny oraz losów posiadanych przez Konopackich królewszczyzn
ma Metryka Koronna, znajdująca się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Wykorzystano ją zarówno w formie publikowanych regestów wielotomowego wydawnictwa źródłowego T. Wierzbowskiego i jego współczesnej kontynuacji
(Matricularum Regni Poloniae Summaria, w wersji książkowej i elektronicznej
na stronach AGAD)31, jak i bezpośrednio wpisów w samych księgach Metryki.
Omówione powyżej grupy akt miały zasadniczy wpływ na niniejszą publikację. Kwerenda archiwalna była jednak znacznie szersza i objęła większość instytucji przechowujących zasób staropolski w naszym kraju, który mógł dotyczyć Prus
Królewskich lub obszarów ościennych, w tym Kujaw. Poszukiwania były również
prowadzone poza granicami kraju przy okazji innych projektów badawczych, głównie jednak dotyczących Prus Królewskich. Szczególnie owocna w tym zakresie była
kwerenda w berlińskim Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, gdzie
w zbiorach Adelsarchiv znalazły się teczki rodziny Konopackich i rodzin spokrewnionych32. Poszukiwania objęły również historyczne archiwa ukraińskie (Lwów
i Kijów), białoruskie (Mińsk) i litewskie (Wilno), tu jednak efekt był znikomy.
Prócz zbiorów rękopiśmiennych starano się wykorzystać źródła drukowane,
od lat szeroko dostępne badaczom dziejów Polski w okresie staropolskim, a Prus
Królewskich w szczególności. Głównym dziełem do historii rodzin szlacheckich
w Prusach Królewskich jest powstały w XVII wieku i wydany w 1995 roku herbarz autorstwa Jana Karola Dachnowskiego33. Dachnowski jako wieloletni pracownik kancelarii miejskich w Prusach Królewskich (Chełmża, Sztum) i ostatecznie
tu osiadły jak żaden inny z heraldyków tego i następnego wieku doskonale orientował się w dziejach i historii rodów pruskich. Z jego dorobku korzystali kolejni
twórcy herbarzy w tym Kasper Niesiecki34 i Adam Boniecki35 tylko w niewielkim
procencie uzupełniając i weryf kując przekazane przez Dachnowskiego informacje.
Publikowana wersja tego dzieła była więc podstawą, obok zachowanych źródeł rękopiśmiennych pochodzących z archiwum rodziny, na której została oparta niniejsza monograf a.
Materiał genealogiczny znacząco został wsparty publikowanymi źródłami
o proweniencji publicznej, rzucającymi światło na działalność polityczną Konopackich. Za takowe należy uznać wydawane od końca XIX wieku kolejne tomy

Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. 3–5/1, oprac. T. Wierzbowski, Warszawa 1908–1919; tamże, t. 5/2, oprac. J. Płocha, A. Rybarski, I. Sułkowska, Warszawa 1961; tamże, t. 6, Księgi z okresu panowania Henryka Walezego 1573–1574, oprac. M. Woźniakowa, Warszawa 1999; http://www.agad.archiwa.gov.
pl/pomoce/MK_inw.xml; http://www.agad.archiwa.gov.pl/metodyka/szukaMRJ.html; http://www.agad.
archiwa.gov.pl/metodyka/searchMM.html; http://www.agad.archiwa.gov.pl/metodyka/szukaSMK.html.
32
GStAPK; XX. HA, Adelsarchiv Nr. 601; XX. HA, Adelsarchiv Nr. 613.
33
Jan Karol Dachnowski, Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, wyd. Z. Pentek, Kórnik 1995.
34
Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J. powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych, wyd. J. N. Bobrowicz, t. 1–10, Lipsk 1839–1845.
35
A. Boniecki, Herbarz polski, t. 1–16, Warszawa 1899–1913.
31
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aktów stanów pruskich pod panowaniem krzyżackim36, aktów stanów Prus Królewskich37 oraz protokołów sejmiku generalnego Prus Królewskich38. Osobną
grupę źródeł do tego tematu stanowią diariusze sejmowe oraz pamiętniki i zbiory
korespondencji czołowych polityków tego okresu: Jana Zamoyskiego39, Hieronima
Rozrażewskiego40, czy Stanisława Hozjusza41.
Uzupełnieniem informacji o dobrach, w tym posiadanych królewszczyznach,
są rejestry poborowe, lustracje dóbr królewskich, czy inwentarze dóbr biskupich.
Pierwszorzędnymi źródłami dla poznania kolejnych szczebli edukacji młodych Konopackich są publikowane od lat metryki gimnazjów i uniwersytetów europejskich. Studia nad tym materiałem źródłowym pozwoliły znacząco poszerzyć
informację o ich wykształceniu, ale też kierunkach podróży edukacyjnych przedstawicieli tej rodziny.
Całość wykorzystanych zbiorów archiwalnych i źródeł publikowanych została
zamieszczona na końcu pracy w Bibliograf i.

Układ pracy
Niniejsza monograf a rodziny Konopackich złożona jest z dwóch części. Na Część I,
obszerniejszą, składają się rozdziały wstępne poświęcone legendom rodzinnym,
herbowi i protoplastom rodu oraz właściwe biogramy poszczególnych przedstawicieli rodziny. Biogramy zostały utworzone według z góry ustalonego schematu, jeśli
pozwalały na to zachowane źródła archiwalne. Każdy z biogramów poprzedzono
nagłówkiem złożonym z indywidualnego numeru osoby, imienia, lat skrajnych życia oraz, gdy wynikało to z biograf i, pełnionych funkcji i urzędów. W wypadku
kobiet, w celu lepszej identyf kacji, po datach był podawany również małżonek
(małżonkowie), jeśli go miały. Dwuliczbowy numer osoby, stanowiący połączenie
cyfry rzymskiej i liczby arabskiej, oznacza pokolenie rodziny (cyfra rzymska) i kolejny numer osoby (arabska) w ramach pokolenia. Zrezygnowano z dodatkowego
oznaczania przynależności osoby do rodziców czy linii, gdyż informacje te znalazły się bezpośrednio w tekście. W każdym pokoleniu osoby były porządkowane
według rodziców (kolejności pokolenia poprzedniego), a następne w tym obrębie
najpierw były prezentowane biogramy mężczyzn, według kolejności ich narodzin,
36
Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, Bd 3, hrsg. von
M. Toeppen, Leipzig 1882.
37
Akta stanów Prus Królewskich, t. 1–8, wyd. K. Górski, M. Biskup, Fontes 41 i n., Toruń 1955 n.
38
Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich, t. 2, (lipiec 1528–październik 1530),
wyd. M. Biskup, B. Dybaś, J. Tandecki, Fontes 95, Toruń 2005; tamże, t. 3, (listopad 1530–październik 1535), wyd. M. Biskup, K. Kopiński, P. Oliński, J. Tandecki, Fontes 102, Toruń 2010.
39
Archiwum Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, t. 1, 1553–1579,
wyd. W. Sobieski, Warszawa 1904.
40
Korespondencja Hieronima Rozrażewskiego, t. 2, wyd. P. Czaplewski, Fontes 31, Toruń 1939.
41
Stanislai Hosii Cardinalis et Episcopi Varmiensis epistolae ab eo scripte et ad eum datae 1564, t. 5,
ed. A. Szorc, „Studia Warmińskie”, t. 13, Olsztyn 1976.
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a potem kobiet. Co prawda została w ten sposób zburzona chronologia narodzin rodzeństwa (gdy była znana, a to nieczęste), jednak taki układ miał swoje uzasadnienie. O ile bowiem dość precyzyjnie udawało się zwykle ustalić kolejność narodzin
męskich potomków, to więcej kłopotów sprawiało ustalenie wieku kobiet. I choć
również dla nich przyjęto (opisane poniżej) pewne zasady, należy pamiętać, że są
to tylko domniemania pasujące do całości, lecz bez potwierdzenia w źródłach. Nie
zachowały się bowiem prawie wcale akta metrykalne paraf i, którym Konopaccy
mogli podlegać. W związku z tym potwierdzoną datę narodzin mamy wyłącznie
w odniesieniu do jednej osoby. Zdecydowano się więc na przyjęcie kolejności opisu,
znanej również z herbarzy, najpierw omawiając potomków płci męskiej, a następnie
żeńskiej.
Właściwa treść biogramu rozpoczyna się zawsze od podania rodziców opisywanej postaci oraz ustalenia kolejności narodzin w przypadku rodzeństwa. W dalszej
części są podawane pierwsze wystąpienia źródłowe postaci oraz jeśli na to pozwalają źródła — informacje z czasów dzieciństwa i młodości, w tym etapy edukacji.
W tym miejscu podejmowano również próbę ustalenia najczęściej przybliżonej daty
narodzin. Ponieważ, jak wyżej nadmieniono, nie zachowały się księgi metrykalne, należało znaleźć inny sposób ustalenia wieku bohaterów biogramów. W miarę
pewną metodą było — w wypadku mężczyzn — szukanie pierwszych wzmianek
o zarządzaniu posiadanymi dobrami dziedzicznymi. Większość dóbr w Prusach
Królewskich była lokowana lub przeniesiona na prawo chełmińskie, które precyzyjnie ustalało wiek, w którym mężczyzna uzyskiwał pełne prawo dysponowania
majątkiem. Był to 25. rok życia42. Wcześniej, nawet jeśli był pełnoprawnym i jedynym dziedzicem, musiał przed aktami występować wraz z opiekunami — przyustkami, którzy gwarantowali umowę. Odnalezienie pierwszych takich wzmianek
pozwalało zatem ustalić przybliżoną datę narodzin. Uzupełnieniem tej metody była
również informacja o ślubach. Mężczyzna zwykle wstępował w związek małżeński
nie wcześniej, niż w chwili, gdy miał pełną władzę nad majątkiem.
Nieco inaczej wyglądała sprawa ustalenia wieku kobiet. Tutaj podstawowym
kryterium było właśnie zamążpójście. Jednak wiek wychodzących za mąż panien
był znacznie niższy niż wstępujących w związek małżeński mężczyzn. Wszelkie
dane wskazują, że do ożenku stawały już nastolatki, nawet liczące około 13 lat.
Dla panien Konopackich — o ile nie było innych przesłanek mogących podważyć
te założenia — ustalono 15. rok życia jako minimalny. Ponieważ poprawnie wpisało
się to w chronologię kolejnych narodzin dzieci poszczególnych małżeństw w rodzinie, uznano tę metodę za prawidłową i przydatną. Pojedyncze odstępstwa od niej
na szczęście udało się udokumentować w inny sposób i wyjątki te należy potraktować jako potwierdzające regułę.
Panny, które nie zostały wydane za mąż, lecz przeznaczone do życia zakonnego,
oczywiście nie mogły zostać uwzględnione w powyższej metodzie. Tutaj zadziałały
Prawo starochełmińskie 1584 (1394), red. W. Meisel i Z. Zdrójkowski, Teksty pomników prawa
chełmińskiego w przekładach polskich nr 2, Toruń 1985, s. 156, 157.
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jednak inne mechanizmy. By móc przystapić do ślubów kościelnych, panna musiała
ukończyć 16. rok życia43, i choć zdarzały się odstępstwa od tej reguły, z grubsza
można założyć jej skuteczność i prawidłowość.
W wypadku opisu męskich przedstawicieli rodu po informacjach wstępnych
w dalszej kolejności została przedstawiona ich kariera polityczna lub duchowna (jeśli dało się ją odnotować), dalej działalność majątkowa i pozostałe formy aktywności: działalność procesowa, fundacyjna itp.
Osobnym elementem opisu są informacje o małżonce i jej f liacjach ze szczególnym uwzględnieniem rodziców oraz rodzeństwa, które mogły mieć wpływ na rozwój kariery przedstawiciela rodu, a także skrótowe dane o dzieciach.
Ostatnia część biogramu to informacje o śmierci, miejscu pochówku, ewentualnie przytoczono treść zachowanych lub odtworzonych z dostępnej literatury źródłowej inskrypcji nagrobnych.
Wzmianki o kobietach z rodu z reguły są bardziej skąpe niż w wypadku ich
męskiego rodzeństwa, w związku z tym biogramy są też znacznie mniejsze objętościowo. Po informacjach wstępnych są zwykle przekazywane informacje o ślubie, wraz z krótkim opisaniem postaci małżonka. W dalszej kolejności podawane
są dane o ewentualnym potomstwie z tego związku oraz na końcu, dacie i miejscu śmierci. Ta ograniczona forma prezentacji wynika również z tego, że kobieta,
wstępując w związek małżeński, wchodziła do kręgu rodzinnego małżonka i tak
naprawdę należała już do jego rodziny. Zdarzyły się jednak wyjątki od tej reguły. Miały one miejsce w odniesieniu do Teresy Elżbiety (VII.5), która rozwiodła
się z mężem i zanim ponownie poślubiła następnego, przez kolejne kilkanaście lat
sama zarządzała własnym majątkiem, Magdaleny (VII.6), żony hetmana Gosiewskiego, która w znacznym stopniu kreowała politykę majątkową rodzeństwa, oraz
Teresy Magdaleny (VIII.1), chyba najbardziej aktywnej z kobiet w rodzinie, która
po śmierci męża Waleriana Kruszyńskiego przez kolejne dwudziestolecie prowadziła własną, niezależną politykę majątkową.
Równie krótkie są biogramy kobiet, które wybrały życie zakonne, lecz w tym
wypadku ograniczenia polegały na faktycznym braku źródeł.
W trakcie pracy nad biogramami starano się uwzględnić wszelkie osoby,
które mogły należeć do rodziny Konopackich herbu Odwaga, wywodzącej się
z Prus Królewskich. W niektórych wypadkach sięgano także po dane pośrednie,
mogące wskazywać na istnienie takich osób bez wyraźnych dowodów i śladów
w dokumentacji. Przykładem takiej postaci jest nieznana córka Jerzego, wojewody pomorskiego, której nadano numer IV.9. Jednocześnie, by nie wprowadzać
niepotrzebnego zamieszania i nie przekazywać niesprawdzonych informacji,
nie włączano biogramów osób, które wcześniej zostały uznane za przedstawicieli tej rodziny, jednak weryf kacja informacji o nich nie dała jednoznacznego
potwierdzenia, że tak właśnie było. Odnosi się to przede wszystkim do postaci
M. Borkowska, Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII–XVIII wieku, Warszawa
1996, s. 19.
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opisywanych w Złotej księdze... Żychlińskiego44 oraz w innych nowszych publikacjach. Wspomniano o nich tylko przy biogramach ich hipotetycznych ojców, opatrując te zapisy stosownym komentarzem. Przede wszystkim będzie to dotyczyć
dwóch „córek”: Zof i, uznanej za córkę Jerzego II, kasztelana chełmińskiego, żony
Jana Brozyny z powiatu przemyskiego, oraz Anny, przypisanej przez literaturę
Jerzemu IV, staroście nitawskiemu.
W Części II pracy zostały podjęte tematy o charakterze ogólnym podzielone
na zagadnienia związane z polityką rodzinną, majątkiem i edukacją Konopackich.
Taki dobór tematów tej części był podyktowany głównymi formami aktywności.
Zebranie ich w całość pozwoliło prześledzić procesy — nie dość widoczne w pojedynczych biogramach — mające wpływ na rozkwit i zmierzch rodziny. Dały one
również dobrą podstawę do badań nad awansem rodziny w strukturze społecznej
(urzędniczej i majątkowej) prowincji, a wnioski będące ich podsumowaniem stanowią jednocześnie zakończenie niniejszej publikacji.
W badaniach nad rodzinami szlacheckimi jest to podejście stosunkowo nowe,
choć postulowane już od wielu lat45. Ostatnio na ten temat zwrócił również uwagę
K. Mikulski w swym artykule o strategiach rodzinnych, opublikowanym w materiałach będących pokłosiem obrad Sesji III na XVIII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Olsztynie, a za przykład podał m.in. rodzinę Konopackich46.
Ponieważ ta część pracy w swej formie jest analizą materiału faktograf cznego
zebranego i przedstawionego w biogramach, podjęto decyzję o rezygnacji z aparatu naukowego, który został odnotowany w części pierwszej. Przypisami opatrzono
tylko te ustępy, które wniosły nowe informacje. Poszczególne rozdziały Części II
uzupełniają liczne wykresy i tabele, które w syntetyczny sposób ujmują opisywane
zagadnienia oraz drzewa genealogiczne obu linii rodziny konopacko–rynkowskiej
i mirakowskiej.
Niniejsza monograf a rodziny została uzupełniona o krótki rozdział mający charakter aneksu do pracy, który tylko częściowo dotyczy rodziny Konopackich herbu
Odwaga (Mur). Został on poświęcony problemowi podszywania się pod wygasające
stare rody szlacheckie rodzin noszących takie samo lub podobne nazwisko, a punktem wyjścia była właśnie rodzina Konopackich. Rozpoczyna się, gdy do kresu swego życia dochodzi ostatni z męskich przedstawicieli rodu — kasztelan chełmiński
Stanisław Aleksander Konopacki i zostaje doprowadzony w zasadzie do czasów
nam współczesnych.
T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, 7, Poznań 1885, s. 42.
Czynnikom wpływającym na rozwój i upadek kujawskiej rodziny Komierowskich poświęcili swą
publikację W. Chorążyczewski i S. Roszak, ograniczając jednak do minimum część biograf czną.
W odniesieniu do szlacheckich rodzin pruskich takie podejście nie ma wcześniejszych przykładów. W. Chorążyczewski, S. Roszak, Pamięć Domu Komierowskich. Studium z dziejów rodu szlacheckiego w XVIII wieku, Toruń 2002.
46
K. Mikulski, Strategie rodzinne mieszczan i szlachty Prus Królewskich w XIV–XVIII wieku
[w:] Od genealogii do historii społecznej, red. A. Jaworska i B. Trelińska, Warszawa 2011, s. 45–62.
44
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Pars 2, Regesta Privilegiorum Ordinis S. Mariae Theutonicorum. Regesten der
Pergament–Urkunden aus der Zeit des Deutschen Ordens, bearb. von. E. Joachim, W. Hubarsch, Göttingen 1948
Roczniki TNT — Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Roczniki TPNPoz — Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego
SBPN 2 — Słownik biograf czny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 2, red. Z. Nowak, Gdańsk 1994
SGKP — Słownik geograf czny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1–15,
Warszawa 1880–1902
SMK — Sumariusz Metryki Koronnej. Seria nowa, t. 1–6, Warszawa 1999–2012
Stanislai Hosii ... epistolae 5 — Stanislai Hosii Cardinalis et Episcopi Varmiensis epistolae
ab eo scripte et ad eum datae 1564, t. 5, ed. A. Szorc, „Studia Warmińskie”,
t. 13, Olsztyn 1976
Szymona Mariciusa z Pilzna korespondencja — Szymona Mariciusa z Pilzna korespondencja z lat 1551–1555, wyd. S. Kot, Archiwum do dziejów literatury i oświaty
w Polsce, Seria 2, t. 1 (ogólnego zbioru 16), nr 2, Kraków 1929
TD — Teki Dworzaczka, wersja internetowa pod adresem: http://teki.bkpan.poznan.pl/index_regesty.html
UBC 2 — Urkundenbuch des Bisthums Culm, bearb. von C. P. Woelky, t. 2, Das Bisthums
Culm unter Polen 1466–1774
UKuj — Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Mikulski,
W. Stanek przy współpr. Z. Górskiego i R. Kabacińskiego, Kórnik 1990
ULub — Urzędnicy województwa lubelskiego XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. W. Kłaczewski, W. Urban, Kórnik 1991
UPKr — Urzędnicy Prus Królewskich XV–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Mikulski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990
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Wykaz skrótów

UWKLit — Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–
XVIII wieku. Spisy, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, Kórnik 1994
VL — Volumina legum, t. 1–8, Petersburg 1859, 1860
ZGAE — Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands
ZhVRM — Zeitschrift des historischen Vereins für den Regierung–Bezirk Marienwerder
ZWG — Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins
ŹrDz 23 — Źródła dziejowe, t. 23, Polska XVI wieku pod względem geograf czno–statystycznym, t. 12. Prusy Królewskie, wyd. I, T. Baranowski, Warszawa 1911
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CZĘŚĆ PIERWSZA
L
Wszystko na to wskazuje, iż budowanie legendy rodziny Konopackich rozpoczęło
się już na przełomie XVI i XVII wieku. Wtedy bowiem pojawiła się pierwsza opowieść o Janie Konopackim, baronie na Bielczynach, który miał być mężem Juty
Sangerhausen, później znanej jako błogosławiona Juta z Chełmży. Historia Juty
została opisana przez Marcina Baroniusza (zm. 1603), znanego hagiografa, który
jakoby wynalazł ją w dawnych kronikach katedry chełmżyńskiej. Za Baroniuszem
historia została powtórzona w 1616 roku, w tomie 13 Annalium ecclesiasticorum
zebranym przez Abrahama Bzowskiego1, jednak szerzej odbiorca mógł się z nią zapoznać dopiero dzięki przekazowi Kaspra Niesieckiego, który zawarł ją w swoim
herbarzu2.
Według obu hagiografów przełomu wieków błogosławiona Juta miała urodzić się w Prusach w miejscowości Bug pod Chełmżą w 1220 roku, jako córka
Wojciecha Sangerhausena i Jadwigi. Już od najmłodszych lat uchodziła za świątobliwą i pragnęła zostać zakonnicą, jednak jej brat Jan, późniejszy wielki mistrz
krzyżacki, wraz z rodzicami wydał ją właśnie za Jana Konopackiego, barona
na Bielczynach, wówczas piętnastolatka. W związku małżeńskim i po urodzeniu
córki nadal pozostała żarliwą katoliczką, wspierała ubogich, rozdawała klejnoty, pieniądze i szaty darowane jej przez rodziców, by w końcu doznać objawienia. Żarliwa wiara i przeciągające się pobyty w kościele były powodem licznych
konf iktów małżeńskich aż do momentu, gdy w trakcie jednego z takich sporów
mąż nakazał jej samodzielnie ugotować ryby. Juta spełniła polecenie męża, następnie gołymi rękoma wyjęła z garnka ugotowane ryby, nie parząc się przy
tym, co miało być znakiem boskim. Widząc to, Konopacki gorąco przeprosił
Jutę i jako pokutę za nieufność w stosunku do małżonki udał się na pielgrzymkę
do Rzymu, w trakcie której zmarł3.
Annalivm ecclesiasticorvm post [...] Caesarem Baronivm [...], t. 13, Rerum in orbe Christiano ab
Anno Dom. 1198. usq. ad annum D. 1299. gestarum, narrationem complectens, auctore R. P. Fr. Abrahamo Bzovio, Colloniae Agrippine 1616, kol. 697–698.
2
Niesiecki, Herbarz, 5, s. 205–207.
3
Tamże.
1
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Historia była na tyle niewiarygodna, że nawet sami Konopaccy jej nie upowszechniali, tym bardziej, iż brak w niej męskiego potomka Jana na Bielczynach
wykluczał powiązanie go z żyjącymi przedstawicielami rodziny. I choć legenda nie
zadomowiła się w świeckiej literaturze heraldycznej XVII wieku, to znana była
w środowiskach kościelnych, gdyż błogosławioną Jutę już w latach 30. XVII wieku
obrano na jedną z patronek Prus.
Świecka legenda rodziny zaczęła kształtować prawdopodobnie w tym samym
czasie, jednak dopiero kilkadziesiąt lat później, bo zapewne w latach 30. lub 40.
XVII wieku została utrwalona w piśmie. Pierwsze pisemne świadectwo pochodzi
dopiero z 1643 roku. W drugim tomie dzieła Szymona Okolskiego Orbis Poloni
został opisany herb Mur, którego posiadacze mieli się wywodzić od landgrafów
z Luzacji4, czyli z Łużyc, obszaru obejmującego krainy wokół dzisiejszych granic
Czech, Niemiec i Polski5. Okolski związał herb z rodziną Konopackich, opisując
protoplastów rodu. W 1350 r. miał nim być Mikołaj a Konopat, krewniak Jana (Suchywilk), arcybiskupa gnieźnieńskiego, który został obsadzony przez prominentnego rodowca jako namiestnik Kamienia. Drugim z wymienionych najstarszych
przedstawicieli rodu miał być natomiast Wawrzyniec, żyjący w 1440 roku sędzia
ziemski sądecki6.
Historię o pochodzeniu herbu powtórzył heraldyk szlachty Prus Królewskich Jan
Karol Dachnowski7. Jest wielce prawdopodobne, że zdążył się zapoznać z dziełem
Okolskiego i stąd właśnie czerpał wiadomości o początkach rodziny, co nie znaczy,
że ich nie sprawdzał i nie prostował. Przede wszystkim zweryf kował opis herbu podany przez Okolskiego, jak również prawidłowo rozpoznał Wawrzyńca z Konopatu
jako sędziego ziemskiego świeckiego, a nie sądeckiego jak chciał poprzednik. Uzupełnił również wiadomości o legendarnym protoplaście Mikołaju z Konopatu. Ponieważ jednak arcybiskup gnieźnieński Jan Suchywilk był Grzymalitą, to zapewne
autor herbarza ukuł opowieść o zubożonym herbie Grzymała (Castratus Grimalius),
by uprawdopodobnić pokrewieństwo między biskupem a Mikołajem8.
Czas sporządzenia zapisu Dachnowskiego można w miarę precyzyjnie wydatować, opierając się na kórnickiej wersji herbarza uznawanej za najstarszą. Pod rokiem 1644 wspomina on Jana Karola Konopackiego, opata tynieckiego i nominata
na biskupstwo warmińskie9. Konopacki tymczasem zmarł w Tyńcu 23 grudnia
1643 roku10, o czym Dachnowski, spisując dzieje rodziny na potrzeby tworzonego
herbarza, prawdopodobnie jeszcze nie wiedział11.
S. Okolski, Orbis Poloni tomus II, Kraków [1643], s. 237–238.
Herb Konopackich jest w zasadzie zgodny z herbem Budziszyna (Bautzen) historycznej stolicy
Górnych Łużyc, którego najstarsze wizerunki pochodzą już z XIII w. Odmienne są tylko barwy.
6
S. Okolski, Orbis Poloni, s. 238.
7
Dachnowski, Herbarz, s. 66–73.
8
Tamże, s. 66–67.
9
Tamże, s. 73.
10
PSB, 13, s. 545–546.
11
Dachnowski, Herbarz, s. 73.
4
5
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Nieco dalej w budowaniu legendy rodu poszli następcy Dachnowskiego. Szymon Starowolski, układając w 1649 roku kazanie na pogrzeb Jana Karola Konopackiego, pisał:
„To jest paratum zapomnieć urodzenia swego z domu tak zacnego hrabiów Konopackich, skąd tak wiele było rotmistrzów, pułkowników i zacnych kawalerów na różnych wojnach przeciwko poganom: i w Prusiech między Krzyżakami
i na wojnie świętej, gdy książę Gottfredus Bullonius Jeruzalem pod Saraceny
dobywał [...]”12.

Trzy wzmianki o pochodzeniu rodziny Konopackich sporządzone w ciągu zaledwie siedmiu lat (1643–1649) raczej świadczą o celowej, świadomej polityce rodziny budowania swego wizerunku i podkreślaniu starożytności rodu. Pozostaje
pytanie, który z Konopackich mógł tak inspirować środowiska heraldyczne? Spoglądając na drzewo genealogiczne, wskazanie może być tylko jedno — wspomniany
Jan Karol Konopacki, opat tyniecki i nominat na biskupstwo warmińskie. W tym
pokoleniu aktywny był jeszcze brat opata — Jakub Oktawian, jednak on (mimo niemłodego wieku) dopiero zaczynał swoją karierę publiczną i był zaledwie chorążym
pomorskim. Natomiast Jan Karol był człowiekiem starannie wykształconym, obytym w świecie, znawcą etykiety dworskiej, opiekunem i nauczycielem przyszłego
króla Władysława IV podczas jego peregrynacji do Francji. Tak znamienita postać
musiała szczycić się równie znakomitym, najlepiej starożytnym, pochodzeniem.
Z dziedzicznym tytułem hrabiowskim, otrzymanym przez jego ojca od papieża
Pawła V, musiał zadbać o właściwą oprawę i prezentację rodu.
Zapewne z inicjatywy Jana Karola została utrwalona legenda o udziale w wyprawie krzyżowej przodka. Całkiem jednak możliwe, że to nie Jan Karol, lecz już
jego ojciec Maciej był jej twórcą. To z jego polecenia pod koniec XVI wieku powstało epitaf um Piotra Konopackiego, zmarłego jako dziecko pierworodnego Macieja,
gdzie przy herbie Konopackich w klejnocie zamiast szlacheckiej korony rangowej
pojawił się mur do złudzenia przypominający „coronae muralis” (patrz podrozdział
o herbie). Jednak to Jan Karol był zleceniodawcą wersji utrwalonej w druku. Autor
przekazu — Szymon Starowolski — osobiście znał Konopackiego, mało tego, był
jego przedstawicielem we Fromborku i przygotowywał stolec biskupi do przejęcia
przez pryncypała13. Mimo więc faktu, że kazanie pogrzebowe ukazało się dopiero
w 1649 r. jego inspiracją mogły być opowieści niedoszłego biskupa.
Przekaz Starowolskiego połączył Andrzej Duryewski z wcześniejszą legendą
herbu Grzymała, odwołując się do pracy Łukasza Paprockiego:
A snać przez kawalerską odwagę (zkąd też Odwagą zowią oyczysty domu
W.M.M. Pana klejnot) na mury nieprzyjacielskie pierwszy przed innymi przedarszy się i victoria signa chrześcijaństwa podnioszszy, zostawił na herbownej tarczy,
S. Starowolski, Arka Testamentu, zamykająca w sobie kazania niedzielne. Część Wtóra, Kraków
1649, s. 642.
13
PSB, 13, s. 546.
12
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następcom ze krwi swojej, avitae stemmata gloriae, mur z blankami opanowany,
a w hełmie zwyciężną chorągiew [...]14.

Kolejny autor herbarza — Kasper Niesiecki zebrał dorobek poprzedników,
zgrabnie kompilując dotychczasową wiedzę, w zasadzie nic nowego nie wnosząc.
Jego kompilacja jest zatem dziełem kilkudziesięciu lat tworzenia legendy rodzinnej,
w której najważniejszą rolę odegrali: Baroniusz, Okolski, Dachnowski, Starowolski
i Duryewski.

H
Herb Konopackich nieznany jest najstarszym polskim dziełom heraldycznym.
Nie wspominają go ani Długosz w Insignia...15, ani Paprocki w Herbach rycerstwa polskiego...16 Identyczny herb opublikował natomiast w swym herbarzu poświęconym heraldyce niemieckiej Siebmacher, i to już w swej pierwszej wersji
z 1605 roku, a miała go używać rodzina von Steinsdorff 17. Jest to więc bodajże
pierwsze opublikowane wyobrażenie herbu identycznego z tym, jakim posługiwali się Konopaccy.
Pierwszy literacki opis herbu Konopackich w polskiej literaturze heraldycznej
przedstawili niemal jednocześnie Szymon Okolski18 oraz Jan Karol Dachnowski19.
Obaj też od razu dodali do niego legendę herbową i wywiedli jego pochodzenie
z Łużyc. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach zetknął się Okolski z herbem
i rodziną Konopackich, mało jest jednak prawdopodobne, że było to bezpośrednie
spotkanie. Opisany przez niego herb nie jest do końca zgodny z używanym wówczas przez przedstawicieli rodziny wizerunkiem. Według Okolskiego herb miał
wyglądać następująco:
Est medium Parmae seperne vacuum, inferne est murus ex septem ordinibus lapidum
quadratorum constructus, sed supremi duo ordines ad modum graduum eriguntur, ita
quod medium sit planum & vacuum. Supra coronam vero qua adornatur Parma, est
vexillum latum extentum, versus levam directum & inclinatum20.
Pamiątka niezeszła iuz zeszłego domu, Iasnie Wielmoznych Panow na Rostkowie i Sztembergu Kostkow, abo o niektorych, z tey familiey, płci oboiey zacnych ludziach memoryał krotki [...]
przez X. Andrzeia Duryewskiego, Kraków 1702, fragment pochodzi ze wstępnych, nienumerowanych
stron dzieła.
15
Insignia seu clenodia Regis et Regni Poloniae, wyd. Z. Celichowski, Poznań 1885.
16
Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r. p. 1584, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1858.
17
Johann Siebmachers Wappenbuch von 1605, bearb. Horst Appuhn, München 1999, k. 164.
18
S. Okolski, Orbis Poloni, s. 237.
19
Dachnowski, Herbarz, s. 66.
20
„Jest tarcza w pół, u góry pusta, u dołu jest mur wzniesiony z siedmiu rzędów czworobocznych
kamieni, lecz najwyższe dwa rzędy na sposób stopni wzniesione, tak żeby środkowy był płaski i ła14
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Dość precyzyjny opis sugeruje, że autor widział gdzieś taki herb (może na
uszkodzonej pieczęci) lub otrzymał jego opis z drugiej ręki. W świetle zachowanych
źródeł ikonograf cznych nie jest on jednak poprawny.
Właściwy, choć nie tak dokładny jak Okolskiego, opis dał Dachnowski:
Ma być mur o trzech wieżyczkach, ale bez bramy. Na hełmie dwie orle białe skrzydła, na nich mur [...].

Jak widać, Dachnowski nie roztrząsał w nim liczby rzędów kamieni w murze,
dał również całkowicie odmienny opis klejnotu. Przebywając przez wiele lat w Prusach Królewskich i pracując jako pisarz przy księgach ławniczych, miał zapewne niejednokrotnie okazję spotykać Konopackich i w rozmaitych okolicznościach
widywać również ich pieczęcie. Znał również przynajmniej kilka epitaf ów i płyt
nagrobnych z Nowego, Gdańska, Chełmży, Dźwierzna i Malborka, dając w swoim
herbarzu ich opis i przekazując treść inskrypcji21.
Sam herb natomiast przez ponad dwa stulecia przeszedł pewne przeobrażenia.
Nie są znane jego średniowieczne wizerunki. Mimo usilnych starań nie udało się odnaleźć pieczęci Wawrzyńca (Lorka) z Konopatu, choć wiadomo, że takowa istniała22.
Najstarsza odnaleziona pieczęć pochodzi dopiero z 1500 roku i została przystawiona przez skarbnika malborskiego Jana Konopackiego, późniejszego biskupa
chełmińskiego23. Niestety, jest to papierowo–woskowy odcisk pieczęci sygnetowej,
na którym trudno dostrzec wiele szczegółów. Pieczęć przedstawiała samą tarczę
herbową, bez klejnotu. W tarczy widoczne dość wyraźne trzy blanki, co sugeruje,
że wychodzą one z muru. Charakter odcisków (kolejny znany jest z roku następnego24) nie pozwolił dowodnie stwierdzić, że mamy do czynienia z murem. Kwestia jest
o tyle istotna, że jedna z tez o pochodzeniu rodziny sugeruje wspólnych przodków
wraz z inną rodziną posiadającą swe gniazdo pod Nowem nad Wisłą — Milewskimi
(von der Milwe), a dowodem na pokrewieństwo miałaby być wspólnota herbu.
Niewiele nowego do herbu wnoszą również kilkanaście lat młodsze pieczęcie
brata Jana — Jerzego, wojewody pomorskiego. Odciski także zostały wykonane
z sygnetu na papierze. Podobnie jak u poprzednika, była to tylko tarcza herbowa
z wizerunkiem przypominającym mur o trzech blankach. Nad tarczą są czytelne
inicjały G V C (Georg von Conopat)25.
Następne pokolenie Konopackich — dzieci Jerzego, wojewody chełmińskiego — jako pierwsze z rodu zaczęło używać pełnej wersji herbu, z czytelnym
two dostępny. Nad koroną zaś, która zdobi tarczę, jest chorągiew luźno rozwinięta, w lewą obrócona
i nachylona”.
21
Dachnowski, Herbarz, s. 67–69.
22
Konopacki miał opieczętować m.in. akt poddania się Prus królowi polskiemu: K. Bruski, Lokalne
elity rycerstwa na Pomorzu Gdańskim w okresie panowania Zakonu Krzyżackiego. Studium prozopograf czne, Gdańsk 2002, s. 236.
23
APGd, 300,D/54, 9.
24
APGd, 300,D/54, 34.
25
APGd, 300,D/58, 195; 300,D/58, 203; 300,D/58, 204.
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1. Pieczęcie Jerzego, Rafała i Łukasza Konopackich z 1546 r., APTor, ASczan 7, s. 13

klejnotem. Pierwsze wizerunki ich pieczęci są już znane z 1546 roku, kiedy trzej
żyjący bracia: Jerzy, Rafał i Łukasz przystawili swoje pieczęcie pod aktem podziału
dóbr po śmierci ojca26.
Szczególnie pieczęć Jerzego (pierwsza z lewej) przekazuje sporo szczegółów
odnośnie do klejnotu. Wyraźnie jest zaznaczone zwrócone w prawo tarczy skrzydło (lub skrzydła), na którym jest tarcza z murem z blankami. Pieczęć środkowa
natomiast — Rafała — ostatecznie potwierdza, że na tarczy przedstawiony jest mur
z blankami.
Kolejne pieczęcie przez następne stulecie nie wniosą już nic nowego do wizerunku herbu rodziny Konopackich, choć trzeba przyznać, iż pojawia się ich coraz
więcej i w zasadzie znamy wizerunki znacznej części przedstawicieli rodziny.
Pod koniec XVI i na początku XVII wieku pojawiają się natomiast inne źródła,
które lepiej i dokładniej mogą przedstawić herb rodziny. Są to epitaf a i płyty nagrobne.
Najstarszym zachowanym epitaf um z wizerunkiem herbu rodziny Konopackich jest to poświęcone Piotrowi Konopackiemu, zmarłemu w trzecim roku życia
synowi Macieja, wówczas jeszcze podkomorzego chełmińskiego, później wojewody
i biskupa chełmińskiego. Epitaf um znajduje się w kościele św. Jana Chrzciciela
w Malborku. Piotr zmarł w 1589 roku, a płyta powstała zapewne wkrótce potem,
najpóźniej jednak w 1605 roku, gdy Maciej objął urząd wojewody. W dolnej jego
części znajduje okrągły kartusz, w który jest wpisana czwórdzielna tarcza, a nad
nią dwa klejnoty. Tarcza przedstawia cztery herby w układzie heraldycznym: ojczysty Konopackich (Odwaga, Mur), macierzysty Dulskich (Przegonia), babki ojczystej Kostków (Dąbrowa) i babki macierzystej Rozenów (Gryf). Klejnoty nad tarczą
przynależą do herbów matki i ojca.
Kartusz jest niezwykle interesujący z kilku powodów. Po raz pierwszy spotykamy wizerunek herbu Konopackich inny niż napieczętny. Otrzymujemy jednoznaczne
potwierdzenie, że mamy do czynienia z murem o trzech blankach. W klejnocie wyraźnie widać powtórzony mur z blankami, z którego wychodzi skierowane w lewą
26
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2. Herb z epitaf um
Piotra Konopackiego († 1589)
w kościele św. Jana Chrzciciela w Malborku

3. Herb Konopackich z epitaf um
Jana Konopackiego († 1594)
w kościele św. Mikołaja w Gdańsku

stronę tarczy skrzydło, względnie skrzydła. Jednocześnie mur w klejnocie sprawia
wrażenie, jakby miał zastąpić koronę rangową lub wręcz odgrywać rolę „coronae
muralis” — korony przysługującej zdobywcom murów podczas oblężenia. Byłoby
to pierwsze najstarsze nawiązanie do opisanej kilkadziesiąt lat później legendy herbowej. Kierunek ułożenia skrzydeł, a także hełm, na którym spoczywa klejnot, sugerują ukłon heraldyczny w stronę drugiego klejnotu, a nie rzeczywiste jego ułożenie.
Herb Przegonia, a w zasadzie jego klejnot, również jest nietypowy. Większość
herbarzy opisuje klejnot tego herbu jako pół smoka ziejącego ogniem. Na płomieniu ma być powtórzony wizerunek z tarczy. Jak widać na malborskim epitaf um,
w klejnocie jest cała postać smoka z mieczem wychodzącym z pyska, bez płomieni
i półksiężyców.
Mniej więcej z tego samego okresu pochodzi płyta wmurowana w ścianę dominikańskiego kościoła św. Mikołaja w Gdańsku, upamiętniająca Jana Konopackiego
(zm. 1594) syna Jerzego, kasztelana chełmińskiego. Przedstawia półleżącą postać
młodzieńca w zbroi, pod którym znajduje się ujęta w kwadratową ramę inskrypcja.
Wokół inskrypcji na czterech rogach rozmieszczono cztery herby, w tym interesujący nas herb rodziny Konopackich.
W tarczy jest widoczny wyraźny mur o trzech blankach, w klejnocie zaś nałożone
na siebie dwa skrzydła zwrócone w lewą stronę tarczy. Tym razem mur w klejnocie został zastąpiony zwykłą koroną rangową. Złocista barwa elementów herbu jest
współczesną interpretacją konserwatorów i nie ma nic wspólnego z rzeczywistymi
barwami herbu. Również tu mamy przykład ukłonu heraldycznego, tym razem w kierunku tablicy z inskrypcją.
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4. Herb Konopackich z epitaf um
Jerzego i Zof i z Konopackich Oleskich
z kościoła paraf alnego w Pieniążkowie
pod Nowem

5. Herb Konopackich z epitaf um
Achacego Konopackiego († 1599)
w kościele paraf alnym w Grzywnie
pod Chełmżą

Kolejne dwa epitaf a zawierają
herb niekompletny, pozbawiony klejnotu. Pierwsze z nich znajduje się
w kościele paraf alnym w Pieniążkowie pod Nowem i przedstawia małżonków: Jerzego i Zof ę z Konopackich
Oleskich. Zof a Konopacka była siostrą wspomnianych wyżej braci. Płytę
ufundował ich syn Jan w 1598 roku.
Idąc tropem Okolskiego, zwracającego uwagę na szczegóły, należy zauważyć, iż mur w herbie Zof i liczy sobie
aż dziewięć rzędów.
Już w roku następnym — 1599
zmarł Achacy Konopacki, syn podpisującego opisaną wyżej umowę Łukasza. Został pochowany przez braci
w Grzywnie pod Chełmżą, gdzie wystawili mu również epitaf um. I tu herb
rodziny przedstawiono bez klejnotu,
tym razem ze znacznie mniejszą liczbą rzędów muru.
Początek XVII wieku przyniósł
kolejne epitaf a i kolejne wersje herbu. W 1608 roku w kościele bernardyńskim w Nowem pochowano
Stanisława Konopackiego, syna Jerzego i Anny z Kostków. Zamówienie
na płytę nagrobną obok wizerunku
zmarłego i inskrypcji obejmowało także herb w czwórdzielnej tarczy. Został
on również uzupełniony o klejnot, który w tym wykonaniu przedstawiał dwa
rozpostarte naprzeciw siebie skrzydła, lecz nie było na nich tarczy znanej z różnych pieczęci Konopackich.
Do dziś płyta zachowała się w złym
stanie, herb jednak jest w dużej części czytelny i przedstawia cztery herby: Konopackich —ojczysty, Dąbrowa
Kostków — macierzysty, Topacz —
babki ojczystej i Eulenburg — babki
macierzystej.
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Mniej więcej z tego samego okresu,
co poprzednie pochodzi wizerunek herbu
umieszczony na nagrobku rodziny Mikołaja i Justyny z Konarskich Kosów w nawie północnej katedry oliwskiej.
Nagrobek zawierał herby własne
Kosów oraz herby rodów spokrewnionych — przodków Mikołaja i Justyny.
Wśród przodków Mikołaja znajduje się
również Mur Konopackich (układ herbów wskazuje, że byłaby to babka macierzysta, żona jakiegoś Lubodzieskiego).
Dotychczasowe badania genealogiczne
rodziny Konopackich nie znały jednak
takich powiązań rodzinnych i wszystko
na to wskazuje, że wymagają w tej kwestii weryf kacji. Tym razem klejnot wyraźnie jest przedstawiony w postaci jednego
6. Herb z płyty nagrobnej Stanisława Koskrzydła, choć i w tym wypadku można
nopackiego († 1608) w dawnym kościele
mieć pewne wątpliwości.
bernardyńskim w Nowem nad Wisłą
Podczas wojen szwedzkich przynajmniej dwukrotnie kościół oliwski był rabowany i demolowany. Po raz pierwszy
w 1626 roku, tuż po wystawieniu nagrobka, po raz kolejny ćwierć wieku później, podczas potopu szwedzkiego. Ucierpieć mógł również sam nagrobek. Kolejne jego modyf kacje mogły nastąpić w XIX wieku, gdy był przenoszony z nawy
głównej na obecne miejsce. Istnieją więc
przynajmniej trzy momenty, gdy nagrobek (i herby, które są wykonane z niezbyt trwałego materiału — piaskowca)
mógł ulegać przeróbkom lub odbudowie.
Że odtworzenie mogło być niedokładne,
świadczą również dość przypadkowo dobrane barwy herbu.
Również w katedrze oliwskiej znajduje się płyta nagrobna z połowy XVII wieku Jerzego Konopackiego z Rynkówki,
starosty nitawskiego, i jego żony Anny
z Konarskich. Wmurowana jest ona w posadzkę tzw. kaplicy chrzcielnej w nawie
północnej. W centralnej części płyty
znajdują się połączone herby Konopackich i Konarskich. I tu również klejnot 7. Herb Konopackich z epitaf um rodziny
Kosów w katedrze oliwskiej
wydaje się przedstawiać jedno skrzydło.
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8. Herby Jerzego i Anny z Konarskich Konopackich z płyty nagrobnej
w katedrze oliwskiej

Jeśli zatem założymy, że na przestrzeni wieków nagrobek Kosów był poddawany koniecznym renowacjom, istnieje pewne prawdopodobieństwo, że to właśnie
herb z płyty Jerzego i Anny mógł posłużyć niegdyś do odtworzenia go na nagrobku
Kosów.
Na początku XVII wieku Maciej Konopacki, wojewoda chełmiński i późniejszy
biskup chełmiński, w bliżej nieokreślonych okolicznościach dla siebie i potomków
otrzymał od papieża Pawła V prawo używania przy swoim herbie również herbu
rodziny Borghese, z której papież się wywodził. Pierwszą wzmiankę na ten temat
przekazał dopiero Niesiecki27, zaznaczając jednak: „[...] atoli ani on, ani potomstwo
jego, przywileju papiezkiego nie zażywali”. Sam autor herbarza informację musiał
pozyskać już przetworzoną, sugerując, że modyf kacji miał ulec klejnot: „[...] na hełm
smoka z rozszerzonymi skrzydłami, czyli skrzelami wyniósł [...]”28. Późniejsi heraldycy wnioskowali, że wraz z herbem był mu nadany tytuł barona, lecz informacje o tym
pochodzą dopiero z XIX wieku.
Coś musiało być w stwierdzeniu o nieużywaniu herbu papieskiego, gdyż faktu
tego nie znał działający przecież w Prusach Królewskich Jan Karol Dachnowski,
choć syna tegoż Macieja — Jakuba nazywał już hrabią na Konopacie29.
Nie udało się odnaleźć ani jednego przykładu herbu Borghese wśród pieczęci
Macieja Konopackiego. Być może okazją była nominacja na biskupstwo chełmińskie w 1611 roku, od tego czasu jednak Maciej używał już wyłącznie pieczęci biskupiej i wkrótce w 1613 roku zmarł.

27
28
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9. Pieczęcie Jana i Władysława Maksymiliana Konopackich ze smokiem na akcie
z 1618 r., APTor, ASczan 18, s. 8

10. Pieczęć ze smokiem Jakuba Oktawiana
Konopackiego na akcie z 1626 r., APTor,
ASczan 20, s. 2

Inaczej jednak było z jego potomkami. Już w 1618 roku Jan i Władysław Maksymilian Konopaccy, synowie Macieja, zaczęli używać pieczęci ze smokiem, Władysław tytułował się jednocześnie hrabią30. Obie pieczęcie wyglądały dość podobnie.
Herb przedstawiał smoka zwróconego w prawo tarczy z rozpostartymi błoniastymi skrzydłami i koroną nad głową. Na piersi smoka tarcza z herbem Konopackich.
30
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W klejnocie u Jana sama korona szlachecka, u Władysława powtórzona głowa smoka
w koronie. Na obu pieczęciach w otoku znalazła się inskrypcja z tytułem hrabiowskim:
„IOANNES . COMES . A . CONOPAT”, „WLA. MAX. . COMES . A . CONOPAT”31.
Niedługo potem podobną pieczęć sprawił sobie trzeci z braci, potomków Macieja — Jakub Oktawian Konopacki. Widzimy ją w 1626 roku przy okazji opieczętowania kontraktu małżeńskiego Jakuba z Teresą z Konarskich Heidenstein o rękę
ich córki32.
Należy jednak przyznać, że bracia Konopaccy używali tych pieczęci bardzo
ostrożnie, sporadycznie i w zasadzie wyłącznie przy umowach zawieranych w bliskich kręgach rodzinnych. Wyraźnie się nimi nie af szowali, stąd niewiedza Dachnowskiego i adnotacja o skromności u Niesieckiego. Na co dzień znacznie częściej
używali zwykłych pieczęci sygnetowych z wizerunkami znanymi już od I połowy XVI wieku, czy nieco bardziej okazałych z napisami w otoku, jednak już bez
tytułu hrabiowskiego.
W kolejnym pokoleniu innowacje w herbie wprowadzał wielokrotnie ostatni
z męskich potomków rodu, kasztelan chełmiński Stanisław Aleksander Konopacki. Również dla siebie kazał przygotować pieczęć ze smokiem, i to nawet w trzech
wersjach. Pierwsza została użyta w 1702 roku, dwie kolejne natomiast pod koniec
życia, w latach 1708–170933. Wszystkie przedstawiają smoka już z koroną na głowie oraz gwiazdami rozłożonymi w łuk nad nim. Klejnot został zastąpiony koroną
margrabiowską.

11. Pieczęcie ze smokiem Stanisława Aleksandra Konopackiego na aktach
z początku XVIII w., APTor, ASczan 24, s. 393, 434

Zanim zaczął ich jednak używać, nieco wcześniej posługiwał się kilkoma innymi pieczęciami, przedstawiającymi wyłącznie tarczę herbową z godłem — murem
z blankami, nad którą znajdowała się korona rangowa, najczęściej baronowska34.
31
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12. Pieczęć baronowska Stanisława
Aleksandra Konopackiego, APTor,
ASczan 24, s. 314

A gdy i tych nie miał pod ręką, sięgał niekiedy po pieczęć swego stryja Rafała Konopackiego, przedstawiającą tradycyjny herb z klejnotem w postaci skrzydeł, na których była położona tarcza z murem35.

B
Zachowane do dnia dzisiejszego wizerunki herbów rodziny Konopackich, przedstawione na pieczęciach, płytach nagrobnych i epitaf ach, nie mówią nic o ich
barwach. Taki jest zresztą charakter tych źródeł. Nie wspominają o nich również
herbarze. Tylko Dachnowski (a za nim Niesiecki) napomknął, że skrzydła w klejnocie mają być białe. Wszystkim wydawało się widać naturalne, że skoro herb
przedstawia mur, to powinien być on czerwony. Jaki powinien być kolor tarczy,
w zasadzie wszyscy milczą. A że mogą to być barwy różne, świadczy chociażby
wspomniany już herb Górnych Łużyc, do którego odwołują się Konopaccy w swej
legendzie herbowej, gdzie na niebieskim tle jest złoty mur o trzech blankach.
Jak duży jest to problem, pokazują niezbyt dokładne odtworzenia barw na omawianych wcześniej nagrobkach w kościele św. Mikołaja i w katedrze oliwskiej
w Gdańsku. Do dzisiaj zachowało się zaledwie kilka barwnych przedstawień herbu Konopackich, i to niestety bez klejnotu. Musimy więc założyć, że Dachnowski
przekazał prawidłową jego barwę.
Pierwsze barwne przedstawienie herbu pochodzi z portretu Jana Karola Konopackiego, biskupa nominata warmińskiego (patrz okładka). Klejnot został zastąpiony oznaczeniem godności duchownych. Herb jest przedstawiony w owalu
dwudzielnym w słup, gdzie w polu pierwszym jest herb ojczysty: na białym (srebrnym) polu czerwony mur o trzech blankach, natomiast w polu drugim herb macierzysty — Przegonia.
35
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13. Herb z portretu Jana Karola
Konopackiego, opata wąchockiego i biskupa nominata warmińskiego, z Muzeum
Diecezjalnego Dom Długosza w Sandomierzu

Barwa herbu

14. Herb Konopackich na ołtarzu
kościoła w klasztorze benedyktynek
w Żarnowcu

Drugie przedstawienie pochodzi z ołtarza w kościele żarnowieckim, gdzie
w górnej części widnieje herb jego fundatorki — Teresy z Konopackich, starościny
grudziądzkiej. Niestety, i on również jest pozbawiony klejnotu. Na marginesie należy dodać, że zaprezentowany tu herb również wydaje się być współczesną interpretacją konserwatorów, a obiekcje budzi orzeł, na którego piersi znajduje się herb
Konopackich. Teresa była siostrą Stanisława Aleksandra, późniejszego kasztelana
chełmińskiego i najprawdopodobniej egzekutora jej testamentu. W czasie gdy powstawał fundowany ołtarz, Konopacki używał pieczęci ze smokiem Borghese, który rzeczywiście przypominał polskiego orła. Całkiem możliwe, że zły stan ołtarza
przed renowacją sprawił, iż konserwatorzy dokonali nadinterpretacji i zamiast smoka
odtworzyli orła tak silnie wpisanego w tradycję polską.
Analizując wszelkie dostępne przedstawienia ikonograf czne z epoki, należy stwierdzić, że istniały trzy główne wersje herbu rodziny Konopackich. Dwie
pierwsze — występujące najczęściej — różniły się wyłącznie klejnotem. Godłem
był mur o trzech blankach na srebrnym polu, klejnot przedstawiał natomiast dwa
orle, białe skrzydła w prawą stronę tarczy, niekiedy uzupełnione tarczą z powtórzonym godłem. Ewenementem jest klejnot z herbu umieszczonego na epitaf um Piotra
Konopackiego, w którym szlachecką koronę rangową zastąpiono murem („corona
muralis”). Trzecia wersja — hrabiowska, ze smokiem rodziny Borghese — używana
w postaci pieczęci przez potomków Macieja Konopackiego, była wykorzystywana
sporadycznie i nigdy publicznie. Pieczętowane nią były umowy rodzinne i w wypadku Stanisława Aleksandra Konopackiego — niektóre akty wystawiane dla jego
poddanych. Do dzisiaj przetrwało zaledwie kilkanaście przykładów tej wersji herbu.
Na kanwie rozważań o herbie Konopackich należy jeszcze podjąć jeden problem, a mianowicie: nazwa herbu i ewentualne zawołanie. Pierwsze opisy literackie
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Okolskiego i Dachnowskiego od samego początku używały trzech nazw określających herb rodziny: Mur (Okolski) oraz Odwaga i jako oboczność Castratus Grimalius (Dachnowski). Jest mało prawdopodobne, że sami Konopaccy opowiadaliby
się za ostatnią wersją. Zapewne pod użytą przez Dachnowskiego Odwagą mogliby
się podpisać, tym bardziej że byłaby zgodna z tworzoną legendą rodzinną. Możliwe jest jednak, że pierwotnie herb nie miał swej własnej nazwy i zgodnie z tradycją niemiecką, a o tym kręgu kulturowym należy mówić w okresie średniowiecza
i na przełomie czasów nowożytnych, był nazwany od nazwiska rodziny: von Konopat. Nazwy herbu Mur i Odwaga byłyby więc nazwami polskimi, powstałymi najwcześniej w XVI wieku, choć bardziej prawdopodobny jest przełom wieków XVI
i XVII. Odwaga mogłaby być nawet próbą stworzenia zawołania jako polskiego
elementu herbu, nieznanego w tradycjach heraldycznych Europy Zachodniej.

P
Konopat jest niewielką miejscowością położoną na zachód od Świecia nad Wisłą,
w południowej części Pomorza Gdańskiego. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z czasów krzyżackich i sięgają XIV wieku36, jednak baza źródłowa pozwalająca odtworzyć kolejnych właścicieli wsi jest więcej niż skromna. Do naszych czasów nie
przetrwały dawne księgi sądowe z tych okolic, w których dokonywano wpisów majątkowych, w związku z tym brak podstawowego źródła do dziejów regionu. Okruchów
informacji trzeba więc szukać w źródłach pośrednich, sądowych księgach sąsiednich
okręgów, czy w zbiorach dokumentów ówczesnych władców — Zakonu Krzyżackiego.
Pierwszym udokumentowanym właścicielem Konopatu był Piotr (Peter von Konopatte), który w grudniu 1403 roku otrzymał pomoc od wielkiego mistrza w postaci
6 grzywien37. Ta forma zapomogi była prawdopodobnie zapłatą za wcześniejsze usługi.
Jego zapewne synem był znany z nieco późniejszego okresu sędzia świecki Wawrzyniec (Lorko). Po raz pierwszy pojawił się w 1421 roku na liście świadków dokumentu
wystawionego przez komtura Świecia Johanna von Anewil potwierdzającego relację
swych wysłanników w sprawie przejęcia z rąk polskich zamku w Jasieńcu38. NiewątCo prawda E. Jakus–Borkowa w swej pracy o toponimii powiatu świeckiego wskazuje, że pierwsza
wzmianka o miejscowości pochodzi z 1257 roku, jest to jednak oczywista pomyłka, wynikająca z transumowania dokumentu. Kodeks dyplomatyczny Polski, do którego odwołuje się autorka, przytaczając
dokument księcia Świętopełka, wykorzystał jego konf rmację z 1526 roku, zamieszczoną w Metryce
Koronnej. Na liście osób potwierdzających dokument znaleźli się wówczas Jan — biskup chełmiński
i Jerzy — wojewoda pomorski Konopaccy (de Conopath). Miejscowość po raz pierwszy jest dopiero
wymieniona w 1338 roku, w dokumencie nadającym prawo chełmińskie dla Świecia. Preußisches
Urkundenbuch (1335–1341). Bd. 3, Lfg. 1, hrsg. M. Hein, Königsberg 1944, (nr 184), s. 132; Kodeks dyplomatyczny Polski, t. 2, cz. 2, wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski, Warszawa 1852, s. 605–608; E. Jakus–Borkowa, Toponimia powiatu świeckiego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987, s. 51.
37
Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399–1409, hrsg. E. Joachim, Königsberg 1896, s. 284.
38
RHD 2, nr 2087; K. Bruski, Lokalne elity, s. 235.
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pliwie był osobą dorosłą, lecz nie wiadomo, czy mógł w pełni dysponować już swym
majątkiem, co według prawa chełmińskiego mogło nastąpić dopiero po osiągnięciu
25 roku życia39. Jeśli tak, to należy przypuszczać, że urodził się przed rokiem 1396.
Fakt wystąpienia w dokumencie komtura w roli świadka wskazuje na bliskie
związki posesora Konopatu z Zakonem oraz na dość znaczną pozycję wśród okolicznych właścicieli ziemskich. A był to dopiero początek jego kariery. W 1435 był
jednym z niepasowanych rycerzy (jako Lorenz von Connepid) reprezentujących
stronę krzyżacką przy pieczętowaniu traktatu brzeskiego, a w 1440 występował już
jako sędzia powiatu świeckiego na zjeździe stanów pruskich. Od roku 1442 regularnie uczestniczył w życiu politycznym i społecznym: brał udział w zjazdach stanów (1442, 1445, 1450), był rozjemcą w sporach prywatnych między rycerstwem,
jednocześnie uczestnicząc wraz innymi w objazdach Pomorza przez wielkiego mistrza. Według K. Bruskiego czynne uczestnictwo w życiu stanowym było świadectwem, że Lorko stał się jednym z przywódców rycerstwa świeckiego w Związku
Pruskim40. W lipcu 1451 roku wraz z innymi najważniejszymi przedstawicielami
rycerstwa komturstwa świeckiego uczestniczył w naradzie w sprawie przyszłego
zjazdu stanów w Malborku, która odbyła się przy okazji ślubu siostry Mikołaja z Lipienek z Krzysztofem z Milewa41. Jego aktywność znacznie wzrosła w roku 1453.
W sierpniu uczestniczył w zjeździe stanów w Toruniu42 i ponownie w Toruniu miał
być już we wrześniu, by wraz z innymi przywódcami Związku opieczętować pełnomocnictwa dla posłów udających się do Wiednia na proces przeciwko Zakonowi43.
Wszystko jednak na to wskazuje, że nie dotarł na to spotkanie. Mimo że dokument
wymienia go jako uczestnika, nie widnieje jednak na liście świadków i pieczętujących, nie ma również jego pieczęci pod dokumentem, mimo przygotowania pustego
miejsca44. Zdaje się, że dokument sporządzono wcześniej, z góry ustalając listę wystawców. Sędziego świeckiego jednak na tym spotkaniu zabrakło.
Wawrzyńca spotykamy jeszcze na początku 1454 roku, tuż przed rozpoczęciem
działań wojennych. W styczniu dwukrotnie odwiedzał z ramienia skonfederowanych w Gniewkowie i Bydgoszczy Mikołaja Szarlejskiego, typowanego na dowódcę
sił zbrojnych Związku, na co otrzymał łącznie 6 marek i 17 szylingów45. Natomiast
wiosną tego roku, jako sędzia ziemski świecki, Wawrzyniec z Laskowic złożył hołd
królowi polskiemu Kazimierzowi Jagiellończykowi i opieczętował akt poddania się
Prus Polsce46. Prawdopodobnie jest to ostatnia wzmianka o Wawrzyńcu.
W tym samym czasie, co Wawrzyniec w źródłach występuje również Mikołaj
z Konopatu, choć pierwsze wzmianki są kilkanaście lat późniejsze. Odległość czasowa między zapiskami może wskazywać, że Mikołaj mógł być młodszym bratem
39
40
41
42
43
44
45
46

Prawo starochełmińskie 1584 (1394), s. 156, 157.
K. Bruski, Lokalne elity, s. 235.
Tamże; ASP 3, s. 293.
ASP 4, s. 14.
Tamże, s. 66; K. Bruski, Lokalne elity, s. 236.
APTor, AmT, Kat. I, nr 1409.
Księga Theudenkusa, wyd. L. Koczy, Fontes 33, Toruń 1937, nr 1347, 1348.
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Wawrzyńca, pewności jednak nie mamy. W 1435 roku rzeczony Mikołaj stawił się
przed sądem ławniczym w Nowem nad Wisłą wraz z Ambrożym vom Schonefelde,
spłacając wdowę po Henryku Nickel, mieszczaninie nowskim47. Kolejny raz przed
tym sądem pojawił się w 1443 lub 1444 jako osoba towarzysząca wdowie po Dawidzie z Milewa przy spłacie zobowiązań zaciągniętych przez jej męża48. Szczególnie
ta druga zapiska jest interesująca, gdyż panowie Milewa leżącego na północ od Konopatu, w pobliżu Nowego nad Wisłą, pieczętowali się podobnym herbem co późniejsi Konopaccy. Możliwe jest, że właściciele Konopatu i Milewa byli jedną rodziną,
która nieco wcześniej podzieliła się majątkiem, tworząc dwa gniazda rodowe.
Kolejna wzmianka o Mikołaju pochodzi z roku 1445, gdy zawierał kontrakt kupna z żoną Jenicha von Czernesche. Informację o tym przekazał komtur świecki w liście do wielkiego mistrza z pytaniem, jak ma się zachować wobec tego kontraktu49.
Jest to jednocześnie ostatnia informacja o Mikołaju z Konopatu.
Mikołaj nie brał udziału w życiu publicznym, przynajmniej w okresie, gdy żył
i działał Wawrzyniec. Wawrzyniec natomiast ani razu nie został odnotowany podczas
załatwiania spraw majątkowych. Zakładając, że obaj — Wawrzyniec i Mikołaj — byli
braćmi, można domniemywać, że starszy z braci, rzuciwszy się w wir wielkiej polityki, zostawił gospodarzenie majątkiem młodszemu. Wobec tego należy przypuszczać,
że nigdy też nie doszło do formalnego podziału majątku między braćmi.
20–letni odstęp dzielący ostatnie zapiski odnoszące się do Wawrzyńca i pierwsze wpisy wspominające następnego z właścicieli Konopatu są na tyle duże, by zastanawiać się nad ciągłością w genealogii rodziny Konopackich. Wybuch wojny
13–letniej i prowadzone w jej konsekwencji działania wojenne wstrzymały większość transakcji majątkami w Prusach. Drastycznie zmniejszyła się też liczba źródeł. Przez kilkanaście lat inkorporowana do Korony prowincja żyła wyłącznie
prowadzonymi działaniami wojennymi. Jednak nawet po ich zakończeniu nowa
administracja musiała kolejne kilkanaście lat krzepnąć, by móc realizować swe zadania w nowej rzeczywistości. Dopiero pod koniec XV w. kancelarie urzędów zaczęły ponownie w miarę normalnie prowadzić wpisy w księgach sądowych. Ta luka
wywarła wpływ na próby odtworzenia pierwszych pokoleń rodziny Konopackich.
O skali problemu świadczy fakt, że wzmianki o następnym właścicielu Konopatu
nie pochodzą ze źródeł lokalnych, lecz zewnętrznych.
Zanim jednak do tego przejdziemy, nieco o strukturze urzędniczej w powiecie
świeckim u progu Prus Królewskich. Ostatnim sędzią świeckim z czasów krzyżackich był wspomniany Wawrzyniec z Konopatu, aktywny działacz Związku Pruskiego i niewątpliwie zasłużony na rzecz zjednoczenia prowincji z Koroną. Nie
ma żadnych śladów i wzmianek, by w czasie działań wojennych on, lub ktoś z jego
rodziny, wystąpił przeciwko władzy królewskiej. Naturalne jest więc domniemanie, że za swe wieloletnie starania jego bliscy krewni (należy założyć jednak,
że Wawrzyniec zmarł zaraz po rozpoczęciu wojny) powinni zostać odpowiednio
47
48
49
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wynagrodzeni przez nowych władców powstałych Prus Królewskich. Tymczasem
pierwszym znanym sędzią świeckim po wojnie był niejaki Mikołaj z Kawęcina50.
Nie wiadomo, kim miałby być ów tajemniczy Mikołaj. Z jaką rodziną pruską miałby być związany, czy może byłby przybyszem z Korony, który, jak kilku innych,
za udział w wojnie otrzymałby uposażenia w Prusach. Ciekawe wnioski w tej
kwestii nasuwają się po wnikliwszych studiach nad składem urzędników powiatu
świeckiego. Sekwencja kolejnych sędziów świeckich przez pierwsze 40 lat istnienia Prus Królewskich przedstawiała się następująco: wspomniany Mikołaj z Kawęcina (1468), dalej Wojciech Konopacki ([1474] 1476–80), Wojciech z Kawęcina
(1490) i Gabriel Konopacki (1492)51. Zestawienie wskazuje na wyraźną dominację
dwóch rodzin, panów Kawęcina i panów Konopatu. Trochę inaczej sytuacja wygląda w wypadku drugiego urzędu powołanego w powiecie świeckim — chorążego. Pierwszym chorążym był Jan z Lubodzieża (1476), kolejnymi: N. Topoliński
(1480), Gabriel Kossowski (1490–1495), Maciej Konopacki (1495–1496) i ostatnim
Piotr Kossowski (1504)52.
Kawęcin nie jest znany ze źródeł średniowiecznych. Jest to miejscowość położona na południe od Lubodzieża, po drugiej stronie jeziora, przez co R. Wegner, autor monograf i powiatu świeckiego w czasach krzyżackich, utożamiał go ze znaną
ze źródeł wcześniejszych miejscowością Klein Lubodzyc (Mały Lubodzież), wsią
będącą w rękach dziedziców Lubodzieży53. Nawet jeśli tak było, nie ma wystarczających dowodów potwierdzających fakt, że wieś po wojnie 13–letniej nadal wchodziła
w skład dóbr lubodzieskich. Raczej należałoby przypuszczać, że została opuszczona
lub zniszczona w czasie działań wojennych, a jej nowa nazwa wiązała się z ponowną
lokacją i najprawdopodobniej również nowym właścicielem. Nic jednak nie wiadomo o panach Kawęcina. Nieznane są ich f liacje i nawet herb. Przypisany im w spisie
urzędników herb Ostoja jest znany dopiero z drugiej połowy XVI lub może nawet
z XVII w. Być może wzmiankował o nich dopiero Okolski i przytoczył go również Dachnowski, wiążąc ich jednocześnie z Kaweczyńskimi z Wielkiego Księstwa

UPKr, nr 1154.
Tamże, nr 1154–1157.
52
Tamże, nr 1086–1090.
53
Boniecki wspominał o żyjącym w 1457 roku Pietraszu z Kawieczyna, powołując się na Kętrzyńskiego, i przypisał go do tej rodziny, jednak autor herbarza nie miał prawdopodobnie rozeznania w topograf i tego regionu i nie wiedział, że Kętrzyński odnosił się raczej do miejscowości podtoruńskiej
niż tej leżącej pod Świeciem. Podobnie błędnej identyf kacji miejscowości dokonała E. Jakus–Borkowska, twierdząc na podstawie regestów Wierzbowskiego z Metryki Koronnej, że wzmiankowana
była w 1490 roku. W tym wypadku jednak chodziło o miejscowość w ziemi sieradzkiej (autorka
podała przy okazji błędny numer regestu). Również ze strony Wegnera mogło dojść do pomyłki.
W 1521 roku Mikołaj Lubodzieski otrzymał przywilej między innymi na Lubodzyesch i Lubodzyesk, i ta druga wieś mogła być wcześniejszą Klein Lubodzyc, zupełnie różną od Kawęcina. MRPS 1,
nr 2150; MRPS 4, nr 14619; R. Wegner, Ein Pommersches Herzogthum und eine Deutsche Ordens–
Komthurei. Kulturgeschichte des Schwetzer Kreises. Bd 1, Th. 1 u. 2, Posen 1872, s. 53; W. Kętrzyński, O ludności polskiej w Prusiech niegdys krzyżackich, Lwów 1882, s. 134; Boniecki, Herbarz, 9,
s. 349; E. Jakus–Borkowa, Toponimia powiatu świeckiego, s. 48.
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Litewskiego54. Mogłoby to być zgodne z prawdą, gdyż w 1526 roku w Kawieczynie
dowodnie siedzieli bracia Andrzej i Szczęsny Kawieczyńscy (Cawyeczynskie) potwierdzający przywilej na posiadane dobra55. Sama zapiska w Metryce Koronnej
jest bardzo lakoniczna i nie wiadomo, czy przywilej na te dobra posiedli dopiero bracia, czy któryś z ich przodków (od czasu odnotowania ostatniego z sędziów,
pana Kawęcina, do potwierdzenia przywileju w Metryce minęło prawie 40 lat i brak
jest jakiejkolwiek wzmianki o miejscowości w tym okresie). Z całą pewnością
w 1631 roku Ostoją pieczętował się też Jan Kaweczyński, zawierając umowę z Władysławem Konopackim o Zalesie56, lecz było to już 150 lat po pierwszym pojawieniu
się dziedziców na Kawęcinie.
O sędziach świeckich Mikołaju i Wojciechu z Kawęcina mamy tylko pojedyncze wzmianki. Podobnie zresztą jak o Gabrielu z Konopatu57. Sporo informacji
posiadamy natomiast o Wojciechu z Konopatu. Jednak sekwencja imion jest niezwykle kusząca, by powiązać panów Kawęcina z Konopackimi. Możemy bowiem
założyć, że Mikołaj z Kawęcina to w gruncie rzeczy znany z wcześniejszych źródeł
Mikołaj z Konopatu lub jego syn (lub syn Wawrzyńca). Urząd sędziego świeckiego pozostałby więc w rękach rodziny. Nagrodzona za działalność Wawrzyńca
rodzina mogłaby więc dalej trzymać urząd i być może dostać również nowe dobra — Kawęcin. W tym czasie w Konopacie urzędowałby jego brat, kuzyn lub
syn — Wojciech, obejmując następnie po nim urząd sędziego świeckiego. U progu
swego życia Wojciech ustąpiłby natomiast do Kawęcina, a jego miejsce na Konopacie i potem na urzędzie sędziego zająłby kolejny z Konopackich — Gabriel.
Trudno przypuszczać, że był to syn poprzednika, tym bardziej, że Wojciech był
odnotowywany w towarzystwie wyłącznie Macieja. Należy zatem przypuszczać,
że mamy do czynienia raczej z młodszym bratem sędziego, a więc kolejnym synem
Wawrzyńca (Lorka) lub Mikołaja.
Równie ciekawa jest sekwencja urzędu chorążego w powiecie świeckim. Najbardziej interesujące jest pojawienie się w niej rodziny Kossowskich (von Kossow).
Dziedzice Kosowa według herbarzy używali tego samego herbu co Konopaccy58.
Ich przedstawiciele znani byli już od połowy XIV wieku i odgrywali znaczącą rolę
w komturstwie świeckim59. Od nich być może należałoby wywodzić nawet samych
Konopackich. Pośrednim dowodem na bliski stopień pokrewieństwa między obiema
rodzinami może być fakt, że brak jest jakichkolwiek znanych powiązań małżeńskich
między nimi tak w okresie krzyżackim, jak i w pierwszym pięćdziesięcioleciu istnienia Prus Królewskich (później rodzina Konopackich osiągnęła znacznie wyższy status społeczny i nie było powodów szukania małżeństw wśród Kossowskich).
Dachnowski, Herbarz, s. 293.
MRPS 4, nr 14714.
56
APTor, ASczan 18, s. 39.
57
W styczniu 1492 roku uczestniczył jako sędzia ziemski świecki w zjeździe stanów w Tczewie.
ASPK II, s. 397.
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Dachnowski, Herbarz, s. 73; Niesiecki, Herbarz, 5, s. 291–292.
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Szczególnie pod panowaniem Zakonu pozycja przedstawicieli tych rodzin była zbliżona i przy tym bardzo znaczna. Inicjowanie więzów rodzinnych między sąsiadującymi
ze sobą rodzinami byłoby raczej naturalne. O bliskim pokrewieństwie może również
świadczyć pojawienie się w obu rodzinach w tym samym czasie niezbyt popularnego
w Prusach imienia Gabriel60. Jak wspomniano pod koniec XV wieku imię to nosił tak
sędzia świecki (Konopacki), jak i chorąży tego powiatu (Kossowski). A fakt ten przy
jednoczesnym posiadaniu tego samego herbu jest bardzo znamienny61.
Gdyby powyższe rozważania znalazły ostatecznie potwierdzenie w źródłach,
okazałoby się, iż Konopaccy i ich współrodowcy — Kossowscy w pierwszym półwieczu Prus Królewskich odgrywali wiodącą, jeżeli nie najważniejszą rolę w powiecie świeckim województwa pomorskiego. Jak jednak już wspomniano, źródła
z obszaru Prus Królewskich w tym okresie są szczątkowe i stosunkowo dobrze rozpoznane. Do przebadania przez historyków pozostały jeszcze w zasadzie dziewicze
materiały w postaci rachunków dworu królewskiego. Ten niezwykle wymagający
materiał może okazać się prawdziwą kopalnią informacji dla stosunków wewnętrznych Prus Królewskich, a także polityki królewskiej wobec tej prowincji. Jak dotąd ukazała się tylko ich część obejmującą zaledwie 10 lat z pierwszego półwiecza
po zakończeniu wojny 13–letniej62. Tu też, jak również w innym źródle odnalazły
się informacje o pierwszym Konopackim, od którego można pewnie wyprowadzić
dalsze pokolenia rodziny. Był nim wspomniany już wcześniej sędzia ziemski świecki Wojciech z Konopatu.
W 1489 roku, wśród aktywnych politycznie przedstawicieli rycerstwa
Prus Królewskich, odnotowany został jeszcze jeden — bezimienny Konopacki. Na przełomie maja i czerwca wziął on udział w grudziądzkim zjeździe stanów pruskich63. Ponieważ wymieniony został bez urzędu, trudno przypuszczać,
że byłby to Wojciech. Z braku innych kandydatów istnieją wobec tego tylko dwa
rozwiązania. Mógł nim być Maciej, syn Wojciecha, który od początku kariery
ojca pojawiał się przy nim w różnych sytuacjach i ewidentnie był szykowany
na aktywnego polityka. Mógł być nim jednak również Gabriel, który na pewno
nie był sędzią świeckim przed październikiem 1490 roku, występowałby więc
wówczas również bez urzędu.
Jedyną znaną postacią z tego okresu w Prusach Królewskich noszącą takie imię był wojewoda
chełmiński Gabriel Bażyński († 1474). UPKr, nr 271.
61
Niemożliwe jest jednocześnie utożsamienie sędziego świeckiego Gabriela Konopackiego z chorążym świeckim Gabrielem Kossowskim, gdyż ten drugi sprawował swój urząd nieco wcześniej
niż Konopacki sęstwo. Chorąży był urzędem wyższym w hierarchii, nie można więc było postąpić
z urzędu chorążego na sędziego. Aby zamknąć jednocześnie temat imion, należy swierdzić, że tak
w rodzinie Konopackich, jak i Kossowskich imię to pojawiło się jeszcze raz w tym samym zresztą
czasie — na przełomie XVI i XVII wieku.
62
Liber Quitantiarum Alexandri Regis ab a. 1502 ad 1506. (Księga skarbowa króla Aleksandra Jag.),
Teki Pawińskiego t. 1, Warszawa 1897; Liber Quitantiarum Regis Casimiri ab a. 1484 ad 1488. (Księga
skarbowa króla Kazimierza Jag.), Teki Pawińskiego t. 2, Warszawa 1897; Rachunki królewskie z lat
1471–1472 i 1476–1478, oprac. S. Gawęda, Z. Perzanowski, A. Strzelecka, Wrocław–Kraków 1960.
63
ASPK 2, s. 64.
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I.1 Wojciech z Konopatu

R
I.1 Wojciech z Konopatu, sędzia ziemski świecki († po 1480 [po 1490])
Wojciech z Konopatu jest pierwszym z rodu, którego spotykamy w nowej rzeczywistości politycznej — Prusach Królewskich. Pojawił się on po raz pierwszy, już
jako urzędnik, w 1474 roku, choć źródło nie wymienia bezpośrednio jego imienia.
Na możliwość, że chodzi właśnie o Wojciecha z Konopatu wskazał — raczej słusznie — K. Mikulski1. Źródłem, za którym wyprowadził ów wniosek, jest zapiska
w księdze ziemskiej Dąbrówna pod Ostródą2. W tymże roku (a także w roku następnym) pojawiły się w księdze zapiski wspominające Macieja, syna sędziego ziemskiego pomorskiego3. Skądinąd wiadomo, że w 1476 roku (a więc dwa lata po tych
zapiskach), sędzią był Wojciech Konopacki, oraz że miał syna Macieja. W lipcu
tegoż 1476 roku Wojciech znalazł się w grupie dostojników pruskich przy królu
Kazimierzu Jagiellończyku podczas jego wizyty w Malborku. Otrzymał wówczas
od niego w darze 8 łokci czerwonego sukna angielskiego oraz 3 i pół łokcia adamaszku4. Co ciekawe, w tym samym czasie na spotkaniu z królem przebywał również Maciej Konopacki, prawdopodobnie wzmiankowany wcześniej syn Wojciecha,
który również został obdarowany przez monarchę5.
Brak imienia sędziego w księdze z Dąbrówna skłania jednak do ostrożnej interpretacji. Poprzednikiem Wojciecha na pełnionym urzędzie był wspomniany wcześniej w 1468 roku Mikołaj z Kawęcina6. Nie można zatem ostatecznie wykluczyć
(ale nie ma na to żadnych dowodów), że pojawiający się tu Maciej był w gruncie
rzeczy synem Mikołaja z Kawęcina, a nie Wojciecha z Konopatu, choć nie znamy
żadnych synów Mikołaja z Kawęcina.
Jeżeli jednak przyjąć za K. Mikulskim, że mamy do czynienia z Konopackimi,
to zapiski z księgi sądu ziemskiego okręgu ostródzkiego nie tylko rozszerzają czas
sprawowania urzędu przez Wojciecha Konopackiego, ale otwierają dalsze możliwości badania najstarszych dziejów Konopackich. Istotny jest bowiem powód pojawienia się Macieja w odległym od powiatu świeckiego sądzie. Otóż w roku 1474,
przed tamtejszym sądem, stawił się Krzysztof Teichnitz, oświadczając, że odkupił za
100 grzywien od tegoż Macieja, syna sędziego ziemskiego pomorskiego, i od Kuncza
von der Francze, brata Mikołaja (dziedziców Frący), 12 włók w dobrach Ruszkowo
(Rawszky)7. W roku kolejnym przed tymże sądem stawili się osobiście Maciej oraz
Kuncze, potwierdzając transakcję i kwitując Teichnitza z odebranych sum. Ale Maciej
Do wniosku takiego doszedł K. Mikulski, gromadząc materiały w ramach projektu badawczego
„Szlachta Prus Królewskich XV–XVIII wieku. Studium heraldyczno–genealogiczne”, których jednym z efektów było uzupełnienie wydanej wcześniej publikacji: UPKr, nr 1155.
2
GStAPK, XX. HA, OF Nr. 89delta, k. 66.
3
Tamże.
4
Rachunki królewskie, s. 130, 135.
5
Tamże.
6
UPKr, nr 1154. Patrz też rozważania nt. Mikołaja i Wojciecha z Kawęcina w rozdziale poprzednim.
7
GStAPK, XX. HA, OF Nr. 89delta, k. 66.
1
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nie występował już wyłącznie we własnym imieniu, lecz również w imieniu swego
ojca oraz wuja Jenicha von der Thawer8. Wspomniane 12 włók należałoby więc rozbić
na trzy czterowłókowe części będące w rękach Wojciecha, Jenicha oraz Kuncza.
Nie są to zresztą jedyne transakcje Teichnica o dobra Rawszky. Jeszcze w 1470 roku
w ramach rozliczeń z Bartoszem Rawszkaw ten ostatni przeniósł na niego 3 włóki w folwarku należącym do dóbr Rawszkaw9. W 1473 roku podobne nadziały jak
od Konopackiego, o wielkości 4 włók, odkupił od Jorge von Grabaw10 oraz od Mikołaja von der Francze11. W ciągu dwóch lat Krzysztof Teichnitz skupił pięć równych,
czterowłókowych działów (łącznie 20 włók) z jednej wsi oraz 3 włóki w folwarku.
Wszystko na to wskazuje, że działy były efektem podziału majątku między zapewne rodzeństwem. Jaka rodzina trzymała wcześniej te dobra, niestety nie wiadomo.
Do podziału musiało dojść kilkanaście lub nawet ponad 20 lat wcześniej (czyli przed
1454 rokiem), a wpisy z tego okresu we wspomnianej księdze się nie zachowały.
Dla dziejów rodziny Konopackich jest to jednak o tyle ważne, że żoną Wojciecha, sędziego ziemskiego, musiała być jedna z córek dziedziców tych dóbr. Czy była
to siostra Jenicha von der Thawer (zapiska nazywa go przecież wujem Macieja),
czy może inaczej, Wojciech Konopacki i Jenich von der Thawer poślubili siostry —
dziedziczki Rawszky — nie da się tego ustalić. Ponieważ i dziedzice Frący mieli
równe działy po 4 włóki, wynika, że byli zapewne szwagrami Wojciecha i wujami
Macieja, podobnie zresztą jak Jorge von Grabaw. Na podstawie tych wpisów rysuje
się zatem całkiem spory krąg rodzinny z udziałem Konopackich. Kim były więc
wspomniane tu postacie? Bracia von der Francze (Kuncze i Mikołaj) znani są z nieco późniejszych wpisów w księdze ławniczej miasta Nowego. Niewątpliwie obaj
byli dziedzicami Niemieckiej Frący (Deutsche Francze) i wszystko na to wskazuje,
że mogli pochodzić z wywodzącej się z ziemi chełmińskiej rodziny Białobłockich
(Niclos unde Kuncze von der Deuschen Franczen Bialeblatczken)12.
Skupione przez Teichnitza działy nie obejmowały zresztą całej wsi. W 1471 roku
Jan (Hanus) von Rawszkaw sprzedał w tej wsi inne 6 włók Maciejowi Słubawskiemu (Mattis Slubafszky)13.
Przedstawione tu transakcje nie wyczerpały również liczby osób piszących się
w owym czasie z tych dóbr. Księga wymienia jeszcze Piotra von Rawszen (który
nota bene skupywał majątek w innych dobrach)14, czy nieco później, choć z pewnością należącego do tego samego pokolenia, Mikołaja von Rawszky, brata wspomnianego wcześniej Jana15.
Tamże.
Tenże sam Bartosz von Rawszkaw odsprzedał w tymże roku Janowi, sędziemu ziemskiemu chełmińskiemu (von Targewitz), czynsze w wysokości 100 grzywien na tych dobrach. Tamże, k. 38, 43v;
UPKr, nr 244.
10
GStAPK, XX. HA, OF Nr. 89delta, k. 64.
11
Tamże, k. 66.
12
Księga ławnicza miasta Nowego, nr 819.
13
GStAPK, XX. HA, OF Nr. 89delta, k. 47.
14
Tamże, k. 68.
15
Tamże, k. 72v, 84, 97v.
8
9
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Sędziego świeckiego Wojciecha Konopackiego spotykamy po raz ostatni
w roku 148016. 10 lat później, bo w 1490 roku, odnotowany został na urzędzie Wojciech z Kawęcina17. Jeśliby przyjąć, że Wojciech z Konopatu i Wojciech z Kawęcina
to jedna i ta sama osoba18, to wydłużyłby się nie tylko okres sprawowania przez
niego urzędu, ale również okres życia.
Niestety, nic nie wiadomo o działalności Konopackiego przed objęciem urzędu. Założywszy, że był synem Wawrzyńca lub Mikołaja, to mógł urodzić się około
1430 roku, czyli wkrótce po rozpoczęciu działalności politycznej przez Wawrzyńca
lub gospodarczej przez Mikołaja. Przesłanką wskazującą na bezpośrednie pokrewieństwo z jednym ze wspomnianych poprzedników jest objęcie przez Wojciecha
urzędu sędziego ziemskiego świeckiego, a więc funkcji identycznej, jaką sprawował
domniemany ojciec w czasach krzyżackich lub tuż po nich. W chwili wybuchu wojny 13–letniej byłby zatem już pełnoletnim, nie ma jednak żadnych śladów, by brał
udział w działaniach wojennych.
Wojciech zmarł najpóźniej po 1490 roku. Z małżeństwa z dziedziczką dóbr
Ruszkowo pozostawił przynajmniej jednego syna — Macieja.
16
17
18

ASPK I, s. 52.
UPKr, nr 1156.
Patrz rozdz. poprzedni.

II.1 Maciej z Konopatu, chorąży świecki, rzekomy podkomorzy chełmiński
(† po 1498)
Maciej Konopacki był synem sędziego ziemskiego świeckiego Wojciecha z Konopatu i prawdopodobnie nieznanej z imienia współdziedziczki dóbr Ruszkowo
w okręgu ostródzkim. Był pierwszym z rodu, o którym szerzej wspominają herbarze oraz pierwszym, od którego pewnie można wyprowadzić dalsze pokolenia
rodu. Według herbarza J. K. Dachnowskiego miał działać w latach 70. XV wieku
najpierw jako chorąży pomorski, później podkomorzy chełmiński1. Bardziej dokładny był Niesiecki, który w swym herbarzu przypisał mu sprawowane urzędy
chorążego — w 1495 i podkomorzego — w 1498 roku2. O ile urząd chorążego udało się ostatecznie potwierdzić, o tyle podkomorstwo chełmińskie nadal pozostaje
niepotwierdzone w źródłach, choć prawdopodobne z uwagi na lukę w wykazach
urzędników Prus Królewskich.
Jak wcześniej wspomniano, pierwsze jego wystąpienia miały miejsca u boku niemłodego już ojca — Wojciecha. W 1474 roku wystąpił podczas aktu w Dąbrównie3.

1
2
3

Dachnowski, Herbarz, s. 67.
Niesiecki, Herbarz, 5, s. 207–208.
GStAPK, XX. HA, OF Nr. 89delta, k. 66.
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Z całą pewnością był już osobą dorosłą, najprawdopodobniej ożeniony i z małoletnim synem Janem. Dwa lata później wraz z ojcem przebywał w Malborku podczas
pobytu tam króla Kazimierza Jagiellończyka. Już w owym czasie należał zapewne do ważniejszych przedstawicieli prowincji, gdyż król oddzielnie obdarował go
(podobnie jak Wojciecha) suknem4. On też mógł być wspomnianym Konopackim,
uczestnikiem zjazdu stanów w Grudziądzu w roku 1489.
Zgodnie z sugestiami Niesieckiego od 1495 roku występował już jako chorąży
pomorski (świecki)5, jednak jedyna źródłowa wzmianka na ten temat pochodziła
dopiero z maja 1496 roku. Był to mandat króla Jana Olbrachta polecający Maciejowi
Konopackiemu, chorążemu świeckiemu, i dwóm innym będącym reprezentantami
króla przekazanie Toruniowi dwóch wsi w starostwie świeckim i niektórych opłat
w samym mieście6. Co ciekawe, sprawowanie urzędu Macieja zbiegło się z początkiem aktywności politycznej jego syna Jana, który od 1491 roku był pisarzem królewskim i jego reprezentantem na zjazdach stanów pruskich. Być może stanowisko
sędziego ziemskiego — obok niewątpliwie tradycji rodzinnej — zawdzięczał Maciej wstawiennictwu syna.
Obaj wspomniani twórcy herbarzy (Dachnowski i Niesiecki) za żonę przydali Maciejowi nieznaną z imienia przedstawicielkę toruńskiego rodu Watzenrode7,
z którą miał mieć troje dzieci: Jana, Jerzego i córkę Małgorzatę. W chwili obecnej
w żaden sposób nie da się zweryf kować informacji o tym małżeństwie. Faktem
jednak jest, że obaj jego synowie bardzo blisko byli związani z tą toruńską rodziną. Jan — późniejszy biskup chełmiński — był zaufanym biskupa warmińskiego
Rachunki królewskie, s. 130, 135.
Niesiecki informację zaczerpnął bez wątpienia z Okolskiego, który twierdził, że urząd ten przejął
Maciej 16 października, bezpośrednio po śmierci Gabriela Kossowskiego. S. Okolski, Orbis Poloni,
s. 238; Niesiecki, Herbarz, 5, s. 208.
6
ASPK III, cz. 1, s. 248; UPKr, nr 1089.
7
Za nimi informację tę powtórzyli również późniejsi historycy, jak W. Kętrzyński, M. Biskup czy
K. Górski, budując na podstawie wywodów tego pierwszego niemożliwe dziś do utrzymania powiązania rodzinne. Kętrzyński w dość zagmatwany sposób przedstawił wywód, z którego wynikało,
że żoną Jerzego (syna Macieja) była Peckawówna (co zresztą jest zgodne z prawdą), a jego matką miała być Elżbieta Watzenrode. Imię Watzenrodówny zaczerpnął Kętrzyński z Okolskiego, który jednak
nie wiązał tejże z rodziną mieszczan toruńskich. Na podstawie przekazu Kętrzyńskiego do innego
wniosku doszedł M. Biskup, stwierdzając, iż żoną Macieja miała być Elżbieta Peckaw, córka Hansa
Peckaw i Katarzyny Watzenrode. Podobnie stwierdził również K. Górski. Informacja o tym powiązaniu znalazła się też w biogramach synów Macieja. Takie związki wykluczył K. Mikulski, nie znajdując w genealogii rodziny Watzenrode Elżbiety, która musiałaby być siostrą biskupa Łukasza. Związek
Macieja z Watzenrodówną jest również niemożliwy z tego względu, że istniałoby zbyt bliskie pokrewieństwo, uniemożliwiające ślub jego syna Jerzego z Magdaleną Peckaw, córką Hansa: S. Okolski,
Orbis Poloni, s. 238; W. Kętrzyński, O ludności, s. 174, przyp. 1; M. Biskup, Regesta Copernicana,
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973, nr 409, przyp. 1; K. Górski, Łukasz Watzenrode, życie
i działalność polityczna (1447–1512), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973, s. 7; K. Mikulski,
Watzenrodowie i dom rodzinny Mikołaja Kopernika w Toruniu [w:] Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu, t. 2, Toruń 1996, s. 251; tegoż, Watzenrodowie i kapituła warmińska. Rola
związków rodzinnych w duchownych karierach mieszczan toruńskich w XIV i XV wieku [w:] Homines
et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów, Poznań 1997, s. 360, 365.
4
5
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Łukasza Watzenrodego, a Jerzy poślubił spokrewnioną z nim Magdalenę Peckaw —
przedstawicielkę jednej z najważniejszych patrycjuszowskich rodzin toruńskich.
Jednak w zachowanej do naszych czasów księdze ławniczej Starego Miasta Torunia
z lat 1456–1479, a więc obejmującej okres, w którym musiał odbyć się hipotetyczny ślub Konopackiego z Watzenrodówną, nie ma najmniejszej wzmianki dającej
choćby cień nadziei na uchwycenie śladu tego związku8. A przecież gdyby tak było,
to w księdze tej powinny znaleźć się zapisy związane chociażby ze spłatą posagu.
W całej księdze Konopacki nawet nie jest wymieniony.
Być może patronat biskupa nad młodymi Konopackimi był efektem umowy ich
ojca Macieja z Watzenrodem. Watzenrode, doceniając wpływ rodziny Konopackich
w powiecie świeckim, poprzez promocję synów Macieja mógł budować swe stronnictwo na tym terenie. W szerszej perspektywie korzyści miał również osiągnąć Maciej.
Mimo znaczącej roli Wojciecha z Konopatu — sam Maciej jakoś nie miał szczęcia
do urzędów — schedę po ojcu przejął jego krewniak Gabriel, zostając sędzią świeckim. Chorąstwo póki co pozostawało w rękach innego Gabriela — Kossowskiego.
Widząc niekorzystny dla siebie rozwój sytuacji, Maciej mógł nawiązać współpracę
z biskupem warmińskim w celu zapewnienia przyszłości synom. Faktem jest, że Watzenrode opiekę nad Konopackimi roztoczył, zanim jeszcze posłał na studia swego
krewniaka Mikołaja Kopernika. Ostatecznie opłaciło się to również Maciejowi. Jak
wyżej wspomniano, urzędy, które w końcu stały się udziałem Macieja, mogły być
uzyskane dzięki wsparciu rozpoczynającego karierę syna.
Jeśli przyjąć za Niesieckim, że Maciej sprawował urząd podkomorzego chełmińskiego w 1498 roku, to należy również uznać, że zmarł dopiero po tej dacie.

Księga ławnicza Starego Miasta Torunia (1456–1479), wyd. K. Kopiński, J. Tandecki, Fontes 99,
Toruń 2007.
8

III.1 Jan († 23 IV 1530), biskup chełmiński
Jan1, niewątpliwie najstarszy syn Macieja, chorążego świeckiego, pojawił się
w źródłach już w roku 1489. Wtedy bowiem — zapewne jako kilkunastoletni chłopak — wpisał się do albumu studentów Uniwersytetu Krakowskiego jako „Joannes
[filius] Mathiae de Konopat de Swecz”2. Podjęcie studiów wcześniej musiało być
poprzedzone nauką w szkole średniej. Jest wielce prawdopodobne, że podstawowe wykształcenie odebrał Jan w położonym kilkanaście kilometrów od rodzinnej

1
Biogramy: PSB 13, s. 544–545; Ks. P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965–1999. Słownik biograficzny, Warszawa 2009, s. 211; Oracki, Słownik, s. 138–139.
2
Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, Tomus I (ab Anno 1400 ad Annum 1489), Cracoviae
1887, s. 292.
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posiadłości Chełmnie, gdzie działała na bardzo wysokim poziomie szkoła Braci
Wspólnego Życia3.
Dwa lata po wpisie w albumie uniwersyteckim (w 1491 r.) pojawił się już w otoczeniu królewskim jako pisarz i funkcję tę — jako jedną z kilku — sprawował
do 1507 roku4, czyli za panowania aż czterech kolejnych królów: Kazimierza Jagiellończyka, Jana Olbrachta, Aleksandra Jagiellończyka i Zygmunta Starego. Zakres kompetencji ówczesnych pisarzy królewskich nie był w owym czasie dokładnie
sprecyzowany. Będąc osobistymi pisarzami króla, wykonywali rozmaite polecenia
monarchy — od sporządzania pism po pełnienie fukcji poselskich. Jan najczęściej
był wykorzystywany w różnych misjach krajowych — szczególnie do rodzinnych
Prus Królewskich — gdzie wysyłany był z listami lub jako reprezentant królewski na zjazdy stanów pruskich. Pierwsza „służbowa” wyprawa do Prus nastąpiła
już w czerwcu 1492 roku, gdy jako pisarz królewski i zaufany kanclerza koronnego Krzesława Kurozwęckiego posłował do Gdańska z prawem toczenia rozmów
z mieszczanami w sprawach dotyczących następstwa tronu w związku z chorobą
króla Kazimierza5.
Gdańskie poselstwo Konopackiego miało jeszcze jeden wymiar — f skalny. Jan
posiadał specjalne pełnomocnictwo od Kurozwęckiego do odbioru raty z czynszu
gdańskiego dla króla. Wybrał wówczas 500 f orenów, jednak odbiorcą sum był już
nowy król Jan Olbracht6. Od tej pory Konopacki stale kursował między Krakowem
i Gdańskiem, realizując królewskie i kanclerskie zlecenia wybierania dochodów
z miasta. Ponownie był w Gdańsku już na przełomie 1492 i 1493 roku. 6 grudnia odebrał 54 grzywny (zamiast przyznanych mu 30 f orenów) za pełnione usługi, a 6 stycznia roku następnego wybrał kolejne 500 f orenów z raty grudniowej
czynszu roku poprzedniego7. Sprawne wywiązywanie się z zadań f skalnych spowodowało, że król Jan Olbracht w czerwcu 1496 roku upoważnił Konopackiego do
dokonania rozrachunku z płaconego czynszu przez Gdańsk i odebrania sum z dochodów królewskich w mieście. Podczas lipcowego pobytu w Gdańsku Jan pobrał
łącznie 1 230 f orenów z rat grudniowej 1495 roku i czerwcowej 14968. Do miasta
zjechał jeszcze raz w grudniu 1496 roku, odbierając na podstawie kwitancji królew3
Podobne przypuszczenia podziela również T. Borawska, wskazując, że szkoła chełmińska była
kuźnią wybitnych postaci ówczesnych Prus Królewskich i mieli się przez nią przewinąć Mikołaj Kopernik, Tiedemann Giese, Jan Dantyszek czy Jan Konopacki właśnie. Dwie dekady później to właśnie Jan jako biskup chełmiński zabiegał o uposażenie podupadającej już szkoły. T. Borawska, Życie
umysłowe na Warmii w czasach Mikołaja Kopernika, Toruń 1996, s. 69; Z. H. Nowak, Kultura umysłowa Prus Królewskich w czasach Kopernika, Toruń 1972, s. 24–30.
4
W. Chorążyczewski, Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów nowożytnych, Toruń 2007, s. 100.
5
15 czerwca tego roku odebrał od gdańszczanina Konrada Schele 10 grzywien na podstawie kwitancji królewskiej wystawionej mu przez króla, zapewne jako zapłatę za udział w poselstwie: ASPK III,
cz. 1, s. 1; B. Możejko, Czynsz gdański w polityce Kazimierza Jagiellończyka i jego synów (1468–
1516), Gdańsk 2004, s. 290.
6
B. Możejko, Czynsz gdański..., s. 292–293.
7
Tamże, s. 293, 302.
8
Tamże, s. 311.
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skich łącznie 104 f oreny, tym razem jednak w imieniu osób prywatnych: Marcina
Senlleblicha i burmistrza toruńskiego Tiedemanna von Allen9.
Od 1494 roku znacząco wzrosła również aktywność poselska Jana Konopackiego. W marcu pojawił się już jako poseł królewski do stanów pruskich i Gdańska,
zapowiadając przybycie króla do Prus10. Niewątpliwie był też przy monarsze podczas jego pobytu w Toruniu w kwietniu 1495 roku 11 oraz jako królewski wysłannik
po raz kolejny w Toruniu jeszcze w grudniu tego samego roku12. Na początku lutego
1496 roku wojewoda malborski Mikołaj Bażyński w liście do biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrodego ponownie informował, że stawił się u niego Jan Konopacki z instrukcjami królewskimi13. W maju 1497 wraz z Sokołowskim posłował
na zjazd stanów w Dzierzgoniu14, a pod koniec tego roku miał się pojawić w Gdańsku w sprawie królewskich kwot, którymi dysponował zmarły kupiec krakowski
Mikołaj Zyth15.
Sprawność Konopackiego jako poborcy czynszów gdańskich poskutkowała rozszerzeniem jego kompetencji w tym zakresie i nadaniem mu specjalnego tytułu.
Dowodnie od lipca roku 1500 używał tytułu skarbnika malborskiego „Trezeler zu
Marienburgk”16, choć jest prawdopodobne, że nominacja była znacznie wcześniejsza, gdyż praktycznie od końca 1497 roku nie posiadamy żadnej wzmianki o Konopackim. Może to świadczyć, że zaprzestał działalności poselskiej, a całkowicie
zajął się skarbowością. Jego nowym domem stał się Malbork. Być może też to o nim
wspominał w styczniu 1500 roku wojewoda łęczycki i starosta malborski Maciej
ze Służewa17. Zadaniem skarbnika malborskiego działającego przy staroście było
odbieranie dochodów z czynszów i podatków18 jednej z najbogatszych tenut Rzeczypospolitej.
W tymże 1500 roku zaszła kolejna istotna zmiana w życiu Jana Konopackiego. Pełniąc nadal funkcję skarbnika malborskiego, rozpoczął karierę duchownego.
Pierwszym znanym dokumentem, w którym używa tytułu proboszcza, jest pisany
przez niego w Tczewie list do gdańszczan z 11 grudnia tego roku, gdzie podpisał się
jako „Johannes Konopaczky treszler und pffarrer zu Marienburgk”19. Był to zreszTamże, s. 311-312.
ASPK III, cz. 1, s. 108.
11
Tamże, s. 182.
12
Tamże, s. 223.
13
Tamże, s. 228.
14
Tamże, s. 274, 293.
15
Tamże, s. 296.
16
APGd, 300,D/54, 9.
17
APGd, 300,D/54, 3; ASPK III, cz. 2, s. 132 — regest zamieszczony w tomie Aktów jest różny
od podanej pod nim sygnatury i treści, dotyczy natomiast aktu, którego sygnatura została podana
na początku tego przypisu.
18
K. Górski, Starostowie malborscy w latach 1457–1510. Pierwsze półwiecze polskiego Malborka,
Roczniki TNT, R. 63, Toruń 1960, s. 109, 115.
19
APGd, 300,D/54, 24; ASPK 3, cz. 2, s. 160. Hans Schmauch utrzymuje natomiast, że Konopacki
był duchownym już od 1495 r. W sierpniu tego roku miał wystąpić na zjeździe stanów w Prusach
Krzyżackich w Bartoszycach jako kanonik chełmiński, a proboszczem malborskim miał tytułować
9

10
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tą jedyny raz w korespondencji z Gdańskiem w owym okresie, gdy obok funkcji
skarbowej użył w podpisie sprawowanej funkcji kościelnej. Nie znamy powodów,
które kierowały Konopackim przy podjęciu decyzji o zmianie stanu na duchowny.
Był wówczas dobiegającym trzydziestki mężczyzną w sile wieku, wykształconym,
znakomicie sytuowanym f nansowo. Być może po — zapewne nieodległej — śmierci ojca postanowił zostawić cały majątek młodszemu bratu, świadom, że pełnione
funkcje nie pozwolą mu zająć się skutecznie ojcowizną. Może jednak decyzję o rozpoczęciu kariery duchownej podjął pod wpływem biskupa warmińskiego Łukasza
Watzenrodego, swego patrona z czasów młodzieńczych, który miał wobec Konopackiego własne plany. Wkrótce zresztą zaczął wcielać je w życie.
Z początkiem 1501 roku wrócił Jan Konopacki do zaniechanej na kilka lat funkcji pisarza królewskiego. Uaktywnił się również jako królewski poseł20. W tej roli
wystąpił na styczniowym zjeździe stanów w Malborku. Lokalizacja zjazdu sprzyjała Konopackiemu. Prawdopodobnie nawet nie udawał się na spotkanie z królem,
otrzymał tylko przez posłańca odpowiednie listy i polecenia oraz przyjął reprezentantów stanów na „swoim terenie”.
Od końca 1500 roku, gdy następowały roszady na stołku starosty malborskiego
i przy przedłużającej się nieobecności gospodarza Malborka, na zamku rosło stale
znaczenie Konopackiego jako skarbnika. Bronił praw poddanych Żuław przeciw
gdańszczanom i zaciągał pożyczki na potrzeby zamku. W 1502 roku korespondował
nawet bezpośrednio z kardynałem Fryderykiem Jagiellończykiem, synem zmarłego
króla Jana Olbrachta i bratem nowego — Aleksandra, skarżąc się na rozrzutność
nowego starosty Piotra Szafrańca, kasztelana wiślickiego21.
Mniej więcej od połowy 1502 roku Jan Konopacki, pozostając nadal pisarzem
królewskim i skarbnikiem malborskim, świadczył także usługi poselskie na rzecz
biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrodego22. Powoli stawał się również reprezentantem stanów pruskich. Na kwietniowym zjeździe w Elblągu w 1503 roku został obrany jednym z posłów do króla, którzy mieli zanieść mu petycję w sprawie
sądownictwa w Prusach23. W tej roli wystąpił już jako kanonik chełmiński, którym
musiał zostać niewiele wcześniej.
się już w październiku 1496 r.: H. Schmauch, Das Bistum Culm und das Nominationsrecht der polnischen Könige, ZWG, H. 71, 1934, s. 138.
20
ASPK 3, cz. 2, s. 163.
21
K. Górski, Starostowie malborscy, s. 117–118.
22
W sierpniu za pośrednictwem Konopackiego biskup warmiński przekazał pierścień Janowi Łaskiemu. W grudniu tego roku reprezentujący Watzenrodego Jan Konopacki, proboszcz malborski,
posłował do króla Aleksandra, udając się do Wilna. Zapewne w drodze powrotnej z Wilna do Prus
w styczniu 1503 r. Konopacki wiózł listy królewskie Watzenrodemu oraz pisma uwierzytelniające
i instrukcję dla siebie, gdyż król naznaczył go do reprezentowania na zjeździe stanów w Malborku,
gdyby na nim nie zjawił się prepozyt włocławski Mikołaj Kościelecki, wcześniej wyznaczony do tej
funkcji. Jeszcze pod koniec miesiąca wystąpił jako poseł królewski na zjeździe rady Prus Królewskich w Elblągu, wzywając stany na sejm do Piotrkowa. Pod koniec marca był ponownie w Wilnie,
gdzie wraz z Mikołajem Loką z Igieł odbierał 50 zł węgierskich dla gdańszczan wypłaconych ze skarbu królewskiego: ASPK 4, cz. 1, s. 50, 57, 62–63; Liber Quitantiarum Alexandri Regis, s. 58.
23
Podobnie zresztą w lipcu–sierpniu tego roku: ASPK 4, cz. 1, s. 74, 85, 96.
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Obustronne usługi poselskie były jeszcze świadczone w latach 1504–150624.
Wykorzystywanie Jana Konopackiego w misjach poselskich tak przez króla, jak
i biskupa Watzenrodego oraz stany pruskie świadczy o zaufaniu, jakim cieszył się
wśród osób mu współczesnych. Częściej jednak pełnił tę funkcję z ramienia biskupa warmińskiego niż samego króla. Zbliżenie z Watzenrodem miało jeszcze inne
podłoże. Biskup warmiński widział Konopackiego jako następcę Mikołaja Chrapickiego na stołku biskupa chełmińskiego. Już od listopada 1504 roku trwały zabiegi
u króla o nadania Chełmna, Starogrodu i Papowa dla biskupstwa chełmińskiego
na utrzymanie koadiutora, którym Konopacki wkrótce został25.
Koadiutorem wybrano go w grudniu 1506 roku na zjeździe elbląskim, a jednocześnie — jednym z posłów reprezentantów stanów pruskich na koronację króla
Zygmunta I. Rzeczywiście, uczestniczył w niej oraz w sejmie walnym w Krakowie
24 stycznia 1507 r.26
Wraz z karierą duchowną wzmacniała się również pozycja Konopackiego jako
strażnika f nansów prowincji pruskiej. Od pewnego czasu trwały prace nad rewizją
systemu sądownictwa i urzędów w Prusach Królewskich. Ich rezultatem była ordynacja ogłoszona na zjeździe w Malborku w sierpniu 1506 roku. Zbiegła się ona
ze śmiercią króla Aleksandra, wobec tego zatwierdzenie jej musiało nastąpić dopiero po koronacji nowego monarchy. Na jej mocy powołany został m.in. nowy urząd
podskarbiego ziem pruskich, który wywodził się z wcześniejszych urzędów szafarza i skarbnika malborskiego. Nadano mu jednak charakter ogólnoprowincjonalny
z szerokimi kompetencjami, obejmującymi zbieranie czynszów i dochodów z królewszczyzn, nadzór skarbowy nad nimi oraz administrowanie skarbem pruskim27.
Pierwszym podskarbim ziem pruskim, niejako w naturalny sposób, został niedawny
skarbnik malborski Jan Konopacki, który to urząd piastował aż do roku 151428.
Również nowy król Zygmunt I początkowo korzystał z usług Konopackiego.
Of cjalnie Jan nadal więc pozostawał pisarzem królewskim i skarbnikiem pruskim,
a także proboszczem malborskim, kanonikiem chełmińskim i koadiutorem biskupstwa chełmińskiego29. Wraz z objęciem funkcji podskarbiego ziem pruskich ustały
jednak jego zobowiązania jako pisarza wobec monarchy. Na zjazdach stanów pruskich — których stał się aktywnym uczestnikiem — występował najczęściej jako
koadiutor („coadiutor ecclesiae Culmensis”, „coadiutor des colmisschen bisschoffthums”, „coadiutor zcu Colmenseh”, „coadiutor der kirchen zcu Colmensze”)30 lub
jako podskarbi.
ASKP 4, cz. 1, s. 117; ASPK 4, cz. 2, s. 99, 110; Liber Quitantiarum Alexandri Regis, s. 78.
K. Górski, Starostowie malborscy, s. 137.
26
ASPK 5, cz. 1, s. 40, 78.
27
K. Górski, Starostowie malborscy, s. 142; UPKr, Wstęp, s. 16.
28
UPKr, nr 980.
29
ASPK 5, cz. 1, s. 53. Jeszcze w marcu 1507 r. Zygmunt I, wystawiając Konopackiemu upoważnienie, tytułował go kanonikiem chełmińskim, skarbnikiem pruskim i pisarzem królewskim, jednak
w wypadku funkcji królewskich było to ostatnie takie odnotowanie.
30
ASPK 5, cz. 1, s. 78, 142, 250; ASPK 5, cz. 2, s. 33, 167.
24
25
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W 1507 roku biskup chełmiński Mikołaj Chrapicki ze względu na stan zdrowia
zrezygnował z pełnienia funkcji biskupich. Od tego czasu faktyczną administrację
biskupstwa przejął Jan Konopacki. Akceptując stan rzeczy, papież Juliusz II bullą
z 23 lutego 1508 roku zatwierdził dotychczasowego koadiutora na stolcu biskupim31.
Uroczysta konsekracja odbyła się jednak dopiero 28 października 1509 roku i dokonał jej u franciszkanów lubawskich wieloletni patron Konopackiego biskup warmiński Łukasz Watzenrode w obecności schorowanego Chrapickiego32. Do momentu
konsekracji Jan konsekwentnie w protokołach ze zjazdu stanów pruskich i w korespondencji nazywany był koadiutorem bądź podskarbim ziem pruskich. Pierwsze
publiczne wystąpienie Jana Konopackiego jako biskupa chełmińskiego nastąpiło
na zjeździe stanów Prus Królewskich w Malborku już 4 listopada33, czyli zaledwie
tydzień po konsekracji.
Nominacja Konopackiego niewiele zmieniła w jego stosunkach z królem. Ciągle
sprawował przecież urząd podskarbiego ziem pruskich, co odbijało się na jego korespondencji z Zygmuntem I. Niemal wszystkie listy kierowane do niego aż do końca
sprawowania urzędu podskarbińskiego dotyczyły spraw f nansowych: poleceń zbierania podatków, dyscyplinowania ociągających się czy składania sprawozdań. Był
też niejako reprezentantem monarchy w prowincji i jego głosem, jak choćby wtedy,
gdy w sierpniu 1511 roku król nakazał mu ogłosić kategoryczny zakaz niszczenia
lasów w tenutach królewskich34. Jednak nawet po ustąpieniu z urzędu podskarbiego
ziem pruskich sprawy f nansowe prowincji nadal go żywo interesowały, czego przykłady znajdujemy w późniejszych recesach zjazdów stanów.
W marcu 1512 roku biskup warmiński Łukasz Watzenrode rozchorował się podczas pobytu w Krakowie i mimo silnej niestrawności postanowi wrócić do Prus.
Do Torunia dotarł bardzo osłabiony. 28 marca już jako umierający przyjął Jana Konopackiego, który udzielił mu ostatniego namaszczenia35.
Od śmierci biskupa warmińskiego dał się zauważyć niespotykany do tej pory
u Konopackiego brak zainteresowania działalnością publiczną, który trwał niemal rok. Prawie przestał bywać na zjazdach stanów, najczęściej wysyłając w zastępstwie swego kanclerza Filipa Holckenera36. Być może spowodowane to było
wspomnianą śmiercią Watzenrodego lub sam również podupadł na zdrowiu. Niestety, tej informacji nie da się odnaleźć w źródłach.
Z chwilą powołania na urząd biskupi Jan Konopacki prawie nie ruszał się poza
Prusy Królewskie. Dopiero od 1518 roku wzmiankowane są jego sporadyczne
UBC 2, s. 639.
Tamże, s. 644.
33
ASPK 5, cz. 2, s. 212.
34
Tamże, cz. 3, s. 62–63.
35
K. Górski, Łukasz Watzenrode, życie i działalność polityczna (1447–1512), Wrocław–Warszawa–
Kraków–Gdańsk 1973, s. 116.
36
Co prawda pojawił się jeszcze na pierwszym po śmierci Watzenrodego zjeździe stanów w Malborku w maju 1512 r., jednak już na kolejnych — w październiku 1512 r. oraz dwóch marcowych
w 1513 r. był nieobecny. Ponownie zjawił się dopiero w na zjeździe listopadowym tego roku w Malborku: ASPK 5, cz. 3, s. 200; ASPK 6, s. 14, 83, 99, 144.
31

32

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

55

III.1 Jan

wyjazdy. W kwietniu tego roku przebywał w Krakowie na uroczystym ślubie króla
Zygmunta z księżniczką Bari Boną Sforzą37. Kolejna wyprawa nastapiła pod koniec
1521 roku, gdy wybrał się do króla, do Piotrkowa, jako jeden z delegatów stanów
Prus Królewskich38. Natomiast w listopadzie 1523 roku uczestniczył w sejmie piotrkowskim39.
W dniach 9 i 10 kwietnia 1525 roku Jan Konopacki wraz z grupą innych przedstawicieli z Prus Królewskich (między innymi ze swym bratem Jerzym, wojewodą pomorskim) pojawił się na dworze królewskim w Krakowie i uczestniczył jako
jeden ze świadków w podpisaniu traktatu pokojowego z wielkim mistrzem krzyżackim Albrechtem Hohenzollernem oraz w akcie nadania mu — już jako margrabiemu brandenburskiemu — Księstwa Pruskiego40. Niewątpliwie cała delegacja
wzięła udział również w uroczystym hołdzie Albrechta królowi polskiemu na krakowskim rynku.
Poprzez swoją wieloletnią działalność polityczną w prowincji i związki z kolejnymi królami Konopacki uzyskał znaczną pozycję i uznanie tak w samych Prusach
Królewskich, jak i na dworze. W 1521 roku w Toruniu brał udział w rozmowach
króla Zygmunta I z wielkim mistrzem krzyżackim Albrechtem przy udziale zagranicznych mediatorów — posłów cesarskich i węgierskich, a później wszedł w skład
obustronnej komisji prusko–krzyżackiej41. W grudniu 1524 roku, w Gdańsku, jako
członek komisji królewskiej pertraktował warunki przymierza z przedstawicielami
księcia Meklemburgii i Szczecina42.
Jednym z rezultatów sekularyzacji Prus Zakonnych była również likwidacja biskupstwa pomezańskiego. Należące do tego biskupstwa paraf e, które znajdowały
się w granicach Prus Królewskich (łącznie pięć dekanatów) zostały podporządkowane administracyjnie biskupstwu chełmińskiemu, a Jan Konopacki, jako pierwszy
z biskupów chełmińskich, zaczął nimi zarządzać, mimo że zdaje się nigdy nie używał tytułu administratora Pomezanii43.
Na rządy Konopackiego w diecezji przypadł początek reformacji, która również
znalazła wielu zwolenników w diecezji chełmińskiej. Podczas wizyty w Toruniu
króla Zygmunta I oraz legata papieskiego Zachariasza Ferreri, wiosną 1521 roku,
doszło do incydentu z udziałem mieszczan — zwolenników Lutra. Po nabożeństwie
w kościele św. Janów z uczestnictwem króla i legata zostało wygłoszone kazanie
potępiające nauki Lutra, po czym legat publicznie spalił księgi luterańskie na cmentarzu oraz próbował spalić jego kukłę. Na przeszkodzie stanęli mieszczanie, obrzucając legata kamieniami. Towarzyszący legatowi biskupi: kamieniecki Wawrzyniec
Międzyleski i chełmiński Jan Konopacki wrzucili kukłę do ogniska, co ponownie
UBC 2, s. 675.
ASPK 8, s. 201–202.
39
Tamże, s. 335–336.
40
Tamże, s. 391.
41
Tamże, s. 101 i n., 158–185.
42
UBC 2, s. 692.
43
W. Zawadzki, Duchowieństwo katolickie of cjalatu pomezańskiego w latach 1525–1821, t. 1. Studium prozopograf czne, Elbląg 2009, s. 18–20.
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spowodowało atak mieszczan, a uczestnicy musieli ratować się ucieczką44. Mimo
jawnej napaści na dostojników konsekwencje nie były wyciągnięte. Również brak
późniejszych zdecydowanych kroków Konopackiego w sprawie luteranizmu w diecezji budził podejrzenia o sprzyjanie mu i mógł przyczynić się do rozwoju reformacji w ziemi chełmińskiej. Co prawda pod koniec 1526 roku Konopacki wszedł
w skład komisji królewskiej mającej zbadać stan religijności Torunia i doprowadzić
do ukarania zwolenników luteranizmu, lecz działalność jej była tylko symboliczna
i komisja nie podjęła żadnych realnych działań45.
Jan Konopacki uczestniczył w życiu stanowym niemal do końca. Mimo że nie
pojawił się we wrześniu 1528 roku na sejmiku generalnym w Grudziądzu, usprawiedliwiając przez swego kanclerza nieobecność chorobą46, jednak był obecny
na kolejnym zjeździe w Malborku w grudniu tego roku, lutowym roku następnego
w Elblągu, majowym i ostatnim zwołanym za jego życia — listopadowym w Malborku, biorąc czynny udział w ich obradach47.
Poza działalnością stricte polityczną biskup Konopacki dał się również poznać
jako dobry gospodarz. Potwierdzał lub nadawał prawa dla wsi, sołectw i młynów
biskupstwa48, dbał o rozwój i utrzymanie szkoły w Chełmnie49, przypuszczalnie
swej alma mater. Mediował też jako komisarz królewski w sporach duchowieństwa
ze szlachtą50. Prowadził również działania zmierzające do tworzenia z dóbr biskupich zwartych kompleksów, między innymi poprzez zamianę lub wykup dóbr, które
przeprowadzał z okolicznymi właścicielami51 lub kapitułą chełmińską52.
W zasadzie prawie nic nie wiemy o jego kontaktach z rodziną. W 1503 roku,
u progu swej kariery, wystarał się u króla o zgodę na wybudowanie jazu do połowu ryb na rzece Wda płynącej w pobliżu Konopatu na granicy ze starostwem
świeckim53. W 1522 roku w zamian za dobra biskupie Pluskowęsy otrzymał od brata
część dóbr Targowisko pod Lubawą54. Podobną transakcję zawarł w 1527 roku, zamieniając dobra biskupie Warszewice „Schlegelsdorff alias Wawrzyschewicze” pod

Historia Torunia, red. M. Biskup, t. 2, cz. 1, Toruń 1992, s. 214.
Tamże, s. 217–219.
46
PSGPK 2, s. 39.
47
Tamże, s. 75, 101, 121, 167.
48
Inwentarz dóbr biskupstwa chełmińskiego z r. 1614. Z uwzględnieniem późniejszych do r. 1759
inwentarzy, wyd. A. Mańkowski, Fontes 22, Toruń 1927, s. 44 (Grabowo), 46 (Wałdyki), 50 (Łążyn–
młyn), 71 (młyn w kluczu lubawskim), 127 (Kokoczko–sołectwo).
49
ASPK 5, cz. 3, s. 210; ASPK 6, s. 116.
50
UBC 2, s. 655. M.in. jako królewski komisarz (wraz z Janem Dąbrowskim wojewodą pomorskim)
przyznał benedyktynkom toruńskim prawo połowy na jeziorze Mlewiec w sprawie z braćmi Janem
i Stanisławem ze Sczawina. Egzemplarz postanowień zachował się w aktach benedyktynek toruńskich: ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–020g, dok. 1.
51
UBC 2, s. 669–673.
52
Inwentarze dóbr kapituły katedralnej chełmińskiej z XVII i XVIII wieku, wyd. A. Mańkowski, Fontes 23, Toruń 1927, s. II.
53
MRPS 2, nr 869.
54
UBC 2, s. 687–688, 705–707.
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Chełmżą na Zegartowice „Segersdorf alias Sygarthowicze” pod Papowem55. Wiadomo, że mimo stanu duchownego posiadał dobra dziedziczne, np. część Kijewa, które
również darował bratu w 1524 roku 56. Nie zapominał także o sobie. Przykładowo
w 1506 roku otrzymał zgodę królewską na przejęcie prawem kaduka sprzętów domowych po śmierci mieszczanina malborskiego Tymona57.
Prawdopodobnie od czasu do czasu odwiedzał rodzinne posiadłości. Niektóre
z siedzib biskupa znajdowały się stosunkowo blisko, szczególnie Starogród, leżący
niemal naprzeciw Świecia (po drugiej stronie Wisły), przy którym leżał Konopat.
Nie zachowała się jednak żadna wzmianka o takich wizytach.
Jan Konopacki zmarł w dobrach biskupich w Lubawie około południa 23 kwietnia 1530 roku i został pochowany w tamtejszym kościele58. Wykonawcą testamentu
biskup uczynił swego brata Jerzego59.
Do dzisiaj zachowała się jego marmurowa płyta nagrobna, wmurowana w ścianę, bardzo już zatarta, która pierwotnie spoczywała w podłodze. Inskrypcję na płycie uwiecznił w swoim Monumenta sarmatarum... Szymon Starowolski60:
Qui tulit a Konopat Generosum Stemma
JOANNIS Praesulis Ossa sub hoc marmore tecta cubant
Anno Domini 1530. die 24. April.

APTor, ASczan 548, s. 1–8. Dokument nie był wzmiankowany w UBC, jednak zachowany egzemplarz jest bez wątpienia autentyczny, sporządzony na pergaminie, z fragmentem pergaminowej
taśmy, na której była przywieszona pieczęć biskupia. Sprawa jest o tyle zagadkowa, że w 1522 r.
te same Zegartowice Jan otrzymał już od spadkobierców Bertolda Trosta za 800 grzywien. Być może
wówczas przekazał je bratu, a teraz zamienił się z nim na inne: APTor, AmT, Kat. II, IX–5, k. 72v.
56
UBC 2, s. 694–695; APTor, AmT, Kat. II, IX–5, k. 90. Brat Jerzy otrzymaną część wymienił natychmiast na część Kuczwał.
57
MRPS 2, nr 2614.
58
UBC 2, s. 718; PSB 13, s. 545.
59
AT 18, nr 204.
60
S. Starowolski, Monumenta Sarmatarum Beatae Aeternitati Adscriptorum, Kraków 1655, s. 624.
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III.2 Jerzy I († 28 II 1543), wojewoda pomorski
Jerzy1, syn Macieja, chorążego świeckiego, młodszy brat Jana, biskupa chełmińskiego, po raz pierwszy w źródłach pojawił się pięć lat po starszym bracie. Podobnie jak Jan studiował na Uniwersytecie Krakowskim, gdzie w 1494 roku wpisał
się do albumu studentów jako Jerzy syn Macieja z Konopatu2, w przeciwieństwie
jednak do niego nie rozpoczął kariery na dworze królewskim.
Biogramy: PSB 13, s. 547–548; SBPN 2, s. 435.
Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, Tomi II fascuculus I (Ab anno 1490 ad annum 1515),
ed. A. Chmiel, Cracoviae 1892, s. 33.
1
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W zasadzie nie wiadomo, co działo się z nim przez następne kilkanaście lat.
Mógł przez pewien czas pozostawać na dworze królewskim w otoczeniu monarchy
jako dworzanin, mógł również kontynuować studia na innych uniwersytetach lub
po prostu peregrynować. Wielce prawdopodobne jest jednak, że na wieść o śmierci
ojca wrócił do rodzinnego Konopatu, by zająć się majątkiem. Interesującą notatkę
udało się odnaleźć w Archiwum Państwowym w Toruniu, wśród rachunków miasta Torunia dotyczących Świecia, które pod koniec XV wieku pozostawało w jego
rękach3. Pod rokiem 1504, w czasach gdy starostą świeckim był Łukasz von Allen,
urzędnicy miejscy zanotowali informację o jakimś Konopackim, słudze biskupa
warmińskiego, bez wątpienia Łukasza Watzenrode, który działał na jego polecenie
w Świeciu4. Raczej nie ma wątpliwości, że chodziło o Jerzego, który zresztą kilka
lat później z inicjatywy biskupa otrzymał od króla starostwo5.
W porównaniu ze starszym bratem Jerzy Konopacki dość późno rozpoczął działalność polityczną, być może stale pozostając w zależności od Watzenrodego. Swą
pierwszą nominację królewską na urząd otrzymał dopiero w kwietniu 1512 roku.
Było nim podkomorstwo malborskie, zwolnione po promocji Jerzego Bażyńskiego na wojewodę malborskiego6. Nominacja dość zaskakująca, zważywszy że nic
nie wiadomo, by Jerzy posiadał jakiekolwiek dobra w tym województwie. Ostatecznie urzędu zdaje się jednak nie objął7, a już w następnym roku występował
z tytułem podkomorzego pomorskiego8. Nawet po tej nominacji Konopacki nie włączył się do życia politycznego Prus Królewskich. Sytuacja uległa zmianie dopiero
w 1515 roku. W lipcu jako jedyny odpowiedział na wezwanie wojewody pomorskiego Mikołaja Szpota, proszącego o pomoc w ściganiu grasujących po Pomorzu
ludzi lokalnego rozbójnika Szymona Materny. Konopacki jako starosta świecki stawił się w 6 koni9. Wszystko na to wskazuje, że był to przełom w podejściu Jerzego
do sprawowania urzędu. Jeszcze w listopadzie po raz pierwszy pojawił się na zjeździe stanów w Malborku10. Od tego momentu jego kariera potoczyła się szybko. Pod
koniec roku zmarł kasztelan elbląski Jan Wulkowski, co otworzyło worek z nominacjami, które hurtowo zostały wystawione w kancelarii królewskiej, tego samego
dnia — 4 marca 1516 roku. Miejsce Wulkowskiego zajął dotychczasowy kasztelan
gdański Ludwik Mortęski11, a zwolniony po nim stołek objął właśnie Jerzy Konopacki12. Niniejszym Jerzy stał się pierwszym świeckim senatorem w rodzinie, przynajmniej na papierze. Nie wiadomo, czy informacja o nominacji nie dotarła do Prus,
czy w tym czasie król zmienił decyzję (o czym nie ma śladu w Metryce Koronnej),
Czaplewski, Senatorowie, s. 188.
APTor, AmT Kat. II, XVI–18, k. 4.
5
Czaplewski, Senatorowie, s. 188; K. Mikulski, Watzenrodowie i kapituła warmińska, s. 360.
6
MRPS 4, nr 1543.
7
UPKr, s. 104.
8
MRPS 4, nr 2101; UPKr, nr 862.
9
ASPK 6, s. 235–236.
10
Tamże, s. 283.
11
UPKr, nr 278, 279.
12
MRPS 4, nr 10858; UPKr, nr 862.
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a może jeden z nominowanych nie przyjął oferowanego urzędu, jednak źródła „pruskie” nie są zgodne z Metryką. Na dwóch kolejnych zjazdach stanów w Malborku
w styczniu i lutym 1517 roku Jerzy Konopacki wyraźnie jest nazywany podkomorzym chełmińskim13, którym w tym czasie powinien być Jerzy Targowski. Jednorazowe wystąpienie można byłoby uznać za pomyłkę i efekt rzadkiego uczestnictwa
Konopackiego w życiu stanowym, jednak na zjeździe lutowym uczestniczyli obaj —
Jerzy Konopacki (Gurgen Kanapatczky) jako podkomorzy chełmiński oraz Jerzy
Targowski (Gurge Tergewitcz) jako podkomorzy pomorski. Kasztelanem gdańskim
Konopacki był tytułowany dopiero w lipcu tego roku na kolejnym zjeździe malborskim14. Protokołujący październikowy zjazd stanów w Nowem nad Wisłą ponownie
jednak zatytułowali go podkomorzym chełmińskim15. Z kolei 9 kwietnia 1518 roku
pisarz kancelarii miejskiej w Toruniu znów odnotował Konopackiego jako kasztelana pomorskiego, czyli gdańskiego16. Ostatecznie prawdopodobnie kasztelanem został, lecz ramy chronologiczne sprawowania urzędu niemożliwe są do ustalenia, tym
bardziej że kolejna nominacja, tym razem na wojewodę pomorskiego, nie zostawiła
śladu w kancelarii królewskiej. Musiało się to stać między końcem maja 1518, czyli
ostatnim znanym wystąpieniem poprzedniego wojewody Mikołaja Szpota z Krajowa, a sierpniem tego roku, gdy mamy już potwierdzenie sprawowania urzędu przez
Konopackiego17. Jako wojewoda pomorski wystąpił na styczniowym zjeździe stanów w Malborku w 1519 roku18, w lutym natomiast uczestniczył w sejmie piotrkowskim, gdzie wystąpił jako jeden z komisarzy królewskich w sprawie opieki na córką
zmarłego kasztelana elbląskiego Jana Wulkowskiego — Małgorzaty19.
Rok 1519 to też początek ostatniego już konf iktu zbrojnego z Zakonem Krzyżackim. Od września obserwowano gromadzenie się wojsk na terenie Marchii Brandenburskiej, która miała wspierać Zakon Krzyżacki w zbliżającym się konf ikcie.
Ponieważ Marchia graniczyła z zarządzanym przez Konopackiego województwem
wraz ze Stanisławem Kościeleckim, hetmanem ziem pruskich, zarządzili zwołanie
pospolitego ruszenia szlachty województwa do Człuchowa w celu jego obrony, donosząc o tym również gdańszczanom, którzy również posiadając dobra ziemskie,
nie stawili się jednak na wezwanie20.
Z powodu zagrożenia król Zygmunt I zwołał pod koniec listopada sejm i stany
Prus Królewskich do Torunia, na który sam stawił się z początkiem grudnia. Na sejmie pojawił się również Jerzy i stojąc na czele poselstwa Rady Pruskiej 1 grudnia
wyjechał do Służewa naprzeciw królowi21.
ASPK 7, s. 108, 120.
Tamże, s. 138.
15
Tamże, s. 164.
16
APTor, AmT, Kat. II, IX–5, k. 27v.
17
UPKr, nr 908, 909.
18
ASPK 7, s. 258.
19
MRPS 4, nr 12045.
20
ASPK 7, s. 329–331; M. Biskup, Polska a zakon krzyżacki w Prusach w początkach XVI wieku.
U źródeł sekularyzacji Prus Krzyżackich, Olsztyn 1983, s. 574.
21
ASPK 7, s. 356–357.
13
14

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

60

Rodzina

Czas wojny (do wiosny 1521) oraz pełniony urząd wymusił na Konopackim aktywniejszy udział w życiu prowincji. Od tej chwili regularnie pojawiał się na kolejnych
zjazdach stanów. Zapewne też nie stronił od innych obowiązków wojewody, choć okres
działań wojennych mógł je chwilowo zawiesić. W przeciwieństwie do większości pozostałych urzędów senatorskich w Prusach Królewskich na wojewodach spoczywało
sporo obowiązków. Z urzędu przewodniczył sądom ziemskim, co w rzeczywistości
ograniczało się do kilkunastu dni pracy w roku. Znacznie bardziej obciążające było
przewodniczenie sądom wojewodzińskim sądzącym sprawy karne. Sąd taki działał
doraźnie i w zasadzie permanentnie i choć nie mamy przykładów z czasów Konopackiego, nie mamy również podstaw, by wątpić w istnienie takowego. Odwołując się
do przykładów z województwa chełmińskiego, można założyć, że częstotliwość obrad mogła wynosić dwa tygodnie. Sąd wojewodziński nie był przypisany do żadnego
miejsca. Dopiero z chwilą powołania sądów grodzkich w XVII wieku zostały ustalone
ich siedziby. Do tego czasu wojewodowie sprawowali swoje funkcje w najbardziej
reprezentacyjnych miejscach, którymi dysponowali. W wypadku Jerzego Konopackiego musiał zatem to być starościński zamek w Świeciu.
Podobnie jak brat — biskup chełmiński — Jerzy przebywał w dniach 9
i 10 kwietnia 1525 roku w Krakowie i był jednym ze świadków podpisania traktatu pokojowego z wielkim mistrzem krzyżackim Albrechtem Hohenzollernem22,
uczestnicząc zapewne również w odbytym po tym akcie uroczystym hołdzie na krakowskim rynku.
W drugiej połowie roku w wyniszczonych wojną Prusach Książęcych wybuchła
chłopska rebelia o podłożu ekonomicznym. Polska, wspomagając swego lennika,
udzieliła mu pomocy militarnej w postaci oddziałów pospolitego ruszenia z Prus
Królewskich. Przywództwo pospolitemu ruszeniu było jednym z zadań wojewodów. Konopacki, wypełniając więc swoje obowiązki, rozesłał wici i poinformował
o zbiórce wojsk w Malborku 5 listopada tego roku23. Wkrótce również w samych
Prusach Królewskich zaczęło wrzeć, tym razem z powodów religijnych. Zbiegło
się to z niepokojami ze strony Tatarów i Turków. Obie sprawy były przedmiotem
obrad zjazdu stanów na początku grudnia 1525 roku, jego rezultatem natomiast
miało być poselstwo wojewodów: Jerzego Bażyńskiego — malborskiego i Jerzego
Konopackiego — pomorskiego do króla Zygmunta24. O ile jednak mamy pewność,
że Bażyński rzeczywiście wybrał się do króla, to na temat wyjazdu Konopackiego
źródła milczą. Skomplikowana sytuacja religijna okazała się na tyle groźna, że król
zapowiedział swoją wizytę w Prusach, gdzie rzeczywiście przebywał od marca
(Malbork, Gdańsk). Wizyta „gospodarska” monarchy stała się niezwykłą okazją
dla okolicznej szlachty, dla potwierdzenia ich przywilejów na dobra i wpisania ich
do Metryki Koronnej. Dla tych natomiast, którzy z rozmaitych przyczyn stracili
swoje dokumenty, król wystawiał nowe. Nie bez znaczenia była tu postawa Jerzego Konopackiego, który jako wojewoda pomorski wielokrotnie poświadczał prawo
22
23
24

ASPK 8, s. 391.
Tamże, s. 403–404.
Tamże, s. 405.
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do posiadania dóbr dla szlacheckich rodzin bez przywilejów. Nie zapomniał też
o sobie i wystarał się o przywileje na rodzinny Konopat i Mirakowo25.
Lata 20. XVI wieku to również początek rozwoju luteranizmu w Prusach Królewskich. Co prawda problem dotyczył bardziej brata wojewody — Jana Konopackiego, biskupa chełmińskiego, ale to właśnie Jerzy w 1526 roku został powołany
w skład komisji mającej za zadanie stłumić rewoltę najpierw w Elblągu, zaraz później w Toruniu (przy gaszeniu toruńskiej uczestniczył również jego brat)26.
Od 1528 roku Jerzy brał udział z ramienia Rady Pruskiej w kontroli nowej monety bitej w Toruniu. Zgodnie z uchwałą kontrole zespołu kierowanego przez Konopackiego miały być przeprowadzane co dwa tygodnie27. Zapewne jego działalność
na tym polu była inspirowana przez brata Jana, który niemal całe swoje życie poświęcił sprawom skarbowym. Teraz, być może czując się coraz słabszym, część
zadań zlecił Jerzemu, który rzeczywiście do roku 1530 czynnie uczestniczył w obradach sejmiku generalnego, zabierając głos w sprawach monetarnych. Symptomatyczne jest, że po śmierci Jana zainteresowanie Jerzego tą kwestią zanikło niemal
całkowicie28. Od uczestnictwa w sejmikach jednak już się nie wykręcał. Z trzynastu
sejmików zorganizowanych w okresie od listopada 1530 do października 1535 roku
opuścił tylko dwa29, jego działalność była jednak znikoma.
Jerzy Konopacki gromadzenie majątku rozpoczął od nadań królewskich, które
zapewniły mu znaczną samodzielność f nansową i były dobrą podstawą do dalszych
zabiegów w kumulowaniu posiadłości. Pierwszym i jednocześnie największym
nadaniem było otrzymane za wstawiennictwem biskupa warmińskiego Łukasza
Watzenrodego starostwo świeckie.
Po raz pierwszy z tytułem starosty świeckiego Jerzy Konopacki pojawił się
12 marca 1508 roku, gdy otrzymał od króla zgodę na przejęcie folwarku Mlewo
z przyległą wsią po zmarłym Mikołaju Sczawińskim30. Od tego czasu starostwo
świeckie pozostawało w rękach rodziny przez kolejne kilkadziesiąt lat. Jerzy bardzo
zabiegał o potwierdzenie posiadania dochodowego starostwa, mimo że jeszcze przez
wiele lat o kwoty zapisane na królewszczyźnie upominali się rozmaici wierzyciele31.
W 1530 roku król potwierdził mu dożywocie na starostwie32, a u progu swego życia,
widocznie będąc już słabego zdrowia, wyjednał u króla zgodę na administrowanie
starostwem dla swego syna Jerzego, dworzanina królewskiego, na wypadek swojej
śmierci33.
MRPS 4, nr 14672, 14673.
PSB 13, s. 548.
27
PSGPK 2, s. 44, 54, 68, 108, 128, 169.
28
Ostatnia wzmianka o czynnym zainteresowaniu Konopackiego sprawami monetarnymi pochodzi
z września 1530 r. (Jan zmarł w kwietniu): PSGPK 2, s. 237, 252.
29
Nie pojawił się na sejmikach zwołanych w Malborku w grudniu 1533 r. (z powodu zamarznięcia
Wisły) oraz w marcu 1535 r.: PSGPK 3, s. 160, 244.
30
MRPS 4, nr 324.
31
Czaplewski, Senatorowie, s. 188.
32
MRPS 4, nr 5519.
33
Tamże, nr 6835; Czaplewski, Senatorowie, s. 189.
25
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Dwa lata po nadaniu starostwa podobną zgodę otrzymał Jerzy Konopacki na dobra Lippe w ziemi chełmińskiej, przejmując je z rąk Mikołaja Kowalikowskiego
i innych34. Dobra Lippe należy utożsamiać z Lipienkiem, niewielkim starostwem
niedaleko Lisewa, które znajdowało się w 1511 roku w rękach Kowalikowskiego.
Trudno rozstrzygnąć, czy oba nadania (na Mlewo i Lipienek) doszły do skutku.
Jeśli tak, to na pewno nie utrzymały się długo w rękach Jerzego. Podobną zgodę
na Lipienek otrzymali rok wcześniej bracia Boroszewscy i mieli je jeszcze w 153035.
Również wspomniane wcześniej Mlewo przechodziło z rąk do rąk, by w końcu stać
się własnością Torunia.
Rok 1512 przyniósł zgrzyt w rodzinie w sprawie dóbr ziemskich. W lipcu
tego roku Konopacki otrzymał zgodę królewską na wykupienie z prawem dożywocia części Lisewa leżącego w ziemi chełmińskiej z rąk Hermana i Jana Peckawów,
mieszczan toruńskich36. Wspomniani Peckawowie byli szwagrami Jerzego, który
parę lat wcześniej poślubił ich siostrę Magdalenę37. Wraz z Lisewem, które było
królewszczyzną, przejął również będące w ich rękach dobra rycerskie Mirakowo.
Zapewne trochę to trwało, zanim Herman i Jan zorientowali się, jaką niespodziankę
zgotował im szwagier, jednak już w roku następnym prowadzili zabiegi o odzyskanie przejętych przez Konopackiego — świeżo upieczonego podkomorzego pomorskiego — dóbr. Ponieważ sprawa dotyczyła nadań królewskich, król powołał
specjalną komisję, w skład której weszli Arnold Frącki (von der Francze), kasztelan
chełmiński, Ludwik Mortęski, kasztelan gdański, i Jan Lichtian, ławnik chełmiński,
celem której było doprowadzenie do ugody między zwaśnionymi stronami. Rezultatem jej pracy był dokument ugody, sporządzony 13 czerwca 1513 roku 38 i aprobowany przez króla w roku następnym39. Sprawa nie była chyba jednak ostatecznie
załatwiona. W 1516 roku znów dowiadujemy się, że Lisewo było w posiadaniu braci
Peckaw, a prawo do jego wykupienia uzyskał tym razem magister sztuki i doktor
medycyny Michał Crispin40. Chyba ostateczną zgodę na wykup Lisewa z rąk Hermana Peckaw z prawem dożywotnim uzyskał Jerzy dopiero w 1523 roku41, by w lutym 1530 otrzymać je od króla jako dobra dziedziczne42. Nie nacieszył się jednak
tymi dobrami zbyt długo. Już w maju tego roku dotarła do króla informacja o rzekomej śmierci Jerzego. Wiadomość, być może spreparowana, była okazją do ponownego dysponowania Lisewem, które również jako dobra dziedziczne otrzymał starosta
golubski Stanisław ze Sztembarku Kostka43. Jak wiadomo, Kostka tych dóbr już nie
oddał i uczynił z nich swoją główną siedzibę w Prusach Królewskich.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

MRPS 4, nr 9459.
Czaplewski, Senatorowie, s. 123.
MRPS 4, nr 10250.
K. Mikulski, Watzenrodowie i kapituła warmińska, s. 360.
MRPS 4, nr 2101.
Tamże, nr 2289.
Tamże, nr 10923.
Tamże, nr 4872, 13707.
Tamże, nr 5520.
Tamże, nr 5669.
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Mniej zawiłe były losy Mirakowa w ziemi chełmińskiej. Wydaje się, że Konopacki posiadł je wraz z ręką małżonki i miał do nich zgodnie z prawem chełmińskim
pełne prawo. Po przejęciu tych dóbr na mocy ugody w 1513 roku majątek pozostał już w jego rękach, a ostateczne potwierdzenie posiadania otrzymał od króla
w 1526 roku w postaci przywileju na dobra44. Od tego czasu majętność pozostała
w rękach rodziny i stała się wkrótce gniazdem młodszej linii rodu.
Kolejne „zdobycze” majątkowe traf ły do rąk Jerzego Konopackiego na początku trzeciego dziesięciolecia XVI wieku. W 1521 roku otrzymał od króla część dóbr
Conradswald, czyli Kuczwały w ziemi chełmińskiej. Król odebrał te dobra mieszczaninowi chełmińskiemu Jerzemu Niewierskiemu za nieuczestniczenie w wyprawach wojennych45. Dwa lata później, w 1523 roku, otrzymał przywilej na wieczyste
przejęcie dóbr szlachty województwa pomorskiego, która nie usprawiedliwiła nieobecności na wyprawach przeciwko Zakonowi46. W tym czasie doszło do zaaranżowanej przez brata Jana — biskupa chełmińskiego — wspomnianej wymiany dóbr
Targowisko pod Lubawą na Pluskowęsy z jeziorami. Korzyści były obustronne. Biskup otrzymał kolejne dobra do klucza lubawskiego, Jerzy natomiast miał okazję
powiększyć swe posiadłości w ziemi chełmińskiej, wyzbywając się odległej samotnej wsi w ziemi michałowskiej. W 1527 roku bracia zawarli ponownie kontrakt, tym
razem o dobra Zegartowice — „Segersdorf alias Sygarthowicze” pod Papowem,
kóre Jerzy wymienił na dobra biskupie Warszewice — „Schlegelsdorff alias Wawrzyschewicze” pod Chełmżą47. Otrzymane w wyniku tej transakcji Warszewice
stały się jedną z ważnych posiadłości Konopackich w ziemi chełmińskiej i wraz
z innymi dobrami skupionymi wokół jeziora chełmżyńskiego stanowiły zwarty
kompleks dóbr.
W 1532 roku uzyskał Jerzy nadanie na kolejne dobra, tym razem pod Radzyniem Chełmińskim — Łopatki48. Bodajże ostatnim nabytkiem Jerzego Konopackiego z łaski królewskiej było nadane mu tuż przed śmiercią — w 1542 roku — Poledno
w powiecie świeckim, graniczące z dziedzicznym Konopatem, które wraz z nadanym wcześniej (nie wiadomo jednak kiedy) Poledzińskim Dworem zostało do tego
Konopatu przyłączone49.
Jerzy Konopacki, zabiegając o powiększenie własnego majątku, nie tylko liczył na łaskę królewską. Poza wsparciem ze strony brata również sam wykazywał inicjatywę majątkową. W 1531 roku zawarł umowę z Ambrożym Spławskim
i jego żoną Magdaleną, w wyniku której doszło do zamiany dóbr między stronami. Konopacki otrzymał Suchostrzygi (Lawnaw) leżące w powiecie tczewskim,
Tamże, nr 14673.
Tamże, nr 4006. W 1524 roku doszło do transakcji wiązanej, w rezultacie której Jerzy przejął
dalsze 8 włók w Kuczwałach od wikariuszy ołtarza św. Wolfganga kościoła paraf alnego w Toruniu
w zamian za 7 włók w Kijewie (Schonfeld) otrzymanych wcześniej od swego brata Jana, biskupa
chełmińskiego: APTor, AmT, Kat. II, IX–5, k. 90.
46
MRPS IV, nr 13696.
47
APTor, ASczan 548. Patrz też przypis wyjaśniający do tej transakcji przy Janie Konopackim.
48
MRPS IV, nr 16260.
49
Tamże, nr 20781.
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oddając w zamian własny Mały Cieleszyn w powiecie świeckim50. Dwa lata później zakupił od zakonnic żukowskich Karszewo, czyli wieś Skarszewo w powiecie
świeckim51, a jeszcze w kolejnym roku odzyskał od Łaszewskiego długi zaciągnięte u Macieja Oleskiego (ojca swego zięcia), zapisane na Kamiennej Frący (Kamionce) i Kopytkowie52.
Pod koniec życia z syna średniozamożnego szlachcica stał się jednym z największych posiadaczy ziemskich w Prusach Królewskich. Jego dobra stanowiły w miarę
zwarte kompleksy rozlokowane po obu brzegach Wisły. Po jego śmierci oba kompleksy stały się gniazdami rodowymi dwóch linii Konopackich: starszej z Konopatu
i młodszej z Mirakowa.
Jerzy ożenił się przed 1507 rokiem z Magdaleną Peckaw, córką (prawdopodobnie najmłodszą) rajcy toruńskiego Hansa Peckaw i Matyldy Trost. Jej stryjem
przyrodnim był biskup warmiński Łukasz Watzenrode, co może również tłumaczyć
„opiekę” biskupa nad Konopackimi53, ale dopiero w późniejszym okresie. Ze związku tego zrodziło się siedmioro dzieci: Jan, późniejszy kanonik chełmiński, Jerzy,
późniejszy kasztelan chełmiński, Rafał, późniejszy kasztelan elbląski, Łukasz oraz
córki Zof a, Elżbieta i Katarzyna.
Jerzy Konopacki zmarł 28 lutego 1543 roku i pochowany w Świeciu, w kościele paraf alnym, wówczas pod wezwaniem św. Stanisława. Płyta nagrobna z jego
wizerunkiem i inskrypcją spoczywała w podłodze kościoła. Zachowała się do dzisiaj, jednak jest bardzo zatarta i z nieczytelnym napisem. Obecnie jest wmurowana
w ścianę wewnątrz świątyni. H. Maerckerowi w XIX wieku udało się odczytać
jeszcze datę jego śmierci i jest to jedyna dokładna wzmianka o tym fakcie54.
Magdalena przeżyła znacznie swego męża, jednak po jego śmierci na stałe
przeniosła się do Mirakowa, zostawiając Konopat najstarszemu synowi Jerzemu.
W 1550 roku z powodu złego stanu zdrowia wezwała do siebie urzędników chełmżyńskiego sądu ławniczego, przed którymi wydała dyspozycję dla synów w kwestii
uposażenia najmłodszej, niezamężnej jeszcze Katarzyny55. W październiku roku następnego urzędnicy ponownie stanęli w Mirakowie, tym razem, by zatwierdzić dokonany przez Magdalenę wybór pełnomocnika do przekazania dóbr. Pełnomocnikiem
mającym prowadzić tę sprawę w imieniu Magdaleny w sądzie ławniczym i ziemskim
matka wyznaczyła swego syna Rafała, kasztelana elbląskiego. Dobra w Mirakowie
z folwarkiem w Grodnie (Greden) i wsie Warszewice (Schlegelsdorf), Pluskowęsy
i część w Kuczwałach (Konradswalde) leżące w ziemi chełmińskiej miały zostać

APTor, ASczan 6, s. 5–8. W późniejszym okresie wieś istniała pod nazwą Cieleszynek. Obecnie
nieistniejąca, prawdopodobnie wchłonięta i połączona z sąsiednim Cieleszynem.
51
Tamże, s. 9.
52
APByd, AmN 39, s. 93.
53
K. Mikulski, Watzenrodowie i kapituła warmińska, s. 360 i przyp. 11.
54
H. Maercker, Eine polnische Starostei und ein preussischer Landrathskreis. Geschichte des
Schwetzer Kreises 1466–1873, ZWG, XVII–XIX, Danzig 1886, 1888, s. 136, 147. Na s. 147, tam gdzie
autor opisuje wnętrze kościoła, została podana, zapewne omyłkowo, data śmierci z rokiem 1513.
55
APTor, AmCh 2, k. 164v–165v.
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przekazane jej najmłodszemu synowi — Łukaszowi, co też się stało56. Jeszcze 9 marca 1552 roku Magdalena pod opieką Jerzego Głuchowskiego stawiła się przed sądem ławniczym w Chełmży i ustanawiała swym plenipotentem najmłodszego syna
Łukasza57 do sprawy z Walentym Gerlachem, mieszczaninem toruńskim, o spadek
po B[M]ertoldzie Peckaw, jednak jest to już ostatnia wzmianka o niej.
Nieznane jest miejsce pochówku Magdaleny. Zważywszy jednak, że ostatnie
lata życia spędziła w Mirakowie, jest wielce prawdopodobne, że spoczęła w pobliskiej Grzywnie, gdzie chowani byli inni Konopaccy — dziedzice dóbr w ziemi
chełmińskiej. Niewykluczone też, że spoczęła u boku męża w Świeciu.

Tamże, k. 174–175v; H. Maercker, Geschichte der ländlichen Ortschaften und der drei kleineren
Städte des Kreises Thorn in seiner früheren Ausdehnung vor der Abzweigung des Kreises Briesen i.
J. 1888, Danzig 1889–1890, s. 260, 328, 377, 452.
57
APTor, AmT, Kat. II, IX–7, k. 165.
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III.3 N. córka (Małgorzata?), ż. Czapskiego
W zasadzie źródła z początku XVI wieku milczą na jej temat, swoją drogą jest ich
rzeczywiście niewiele. Informacje o siostrze Jana i Jerzego dość ogólnie przekazują herbarze. Niesiecki wspomina, iż była żoną Sebastiana Czapskiego1. Starszy
od niego herbarz Dachnowskiego przy rodzinie Konopackich w ogóle o niej nie
wspomina, dopiero omawiając rodzinę Czapskich, wzmiankuje, że protoplasta rodu
Sebastian „Ten miał syna Juliusza z Konopackiej małżonki, spłodzonego”2. W innymi miejscu natomiast mówi, że Konopacka była żoną Juliusza ze Smoląga Czapskiego, a nie Sebastiana3.
Nieścisłości Dachnowskiego w rzeczywistości są jeszcze większe. Według źródeł Sebastian i Juliusz byli braćmi. Sebastian miał za żonę Justynę Frącką, natomiast Juliusz Helenę Wierzbowską. Ich ojcem był zmarły przed 1572 rokiem Marcin
(II) Czapski, żonaty z Małgorzatą4. Jeśliby założyć, że herbarze przekazały ziarno
prawdy w mętnych zapiskach, to Konopackiej raczej należałoby szukać w żonie
Marcina (II) — Małgorzacie — lub jeszcze pokolenie wcześniej — w bezimiennej
Konopackiej, żonie Marcina (I), ławnika ziemskiego świeckiego. Z całą pewnością

Niesiecki, Herbarz, 5, s. 208.
Dachnowski, Herbarz, s. 141.
3
Tamże, s. 142.
4
APByd, AmN 43, s. 855–862. O wzajemnych relacjach genealogicznych wspominają dwa akty:
podział dóbr uczyniony na podstawie ordynacji zmarłego Marcina Czapskiego i jego małżonki Małgorzaty między braćmi Walerianem i Sebastianem z 13 maja 1572 r. oraz ugoda między Małgorzatą,
wdową po Marcinie Czapskim, z synami Juliuszem i Walerianem Czapskimi oraz wdową po Sebastianie, Justyną Frącką, z 9 listopada 1579 roku.
1
2
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jednak nie w żonach Juliusza i Sebastiana5. Ponieważ źródło odnotowało Małgorzatę jako żyjącą jeszcze w roku 1579, a ostatnie wzmianki o Macieju Konopackim
pochodzą z 1496 roku, to w chwili sporządzania aktu byłaby już kobietą bardzo
starą, mającą ponad dziewięćdziesiąt lat. Jest to oczywiście możliwe, choć bardziej
prawdopodobny jest wywód przedstawiony przez K. Mikulskiego o dodatkowym
pokoleniu Czapskich. Dla nas ma to mniejsze znaczenie, wystaczy odnotować tylko
fakt związków rodzinnych Konopackich w tym pokoleniu z Czapskimi. Kontakty
te potwierdzają pośrednio jeszcze inne źródła. Wskazówką związku łączącego Marcina Czapskiego z Janem i Jerzym Konopackimi jest przywilej królewski dla tegoż
na dobra Nowe Czaple, połowę Białego i połowę łąki Czajki w powiecie świeckim z 1526 roku. Prawa do tych dóbr przed królem potwierdzili obaj Konopaccy6.
Ponadto, kilkadziesiąt lat później, jednym ze świadków ugody między Czapskimi,
synami Marcina (II), z 1579 roku był Achacy Konopacki7.
Zwrócił również na to uwagę K. Mikulski w artykule o rodzinie Czapskich. W swych wywodach
zbudował — chyba słusznie — jeszcze jedno pokolenie Czapskich, oparte na Marcinie (II): K. Mikulski, Najstarsze dzieje Czapskich herbu Leliwa. (Ze studiów nad genealogią szlachty pomorskiej)
[w:] Między wielką polityką a szlacheckim partykularzem. Studia z dziejów nowożytnej Polski i Europy, Toruń 1993, s. 358–359.
6
MRPS 4, nr 4993. Tego wsparcia Konopackich dla Marcina nie można traktować jako ostatecznego
potwierdzenia związków rodzinnych. W tym czasie król — podczas pobytu w Gdańsku — masowo potwierdzał dokumenty szlacheckie, a jedną z osób poświadczających był wojewoda pomorski Jerzy Konopacki. Jednak fakt wystąpienia aż dwóch Konopackich przy Czapskim jest rzeczywiście zastanawiający.
7
Patrz przyp. 4.
5

IV.1 Jan († 1535), kanonik warmiński
Jan1 niewątpliwie był najstarszym z synów Jerzego, wojewody pomorskiego, i Magdaleny Peckaw, jednak ze względu na młody wiek, w jakim umarł, informacje
na jego temat są nieliczne. Po raz pierwszy spotykamy go w 1522 roku, gdy wpisał
się na listę studentów uniwersytetu w Lipsku2. Musiał już mieć wówczas przynajmniej kilkanaście lat, urodził się zatem wkrótce po ślubie Jerzego z Magdaleną.
Na studiach w Lipsku jego edukacja nie zakończyła się. W roku 1527, wtedy już
wraz z bratem Rafałem, studiował na uniwersytecie we Frankfurcie3 i być może
następnie kontynuował podróże po Europie. Zapewne według koncepcji ojca studia
obu były przygotowaniem do kariery duchownej. Tak też się stało.
Biogramy: Oracki, Słownik, s. 139; Kopiczko, Duchowieństwo, s. 160.
M. Pawlak, Studia uniwersyteckie młodzieży z Prus Królewskich w XVI–XVIII w., Toruń 1988,
s. 85, przyp. 6.
3
Aeltere Universitäts–Matrikel. I. Universität Frankfurt a. O., von E. Friedlander, Bd 1, Leipzig
1887, s. 66; M. Pawlak, Studia uniwersyteckie, s. 85, przyp. 6. Autorowi nie udało się odnaleźć wpisu
w metryce.
1
2
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Po odbytych peregrynacjach Jan z bratem znaleźli się w Krakowie na dworze
Piotra Tomickiego, biskupa krakowskiego i podkanclerzego koronnego. Jan przebywał tu zapewne przynajmniej od 1532 roku, jednak po raz pierwszy wzmiankowany
został w liście Tomickiego do Jana Dantyszka z kwietnia 1533 roku, gdzie kanclerz
nazywa go swym sługą „servitor meus”, i pełnił dla niego usługi poselskie4. W tym
samym liście pojawiła się też informacja, że Konopacki został przyjęty na dwór
królewski. Dalej jego kariera potoczyła się błyskawicznie. Już w sierpniu tego samego roku za królewską protekcją otrzymał kanonię i prebendę warmińską po zmarłym niedawno Achacym Freundt. Wywołało to niezadowolenie innych kanoników,
z których jeden — Leonardus Niederhoff skarżył się z tego powodu biskupowi chełmińskiemu Janowi Dantyszkowi5. Wydaje się, że Konopacki nieczęsto bawił we
Fromborku6. Wraz z objęciem kanonii ustały jednak zobowiązania Jana wobec Tomickiego, a jego miejsce zajął młodszy brat Rafał.
Karierę Konopackiego przerwała przedwczesna i niespodziewana śmierć. Jeszcze
w marcu 1535 roku Mikołaj Kopernik, prokurator Jana, zabiegał dla niego o dobra
Grądek (Grundhof) w powiecie braniewskim7, a pod koniec tego roku — 22 grudnia
Jan już nie żył8. Kanonię po nim otrzymał 20 stycznia 1536 roku Paweł Snopek9.
AT 15, nr 175.
Tamże, nr 395; T. Borawska, Życie umysłowe, s. 95, 122.
6
T. Borawska, Życie umysłowe, s. 125.
7
M. Biskup, Regesta Copernicana, nr 343. Zapewne chodzi o obecne Grądki w pow. elbląskim.
8
Dokładną datę śmierci — 22 grudnia 1535 r. — zanotował dworzanin biskupa Piotra Tomickiego
w prowadzonym przez siebie diariuszu, jednak Boniecki datę śmierci Jana Konopackiego przesunął
na 23 grudnia 1535 r., nie podając jednak źródła informacji, MPH V, s. 903; Boniecki, Herbarz, 11,
s. 89.
9
Scriptores Rerum Varmiensium, Bd 1, s. 258, przyp. 172.
4
5

IV.2 Jerzy II († 27 X 1566), kasztelan chełmiński
Jerzy1 był drugim w kolejności synem wojewody pomorskiego Jerzego i Magdaleny
Peckaw, choć nie wskazuje na to chronologia wystąpień w źródłach. W 1550 roku
przy okazji zabezpieczania najmłodszej z córek — Katarzyny Magdalena Konopacka nazwała Jerzego najstarszym synem2. Zważywszy że Jan kanonik już wtedy nie
żył, należy to stwierdzenie uznać za wystarczający dowód starszeństwa braci. Nie
znamy miejsca studiów Jerzego, choć być może — wzorem pozostałych braci —
takowe odbywał. Mógł jednak również zaraz po ukończeniu szkoły średniej, z woli
ojca, kontynuować nauki nie na uniwersytetach, lecz na dworach. Tam też znajdujemy go po raz pierwszy.
1
2

Biogramy: PSB 13, s. 548; SBPN 2, s. 435–436.
APTor, AmCh 2, s. 165.
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Źródła wspominają o nim dopiero w roku 1540, gdy jako dworzanin królewski
na dworze Zygmunta Starego i Bony otrzymał od monarchy prawo administracji
starostwa świeckiego na wypadek śmierci ojca3. Samo starostwo zgodnie z powyższym przejął zapewne tuż po śmierci Jerzego seniora, a w sierpniu 1544 król puścił
mu je w nową dzierżawę z roczną pensją 200 zł4. Jerzy nadal nazywany był wówczas dworzaninem królewskim.
Rok 1546, a w szczególności jego druga połowa, przyniósł znaczące zmiany
w życiu Jerzego. Przed 14 września poślubił Annę Kostkównę, kasztelankę chełmińską5. Występował wówczas jeszcze bez urzędu, jako wojewodzic pomorski. Zapewne niedługo po tym fakcie otrzymał nominację na kasztelanię gdańską, choć
sam dokument, a nawet informacja o nim nie zachowały się. Jednak 16 listopada tego roku, gdy dzielił się ojcowizną z braćmi, tytułował się już kasztelanem
gdańskim6.
Od tego momentu kariera Konopackiego potoczyła się już gładko. Na przełomie
lat 1548 i 1549 uczestniczył Konopacki wraz z delegacją pruską w sejmie piotrkowskim. Wtedy też musiał uzyskać nominację na kasztelanię elbląską, choć i ten dokument nie przetrwał do naszych czasów. Po raz pierwszy z nowym tytułem pojawił
się 8 stycznia, a więc w dniu, gdy delegacja pruska opuszczała Piotrków7. Nowy król
otworzył nowy rozdział w stosunkach z Prusami Królewskimi, który polegał na ściślejszym związaniu prowincji z Koroną. Narzędziem w tej polityce miały być między innymi nominacje, w tym na stołki biskupów: chełmińskiego i warmińskiego.
Budziło to opór zwolenników luźniejszych związków Prus Królewskich z Koroną.
Konopaccy — wychowankowie dworu królewskiego musieli dość zręcznie balansować między dwiema stronami. Jerzy, już jako kasztelan elbląski, jeszcze w styczniu
znalazł się w składzie trzyosobowej komisji królewskiej do odbioru przysięgi wierności nowemu królowi od poddanych kościoła warmińskiego8. Z początkiem lutego
1549 roku wszedł w skład kolejnej komisji królewskiej, tym razem kierowanej przez
biskupa chełmińskiego/warmińskiego Tiedemanna Giesego do rewizji spornych
granic pomiędzy Prusami Królewskimi a Książęcymi. Prace jej nie zostały jednak
ukończone z powodu choroby biskupa i jego przeprowadzki po objęciu biskupstwa
warmińskiego do Lidzbarka9. W tymże 1549 roku wreszcie został również mianoMRPS 4, nr 6835.
Tamże, nr 21605, Czaplewski, Senatorowie, s. 189.
5
APGd, 508/1331, s. 383–387.
6
APTor, ASczan 7, s. 1–4.
7
Poprzednik na urzędzie — Jan Bażyński — zmarł w listopadzie 1548 roku, nominacja musiała więc
zostać przygotowana podczas jego pobytu w Piotrkowie. Wpisany do Metryki Koronnej 4 stycznia
1549 r. przywilej dla Konopackiego tytułował go jeszcze kasztelanem gdańskim.: MRPS 5, nr 212;
UPKr, nr 384; T. Borawska, Tiedemann Giese (1480–1550) w życiu wewnętrznym Warmii i Prus Królewskich, Olsztyn 1984, s. 277.
8
MRPS 5, nr 295; T. Borawska, Tiedemann Giese, s. 248. Komisja miała wybitnie rodzinny charakter. Na jej czele stał wojewoda pomorski Stanisław Kostka — teść Jerzego, członkami natomiast byli
Jerzy oraz jego brat Rafał, podkomorzy chełmiński.
9
Tamże, s. 232.
3
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wany wicewojewodą chełmińskim — zastępcą schorowanego Jana Luzjańskiego,
od którego przejął część kompetencji10.
Ostatnim szczeblem kariery był urząd kasztelana chełmińskiego, na który wstąpił w 1551 roku i pozostał na nim już do śmierci11.
Zapewne w tym okresie „zaraził się” Jerzy luteranizmem, choć nie był w nowej
wierze tak gorliwy jak później jego brat Rafał. Konwersja nie stanęła na drodze
jego kariery, mało tego, nie przeszkodziła mu nawet w bliskich kontaktach z kolejnymi biskupami chełmińskimi i warmińskimi. Zresztą prawdopodobnie dzięki
kontaktom z biskupem warmińskim Stanisławem Hozjuszem oraz z Szymonem
Marycjuszem, kanclerzem biskupa Jana Lubodzieskiego, „zawdzięcza” Konopacki
ponowne nawrócenie na wiarę katolicką, które dokonało się pod koniec 1554 roku 12.
Już jako ponownie nawrócony w 1555 roku wystąpił wraz z Janem Kostką jako komisarz królewski do zbadania stanu religijności w Elblągu. Komisja została powołana po interwencji Hozjusza, zaniepokojonego rozwojem luteranizmu w mieście, nie
podjęła jednak rozstrzygających kroków, oddając to decyzji króla13.
Niepomyślne dla Hozjusza postanowienia komisji nie odwiodły go od wysunięcia kandydatury Konopackiego na wojewodę pomorskiego w związku z planowanym przejściem Jana Działyńskiego na urząd wojewody chełmińskiego. Godności
Jerzy jednak nie chciał przyjąć14, być może doświadczony ogromem obowiązków
(przewodniczenie sądom ziemskim i przede wszystkim znacznie częstszym sądom
wojewodzińskim) podczas sprawowania urzędu wicewojewody chełmińskiego.
Jerzy Konopacki jak również jego brat Rafał utrzymywali bliskie kontakty z nowym, nominowanym w 1552 roku biskupem chełmińskim Janem Lubodzieskim.
Dotychczasowa literatura wskazywała na bliskie pokrewieństwo biskupa z Konopackimi, sugerując wpierw przyrodnie pokrewieństwo15, ostatnio zaś przez ciotkę,
nieznaną siostrę ich ojca, przypuszczalnie żonę Mikołaja Lubodzieskiego, ojca biskupa16. Dowodem miało być częste nazywanie Konopackich przez biskupa swymi
braćmi. Choć do dzisiaj nie udało się ostatecznie potwierdzić takiego pokrewieństwa, istnieją pewne przesłanki, które mogłyby działać na korzyść tej tezy17. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest rzeczywiście założenie sugerowane
MRPS 5, nr 275; UPKr, nr 1422.
UPKr, nr 38.
12
S. Bodniak, Z. Skorupska, Jan Kostka, kasztelan gdański, prezes Komisji Morskiej i rzecznik unii
Prus z Koroną, Gdańsk 1979, s. 39 i przyp. 30 na tej stronie.
13
Tamże, s. 37–38.
14
PSB 13, s. 548.
15
Szymona Mariciusa z Pilzna O szkołach czyli akademjach ksiąg dwoje (1551), przeł. A. Danysz,
Biblioteka Polskich Pisarzy Pedagogicznych Nr 4, Kraków 1925, s. XXXI. Opracowujący we wstępie
pomylił nawet Jerzego Konopackiego z nieistniejącym w rzeczywistości Lubodzieskim — kasztelanem (chełmińskim), bratem biskupa. Faktem natomiast jest, że po rezygnacji Rafała Konopackiego
z kanonii warmińskiej jego miejsce zajął właśnie Jan Lubodzieski.
16
PSB 17, s. 621.
17
Również Jerzy Konopacki w liście do kanclerza Jana Ocieskiego spisanego ręką Marycjusza nazywał Lubodzieskiego swym bratem: „Simon Maricius Pilsnensis, Reverendissimi Domini Episcopi
Culmensi, fratris mei secretarius”. Biblioteka Diecezjalna w Pelplinie, rkps 292 (9), k. 123.
10
11
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przez A. Tomczaka w biogramie biskupa zamieszczonym w PSB, że ojciec Konopackich — Jerzy, wojewoda pomorski, miał jeszcze jedną, nieznaną z imienia siostrę
zamężną z Lubodzieskim. Biskup byłby więc bratem ciotecznym Jerzego i Rafała.
Kanclerzem Lubodzieskiego był znakomity humanista i pedagog uniwersytecki Szymon Marycjusz sprowadzony przez niego z Krakowa. Bliskie kontakty biskupa z Konopackimi sprawiły, że i oni zapewne otoczyli Marycjusza swą opieką
(przynajmniej w początkowym okresie), choć niewątpliwym mentorem był biskup
warmiński Hozjusz. Nic zatem dziwnego, że Marycjusz zabiegał o obecność Konopackich na swym ślubie w maju 1552 roku w Toruniu. Ci jednak zręcznie wykręcili się od uczestnictwa w uroczystości. Jerzy tłumaczył się koniecznością wyjazdu
do Gdańska w celu spotkania się z królem Zygmuntem Augustem18.
Tak Jerzy, jak i jego brat Rafał kilkakrotnie korzystali z usług Marycjusza przy
redagowaniu łacińskich listów do różnych osobistości. Na szczególną uwagę zasługują tu listy Jerzego do królowej Bony, które wskazują na bliższe stosunki korespondujących, mające swe źródło zapewne jeszcze w czasach pobytu Konopackiego
na dworze królewskim. Dowiadujemy się z nich, że Bona w 1553 roku posłała w darze Konopackiemu specjalnie sprowadzone z księstwa Bari konie, prosząc w zamian
o pieski gdańskie. Jerzy spełnił prośbę królowej, dorzucając jeszcze z własnej inicjatywy drobny upominek w postaci naczynka z imbirem. W roku kolejnym posyłał
jeszcze Jerzy dwie beczki węgorzy i pierniki19.
W późniejszym okresie wzajemne kontakty Marycjusza z Jerzym Konopackim
osłabły, być może z powodu śmierci Lubodzieskiego i wycofania się jego podopiecznego z czynnej działalności. W 1564 roku Marycjusz skarżył się nawet na Konopackiego i Kostków Hozjuszowi z powodu doznawanych przez nich krzywd20.
Obok szeroko pojętej działalności publicznej całkiem pomyślnie rozwijała się również jego działalność majątkowa.
Podział dóbr z roku 1546 porządkował sprawy majątkowe braci, a nawet rozwiązywał narosłe przez trzy lata od śmierci ojca kontrowersje. Młodsi bracia wypominali
Jerzemu, że ojciec „[...] za żywota swego na mianowanego brata naszego Pana Jerzego z Konopatu wiele i różne nakłady i koszty czynił, a na to jeszcze, że po śmierci
Pana ojca naszego rok cały miany brat nasz Pan Jerzy pożytki wszystkie zamku
świeckiego sam do siebie pobrał, gdyśmy wszyscy pospołu z nim jeszcze na trzymanie tego roku do spólnego pożytku zamku tego świeckiego od Króla JMci Pana
naszego miłościwego jesteśmy obdarzeni [...]”21. W wyniku powyższej ugody i podziału dóbr Jerzy otrzymał zaledwie ich części w Łopatkach (Kieslinwaldzie) w ziemi chełmińskiej, całą resztę — z wyjątkiem starostwa świeckiego — zostawiając
Szymona Mariciusa z Pilzna korespondencja, nr 74, 75, 77; Szymona Mariciusa z Pilzna O szkołach, s. XXXI.
19
Szymona Mariciusa z Pilzna korespondencja, s. 255. Powyższa korespondencja nie ukazała się
drukiem, skrócona informacja o niej w końcowej części cyt. publikacji.
20
Stanislai Hosii ... epistolae 5, nr 274, 303.
21
APTor, ASczan 7, s. 1.
18
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braciom. Raczej nie należy podejrzewać Konopackiego o wyrzuty sumienia i chęć
zadośćuczynienia młodszemu rodzeństwu. Prawdopodobnie dochody ze starostwa
dorównywały lub nawet przewyższały dochody ze wszystkich zgromadzonych
przez ojca posiadłości.
Dwa lata po podziale dóbr — w 1548 roku — zawarł umowę z Hansem Peckaw,
na mocy której, w zamian za dożywotnie utrzymanie, otrzymał od niego część
dóbr Tesmendorff (Cieszymowo Wielkie) w województwie malborskim22. Jednocześnie zapisał Peckawowi, wraz ze swą żoną Anną dożywotni czynsz w wysokości 100 grzywien na dobrach Lignowy (Libenaw) i Rudno (Rauden) w powiecie
tczewskim23. Jeszcze w tym samym roku kontraktem z Janem Brandtem wymienił
swą część Tesmendorffu na części w Suchostrzygach (Lawnau) i Kamionce (Stein
Francze oder Kamionkien) w województwie pomorskim24. Transakcje te pozwoliły
skumulować dobra, których inne części znajdowały się w rękach jego brata Rafała.
Kolejne transakcje przypadły na połowę lat 50. W roku 1555 zawarł umowę z braćmi Milewskimi (Mieliwskimi) i ich małżonkami, na mocy której przejął od nich niewielką część Chełmonia w ziemi chełmińskiej w zamian za dom
w Świeciu25. Zapewne w tym samym czasie odkupił za 1500 zł od teścia, wojewody
chełmińskiego Stanisława Kostki dobra Dzieckaw (Gziki) w ziemi chełmińskiej.
Wojewoda f nału transakcji jednak nie doczekał, skoro z kontraktu kwitowali Konopackiego jego szwagrowie Krzysztof i Jan Kostkowie26.
Konopacki stale zabiegał też o utrzymanie się na starostwie świeckim. W latach
1549 i 1550 wystarał się o kilka przywilejów na starostwo, potwierdzających jego
roczną pensję w wysokości 200 grzywien na kolejne lata, która następnie została

ADTor, MA–013, k. 2–3.
Tamże, k. 3–4. Dobra te musiały traf ć do Konopackiego wraz z ręką Kostczanki. Odnowione
nadanie dla Konopackiego dóbr Libnaw i Rauden oraz dodatkowo Gremlin (Gręblin) w powiecie
tczewskim odnotowane zostało w Metryce Koronnej 4 stycznia 1549 roku, a więc w czasie, gdy
Konopacki wraz z delegacją pruską przebywał na sejmie piotrkowskim. Nie znajdują potwierdzenia
sugestie R. Flanssa i J. Alexego, jakoby Rudno, Lignowy i Gręblin znajdowały się w rękach Jerzego
Konopackiego podkomorzego chełmińskiego(!) już w 1499 roku. Jerzy nigdy nie sprawował takiego
urzędu, a w tym roku, jako młodzieniec, przebywał zapewne w otoczeniu biskupa Watzenrodego
jako jego sługa i dworzanin. Według wpisów w Metryce Koronnej w 1476 roku król przekazał Lignowy z rąk gdańszczanina Rudolfa Felstete kasztelanowi gdańskiemu Mikołajowi Pfeilsdorfowi.
W 1503 roku nadaniem królewskim Lignowy, Rudno i Gręblin? (Libenow, Ruden, Garczssen) miały przejść z rąk rajcy gdańskiego Tiedmanna Giese na lekarza królewskiego Stefana Phalco, jednak w następnym roku Giese nadal był ich tenutariuszem, a król czynił dla niego kolejne zapisy na
tych dobrach. W 1525 roku Giese i Sebald Becherer otrzymali dożywocie na tych dobrach: MRPS I,
nr 1423; MRPS III, nr 739; MRPS III, nr 1541; MRPS IV, nr 4795; MRPS 5,1, nr 212; R. Flanss, Geschichte Westpreussischer Güter. G. Czierspitz, Janischau, Liebenau, Rauden und Gremblin (Kreis
Marienwerder), ZhVRM 33, 1895, s. 80; J. Alexy, Die Geschichte des Dorfes Adl. Rauden Kreis Marienwerder geschrieben zum 550 jährigen Jubiläum des Ortes und die Geschichte Kirchengemeinde
Rauden verfaßt zum 550 jährigen Jubiläum der Kirche, ZhVRM, 47, 1909, s. 9–10.
24
APGd, 524/4, s. 309.
25
APByd, AmN 40, s. 337–338.
26
APGd, 508/1332, s. 528–530; ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–017b, s. 4–5.
22
23
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rozciągnięta również na jego żonę, by w sierpniu 1550 roku otrzymać dożywocie
na starostwie dla siebie i najstarszego syna27.
Około roku 1560 popadł Jerzy w konf ikt ze swym bratem Rafałem. Jego przyczyną było jezioro Deczno (Deszno, Tesno) leżące w pobliżu Sulnowa i należące
do starostwa świeckiego, z którego kasztelan elbląski bezprawnie odławiał ryby.
Rafał twierdził natomiast, że jezioro należy do jego dóbr dziedzicznych Skarszewo.
Zatarg nie zakończył się w gronie rodzinnym, lecz strony zwróciły się o arbitrów
królewskich28. Mimo pracującej w 1561 roku komisji królewskiej sprawa nie była
rozwiązana jeszcze w 1565 roku, gdy lustratorzy przeprowadzali lustrację starostwa. Odnotowali wówczas bezprawne odłowy na jeziorze przez Rafała29.
Dodatkowo od tegoż 1560 roku bracia procesowali się o dokumenty i przywileje do ich dóbr: Konopat, Poledno, Poledziński Dwór, Cieleszyn i Skarszewo, tym
razem bezprawnie przetrzymywane przez Jerzego30.
Niewątpliwym ciosem dla jego polityki majątkowej był ruch egzekucyjny. Niemalże wszystkie dobra, które zgromadził, były własnością królewską. Warszawski
sejm egzekucyjny na przełomie 1563 i 1564 roku nie pozostawił Konopackiemu
złudzeń i ujawnił, na jak kruchych podstawach zbudował swój majątek. Podczas
rewizji dokumentów potwierdzających prawa do królewszczyzn, pod koniec marca 1564 roku, posiadane przez niego dobra królewskie niemal w całości zostały
uznane za „złe” i musiały wrócić do króla. Tak stało się z Łopatkami w ziemi chełmińskiej, oderwanymi od starostwa gniewskiego wsiami Lignowy, Rudno i Gręblin oraz należącym do starostwa świeckiego Polednem wraz z dworem. Również
na samym starostwie świeckim otrzymał zaledwie dożywocie dla siebie i swojej
żony, bez prawa przekazania go swym następcom, mimo że takie zapewnienie
uzyskał, gdy pożyczał monarsze 10 000 zł na potrzeby wojny inf anckiej31. Postanowienia sejmu egzekucyjnego potwierdziła pierwsza lustracja Prus Królewskich
z roku 156532. Konopacki nie był jedynym „poszkodowanym” podczas egzekucji
dóbr, a poczynania zwolenników ruchu egzekucyjnego zaczęły budzić opór tracących intratne dobra najważniejszych przedstawicieli rodów pruskich, tym bardziej,
że traf ły w przeważającej części w ręce „nieprusaków”. Czara goryczy przelała
się przy okazji przyznania Łopatek Przyjemskiemu, będących wcześniej w rękach
Jerzego. Cała sprawa rozegrała się jednak już po jego śmierci i stała się udziałem
jego spadkobierców.
Jerzy Konopacki ożenił się z Anną z Kostków, córką Stanisława, wojewody chełmińskiego i podskarbiego ziem pruskich, i Elżbiety von Eulenburg, córki Wacława,
Czaplewski, Senatorowie, s. 189.
APTor, ASczan 9, s. 11–21, 31–39, 51–52; APTor, ASczan 129, s. 26–27.
29
Lustracja 1565, s. 179.
30
APTor, ASczan 9, s. 47.
31
W. Szczuczko, Sejmy koronne 1562–1564 a ruch egzekucyjny w Prusach Królewskich, Toruń 1994,
s. 163.
32
Lustracja 1565, s. 163; Czaplewski, Senatorowie, s. 189.
27
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ostatniego męskiego przedstawiciela linii dziedziców dóbr Jania w powiecie świeckim. Ślub został zapewne zawarty przed 14 września 1546 roku, gdyż tego dnia
Jerzy kwitował teścia z 2 000 guldenów posagu wypłaconego córce33.
Małżeństwo z córką wojewody chełmińskiego przysporzyło mu kilku znaczących szwagrów, tym bardziej, że Kostka miał aż dziesięcioro dzieci. Z bardziej
znamienitych byli to bracia Anny: Jan — późniejszy wojewoda sandomierski
i Krzysztof — późniejszy wojewoda pomorski oraz mężowie jej sióstr: Melchior
Mortęski, podkomorzy malborski, Jan Służewski, wojewoda brzeski, czy Paweł
Działyński, kasztelan dobrzyński.
Z powyższego małżeństwa z Anną zrodziło się dziewięcioro bądź dziesięcioro
dzieci, w tym sześciu synów: Jerzy — późniejszy kasztelan chełmiński, Jan — późniejszy kanonik chełmiński, Maciej — późniejszy wpierw wojewoda chełmiński,
a następnie biskup chełmiński, Rafał, Krzysztof i Stanisław oraz córki: Magdalena (Małgorzata), późniejsza żona Macieja Komierowskiego, Elżbieta — późniejsza
żona Mikołaja Trzebińskiego oraz Anna — późniejsza żona kasztelanica gnieźnieńskiego Piotra Tomickiego. Żychliński wspomina jeszcze Zof ę, żonę Jana Brozyny z powiatu przemyskiego województwa ruskiego jako trzecią córkę Jerzego (nie
znał Magdaleny)34. Rzeczywiście w księdze grodzkiej bydgoskiej pod rokiem 1584
jest ona kilkakrotnie wzmiankowana jako prowadząca spór z Adauktem alias Zbożym Smerzyńskim synem Piotra, wojewody inowrocławskiego, o Jeżewo i zapisane
na nim sumy35. W zapiskach nie ma jednak wskazanego pokrewieństwa tejże Zof i, nie można wobec tego kategorycznie stwierdzić, że była córką Jerzego. Mało
tego, ani razu, stając przed sądem grodzkim w Bydgoszczy, nie towarzyszył jej nikt
z rodziny, mimo że w tym czasie inni Konopaccy dość często odnotowywani byli
w tych aktach. Równie więc dobrze mogła pochodzić z innej rodziny Konopackich,
np. herbu Trzaska, którzy rzeczywiście pochodzili z kresów. W związku z tymi
wątpliwościami nie została włączona do niniejszego opracowania.
Jerzy zmarł 27 października 1566 roku i został zapewne pochowany jak jego
ojciec w kościele świeckim36.
Anna z Kostków przeżyła męża o kilkanaście lat. Zachowała dożywocie na starostwie świeckim i to zapewne była jej główna siedziba. Prawdopodobnie trzymała
również nabyte przez męża nieliczne dobra dziedziczne, ponieważ żaden z synów
Jerzego w chwili jego śmierci nie był jeszcze pełnoletni. Na nią i jej nieletnich synów

APGd, 508/1331,s.383–387; APTor, ASczan 16, s. 3. Ślub mógł nastąpić nawet kilka lat wcześniej,
może w 1544 roku, gdyż najstarszy jego syn już w 1570 roku samodzielnie rozliczał się ze skarbem kwarcianym z dochodów z królewszczyzn. Musiał więc być pełnoletni, czyli mieć 25 lat, choć
i ta sprawa nie jest do końca jasna.
34
T. Żychliński, Złota księga, s. 42. Za córkę Jerzego uznał Zof ę również K. Mikulski, K. Mikulski,
Strategie rodzinne mieszczan i szlachty Prus Królewskich..., s. 49.
35
APPoz, BydGr 12, k. 178–179, 193v–194v, 219–220, 275v–276v; APPoz, BydGr 13, k. 49v, 323v–
–324v.
36
H. Maercker, Eine polnische Starostei, s. 147. Wg autora miała się tam znajdować jego marmurowa
płyta z podaną wyżej datą.
33
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spadła też część majątku po szwagrze — Rafale Konopackim. Ją właśnie znajdujemy na Konopacie płacącą pobór w roku 157037.
Sama z własnej inicjatywy w tym samym 1570 roku zawarła kontrakt z Albrechtem Barbantem, starostą Kłajpedy (Memmel), występującym w imieniu swych
krewnych, nabywając od niego połowę Leśnej Jani38. Wówczas w jej rękach znajdowała się jeszcze część Rynkówki (6 włók), nie wiadomo jednak, w jaki sposób
weszła w jej posiadanie39.
Żyła jeszcze 31 maja 1578 roku40.
ŹrDz XXIII, s. 185.
APTor, ASczan 9, s. 55–58.
39
ŹrDz XXIII, s. 175. Źródło odnotowało nazwę miejscowości jako Binkowki, którą wydawca zidentyf kował błędnie jako Bukowiny.
40
APTor, AmT, Kat. II, IX–10, k. 181.
37

38

IV.3 Rafał († ok. 1570), kasztelan elbląski
Rafał1 Konopacki, syn wojewody pomorskiego Jerzego i Magdaleny Peckaw, po raz
pierwszy pojawił się w źródłach w roku 1527, kiedy wraz ze starszym bratem Janem
podjął studia na uniwersytecie we Frankfurcie2. W związku z tym należy przypuszczać, że urodził się około roku 1510 lub nieco później. Według Orackiego odbywał
jeszcze studia w Krakowie, jednak nie potwierdza tego metryka studentów z tego
okresu3. Również w aktach rektorskich nie odnaleziono na ten temat wzmianki4.
Ponownie w źródłach pojawił się dopiero we wrześniu 1533 roku, podobnie
jak Jan na dworze biskupa krakowskiego i podkanclerzego Piotra Tomickiego, tuż
po objęciu przez starszego brata kanonii warmińskiej. Rafał prawdopodobnie wypełniał u swego pryncypała podobne zadania jak starszy brat — pełnił usługi poselskie, w szczególności do Prus Królewskich5. Na dworze biskupa pozostał nieco
dłużej niż Jan, przynajmniej do końca roku 1534. 10 listopada 1533 doszło na rynku
krakowskim do incydentu — bójki dworzan Tomickiego z pochodzącym z krakowBiogramy: PSB 13, s. 551–552; SBPN 2, s. 438–439; Oracki, Słownik, s. 139–140; Kopiczko, Duchowieństwo, s. 161.
2
Aeltere Universitäts–Matrikel, s. 66.
3
Metryka czyli album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1509–1551, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek,
I. Skierska, przy współpr. R. Grzesika, Warszawa 2010. Być może autor biogramu dokonał kompilacji i połączenia informacji o dwóch Rafałach. Ten drugi, dworzanin królewski, zmarły w 1620 roku,
rzeczywiście odbywał studia w Krakowie w 1603 roku.
4
Oracki, Słownik, s. 139; Kopiczko, Duchowieństwo, s. 161.
5
AT 15, 2, nr 447, 455. Pierwszą znana misją był wyjazd do biskupa chełmińskiego Jana Dantyszka.
Rafał wiózł listy od Tomickiego oraz prezent: biskupie szaty liturgiczne. Dantyszek wykorzystał przy
tym Konopackiego do własnych celów, wysyłając go wpierw do biskupa płockiego Andrzeja Krzyckiego, a ten dopiero odesłał go z listami z powrotem do Tomickiego.
1
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skiej rodziny patrycjuszowskiej młodym Erazmem Zeifertem. W jej wyniku zginął
jeden ze sług Tomickiego, a kilku, w tym również Rafał Konopacki, zostało rannych6. Obrażenia były chyba dość poważne, skoro stanem jego zdrowia interesowano się jeszcze w sierpniu roku następnego. Rafał, udając się z wizytą do ojca, zabrał
ze sobą listy od Tomickiego informujące między innymi o postępach toczącej się
sprawy z Zeifertami7. Była to pierwsza informacja o incydencie — przynajmniej
ze strony Tomickiego, która dotarła do wojewody pomorskiego, prawie z rocznym
poślizgiem, a odpowiedź Konopackiego musiała być dość emocjonalna, skoro we
wrześniu tego roku biskup słał kolejny list do ojca Rafała, zapewniając, że cały czas,
na ile pozwala na to jego stan duchowny i pełniony urząd, czuwa nad sprawą8.
Rafał Konopacki przebywał w Krakowie do początku 1539 roku, prawdopodobnie nadal na dworze Tomickiego, choć jest niewykluczone, że traf ł na dwór królewski. Wzorem brata Jana również był szykowany do kariery duchownej. W roku 1537
za wstawiennictwem królowej Bony otrzymał nominację na kanonię warmińską9.
Wstawiennictwo zostało poparte również papieskim listem polecającym, jednak okazja do jej objęcia pojawiła się dopiero dwa lata później, po śmierci kanonika Feliksa
Reicha. 3 marca 1539 roku Mikołaj Kopernik, jako prokurator Konopackiego, zwracał
się do biskupa Jana Dantyszka z prośbą o akceptację przejęcia dla Rafała wakującej
kanonii i prebendy10. Konopacki ubiegł w objęciu stanowiska późniejszego biskupa
warmińskiego Stanisława Hozjusza, który również zabiegał o tę kanonię11. Sprawa dla
Konopackich miała szczególne znaczenie, gdyż interesował się nią osobiście ojciec Rafała — Jerzy, wojewoda pomorski. Mikołaj Kopernik listownie informował wojewodę
o postępach w objęciu kanonii, a po akceptacji Dantyszka dziękował mu za zgodę12.
Konopacki nie wytrwał w stanie duchownym. Dotychczasowa literatura zakładała, że impulsem do porzucenia kanonii warmińskiej i stanu duchownego w ogóle
była propozycja objęcia podkomorstwa elbląskiego w kwietniu 1547 roku13. Jednak
już umowa podziału dóbr zawarta między braćmi Jerzym — kasztelanem gdańskim
i starostą świeckim oraz Rafałem i Łukaszem Konopackimi w Świeciu 16 listopada roku 1546 ani razu nie wspomina o Rafale jako duchownym14. Mało tego, Jerzy
dopuszczał tym aktem do dóbr, po przyszłej śmierci ich matki, ewentualne potomstwo obu braci. Niewykluczone jest również, że myśl o porzuceniu kanonii zrodziła
AT 16, 1, nr 51, przyp. 7.
AT 16, 2, nr 447.
8
Tamże, nr 495.
9
PSB 13, s. 551.
10
M. Biskup, Regesta Copernicana, nr 409, 410, 412.
11
Tamże, nr 410; T. Pawluk, Podstawy prawne objęcia biskupstwa warmińskiego przez Stanisława
Hozjusza, „Studia Warmińskie”, t. 16 [1979], s. 251.
12
M. Biskup, Regesta Copernicana, nr 417.
13
PSB 13, s. 551; SBPN 2, s. 438; Oracki, Słownik, s. 139; T. Borawska, Tiedemann Giese, s. 59.
Powyższe domysły bazowały na tym, że papież dopiero w czerwcu 1547 roku mianował następcę
Konopackiego do kanonii, nie zakładały jednak, że stołek mógł być przez jakiś czas nieobsadzony:
UBC 2, nr 982.
14
APTor, ASczan 7, s. 1–13. Dotyczy to tak wersji oryginalnej spisanej po niemiecku, jak i jej polskiej kopii.
6
7
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się w umyśle Rafała tuż po śmierci ojca w 1543 roku, gdy otworzyła się przed nim
perspektywa przejęcia części dóbr ojczystych.
Wraz ze zrzuceniem habitu rozpoczęła się kariera świecka Rafała. Na przełomie 1546 i 1547 zmarł podkomorzy chełmiński Michał Żelisławski. Śmierć Żelisławskiego uruchomiła serię nominacji. Na jego miejsce awansował dotychczasowy
podkomorzy malborski i starosta tucholski Fabian Cema, a zwolnione przez niego
miejsce zajął właśnie Rafał Konopacki15. Jako podkomorzy przysięgę złożył jednak
dopiero na kwietniowym sejmiku generalnym w Malborku16.
Kolejna okazja do awansu w drabinie urzędniczej Prus Królewskich pojawiła się już na początku 1549 roku. Tym razem przetasowania nastąpiły z powodu
śmierci kasztelana elbląskiego Jana Bażyńskiego w listopadzie 1548. Jego miejsce
na kasztelanii elbląskiej zajął dotychczasowy kasztelan gdański Jerzy Konopacki —
brat Rafała, a kasztelanię przejął Fabian Cema. Zwolnione po Cemie podkomorstwo
chełmińskie przypadło następnemu w kolejce — Rafałowi Konopackiemu17, choć
stany pruskie proponowały go jako kandydata do objęcia zwalnianego właśnie przez
Tiedemanna Giese stołka biskupa chełmińskiego18. Już z tytułem podkomorzego
chełmińskiego 30 stycznia roku 1549 został wraz z bratem powołany w skład komisji królewskiej, która miała odebrać przysięgę wierności nowemu królowi od poddanych biskupstwa warmińskiego19.
Ostatnim szczeblem kariery Rafała była kasztelania elbląska zajmowana dotychczas przez brata, Jerzego Konopackiego. Mianowanie nastąpiło w roku 1551
wraz z nominacją Jerzego na kasztelana chełmińskiego20.
W maju 1552 roku Rafał otrzymał zaproszenie na ślub Szymona Marycjusza
z Pilzna, kanclerza biskupa chełmińskiego Jana Lubodzieskiego, z mieszczką toruńską Anną Tenkówną21. Marycjusz traktował Lubodzieskiego, jak i braci Jerzego
i Rafała Konopackich jako swych protektorów w Prusach Królewskich. Kasztelan
elbląski wymówił się jednak rzeczywistą bądź zmyśloną gorączką22, chociaż doceniał wiedzę i wykształcenie Marycjusza. Bo choć sam był absolwentem uniwersytetu i dworzaninem kanclerza, w latach 1551 i 1552 skorzystał kilkukrotnie z jego
usług przy redagowaniu łacińskich listów do różnych osobistości23.
Rafał Konopacki dość regularnie uczestniczył w życiu politycznym prowincji.
Obok wspomnianego sejmiku z roku 1548, z całą pewnością był również na sejmiku generalnym w Malborku w maju 1556, gdzie w zastępstwie chorego kasztelana
gdańskiego Jana Kostki doręczył mandat królewski24. Na jesiennym sejmie piotr15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

UPKr, nr 218, 219, 573, 574.
Lengnich 2, s. 5.
UPKr, nr 220, 383, 384, 421, 422.
Lengnich 2, s. 29; PSB 13, s. 551.
MRPS 5, nr 295; T. Borawska, Tiedemann Giese, s. 248.
UPKr, nr 38, 384, 385.
Szymona Mariciusa z Pilzna korespondencja, nr 74.
Tamże, nr 75, 77; Szymona Mariciusa z Pilzna O szkołach, s. XXXI.
Szymona Mariciusa z Pilzna korespondencja, s. 255.
S. Bodniak, Z. Skorupska, Jan Kostka, s. 43.
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kowskim w roku 1558 — w duchu egzekucyjnym — powołano komisję do poprawy
prawa chełmińskiego, której członkiem został również kasztelan elbląski25. Wyznaczone na 30 listopada w Malborku zebranie faktycznie się odbyło, komisja prac
jednak nie ukończyła odkładając je do przyszłego sejmu26.
Uczestniczył również w sejmie egzekucyjnym piotrkowskim na przełomie 1562
i 1563 roku — wchodził w skład poselstwa Rady Pruskiej27. Sama egzekucja dóbr
raczej go nie dotknęła, mimo że był posesorem królewszczyzn Poledna i Poledzińskiego Dworu. Miał na nich dożywocie, a ponieważ nie zostawiał po sobie potomka
i tak nie miał kto ich po nim dziedziczyć. Dość żywo jednak interesował się tą problematyką. Zapewne w tej sprawie pisał w grudniu 1564 roku do biskupa warmińskiego Stanisława Hozjusza jako prezesa stanów pruskich z gorącą prośbą, by bronił
wolności ziem pruskich28.
Z całą pewnością brał udział we wrześniowym sejmie lubelskim 1566 roku,
gdzie był świadkiem kontraktu zawartego między swym szwagrem Jerzym Ostrowickim (Oleskim) i Piotrem Szpotem29. Po raz ostatni pojawił się na unijnym sejmie
lubelskim w roku 1569, gdzie wymieniony został wśród senatorów–uczestników30.
Gdzieś około 1550 roku kasztelan elbląski zmienił wyznanie i stał się gorliwym
wyznawcą luteranizmu. Za jego sprawą rozebrano drewniany kościół w Polednie
pod wezwaniem Wszystkich Świętych, f lię kościoła w Grucznie. Drzewo z rozbiórki przeznaczono do postawienia tamy na jeziorze31. Postawioną tamę odnotowała
również lustracja Prus Królewskich z tego roku32. Za jego też zapewne przyczyną
luteranizm objął również paraf ę w Chyloni i Redłowie pod Gdańskiem33.
25
Lengnich 2, s. 170; S. Bodniak, Z. Skorupska, Jan Kostka, s. 54: S. Bodniak mylnie zinterpretował
kasztelana elbląskiego jako Jerzego Konopackiego.
26
S. Bodniak, Z. Skorupska, Jan Kostka, s. 54.
27
W. Szczuczko, Sejmy koronne, s. 35, 41, 45, 68. Wcześniej — 30 września — uczestniczył w sejmiku generalnym w Grudziądzu, gdzie wybrano go posłem z ramienia Rady Pruskiej. Na sejmie zjawił
się jednak nieco później niż inni posłowie, bo dopiero 22 grudnia i wraz z innymi przedstawicielami
Prus Królewskich przebywał na nim do końca, czyli do 30 marca 1563 roku.
28
Stanislai Hosii ... epistolae 5, nr 432.
29
MRPS 5, nr 3483.
30
Źrzódłopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. X. Litewskiego. Część 3. Diariusz lubelskiego
sejmu unii. Rok 1569, Poznań 1859: Skład senatu Korony Polskiej i W. X. Litewskiego czasu sejmu
unii 1569.
31
Visitationes archidiaconatus Pomeraniae Hieronymo Rozrażewski Vladislaviensi et Pomeraniae
episcopo factae, curavit S. Kujot, Fontes 1–3, Toruń 1897–1899, s. 344.
32
Lustracja 1565, s. 178.
33
Tamże, s. 267, 482. Nie wiadomo, jaki związek mógł mieć Rafał Konopacki z Chylonią i Redłowem. Były to dobra królewskie, które wraz z Jasieniem, Cisową, Bysewem, Bastanowem i Kosowem stanowiły w miarę zwarty kompleks dóbr pod Gdańskiem, nigdy jednak nie przyjęły formy
starostwa. Pierwsze wzmianki o tym kompleksie sięgają końca XV w., gdy znajdował się w rękach
Krokowskich: Wawrzyńca i potem jego synów Jerzego i Jana. W 1511 roku dobra przejął kasztelan
elbląski Jan Wulkowski, który zmarł w 1515 roku. Po 1511 roku urywa się inforamcja o tych dobrach
i ponownie o ich dzierżawcach słyszymy dopiero w połowie wieku. W 1549 roku kompleks otrzymali
Jerzy i Tomasz Sokołowscy, synowie sędziego ziemskiego chełmińskiego Jerzego, a w 1553 roku król
rozciągnął ich prawo na dożywotnią dzierżawę. I rzeczywiście, pod koniec sierpnia 1570 roku dzierżawcami nadal byli Tomasz Sokołowski wraz z żoną Eufrozyną Bażyńską i oraz Barbara Brantówna,
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Studia, życie dworskie i w końcu kariera duchowna nie sprzyjały zainteresowaniu się gospodarowaniem na włościach. Sytuacja zmieniła się dopiero po śmierci
ojca, a najpewniej po rezygnacji Rafała ze stanu duchownego. Musiał zapewnić sobie podstawę dalszego utrzymania. Okazja nadarzyła się w listopadzie roku 1546
przy podziale majątku między braćmi. Rafał występował wówczas w imieniu własnym oraz jako opiekun nieletniego Łukasza. Sam był już ponadtrzydziestoletnim,
nieżonatym mężczyzną i dopiero zaczynał gospodarzyć na ziemi. W wyniku podziału ojcowizny starszy z braci — Jerzy oddał młodszym większość dóbr leżących
w powiecie świeckim i tczewskim: Konopat z folwarkiem i wsią, Skarszewo, Cieleszyński Młynek albo Biechowski Młyn i Suchostrzygi (Lawnaw) oraz królewszczyzny Poledno z Poledzińskim Dworem, a także posiadłości w ziemi chełmińskiej:
folwarki mirakowski i grodziński, Pluskowęsy (Plonskowice), Kuczwały (Conradswald) i Warszewice (Schlegelsdorf). Zrzekł się też prawa do spadku po matce. Oddał im nawet nabytą przez siebie część Biechowa34.
Główną siedzibą Rafała był zapewne rodzinny Konopat, bywał jednak od czasu
do czasu u matki w Mirakowie. Ona też w 1551 roku uczyniła go swym pełnomocnikiem do przekazania dóbr najmłodszemu z braci — Łukaszowi35. Zapewne mniej
więcej w tym czasie doszło do rozdziału niepodzielonego dotychczas majątku między Rafałem i Łukaszem, choć nie zachowały się żadne ślady takiego kontraktu.
Rafał pozostał przy dobrach w województwie pomorskim. W listopadzie roku 1555
bracia przeprowadzili niewielką korektę własności dóbr. Rafał dla wyrównania
wcześniejszych niesprawiedliwości w podziale dóbr oddał Łukaszowi wieś Cieleszyn w powiecie świeckim36.
Kolejna zmiana stanu posiadania kasztelana elbląskiego nastapiła już w lutym
1558 roku. Wtedy zawarł kontrakt z Piotrem Biechowskim i jego żoną Katarzyną, na mocy której posiadaną przez siebie część Biechowa w powiecie świeckim
wymienił na 3 i pół włóki w Objezierzu37. Niestety, lokalizacja miejscowości nie
została dokładnie sprecyzowana i nie wiadomo, czy chodziło o Objezierze w powiecie bytowskim czy pod Chojnicami. Miejscowość nie pozostała jednak chyba
zbyt długo w rękach Konopackiego, gdyż nie ma żadnej innej wzmianki o niej jako
własności Rafała lub jego spadkobierców.
wdowa po Jerzym Sokołowskim. Bracia Sokołowscy byli wnukami wspomnianego Jana Wulkowskiego. Ich matką, a żoną Jerzego, sędziego chełmińskiego, była Anna Wulkowska, córka tegoż Jana.
Najwidoczniej więc dobra te były najpierw dziedziczone przez Wulkowskich i następnie Sokołowskich. Ponieważ jednak wiadomo, że Sokołowskim nieobce były również nauki Lutra, jest całkiem
możliwe, że doszło do jakiegoś porozumienia między Rafałem a Sokołowskimi w kwestii sprowadzenia pastorów do tych posiadłości. MRPS 2, nr 1119, 1120; MRPS 3, nr 1455; MRPS 4, nr 539, 540,
9936; MRPS 5, nr 649, 4283, 4333, 6081.
34
APTor, ASczan 7, s. 1–4.
35
APTor, AmCh 2, k. 174–175v.
36
APByd, AmN 40, s. 365–366. Zgodnie z zapisem w Metryce Koronnej (MRPS 5, nr 8516) umowa
wpisana została jeszcze w księgach świeckich ziemskiej i ławniczej w 1558 i w tymże roku potwierdzona wpisem w Metryce. Wypis z księgi ławniczej nowskiej z 1555 roku został konf rmowany
w Metryce Koronnej w marcu 1559 roku (MRPS 5, nr 8647).
37
APByd, AmN 40, s. 478–480.
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Bodajże ostatnim kontraktem Rafała o dobra była umowa z ławnikiem ziemskim świeckim Rafałem Kosem, zawarta w czerwcu 1567 roku. Konopacki zamieniał część w Skarszewie na połowę jeziora i część ziemi między Małym i Wielkim
Biechowem Kosa38. Co ciekawe, po śmierci Rafała w Biechowie siedzieli już tylko
Piotr Biechowski i Rafał Kos39. Spadkobiercy kasztelana nie utrzymali tej części wsi.
Godne wspomnienia pozostały jeszcze wzajemne stosunki Rafała z braćmi.
O ile kontakty z młodszym bratem Łukaszem w świetle zachowanych materiałów
należy uznać za co najmniej poprawne, o tyle stosunki między nim a Jerzym trudno
nazwać wzorowymi. Od około 1560 roku prowadził Rafał proces z kasztelanem
chełmińskim, tym razem o prawo do jeziora Deczno leżącego na granicy dóbr starostwa świeckiego, będącego w rękach starszego z Konopackich, i jego dziedzicznych
dóbr Skarszewo. Proces był na tyle poważny, że nie udało się załatwić go w gronie
rodzinnym, a ponieważ jedna ze stron zarządzała dobrami królewskimi, dla rozstrzygnięcia sporu została powołana komisja królewska. Mimo że proces wszczęty
był prawdopodobnie z inicjatywy Rafała, komisja przychyliła się do zdania Jerzego,
czego młodszy z braci nie zaakceptował i jeszcze w roku 1565 prowadził „nielegalne” — zdaniem lustratorów — połowy na jeziorze40. Nie tylko jezioro Deczno było
kością niezgody między braćmi. Posiadłości Rafała ściśle przylegały do starostwa
świeckiego. Lustratorzy starostwa odnotowali, że Rafał blokował poddanym wsi
Przysiersk dostęp do łąk, zagarniając je do królewskiego również skądinąd Poledna.
Do tego postawił w Polednie tamę, która zalewała resztę niezajętych przez siebie
łąk41. Podobnie postępował również z poddanymi wsi Sulnowa, zajmując im dobytek, gdy próbowali wejść na pastwiska42.
Innym sporem prowadzonym w tym czasie przez obu braci był proces o przywileje do dóbr Konopat, Poledno, Poledziński Dwór, Cieleszyn i Skarszewo — a więc
dóbr znajdujących się w rękach Rafała — których Jerzy nie chciał zwrócić bratu43.
Jako gospodarz kasztelan elbląski zbierał od lustratorów same pochwały (z wyjątkiem sporów ze starostwem świeckim). Dzierżawione Poledno i Poledziński
Dwór podniósł z niczego. Przejmując je jako nieosiadłe, wybudował tu dwór, przekopał stawy i łąki bielne, doprowadzając do ich osuszenia, oraz wystawił karczmę44.
Rafał nigdy się nie ożenił i nie pozostawił po sobie potomstwa. Cały zgromadzony
przez siebie majątek odziedziczyli bratankowie — dzieci Jerzego i Łukasza Konopackich.
Zmarł zapewne w roku 1569, gdyż wtedy znajdujemy również następcę
na jego urzędzie — Adama Mikołaja Walewskiego45. Jeśli założyć, że uczestniczył
38
39
40
41
42
43
44
45

APTor, ASczan 12, s. 1–3.
ŹrDz 23, s. 190.
APTor, ASczan 9, s. 11–21, 31–39, 51–52; APTor, ASczan 129, s. 26–27; Lustracja 1565, s. 179.
Lustracja 1565, s. 178.
Tamże, s. 179.
APTor, ASczan 9, s. 47.
Lustracja 1565, s. 223.
UPKr, nr 386.
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w całym sejmie lubelskim, to jego śmierć nie mogła nastąpić przed sierpniem
tego roku, w czasie trwania obrad sejmowych, gdyż z całą pewnością zostałaby
odnotowana.
Rejestr poborowy z 1570 roku (spis wsi powiatu świeckiego sporządzono prawdopodobnie we wrześniu) już go nie wymienił. W Konopacie odnotował natomiast
jego szwagierkę Annę z Kostków, wdowę po Jerzym Konopackim, kasztelanie chełmińskim i staroście świeckim46, prawdopodobnie sukcesorkę (wraz z dziećmi) majątku po kasztelanie elbląskim.
Miejsce jego pochówku jest nieznane.

46

ŹrDz 23, s. 185.

IV.4 Maciej († przed 1546)
Maciej jest najmniej znanym synem wojewody pomorskiego Jerzego i Magdaleny Peckaw. W zasadzie istnieje dziś tylko jedna zapiska wspominająca tę postać.
Jest nim wpis w metryce uniwersytetu w Wittenberdze z 1539 roku, gdzie widnieje
jako: „Matthias Aconopat Suecensis Prussiae”1. Wydaje się słuszne przypuszczenie
M. Pawlaka, że był on młodszym bratem Jana i Rafała2. Nie znajdujemy w owym
czasie innych właścicieli Konopatu w powiecie świeckim, jak tylko Jerzego i później jego synów. Macieja w Wittenberdze wspomina również H. Freytag3, jego identyfikacja jest jednak nieprecyzyjna. O ile właściwie przypisał go do ojca, to samego
Macieja pomylił z innym o tym imieniu z następnego pokolenia wojewodą i biskupem chełmińskim.
Maciej musiał umrzeć wkrótce po wpisie na uniwersytecie, ponieważ nie uczestniczył już w podziale majątku między braćmi w roku 1546, gdzie w zapisie byli wymienieni wszyscy (żyjący) synowie zmarłego Jerzego, nawet nieletni Łukasz.
Inną możliwością, hipotezą, której nie da się jednak potwierdzić, jest to, że Maciej jest nikim innym jak właśnie opisywanym poniżej Łukaszem, który pasowałby
nawet wiekowo do Macieja, a o którego edukacji nie mamy żadnych informacji.

Album Vitebergensis I, s. 175.
M. Pawlak, Studia uniwersyteckie, s. 85, przyp. 6.
3
H. Freytag, Die Preussen auf der Universität Wittenberg und die nichtpreussischen Schüler Wittenbergs in Preussen von 1502 bis 1602, Leipzig 1903, s. 37.
1
2
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IV.5 Łukasz († 1570) (linia na Mirakowie)
Łukasz był najmłodszym z synów Jerzego i Magdaleny Peckaw. Ponieważ w rodzinie to imię dotychczas nie występowało, należy przypuszczać, że otrzymał je
na cześć wielkiego patrona i opiekuna ojca i stryja, biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrodego. Istnieje też pewne prawdopodobieństwo, że biskup mógł chrzcić
najmłodszego syna Jerzego lub być nawet jego ojcem chrzestnym. Łukasz urodził
się między 1521 a 1526 rokiem, gdyż w 1546, gdy stawał wraz ze starszymi braćmi
do podziału dóbr po śmierci ojca, był jeszcze — jak sam o sobie mówił — „nieustny
i albo lat zupełnych nie mam”, czyli nie osiągnął jeszcze 25. roku życia1. Nie zachowały się żadne wzmianki o wykształceniu, jakie mógł odebrać Łukasz. Niewątpliwie był piśmienny, a podpisy, które składał pod własną pieczęcią, były pisane ręką
pewną i wprawną.
Nie mamy niemal żadnej informacji o działalności publicznej Łukasza. Nie
pełnił żadnych urzędów ziemskich, tym bardziej senatorskich. Uczestniczył jednak w życiu sejmikowym. W maju 1564 roku był jednym z trzech przedstawicieli
szlachty ziemi chełmińskiej na sejmiku generalnym w Malborku2, a w roku 1569
na sejmiku styczniowym w Wąbrzeźnie został wybrany jednym z posłów na sejm
lubelski, w którym uczestniczył3.
W wyniku zawartego w Świeciu wspomnianego porozumienia z 1546 roku doszło do podziału majątku ojcowskiego na dwie części, z której jedna przypadła Jerzemu, a druga wspólnie braciom Rafałowi i Łukaszowi, ten ostatni jako nieletni nie
mógł jeszcze samodzielnie zarządzać majątkiem. Młodsi bracia otrzymali Konopat z folwarkiem i wsią, Poledno z Poledzińskim Dworem, Skarszewo (Carszewo),
Cieleszyński Młynek albo Biechowski Młyn i Suchostrzygi (Lawnaw), czyli dobra
leżące w powiatach świeckim i tczewskim oraz folwarki: mirachowski i grodziński,
Pluskowęsy (Plonskowice), Kuczwały (Conradswald) i Warszewice (Schlegelsdorf)
w ziemi chełmińskiej. Przypaść im miały także wszelkie ruchomości i klejnoty oraz
części po matce, gdy już umrze. Jerzy odstąpił również braciom nabytą przez siebie
od Krzysztofa Osieczkowskiego część w Biechowie4.
Nie wiadomo, kiedy Rafał i Łukasz podzielili się majątkiem. Na pewno jednak
w październiku 1551 roku matka odstąpiła na rzecz najmłodszego syna z Mirakowa
folwark Grodno (Greden) oraz wsie Pluskowęsy, Warszewice i części w Kuczwałach5. Łukasz musiał zatem być już z całą pewnością pełnoletni. Warunkiem otrzymania dóbr od matki było jej dożywotnie utrzymanie w Mirakowie i tak też się
APTor, ASczan 7, s. 1–13. W sumie zachowały się trzy egzemplarze tej umowy. Dwa jednobrzmiące, sporządzone w języku niemieckim (oba oryginały opatrzone pieczęciami braci) oraz XVII–
wieczna kopia w języku polskim, zgodna w treści z niemieckimi wersjami.
2
W. Szczuczko, Sejmy koronne, s. 172.
3
S. Bodniak, Z. Skorupska, Jan Kostka, s. 225.
4
APTor, ASczan 7, s. 1–4.
5
APTor, AmCh 2, k. 174–175v; H. Maercker, Geschichte der ländlichen Ortschaften und der drei
kleineren Städte des Kreises Thorn in seiner früheren Ausdehnung vor der Abzweigung des Kreises
Briesen i. J. 1888, Danzig 1889–1890, s. 260, 328, 377, 452.
1
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stało. Magdalena zamieszkała przy najmłodszym synu, a ostatnia o niej wzmianka
pochodzi z roku 1552.
Rezultatem podziału dóbr między braci było stworzenie dwóch w miarę zwartych kluczy dóbr po obu stronach Wisły. Łukasz przejął dobra leżące w ziemi chełmińskiej i połączył je zapewne z tymi, z których ustąpiła matka. Energicznie też
przystąpił do ich kumulacji. Już w kwietniu roku 1552 zawarł umowę z braćmi
Krzysztofem i Michałem Napolskimi (vom Felde), którzy reprezentując dwóch pozostałych braci — Karola i Jana odstąpili Łukaszowi kolejną niewielką część Kuczwał na tzw. wyderkauf za 700 grzywien6.
W 1555 roku doszło do kolejnej umowy między Rafałem i Łukaszem Konopackimi. Na jej mocy starszy z braci, świadom niesprawiedliwości, jaką uczynił
bratu przy podziale dóbr, pragnąc ją wyrównać, przekazał drugiemu wieś Cieleszyn
w powiecie świeckim7. Tym samym Łukasz otrzymał po raz pierwszy dobra po lewej stronie Wisły, leżące w bezpośredniej bliskości gniazda rodowego.
Główna siedziba Łukasza — Mirakowo graniczyła z dobrami kapituły i biskupów chełmińskich. W końcu doszło do sporu granicznego między kapitulnym Morczynem (dziś Morczyny) a Mirakowem i Grodnem Konopackiego. Dla załagodzenia
konf iktu w marcu 1560 roku zostali powołani rozjemcy. Stronę kościelną reprezentowali kanonicy Bartłomiej i Sykstus Plemięccy oraz Marcin Laubichius. Łukasz
powołał ze swej strony wojewodę malborskiego Achacego Cemę (swego teścia) oraz
Szczęsnego Mełdzyńskiego (Felix von Alden), miecznika chełmińskiego i Macieja Rychnowskiego, ławnika ziemskiego chełmińskiego. Nadzór nad stronami miał
sprawować wojewoda chełmiński Jan Działyński wraz z przynajmniej dwójką indygenów pruskich. Rozjemcy mieli rozpocząć swą pracę w maju8. Niestety, nie znamy
rezultatu pracy komisji, niewątpliwie jednak nie doszło do ostatecznej ugody. Sprawa ciągnęła się przez w sumie 10 lat, a ostateczne ustalenie granic nastapiło dopiero
w paździeniku 1569 roku, już przy całkiem innym składzie komisji, której tym
razem przewodniczył sędzia ziemski chełmiński Michał Bajerski9.
Łukasz Konopacki ożenił się ok. 1550 roku z Heleną Cemówną, córką wojewody malborskiego Achacego i Heleny von Powersche. Miał z nią sześcioro dzieci,
synów: Achacego, Jerzego, Łukasza i Fabiana oraz córki Helenę i Katarzynę10.
Ślub z córką przedstawiciela jednego z najznamienitszych rodów pruskich przysporzył Łukaszowi kilku wpływowych szwagrów osiadłych w obu częściach Prus.
Byli nimi bracia Heleny: Krzysztof — starosta pasłęcki, Achacy młodszy — wojewoda pomorski (nota bene mąż Radziwiłłówny) oraz Fabian — również późniejszy wojewoda malborski, a także mężowie jej sióstr: Piotr von Dohna — starosta
APTor, AmCh 2, s. 183–183v.
APByd, AmN 40, s. 365–366. Treść tego dokumentu jako wielokrotny transumpt znalazła się również w Metryce Koronnej: AGAD, Metryka Koronna, MK 95, k. 27v–29v.
8
UBC 2, s. 897.
9
Tamże, s. 916.
10
Dachnowski wspomina tylko o trzech synach i jednej córce, pomijając Achacego i Katarzynę. Niesiecki w swym herbarzu zweryf kował ustalenia Dachnowskiego, uzupełniając liczbę dzieci o jeszcze jedną córkę, Dachnowski, Herbarz, s. 71; Niesiecki, Herbarz, 5, s. 208–209.
6
7
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IV.6 Zof a

Morąga, Szczęsny Stange Mełdzyński — miecznik chełmiński, Jan Plemięcki —
starosta kowalewski, Anton von Borcke i Hans von Preuck — burgrabia brandenburski. W tym towarzystwie tylko Konopacki nie sprawował żadnego urzędu,
jednak stanowiska jego ojca i braci również stawiały go wysoko wśród elit ówczesnych Prus Królewskich.
Według herbarzy Łukasz Konopacki zmarł w roku 1570. Musiało to nastąpić
jeszcze przed końcem czerwca tego roku, gdyż nie został wymieniony w spisach
poborowych województwa, a w Mirakowie, głównym majątku, rezydował już jego
najstarszy syn Achacy11. Żaden z heraldyków nie podał miejsca pochówku.
Helena przeżyła męża przynajmniej o 10 lat i zmarła przed 12 września
1581 roku12.

11
12

ŹrDz 23, s. 45.
APTor, AmT, Kat. II, IX–11, k. 180v–181v.

IV.6 Zof a (* ok. 1515 — † 31 V 1593), ż. Jerzego Oleskiego
Zof a była najstarszą z córek Jerzego, wojewody pomorskiego, i Magdaleny Peckaw.
Zgodnie z napisem na płycie epitaf jnej urodziła się ok. roku 1515, a przed ukończeniem dziewiętnastego roku życia została wydana za Jerzego Oleskiego z Ostrowitego (wsi leżącej na północ od Nowego nad Wisłą), późniejszego podkomorzego
malborskiego i kasztelana chełmińskiego1. Olescy wywodzili się z Oleśnicy w powiecie kcyńskim2, jednak wbrew biogramom nie Jerzy był protoplastą pruskiej linii
rodu, lecz jego ojciec Maciej, którego w Prusach spotykamy już w 1513 roku3. Obaj
zresztą utrzymali swe dobra również poza Prusami. Jerzy w Ostrowitem wybudował pałac, a w pobliskim Pieniążkowie kościół, gdzie spoczął po śmierci wraz
z małżonką4.
Pierwsza pośrednia wzmianka o związku małżeńskim Zof i z Oleskim pochodzi
z 1534 roku, gdy w jednym z aktów Jerzy Oleski nazwany został zięciem Jerzego
Konopackiego, wojewody pomorskiego5. Ponieważ nie znamy żadnych kontraktów
i zapisów, które świadczyłyby o tym, że Olescy weszli w posiadanie dóbr znajdujących się wcześniej w rękach Konopackiego, należy przypuszczać, że jedynym wianem Zof i była suma pieniężna, która musiała być wystarczająca.

UPKr, nr 39, 577.
PSB 23, s. 749–750.
3
Księga ławnicza miasta Nowego, nr 871.
4
Dachnowski, Herbarz, s. 102–103. Wbrew temu, co przekazuje Dachnowski, herbem Oleskiego był
„pełny” Grzymała, a nie „Grimalius Castratus”. Świadczy o tym tak płyta samego Jerzego w kościele
pieniążkowskim, jak i portret trumienny z kartuszami jednego z jego potomków w tymże kościele.
5
APByd, AmN 39, s. 96.
1
2
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15. Epitaf um Jana i Zof i z Konopackich Oleskich
w kościele paraf alnym w Pieniążkowie k. Nowego nad Wisłą
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IV.7 Elżbieta

Z małżeństwa z Jerzym Oleskim Zof a urodziła przynajmniej troje dzieci, syna
Jana, późniejszego podkomorzego pomorskiego, a następnie koronnego6, oraz córki:
Elżbietę, żonę Jerzego Czarlińskiego7 i nieznaną z imienia pannę8.
Według inskrypcji na płycie nagrobnej małżonków w kościele pieniążkowskim
Zof a zmarła 31 maja 1593 roku, ponad ćwierć wieku po swym mężu. Nie wyszła
ponownie za mąż, zarządzając prawdopodobnie samodzielnie dobrami w Prusach,
gdy tymczasem jej jedyny syn Jan służył na dworze królewskim. Ostatnią wzmianką źródłową o Zof i za jej życia było odstąpienie od praw do dóbr po zmarłym bracie
Rafale — kasztelanie elbląskim na rzecz bratanków, synów Łukasza9.
Płytę obojga z ich pełnymi postaciami, herbami ojczystymi i macierzystymi
oraz inskrypcją ufundował ich jedyny syn Jan10. Napis głosi:
Magnif co Domino Georgio Olieski in Ostrowite Haeredi, Castellano Culmensi, qui
anno 1567 die 29 Iuly hoc ex saeculo in Christo secessit aetatis suae 67 hic Augusti
sepulto et Magnif cae Dominae Sophiae A Conopat Olieska Castellanidi Culmensi
quae anno 1593 die 31 May obyt aetatis suae 78 et hic sepultae 2 die Novembris
parentibus desideratissimis Generosius Ioannes Olieski f lius illorum moestus post
templum anno 1592 proprys sumptibus aedif catum anno 1698[?] die 11 February
posuit.
Dachnowski, Herbarz, s. 103; PSB 23, s. 748–749. Autor biogramu w PSB pomylił dwóch Janów,
przypisując Konopackiej jako syna kuchmistrza nadwornego koronnego i starostę bierzgłowskiego.
7
Tamże.
8
Dachnowski, Herbarz, s. 103, Niesiecki, Herbarz, 7, s. 73.
9
APByd, AmN 42, s. 390–392.
10
M. Smoliński utrzymuje, że płyta ta, podobnie jak i inne Konopackich, powstała w warsztacie jednego z najsłynniejszych gdańskuch rzeźbiarzy — Abrahama van der Blocke: M. Smoliński, Willem
i Abraham van der Blocke a zagadnienie autorstwa nagrobków Konopackich, „Ikonotheca” nr 17,
2004, s. 97–98.
6

IV.7 Elżbieta († po 29 III 1558)
Elżbiety, córki Jerzego i Magdaleny Peckaw, nie wspominają żadne herbarze. Informacje źródłowe również są bardzo skąpe. Wiadomo, że była drugą w kolejności córką i jeszcze przed śmiercią ojca została wydana za mąż. Wspominała o tym
dwukrotnie sama Magdalena w 1550 roku przy zabezpieczaniu swej najmłodszej
córki, jeszcze panny, Katarzyny: „[...] damyt yn kommenden czeiten ader nach yhren abgange czwischen yren eydemen ader tochtermennern [...]” oraz „[...] yre czwo
tochter, fraw Zophia und fraw Elisabeth, welche noch bey yres heren gemahel, seliger her Georg von Conopath pomerellische woywodt auffe Schwetz hauptmann
leben ausgeben und allenthalben entscheiden sein”1. Niestety, nazwisko męża nie
1

APTor, AmCh 2, k. 164v–165v.
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dotrwało do naszych czasów, choć wiadomo z tego aktu, że była jeszcze w związku
w czasie, gdy powstawała ta zapiska.
Dwa kolejne i ostatnie zarazem akty wspominające Elżbietę pochodzą z roku
1558. Pierwszym z nich jest spisany w Ostrowitem 3 stycznia testament tejże, sporządzony w obecności urzędników nowskiego sądu ławniczego, Jana Bochlińskiego,
ławnika powiatu tczewskiego, oraz Jerzego Konopackiego, kasztelana chełmińskiego i starosty świeckiego, występującego również w imieniu siostry Zof i, dziedziczki dóbr, w których przygotowywano akt2. Testament milczy jednak o małżonku,
a obdarowanymi w nim było wyłącznie rodzeństwo Elżbiety oraz klasztor benedyktynek chełmińskich. Wiadomo również, że przebywała w dobrach swej siostry
Zof i, może mieszkając w nich już od dłuższego czasu.
Jedyną osobą wymienioną w testamencie, a niezwiązaną z rodziną, był Melchior Mortęski, wówczas podkomorzy pomorski, który dłużny był Elżbiecie 1 000
guldenów, a więc kwotę identyczną, jaką przeznaczyła jej matka na wiano najmłodszej z sióstr — Katarzyny. Możemy tylko domniemywać, że może to być ślad
związku z Mortęskimi. Sam Melchior był wówczas żonaty z Elżbietą Kostkówną
i raczej nie mógł być brany pod uwagę jako potencjalny małżonek Konopackiej,
lecz miał brata Ludwika, o którym są bardzo skąpe informacje. Wiadomo, że żył
jeszcze w 1558 roku, a więc gdy Elżbieta sporządzała testament. Co ciekawe, dwa
tygodnie po jego spisaniu (18 stycznia) w Lubawie Ludwik przekazał Melchiorowi
całą grupę posiadłości położonych w powiecie świeckim i w ziemi chełmińskiej,
a zatem w bezpośredniej bliskości dóbr Konopackich3. Nie znamy też jego potencjalnej małżonki.
Drugi dokument wystawiono 29 marca tego roku, a Elżbieta osobiście stawiła
się przed nowskim sądem ławniczym, zmieniając treść testamentu4.
W świetle tych aktów sprawa wydaje się co najmniej dziwna. Wiadomo,
że w momencie sporządzania testamentu Elżbieta nie była już w związku, nie miała
też z niego żadnych dzieci. Fakt pominięcia tej informacji w obu aktach — w żadnym z nich nie występuje jako wdowa — raczej sugeruje rozwód, i to byłby powód
nie tyle ukrycia informacji, co zignorowania faktu wcześniejszego małżeństwa.
APByd, AmN 40, s. 466–469.
MRPS 5, nr 8223. Nadanie objęło dobra Gross Czoppel, Czyckow, Byale, Pestwynn, Buczakowicze
et Liubocz w powiecie świeckim oraz Mortanngen, Rakowicz, Leynowicz, Luckaw, Thanschenn (?)
oraz prawa do dworu Enngelsberg.
4
APByd, AmN 40, s. 488–494.
2
3

IV.8 Katarzyna († przed 3 X 1581), ż. Krzysztofa Kostki
Najmłodszą córką Jerzego i Małgorzaty Peckaw była Katarzyna. Zapewne urodziła
się już w latach 30. XVI wieku i w marcu 1550 roku, gdy matka zostawiała dyspozycje synom w sprawie jej uposażenia, była zapewne nastoletnią panną. Jako wyprawę
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IV.9 N. córka

matka zapisała jej 1 000 zł z dodatkami, zobowiązując swych synów do wypłaty powyższych sum1. Zapewne jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego,
nie później jednak niż na początku kwietnia, Katarzyna została wydana za mąż za
Krzysztofa ze Sztembarku Kostkę, późniejszego wojewodę pomorskiego i starostę
golubskiego i kościerskiego, syna Stanisława wojewody chełmińskiego i Elżbiety
von Eulenburg2. 29 kwietnia 1551 roku przed księgami ławniczymi malborskimi
stawił się wojewodzic pomorski Krzysztof Kostka wraz z żoną Katarzyną z jednej strony oraz brat Katarzyny Jerzy, reprezentujący matkę i braci, w celu rozliczenia wypłaconego posagu po zawartym ślubie3. Tym samym między rodzinami
zadzierzgnięte zostały ściślejsze więzy. Cztery lata wcześniej przecież tenże Jerzy
Konopacki, brat Katarzyny, poślubił Annę Kostkę — siostrę Krzysztofa.
Ze strony Kostków przygotowania do uposażenia Krzysztofa podjął ojciec już
w roku 1549, wystarawszy się u króla o przywilej dożywocia na królewskich dobrach leżących na Żuławie Wiślanej: Schonebergk, Ladekop, Orlow i Thuge4.
Na podstawie rodzinnej umowy z 1557 roku Krzysztofowi przypadło starostwo
golubskie, na którym król następnie zapisał mu 8 000 guldenów pożyczonych przez
Krzysztofa na wojnę inf ancką5. Od tego czasu zamek golubski stał się główną siedzibą Kostki oraz domem dla całej rodziny.
Ze związku z Krzysztofem Kostką narodziło się siedmioro dzieci: czterech synów oraz trzy córki. Synami byli: Stanisław — późniejszy podskarbi pruski, Jerzy — późniejszy podskarbi pruski i wojewoda malborski, Krzysztof — późniejszy
kasztelan biecki oraz Jan — późniejszy opat oliwski. Córki: Katarzyna — żona Jana
de Roszki Trzebuchowskiego, Zof a — żona Stefana Batorego oraz Anna — benedyktynka chełmińska i ksieni jarosławska6.
Katarzyna zmarła przed 3 października roku 15817.
APTor, AmCh 2, k. 164v–165v. Akt sporządzono 19 marca.
PSB 14, s. 350–351. Autor biogramu podał, że Kostka urodził się ok. 1530 r. Datę tę należy jednak
przesunąć o kilka lat do ok. 1525 roku, gdyż już w 1549 roku ojciec wystarał się o nadania ziemskie
dla Krzysztofa, a ten musiał już być pełnoletni zgodnie z prawem chełmińskim, czyli osiągnąć 25 rok
życia. Patrz: Z. Zdrójkowski, Korektura pruska — jej powstanie, dzieje oraz jej rola w historii polskiej
jurysdykcji i myśli prawniczej (1598–1830), „Czasopismo Prawno–Historyczne” 13, 1961, z. 2, s. 123.
3
APGd, 508/1332,s. 98–102.
4
MRPS 5, nr 235.
5
Czaplewski, Senatorowie, s. 86.
6
PSB 14, s. 351.
7
APTor, AmT, Kat. II, IX–11, k. 115.
1
2

IV.9 N. córka, ż. Lubodzieskiego
O istnieniu jeszcze jednej córki Jerzego, wojewody pomorskiego, i Małgorzaty Peckaw mamy wyłącznie dowody pośrednie, ponieważ jednak pochodzą z dwóch niezależnych źródeł, należy wziąć je pod uwagę. Ostatnią z córek Konopackiego miała
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być żona Mikołaja z Lubodzieża Lubodzieskiego, ławnika ziemskiego świeckiego,
matka biskupa Jana Lubodzieskiego.
Pierwszym ze źródeł sugorującym jej istnienie miałby być kopiariusz korespondencji Szymona Marycjusza, kanclerza biskupa Lubodzieskiego, w którym
obok listów samego kanclerza i do niego skierowanych znalazły się również listy
pisane przez Marycjusza na zamówienie innych. Te ostatnie nie zostały wydane
drukiem, choć krótkie streszczenie znalazło się w komentarzu do edycji1. Z niego
dowiadujemy się, że w swych listach biskup Lubodzieski nazywa Konopackich:
Jerzego II, Rafała i Łukasza, synów Jerzego i Magdaleny Peckaw, swymi braćmi.
I rzeczywiście, wielokrotnie gdy Lubodzieski odwoływał się w listach do wspomnianych, znalazło się w nich takie sformułowanie. Przykładem może być list
biskupa do podkanclerzego koronnego Jana Ocieskiego, w którym już na wstępie
pisze: „Cum Dominus castellanus culmensis frater et amicus meus singularis [...]”2.
Podobną formułę zawarł biskup w liście do Gabriela Grabowieckiego3, natomiast
w piśmie do mieszczan chełmińskich braćmi swymi nazwał jednocześnie Jerzego i Rafała Konopackich oraz Wacława Lubodzieskiego, swego faktycznego brata
rodzonego: „[...] Generosos Dominum Georgium a Conopath, castellanum culmensem et Raphaelem a Conopath, castellanum elbigensem, ac Dominum Venceslaum
Liubodzieski iudicem districtus svecensis fratres nostros”4. O Łukaszu jako swym
bracie wspomniał w liście do wojewody malborskiego Achacego Cemy, teścia Łukasza: „[...] mea propinquitas cum Domino Luca a Conopath fratre meo, genero
M.D. vestrae”5. Podobnie też w dokumencie mówiącym o sporze granicznym między wsią Morczyn należącą do kapituły chełmińskej a Mirakowem Łukasza6.
Niemalże identyczne zwroty nieobce były również drugiej stronie. Jerzy Konopacki w liście do Ocieskiego również nazwał Lubodzieskiego swym bratem: „Simon Maricius Pilsnensis, Reverendissimi Domini Episcopi Culmensi, fratris mei
secretarius”7.
Wątpliwości budzą jednak inne, niemożliwe dziś do wyjaśnienia informacje,
jak chociażby fakt, że biskup Lubodzieski swym bratem nazywa również kanonika
warmińskiego, lekarza Fabiana Emericha8.
I w zasadzie takie dowody można byłoby uznać za niewystarczające, gdyż zwroty mogły równie dobrze odnosić się do braterstwa w obrębie stanu szlacheckiego,
gdyby nie inne źródło informacji uwiarygadniające w pewnym stopniu poprzednie. Jest nim epitaf um rodziny Kosów: Mikołaja i jego żony Justyny z Konarskich
w katedrze oliwskiej, na którym znajduje się osobliwy program heraldyczny. Składa
1
2
3
4
5
6
7
8

Szymona Mariciusa z Pilzna korespondencja, s. 251.
Biblioteka Diecezjalna w Pelplinie, rkps 292 (9), k. 7.
Tamże, k. 32.
Tamże, k. 44, 44v. Podobnie zresztą w następnym liście do kapituły chełmińskiej.
Tamże, k. 102.
UBC 2, s. 897.
Biblioteka Diecezjalna w Pelplinie, rkps 292 (9), k. 123.
Tamże, k. 49.
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V.1 Jerzy III

się na niego łącznie osiem herbów, cztery odnoszące się do rodziny Kosów i cztery
do Konarskich. Interesująca dla nas jest sekwencja herbów Kosów, na którą złożyły
się kolejno herby: Trzy Pasy (Kosów) — ojczysty, Nałęcz (Lubodzieskich) — macierzysty, nieznany (Krupockich?) — babki ojczystej i Odwaga (Konopackich) —
babki macierzystej. Z sekwencji tej wynika, że matką Lubodzieskiej była jakaś
Konopacka. Całkiem nieźle wpasowuje się ona w chronologię. Mikołaj Kos, zgodnie z inskrypcją epitaf jną urodził się w 1539 roku. Jego matka mogła urodzić się
więc około 1520 roku lub nieco później. Wiadomo, że ślub Jerzego Konopackiego
i Magdaleny Peckaw nastąpił przed 1507 rokiem. Nieznana córka, by wpasować się
w ten łańcuszek, musiała zatem być najstarszym z dzieci wojewody pomorskiego.
Lubodzieska musiałaby być jednocześnie nieznaną siostrą biskupa chełmińskiego
Jana Lubodzieskiego.
Założenie istnienia związków między rodzinami Lubodzieskich i Konopackich
mogłoby tłumaczyć jeszcze inne zdarzenia z historii obu rodzin w tym pokoleniu.
Pierwszym z nich są studia przyszłego biskupa oraz Macieja Konopackiego, kolejnego syna Jerzego, wojewody pomorskiego, w Wittenberdze. Jan pojawił się na tamtejszym uniwersytecie w grudniu 1538 roku, natomiast już w przyszłym 1539 roku,
po kwietniu, tu został odnotowany również Maciej9. Konopaccy mogli sprawować
opiekę nad, być może osieroconym, krewniakiem (ostatnia wzmianka o Mikołaju,
ojcu Jana pochodzi z 1526 roku), wysyłając go na studia, a zaraz po nim Jerzy mógł
przysłać również własnego syna.
Również zastanawiające jest to, że po rezygnacji Rafała Konopackiego z kanonii
warmińskiej jego następcą od 3 czerwca 1547 roku został właśnie Jan Lubodzieski10.

9
10

Album Vitebergensis, 1, s. 173, 175.
PSB 17, s. 621.

Linia na Konopacie i Rynkówce
V.1 Jerzy III (* ok. 1547 — 8 IX 1604), kasztelan chełmiński
Jerzy III1 był najstarszym synem Jerzego II, kasztelana chełmińskiego, i starosty świeckiego i Anny Kostkówny. Data jego narodzin nie jest znana. Współczesne biogramy podają rok 1550, jednak wszystko na to wskazuje, że należałoby ją
przesunąć przynajmniej o 3 lata wcześniej. Wiadomo, że jego rodzice z całą pewnością byli już małżonkami we wrześniu 1546 roku2. Jerzy mógłby więc urodzić się
w roku 1547. Korekta daty podanej w biogramach jest rzeczywiście niezbędna, gdyż

1
2

Biogramy: PSB 13, s. 548–549; SBPN 2, s. 436.
APGd, 508/1331,s.383–387.
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ok. 1550–1551 rodził się już trzeci z kolei syn Jerzego i Kostkówny — Maciej, który
obejmując w roku 1611 stolec biskupa chełmińskiego — jak przekazuje kronika —
wchodził w siódme dziesięciolecie życia3.
Pierwsza wzmianka o pierworodnym kasztelana chełmińskiego pochodzi już
z 1550 roku. Wtedy bowiem ojciec wystarał się dla niego o dożywocie na starostwie świeckim. Co prawda nie zostało podane jego imię, lecz niewątpliwie chodziło
tu właśnie o Jerzego4.
Nie zachowały się żadne przekazy o jego wykształceniu. Informacja w biogramie Jerzego opracowanym przez T. Orackiego, jakoby ten w roku 1569 studiował
na uniwersytecie w Wittenberdze, w rzeczywistości odnosi się do jego brata stryjecznego, również Jerzego, syna Łukasza5. W tym czasie syn kasztelana chełmińskiego z całą pewnością przebywał na dworze Zygmunta Augusta jako dworzanin.
We wrześniu 1568 roku król obdarował go szeregiem drobnych królewszczyzn.
Otrzymał wówczas Rudno i Lignowy odłączone od starostwa gniewskiego, Łopatki
i Poledno w starostwie świeckim i Wałycz w kowalewskim6. Prawdopodobnie wtedy również otrzymał nadanie na Straszewo, Trzciano i Mikołajki wydzielone ze starostwa sztumskiego, choć przywilej na te trzy ostatnie wsie nie wiadomo dlaczego
pochodzi dopiero z sierpnia 1571 roku7. Z całą pewnością jednak były one w rękach
Konopackiego już w roku 1569, gdyż w roku następnym odprowadzał z tych dóbr
kwartę8. Informację tę potwierdza również lustracja z 1570 roku9.
Jerzy Konopacki na dwór królewski mógł traf ć jeszcze za życia ojca, czyli
przed rokiem 1566. Dworzaninem nazywany jest w 1568, jednak już w 1570 roku
widnieje przy nim tytuł trukczaszego KJM10 (czyli stolnika), a w roku następnym
dworzanina i stolnika królewskiego (aulicus et dapifer regis)11. Być może właśnie
osobista służba Konopackiego przy stole królewskim owocowała tymi wszystkimi
nadaniami. Królowi służył zapewne aż do jego śmierci w roku 1572, choć potwierdzenie pełnienia funkcji trukczaszego mamy tylko w 1571 roku12. Bez tytułu występował już przy kolejnym zachowanym kwicie kwarcianym z roku 157413.
Jak szybko zgromadził Jerzy królewszczyzny, tak równie szybko zaczął je tracić.
Rok po uzyskaniu tenut na skutek egzekucji dóbr odebrano mu dzierżawę lignowską
i Łopatki. Obie traf ły w ręce przedstawiciela szlachty wielkopolskiej — Stanisława Przyjemskiego. Wraz z nastaniem bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta
Jerzy Konopacki, uwolniony od zobowiązań dworskich, jawnie wystąpił przeciwko
W. Szołdrski, Kronika benedyktynek chełmińskich, Pelplin 1937, s. 150.
MRPS 5, nr 4839.
5
SBPN 2, s. 436; H. Freytag, Die Preussen..., s. 64.
6
MRPS 5, nr 3675. Łopatki w rzeczywistości leżały w ziemi chełmińskiej.
7
Tamże, nr 10704; Czaplewski, Senatorowie, s. 185.
8
APTor, ASczan 16, s. 3.
9
Lustracja 1570, s. 74–77, 162.
10
APTor, ASczan 16, s. 3.
11
MRPS 5, nr 10704.
12
APTor, ASczan 16, s. 5.
13
Tamże, s. 65.
3
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uchwałom egzekucyjnym. Wraz ze starostą golubskim Krzysztofem Kostką — prywatnie swym wujem — zajął zbrojnie Łopatki14. Przyjemski wystąpił ze skargą
na obu 15 października 1572 roku na zjeździe w Kole, grożąc atakiem na ich posiadłości w Wielkopolsce. Prosił też, by ten akt agresji zgodnie z prawami rządzącymi
czasem bezkrólewia karany był gardłem. Wojewoda brzeski Jan Służewski uznał
poczynania Kostki i Konopackiego za sprawę państwową, ponieważ postępek ich
uczyniony był za zgodą stanów pruskich, ostatecznej decyzji w tej sprawie jednak
nie podjęto15. Kolejny raz sprawa Łopatek stanęła na listopadowym zjeździe senatorów w Kaskach pod Sochaczewem i powtórzono w zasadzie postanowienia zjazdu
w Kole. Została także przeniesiona na własne podwórko oskarżonych. 16 grudnia
1572 roku zjazd stanów w Toruniu również zajmował się sporem o Łopatki16. Stany
pruskie stanęły jednak murem za Konopackim i Kostką, argumentując, że dobra
te zostały odebrane za niepłacenie kwarty z dochodów, na którą Prusacy się nie
zgodzili17.
19 stycznia 1573 roku Stanisław Przyjemski zwołał do Dybowa „domowników”
wraz ze szlachtą wielkopolską konno, pieszo i z działami, wśród których stanęli
również zbrojnie kasztelan biechowski Jan Kościelecki i kasztelan konarski Świętosław Lipicki oraz Stanisław Górka, by zbrojnie odebrać zajęte dobra. Zajazdowi
zapobiegli przybyli z Warszawy posłowie od senatorów, składając obietnicę załatwienia tej sprawy18.
Rzeczywiście, warszawski sejm konwokacyjny w 1573 roku podjął sprawę Łopatek. Postanowiono wobec Kostki i Konopackiego zastosować karę odpowiednią
za zgwałcenie pokoju publicznego, odraczając jednak jej wykonanie na czas po wyborze nowego króla19.
6 kwietnia 1574 roku na sejmie krakowskim nowy król Henryk wydał dekret
przyznający Przyjemskiemu większość królewszczyzn Jerzego20 (z wyjątkiem
Straszewa, Trzciana, Mikołajek 21 i Wałycza22) oraz wydał odpowiednie dokumenty nakazujące wojewodom w Prusach Królewskich wykonanie jego postanowień23.
S. Bodniak, Z. Skorupska, Jan Kostka, s. 283–284.
Bezkrólewia ksiąg ośmioro czyli dzieje Polski od zgonu Zygmunta Augusta r. 1572 aż do r. 1576
skreślone przez Świętosława z Borzejowic Orzelskiego, t. 1, Petersburg, Mohilew 1856, s. 13–14.
16
S. Bodniak, Z. Skorupska, Jan Kostka, s. 284.
17
Bezkrólewia ksiąg ośmioro, t. 1, s. 26.
18
Tamże, s. 27.
19
S. Bodniak, Z. Skorupska, Jan Kostka, s. 289–290.
20
APPoz, BydGr 9, k. 34–35v.
21
W 1576 roku król Stefan nadał Straszewo, Trzciano i Mikołajki w malborskiem oraz dobra Prusow
w pomorskiem i Lubelwald w chemińskiem kasztelanowi nakielskiemu Stefanowi Grudzińskiemu,
ale przynajmniej w odniesieniu do dóbr trzymanych przez Konopackiego nadanie nie zostało zrealizowane, gdyż te trzy wsie jeszcze przez wiele lat znajdowały się w rękach rodziny. AGAD, Metryka
Koronna, MK 114, k. 355v–356v.
22
W 1592 roku Jerzy uzyskał rozrzerzenie dożywocia na Wałyczu (w metryce jako Wełczu), oderwanym od starostwa kowalewskiego dla swej żony Elżbiety Dąbrowskiej: AGAD, Metryka Koronna,
MK 137, k. 318v–319v.
23
APPoz, BydGr 9, k. 32v–34.
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Co ciekawe, dekret dotyczył sporu już ze wszystkimi braćmi Konopackimi. W jaki
sposób i z jakiego powodu pozostali bracia wciągnięci zostali w sprawę, nie wiadomo.
Jerzy od tego momentu powoli zaczął ustępować Przyjemskiemu, tym bardziej,
że sprawa z sejmików została przeniesiona do sądów. 18 maja Przyjemski po odmowie wykonania dekretu królewskiego przez wojewodę pomorskiego Achacego
Cemę, wspartego przez stany pruskie, próbował na własną rękę dokonać intromisji
w Poledno i Dworzysko oraz Rudno i Lignowy. Z tymże dekretem stawił się w dobrach Poledno w obecności woźnego i delegatów wojewody pomorskiego, a obecni
tam poddani ustąpili, przekazując klucze od dworu i młyna. Jednak następnego dnia
w dobrach zjawili się Konopaccy — Jerzy z braćmi i przepędzili Przyjemskiego24.
Przyjemski zaczął nękać Konopackich procesami, pozwami i próbami intromisji
nie tylko w sporne dobra, lecz również w Konopat i Świecie. Trwało to od czerwca 1574 roku25. W lipcu dekretem sądu grodzkiego poznańskiego nałożono na braci
Konopackich potrójne wadium w wysokości 30 000 zł, nakazując intromisję w królewskie wsie Łopatki w ziemi chełmińskiej, Poledno, Dworzysko, Rudno i Lignowy
w województwie pomorskim oraz dziedziczny Konopat. Do intromisji nie dopuścił
podstarości świecki Mokierski, występując z ramienia stanów pruskich26, co poskutkowało kolejnym pozwem dla Konopackich27. Po kolejnym, przychylnym dla Wielkopolanina, dekrecie wielkopolskiego sądu grodzkiego w Poznaniu w sierpniu 1574 roku
przyznano mu 15 000 zł na wymienionych wyżej dobrach oraz na Świeciu. Na tej
podstawie chciano dokonać intromisji w Poledno, Konopat i Łopatki, co spotkało się
z oporem i odrzuceniem intromisji28. W połowie października ponowiono intromisję
w Poledno i Dworzysko. Mediacji w tej sprawie podjął się biskup kujawski Stanisław
Karnkowski oraz wojewoda łęczycki Jan Sierakowski. Konopaccy nie byli obecni
przy przejmowaniu dóbr. W ich imieniu wystąpili sędzia świecki Lubodzieski, Maciej
Kos z Łaszewa i Gabriel Bagniewski. Bracia jednak zdołali przed przekazaniem wyprowadzić z przejmowanych dóbr znaczną część ruchomości, inwentarza i płodów29.
Sprawa Łopatek i innych królewszczyzn Jerzego ciągnęła się jeszcze przez jakiś czas. 29 września tego roku na zjeździe toruńskim próbowano ją zakończyć
znów przy uczestnictwie biskupa Karnkowskiego i wojewody Sierakowskiego, tyle
że z postanowień nie był tym razem zadowolony Przyjemski, któremu odmówiono
odszkodowania i dochodów z zabranych posiadłości. Odłożono ją wobec tego znów
dla przyszłego króla, zastrzegając, że Przyjemski w razie niedotrzymania ugody
ze strony Konopackich będzie miał prawo dochodzić swych praw zbrojnie30. Był
to chyba jednak ostatni akt tego sporu.
Tamże, k. 36, 38v–42. W tym samym czasie próbował przez plenipotenta dokonać intromisji w Łopatki w ziemi chełmińskiej, na którą nie zgodził się wojewoda chełmiński Jan Działyński, a którą
odrzucili pełnomocnicy Konopackich.
25
Tamże, k. 45–45v.
26
Tamże, k. 54.
27
Tamże, k. 54v.
28
Tamże, k. 67v.
29
Tamże, k. 84–85.
30
Bezkrólewia ksiąg ośmioro, t. 2, s. 54.
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W 1578 roku Jerzy wystąpił w obronie swych kuzynów Kostków, którym dekret
króla Stefana odebrał niewielką królewszczyznę Libental31. Sytuacja była powtórką tego, co sam doświadczył kilka lat wcześniej z Przyjemskim. Dobra przyznane
zostały Wawrzyńcowi Słupskiemu, sędziemu grodzkiemu kcyńskiemu i żupnikowi
bydgoskiemu32. Konopacki odgrażał się na zamku starogardzkim u wojewody malborskiego Fabiana Cemy, że pobije instygatorów królewskich. Swoją groźbę spełnił,
napadając na nich nocą, gdy byli odprowadzani do gospody przez sługę wojewody
Stanisława Tuchołkę. Pomocnik Konopackiego przeciął wtedy szablą czapkę Tuchołki33.
W tym też czasie zaczął uczestniczyć aktywniej w życiu politycznym prowincji. Zaczynał dość skromnie, nie jak przedstawiciel starego senatorskiego rodu.
W 1581 roku został obrany poborcą w województwie malborskim34. W 1587 roku,
wraz z bratem Maciejem, prawdopodobnie uczestniczył w sejmie konwokacyjnym,
gdzie starły się stronnictwa kandydatów na króla Polski po śmierci Stefana Batorego. Bracia stanęli po obu stronach barykady. Nie wiadomo, ile było w tym kunktatorstwa, a ile rzeczywistych przekonań. O ile bowiem Maciej opowiedział się za
kandydaturą szwedzką Zygmunta Wazy, o tyle to Jerzy właśnie mógł być tym bezimiennym Konopackim, który należał do stronnictwa Habsburgów i głosował za
Maksymilianem35.
18 kwietnia 1590 roku otrzymał Jerzy Konopacki nominację na swój pierwszy
urząd i od razu senatorski — kasztelana chełmińskiego36. Nominacja była niewątpliwie późna, bo przyszła, gdy Jerzy przekroczył już czterdziesty rok życia. Stołek
być może zawdzięczał wstawiennictwu swego brata Macieja, którego teściem był Jan
Dulski, podskarbi wielki koronny. Jednak niecały miesiąc przed nominacją Dulski
zmarł i jeśli to on był promotorem Jerzego, to Konopacki stracił wpływowego sojusznika na dworze królewskim. Faktem jest, że kolejnych szczebli urzędniczych już nie
dostąpił, a otrzymaną kasztelanię trzymał aż do śmierci. Inaczej jak jego brat.
W kwestiach majątkowych wiodło się Jerzemu znacznie lepiej niż w działalności publicznej, choć początki były bardzo trudne. Od początku lat 80. cała rodzina
Konopackich prowadziła starania o zapewnienie podstawy materialnej dalszego
31
Miejscowość dziś nieistniejąca, leżąca na południowy wschód od Malborka. Przed II wojną światową jako dwór Dolna.
32
APPoz, BydGr 9, k. 486v.
33
Tamże, k. 490.
34
VL, t. 2, s. 218; PSB 13, s. 549; SBPN 2, s. 436. Raczej niemożliwa do potwierdzenia jest informacja podana przez T. Orackiego w Słowniku o uczestnictwie Konopackiego w sejmie 1571 roku, gdyż
takiego nie było. Funkcja poborcy również nie jest przesądzona. Co prawda Jerzy Konopacki widnieje na uniwersale poborowym z tego roku, ale równie dobrze poborcą mógł być jego brat stryjeczny — również Jerzy, syn Łukasza z Mirakowa. Obaj teoretycznie posiadali dobra w województwie
malborskim. Jeden (Jerzy syn Jerzego) w postaci królewszczyzn Straszewa, Trzciana i Mikołajek,
drugi (Jerzy syn Łukasza) od 1580 r. przez matkę Helenę z Cemów miał prawo do spadku po wojewodzie malborskim Fabianie Cemie.
35
Dyjaryjusze sejmowe r. 1587. Sejm konwokacyjny i elekcyjny, wyd. A. Sokołowski, Scriptores Rerum Polonicarum, t. 11, Kraków 1887, s. 151, 158.
36
UPKr, nr 41.
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życia Jerzego i jego braci, uwieńczone podziałem majątku 6 września 1583 roku.
Na jego mocy Jerzemu oraz Rafałowi i Krzysztofowi Konopackim przypadły dobra rynkowskie w powiecie nowskim: Leśna Jania, Rynkówka, części w Kamionce
i Suchostrzygach37. Jeszcze tego samego dnia Rafał Konopacki odsprzedał Jerzemu
swe części w tych dobrach38. W jego rękach znalazło się więc 2/3 dóbr przeznaczonych dla braci w podziale.
Zanim jednak doszło do powyższego podziału Jerzy na własną rękę starał się
powiększyć własny majątek. Rok wcześniej miał miejsce zastaw, na mocy którego
Jerzy przejął od wuja Krzysztofa Kostki, już wówczas wojewody pomorskiego, wsie
Zajezierze, Sadlinki i Mirany w powiecie sztumskim za 9 000 zł39. W 1584 roku
natomiast od Wojciecha Białobłockiego odkupił włókę w Kamionce, uzupełniając
cząstkę dóbr dziedzicznych otrzymanych w podziale40. Pisał się wówczas z Ditrichsdorfu i Rynkówki, co świadczy, że jeszcze wówczas jego dwór znajdował się w Straszewie (Ditrichsdorf), królewszczyźnie, którą posiadał. Z Rynkówki dowodnie pisał
się już w roku 158841, możliwe zatem, że w tym czasie dobiegła końca lub była
na ukończeniu nowa siedziba Konopackiego — zamek w Rynkówce, o której wspominają herbarze i wskazują Jerzego jako budowniczego42. Niestety, nie zachował się
żaden inwentarz tego zamku (pałacu, względnie dworu). Stojąca obecnie konstrukcja wykorzystuje zapewne dawne fundamenty, pochodzi jednak z XIX wieku.
W dalszym ciągu Konopacki nie unikał udzielania pożyczek pod zastaw dóbr.
W 1591 roku skwitował z takiego zastawu na 3 000 zł Jana Walewskiego, który
w zamian za gotówkę odstąpił mu w 1589 roku swe dobra Czersk i części w Krąpiewicach i Łęgnowie w powiecie świeckim43.
Dalsze powiększenia majątku Jerzego nastąpiły w latach kolejnych. W 1593,
posiadając już dwie z trzech części majątku rynkowskiego, 1 lipca nabył za 9 000
zł ostatnią część dóbr od drugiego z braci — Krzysztofa, stając się tym samym jedynym panem i dziedzicem dóbr rynkowskich44. Dziesięć lat później, w roku 1603,
odkupił od Marcina Dembołęskiego (Konojadzkiego) dobra Minsterwałd i Opalenie
leżące na północ od Nowego i następnie puścił mu je w dzierżawę45. Na podobnej
zasadzie mniej więcej w tym samym czasie wraz z braćmi Krzysztofem i Stanisławem zawarł umowę z siostrą Anną z Konopackich Tomicką dotyczącą miasteczka
Wieruszew z należącymi do niej wsiami w Wielkopolsce46.
Zgromadzone dobra przysporzyły Konopackiemu nieco kłopotów. Przynajmniej
od 1591 roku toczyły się procesy ze Stanisławem Frąckim, dotyczące granic dóbr
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

APTor, ASczan 8, s. 19–22.
APByd, AmN 42, s. 447–449.
TD — Grodzkie i ziemskie > Nakło > Część 1; 2283 (nr 160).
APByd, AmN 42, s. 530.
APByd, AmN 43, s. 59.
Dachnowski, Herbarz, s. 72; Niesiecki, Herbarz, 5, s. 210.
APByd, AmN 43, s. 371.
Tamże, s. 683–687.
APByd, AmN 44, s. 170, 208.
APTor, ASczan 9, s. 77.
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Leśna Jania, które dotarły aż do trybunału piotrkowskiego. Apelacje i pozwy próbowano dostarczyć mu dwukrotnie 5 października i 4 listopada, w obu wypadkach
jednak woźni nie zastali Konopackiego w Rynkówce47. Procesy trwały jeszcze z pewnością w 1595 roku i rozszerzone zostały również o dobra Rynkówka i Kamionka48.
Granice dóbr rynkowskich były także przyczyną zatargu z Piotrem Kostką, posesorem dóbr Starej Jani. Kością niezgody w tym wypadku stała się puszcza jańska,
czyli las rozgraniczający dobra Leśną i Starą Janię49.
W 1591 roku rozpoczęły się również procesy Jerzego i pozostałych braci jako
opiekunów nieletniego bratanka, imiennika kasztelana, syna zmarłego brata Rafała,
w sprawie praw do dóbr Dźwierzno. Z różną intensywnością trwały dla Jerzego
do roku 1596, a potem obowiązek ich prowadzenia przejął na siebie kanonik chełmiński Jan50. Procesy te Jan prowadził przez kolejne dwa lata i prawdopodobnym
jest, że zostały w tym roku zakończone. Wówczas Jerzy, kasztelan chełmiński,
w imieniu swego bratanka dokonał jego intromisji w Dźwierzno51.
Wszystko na to wskazuje, że wśród współczesnych Jerzy Konopacki uchodził
na bardzo pobożnego i gorliwego katolika. Był przy tym zagorzałym kontrreformatorem. U progu swego życia, w 1604 roku, Jerzy doprowadził do wypędzenia
luteranów z zajmowanego przez nich pofranciszkańskiego kościoła w Nowem
i sprowadzenia oraz osadzenia w nim bernardynów52.
Jerzy Konopacki ożenił się Elżbietą Dąbrowską, córką Jana, starosty radzyńskiego, i Febronii Działyńskiej53. Data ślubu nie jest znana, należy jednak przypuszczać, że mogło to być w pierwszej połowie lat 70. XVI wieku, wtedy mniej więcej
osiągnął pełnoletniość i mógł dysponować majątkiem ziemskim. Z małżeństwa tego
zrodziło się dziewięcioro dzieci: czterech synów i pięć córek. Byli to: Jan, Krzysztof, Rafał, Jerzy — starosta nitawski, Anna, późniejsza żona sędziego ziemskiego
puckiego Ernesta Krokowskiego, Zof a, późniejsza żona podkomorzego malborskiego Mirosława Konarskiego, Marianna, późniejsza żona cześnika inowrocławskiego
Stanisława Przyłubskiego, a później Macieja Brańskiego, Elżbieta i Katarzyna, zakonnica w Żukowie.
Elżbieta przeżyła męża o pięć lat i zmarła na przełomie 1609 i 1610 roku 54.
Data śmierci Jerzego w różnych źródła jest rozbieżna. Współczesne biogramy
podają datę jego śmierci na rok 1605. Natomiast zachowana do dziś w oryginale
APByd, AmN 43, s. 426, 432.
APTor, ASczan 9, s. 65, 71, 73.
49
APTor, ASczan 8, s. 59.
50
ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–013, k. 24–154.
51
Tamże, k. 163.
52
Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, S–no–1, k. 5.
53
Dachnowski, Herbarz, s. 72; Niesiecki, Herbarz, 5, s. 210. Żaden z herbarzy ani współczesne
biogramy nie podają imienia matki Elżbiety. Że była to Febronia Działyńska, odnotowuje tylko
Wierzbowski w swych regestach Metryki Koronnej. Febronię jako córkę Mikołaja Działyńskiego,
kasztelana chełmińskiego, wspominają wcześniejsze zapisy również znane z regestów: MRPS 4,
nr 23409; MRPS V, nr 6239; Czaplewski, Senatorowie, s. 166.
54
APByd, AmN 46, s. 221, 241.
47

48
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i odpisie kronika bernardynów nowskich, których Konopacki był dobrodziejem
i w których kościele został pochowany, w dość pokrętny sposób podaje dokładną
datę 8 września 1604 roku55:
Series non nullorum benefactorum hoc in loco quiescentium ab anno recuperationis
1604 [...]
Illustrissimus Excellentissimus ac Magnif cus Dominus Dominus Georgius a Konopat Konopacki, castellanus culmensis, olim Georgii et Anna Kostczancae Konopatciorum, castellanorum culmensium, capitaneorum svecensium, f lius, huius Conventus Recuperator, Benef ctorquae Primus et Singularissimus, industria curae privilegiorum, tam apud summum pontif cem, qua Regem Sigismundum 3tium aliisquae
gratiis utinam diutius viveret, sed proch dolendum, quia hoc ipso anno obiit 8va
7bris, sepultusquae in sepulchro capellae. Ita archivum antiquum imago cum monumento ejusdem capellae testantur. Unicum tantum consolationis fuit, quia aemulam
sui reliquit prolem ut inferius patebit.

Informacja ta wydaje się zgodna z innymi zapisami źródłowymi. Jeszcze w styczniu
1604 roku Jerzy pozywał gdańszczanina Sebastiana Schmidta, przy czym osobiście
stawił się przed ławą nowską, by przedstawić plenipotencje w tej sprawie56. Jednak
już inny pozew, wystawiony 20 września tego roku, był kierowany do Elżbiety Dąbrowskiej, wdowy po Jerzym Konopackim, kasztelanie chełmińskim57.
Zgodnie z treścią powyższej notatki kronikarskiej Jerzy został pochowany
w kaplicy grobowej kościoła bernardyńskiego. Rzeczywiście przy kościele znajduje
się krypta, w której według Katalogu zabytków sztuki w Polsce miały znajdować się
epitaf a, w tym epitaf um Jerzego z 1608 roku58. Informacja nie jest do końca precyzyjna. Wspomniane przez Katalog epitaf um jest w rzeczywistości płytą Stanisława
Konopackiego, brata Jerzego, obecnie wmurowaną w ścianę kościoła. W krypcie
pozostała tylko płyta zmarłego w roku 1699 Sebastiana Czapskiego. K. Kościński, opracowujący pod koniec XIX wieku dzieje kościołów nowskich, odnotował,
że przy ambonie pod f larem znajdowała się płyta Jerzego Konopackiego i jego
małżonki. Niestety, nie podał, o którego Jerzego chodzi, ani nazwiska małżonki.
Odnotował jednak, że zachował się również prawdopodobnie inny fragment tej samej płyty z napisem „Elizabeta Dom...”, co jednoznacznie wskazywałoby na tych
właśnie Jerzego i Elżbietę z Dąbrowskich Konopackich59.
Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, S–no–1, s. 5; Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, RPG–k, 107, s. 6 (odpis). Odstęp między nagłówkiem a właściwą informacją
o śmierci i pochówku Jerzego jest przedzielony tekstem o Konopackich i innym nagłówkiem z datą
spisania kroniki — 1737 r., co może wprowadzać w błąd.
56
APByd, AmN 44, s. 229–230.
57
APTor, ASczan 8, s. 63.
58
Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 11, Województwo bydgoskie, red. T. Chrzanowski i M. Kornecki, z. 15, Powiat świecki, Warszawa 1970, s. 25.
59
K. Kościński, Kościoły i kaplice w Nowem, powiecie świeckim, Prusach Zachodnich, Gdańsk 1896,
s. 125. Informację tę powtórzył również w kolejnej swej pracy: K. Kościński, Franciszkanie i Bernardyni w Nowem nad Wisłą. Przyczynek do historyi południowego Pomorza, Poznań, 1906, s. 104–105.
55
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V.2 Jan (* ok. 1549 — † 14 V 1601), kanonik chełmiński
Jan1 był prawdopodobnie drugim w kolejności starszeństwa synem Jerzego II, kasztelana chełmińskiego i starosty świeckiego i Anny z Kostków. Mógł urodzić się pod
koniec lat 40. XVI wieku. Według T. Orackiego, autora biogramu Jana w Słowniku
biograf cznym Pomorza Nadwiślańskiego, odbywał studia m.in. na uniwersytecie
katolickim w Lowanium, choć brak jest potwierdzenia w zachowanej metryce uniwersytetu z tego okresu2. Studia jednak jakieś musiał odbyć, i to najpewniej prawnicze, skoro w późniejszym okresie, już jako duchowny, był wykorzystywany przez
biskupa i kapitułę chełmińską w sporach prawnych. Według autorów biogramów
powołujących się na akta kapituły warmińskiej miał być również kanonikiem warmińskim, a instalacja miała odbyć się 17 lipca 1595 roku. Informacji tej nie dało się
potwierdzić w żadnych innych źródłach, w tym także w testamencie oraz odpisanej
z epitaf um inskrypcji. Być może mimo dopełnienia wszystkich procedur ostatecznie Konopacki nie objął kanonii.
W źródłach pojawił się dopiero w 1574 roku przy okazji głośnego sporu rodziny
ze Stanisławem Przyjemskim o przejęte przez niego królewszczyzny3.
W roku 1578 zmarła matka rodzeństwa, dożywotnia tenutariuszka Świecia.
Po jej śmierci starostwo świeckie miało wrócić do skarbu i być ponownie rozdane
za nowymi kontraktami z woli króla. Konopaccy jednak nie chcieli ustąpić ze starostwa prowadząc grę na zwłokę. Na początku lipca roku 1579 starostwo próbował
przejąć Jakub Rokossowski kasztelan śremski i podskarbi wielki koronny, jednak
do intromisji nie dopuścił właśnie Jan4. Jeszcze w tym samym roku przed sądem
grodzkim bydgoskim Jan wraz z młodszym bratem Rafałem w imieniu pozostałych
kwitował Achacego Plemięckiego oraz sukcesorów ich zmarłej matki z 15 000 zł5.
W 1581 roku Jan Konopacki został wyznaczony uniwersałem poborowym
do odbioru uchwalonego poboru z województwa pomorskiego6. Była to jego pierwsza i — wszystko na to wskazuje — jedyna funkcja „świecka”, choć mógł przejawiać aktywność publiczną do 1588 roku. Jak wspomniano, nie udało się znaleźć
w źródłach potwierdzenia informacji przekazanej przez biogramy o objęciu przez
Jana kanonii warmińskiej. Do 1586 roku występował bez żadnej tytulatury. Dopiero
Biogramy: Mańkowski, Prałaci i kanonicy, s. 91–92; SBPN 2, s. 433–434; Kopiczko, Duchowieństwo, s. 160.
2
SBPN 2, s. 434. Wydaje się, że autor biogramu musiał dokonać nadinterpretacji artykułu Z. H. Nowaka, który zasugerował, bez odniesienia do literatury, że w XVII wieku w Lowanium studiowali
m.in. Jan i Ferdynand Konopaccy. O ile jeszcze Jana dałoby się zidentyf kować jako Jana Karola
Konopackiego, przyszłego biskupa nominata warmińskiego, o tyle imię Ferdynand w ogóle nie występowało w rodzinie: Z. H. Nowak, Młodzież Prus Królewskich i Książęcych na Uniwersytecie Krakowskim w latach 1526–1772, „Zapiski Historyczne” 29, 1964, z. 2, s. 54; Matricule de l’Université de
Louvain, t. 4, Février 1528 — Février 1569, publiée par A. Schillings, Bruxelles 1961.
3
Patrz Część druga, rozdz. Polityka majątkowa, w tym opracowaniu.
4
APPoz, BydGr 10, k. 59v.
5
Tamże, k. 143v.
6
VL, t. 2, s. 218.
1

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

98

Rodzina

w 1588 roku tytułowany był kanonikiem chełmińskim, a w latach 1590–1592 również prepozytem grodzieńskim7. Wraz z kanonią chełmińską pojawiła się również możliwość obioru Konopackiego na opata oliwskiego po śmierci Jana Kostki
w październiku tego roku, tak się jednak ostatecznie nie stało8. Źródła wskazują,
że ponad rozwój duchowy jednoznacznie przedkładał sprawy doczesne, zajmując
się aktywnie działalnością gospodarczą i procesową, i to raczej w swym i swej rodziny interesie niż kapituły, na jej rzecz działając tylko sporadycznie. W 1595 roku
np. reprezentował kapitułę wraz z dwoma innymi kanonikami w sprawie ze starostą
radzyńskim Janem Dąbrowskim o niepłacenie daniny płużnego z dzierżaw starostwa9. Trzy lata później wszedł w skład komisji biskupiej do rozpatrzenia sporu
benedyktynek toruńskich z mieszczanami toruńskimi o Winnicę10. Jest to jedyny
odnaleziony związek Jana z benedyktynkami. Pod znakiem zapytania staje więc
kolejna teza zawarta w biogramach, że Jan był ich dobrodziejem. Doszło tu zapewne
do pomyłki wynikającej ze zbieżności imion kolejnych Konopackich. Rzeczywiście bowiem w roku 1617 Jan Konopacki odstąpił benedyktynkom toruńskim część
Dźwierzna11. Był to jednak Jan Karol, późniejszy biskup nominat warmiński.
Początek lat 80. to starania braci — synów kasztelana chełmińskiego Jerzego —
o pozyskanie majątku, uwieńczone ostatecznie przejęciem dóbr konopackich i rynkowskich po stryju Rafale. We wrześniu 1583 roku doszło do ostatecznego podziału
tej części majątku między braci. W wyniku powyższej umowy tzw. dobra konopackie, obejmujące wsie Konopat, Skarszewo i Cieleszyn w powiecie świeckim oraz
nieruchomości w Świeciu i część boru świeckiego, a także 4 ½ włóki w Suchostrzygach w powiecie tczewskim i wieś Gziki w ziemi chełmińskiej, przypadły Janowi,
Maciejowi i Stanisławowi Konopackim12.
Przeprowadzony podział nie zerwał więzów między rodzeństwem. Już w następnym 1584 roku Jan w imieniu swoim i brata Macieja, sekretarza królewskiego
(przebywającego zapewne na dworze), wraz z Krzysztofem wystąpili przeciwko
Bartłomiejowi Sienieńskiemu o sumy z dzierżawy Kotomierza, którego najwidoczniej stali się posesorami. Sprawa do końca była pilotowana przez Jana i zakończyła
się sukcesem braci13. W tym samym czasie Jan przed wojewodą pomorskim prowadził w imieniu swoim i braci proces z Maciejem Wałdowskim o Drozdowo14.
APTor, AmCh 4, s. 388–390, 507–509; APPoz, BydGr 16, k. 558–561v.
Korespondencja Hieronima Rozrażewskiego, t. 2, wyd. P. Czaplewski, Fontes 31, Toruń 1939,
s. XLVIII, nr 1000 (s. 336).
9
APTor, AmCh 4, s. 716.
10
ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–020d, k. 17.
11
ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–013, jednostka niepaginowana. Ekstrakt z akt sądu ziemskiego chełmińskiego w Toruniu z 16 X 1617 r.; ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–014, jednostka niepaginowana. Status causae z 1757 r. opisujący prawa benedyktynek do dóbr Dźwierzna. Patrz
też: W. Nowosad, Dobra ziemskie benedyktynek, s. 287.
12
APTor, ASczan 8, s. 19–22.
13
APPoz, BydGr 12, k. 194v, 198, 206v, 241v–242v.
14
APTor, ASczan 10, s. 3–8; APTor, ASczan 14, s. 1. Początek sprawy Drozdowa to jeszcze 1581 rok
wraz z zawartą umową dotyczącą tych dóbr.
7
8
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W 1586 roku zostały wszczęte kolejne — przeciwko wojewodzicowi sandomierskiemu Janowi Kostce15 i Michałowi Kozłowskiemu16. Wszystkie prowadzone procesy
dotyczyły w mniejszym lub większym stopniu dóbr, ale w 1587 roku Jan został
oskarżony o napaść i poranienie starosty kiszewskiego Jana Szorca przebywającego
z wizytą u opata pelplińskiego17. Sprawa toczyła się przynajmniej do 1589 roku18,
jednak w roku 1588 wraz z objęciem kanonii chełmińskiej Jan wykręcił się spod jurysdykcji królewskiej. Na protesty Szorca Jerzy Konopacki reprezentujący wówczas
brata zakwestionował poczynania starosty, ponieważ zgodnie z prawem chełmińskim Jan podlegał wyłącznie władzy biskupiej19.
Do kolejnych poważnych sporów doszło w 1590 roku, po śmierci brata Jana —
Rafała. Rafał osierocił nieletniego syna Jerzego. Opieka nad młodocianym bratankiem spadła na pozostałych braci. Po jego dziedzictwo wyciągnęli rękę wujowie,
z których najaktywniejsi byli Plemięccy. Kością niezgody stały się dobra Dźwierzno
w ziemi chełmińskiej, których połowa miała należeć do młodego Jerzego. Spory
toczyły się w sądach, jak i poza nimi. Na początku 1592 roku Jan Plemięcki zajął
sporne dobra. Pod koniec 1593 zmęczona konf iktem wdowa po Rafale, Barbara, już
wówczas żona Jana Wilkostowskiego, sprzedała swoją połowę Dźwierzna Janowi,
jednak część Jerzego nadal generowała konf ikty. Dwa lata później Konopaccy postanowili radykalnie rozprawić się z Plemięckimi. Pod kierunkiem Macieja, wówczas podkomorzego chełmińskiego, zajechali Dźwierzno i przepędzili ich kijami
ze wsi. W marcu 1596 roku, gdy mieli już pod kontrolą całą wieś, bracia Konopaccy
(bez uczestnictwa Jana) zorganizowali zjazd, podczas którego między innymi postanowili, że sporną część dóbr przejmie Jan w zamian za wypłacanie bratankowi
należnych sum. Przeciwnicy Konopackich chwytali się różnych forteli, by odzyskać dobra. Między innymi podszyli się pod Szczęsnego Konarskiego, który miałby
złożyć pozwy przeciwko Janowi — kanonikowi chełmińskiemu. Konarski w specjalnym oświadczaniu odżegnywał się jednak od takiego pozwu. W procesie uaktywnili się również Wilkostowscy, którzy prawdopodobnie nie otrzymali pełnej
kwoty za sprzedane dobra. Jan rzeczywiście zajął się procesami, które prowadził
przynajmniej do 1598 roku20.
Dwa lata po rozpoczęciu procesu o Dźwierzno, w roku 1592, doszło do zatargów granicznych i procesu o granice dóbr Konopackiego — Drozdowa i Przechowa
należącego do starostwa świeckiego. Ponieważ w grę wchodziły dobra królewskie,
sprawę prowadziła specjalna komisja21. Załagodzony na pewien czas konf ikt ponownie odżył na moment w 1598 roku, ale równie szybko jak powstał, tak i ponownie przygasł22.
15
16
17
18
19
20
21
22

APTor, AmCh 3, s. 521.
APTor, ASczan 14, s. 11; APTor, ASczan 15, s. 1.
SMK 2, nr 2.
W tym roku był jeszcze wystawiony pozew dla Jana: APPoz, BydGr 15, k. 165v–166.
MNK, MN 601/2.
ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–013, k. 24–154.
APTor, ASczan 14, s. 23–32.
Tamże, s. 37.
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Przejście do stanu duchownego nie wstrzymało aktywnej działalności Jana również w sferze majątkowej. W czerwcu 1588 roku wydzierżawił Michałowi Kozłowskiemu zastawione wcześniej przez tegoż dobra Kłódka pod Rogoźnem w ziemi
chełmińskiej23. W listopadzie tego roku puścił w 10–letnią dzierżawę młyn w Kozłowie24. Zapewne nieco wcześniej doszło do zamiany dóbr między Janem i Samuelem
Konarskim. Jan swą wieś Cieleszyn w powiecie świeckim wymienił na część Drozdowa oraz Kozłowo. Do umowy musiało dojść w 1587 lub na początku 1588 roku,
gdyż Konopacki tytułowany jest już kanonikiem chełmińskim25. Kilkukrotnie zawierał także transakcje zastawu z Andrzejem Kowalkowskim, który w latach 1590
i 1592 zastawiał mu swą cząstkę w Biechowie26. W roku 1591 po transakcji ze szwagrem Piotrem Tomickim, kasztelanicem gnieźnieńskim, wraz z bratem Krzysztofem otrzymali niebagatelną sumę 14 000 zł zapisanych na dobrach tomickich
w Wielkopolsce27. Dwa lata później odkupił od byłej szwagierki Barbary za 10 000
zł wspomnianą już połowę Dźwierzna28, a drugą, w imieniu bratanka, opiekował się
od roku 159629. W 1594 roku nabył od Krzysztofa Lubodzieskiego i jego żony Katarzyny Rokuszówny las Ocień30 (zapewne chodzi o przyległy do Dźwierzna Bocień).
Kolejnym nabytkiem Jana były dobra przejęte po kontrakcie z bratem Stanisławem.
W 1598 odkupił od niego jego części w Konopacie i Drozdowie w powiecie świeckim oraz Suchostrzygi w tczewskim za łączną sumę 10 000 zł31. Prawdopodobnie
ostatnia transakcja Jana w sprawie dóbr odbyła się w roku 1599, kiedy to Maciej Kozłowski rezygnował mu dziedziczne pół włoki w Kozłowie w zamian za odstąpienie
od procesów, którymi kanonik chełmiński nękał Kozłowskiego32.
Przez ostatnie 20 lat życia Jan zgromadził pokaźny majątek ulokowany przede
wszystkim w posiadłościach. Pod koniec należały do niego Kozłowo, większe części w Konopacie, Skarszewie, Drozdowie w powiecie świeckim, część w Suchostrzygach w powiecie tczewskim, Dźwierzno w ziemi chełmińskiej, nie licząc sum
zastawionych i nie wiadomo, czy całkowicie spłaconych na różnych dobrach w Prusach Królewskich i w Wielkopolsce. Nic zatem dziwnego, że wkrótce po jego śmierci bracia chętnie dokonali podziału majątku po nim.
Jan Konopacki zmarł 14 maja 1601 roku, prawdopodobnie w Chełmży.
Zgodnie z treścią testamentu sporządzonego 30 marca 1601 roku został pochowany w katedrze chełmżyńskiej. Aktem ostatniej woli legował 40 f orenów
na szpital chełmżyński, a pozostałe ruchomości rozdał swym braciom, którzy mieli
Tamże, s. 15–17.
Tamże, s. 19.
25
Tamże, s. 5–7. Sam dokument jest kopią z brakującym początkiem, gdzie zapewne była również
data.
26
Tamże, s. 388–390, 507–509.
27
APPoz, BydGr 16, k. 558–561v.
28
ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–013, k. 46.
29
Tamże, k. 125–126.
30
APTor, AmCh 4, s. 645.
31
APTor, AmCh 5, s. 148–151.
32
Tamże, s. 409–410.
23

24
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również podzielić się sprzętem domowym i kosztownościami z siostrami. Egzekutorem ostatniej woli testator ustanowił kanoników chełmżyńskich Fryderyka
Zaleskiego i Odineta Perrenot, mających czuwać nad wypełnieniem testamentu33.
Prawdopodobnie obok testamentu istniała jeszcze jedna, może ustna, dyspozycja
Jana skierowana do braci. Na jej mocy Jerzy — kasztelan chełmiński, Maciej —
podkomorzy chełmiński, Krzysztof i Stanisław Konopaccy z legacji zmarłego fundowali wieczną lampę w katedrze chełmżyńskiej34.
Egzekutorzy wypełnili postanowienia ostatniej woli Jana. W katedrze chełmżyńskiej znajdowało się jego epitaf um umieszczone na srebrnej, pozłacanej blasze.
Treść inskrypcji odpisał i zachował dla potomności Dachnowski35:
Reverendi Domini Joannes a Konopat
canonici huius ecclesiae cathedralis Culmensis,
f lii vero Magnif ci olim Georgii a Konopat,
castellani Culmensis et capitanei Svecensis,
corpus hoc tumulo reconditum.
Beatam spem futurae et gloriosae resurectionis expectat.
Qui obiit diem suum ipso die sancti Bonifacii, quae erat 14 Maii anno 1601

W 1759 roku Jakub Jan Lipiński, notariusz apostolski w diecezji chełmińskiej, zaświadczał, że w katedrze chełmińskiej znajdowało się jeszcze marmurowe epitaf um Jana z zatartym i tylko częściowo czytelnym napisem o treści36:
Admodum Reverendo Domino Joanni a Conopat Canonico Culmen.
hoc Monumentum Memoriae ergo posuerunt.
Obiit die XIIII Maii Anno Domini 1601

APTor, ASczan 14, s. 41–42.
UBC 2, s. 956–957.
35
Dachnowski, Herbarz, s. 67. Z Dachnowskiego inskrypcję przepisał Niesiecki, nieznacznie ją
zmieniając i podając błędną datę śmierci 4 maja, a za Niesieckim powtórzył z błędem Mańkowski.
Dzień św. Bonifacego przypada na 14 maja. Niesiecki, Herbarz, 5, s. 209; Mańkowski, Prałaci i kanonicy, s. 92.
36
ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–013, k. 197.
33

34

V.3 Maciej (* ok. 1551 — † 1 XI 1613), wojewoda chełmiński, biskup chełmiński
Maciej1 był prawdopodobnie trzecim w kolejności synem Jerzego II, kasztelana
chełmińskiego, i Anny z Kostków2. Data jego narodzin nie jest znana. Mógł urodzić
Biogramy: PSB 13, s. 549–550; SBPN 2, s. 437–438.
Zamieszanie w kolejności synów Jerzego II wprowadza zapis w kronice benedyktynek chełmińskich. Spisująca dzieje zakonu odnotowała, że Maciej wstąpił na biskupstwo chełmińskie w „siódmym
dziesiątku wieku swego”, czyli przekroczywszy 60 lat. Ponieważ nominacja na biskupstwo nastąpi1
2
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się ok. roku 1551, choć po raz pierwszy w źródłach pojawił się wraz z innymi braćmi
dopiero w 1574, podczas sporu o królewszczyzny ze Stanisławem Przyjemskim3.
Nie mamy również żadnych informacji o jego wykształceniu, mimo że z całą
pewnością je posiadał. Karierę w kancelarii koronnej rozpoczynali zwykle młodzieńcy już po odbytych studiach, a zakładając, że Maciej rzeczywiście urodził się
w połowie stulecia, to jak na początkującego sekretarza królewskiego był nawet
leciwy. W kancelarii królewskiej kierowanej przez Jana Zamoyskiego spotykamy
go w 1578 roku, choć niewykluczone, że mógł tu traf ć jeszcze wcześniej. Wszystko na to wskazuje, że jego głównym zadaniem było świadczenie usług poselskich.
Podczas pobytu we Lwowie na początku września tego roku została przydzielona
Maciejowi prawdopodobnie jego pierwsza misja poselska. Już jako sekretarz i dworzanin królewski na początku października stawił się w Gdańsku z listem królewskim w sprawie wypłaty przez miasto sum dla króla4.
Jak wielu mu współczesnych starał się Konopacki spożytkować pobyt w otoczeniu
króla również dla własnych celów. Zanim wyjechał w podróż do Gdańska, wykorzystał lwowski pobyt, by złożyć petycję do króla w sprawie jakiegoś sporu z Ostrorogiem5. Sprawa dotyczyła prawdopodobnie starostwa świeckiego, gdyż mniej więcej
w tym czasie zmarła jego matka (żyła jeszcze 31 maja 1578), która miała dożywocie
na starostwie. Wraz z jej śmiercią wygasały również prawa do starostwa dla Konopackich. Starostwo zostało obiecane prawdopodobnie temuż Ostrorogowi6, z czym
nie zgodzili się bracia Konopaccy, nadal pozostając na Świeciu. Rezultat interwencji
u króla był mizerny, choć rodzina zyskała nieco na czasie, a sprawa została odroczona
do przyszłego sejmu. Na starostwie Konopaccy byli jeszcze w połowie 1579 roku, gdyż
stamtąd Maciej słał list do swego pryncypała, kanclerza Jana Zamoyskiego. W liście
wspominał niechęć królewską do siebie i w obliczu „sierostfwa” (zapewne po śmierci
matki) i „nędzy” (po odebraniu Świecia) prosił o wstawiennictwo u monarchy7.
Ostatecznie jednak starostwo świeckie w 1580 roku traf ło do Jana Dulskiego — przyszłego teścia Macieja — i na stałe odpadło od posiadłości znajdujących
się w rękach Konopackich8. Pod koniec tego roku Maciej ciężko zachorował i zdaje
się dość długo wychodził z choroby9.
ła w 1611 roku, Maciej musiałby urodzić się przed 1550 rokiem. Albo więc był najstarszym synem
Jerzego, albo datę urodzin dwóch wcześniejszych braci należałoby przesunąć na lata 40. Skądinąd
wiadomo, że benedyktynki chełmińskie, w czasach gdy w zakonie toruńskim ksienią była szwagierka
Konopackiego — Zof a Dulska, pozostawały z nimi w konf ikcie, co mogło się też odbić na nieprzychylnym opisie nowego biskupa w kronice: W. Szołdrski, Kronika benedyktynek chełmińskich, s. 150.
3
Patrz Część druga, rozdz. Polityka majątkowa, w tym opracowaniu.
4
Acta historica res gestas Stephani Bathorei Regis Poloniae illustrantia a 3 martii 1578 usque ad
18 aprilis 1579, ed. J. Janicki, Varsoviae 1881, nr 169; PSB 13, s. 549.
5
Korespondencja Hieronima Rozrażewskiego, t. 1, 1567–2 VII 1582, wyd. P. Czaplewski, Fontes 30,
Toruń 1937, nr 145 (s. 223); PSB 13, s. 549.
6
Czaplewski, Senatorowie, s. 189; PSB 14, s. 549.
7
Archiwum Jana Zamoyskiego..., t. 1, nr 318 (s. 333–334).
8
Czaplewski, Senatorowie, s. 189.
9
Korespondencja Hieronima Rozrażewskiego, nr 385 (s. 341).
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Nic nie wskórawszy w sprawie starostwa świeckiego, Maciej Konopacki starał
się o inne posiadłości królewskie. Gdy z początkiem lipca 1581 roku król wyruszał
na wyprawę moskiewską pod Psków, Konopacki dogonił dwór w miejscowości Dzisna w połowie drogi między Wilnem i Pskowem, zabiegając o nadania na starostwo
tczewskie lub puckie. Zdaje się rozmawiał w tej sprawie ze swoim pryncypałem,
kanclerzem Zamoyskim, ten jednak zbył go, obiecując powrót do sprawy po zakończeniu działań wojennych10. W samych akcjach militarnych raczej udziału nie brał.
Nie wystawił żadnych formacji wojskowych, nie miał też kwalif kacji of cerskich.
Jeżeli już przebywał pod Pskowem, to raczej jako członek dworu i pracownik kancelarii królewskiej, choć równie dobrze mógł być odesłany z jakimiś pismami poza
obszar działań.
Król ostatecznie ugiął się pod prośbami swego sekretarza. W trzech przywilejach z końca marca 1582 roku wystawionych w Rydze nadał Maciejowi szereg
drobnych wsi w województwach pomorskim i chełmińskim. Pod Gdańskiem Maciej
otrzymał w miarę zwarty kompleks dóbr obejmujących wsie: Radłow (Redłowo),
Ninkow (Jasień), Bussow (Bysewo), Bestenkein (Bastanowo), Chylonę (Chylonię)
Czyslow (Cisowę) oraz Kosowo po zmarłym Tomaszu Sokołowskim, a w ziemi
chełmińskiej podtoruńskie Gronowo oraz Magna Lankow (Wielką Łąkę?), Crosny
(Krusin?), Pniewite, Conrathowo (Kornatowo) i folwark Firlus po śmierci wojewody
sandomierskiego Jana Kostki11. Jeszcze w listopadzie tego roku król wydał również
zgodę na przejęcie przez Macieja od dworzanina i sekretarza królewskiego Andrzeja Boboli dochodów z podatków Gdańska12.
Nie wszystkie powyższe nadania ostatecznie zostały zrealizowane. 26 stycznia 1583 roku król nadał w dożywocie Janowi Kostce, synowi zmarłego wojewody sandomierskiego Pniewite, Kornatowo i folwark Firlus13 — trzy wsie w ziemi
chełmińskiej, które wcześniej przekazał Maciejowi. Zapewne pokłosiem tej decyzji
była transakcja, jaką zawarli między sobą Konopacki i Kostka, w której Kostka
zobowiązał się wypłacić mu 11 000 zł w ratach (może jako zadośćuczynienie za
odstąpienie dóbr), a Konopacki skwitował go z intercyzy, jaką zawarł w styczniu
tego roku w Krakowie z kasztelanem bieckim Mikołajem Firlejem i referendarzem
koronnym Janem Tarnowskim14. Sumy miały być spłacane corocznie w listopadzie,
w ratach po 1600 zł. Również innych nadań w ziemi chełmińskiej — prócz Gronowa — prawdopodobnie nie udało się utrzymać. Dowodnie w 1604 roku Wielka Łąka
znajdowała się w rękach Fabiana Plemięckiego15.
Jako sekretarz królewski Maciej Konopacki z całą pewnością był notowany w 1585 roku16. Jan Zamoyski brał również pod uwagę jego osobę jako posła
10
X. Jan Piotrowski. Dziennik wyprawy Stefana Batorego pod Psków, wyd. A. Czuczyński, Kraków
1894, s. 10.
11
AGAD, MK 127, k. 22v–24.
12
AGAD, MK 129, k. 157–158.
13
Tamże, k. 229v–230. AGAD, MK 127, k. 22v–24.
14
APPoz, BydGr 11, k. 540v i n.
15
ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–011, dok. 12, 13.
16
ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–017, s. 4.
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do cesarza Rudolfa II, gdyż — jak sam pisał — „dość lat ma, choć mało brody”17.
Sekretarzem nazywany był nawet w lipcu roku 158818, mimo że nominacja na podkomorstwo chełmińskie była wystawiona 1 stycznia tego roku19, a także jeszcze
w 1589 roku, gdy występował jako podkomorzy chełmiński i sekretarz JKMci20.
Na drugą połowę lat 80. XVI wieku przypada początek działalności Macieja
w Prusach Królewskich. Dość aktywnie uczestniczył w generałach pruskich, pojawiając się na większości z nich21.
Jako przedstawiciel województwa chełmińskiego brał też udział w sejmie elekcyjnym 1587 roku i jako delegat reprezentował swoje województwo w grupie posłów mających wyruszyć po wybranego króla Zygmunta Wazę22. Nie ma powodów,
by wątpić, że rzeczywiście Konopacki uczestniczył w tej delegacji, tym bardziej
że wiodła przez jego rodzinne strony. Kandydat do korony polskiej zawinął wraz
z f otyllą okrętów do Zatoki Gdańskiej pod koniec września, a 7 października w Oliwie po zaprzysiężeniu paktów konwentów podskarbi Jan Dulski, teść Konopackiego, proklamował go królem. Być może przyszła nominacja na podkomorstwo była
pokłosiem spotkania z królem w Gdańsku.
Konopacki jeszcze przynajmniej trzykrotnie był wybierany posłem na sejm, zawsze jako reprezentant województwa chełmińskiego. W 1597 roku, gdy był posłem
na sejm warszawski, stanęła sprawa napaści na jego osobę na sejmiku w Radzyniu,
zorganizowanej przez Plemięckich. Dotychczasowa literatura wiązała ją z sejmikiem poprzedzającym sejm. Wszystko wskazuje jednak na to, że sprawa była starsza
i sięgała końca roku 1594, a dopiero w tym momencie znalazła odzew na szerszym
forum. Wtedy to Plemięccy zbrojnie wraz z hajdukami wtargnęli do kościoła.
W wyniku konf iktu Konopacki został ranny23.
W 1603 roku styczniowy generał grudziądzki wybrał go posłem na sejm krakowski24. Kolejny raz posłował na sejm warszawski 1605 roku25, gdzie w imieniu
posłów z Prus Królewskich przemawiał do króla na audiencji 10 lutego26. Uczestnictwo i aktywność w sejmie warszawskim opłaciła się Konopackiemu w dwójnasób,
gdyż 5 dni później otrzymał nominację królewską na województwo chełmińskie
po zmarłym jeszcze w listopadzie roku poprzedniego Mikołaju Działyńskim27.
Archiwum Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, t. 4, 1585–1588,
wyd. K. Lepszy, Kraków 1948, nr 1091 (s. 19).
18
APGd, 508/1335, s. 281.
19
UPKr, nr 223.
20
APTor, AmCh 4, s. 307.
21
APTor, AmT, Kat. II, VII–21, s. 1, 21, 53, 89, 104, 119, 149, 165, 178, 204, 235, 255, 266, 288, 336,
428, 464; APTor, AmT, Kat. II, VII–24, k. 37v, 81, 107, 153, 229, 285v, 319v.
22
Dyjaryjusze sejmowe r. 1587, s. 158.
23
Dyaryusze sejmowe r. 1597. W dodatkach: akta sejmikowe i inne odnoszące się do tego sejmu,
wyd. E. Barwiński, Scriptores Rerum Polonicarum, t. 20, Kraków 1907, s. 182; PSB 13, s. 550.
24
APGd, 300.R/Ee, 8, s. 88.
25
Tamże, s. 123.
26
A. Strzelecki, Sejm z r. 1605, Kraków 1921, s. 146.
27
Tamże, s. 151, UPKr, nr 280.
17
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Z chwilą uzyskania urzędu senatorskiego zaprzestał Konopacki posłowania
na sejmy, gdyż przysługiwało mu miejsce w izbie wyższej wśród pozostałych senatorów Rzeczypospolitej. Na pewno uczestniczył w sejmie 1611 roku, gdzie stany
pruskie musiały walczyć o utrzymanie indygenatu w prowincji28. Wybierał się również na sejm zwyczajny w 1613 roku do Warszawy29, na miejsce jednak nie dotarł,
a nadzwyczajnego zwołanego jeszcze w tym roku nie doczekał30.
Poza udziałem w życiu politycznym prowincji i na sejmach Konopacki sporadycznie uczestniczył również w innych przedsięwzięciach, przede wszystkim
w pracach różnych komisji. W roku 1597 wszedł w skład komisji królewskiej do rewizji granic starostwa kowalewskiego i golubskiego z dobrami benedyktynek toruńskich31. W roku następnym przewodniczył już tej komisji32. W drugiej połowie
1603 roku otrzymał od króla znacznie poważniejsze zadanie. Zygmunt III mianował go jednym z komisarzy, którzy mieli nadzorować postanowienia królewskie
w Prusach Królewskich w sprawie opieki nad chorym umysłowo księciem pruskim
Albrechtem Fryderykiem po śmierci jego kuratora Jerzego Fryderyka Hohenzollerna33. Obok komisji królewskich Konopacki udzielał się również jako komisarz
w licznych sporach benedyktynek toruńskich, których ksieni, Zof a Dulska, była
jego szwagierką. Wspierał je także przy rozmaitych okazjach. W 1600 roku wszedł
w skład komisji ze strony biskupa chełmińskiego do sporu tychże z Toruniem34.
W roku następnym z powodu panującej w Toruniu zarazy użyczył im dwie sześciokonne karety, by mogły opuścić miasto, a ponieważ zaraza przeciągnęła się
do roku 1602 przyjął je w posiadanej królewszczyźnie — podtoruńskim Gronowie.
W 1605 roku natomiast użyczył benedyktynkom własny statek, by mogły spławić
żyto do Gdańska35.
Zagadką jest przejście Macieja Konopackiego na biskupstwo chełmińskie. Według T. Orackiego w 1610 roku już jako wdowiec przyjął święcenia kapłańskie i został
kanonikiem chełmińskim, a w połowie roku następnego król mianował go biskupem chełmińskim36. Objęcia kanonii chełmińskiej nie udało się potwierdzić, jednak
zachował się dokument biskupa Szymona Rudnickiego, który na mocy uprawnień
otrzymanych od papieża w kolegiacie w Dobrym Mieście 29 i 30 lipca promował
Macieja Konopackiego, nominata chełmińskiego, kolejno na subdiakona i diakona37.
J. Byliński, Sejm z roku 1611, Wrocław 1970, s. 167, 170, 172, 173.
UBC 2, nr 1134.
30
J. Byliński, Dwa sejmy z roku 1613, Wrocław 1984, s. 63.
31
ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–020f, dok. 1.
32
ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–017c, s. 1–7.
33
B. Janiszewska–Mincer, Rzeczpospolita Polska w latach 1600–1603 (Narastanie konf iktu między
Zygmuntem III Wazą a stanami), Bydgoszcz 1984, s. 122; tejże, Wpływ stronnictwa f lopolskiego w latach 1602–1621 na sprawy zwierzchnictwa Zygmunta III w Prusach Książęcych [w:] Prusy Książęce
i Prusy Królewskie w XVI–XVIII wieku, red. J. Wijaczka, Kielce 1997, s. 129.
34
APTor, Akta klasztoru benedyktynek w Toruniu, sygn. 17, s. 49.
35
Kronika benedyktynek toruńskich, s. 47–48, 54.
36
SBNP 2, s. 437.
37
APTor, ASczan 10, s. 209.
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Z urzędu wojewody zrezygnował 23 sierpnia 1611 roku38, wkrótce też nadeszła bulla
Pawła V z nominacją. W biogramach raczej nie roztrząsa się tej sprawy, ale pozostaje pytanie, czy takie posunięcie było podyktowane wzrostem pobożności Konopackiego, czy raczej chęcią dalszego rozwoju swej kariery politycznej. Przejście
na biskupstwo chełmińskie przesuwało Konopackiego o ponad trzydzieści krzeseł
w senacie I Rzeczypospolitej.
Udział w życiu publicznym zaczął procentować nie tylko urzędami, ale i nadaniami dóbr. Jak wspomniano powyżej, prawdopodobnie od 1582 roku w jego rękach znajdowało się szereg drobnych wsi pod Gdańskiem i w ziemi chełmińskiej.
W kwietniu 1584 roku za wsparcie Batorego w „wojnie gdańskiej” oraz wyprawach
moskiewskich otrzymał Konopacki potwierdzenie przejęcia z rąk spadkobierców
Jerzego Sokołowskiego dóbr w okolicach Gdańska oraz chyba nowe nadanie na
Pułkowice w województwie malborskim39. Ponowne nadanie mogłoby świadczyć,
że mimo decyzji królewskiej spadkobiercy Sokołowskiego nie zamierzali ustąpić
z trzymanych przez siebie dóbr, a Konopacki nie czerpał dochodów z przyznanych
sobie królewszczyzn. Sytuacja kompleksu dóbr na północy województwa pomorskiego nie była do końca jasna jeszcze wiele lat później. W 1593 roku, podczas
pobytu króla w Gdańsku, Maciej zawierał specjalną, oddzielną umowę z gdańszczaninem Danielem Falckiem, od którego wykupywał jedną ze wsi kompleksu
— Jasień (Nenkow)40. Na następne nadanie musiał czekać kolejne 20 lat i dopiero
w 1604 roku otrzymał przywilej królewski na starostwo grudziądzkie41. Administrował nim tylko do roku 1611, za jego jednak czasów wsie olęderskie otrzymały
nowe długoterminowe przywileje (na 40, 50 lat), co pozwoliło na szybszy rozwój
i wzrost dochodów z królewszczyzny42. Z chwilą przejścia do stanu duchownego
i objęcia biskupstwa chełmińskiego Maciej Konopacki musiał zrezygnować ze starostwa. 30 grudnia 1611 roku zawarł umowę z wojewodą pomorskim Michałem
Konarskim, na mocy której przekazał mu starostwo43. Oczywiście Konopacki nie
miał takich uprawnień, by dysponować samodzielnie starostwem. W międzyczasie
zapewne trwały zabiegi samego Konarskiego na dworze królewskim celem przejęcia królewszczyzny zgodnie z intencją poprzednika i zawartą umową. Starania
te zostały uwieńczone 18 października tego roku nadaniem królewskim dla wojewody pomorskiego, z prawem objęcia go z początkiem nowego, 1612 roku44.
Wieloletnia praca w kancelarii królewskiej spowodowała, że Maciej nie był
w tym okresie zbyt częstym gościem w rodzinnych stronach. Siłą rzeczy nie miał
też wielu możliwości zajmowania się majątkiem, częścią spraw obarczając braci. Strata starostwa świeckiego i innych królewszczyzn była dla spadkobierców
38
39
40
41
42
43
44

UPKr, nr 280.
AGAD, MK 129, k. 461.
AGAD, MK 138, k. 328–328v.
Czaplewski, Senatorowie, s. 92.
Lustracja 1624, s. 44, 46, 258, 261–263, 265, 267, 272.
APTor, ASczan 10, s. 205–106.
Czaplewski, Senatorowie, s. 92.
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Jerzego II ogromnym ciosem i pociągnęła za sobą desperacką walkę o przetrwanie. W 1581 roku Krzysztof Konopacki w imieniu swoim i Macieja właśnie przejął
od Bartłomieja Sienieńskiego jego posiadłość Kotomierz w powiecie bydgoskim.
Był to prawdopodobnie zastaw dóbr na kwotę 6 000 zł. Oczywiście Konopaccy nie
osiedli w Kotomierzu, lecz natychmiast wydzierżawili je Sienieńskiemu na 3 lata,
czerpiąc tylko dochody z posiadłości45. Umowa z Sienieńskim w 1584 roku, czyli w trakcie rozliczeń dzierżawy, poskutkowała konf iktem między stronami, gdyż
Konopaccy poczuli się oszukani przez dzierżawcę i upomnieli się o zaległe kwoty46.
W ciężkim okresie najlepszym sojusznikiem okazała się jednak własna rodzina. W wyniku ostatecznego podziału majątku dóbr konopackich i rynkowskich we
wrześniu 1583 roku w Straszewie braciom Janowi, Maciejowi i Stanisławowi przypadły tzw. dobra konopackie: Konopat, Skarszewo i Cieleszyn w powiecie świeckim
oraz nieruchomości w Świeciu i część boru świeckiego, a także 4½ włóki w Suchostrzygach w powiecie tczewskim i wieś Gziki w ziemi chełmińskiej47. Niestety, nie
wiadomo, czy Maciej uczestniczył w tym podziale, gdyż z oryginalnego dokumentu
odpadł pasek z pieczęciami i podpisami.
Częsty pobyt u boku króla w Wilnie spowodował, że w kręgu zainteresowań
Macieja znalazły się również posiadłości we wschodnich województwach Rzeczypospolitej. W maju 1589 roku zawarł kontrakt z Sewerynem z Czartowca Zaleskim,
sługą księcia na Ołyce i Nieświeżu, kardynała Jerzego Radziwiłła, biskupa wileńskiego, a prywatnie mężem swej siostrzenicy Anny Trzebińskiej, córki Elżbiety Konopackiej48. Podczas pobytu obu w Chełmży doszło do spisania umowy, na mocy
której Konopacki wykupił od Zaleskiego dług Radziwiłła w wysokości 17 000 zł
polskich, którą to sumę biskup wileński zapisał słudze na swych dobrach dziedzicznych Świadość i Soły, leżących w powiecie wiłkomierskim w Wielkim Księstwie
Litewskim, z prawem wykupu po dwudziestu latach49. Posiadłości te przez dalsze
kilkadziesiąt lat pozostawały w rękach Konopackich. Kolejne dobra na wschodzie
przypadły Konopackiemu już w roku następnym.
28 marca 1590 roku w Warszawie zmarł teść Macieja — Jan Dulski, podskarbi
wielki koronny. Pozostawił po sobie ogromny majątek rozrzucony po obszarze całej
Rzeczypospolitej oraz pięć córek i żadnego syna. W kolejce do spadku ustawili
się przede wszystkim zięciowie Jana wraz ze swymi żonami, w imieniu których
APPoz, BydGr 10, k. 442–442av.
APPoz, BydGr 12, k. 194v, 198, 206v, 225.
47
APTor, ASczan 8, s. 19–22.
48
Seweryn Zaleski pochodził z drobnej szlachty z Czartowca pod Lubawą (dziś Hartowiec) i jak
wielu przedstawicieli rodzin Prus Królewskich (również w późniejszym okresie Konopackich) szukał szczęścia i kariery na dworach magnatów litewskich. Aktywność ta opłaciła się Zaleskiemu.
W 1592 r. został miecznikiem ziem pruskich, pierwszym urzędnikiem w rodzinie. APTor, AmCh 4,
s. 708; UPKr, nr 950.
49
APTor, AmCh 4, s. 307–311. W rzeczywistości zapis zastawu dóbr opiewał na sumę 20 000 zł,
Zaleski zdążył jednak wybrać już 3 000. Transakcja była prawdopodobnie wcześniej uzgodniona
z Radziwiłłem, gdyż formalnie akt był skonstruowany w ten sposób, że to biskup wileński za pośrednictwem Konopackiego spłacał Zaleskiego, a ten go kwitował z całości sumy.
45
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formalnie występowali. 5 maja spotkali się wszyscy w grodzie warszawskim, by dokonać ostatecznego podziału dóbr. Przybyli: Jerzy, wojewoda sandomierski, Jan,
starosta krasnostawski, i Mikołaj, starosta łukowski, Mniszkowie jako opiekunowie nieobecnej Barbary Dulskiej, Katarzyna Dulska wraz z mężem Mikołajem
Działyńskim, wojewodą chełmińskim i starostą bratiańskim, Elżbieta, żona Macieja Konopackiego, podkomorzego chełmińskiego, Anna, żona Mikołaja Kiszki
z Ciechanowca, starosty drohickiego. W wyniku tego podziału Elżbiecie, żonie Konopackiego przypadło miasto Bruchnal, leżące w ziemi lwowskiej (obecnie wieś
Ternowica w obwodzie lwowskim) z przynależnymi do niego wsiami, a także połowa Sarnowa i 8 000 zł na starostwie brańskim50. Bruchnal stał się kilka lat później
przedmiotem sporu Konopackich z Tarłami, ostatecznie pozostał jednak w ich rękach jako dobra dziedziczne przynajmniej przez pół wieku i przeszedł na następne
pokolenie rodziny51. W 1598 roku doszło do bliżej nieokreślonej umowy o Bruchnal
między Maciejem i Andrzejem Czapskim, synem Juliusza, sędziego tczewskiego.
Treść umowy nie jest znana, wiadomo tylko, że w 1602 roku obie strony zobowiązały swych spadkobierców do respektowania wspomnianego kontraktu52. Wiadomo
również, że Andrzej był jednym z pierwszych przedstawicieli rodziny Czapskich,
który przeniósł się na wschód Rzeczypospolitej. Być może wiązało się to z Bruchnalem. Może Czapski administrował tymi dobrami w imieniu Konopackiego.
W podziale majątku nie brała udziału ostatnia z córek podskarbiego — Zof a,
ksieni benedyktynek toruńskich. Jednak już w roku następnym szwagrowie w imieniu swych żon za obopólną zgodą przekazali na jej rzecz przynajmniej 9 600 zł53.
Spadek po teściu generował też konf ikty dla jego spadkobierców. Weszli oni
w wieloletni spór z klasztorem oliwskim o dobra Żukczyn pod Gdańskiem. Z racji bliskości rezydencji w imieniu wszystkich proces z zakonnikami nadzorował
Maciej Konopacki, a sprawa oparła się nawet o nuncjusza apostolskiego i Rzym,
by ostatecznie ulec załagodzeniu na korzyść spadkobierców dopiero w 1611 roku
w Grudziądzu54.
Trzy lata po podziale dóbr po Dulskim, w 1593 roku, Maciej Konopacki wszedł
w posiadanie części dóbr Kamionki pod Chełmżą oraz kamienicy w Toruniu położonej przy placu przy szkole paraf alnej od Marcina Kamińskiego. Nabytek nie
był samodzielny, lecz dokonany wspólnie z Marcinem Sąmpławskim z Turzna.
Obaj przejęli ten majątek w dość niecodziennych okolicznościach. Nie był to zakup
ani zastaw, lecz darowizna. Nabywcy zobowiązali się jednak przekazać 3 000 zł
na rzecz kościoła w Gostkowie, gdzie miało w przyszłości być złożone ciało Kamińskiego55.
APTor, ASczan 122, s. 5–9; TD Zap. Tryb. Piotrk, 39 (Nr. 27) 1609.
APTor, ASczan 122, s. 17–18; APTor, ASczan 16, s. 17–48; APTor, ASczan 139, s. 13; APTor, AmT,
Kat. II, IX–15, k. 54v.
52
APTor, AmT, Kat. II, IX–17, k. 23.
53
ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–009, dok. 1, 2.
54
PSB 12, s. 549.
55
APTor, AmCh 4, s. 286–289.
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Do kolejnej zmiany w substancji majątkowej podkomorzego chełmińskiego doszło w 1601 roku, po śmierci jego brata Jana — kanonika chełmińskiego. W wyniku
nowego podziału dóbr Maciej i Stanisław — wspólnie — otrzymali Konopat, Drozdowo, Skarszewo, Kozłowo i części w Biechowie56. Jak widać, w przeciwieństwie
do poprzedniego kontraktu z roku 1583, Maciej z bratem otrzymali zwarty kompleks dóbr w okolicach Świecia. Kilka lat później, w 1609 roku, Maciej, już jako
wojewoda chełmiński, uzupełniał ten kompleks dokupując kolejne 3 włóki w Biechowie od Macieja Biechowskiego57.
Ostatni podział majątku rodzinnego za życia Macieja nastąpił 21 marca 1611 roku
w Luchowie. Był on rezultatem regulacji stanu posiadania po śmierci braci Macieja — Krzysztofa i Stanisława. Do umowy stanął Maciej oraz jego bratankowie:
Jerzy i Rafał z Rynkówki, synowie Jerzego, kasztelana chełmińskiego oraz Jerzy
z Dźwierzna syn Rafała58. W wyniku tego podziału Maciejowi przypadła majętność
tomicka w Wielkopolsce po Krzysztof e Konopackim.
Nabytkiem wieńczącym dzieło gromadzenia majątku przez Konopackiego było
Dźwierzno wraz z częścią lasu Ocień, przekazane mu przez swego bratanka Jerzego, syna Rafała, za sumę 25 000 zł59.
Przez 30 lat działalności gospodarczej Maciej Konopacki praktycznie z niczego (biorąc pod uwagę odebranie i jemu, i jego braciom królewszczyzn) odbudował
fortunę, która mogła nadal służyć jego potomkom. U kresu życia w jego rękach
znajdowały się rodzinne Konopat, Drozdowo, Skarszewo i być może już całe Biechowo w powiecie świeckim. W ziemi chełmińskiej były to Dźwierzno z lasem,
część Kamionek oraz udziały w kamienicy toruńskiej. Wiadomo też, że ciągle
w jego rękach pozostawały Gziki pod Radzyniem. W Wielkopolsce trzymał Tomice z okolicznymi wsiami. Na wschodzie Rzeczypospolitej Konopacki posiadał
miasteczko Bruchnal pod Lwowem, a także dobra Świadość i Soły w zastawie radziwiłłowskim. Miał również bliżej nieokreślone Sarnowo w powiecie zawkrzeńskim w województwie płockim60. Całość majątku należy uzupełnić o trzymane
królewszczyzny — starostwo grudziądzkie (miasto Grudziądz, 18 wsi, 5 folwarków
i 3 młyny) do końca 1611 roku, Ninkow (Jasień), Chylonę (Chylonię) z wójtostwami
Czyzow (Cisowa), Radłow (Redłowo), Bussow (Bysewo), Bestenkein (Bastanowo)
oraz Kosowo w północnej części województwa pomorskiego i Pułkowice w województwie malborskim, otrzymane od króla Stefana za wsparcie f nansowe wypraw moskiewskich. Wszystkie te wsie przekazał za zgodą królewską w 1606 roku

APTor, ASczan 9, s. 77.
APPoz, BydGr 19, k. 356v–358v.
58
ADTor, Monastica–Benedyktynki, zbiór nieopracowany, dawniej: Archiwum Paraf i św. Jakuba
w Toruniu, Benedyktynki, sygn. 14, k. 272v–273v.
59
APTor, AmCh 8, s. 730; UBC 2, s. 989.
60
O przynależności administracyjnej Sarnowa wspomina dopiero dokument z 1622 r., gdy syn Macieja, Władysław Maksymilian, cedował te dobra na starostę bratiańskiego Pawła Działyńskiego:
MNK, MN 601/6.
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synowi Janowi61. Całość uzupełniało Gronowo pod Toruniem, cedowane synowi
Gabrielowi w 1611 roku62.
Na początku 1613 roku Maciej Konopacki, czując zapewne zbliżającą się śmierć
przekazał część dóbr swym synom. Były to wsie w województwie chełmińskim
Gziki i Dźwierzno. Być może data ta wiązała się z dojściem do pełnoletniości jednego z nich — Jana Karola, który mógł już objąć dobra dziedziczne w posiadanie.
Uposażeni zostali jednak wszyscy męscy potomkowie i po dokonanej intromisji
stali się właścicielami rzeczonych dóbr63.
Powiększający się stan majątkowy stwarzał również rozmaite problemy i konf ikty, najczęściej z sąsiadami bądź osobami roszczącymi sobie prawa do nabywanych posiadłości. Pomijając już zatarg związany ze starostwem świeckim,
największe natężenie sporów przyszło po 1590 roku. Wtedy zmarł jeden z braci
Macieja — Rafał, pozostawiając po sobie wdowę Barbarę z Rokuszów i nieletniego
syna Jerzego, dziedziców Dźwierzna. Pozostali bracia Konopaccy stali się zatem
naturalnymi ich opiekunami. Z pretensjami o dobra wystąpili Jan Plemięcki i jego
żona Estera z Rokuszów, siostra Barbary, a sprawy w ich imieniu prowadził ojciec
Jana — Daniel, sędzia ziemski chełmiński. Spory w początkowej fazie toczyły się
w sądach, by od 1592 roku przybrać gwałtowniejszą formę, łącznie z zajazdami
majątków. W 1594 roku Konopaccy podjęli decyzję o zbrojnym załatwieniu sprawy Dźwierzna. Pod przewodnictwem Macieja zajechali sporne dobra, przepędzając
Plemięckich (którzy zdążyli wcześniej sami zająć posiadłość) kijami. Rozpoczęte
spory trwały przynajmniej do roku 1598 i zostały zakończone przejęciem wsi przez
Konopackich.
W grudniu 1594 doszło do zbrojnej napaści na samego Konopackiego, w wyniku której przekłuto względnie przestrzelono mu prawą rękę w okolicach łokcia.
Opiekę nad nim roztoczył wówczas toruński medyk Baltazar Rosochacki, obdukcja
nie wspomniała jednak w jakich okolicznościach i przez kogo napad był zorganizowany64. Jednak 24 maja 1595 roku Maciej wniósł of cjalną protestację do ksiąg
ławniczych toruńskich przeciwko staroście kowalewskiemu Achacemu Plemięckiemu jako pryncypałowi oraz jego bratu stryjecznemu Janowi (temu, z którym procesował się o Dźwierzno) i bratu rodzonemu, również Janowi, opisując zdarzenie,
które zaszło 30 grudnia 1594 roku w Radzyniu podczas partykularza65. Wszystko
na to wskazuje, że samego poranienia nie należy wiązać z prowadzonymi między
rodzinami sporami o Dźwierzno, tylko walką polityczną o wpływy w województwie i pełnione godności. Jak wyżej wspomniano, sprawa ta trzy lata później odbiła
się echem na sejmie warszawskim.
AGAD, Metryka Koronna, MK 153, k. 11–12v; Opis królewszczyzn 1664, s. 409. Miejscowości
zidentyf kowane na podstawie: K. Mikulski, Osadnictwo wiejskie województwa pomorskiego od połowy XVI do końca XVII wieku, Roczniki TNT, R. 86, z. 2, Toruń 1994, s. 156–157.
62
AGAD, Metryka Koronna, MK 153, k. 255–255v.
63
APTor, AmCh 8, s. 779.
64
ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–013, k. 24–157; APTor, AmT, Kat. II, IX–15, k. 46v.
65
APTor, AmT, Kat. II, IX–15, k. 61v–62.
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Procesy generowała również posiadana przez Konopackiego królewszczyzna
Gronowo pod Toruniem. Spory dotyczyły granic posiadłości z dobrami Rychnowo Barbary z Bażyńskich Orłowskiej i Kamionkami benedyktynek toruńskich.
Ich początek sięga zapewne gdzieś roku 1584, a więc początku objęcia dóbr
przez Konopackiego. Ostateczne rozwiązanie nastąpiło prawdopodobnie dopiero
w 1612 roku — u progu życia Konopackiego. Spór nie miał gwałtownego przebiegu
i polegał przede wszystkim na pracach komisji królewskich powoływanych do ustalania granic poszczególnych majątków66.
Po dziesięciu latach od śmierci Jana Dulskiego — teścia Konopackiego nabrzmiały również rozmaite problemy między jego spadkobiercami. W 1600 roku
Maciej powołał specjalnego plenipotenta — Jerzego Brochockiego — który miał się
zajmować sprawami spadkowymi i reprezentować jego żonę Elżbietę i jego samego
w procesach67. Sprawy te ciągnęły się przynajmniej do roku 1604.
Konopacki zdecydowanie dbał o prestiż rodziny, a oznaki tego były widoczne
w różnych dziedzinach. 24 sierpnia 1610 roku w Grudziądzu zawarł umowę z Abrahamem van den Blocke (w źródle Abraham von den Bloch, Bildt und Steinhauer) architektem i rzeźbiarzem działającym w Gdańsku, na wykonanie epitaf um dla brata
lub braci68. Wiadomo, że w tym czasie nie żyło już czterech z pięciu braci: Jerzy, Jan,
Rafał i Stanisław. Dla których z nich mały być przygotowane epitaf a, nie wiadomo.
Rzeźbiarz miał uwinąć się z pracami w ciągu roku. Kilka lub kilkanaście lat wcześniej zamówił również epitaf um dla swego zmarłego, pochowanego w Malborku,
syna Piotra. Również i tu obok samego faktu stworzenia samodzielnego epitaf um
dla trzylatka (tyle lat, może nawet niespełna, miał pierworodny Macieja w chwili
śmierci) zadbał o szczególne podkreślenie roli rodziny. Przejawiło się to w klejnocie
przy herbie Konopackich, gdzie zwykła szlachecka korona rangowa została zastąpiona koroną murowaną przysługującą zdobywcom murów podczas oblężenia. Jest
to niewątpliwie nawiązanie do tworzonej legendy o pochodzeniu rodziny i herbu,
co swą pisemną formę otrzymało dopiero pół wieku później.
Zapewne gdzieś na przełomie wieków lub nieco później Maciej Konopacki
otrzymał tytuł hrabiowski względnie baronowski od papieża Pawła V. Być może
szczególną rolę w tej nominacji odegrał jego kuzyn Fabian Konopacki cieszący się
względami kolejnych papieży. Sam nie zdążył już się nim posługiwać, natomiast
jego synowie, a nawet wnukowie, korzystali z tytułu, sprawiając sobie specjalnie
na tę okazję odpowiednie pieczęcie sygnetowe69. Wykorzystywali je co prawda
w dość ograniczonym zakresie, pieczętując najczęściej umowy zawierane w bliskich
Szerzej na ten temat: W. Nowosad, Dobra ziemskie benedyktynek toruńskich i walka o ich utrzymanie w czasach ksieni Zof i Dulskiej ([1588–] 1599–1631), „Studia Pelplińskie”, t. 42, Pelplin 2010,
s. 265–269.
67
APTor, AmT, Kat. II, IX–16, k. 258v.
68
APTor, ASczan 18, s. 1. Wszystko na to wskazuje, że ten mieszkający w Gdańsku słynny rzeźbiarz
wielokrotnie był w owym czasie zatrudniany przez Konopackich, by wykonywał na ich zlecenie nagrobki zmarłych krewnych. Patrz M. Smoliński, Willem i Abraham van der Blocke, s. 91–104.
69
Patrz rozdział o herbach Konopackich.
66

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

112

Rodzina

kręgach rodzinnych, nigdy nie posługując się nimi w kontaktach zewnętrznych. Peregrynując po Europie, tytułu „comes” jednak używali.
Innym przykładem dbania o prestiż rodziny przez Macieja Konopackiego jest
również próba wyniesienia jednej ze swych dziedzicznych wsi — Kozłowa — do rangi miasta. 15 czerwca 1607 roku król Zygmunt wystawił przywilej potwierdzający
fundację „[...] oppidum in fundo villae Kozlowo, ad curiam ipsius haereditariam Conopath nuncupatam pertinentis erigere et fundare”, lokując je na prawie magdeburskim70. I choć fundacja ostatecznie się nie udała, byłaby to jedna z trzech w Prusach
Królewskich (obok Topolna i Wejherowa) fundacja miasta w dobrach prywatnych
i najstarsza z nich wszystkich.
Jego dziełem jest także przebudowanie „zamku” w Konopacie71. Nie zachował
się ani jeden z inwentarzy Konopatu z tego okresu. Jedyny znany pochodzi dopiero
z 1706 roku, a zatem spisano go 100 lat po przebudowie. Ponieważ jednak nie ma
żadnych innych informacji o pracach modernizacyjnych w pałacu, jest prawdopodobne, że sporządzony opis z grubsza odpowiada stanowi w okresie jego przebudowy. Pałacu strzegła murowana brama o podwójnych dębowych wrotach, nad którą
była zbudowana wieża. Budynek składał się z dwóch kondygnacji. Już w samej sieni
pałacu była marmurowa posadzka, tak samo jak w większości pomieszczeń na obu
kondygnacjach. Tam gdzie nie było marmurów, na podłodze zastępowały je cegły72.
Zapewne gdzieś około 1584 roku Maciej poślubił Elżbietę Dulską, córkę Jana,
kasztelana chełmińskiego i podskarbiego wielkiego koronnego, oraz Barbary Rożnówny73. Jeśli przybliżona data ślubu jest trafna, to w chwili zawierania tego związku teść Konopackiego był u szczytu wielkiej kariery politycznej. Będąc kasztelanem
chełmińskim — senatorem w Prusach Królewskich, w swym ręku trzymał jednocześnie skarb całej Rzeczypospolitej jako podskarbi wielki koronny i podskarbi ziem
pruskich. Był jedną z najważniejszych postaci w Rzeczypospolitej. Sam Konopacki
był wówczas dworzaninem i sekretarzem królewskim w kancelarii koronnej, kierowanej przez Jana Zamoyskiego, z którym Dulski blisko współpracował. Całkiem więc
możliwe, że ślub Macieja z Elżbietą odbył się w Warszawie. Różnica wieku między
małżonkami mogła być spora. Konopacki miał już około 34 lata, Elżbieta mogła
mieć około 15. Jeśli bowiem założymy, że Elżbieta (może jako jedyna) zrodzona była
z Barbary Rozen, o której mamy przekaz tylko z kwietnia 1570 roku, gdy Dulski
zapisywał jej sumy na posiadanym starostwie suraskim74, a ślub Dulskiego z Barbarą
nastapił niewiele przed tą datą, może w 1569, to Elżbieta mogła się rodzić właśnie około 1570 roku. Datę ślubu Konopackiego i Dulskiej można by ewentualnie przesunąć
na 1585 rok, lecz nie dalej, gdyż już w 1586 urodził się im pierwszy syn Piotr.
Wiążąc się z córką podskarbiego wielkiego koronnego, zyskał w przyszłości
Maciej kilku wpływowych szwagrów. Byli nimi Mikołaj Działyński, wojewoda
70
71
72
73
74

AGAD, Metryka Koronna, MK 151, k. 196–196v.
Niesiecki, Herbarz, 5, s. 210.
APTor, ASczan 39, s. 337–341.
PSB 5, s. 461–462; UPKr nr 40, 984.
MRPS 5, nr 4146.
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chełmiński i starosta bratiański, Mikołaj Kiszka, starosta drohicki, i Stanisław Tarło, starosta sochaczewski — przedstawiciele magnackich rodów polskich. Ostatnia
córka Dulskiego — Zof a — została ksienią benedyktynek toruńskich i wkrótce
przyjęła pod opiekę córki Konopackiego.
Z małżeństwa Macieja i Elżbiety zrodziło się dziewięcioro dzieci: sześciu synów i trzy córki. Najstarszy z synów, pierworodny Piotr, zmarł w wieku 3 lat. Pozostali synowie to: Jan Karol — późniejszy opat tyniecki i biskup nominat warmiński,
Gabriel, Andrzej Maciej — kanonik chełmiński i warmiński, Władysław Maksymilian i Jakub Oktawian — późniejszy kasztelan elbląski. Z córek jedna — Katarzyna — została benedyktynką toruńską, Zof a wyszła za kasztelana nakielskiego
Jana Grudzińskiego, a Elżbieta pozostała prawdopodobnie w stanie panieńskim pod
opieką braci.
Elżbieta Dulska zmarła 6 maja 1602 roku75.
Maciej Konopacki przeżył żonę o 11 lat. W dzień św. Michała (29 września)
1613 roku zjechał do Torunia na sejmik konsyliarski. Podczas pobytu odwiedzał
w klasztorze również swą szwagierkę, ksienię benedyktynek toruńskich Zof ę Dulską. Przy okazji widywał się też z córkami. Jak przekazuje kronika benedyktynek toruńskich, ksieni wówczas chorowała. Wkrótce zachorował również Maciej
i w złym stanie zdrowia udał się do Wąbrzeźna do swej rezydencji. Jego stan ulegał stałemu pogorszeniu i nie wyszedłszy z choroby, zmarł około godziny trzeciej
po południu 1 listopada 1613 roku w Wąbrzeźnie76. Według kroniki benedyktynek
toruńskich już dnia następnego synowie Macieja przenieśli jego ciało do Lubawy77.
Ciało tymczasowo zostało złożone prawdopodobnie na zamku biskupim, lub w tamtejszym kościele, gdzie spoczywał już jego stryjeczny dziadek, również biskup chełmiński — Jan. Rodzina zapewne przez pewien czas zastanawiała się nad wyborem
miejsca pochówku ojca — biskupa, a ostateczny wybór został podjęty po ponadmiesięcznych naradach. Dopiero bowiem 20 grudnia syn Macieja — Jan, wojewodzic
chełmiński, zaczął rozsyłać listy zawiadamiające o śmierci i terminie pogrzebu
ojca, który of cjalnie został wyznaczony na 27 stycznia 1614 roku w Chełmży78.
Po pogrzebie ciało Macieja Konopackiego spoczęło w katedrze chełmżyńskiej
w chórze79. Według życzenia zmarłego na płycie nagrobnej miał znaleźć się napis: „Hic jacet Konopacki Episcopus Culmensis”80. Ciało jego, złożone w ołowianej
trumnie, przeniósł w 1644 roku Kacper Działyński w inne miejsce katedry81. Do dzisiaj nie zachował się żaden ślad i informacja o ostatecznym miejscu pochówku.

Kronika benedyktynek toruńskich, s. 48.
Tamże; ADPelp, AKKCh, A 46, k. 136v–137.
77
Kronika benedyktynek toruńskich, s. 48.
78
GStaPK, XX.HA, Adelsarchiv Nr. 601 (von Konopath), k. 3, 4.
79
ADPelp, AKKCh, A1b, k. 52.
80
F. Rzepnicki, Vitae Praesulum Poloniae, Posnaniae 1763, s. 93; Niesiecki, Herbarz, 5, s. 211. Niesiecki treść inskrypcji podaje w języku polskim.
81
Niesiecki, Herbarz, 5, s. 211.
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V.4 Rafał z Dźwierzna (* ok. 1552 — † między 10 VII 1590 a 11 IX 1591)
Rafał, czwarty z kolei syn kasztelana chełmińskiego Jerzego II i Anny z Kostków,
urodził się około 1552 roku. Informacje o nim przekazywane w herbarzach są szczątkowe i mocno nieprecyzyjne. Związane jest to zapewne z faktem, że nie podjął się
wzorem starszych braci działalności publicznej oraz tym, że znaczną część swego
życia spędził poza Prusami Królewskimi, umierając w niezbyt podeszłym wieku.
Nie mamy żadnych informacji, by Rafał odbywał jakieś peregrynacje zagraniczne oraz studia. Możliwe jest, że od najmłodszych lat (z przerwami) pozostawał
pod opieką starszego brata Macieja, a ogłady i życia uczył się na dworze biskupa
wileńskiego Jerzego Radziwiłła. Wkrótce też zaciągnął się u niego na służbę.
Podobnie jak w wypadku większości synów kasztelana, pierwszą wzmianką
o nim jest proces z Przyjemskim o przejmowane królewszczyzny Poledno i Dworzysko, będące do tej pory w posiadaniu Konopackich1.
Po raz kolejny pojawił się w 1579 roku wraz ze starszym bratem Janem przed
sądem grodzkim w Bydgoszczy, by skwitować w imieniu swoim i pozostałych braci
Achacego Plemięckiego oraz sukcesorów swej matki z kwoty 15 000 zł2.
W rezultacie podziału majątku scedowanego przez krewnych na potomków Jerzego II we wrześniu 1583 roku i jego rozdziału na dwie grupy dóbr Rafałowi i jego
braciom Jerzemu i Krzysztofowi przypadły dobra rynkowskie: Leśna Jania, Rynkówka oraz część Suchostrzyg3. Jednak jeszcze tego samego dnia Rafał swe części
w tych dobrach odsprzedał Jerzemu za 8 500 zł4.
Od tego momentu na kolejne 7 lat, w zasadzie do roku swej śmierci, Rafał Konopacki znika ze źródeł pruskich. Z relacji jego braci wynika, że w tym czasie zaciągnął się na służbę u biskupa wileńskiego Jerzego Radziwiłła. Być może nawet wziął
ze sobą jeszcze młodszego Stanisława, który również później służył Radziwiłłowi.
Według relacji Konopackich Rafał nie otrzymał za swe usługi wynagrodzenia, które było wyliczone na 19 000 zł. Radziwiłł zezwolił jednak na wykupienie z rąk rodziny Radominów radziwiłłowskiej majętności Biguszki w powiecie wiłkomirskim
i trzymania jej w zastawie. Zrealizowaniu zastawu przeszkodziła śmierć Rafała,
jednak zapobiegliwi bracia przejęli majętność biguską, dalej czerpiąc z niej korzyści, ale też wypłacając pensję pozostałemu po Rafale synowi5.
Około 1585 roku Rafał w jakiejś przerwie w służbie u Radziwiłła poślubił Barbarę Rokusz, córkę nieżyjącego już Jerzego Rokusza i Heleny Bażyńskiej, dziedziców dóbr Zajączkowo, Bartoszewice, Ostrów, Radziki, Czerzewa (może Czeczewo),
Dźwierzno i Zelgno6. Rokusz należał do starego, szanowanego rodu pruskiego
Patrz Część druga, rozdz. Polityka majątkowa, w tym opracowaniu.
APPoz, BydGr 10, k. 143v.
3
APTor, ASczan 8, s. 19–22.
4
APByd, AmN 42, s. 447–449.
5
ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–013, k. 125–126, 193–194.
6
Data ślubu ustalona na podstawie czynności prawnych syna Rafała — Jerzego (patrz). W 1609 roku
Jerzy kwitował stryjów z administracji majątku, czyli osiągnął wiek 25 lat i zdolność samodzielnego
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i był jego ostatnim męskim przedstawicielem. Pozostawił po sobie tylko pięć córek i po jego śmierci przed końcem 1580 roku o spadek po nim wyciągnęli ręce
wpierw opiekunowie i wkrótce małżonkowie córek. Pierwszy podział spuścizny
po nim nastąpił 31 lipca 1584 roku w Dźwierznie, a zatwierdzenie jego nastąpiło
dopiero w grudniu roku następnego przed sądem ławniczym w Chełmży7. Na jego
podstawie rozdzielono dobra między córki. Najstarsza córka — Katarzyna, już wtedy żona Krzysztofa Lubodzieskiego, otrzymała dobra Bartoszewicze wraz należącą
do nich wsią Ostrów i folwarkiem Nidak. Stolnik lubelski i sekretarz JKMci Mikołaj
Fanello wraz z żoną — drugą córką Rokusza, Heleną, wziął folwark Radziki Wielkie w ziemi dobrzyńskiej i wieś Czerzewę. Pozostałe córki były jeszcze pannami,
ale i im wyznaczono majątek. Dorota, późniejsza żona Jerzego Lubodzieskiego i potem Samuela Konarskiego, otrzymała Zajączkowo z folwarkiem i czterema pustymi
włókami w Zelgnie. Kolejna panna — Estera — późniejsza żona Jana Plemięckiego,
otrzymała pół Dźwierzna i drugą połowę Zelgna. Barbarze, najmłodszej z córek Jerzego Rokusza, zamężnej później z Rafałem Konopackim, przypadła druga połowa
Dźwierzna i połowa pustych włók w Zelgnie.
Tak ustalony podział przetrwał pięć lat, a więc zapewne do czasu, gdy wszystkie
córki zostały wydane za mąż. 10 lipca 1590 roku nastąpił nowy podział, korygujący postanowienia poprzedniego. Katarzynie Lubodzieskiej przypadła wieś Ostrów
i połowa Bartoszewic. Dorota Lubodzieska wzięła Zajączkowo i folwark Nidak.
Estera Plemięcka dostała Zelgno, a Barbara Konopacka Dźwierzno. W tym czasie
umarli też Fanellowie, po których została córka Anna i ona przejęła dobra w ziemi
dobrzyńskiej po rodzicach. Wśród innych postanowień kontraktu było zastrzeżenie, że ponieważ Estera Plemięcka ustąpiła z przysługującej jej wcześniej połowy
Dźwierzna, Rafał Konopacki powinien wypłacić jej 4 500 zł8.
Wkrótce po zawartym kontrakcie Rafał zmarł. Data jego śmierci nie jest dokładnie znana. Nie żył już na pewno 11 września następnego 1591 roku9. Pochowany
został w kościele paraf alnym w Dźwierznie — swym majątku. Do dziś w posadzce
kościoła, przed ołtarzem, znajduje się jego płyta nagrobna, niestety silnie zatarta
i niemożliwa do odczytania. Treść inskrypcji z płyty odpisał Dachnowski, błędnie jednak odczytując datę roczną i myląc samego Rafała — dziedzica Dźwierzna
z jego zmarłym ok. 1570 r. stryjem10. Treść inskrypcji z płyty wg. Dachnowskiego:
Generoso Rafaeli a Konopat
Magnif ci olim Georgii a Konopat,
castellani culmensis et capitanei svecensis f lio,
fratres maestissimi posuerunt.
Qui obiit anno Domini 1589 die 10 Augusti
zarządzania majątkiem. Ślub musiał nastąpić więc po lipcu 1584 roku, gdzieś na przełomie 1584
i 1585.
7
APTor, AmCh 3, s. 476–480.
8
ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–013, k. 14–15v.
9
Tamże, k. 24.
10
Dachnowski, Herbarz, s. 68.
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W świetle kontraktu spadkobierców Rokusza z 1590 roku wyraźnie widać,
że data odpisana z płyty musiała być źle odczytana. W tym miejscu widniał zapewne rok 1590 lub nawet 1591.
Z małżeństwa z Barbarą Rokusz Rafał pozostawił tylko jednego syna — Jerzego, w chwili śmierci ojca mającego zapewne około 3 lat. Wdowa po Rafale przed
wrześniem 1593 poślubiła kasztelana konarskiego Jana Jaranda Wilkostowskiego11.
Przeżyła pierwszego męża zaledwie o 7 lat i zmarła przed 2 stycznia 159812.
Po śmierci Rafała Konopackiego opiekę nad nieletnim synem przejęli jego bracia. Wkrótce też zaczęły się pierwsze sprawy w sądzie o Dźwierzno. Konopaccy
zajęli wieś, zgodnie zresztą z zawartą umową podziału dóbr z lipca 1590 roku. Nie
wiadomo jednak, czy rozliczyli się z Plemięckimi z kwoty 4 500 zł zapisanej im
na tych dobrach. Zapewne to było powodem całego konf iktu między rodzinami, który wkrótce przybrał na sile, a sprawy w sądzie przeplatały się z zajazdami majątku.

11
12

APTor, AmT, Kat. II, IX–14, k. 183v.
ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–013, k. 151, 154.

V.5 Krzysztof (* ok. 1555 — † przed 21 III 1611)
Krzysztof był piątym z kolei synem kasztelana chełmińskiego i starosty świeckiego
Jerzego II i Anny z Kostków. Urodził się około roku 1555. Po raz pierwszy spotykamy go w 1574 roku (podobnie jak większość pozostałych braci) jako uczestnika
konf iktu ze Stanisławem Przyjemskim o odebrane Konopackim królewszczyzny1.
W 1578/1579 roku wraz z młodszym od niego Stanisławem zostali odnotowani
jako studenci Uniwersytetu Wiedeńskiego, wpisując się do tamtejszej metryki uniwersyteckiej2. Być może peregrynował już wcześniej, nie udało się jednak znaleźć
stosownej zapiski w zachowanych i publikowanych metrykach innych uczelni europejskich. Fakt wcześniejszych studiów jest tym bardziej prawdopodobny, że podczas wyprawy wiedeńskiej — jak na podróżnika w celach naukowych — był już
osobą niemłodą, miał około 23 lat i pełnił raczej rolę opiekuna młodszego brata.
Śmierć matki zastała go zatem za granicą i z pewnością nie był przez pewien czas
świadom trudnej sytuacji f nansowej, jaka zapanowała w rodzinie po jej zgonie
i utracie w związku z tym starostwa świeckiego.
W kraju był już z powrotem w 1581 roku. Był też jednocześnie pełnoletnim
i uprawnionym do samodzielnego dysponowania dobrami (miał przynajmniej 25 lat).
W imieniu swoim oraz nieobecnego starszego brata Macieja f nalizował przed bydgoskim sądem grodzkim sprawy z Barłomiejem Sienieńskim, który obligował im za

1
2

Patrz Część druga, rozdz. Polityka majątkowa, w tym opracowaniu.
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6 000 zł dobra Kotomierz, a teraz je od nich wydzierżawiał3. Jeszcze tego samego
dnia, w tymże sądzie wraz z innym bratem — Jerzym — kwitował z sum za dobra
Achacego Plemięckiego4.
Mimo zdobytego wykształcenia Krzysztof, wzorem starszych braci, nie zajął
się działalnością publiczną. Być może była to jego własna decyzja lub świadoma
polityka rodzeństwa. Jedni starali się robić karierę i w ten sposób w przyszłości
zabezpieczać interesy rodziny, drudzy w tym czasie zajmowali się pozostawionym
majątkiem.
Dzięki wsparciu rodziny w 1582 roku potomkowie Jerzego II uzyskali podstawy
materialne do dalszej egzystencji. W wyniku podziału otrzymanego majątku we
wrześniu roku następnego jemu oraz jego braciom — Jerzemu i Rafałowi przypadły w udziale dobra rynkowskie w powiecie nowskim województwa pomorskiego:
Leśnia Jania, Rynkówka, 4 kmieci w Kamionce (Kamiennej Frący), 4¼ włóki w Suchostrzygach oraz dodatkowo kmieć w tej wsi z 3 włókami5.
Już w roku kolejnym spotykamy Krzysztofa ponownie w grodzie bydgoskim,
gdy wraz z bratem Janem i w imieniu nieobecnego Macieja procesował się z Barłomiejem Sienieńskim w sprawie wspomnianej dzierżawy Kotomierza i dochodów
z niej6. Ostatecznie sprawę wygrali Konopaccy, lecz Krzysztof w końcu odpuścił
sobie sam spór i konieczność jego prowadzenia przekazał Janowi.
Przez kilka kolejnych lat w źródłach nie ma żadnych śladów aktywności Krzysztofa. Dopiero z marca 1589 roku pochodzi adnotacja w księgach ławniczych Nowego
o obyczajowej sprawie toczonej przez Konopackiego z niejakim Janem Dromlem —
szkotem sztumskim przed tamtejszym sądem ławniczym. Z akt wynika, że dwa lata
wcześniej, podczas bezkrólewia po śmierci Stefana Batorego, tenże Dromel uprowadził z Zajezierza, wsi, która w tym czasie była w dzierżawie Krzysztofa pannę,
co stało się przyczyną procesu. Szkot miał najprawdopodobniej znaczne wpływy
w sądzie ławniczym, gdyż sąd działał dość opieszale i odmawiał nawet wpisywania
sprawy do ksiąg ławniczych7.
Od 1591 roku Krzysztof wraz z pozostałymi braćmi jako opiekunami był wplątany w proces z Plemięckimi i innymi o dobra Dźwierzno w ziemi chełmińskiej
dla swego nieletniego bratanka Jerzego. Proces wkrótce nabrał dość gwałtownego
przebiegu połączonego z zajazdami posiadłości i dla Krzysztofa ciągnął się gdzieś
do 1596 roku. Wtedy bracia Konopaccy postanowili, że dalsze spory samodzielnie
poprowadzi Jan, uwalniając pozostałych od kłopotu8.
Zanim proces o Dźwierzno dobiegł końca, Krzysztof w 1593 roku dokonał
znaczących zmian w swej substancji majątkowej. 1 lipca tego roku Paweł Działyński (późniejszy sekretarz królewski i dyplomata), syn zmarłego Pawła, starosty
3
4
5
6
7
8

APPoz, BydGr 10, k. 442–442v.
Tamże, k. 444.
APTor, ASczan 8, s. 19–22.
APPoz, BydGr 12, k. 194v, 198, 206v, 225.
APByd, AmN 43, s. 247–248.
ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–013, k. 24–154.
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generalnego dobrzyńskiego, sprzedał mu za 15 000 zł Luchowo, Smarzewo i część
Świerkocina — swoje dobra leżące w powiecie tczewskim9. Jeszcze tego samego
dnia, mając już zabezpieczenie majątkowe, a potrzebując zapewne gotówki, zawarł
kolejny kontrakt, tym razem ze swym bratem, kasztelanem chełmińskim Jerzym.
Na jego mocy odsprzedał temuż za 9 000 zł swoje części otrzymane w podziale
majątku z roku 1583: części w Rynkówce, Kamionce (Steinfranca), Leśnej Jani
i Suchostrzygach10. Nie był to koniec zawieranych przez Krzysztofa transakcji. Pod
koniec września tego roku starosta pokrzywnicki Ludwik Mortęski jako opiekun
sukcesorów po zmarłym Pawle Płutowskim sprzedał mu za 2 500 zł połowę ich dóbr
Włosienica w powiecie nowskim11.
Kontrakt z Działyńskim nie zakończył się bezproblemowo. Już w roku następnym Krzysztof pozywał Działyńskiego w sprawie dóbr Luchowa, Smarzewa i części Świerkocina i wadium 15 000 zł na tych dobrach12. Ostatecznie chyba obie strony
jakoś się dogadały i w 1596 roku starały się nawet pokojowo załatwić sprawę granic dóbr Małego i Wielkiego Świerkocina oraz Smarzewa i Wielkiego Świerkocina.
Z tej okazji wezwali woźnego oraz zaprosili Smarzewskich ze Smarzewa, by pokazać im granice. Ci jednak zaprzeczyli, by pokazywane granice dóbr rzeczywiście
tak przebiegały13.
Umowa podziału majątku między braćmi z 1601 roku, zawarta po śmierci Jana,
kanonika chełmińskiego, potwierdziła tylko stan substancji dziedzicznej w rękach
Krzysztofa. Ponieważ większość majątku ojczystego odsprzedał w 1593 roku,
w jego rękach pozostała tylko część w Suchostrzygach, co powyższy akt usankcjonował14. W tym mniej więcej czasie doszło do zawarcia innej umowy, tym razem
między Anną z Konopackich Tomicką oraz jej braćmi — Jerzym, kasztelanem chełmińskim, Krzysztofem i Stanisławem. Jej treści nie znamy, lecz z kolejnej umowy
możemy wnioskować, że owdowiała już Anna zapewne zastawiła braciom posiadane po mężu miasteczko Wieruszów w Wielkopolsce z przyległymi wsiami, ci natomiast wydzierżawili je siostrze w zamian za gotówkę15. Wszystko na to wskazuje,
że z ramienia braci pieczę nad Wieruszewem mógł sprawować właśnie Krzysztof.
Jemu też w bliżej nieznanych okolicznościach wydzierżawiła Anna dobra Tomice,
w których od czasu do czasu nawet przebywał. Podczas jednego z takich pobytów
dokonał zbrojnego zajazdu na pobliską wieś Cieśle, w części należącą do Jakuba
Szczytowskiego. Inna część tej wsi znajdowała się w rękach Konopackiego16.
9
APByd, AmN 43, s. 675–682. Luchowo niewątpliwie należy utożsamiać z występującym zamiennie w innych źródłach Małym Świerkocinem, z którego później się pisał i który był chyba jego główną rezydencją.
10
Tamże, s. 683–687.
11
Tamże, s. 709–715.
12
APPoz, BydGr 107, k. 512v–513v.
13
APByd, AmN 43, s. 950. Niestety, akt jest w dalszej części uszkodzony i nie sposób dojść rozwiązania tej sprawy.
14
APTor, ASczan 9, s. 75.
15
Tamże, s. 77.
16
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Jednym z ostatnich kontraktów Krzysztofa Konopackiego w sprawie dóbr
była umowa z sierpnia 1604 roku, zawarta z Walentym Czerwińskim z Wielkiego
Świerkocina. Obie strony wymieniły się między sobą jakimiś cząstkami dóbr Małego i Wielkiego Świerkocina wraz z poddanymi, choć of cjalna intromisja i przejęcie nastąpiło dopiero w kwietniu roku następnego17. Po raz ostatni słyszymy o nim
w 1607 roku, gdy król wyrażał zgodę na dożywotnią cesję Lalkowów (wsi należącej
do starostwa grudziądzkiego, lecz znajdującej się na lewym brzegu Wisły), jakiej dokonał na niego starszy brat — Maciej, wojewoda chełmiński i starosta grudziądzki18.
Procesy z Działyńskim i sprawa ze Szczytowskim świadczą, że Krzysztof
Konopacki nie był przykładnym i spokojnym sąsiadem. Nie są to zresztą jedyne
wzmianki o jego procesach. W 1595 roku pozywała go o naruszenie granic między
Małym i Wielkim Świerkocinem Gertruda Wysocka, wdowa po Janie Czerwińskim. Sprawa zdaje się dotyczyła wkroczenia do dóbr Czerwińskiej i zagarnięcia
stad owiec i świń19. W 1599 roku procesował się także z Janem Oleskim z Ostrowitego o poddanego, którego Oleski miał uprowadzić20.
Nie ma żadnych informacji o małżonce Krzysztofa, należy więc założyć, że pozostał w stanie kawalerskim.
Krzysztof Konopacki zmarł między 22 styczniem 1610 a 21 marcem 1611 roku,
jak odnotowały źródła — śmiercią gwałtowną na ślubie swej bratanicy Zof i, córki
Jerzego III, z Mirosławem Konarskim, późniejszym chorążym pomorskim i podkomorzym malborskim. Data ślubu pary młodej nie jest znana, a źródła przekazują
wręcz bałamutne informacje. Według kroniki bernardynów nowskich wspomniany
ślub miałby nastąpić w roku 160921. Podobnie utrzymuje również Dachnowski22.
Zatem albo nieprawdziwa jest zapiska o śmierci na ślubie, albo jego błędną datę
przekazała kronika. Dopiero bowiem 22 stycznia 1610 roku Krzysztof sporządził
testament23. Nie zapowiadał w nim jednak ciężkiej choroby czy złego stanu zdrowia. Spisał go więc z wyprzedzeniem. Zof a Konopacka i Mirosław Konarski byli
już małżonkami 18 lutego 1610 roku24. Jeśli wobec tego przyjmiemy, że prawdziwa
jest zapiska o zgonie na weselu, to śmierć Krzysztofa nastąpiła między 22 stycznia
a 18 lutego 1610 roku. Wiadomo, że na pewno nie żył już 21 marca roku następnego25.
Liczne legaty czynione w testamencie na klasztor bernardynów w Nowem każą
sądzić, że tu został pochowany. Nie zachowały się jednak przekazy o miejscu jego
pochówku.
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APByd, AmN 46, s. 41.
AGAD, Metryka Koronna, MK 151, k. 196v–197.
APTor, ASczan 8, s. 43; APTor, ASczan 14, s. 33.
APByd, AmN 44, s. 26, 35.
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V.6 Stanisław (* ok. 1560 — † 12 I 1608)
Stanisław był najmłodszym synem Jerzego II, kasztelana chełmińskiego i starosty
świeckiego i Anny z Kostków. Zgodnie z inskrypcją epitaf jną urodził się około roku
1560. Nie wiadomo gdzie kształcił się na poziomie średnim jednak przynajmniej
od 1578 roku odbywał peregrynacje po Europie. W tym roku odnotowany został
wraz ze starszym bratem Krzysztofem w metryce Uniwersytetu Wiedeńskiego1.
Zapewne to jego również wzmiankowała kilkanaście lat później, w 1599 roku, metryka nacji polskiej na Uniwersytecie Padewskim2. Nie była to podróż permanentna,
lecz prawdopodobnie okazjonalne wyjazdy kilkumiesięczne lub roczne. W międzyczasie bowiem wielokrotnie odnotowywany był także w źródłach krajowych.
Najmłodszy z braci Konopackich nigdy nie podjął się działalności publicznej.
Po raz pierwszy źródła wspominają o nim w 1574 roku, gdy trwał spór ze Stanisławem Przyjemskim o odbierane im królewszczyzny3. Oczywiście jako 13–letni
chłopiec nie mógł brać aktywnego udziału w tym sporze, występował jednak pod
opieką starszych braci jako spadkobierca swego ojca. Kolejne wzmianki opisują
również wspólne wystąpienia z braćmi przy okazji podziału dóbr: najpierw w roku
1581, przy rozdzieleniu majątków na linię konopacko–rynkowską i mirakowską4
oraz dwa lata później, we wrześniu 1583 roku przy rozdzieleniu linii konopackiej
i rynkowskiej. W wyniku tego ostatniego podziału Jan, Maciej i właśnie Stanisław
przejęli Konopat, Skarszewo i Cieleszyn w powiecie świeckim oraz nieruchomości
w Świeciu i część boru świeckiego, a także 4 ½ włóki w Suchostrzygach w powiecie
tczewskim i wieś Gziki w ziemi chełmińskiej5.
Po tych umowach Stanisław przez kilka kolejnych lat nie był odnotowywany
w źródłach z obszaru Prus Królewskich. Być może kontynuował peregrynacje europejskie, bardziej jednak prawdopodobnym jest, że wzorem starszego brata Rafała
zaciągnął się na służbę u Jerzego Radziwiłła wówczas biskupa wileńskiego. W rodzinnych stronach zjawił się dopiero w roku 1591 zwolniony tymczasowo z obowiązków towarzyszenia pryncypałowi, który w tym czasie przebywał w Rzymie
uczestnicząc m.in. w konklawe. Prawdopodobnym jest, że nie zamierzał na stałe
pozostać w Prusach nadal wiążąc swoją karierę z Radziwiłłami. Przed bydgoskim
sądem grodzkim zrzekł się na rzecz starszego brata Macieja praw do sum asygnowanych przez wojewodę pomorskiego Krzysztofa Kostkę6. Nie przystąpił też
do kontraktu zawieranego w tym roku przez innych braci ze swym szwagrem Piotrem Tomickim w sprawie zapisów na dobrach w Wielkopolsce. Nie mógł się jednak
wykręcić od — formalnego przynajmniej — opiekuństwa nad swym bratankiem
Die Matrikel der Universität Wien, Bd 3, s. 174.
Metryka nacji polskiej I, nr 256.
3
Patrz Część druga, rozdz. Polityka majątkowa, w tym opracowaniu.
4
APTor, AmCh 4, s. 155–159. Patrz też Część druga, rozdz. Polityka majątkowa, w tym opracowaniu.
5
APTor, ASczan 8, s. 19–22.
6
APPoz, BydGr 16, k. 481. Wpis w księdze zawierał puste miejsca na kwotę oraz datę asygnaty
Kostki.
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Jerzym, synem zmarłego w 1590 roku Rafała. Stąd jego imię widnieje na aktach
procesu z Plemięckimi o Dźwierzno, choć skoro przebywał wówczas w Prusach,
mógł nawet czynnie w nim uczestniczyć7.
O związkach Stanisława z Radziwiłłami świadczą dwa zachowane do dziś akty.
Pierwszym z nich jest jurgielt — roczny żołd — wystawiony przez kardynała i biskupa krakowskiego Jerzego Radziwiłła dla swego sługi Stanisława Konopackiego
z 26 września 1592 roku, ustanawiający dla niego 1100 zł rocznego dochodu z dóbr
klucza kunowskiego8. Klucz kunowski był częścią dóbr biskupstwa krakowskiego,
zatem widać, że Radziwiłł cenił sobie obecność Konopackiego w swoim otoczeniu. Drugim dokumentem jest umowa z marca roku 1596, zawarta na zjeździe rodzinnym w Rynkówce. W akcie tym pojawiła się wzmianka, że dobra Biguszki
na Litwie, będące wcześniej w zastawie na sumę 19 000 zł u zmarłego Rafała Konopackiego, teraz kardynał Radziwiłł przekazał w używanie Stanisławowi, jako formę
wynagrodzenia za służbę. Ponieważ jednak prawa do tych sum posiadał nieletni syn
Rafała — Jerzy, bracia uradzili, że niespłaconą kwotę będzie Stanisław w ratach
przekazywał bratu Janowi — kanonikowi. Ten natomiast będzie przechowywał ją
w skrzynce o dwóch zamkach, do których klucze znajdować się będą w rękach brata
Macieja i tegoż Jana9. I rzeczywiście Stanisław wywiązywał się ze swoich obowiązków. Zachowały się w sumie dwa z takich kwitów, oba z 1598 roku, w których kasztelan chełmiński Jerzy i kanonik chełmiński Jan Konopaccy kwitowali Stanisława
z 1 000 i 2 000 zł, które przeznaczone były dla ich bratanka — Jerzego młodszego10.
Powinność wobec bratanka ostatecznie wypełnił już w sierpniu roku 1600, gdyż
wówczas pozostali bracia wspólnie poświadczyli rozliczenie go z całości sumy wraz
z odsetkami11. Żaden z powyższych dokumentów nie wskazuje jednak, by podczas
umów i późniejszych operacji f nansowych Stanisław był obecny w Prusach. Musiał
więc przebywać poza nimi. Z całą pewnością natomiast był tu w 1602 roku, gdy poprzez swego sługę Michała Bergera protestował przeciwko niejakiemu Janowi Rola
i jego żonie Zof i Tomickiej. Małżonkowie mieli stawić się przed toruńskim sądem
ławniczym 24 czerwca tego roku z pieniędzmi za dzierżawę miasteczka Wieruszew
w Wielkopolsce i nie dopełnili tego12. Jednak już w czerwcu roku 1603 z pewnością
w Prusach go nie było, gdy jego bracia Jerzy i Krzysztof, również w jego imieniu
renegocjowali umowę dzierżawy Wieruszewa z ich siostrą Anną13.
Wszystko na to wskazuje, że w rodzinne strony już nie powrócił. Sporadycznie
sprawy f nansowe czy procesowe załatwiali za niego bracia, nie ma natomiast żadnego śladu, by załatwiał coś osobiście. Prawdopodobnie na stałe osiadł w Biguszkach i już się z nich nie ruszał.
ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–013, k. 24–134.
ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–011, dok. 7.
9
ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–013, k. 125–126.
10
Tamże, k. 156, 181.
11
Tamże, k. 193–193v.
12
APTor, AmT, Kat. II, IX–17, k. 40v–41.
13
APTor, ASczan 9, s. 77.
7
8
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16. Płyta nagrobna Stanisława Konopackiego († 1608)
w dawnym kościele bernardyńskim w Nowem nad Wisłą

Stanisław pozostał w stanie bezżennym i zmarł bezpotomnie 12 stycznia
1608 roku w Biguszkach na Litwie. Dzień wcześniej sporządził testament, którym legował pokaźne sumy na kościół katedralny wileński św. Stanisława i kościół
w Świadości, pod warunkiem jednak, że zostaną katolickie. Ponieważ przy śmierci
Stanisława nie było nikogo z rodziny, zarząd dóbr powierzył obecnemu Krzysztofowi Czapskiemu, pozostającemu na służbie u brata testatora — wojewody chełmińskiego Macieja14. Po śmierci ciało Stanisława zostało sprowadzone do Prus

Istnieją trzy kopie testamentu: APTor, ASczan 13, s. 1–3, 5–8; APTor, ASczan 24, s. 125–128.
Druk: Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII w., oprac. i wyd. J. Kowalkowski, W. Nowosad,
Warszawa 2013, nr 4.
14
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V.7 Magdalena

Królewskich i spoczęło u bernardynów nowskich pod płytą przygotowaną przez
braci. Płyta, nieco zniszczona, przetrwała do dnia dzisiejszego wmurowana w ścianę południową wewnątrz kościoła. Przedstawia leżącego na poduszce, na wznak,
mężczyznę ubranego w zbroję, ze złożoną u stóp przyłbicą. Z lewej strony głowy widoczny jest czytelny kartusz herbowy z czterema polami, w których herby: Mur —
Konopackich, Dąbrowa — Kostków (matki), Peckaw (babki ojczystej) i Eulenburg
(babki macierzystej). Nad głową postaci oraz wokół płyty znajdowała się inskrypcja
dziś silnie zniszczona z czytelnymi pojedynczymi wyrazami, które wydają się być
zgodne z treścią zanotowaną przez Dachnowskiego15:
Generoso Stanislao, Magnifici Domini Geo gii a Conopat, castellani Culmensis et
capitanei svecensis filio, viro multis ac egregis virtutibus predito. Fratres supe stites amoris et dulcis memoriae ergo hoc monumentum maestro posuerunt. Qui
obiit anno 1608 die 12 Januarii, aetatum 47

W 1610 roku brat Stanisława — Maciej zawarł umowę z gdańskim rzeźbiarzem
Abrahamem van der Blocke na wykonanie epitafium dla brata lub braci16. Możliwe
jest zatem, że zachowana do dnia dzisiejszego płyta Stanisława jest dziełem tego
artysty, choć historyk sztuki M. Smoliński na podstawie analizy cech formalnych
uznał, że wyszła ona spod dłuta starszego — Willema van der Blocke17.

15
16
17

Dachnowski, Herbarz, s. 67.
APTor, ASczan 18, s. 1.
M. Smoliński, Willem i Abraham van der Blocke, s. 102–103.

V.7 Magdalena (Małgorzata) (ok. 1546 — † przed 1570), ż. Macieja Komierowskiego
Magdalena (Małgorzata) jest najmniej rozpoznaną i udokumentowaną z córek kasztelana chełmińskiego Jerzego i Anny z Kostków. Nie wspominają jej również żadne
herbarze. W zasadzie nawet nie jesteśmy do końca pewni jej imienia. Że takowa —
Magdalena — istniała, wspomina w swym testamencie jej brat Krzysztof, prosząc
o datki na mszę świętą za jej duszę, co jednoznacznie wskazuje, że już wówczas
(w 1610 roku) nie żyła1.
Magdalena w innych — wcześniejszych — źródłach nie pojawiła się jednak
nigdy. Natomiast w księgach grodzkich nakielskich znajduje się zapis z początku
maja 1562 roku mówiący, że Maciej Komierowski na połowie swych dóbr Komierowa leżących w powiecie nakielskim zapisał 1 000 zł posagu swej żonie Małgorzacie Konopackiej2. Jest wielce prawdopodobne, że Małgorzata i Magdalena

1
2

Testamenty szlachty Prus Królewskich, nr 6.
APPoz, NakłoGr 6, k. 10.
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to jedna i ta sama osoba, a różnica imienia jest wynikiem błędu w zapisie w jednym bądź drugim dokumencie. Gdzie leży błąd, trudno dziś rozstrzygnąć. Możliwe jest, że urzędnik grodu nakielskiego źle usłyszał podane do aktu imię, lub
jeszcze inaczej, źle, je odczytał ze sporządzonych wcześniej notatek protokołu,
z którego przygotowano czystopis. Wypadki takowe miewały miejsce, i to wcale
nierzadko.
Prawdopodobne jest również, choć na pierwszy rzut oka niemożliwe,
że to Krzysztof pomylił się podczas sporządzania testamentu. Jak bowiem można
zapomnieć imienia własnej siostry? Rzecz w tym, że zgodnie z innymi zapisami
źródłowymi w roku 1570 Maciej Komierowski miał już kolejną żonę — Febronię.
Najpewniej więc Konopacka musiała już nieco wcześniej umrzeć3. Czterdzieści lat
dzielące śmierć Konopackiej od testamentu jej brata wystarczająco skutecznie mogło zatrzeć imię siostry w pamięci konającego.
Tezę o tym, że mogą to być dwie różne osoby, należałoby jednak odrzucić. Nie
ma żadnych przesłanek, by sądzić, że Jerzy miał jeszcze jedną córkę — wzmiankowałby o tym chociażby wspomniany już Krzysztof w swym testamencie. Z pozostałych braci Jerzego potomstwo pozostawił tylko Łukasz, ale ten w 1546 roku
był jeszcze nieletni i ożenił się dopiero około roku 1550. Gdyby Magdalena (Małgorzata) była jego córką, z chwilą zamążpójścia przekraczałaby dopiero dziesiąty rok życia. Wszystko więc przemawia za tym, że była ona córką Jerzego,
i to najstarszą. Jeśli bowiem przyjąć w miarę bezpieczną granicę zamążpójścia,
czyli około piętnasty rok życia, to musiała się urodzić gdzieś około roku 1546,
czyli wkrótce po ożenku Jerzego z Kostkówną. Byłaby wobec tego też najstarszym dzieckiem owej pary w ogóle.
Maciej Komierowski był synem Mikołaja i Małgorzaty Moszczeńskiej. Należał
do niezbyt majętnej szlachty trzymającej tylko rodzinne Komierowo i cztery łany
w Wielkiej Kloni — obie posiadłości w powiecie nakielskim4. Raczej nie można
doszukiwać się w decyzji obioru przyszłego małżonka dla najstarszej córki jakieś
długoplanowej polityki dynastycznej. Ta realizowana była poprzez małżeństwa i kariery duchowne synów. Natomiast w postępowaniu Jerzego wobec córek zarysowała
się inna prawidłowość. Wszystkie z nich wydane zostały poza Prusy Królewskie.
Może tak „mizerna” partia dla Magdaleny (Małgorzaty), córki kasztelana chełmińskiego była chwilowo — w owym czasie — szczytem możliwości Macieja, który
jako pierwszy wyszedł w swej polityce rodzinnej poza prowincję pruską. Kolejne
córki wydane zostały już znacznie lepiej.
Z małżeństwa z Komierowskim Konopacka pozostawiła dwie córki: Katarzynę, późniejszą żonę Marcina Kraińskiego i Małgorzatę zamężną z Bartłomiejem
Klemanem5.

W. Chorążyczewski, S. Roszak, Pamięć Domu Komierowskich, s. 14, 35. Tam też wykaz źródeł. Autorzy omyłkowo jednak nazwali Małgorzatę Katarzyną, przez co nie można jej było przypisać do rodziców.
4
Tamże, s. 14.
5
Tamże, s. 14–16.
3
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V.8 Elżbieta

V.8 Elżbieta (* ok. 1548 — † przed 22 I 1610), ż. Mikołaja Trzebińskiego
Wszystko na to wskazuje, że Elżbieta była drugim w kolejności dzieckiem Jerzego — kasztelana chełmińskiego i Anny z Kostków, jednak — podobnie jak
w wypadku jej siostry Magdaleny (Małgorzaty) informacje o niej są szczątkowe.
Z heraldyków wspomina o niej i jej mężu wyłącznie Żychliński1. Istniejące źródła
archiwalne wzmiankują ją zaledwie dwukrotnie.
11 października 1563 roku przed księgami ziemskimi bydgoskimi stawił się
Mikołaj Nieściszewski, dziedzic dóbr Trzebno i Nieściszewo w powiecie bydgoskim i Brzeźna w powiecie świeckim, oświadczając, iż żonie swej Elżbiecie, córce
Jerzego Konopackiego, kasztelana chełmińskiego i starosty świeckiego, zapisał dożywocie w wysokości 2000 zł na wyżej wymienionych posiadłościach2. Ślub pary
musiał nastąpić niewiele wcześniej, gdyż zapisy dożywocia są aktami powstającymi
w konsekwencji zawarcia związku małżeńskiego i wymaganymi np. intercyzami
sporządzanymi przed ślubem. W chwili ślubu Elżbieta mogła mieć około 15 lat,
choć rozbieżności mogą obejmować plus minus 2 lata. Przypuszczalnie mogła się
więc urodzić około roku 1548.
Wymieniony w akcie Mikołaj Nieściszewski, pan Trzebna i Nieściszewa, to niewątpliwie znany herbarzom Trzebiński3. Był on synem Bartłomieja i Małgorzaty4.
Księgi grodzkie i ziemskie bydgoskie i nakielskie wzmiankują go wielokrotnie
w latach od 1561 do 1603 przy okazji rozmaitych transakcji oraz licznych procesów z okoliczną szlachtą. Zawsze jednak przed aktami występował samodzielnie,
żona — prócz tego jednego razu — nie została wymieniona nigdy.
Druga i ostatnia wzmianka o Elżbiecie pochodzi z testamentu jej brata Krzysztofa, sporządzonego 22 stycznia 1610 roku, gdzie wymieniona została już jako
zmarła5. Duża odległość czasowa między tymi dwoma zapisami nie pozwala nawet domniemywać przybliżonej daty jej śmierci. Można jednak ostrożnie założyć,
że żyła jeszcze w roku 1570, gdyż z małżeństwa z Trzebińskim Elżbieta pozostawiła przynajmniej pięcioro dzieci. Byli to synowie: Jerzy, późniejszy stolnik inowrocławski, i Piotr oraz córki: Barbara, Małgorzata, późniejsza żona Andrzeja
Dąbrowskiego i prawdopodobnie Anna, późniejsza żona miecznika ziem pruskich
Seweryna Zaleskiego.
Zgodnie z informacją zawartą w testamencie jej syna Piotra z roku 1617 Elżbieta
została pochowana obok teściów w kościele dobrskim6. Sam kościół — wówczas
drewniany — nie przetrwał do naszych czasów.

1
2
3
4
5
6

T. Żychliński, Złota księga, s. 42.
APPoz, BydZiem 1, k. 181–181v.
Dachnowski, Herbarz, s. 67; Niesiecki, Herbarz, 5, s. 209.
APPoz, BydGr 6, k. 506.
Testamenty szlachty Prus Królewskich, nr 6.
APPoz, BydGr 31, k. 107.
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V.9 Anna (* przed 1566 — † po 1610), ż. Piotra Tomickiego
Anna Konopacka była zapewne najmłodszą córką Jerzego, kasztelana chełmińskiego i starosty świeckiego, oraz Anny Kostki ze Sztembarku. Herbarze wspominają
tylko, że była żoną Piotra Tomickiego1, nie podając żadnych więcej szczegółów.
Musiała urodzić się najpóźniej w 1566 roku i o niej to najpewniej wspomina
umowa między braćmi Konopackimi, synami Jerzego, z 1583 roku jako o niezamężnej siostrze, na której ślub z chwilą zamążpójścia mieli składać się wszyscy
bracia po równo2.
Prawodopodobnie odebrała elementarne wykształcenie, najpewniej w domu,
choć nie było to normą nawet na dworach szlacheckich. Z całą pewnością potraf ła
jednak pisać i przychodziło jej to łatwo, o czym świadczy złożony przez nią zgrabny
podpis pod jednym z aktów3.
Anna poślubiła wzmiankowanego przez herbarze Piotra Tomickiego, syna kasztelana gnieźnieńskiego Jana (luteranina), i Zof i Oporowskiej4. Ślub nastąpił przed
12 stycznia 1585 roku5, wtedy bowiem małżonkowie stawili się przed toruńskimi
księgami ławniczymi staromiejskimi, by skwitować z wypłaty posagu w wysokości 4 000 zł braci Anny: Jerzego, Jana, Macieja, Rafała, Krzysztofa i Stanisława
Konopackich. Piotr ze swej strony zapisał najpewniej dożywocie na posiadanych
dziedzicznych dobrach Tomice, które jednak w tym czasie musiał zastawić braciom
Ujejskim, gdyż w 1591 roku w ramach rekompensaty za zgodę na tę transakcję uposażył ją na dobrach swej zmarłej matki6. Jednocześnie kolejnym aktem zobowiązał się
braciom małżonki — Janowi, kanonikowi chełmińskiemu i prepozytowi grodzieńskiemu, oraz Krzysztofowi Konopackim dopuścić do intromisji żony w te dobra7.
Nie wiadomo, czy Piotr Tomicki podobnie jak ojciec był luteraninem. Anna nie
zmieniła jednak swego wyznania, a wręcz przeciwnie. Oddany innowiercom przez
teścia kościół w posiadanym przez Tomickich miasteczku Wieruszewie (Wieruszów) w 1596 roku ponownie oddała katolikom8.
Piotr Tomicki zmarł w 1598 roku. Wówczas brat Anny — Krzysztof — scedował
na siostrę zapis 1 000 zł dany mu przez Tomickiego9. Po śmierci męża Anna mogła
zarządzać majątkiem samodzielnie. W marcu 1602 roku dała zobowiązanie na 500
f orenów Ernestowi Krokowskiemu, dworzaninowi JKMci, z terminem wypłaty
Dachnowski, Herbarz, s. 67; Niesiecki, Herbarz, 5, s. 209; T. Żychliński, Złota księga, s. 42. Dachnowski nie wymienił nawet imienia Tomickiego.
2
APTor, ASczan 8, s. 19–22.
3
APTor, ASczan 9, s. 77.
4
Niesiecki, Herbarz, 9, s. 88. Niesiecki błędnie przypisał temuż Piotrowi urząd kasztelana nakielskiego, gdy tymczasem źródła nie wspominają w ogóle, by sprawował on jakikolwiek urząd.
5
APTor, AmT, Kat. II, IX–12, k. 140v.
6
APPoz, BydGr 16, k. 558–559v. Do części macierzystej prawdopodobnie należały wymienione
wcześniej w akcie dobra w ziemi wieluńskiej i łęczyckiej wraz z miasteczkiem Oporowem.
7
Tamże, s. 559v–560.
8
SGKP 13, s. 389.
9
TD — Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII wiek, 763 (nr 973). Wcześniejsze zapisy
z tego roku wymieniają go jeszcze jako żyjącego.
1
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VI.1 Jan z Rynkówki

do 1604 roku 10. Miało to niewątpliwie związek ze ślubem Krokowskiego z Anną
Konopacką11 — córką Jerzego III, bratanicą Tomickiej, a zważywszy identyczność
imion, możliwe również, że chrześniaczką tu opisywanej. W roku następnym Anna
w imieniu swoim oraz synów Krzysztofa i Jana kwitowała Ujejskich z dawnego
układu zawartego jeszcze przez jej męża12. W czerwcu tegoż roku odnowiła umowę
ze swymi braćmi: Jerzym — kasztelanem chełmińskim, Krzysztofem i Stanisławem
co do miasteczka Wieruszewa z przyległymi wsiami. Według treści kontraktu strony
zawarły wcześniej umowę (nie znamy jej daty), na mocy której Anna przekazała
posiadany przez siebie Wieruszew braciom, a tym kontraktem wydzierżawiała je
od nich na rok13. Wszystko na to wskazuje, że Tomicka zastawiała swe dobra braciom za gotówkę, której być może brakowało jej na utrzymanie siebie i dorastających
dzieci. Ostatecznie zapewne Wieruszew odzyskała, gdyż nie wszedł on do majątku
Konopackich w późniejszym okresie. W 1607 roku była nawet w stanie wykupić jego
część z wsiami za 7 000 zł od Aleksandra Zaremby z Kalinowy, który nabył prawa
do miasteczka i przyległości podobnie jak Anna w spadku po Oporowskich14.
Anna przeżyła męża przynajmniej o 12 lat. Ostatnia wzmianka o niej pochodzi
z 1610 roku15, gdy została wymieniona w testamencie brata Krzysztofa.
Z Piotrem Tomickim pozostawiła sześcioro dzieci, synów: Krzysztofa i Jana
oraz córki: Helenę, Katarzynę, Jadwigę i Elżbietę16.

10
11
12
13
14
15
16

APPoz, BydGr 25, k. 43v–44.
APTor, ASczan 16, s. 11–13; APGd, 519/46, s. 117.
TD — Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII wiek, 919 (nr 973).
APTor, ASczan 9, s. 77.
TD — Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek, 126 (nr 1).
Testamenty szlachty Prus Królewskich, nr 6.
Niesiecki, Herbarz, 9, s. 88.

VI.1 Jan z Rynkówki (* ok. 1576 — † 20 VIII 1594)
Jan był najprawdopodobniej najstarszym synem kasztelana chełmińskiego Jerzego III i Elżbiety Dąbrowskiej. Mógł urodzić się około 1576 roku, czyli wkrótce
po zawarciu małżeństwa Jerzego i Elżbiety.
Po raz pierwszy i jedyny spotykamy Jana w 1590 roku, już w Krakowie, jako
studenta tamtejszego uniwersytetu1. Według M. Pawlaka odbywał jeszcze studia
w Ingolstadt w 1601 roku2, jednak jest to oczywista pomyłka, gdyż Jan, syn Jerzego
już wówczas nie żył. Zapiska odnosiła się zatem najpewniej do Jana Karola Konopackiego, syna Macieja, późniejszego biskupa nominata warmińskiego.
Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, Tomus III (Ab anno 1551 ad annum 1606),
ed. A. Chmiel, Cracoviae 1904, s. 171.
2
M. Pawlak, Studia uniwersyteckie, s. 86, przyp. 86.
1
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17. Epitaf um Jana Konopackiego (1594) z kościoła św. Mikołaja w Gdańsku

Zapiska o studiach jest w zasadzie ostatnią źródłową informacją o Janie, bowiem zmarł on już cztery lata później 20 sierpnia 1594 roku w Gdańsku. Reszta informacji pochodzi z inskrypcji na jego epitaf um, które umieszczone jest w kościele
św. Mikołaja w Gdańsku. Głosi ona3:
Treść inskrypcji przytacza również Szymon Starowolski, błędnie jednak lokując ją w kościele NMP. S. Starowolski, Monumenta sarmatarum, s. 349. Obecnie historycy sztuki skłaniają się
3
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VI.2 Krzysztof z Rynkówki

Requiescat In Sancta Pace
Hic sepultus iacet Generosus Ioannes a Conopat, Magnif ci Georgii a Conopat,
castellani culmensis, f lius, qui cum obviam Serenissimo Regi Sigismundo III
ex regno haereditario Swecico in Poloniam redeunti, una cum Magnif co
parente Gedanum venisset, morbo correptus ultimum clausit diem anno 1594,
die vigessima Augusti cui parens moestus hoc posumit munimentum

Jak przekazuje inskrypcja, Jan wraz ze swym ojcem Jerzym, kasztelanem chełmińskim, przybył do Gdańska, by przywitać wracającego ze Szwecji króla Zygmunta III, gdzie zachorował i wkrótce zmarł.

do twierdzenia, że epitaf um to, podobnie jak i inne epitaf a Konopackich, wyszło spod dłuta znanego
rzeźbiarza gdańskiego Abrahama van der Blocke: K. Cieślak, Kościół — cmentarzem. Sztuka nagrobna w Gdańsku (XV–XVIII w.). „Długie trwanie” epitaf um, Gdańsk 1992, s. 37–38; M. Smoliński,
Willem i Abraham van der Blocke, s. 96–97.

VI.2 Krzysztof z Rynkówki (* ok. 1577–1583 — † przed 1604)
Krzysztof Konopacki, syn Jerzego III, kasztelana chełmińskiego, i Elżbiety Dąbrowskiej nie jest znany z żadnej zapiski źródłowej. Wspomina o nim herbarz Dachnowskiego1, a za nim pozostałe, nie wnosząc jednak nic poza to, co Dachnowski
przekazał2. A napisał niewiele, tyle tylko, że zmarł w młodym wieku. Jeżeli założymy, że zapiska Dachnowskiego nosi w sobie ziarno prawdy, śmierć Krzysztofa musiała nastąpić podobnie jak jego brata Jana przed zgonem ojca, czyli jeszcze
przed 1604 rokiem. Już bowiem w roku śmierci Jerzego wzmiankowana jest wdowa
po nim oraz dwaj żyjący jego synowie Jerzy i Rafał3. O Krzysztof e nie ma ani
słowa.
W genealogii rodziny jest miejsce na tę postać. Istnieje kilkuletnia luka między narodzinami Jana — pierworodnego oraz Jerzego i Rafała. Krzysztof mógłby
wobec tego urodzić się między 1577, a 1583 rokiem. Raczej nie dożył pełnoletniości, gdyż zachowałaby się jakaś wzmianka o przekazaniu dóbr przez ojca, objęcia
po nim jednej z królewszczyzn, czy wręcz samodzielnych wystąpień przed sądami ławniczymi. Założyć więc należy, że zmarł młodzieńcem — zgodnie z zapiską
Dachnowskiego.
Istnieje także inna możliwość, którą również należy mieć na uwadze i traktować
całkowicie poważnie, a mianowicie, że Krzysztof w ogóle nie istniał, a informacja
o nim jest pomyłką Dachnowskiego i wszystkich, którzy czerpali za nim wiedzę
Dachnowski, Herbarz, s. 68, 72.
Niesiecki, Herbarz, 5, s. 210. Autor herbarza trochę zmodyf kował zapiskę Dachnowskiego, przekazując, że Krzysztof żył bezżennie.
3
APTor, ASczan 8, s. 63.
1
2
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o rodzinie. W tym samym czasie, gdy mógłby żyć Krzysztof, syn Jerzego III, kasztelana chełmińskiego, żył i działał jego stryj — również Krzysztof (patrz), syn
Jerzego II, kasztelana chełmińskiego i starosty świeckiego. Zbieżność filiacji i urzędów ojców mogła rodzić oczywiste pomyłki. Zapisek o nim zachowało się całkiem
sporo, w różnych źródłach rozsianych tak w „materiałach pruskich”, jak również
w archiwaliach z obszaru Wielkopolski.

VI.3 Jerzy IV z Rynkówki (* ok. 1584 — † 1 XII 1650), starosta nitawski
Jerzy był prawdopodobnie trzecim z kolei (jeśli uznamy istnienie Krzysztofa) synem Jerzego III, kasztelana chełmińskiego, i Elżbiety Dąbrowskiej. Mógł urodzić
się około 1584 roku lub nawet być bliźniakiem Rafała. Obaj przez kilka lat występują w źródłach razem, z tym że Jerzy zawsze jest wymieniany na pierwszym miejscu,
co świadczyłoby o jego starszeństwie w stosunku do Rafała.
M. Pawlak właśnie Jerzego, syna Jerzego, kasztelana chełmińskiego, wskazuje
jako tego, który wpisał się w 1601 roku wraz z kuzynami do metryki uniwersytetu
w bawarskim Ingolstadt. Zapiska jednak nie jest jednoznaczna. Metryka uniwersytetu odnotowała: „Ioannes Konopacki, Georgius Konopacki, Christophorus Tomicki — duo priores Prutteni, tertius Polonus, omnes barones minorennes syntaxeos
studiosi — solverunt fl. 10, kr. 8”1. Jana Konopackiego należy identyfikować z Janem Karolem, synem Macieja, wojewody i biskupa chełmińskiego. Obok opisywanego tu Jerzego, syna Jerzego III — kasztelana chełmińskiego w tym samym czasie
żył jeszcze Jerzy, syn Rafała z Dźwierzna, i to raczej jego utożsamiałbym z odnotowanym w metryce. Przesłanek jest kilka. Jerzy z Dźwierzna był w tym czasie już
sierotą, a opiekę nad nim sprawowali stryjowie. Naturalne zatem w mniemaniu Macieja, opiekuna, byłoby posłać go na studia z własnym synem. Jerzy, syn Jerzego III,
poszedłby w tym czasie na studia raczej z własnym bratem Rafałem do Würzburga.
Ostatnią przesłanką wskazującą na Jerzego z Dźwierzna jako opisywanego w metryce jest jego osobiste wspomnienie o odbytych studiach i podróżach. Wiadomo
więc, że studiował i peregrynował. Takich informacji o Jerzym z Rynkówki nie posiadamy. Trzeci z wymienionych przez metrykę Krzysztof Tomicki najpewniej jest
tożsamy z Krzysztofem, synem Piotra i Anny Konopackiej. Wszyscy trzej byliby
wobec siebie braćmi stryjecznymi i ciotecznymi2.
Po raz pierwszy w źródłach Jerzy pojawia się w 1604 roku, tuż po śmierci ojca,
gdy zostaje wymieniony w pozwie wystosowanym do Elżbiety Dąbrowskiej, wdowy po Jerzym, kasztelanie chełmińskim, oraz jej dzieci — Jerzego właśnie i Rafała
Die Matrikel der Ludwig–Maximilians–Universität Ingolstadt–Landshut–München, von G. von
Polnitz, Bd 2, München 1939, s. 15.
2
W związku z powyższym ustalenia M. Pawlaka w kwestii identyfikacji wymienionych tu osób
należy uznać za niewłaściwe. Jana utożsamił z nieżyjącym już od 1594 r. synem Jerzego III, Jerzego
zidentyfikował natomiast jako jego brata, również syna Jerzego III. M. Pawlak, Studia uniwersyteckie, s. 85–86.

1
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jako dziedziców dóbr Leśna Jania, od Piotra Kostki, dziedzica sąsiedniej Starej
Jani3. Był to jeden z kilku procesów prowadzonych przez kasztelanową chełmińską
i jej synów po śmierci Jerzego III. Proces z Kostką dotyczył sporów granicznych,
przede wszystkim granic lasów sąsiadujących ze sobą dóbr oraz bezprawnych wtargnięć w obszar sąsiada połączonych z wyrębem drzewa. Sprawa w różnych instancjach ciągnęła się do 1607 roku4.
W rok po śmierci kasztelana rozpoczął się inny proces, o sukcesję po Marcinie
Dulskim, staroście rajgrodzkim. Objął on wszystkich żyjących Konopackich z linii
rynkowskiej i konopackiej. Proces — wydaje się — dotyczył sumy zapisanej na dobrach Wełcz w ziemi chełmińskiej przez Dulskiego, zmarłemu w 1601 roku, Janowi Konopackiemu, kanonikowi chełmińskiemu. Był to jeden z dłuższych procesów
prowadzonych w owym czasie przez Konopackich i zakończył się prawdopodobnie
w 1615 roku5.
Krótszymi procesami wówczas prowadzonymi były spory graniczne ze starostą
nowskim i osieckim Jerzym Werdą, Kopyckimi oraz Marcinem Dembołęskim o zastaw dóbr Opanienie i Minsterwałd6.
W 1609 roku zmarła matka, Elżbieta z Dąbrowskich, i synowie musieli wziąć
na siebie ciężar niektórych niezakończonych procesów. Oczywiście sami rzadko
uczestniczyli w postępowaniach, częściej reprezentowali ich powoływani na potrzeby procesów plenipotenci. Zawsze jednak to oni byli decydentami, co może
świadczyć, że obaj już w 1609 roku byli pełnoletni.
W 1611 roku zostało zawartych kilka następujących po sobie umów dotyczących
majątku, których uczestnikami byli Maciej, wojewoda chełmiński, Jerzy i Rafał,
synowie kasztelana chełmińskiego, oraz Jerzy, syn Rafała z Dźwierzna. Wszyscy
bratankowie Macieja byli już pełnoletni i wojewoda mógł przystąpić do dzielenia majątku po swych zmarłych braciach — Stanisławie i Krzysztof e. W wyniku pierwszej, najważniejszej z umów z 21 marca tego roku, zawartej w Luchowie,
dotyczącej podziału nieruchomości, obaj bracia Jerzy i Rafał otrzymali majętność
luchowską po Krzysztof e Konopackim, obejmującą Luchowo, Smarzewo, część
Świerkocina z folwarkiem Włosienica oraz część Suchostrzyg7. Kolejne umowy dotyczyły już tylko majątku ruchomego, pieniędzy, klejnotów i wzajemnych rozliczeń
f nansowych8, jednak nie wiemy, w jaki sposób bracia podzielili się otrzymanym
majątkiem.
Dopiero od podziału dóbr z 1611 roku w zasadzie możemy mówić o samodzielności gospodarczej synów kasztelana chełmińskiego Jerzego III. Pierwsze samodzielne poczynania Jerzego IV nie były zbyt spektakularne. Prawdopodobnie
APTor, ASczan 8, s. 63.
Tamże, s. 65–67; APByd, AmN 46, s. 73.
5
APTor, ASczan 10, s. 79, 185–203; APByd, AmN 46, s. 42.
6
APTor, ASczan 9, s. 79; APByd, AmN 46, s. 128, 153, 177, 221.
7
ADTor, Monastica–Benedyktynki, zbiór nieopracowany. Dawniej: Archiwum Paraf i św. Jakuba
w Toruniu, Benedyktynki, sygn. 14, k. 272v–273v.
8
APTor, ASczan 10, s. 169–181.
3
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jeszcze w 1611 roku pożyczył od dziekana poznańskiego Fabiana Konopackiego,
kuzyna z linii mirakowskiej, przynajmniej 800 zł, spłacając je w 1612 i 1613 roku9.
Na jednym z kwitów Fabian nazwał tę pożyczkę „długiem rzymskim”. Być może
Jerzy po podziale majątku udał się w podróż do Włoch i tam zapożyczył się u przebywającego często w Italii krewniaka.
Obok własnych pożyczek niekiedy gotówka sama „przychodziła” do Jerzego.
W czerwcu 1612 roku odebrał od swego szwagra Ernesta Krokowskiego 2650 zł,
pożyczone przez niego jeszcze w 1608 roku od matki Konopackiego — Elżbiety10.
W 1614 roku odżył proces z Dembołęskim o sumy na Opaleniu i Minsterwałdzie.
Tym razem jednak był prowadzony wyłącznie przez Jerzego, który zapewne wziął
na siebie ciężar sprawy tych dóbr. Doprowadził ją niemal do końca w 1615 roku,
odbierając od Dembołęckiego główną sumę zastawu 21 000 zł i spierając się jeszcze
o tegoroczne zasiewki, jednak w tym czasie w spór wmieszał się Melchior Wejher,
który nabył od Dembołęskiego prawa dziedziczne do dóbr i przejął jego zobowiązania. Rezultatem tego było przeciągnięcie procesu o kolejny rok i zakończenie go
dopiero 1616 w roku11.
Od 1615 roku zaczęły pojawiać się adnotacje o posiadanych przez Jerzego dobrach, co może naprowadzać na szczegóły podziału dóbr między braćmi
z 1611 roku. W tymże 1615 roku Jerzy pisał się z Luchowa12. Można zatem domniemywać, że w podziale tym przypadły mu być może również Smarzewo i Świerkocin. I rzeczywiście potwierdzenie znajdujemy w lutym 1619 roku, gdy płacił pobór
z dóbr Świerkocina Małego i Wielkiego, Smarzewa i Włosienicy oraz Minsterwałdu13. W tym też roku tytułowany był jako Jerzy Konopacki z Rynkówki, dziedzic
w Luchowie, Smarzewie i Czerwińsku w powiecie tczewskim14. Zapisy pochodziły
z pierwszej połowy roku, czyli z okresu, gdy żył jeszcze brat Jerzego — Rafał, faktyczny dziedzic Rynkówki. W tym więc wypadku określenie „z Rynkówki” trzeba
traktować jako identyf kację Jerzego w odróżnieniu od żyjącego równocześnie Jerzego z Dźwierzna. Natomiast pozostałe dobra rzeczywiście były dziedzicznymi
Konopackiego. Czerwińsk należy utożsamiać ze Świerkocinem. Podwójna nazwa
miejscowości funkcjonowała przez kilkadziesiąt kolejnych lat, czasem zapisywana
była jako „Czerwińsk sive Świerkocin”15. Wszystko na to wskazuje, że Rafał odstąpił bratu wszystkie dobra, które znalazły się w jego rękach po podziale, zadowalając
się posiadanym stanem.
Po śmierci Rafała w drugiej połowie 1619 roku Jerzemu przypadły posiadłości
brata. We wrześniu 1635 roku, opłacając uchwalony na majowym sejmiku generalnym w Grudziądzu potrójny pobór, opłacał go już z dóbr Luchowa, Smarzewa,
APTor, ASczan 16, s. 53, 55.
APByd, AmN 46, s. 487.
11
APByd, AmN 49, s. 75, 258–260, 309, 365, 451, 539; APGd, 998/14.
12
APByd, AmN 49, s. 365.
13
APTor, ASczan 16, s. 61.
14
APByd, AmN 49, s. 1186; APByd, AmN 51, s. 141.
15
APTor, ASczan 16, s. 117–119.
9
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Włosienicy, Rynkówki, Leśnej Jani i Kamionki16. Stan ten został również potwierdzony podobnymi kwitami z lat 1638 i 165017.
W ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej Jerzy Konopacki dość aktywnie zajmował się pożyczaniem innym pieniędzy pod zastaw dóbr
i w postaci pożyczek zwykłych. Dotyczyło to tak krewnych, jak i bliższych oraz
dalszych sąsiadów. W początku 1616 roku udzielił pożyczki bratu stryjecznemu Janowi w wysokości 3 000 zł węgierskich, którą ten spłacił w ciągu pół roku18. Odzyskaną w czerwcu kwotę natychmiast zainwestował w kolejny interes. Za 7000 zł
nabył jako zastaw (wyderkauf) dziedziczne dobra Taszewo w powiecie świeckim
od Małgorzaty Niewieścińskiej, wdowy po staroście nowskim Jerzym Werdzie19.
Wykupił też od niej dług na dobrach Grupa i czterech włókach na Żuławie w wysokości 3 900 zł20 i wkrótce został intromitowany w te dobra21. Pożyczek udzielał też
później. Np. w roku 1633 pożyczył Walentemu Kossowskiemu 111 zł22.
Sam nie stronił również od pożyczania na własne potrzeby. W 1627 roku odebrał
od Michała Wilkowskiego aż 5724 zł, zapisując je na Rynkówce23. Były to jednak
przypadki sporadyczne.
Jerzy Konopacki starał się też przejmować i czerpać dochody z królewszczyzn.
W 1618 roku wraz z małżonką od wojewody pomorskiego Samuela Żalińskiego i jego
żony Zof i z Mortęskich wydzierżawił za 6 600 zł na 3 lata (do 1621 r.) starostwo
jasienieckie24. Jednak dopiero od 1630 roku mógł sam tytułować się starostą. Wtedy
prawdopodobnie otrzymał od króla przywilej na starostwo nitawskie (mitawskie)
leżące w Kurlandii. Nie był to efekt wiernej służby dworowi królewskiemu, lecz
umowa ze szwagrem Michałem Konarskim, późniejszym opatem oliwskim, który
był poprzednim starostą i wszystko na to wskazuje, że odstąpił za zgodą królewską
mężowi siostry królewszczyznę. Po raz pierwszy z tytułem starosty nitawskiego
pojawił się Jerzy 28 sierpnia 1630 roku, składając protestację przeciwko podkomorzemu malborskiemu Piotrowi Kostce w sprawie granicy z dobrami Leśna Jania25.
Nie wiadomo, czy wpływały do jego kieszeni jakieś przychody z tej królewszczyzny. Nie zachował się ani jeden kwit kwarciany z tych dóbr, chociaż tytułu starosty używał aż do śmierci. Kwartę opłacał jednak przez pewien czas z Klonówki
(zwanej niekiedy Reinkeczke) w powiecie tczewskim, którą trzymał przynajmniej
od 1637 roku26. Wkrótce też wystarał się o prawo na te dobra dla małżonki („ius

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Tamże, s. 85.
Tamże, s. 83, 145. Kwit z 1650 roku uwzględniał również wieś Czerwińsk.
APByd, AmN 49, s. 493.
Tamże, s. 494–499.
Tamże, s. 499–501.
Tamże, s. 509.
APTor, ASczan 16, s. 87.
APByd, AmN 57, s. 212.
APTor, ASczan 16, s. 57–59.
APByd, AmN 57, s. 511.
APTor, ASczan 16, s. 95.101, 111–113, 123, 127, 135.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

134

Rodzina

communicativum”)27. Ostatecznie już dziesięć lat później — w 1646 roku — zrezygnował za zgodą króla z Klonówki na rzecz Jana a Ludinghausen Wolffa i jego
żony Anny Łaszewskiej28.
Obok administracji majątkiem Jerzy Konopacki był też zmuszony zajmować
się sprawami rodzinnymi. Po śmierci rodziców to na niego i jego brata spadły obowiązki uposażania niewydanych jeszcze za mąż sióstr. W 1617 roku wraz z bratem
Rafałem wyprawiał do zakonu żukowskiego swą młodszą siostrę Katarzynę. Bracia
zobowiązali się wypłacić jej posag oraz odwieźć siostrę do klasztoru29. Dwa lata
po tym fakcie, w 1619 roku, umarł Rafał. Jerzy był prawdopodobnie naturalnym egzekutorem testamentu i to on musiał przejąć zobowiązania spłaty legat bądź długów
na rzecz klasztorów w Chełmnie i Nowem. W 1621 roku za mąż została wydawana Barbara Konarska, siostra małżonki Jerzego, za dworzanina i rotmistrza JKMci
Jana Ulryka Schwerina. Konopaccy wyasygnowali przy tej okazji sumę 5 000 zł30.
Dwa lata później, w 1623 roku, przejął na siebie zobowiązania f nansowe Mikołaja
Kosa na rzecz swej siostry Marianny, której Kos winien był 256 zł31.
Jerzy zajmował się też sprawami nieco dalszych krewnych. W 1630 roku
w Świadości w powiecie wiłkomierskim zmarł jego brat stryjeczny i imiennik —
Jerzy z Dźwierzna, syn Rafała. Na początku 1631 roku Konopacki podążył na Litwę
na pogrzeb i stanął w Świadości 12 lutego 1631 roku, wysyłając stąd list do hetmana polnego litewskiego Krzysztofa Radziwiłła32. Być może Jerzy był nawet jedynym przedstawicielem rodziny z Prus na tym pogrzebie. Oczywiście głównym
celem był pochówek krewniaka, obecność na Litwie mała jednak na celu również
zabezpieczenie spraw majątkowych, w tym ciągle niespłaconego przez Radziwiłłów długu na Świadości, tym bardziej, że rościł sobie prawo do połowy z nich33.
Na Litwę podróżował dwukrotnie w 1631 roku. Spotykamy go tu ponownie w listopadzie tego roku, tym razem wraz z braćmi stryjecznymi Janem (Karolem) i Jakubem Oktawianem, gdy dalej załatwiał sprawy po zmarłym Jerzym z Dźwierzna34.
W zasadzie są to jedyne pewne wzmianki (obok hipotetycznej wyprawy do Italii)
o dalszych podróżach Konopackiego poza Prusy Królewskie.
W 1643 roku zmarła siostra Jerzego — Marianna, wdowa po Stanisławie Przyłubskim i powtórnie zamężna z Maciejem Brańskim. Starosta nitawski, jako jedyny żyjący z rodzeństwa i jedyny sukcesor, musiał zająć się sprawami spadkowymi
po Mariannie. Jeszcze w marcu tego roku zrzekł się całej sukcesji na rzecz Piotra
AGAD, Metryka Koronna, MK 178, k. 782–782v.
APByd, AmN 65, s. 540.
29
Umowa zakładała też wypłaty przy przekraczaniu kolejnych etapów kariery duchownej, co generowało dalsze wydatki w kolejnych latach. APByd, AmN 49, s. 610; APByd, AmN 57, s. 460; APByd,
AmN 66, s. 251.
30
APByd, AmN 53, s. 32.
31
Tamże, s. 335.
32
AGAD, AR, Dz. 5, 7137, s. 14.
33
Tamże, s. 16.
34
AGAD, AR, Dz. 18, 28, s. 15–18. Sprawy dotyczyły długów Konopackiego na posiadanym folwarku sterkiskim i kamienicy w Wilnie.
27
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Czapskiego35, nie przeszkodziło mu to jednak dochodzić w następnym roku praw
do kwot u dłużników Marianny36.
Ostatnim bodajże aktem starosty nitawskiego związanym z rodziną była umowa, na którą wyraził zgodę, zawarta w 1649 roku między Jakubem Oktawianem
Konopackim, kasztelanem elbląskim, bratem stryjecznym Jerzego, a Gabrielem
Ferdynandem Szczepańskim, starostą grudziądzkim, o rękę Teresy Konopackiej,
córki Jakuba. Jerzy zgodził się, by wesele odbyło się w jego posiadłości — Rynkówce 29 sierpnia tego roku37.
Kontakty między Jerzym Konopackim z Rynkówki, starostą nitawskim, a Jakubem Konopackim z Konopatu, przedstawicielami dwóch linii rodziny, trwały
już od jakiegoś czasu. Obaj byli ostatnimi przedstawicielami swego pokolenia w liniach, Jerzy dodatkowo nie posiadał żadnego spadkobiercy. Szans na przedłużenie
rodu nie zaprzepaścił jednak Jakub, który z dwóch małżeństw miał ośmioro dzieci. Świadom wygaśnięcia swej linii Jerzy sukcesywnie zrzekał się na Jakuba praw
do swych dóbr. W 1647 roku zrezygnował na rzecz brata stryjecznego z inwentarza
i wszystkich ruchomości znajdujących się w Rynkówce i Kamionce38. W 1650 roku
odpuścił mu również 10 włók w Suchostrzygach w powiecie tczewskim39. Ostatecznie jednak Jakub i tak będąc jedynym sukcesorem Jerzego przejął po nim całość
dóbr rynkowskich, łącząc w swym ręku majątki obu linii rodziny.
Nie ma żadnych informacji by syn kasztelana chełmińskiego udzielał się w życiu politycznym prowincji. Być może stawiał się na sejmikach, uczestnicząc w obradach, nigdy jednak nie pełnił funkcji poselskich ani podatkowych.
Jerzy przed 11 maja 1615 roku poślubił Annę z Konarskich, córkę ławnika
świeckiego Szczęsnego Konarskiego i Eufrozyny z Sokołowskich40. Ślub musiał nastąpić niewiele przed tą datą, gdyż małżonkowie dopiero zapisywali sobie dożywocie na dobrach.
Czy z małżeństwa tego było potomstwo? Informacje są niejasne. Tradycja związana z uzdrowieniami dzięki cudownej f gurze Matki Boskiej w pobliskim Piasecznie sugeruje, że mogli mieć kilkoro dzieci, a z pewnością córkę Annę, która
w wieku 12 lat miała umrzeć i być wskrzeszoną właśnie za jej wstawiennictwem41.
Wskrzeszenie zostało również uwiecznione na zachowanym do dziś w Piasecznie
obrazie42. Kiedy miał się ten cud wydarzyć, legenda nie podaje. Z dostępnych informacji należałoby jednak przypuszczać, że skoro ślub Jerzego i Anny nastąpił
MNK, MN 601/5f.
APPoz, BydGr 52, k. 65, 73.
37
APTor, ASczan 157, s. 33–34.
38
APTor, ASczan 16, s. 139.
39
MNK, MN 601/5c.
40
APTor, ASczan 16, s. 67–70; APByd, AmN 49, s. 211.
41
J. Fankidejski, Obrazy cudowne i miejsca w dzisiejszej dyecezyi chełmińskiej podług urzędowych
akt kościelnych i miejscowych podań, Pelplin 1880, s. 69. Autor przytacza również czterowiersz ludowy wzmiankujący rodzeństwo Anny: „Skończyła młoda Konopacka życie / Smutne rodzeństwo roni
łzy obf cie; / Lecz do Maryi w wierze nie ustaje, / A Bóg już zmarłej nowe życie daje”.
42
<http://www.sanktuarium–piaseczno.pl/ksiega–cudow>.
35
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w 1615 roku, a wypadek — gdy córka miała 12 lat, to zdarzenie można datować
około roku 1628. W 1649 roku biskup Mikołaj Gniewosz specjalnym dekretem
potwierdził cuda, które miały miejsce w Piasecznie, lecz jest to dokument ogólny, niewzmiankujący poszczególnych przypadków i przykładu Anny Konopackiej
na próżno tam szukać43. Natomiast wszystkie inne źródła wskazują, że oboje zmarli
bezpotomnie. Gdyby fakt uzdrowienia miał rzeczywiście miejsce, to jakaś informacja na ten temat przetrwałaby w tradycji rodzinnej. Poza tym Konopaccy zapewne
niejednokrotnie czyniliby rozmaite dary na rzecz kościoła piaseckiego, tymczasem
wśród całkiem znacznej listy obdarowywanych rozmaitych instytucji kościelnych
Piaseczna brak.
W 1621 roku wypłacał Jerzy 100 zł bernardynom chełmińskim44, a w kolejnym
aż 2500 zł dla bernardynów nowskich45, lecz były to zobowiązania wynikające
z sukcesji po zmarłym bracie Rafale i być może darowizny zapisane testamentem.
W tymże 1625 roku konwent nowski kwitował Konopackiego z zapisanego kolejnego 1 000 zł46. Dostarczał też zboże i drobne sumy dla norbertanek żukowskich47.
W 1634 roku zrezygnował na rzecz konwentu oliwskiego z dóbr Smarzewo48. Dwa
lata później wraz z żoną zapisał temuż konwentowi aż 20 000 zł na Rynkówce49
i po kolejnych dziesięciu latach of arował złoty kielich wysadzany kamieniami50.
W 1642 roku natomiast żona Jerzego — Anna z Konarskich dobra Włosienica i część
Czerwińska (Świerkocina) odstąpiła zakonnicom grudziądzkim51. Był to co prawda regularny kontrakt kupna–sprzedaży dóbr, gdyż Konarska za dobra otrzymała
15 000 zł, ale mimo wszystko świadczył o wielkiej przychylności małżonków dla
instytucji kościelnych.
Daleko posuniętą przychylność w stosunku do zakonników oliwskich można
tłumaczyć tym, że w owym czasie opatem cystersów był szwagier Jerzego i rodzony brat Anny — Michał Konarski. Za jego to zapewne sprawą w kościele oliwskim
znalazło się miejsce dla małżonków na wieczny spoczynek. Być może on też polecił odnotowywanie w kronice klasztornej wizyt małżonków Konopackich podczas mszy i rozmaitych uroczystości odbywanych w klasztorze52. Dzięki niemu też
w końcu traf ło do Jerzego wspomniane starostwo nitawskie. Rozliczenia f nansowe
ADWłoc, Akta biskupów kujawsko–pomorskich, 2–ABKP, 22(38b), k. 221a. Sam dokument uwierzytelniony jego pieczęcią i podpisem znajduje się również w archiwum paraf alnym w Piasecznie.
44
APTor, ASczan 16, s. 63.
45
APByd, AmN 53, s. 137.
46
Tamże, s. 495.
47
APTor, ASczan 16, s. 99.
48
APGd, 520/11, k. 41v. Nie wiadomo, czy rezygnacja doszła ostatecznie do skutku, gdyż jeszcze
w latach następnych opłacał Konopacki ze Smarzewa pobór.
49
Annales monasterii Oliviensis ord. Cist. aetate posteriores, curavit P. Czaplewski, Fontes 20, Toruń 1916–1919, s. 264–265.
50
Tamże, s. 306.
51
APTor, ASczan 16, s. 117–119. APByd, AmN 57, s. 12. Wcześniej, w 1626 roku, dobra te Jerzy
rezygnował żonie, i ta mogła nimi dysponować.
52
Annales monasterii Oliviensis..., s. 266, 300.
43
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i niewielkie darowizny płodów rolnych dla norbertanek żukowskich da się natomiast wytłumaczyć tym, że w klasztorze przebywała jego siostra Katarzyna.
Nie zawsze jednak stosunki z klerem układały się wzorowo. Prawdopodobnie
od śmierci brata był Jerzy w sporze z plebanem nowskim, któremu wstrzymał dochody z tacy w dobrach Kamionka. Do załagodzenia sytuacji doszło w 1625 roku53
i taca z Kamionki — wydaje się — wpływała już w miarę regularnie54.
Jerzy zmarł 1 grudnia 1650 roku w Rynkówce, wg Dachnowskiego o godzinie czwartej nad ranem na apopleksję55. Pochowany został wraz z żoną (zmarłą
w 1646 r.) w katedrze oliwskiej, gdzie w tzw. Kaplicy Chrzcielnej (zwaną też Kaplicą Konopackich, Kaplicą Pięciu Ran czy Kaplicą św. Jana Nepomucena) znajduje się
zachowana w niezłym stanie ich płyta nagrobna z herbami małżonków i inskrypcją:
HIC REQUIESCUNT MAG[NIFIC]US D[OMINUS] GEORGI[US]
KONOPACKI C[A]P[ITA]NEUS NITAV[IENSIS] HAERES IN RINKOWKA
ET ANNA KONARSKA CONIUGES HUIUS DOMUS SINGULARES
BENEFACTORES. OBIIT ILLE M.D.C.L. DIE I DECEMBRIS,
IPSA MDCXL[VI] 18 IAN[UARII]. REQUIESCANT IN PACE

Treść inskrypcji, jej rozwiązanie i tłumaczenie odnotował w swej publikacji
ks. Z. Iwicki56.
W Muzeum Narodowym w Gdańsku znajduje się portret pary, który według opisu ma przedstawiać właśnie małżonków Jerzego i Annę z Konarskich Konopackich.
Jego twórcą miał być znakomity malarz gdański Herman Han. Według historyków
sztuki obraz powstał około 1625 roku, czyli na dwa lub trzy lata przed śmiercią mistrza57. Wszystko jednak na to wskazuje, że zaproponowana identyf kacja jest błędna.
Obraz przedstawia dwie postaci w co najmniej średnim wieku, liczące około 50 lub
Tamże, s. 71.
APTor, ASczan 16, s. 79, 133.
55
Dachnowski, Herbarz, s. 72.
56
Z. Iwicki, Nekropolia oliwska, Gdańsk 2004, s. 22. Poprzednia jego publikacja, która również odnotowywała inskrypcję i tłumaczenie, zawierała liczne błędy tak w rozwiązaniu zapisu, jak i jego tłumaczeniu: tegoż, Oliwa wczoraj i dziś. Przewodnik po zabytkach katedry i byłego klasztoru, Gdańsk
2001, s. 34–35.
57
Po raz pierwszy obraz został opisany na początku lat 50. XX wieku jako portret wotywny nieznanej pary szlacheckiej. Znajdował się wówczas w depozycie Muzeum Narodowego w Poznaniu
i pochodził z kolekcji rodziny Kwileckich z Wróblewa, do których miał traf ć poprzez koligacje z kaszubską rodziną Węsierskich. W latach 70. identyf kacja obrazu została uściślona, a postacie zidentyf kowane jako Jerzy i Anna z Konarskich Konopaccy. Pojawiła się również informacja o pochodzeniu
portretu z katedry oliwskiej wraz z informacją, że pod obrazem znajdowała się tablica z herbami
Konopackich i Konarskich oraz inicjałami GK–SN, AK–SN. Danych tych nie da się w chwili obecnej
w żaden sposób zweryf kować, gdyż została podana za niepublikowaną pracą A. Sławskiej. Do chwili
obecnej informacje na temat portretu nie zostały potwierdzone. A. Sławska, Malarstwo wielkopolskie 1520–1650. Katalog wystawy, Poznań 1952, s. 29–30; A. Gosieniecka, Malarstwo gdańskie XVI
i XVII wieju. Katalog wystawy, Gdańsk 1957, s, 67–68; A. Ryszkiewicz, W. Tomkiewicz, M. Walicki,
Malarstwo polskie. Manieryzm, barok, Warszawa 1971, s. 331; J. Pasierb, Malarz gdański Herman
Han, Warszawa 1974, s. 60; Z. Iwicki, Nekropolia, s. 23.
53
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nawet więcej lat. W 1625 roku, gdy miał powstawać obraz, Jerzy liczył około 40 lat
i ostatecznie można byłoby zaakceptować jego wiek jako pasujący do postaci na obrazie. Inaczej jednak ma się rzecz z jego małżonką. Jeszcze w marcu 1610 roku Anna
jest wymieniana jako nieletnia córka Szczęsnego pod opieką stryjów58. Jeżeli założymy, że ślub panien szlacheckich następował wówczas przeważnie około 15 roku życia, a potwierdzenie małżeństwa z Konopackim mamy w 1615 roku, to Anna mogła
urodzić się około 1600 roku. W 1625 roku, gdy miał powstać obraz, miała więc 25 lat,
znacznie mniej niż portretowana na nim kobieta. Albo zatem data powstania portretu
jest o kilkanaście lat późniejsza (jest wówczas wykluczone autorstwo Hermana Hana,
który zmarł około 1628 roku), albo portretowana para to nie Jerzy i Anna Konopaccy.
Jeśli kryje w sobie ziarno prawdy nieudokumentowana informacja A. Sławskiej o katedrze oliwskiej, herbach Konopackich i Konarskich oraz inicjałach pod portretem,
to należałoby rozważyć przesunięcie daty jego powstania na lata 40. XVII wieku.
Jednak prócz informacji od Sławskiej, powielanej w kolejnych publikacjach, nie ma
żadnego dowodu nawet na to, że portret wisiał w Oliwie. Od XIX wieku znajdował
się natomiast w rękach prywatnych, skąd trafił do muzeum.
Ponieważ nie udało się jednoznacznie ustalić i potwierdzić osób przedstawionych na obrazie, nie zdecydowano się zamieścić reprodukcji tego portretu w niniejszej publikacji.

58

APTor, AmT, Kat. II, IX–19, k. 223v.

VI.4 Rafał z Rynkówki (* ok. 1585 — † 1619/1620), dworzanin JKMci
Rafał był najmłodszym z synów kasztelana chełmińskiego Jerzego III i Elżbiety
Dąbrowskiej. Ponieważ w 1610 roku występował już samodzielnie w sprawach dotyczących majątku, należy uznać, że mógł urodzić się przed rokiem 1585.
Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1601 roku, gdyż został wymieniony
wśród uczniów jezuickiego gimnazjum braniewskiego, a w zasadzie kończył edukację w tej szkole, publikując na jej zakończenie wiersz1. Kończąc szkołę braniewską,
mógł mieć już około 16 lat.
Zaraz po zakończeniu nauki w gimnazjum wyruszył Rafał na studia i już
10 marca tego roku wpisał się do metryki katolickiego uniwersytetu w Würzburgu
jako Raphael Honopacky2. Nie był to jednak koniec jego edukacji. Prawie dokładnie
dwa lata później 9 kwietnia 1603 roku został odnotowany w metryce Uniwersytetu
Krakowskiego3.
Uczniowie–sodalisi gimnazjum jezuitów w Brunsberdze (Braniewie) 1579–1623, oprac. M. Inglot,
L. Grzebień, Kraków 1998, nr 1038.
2
Die Matrikel der Universität Würzburg, hrsg. von S. Merkle, Th. 1, München–Leipzig 1922, s. 56.
3
Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. 3, s. 239.
1
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Mogłoby się wydawać, że tak gruntowna edukacja zostanie uwieńczona karierą
w kancelarii królewskiej lub chociażby stanem duchownym z bogatą prebendą, nic
jednak takiego nie nastąpiło. Być może dalsze losy i karierę Rafała pokrzyżowała
dość niespodziewana śmierć ojca w 1604 roku. Możliwe również, że w trybie nagłym został odwołany z Krakowa do domu, gdzie matka rozpoczynała serię procesów o majątek po kasztelanie chełmińskim. Już we wrześniu 1604 roku wdowa
po Jerzym wraz z synami Jerzym i Rafałem jako dziedzicami dóbr Leśna Jania zostali pozwani na trybunał piotrkowski w sprawie z Piotrem Kostką, synem zmarłego
Macieja Kostki, dziedzicem sąsiedniej Starej Jani4. Był to rozpoczęty jeszcze przez
Jerzego III i niezakończony spór graniczny dotyczący lasu, którym zostali obciążeni wdowa i synowie. Proces z Kostką nie zakończył się w Trybunale, a niepokoje
na granicy dóbr trwały jeszcze w latach następnych i ucichły dopiero w 1607 roku5.
Wraz ze sporami granicznymi z Kostką matka w imieniu swoim i synów rozpoczęła również inne procesy: graniczny z Jerzym Werdą, starostą nowskim i osieckim, także dotyczący lasu Leśnej i Kościelnej Jani oraz lasów starostwa nowskiego
i osieckiego6, z Kopyckimi7 oraz Marcinem Dembołęskim w sprawie dóbr Opalenia
i Minsterwałdu8. Przynajmniej od 1605 roku toczył się również proces o sukcesję
po staroście rajgrodzkim Marcinie Dulskim, o którą ubiegali się wszyscy żyjący
Konopaccy z linii rynkowskiej i konopackiej9. Ponieważ wszystkie ówczesne procesy były prowadzone wspólnie, tzn. prowadziła je matka z synami, nie wiadomo, kiedy Jerzy i Rafał osiągnęli pełnoletniość. Nastąpiło to nie później niż w 1609 roku,
czyli roku śmierci matki. W roku następnym, już po śmierci Elżbiety, bez konieczności powoływania opiekunów samodzielnie kontynuowali prowadzone przez matkę procesy10.
W 1611 roku doszło do szeregu umów między stryjem, wojewodą chełmińskim
Maciejem Konopackim a bratankami: Jerzym i Rafałem, synami Jerzego, oraz Jerzym z Dźwierzna, synem Rafała, Konopackimi. 21 marca została zawarta umowa
podziału dóbr po stryjach Krzysztof e i Stanisławie. Przy tym podziale synowie kasztelana chełmińskiego — Jerzy i Rafał dostali na wspólną własność dobra po stryju
Krzysztof e: Luchowo, Smarzewo, część Świerkocina z folwarkiem Włosienica oraz
część Suchostrzyg11. Uzupełnieniem tej umowy były kolejne dotyczące podziału
ruchomości12, które były kontynuowane jeszcze w kwietniu tego roku i na ostatek
w roku 161213. Po umowie głównej musiało dojść do jeszcze jednej indywidualnej
APTor, ASczan 8, s. 63.
Tamże, s. 65–67; APByd, AmN 46, s. 73.
6
APTor, ASczan 9, s. 79.
7
APByd, AmN 46, s. 128.
8
Tamże, s. 153, 177, 221.
9
APTor, ASczan 10, s. 79, 185–203; APByd, AmN 46, s. 42. Proces toczył się przynajmniej do 1615 r.
10
APByd, AmN 46, s. 241, 295.
11
ADTor, Monastica–Benedyktynki, zbiór nieopracowany. Dawniej: Archiwum Paraf i św. Jakuba
w Toruniu, Benedyktynki, sygn. 14, k. 272v–273v.
12
APTor, ASczan 10, s. 169–170.
13
Tamże, s. 173–181.
4
5
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umowy między braćmi Jerzym i Rafałem, w której Rafał odstąpił starszemu bratu wszystkie zapisane im majętności. Wszystko na to wskazuje, że jednak nie był
z tego powodu poszkodowany.
Rok 1611 przyniósł również inne zmiany w życiu już samego Rafała Konopackiego. Po zgonie matki król wyraził zgodę na przejęcie dzierżawionych przez nią królewszczyzn Straszewa, Mikołajek i Trzciana w powiecie sztumskim województwa
malborskiego. Dobra te trzymał aż do śmierci, regularnie opłacając z nich kwartę14.
Przy okazji wystawiania kwitów kwarcianych pojawiła się jeszcze jedna informacja.
Niemal we wszystkich kwitach Rafał nazywany jest dworzaninem JKMci. Całkiem
więc możliwe, że nie zrezygnował do końca z kariery na dworze i szukał szczęścia
u boku Zygmunta III. Z drugiej stron jego pobyt na dworze królewskim musiał być
bardzo ograniczony. Stale był uwiązany w Prusach Królewskich, prowadząc mniejsze lub większe procesy lub po prostu zajmując się majątkiem.
Od 1611 roku prowadził Rafał jakiś bliżej nieokreślony proces w sądzie ziemskim z Krzysztofem Gockowskim z Gockowic, akta jednak nie uściślają charakteru
tego procesu15.
Przez ten czas w zasadzie nie wiadomo, jakimi dobrami dziedzicznymi dysponował, skoro te z podziału z 1611 roku odstapił bratu. Dopiero w 1614 roku pojawia się wskazówka, że w jego rękach znajdowała się Kamionka (Stein Francze,
Kamienna Frąca), jedna ze wsi części rynkowskiej. Wtedy bowiem Konopacki
składał protestację przeciwko poborcy województwa pomorskiego za wybranie
poboru ze spustoszonych dóbr kmiecych16. Nie cała Kamionka była w rękach Rafała. W roku następnym doszło do incydentu we wsi połączonego z uprowadzeniem
i pobiciem poddanych Jana Frąckiego w jego części Kamionki. Frącki nie pozostał
zresztą dłużny Konopackiemu17. Przy okazji zeznań świadków w tej sprawie, wiadomo również, że uprowadzenia były czynione do Rynkówki (Remborku), która
w tym czasie musiała już być w rękach Rafała18. Od 1616 roku z pewnością pisał
się już z Rynkówki19.
W roku 1617 Rafał wraz z bratem Jerzym zawarli umowę z siostrą Katarzyną,
pragnącą wstąpić do klasztoru. Bracia zobowiązali się wówczas na dokonanie wypłat posagu i uposażenia dla siostry20. W tym też roku zawarł pierwszą znaną umowę w sprawie dóbr. Nabył wówczas od Szczęsnego Kopyckiego i jego braci, synów

14
APTor, ASczan 11, s. 9–27. Czaplewski, Senatorowie, s. 185. Czaplewski utrzymuje jednak, bez
poparcia zapiskami źródłowymi, że dzierżawy były w rękach Rafała od 1605 r., czyli przejąłby je
bezpośrednio po śmierci ojca. Tymczasem pierwszy kwit kwarciany z 1611 r. wyraźnie mówi o zgodzie królewskiej na przejęcie dóbr po matce, która najwidoczniej musiała być tenutariuszką przez
te kilka lat po śmierci Jerzego III.
15
APByd, AmN 46, s. 299, 426.
16
APByd, AmN 49, s. 45.
17
Tamże, s. 159–162, 188–189, 218–227, 272.
18
Tamże, s. 222–223.
19
Tamże, s. 555.
20
Tamże, s. 610.
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Jana, ich części w pobliskiej Rychławie21. Dwa lata później, 3 czerwca 1619 roku,
do tej części dokupił jeszcze włókę od Anny Wypczyńskiej, wdowy po Janie Bagniewskim22.
Kontrakt z Wypczyńską jest jednocześnie ostatnią wzmianką o Rafale. Zapewne kilka miesięcy po tej dacie musiał dość nieoczekiwanie umrzeć. Nie żył już
z pewnością 20 stycznia 1620 roku, gdyż wówczas król nadał pozostawione przez
zmarłego Rafała królewszczyzny kolejnemu tenutariuszowi — Bartłomiejowi Nowodworskiemu23.
Zwykle dobrze poinformowany Dachnowski w swym herbarzu pomylił dwóch
Rafałów Konopackich. Tu omawianego pochował w Dźwierznie, opisując jednocześnie jego nagrobek 24. Oczywisty błąd Dachnowskiego bezkrytycznie powtórzył
Niesiecki25.
Nic o miejscu pochówku nie wspomniał nekrolog nowski, mimo że ojciec Rafała
był głównym fundatorem bernardynów w Nowem. Zakonnicy odnotowali tylko,
że Rafał Konopacki, młodzieniec, dworzanin króla Zygmunta III przekazał na organy 190 zł26. Należy zatem przypuszczać, że nie został tu pochowany.
Rafał nigdy się nie ożenił. Podczas zawierania kontraktu ze wstępującą do zakonu siostrą, ta czyniła zastrzeżenia co do dyspozycji majątkiem względem przyszłych
dzieci Jerzego. O Rafale w tym kontekście nawet nie wspomniała.

Tamże, s. 659–663.
Tamże, s. 1192.
23
Czaplewski, Senatorowie, s. 185.
24
Dachnowski, Herbarz, s. 68.
25
Niesiecki, Herbarz, 5, s. 210.
26
Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, S–no–1, k. 4v. W zapisce tej zastanawia
określenie: młodzieniec w odniesieniu do Rafała. Według obliczeń w chwili śmierci mógł mieć około
34 lata, młodzieńcem z pewnością więc już nie był. Księga spisywana była jednak ponad 100 lat
po opisywanych faktach, naturalne, że mogły wystąpić dość znaczne nieścisłości. Dotyczy to zresztą
również dat zgonów innych przedstawicieli rodziny.
21

22

VI.5 Elżbieta z Rynkówki († przed 29 III 1617)
Na temat Elżbiety, córki Jerzego III, kasztelana chełmińskiego, i Elżbiety Dąbrowskiej narosło trochę nieścisłości. Po raz pierwszy wspomniał o niej w swym herbarzu
Dachnowski, wymieniając ją wraz z siostrą Katarzyną, pisząc, że jedna przybrała
stan zakonny, druga zmarła panną w stanie świeckim1. Ponieważ wiadomo, że Katarzyna była norbertanką żukowską, to Elżbieta miała umrzeć w stanie panieńskim.
Wszystkie pozostałe późniejsze herbarze nie wyszły poza przekaz Dachnowskiego.
Inaczej informację tę zinterpretowała M. Borkowska, wskazując, że taż Elżbieta,
1

Dachnowski, Herbarz, s. 68.
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córka Jerzego i Elżbiety, i siostra m.in. Katarzyny była benedyktynką toruńską,
podając jednocześnie datę jej śmierci przed 1731 rokiem2.
Alternatywnym i niezależnym od Dachnowskiego źródłem jest natomiast kronika bernardynów nowskich, która również odnotowała jej istnienie i śmierć w stanie panieńskim, bez podania jednak daty zgonu3.
Ostatnim ze źródeł wzmiankującym Elżbietę jest zapiska Konopackich zawarta
w umowie z 29 marca 1617 roku, w którym bracia Jerzy i Rafał obiecują wyprawić
swą siostrę Katarzynę do klasztoru4. Stosowny zapis brzmi następująco:
„Zaczym IchMM Pan Rafał i Pan Jerzy Conopatcy obiecują posag taki, jako IchMM
za męże wydanym pierwszym[?] dali, to jest 7 000 zł pol., a względem sukcesji
po sławnej pamięci JM Panni Helżbiety Conopaczki, jako się po niej należący jeden
tysiąc, co uczyni sumy wszystkiej 8 000 zł pol.[...]”

Powyższy fragment wspomina Elżbietę, nie podając jednak jej stosunku pokrewieństwa. Równie dobrze mogło chodzić o ich matkę, i nie można się sugerować
określeniem „Panni” przy Elżbiecie, gdyż mogło to być zwykłe zdwojenie litery w niestabilnej wówczas ortografii języka polskiego. Jeżeli jednak założymy,
że rzeczywiście zapiska wspomina siostrę stron umowy, to musimy też stwierdzić,
że w 1617 roku, czyli roku sporządzania umowy, Elżbieta już nie żyła.

Leksykon zakonnic, s. 301. Tak odległa data śmierci wynikała z charakteru źródła, którym posłużyła się M. Borkowska, a nie z jej pomyłki.
3
Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, S–no–1, k. 4v.
4
APByd, AmN 49, s. 610–611; MNK, MN 601/3.
2

VI.6 Anna z Rynkówki (* ok. 1587 — † 13 XI 1610), ż. Ernesta Krokowskiego
Anna była prawdopodobnie drugą w kolejności starszeństwa córką Jerzego III, kasztelana chełmińskiego, i Elżbiety Dąbrowskiej. Niestety, nie mamy o niej żadnych
wzmianek sprzed jej zamążpójścia. Zakładając jednak, że mogła być wydana za
mąż w wieku około 15 lat, można by przypuszczać, że urodziła się około roku 1587.
W 1602 roku Anna została wydana za luteranina Ernesta Krokowskiego, późniejszego sędziego ziemskiego puckiego. Pan młody nie był wyborem przypadkowym dla panny Konopackiej. Przynajmniej od stycznia 1601 jej ojciec, kasztelan
chełmiński, utrzymywał kontakty z Krokowskim, wówczas dworzaninem królewskim, już wtedy typowanym na zięcia1. Wpis dokonany 16 stycznia tego roku
w księdze ławniczej Nowego wspominał o bliżej niesprecyzowanej, zawartej tego
dnia umowie i zapisie na łączną sumę 7 000 zł. Jest więcej niż prawdopodobne,
że owa tajemnicza umowa była przedwstępną intercyzą o rękę Anny. Dokładnie rok
1

APByd, AmN 44, s. 140–141.
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po tej dacie 16 stycznia 1602 roku, również w Nowem, doszło do spisania właściwej
intercyzy, na mocy której ojciec miał zabezpieczyć Annie gotowe 5 000 zł posagu
oraz bliżej nieokreśloną wyprawę. Całość miała być wypłacona na czwarty dzień
po weselu, a powyższą sumę Krokowski miał zapisać na swych dobrach otrzymanych od matki2. Ślub musiał nastąpić miesiąc po dacie intercyzy, skoro 21 lutego
tego roku przed księgami ławniczymi Nowego Krokowski kwitował już Konopackiego ze wspomnianych kwot 5 000 i 2 000 zł3. Jeśli dotrzymano wszelkich formalności, to sam ślub miał miejsce 17 lutego może w Nowem lub raczej bardziej
prawdopodobne — w pobliskiej Rynkówce, głównej posiadłości kasztelana.
Dalsza część rozliczeń dokonała się w Pucku 23 kwietnia tego roku przed księgami ławniczymi puckimi, gdzie Ernest Krokowski zapisał na swych dobrach Krokowej i innych żonie swej, Annie z Konopackich, przyrzeczone kwoty 5 000 zł oraz
2 000 zł w złocie, srebrach i klejnotach będących wyprawą Anny4. Tego dnia w Pucku pojawił się również Jerzy Konopacki — ojciec Anny oraz Barbara z Wejherów
Krokowska — matka Ernesta, dopełniając reszty zobowiązań5.
Ze związku z Krokowskim narodziło się kilkoro dzieci. Według biografa rodziny Franza Schultza było ich pięcioro6. Ponieważ informacje przez niego podane
nie zawsze są sprawdzalne, a niektóre wręcz mylne, sprawa nadal pozostaje otwarta. Synami Anny z pewnością byli Jerzy i Krzysztof, którzy jako pełnoletni funkcjonowali w latach 20. i początku lat 30. tego wieku, musieli zatem narodzić się
przed rokiem 16107. Synem był również urodzony 10 listopada 1610 roku i zmarły
trzy dni później Jan8. Data zgonu Jana jest zbieżna ze śmiercią jego matki. Jeśli więc
informacja ta byłaby prawdziwa, to Anna zmarła w połogu po narodzinach syna.
Córkami miałyby być natomiast Elżbieta (urodzona w 1605), późniejsza żona Rafała
Latalskiego, oraz Zof a, urodzona według Schultza w roku 1608 i zmarła w roku
następnym9.
Anna zmarła 13 listopada 1610 roku w Gniewie, prawdopodobnie w połogu.
Informację o jej śmierci znamy z dwóch różnych źródeł, które różnią się jednak
wskazaniem miejsca jej śmierci. Według R. Flanssa Anna miała umrzeć na zamku w Nowem i tu zostać pochowana w kościele klasztornym (bernardyńskim)10.
APTor, ASczan 16, s. 11–13.
APByd, AmN 44, s. 150.
4
APGd, 519/46, k. 117–118.
5
Tamże, k. 118–119v.
6
F. Schultz, Geschichte der gräf ich Krockow’schen Familie, Danzig 1911. Informacje o dzieciach
z tego związku powtórzył za Schultzem M. Dzięcielski i na podstawie jego przekazu zostaną podane
dalsze informacje. M. Dzięcielski, Organizacja i funkcjonowanie sądownictwa szlacheckiego w ziemi lęborsko–bytowskiej w XV–XVIII wieku. Urzędnicy, Gdańsk 2006, s. 147–148.
7
APGd, 519/56, k. 107, 127v, 155; APGd 519/57, k. 117. Według Szultza i Dzięcielskiego Jerzy
i Krzysztof urodzili się odpowiednio w 1604 i 1607 roku. M. Dzięcielski, Organizacja, s. 147–148.
8
M. Dzięcielski, Organizacja, s. 148.
9
Tamże, s. 147–148.
10
R. Flanss, Familien–Nachrichten aus Westpreussischen Kirchen–Büchern, Leichensteinen pp.,
Zeitschrift des historischen Vereins für den Reg.–Bezirk Marienwerder, H. 5, Marienwerder 1882,
s. 202. Za nim Dzięcielski, Organizacja, s. 147. Flanss informację pozyskał z istniejącej jeszcze
2
3
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Inaczej sprawę przedstawia nekrolog bernardynów nowskich. Potwierdza datę jej
śmierci, jednak jako miejsce śmierci wskazuje Gniew11. Z tego samego źródła,
co R. Flanss — epitaﬁum względnie płyty nagrobnej Anny z kościoła bernardynów w Nowem — korzystał K. Kościński, dokonując jednak nieco innego, zdaje
się lepszego odczytu zachowanej inskrypcji, która jednocześnie zgodna jest z adnotacją nekrologu12.
Treść epitaﬁum wg Kościńskiego:
Generosa et nobilis Domina Anna a Conopath
magniﬁci olim Domini Georgii a Conopath,
Castellani Culmensis ﬁlia
et generosi Domini Ernesti de Krokowa conju[n]x dilectissima
mortua 13. Novembris anno 1610 in arce Mevensis

Zapis o śmierci Anny w nekrologu bernardynów nowskich:
Perillustris Magniﬁca Domina Domina Anna Krokowska, ﬁlia Georgy et Elisabeth
Konopatciorum castellanorum culmensorum
Obyt in arce Maevensi anno Domini 1610, die 13 9bris

Według K. Kościńskiego epitaﬁum lub raczej płyta nagrobna Anny z Konopackich Krokowskiej istniała w kościele poklasztornym jeszcze pod koniec XIX wieku i po remoncie kościoła w 1779 roku leżała jako jedna z czterech
przed ołtarzem13.
Ernest Krokowski po śmierci Anny ożenił się ponownie z Eufrozyną von
Schwarzwald. Zmarł w Warszawie 15 kwietnia 1631 roku14.

w XIX wieku płyty nagrobnej Anny, dokonując jednak błędnego odczytu i myląc miasto Gniew
z Nowem, które w łacińskiej inskrypcji mogły być łatwo pomylone (w stosownym miejscu było „Mevensi”, a nie „Novensi” — jak chciał Flanss).
11
Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, S–no–1, k. 4.
12
K. Kościński, Franciszkanie i Bernardyni, s. 106.
13
Tegoż, Kościoły i kaplice w Nowem, s. 125.
14
PSB 15, s. 317–318; UPKr, nr 1077.

VI.7 Zoﬁa z Rynkówki (* ok. 1595 — † 30 VII 1624), ż. Mirosława Konarskiego
Zoﬁa była prawdopodobnie trzecią w kolejności córką Jerzego III z Rynkówki, kasztelana chełmińskiego, i Elżbiety z Dąbrowskich.
Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 18 lutego 1610 roku, gdy przed sądem ławniczym miasta Nowego nad Wisłą stawił się Mirosław Konarski, oświadczając, że zapisał swej żonie Zoﬁi, córce zmarłego kasztelana chełmińskiego Jerzego Konopackiego,
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połowę majątku Wielkiego Konarzyna1. Wiadomo zatem, że była już wówczas zamężna z Mirosławem Konarskim. Ślub musiał nastąpić jednak niewiele wcześniej,
gdyż trwały jeszcze rozliczenia związane z wypełnianiem intercyzy ślubnej. Według
Dachnowskiego ślub odbył się w 1609 roku w Rynkówce, podczas którego nagle zmarł
na apopleksię stryj Anny — Krzysztof Konopacki2. Zakładając, że w chwili zamążpójścia mogła mieć około 15 lat, datę jej narodzin można z grubsza szacować na 1595 rok.
Mirosław był synem Augustyna i Elżbiety z Bąkowa Jackowskiej3 i w późniejszym okresie sięgnął po urzędy wpierw chorążego, później podkomorzego pomorskiego i malborskiego4.
Po raz kolejny Zof a była wzmiankowana w 1617 roku przy okazji uposażania
jej siostry Katarzyny Konopackiej, wybierającej się do zakonu żukowskiego. Siostra
z przysługującego jej posagu wydzieliła 1 000 zł dla Zof i oraz drugi 1 000 dla jej
dzieci, gdyby ich brat Jerzy takowych nie posiadał5. Wszystko więc na to wskazuje,
że w tym czasie Zof a zdołała urodzić przynajmniej jedno dziecko.
Po raz ostatni spotykamy ją rok później, gdy wraz z mężem była kwitowana
z 5 000 zł przez Mariannę z Więcborka Zebrzydowską, wdowę po staroście hamersztyńskim Samuelu Konarskim6.
Mimo że Mirosław Konarski dość często jest wzmiankowany w źródłach,
te jednak milczą o jego żonie.
Zof a zmarła 30 lipca 1624 roku i została pochowana w kościele w Żukowie.
W XVIII wieku proboszcz kartuski Georg Schwengel odczytał zatartą już częściowo
inskrypcję na płycie nagrobnej. Dziś przed ołtarzem w kościele żukowskim znajdują
się trzy całkowicie zatarte płyty. Prawdopodobnie jedna z nich jest płytą Konopackiej.
Treść inskrypcji według Schwengla7:
D.O.M.
Subsiste, qui transis, subjecta oculis haec paucula perlege. Sub duro hoc quem
calcas, marmore, solutam in cineres Sophiam de Konopat Konarska noveris. Quae

APTor, ASczan 137, s. 3–5.
Dachnowski, Herbarz, s. 67. Informacja Dachnowskiego nie jest jednak zgodna z innymi źródłami. Całkiem więc możliwe, że ślub miał miejsce dopiero w 1610 roku. Patrz też biogram Krzysztofa
Konopackiego.
3
APPoz, BydGr 21, k. 244v. W dotychczasowej literaturze (Boniecki, Herbarz, 11, s. 49; PSB 13,
s. 468 oraz SBPN 2, s. 429) utrzymywano, że Mirosław był synem wojewody pomorskiego Michała
i Doroty Rembowskiej. Jedynie J. Kowalkowski prawidłowo przyporządkował Mirosława do rodziców: J. Kowalkowski, Kręgi rodzinne Reinholda Heidensteina i Ertmundy Konarskiej, poślubionych
w 1597 roku. Przyczynek do dziejów szlachty pomorskiej na przełomie XVI i XVII wieku, „Genealogia. Studia i Materiały Historyczne” 19, 2007, s. 32–33.
4
UPKr, nr 585, 831.
5
APByd, AmN 49, s. 610–611; MNK, MN 601/3.
6
TD — Grodzkie i ziemskie > Nakło > Część 1, 3379 (nr 171).
7
Ad historiam ecclesiasticam Pomeraniae: apparatus pauper subsidia literaria poscens a viris bonis et doctis collectus an interim a Georgius Schwengel Cartusiae Priore 1749, wyd. B. Czapla, Fontes 16–19, Toruń 1912–1915, s. 517–518.
1
2
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domum avitam dum clarissimo matrimonio Magnif ci D. Miroslai de Konarzyn
Konarski Vexilliferi Pomeraniae ornat, illumque postquam f liis et f liabus Patrem
fecisset, gravissimo et diuturno morbo correpta, mors ... (aliqua desunt) —
A. 1624 Iulii 30 die jam carum dissociat amicum, relicto sibi moerore et duabus
f liabus taedio: Cui post omnia obsequia Maritus pientissimus saxum hoc gratae
testem memoriae poni curavit.
Anno a christo nato 1625.

Z małżeństwa z Mirosławem Konarskim urodziła dwie córki: Helenę, późniejszą
żonę Piotra Czapskiego z Bąkowa, oraz Teof lę, czterokrotnie zamężną z 1v. chorążym chełmińskim Wojciechem Łosiem, 2v. Tomaszem Kossobuckim, 3v. Krzysztofem Borzejewskim i 4v. Wojciechem Gembartem.
Po śmierci Konopackiej Konarski przed 1630 rokiem poślubił Dorotę Żalińską,
córkę wojewody pomorskiego Samuela. Zmarł przed 14 stycznia 16588.
8

Testamenty szlachty Prus Królewskich, nr 68.

VI.8 Katarzyna z Rynkówki (*ok. 1600 — † 24 XI 1631), zakonnica żukowska
Katarzyna1 była czwartą w kolejności córką kasztelana chełmińskiego Jerzego III
i Elżbiety z Dąbrówki. Mogła urodzić się około roku 1600, jednak data ta jest mocno
przybliżona.
Do chwili obecnej udało się odnaleźć w zasadzie tylko dwie wzmianki źródłowe
na jej temat. Pierwsza z nich pochodzi z 29 marca 1617 roku i jest umową zawartą
między braćmi Rafałem i Jerzym Konopackimi z jednej i właśnie Katarzyną, ich
siostrą rodzoną, z drugiej strony2. Umowa postanawiała, że ponieważ Katarzyna obrała stan zakonny w klasztorze żukowskim, bracia powinni wypłacić jej z tego tytułu posag w wysokości 7 000 zł oraz dodatkowy 1 000 zł należący się jej po śmierci
Elżbiety Konopackiej (matki lub siostry). Bracia zobowiązali się również odwieźć
siostrę do Żukowa, wypłacając jej 1 000 złotych. Przy złożeniu profesji mieli wypłacić kolejne dwa tysiące. Jako wyprawę natomiast Katarzyna przyjęła tylko 600 zł,
które powinna otrzymać w ciągu miesiąca, do 24 kwietnia. Resztę majątku Katarzyna, zgodnie z postanowieniami umowy, miała rozdać potomkom swego rodzeństwa oraz swej siostrze, pannie Mariannie — najwidoczniej najmłodszej.
Ponieważ do umowy doszło aż 13 lat po śmierci ojca, powstaje pytanie, kto w tym
czasie zajmował się Katarzyną. Nie są znane wystąpienia w jej imieniu ani w aktach
rodzinnych, ani w innych źródłach. Możliwe jest zatem, że już wcześniej została
oddana zakonnicom na wychowanie i naukę, po czym postanowiła pozostać u nich

1
2

Biogram: Leksykon zakonnic, s. 352.
APByd, AmN 49, s. 610–611; MNK, MN 601/3.
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na stałe. Ta wersja jest o tyle prawdopodobna, że jednym z jej opiekunów przy tym
akcie był ksiądz Szczęsny Kos, opat pelpliński, zapewne nadzorujący umowę ze strony zakonnic, które więc były świadome wstąpienia w ich szeregi kolejnej panny.
Kolejne szczeble jej „kariery” duchownej są odnotowane w jej biogramie przygotowanym na podstawie źródeł zakonnych. Półtora roku po zawarciu umowy
z braćmi, który to czas był zapewne okresem próbnym — 18 listopada 1618 roku
przystąpiła do nowicjatu. Profeską została 21 września 1620 roku, być może jednocześnie otrzymując funkcję chórowej. 28 czerwca 1626 roku została konsekrowana3.
Kolejna informacja pochodzi z 1629 roku i jest nią zeznanie długu, jaki miał
Jerzy Konopacki — brat Katarzyny i jego żona względem zakonnicy. Opiewający
na 1 000 zł dług został zapisany na dobrach Rynkówka4. Możliwe, że powyższy
zapis miał związek z faktem, że Jerzy nie doczekał się potomstwa, a być może
wcześniej pobrał od Katarzyny rzeczony 1000 zł na konto przyszłych dzieci, które
miały mu się urodzić po zawarciu małżeństwa.
Niestety, stan zakonny nie sprzyja odnotowywaniu wydarzeń z życia osób, które
go obrały. Nieco więcej czasem można się dowiedzieć z kronik prowadzonych przez
poszczególne zgromadzenia. Takiej jednak klasztor żukowski nie posiadał. Zachował się jednak wykaz zmarłych, który w 1906 roku został opublikowany przez Maxa
Perlbacha. Według powyższego wykazu Katarzyna zmarła w 1631 roku, a 24 listopada był dniem modlitwy za jej duszę, co mogło się pokrywać z datą jej śmierci5.
Ostatnia wzmianka źródłowa o Katarzynie pochodzi dopiero z 1648 roku, a zatem
17 lat po jej zgonie. Zakonnice skwitowały wówczas wspomnianego Jerzego Konopackiego z zapisu 1 000 zł, który niegdyś uczynił na rzecz swej siostry — zakonnicy
Katarzyny6. Tak długi okres od kwitacji po jej śmierci może sugerować obiekcje, może
nawet spory i procesy, które mogły prowadzić zakonnice z Konopackimi o zwrot należnych im sum zapisanych kontraktami przy przyjmowaniu panien do zakonu.
Leksykon zakonnic, s. 352.
APByd, AmN 57, s. 460.
5
Das Totenbuch des Prämonstratenserinnen–Klosters Zuckau bei Danzig, hrsg. M. Perlbach, Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreussens, Bd 5, Danzig 1906, s. 73. Za tą datą śmierci
przemawia też biogram Katarzyny.
6
APByd, AmN 66, s. 251.
3
4

VI.9 Marianna z Rynkówki (* ok. 1603 — † przed 12 III 1643), ż. 1v. Stanisława
Przyłubskiego, 2v. Macieja Brańskiego
Marianna była prawdopodobnie najmłodszą z córek Jerzego III, kasztelana chełmińskiego, i Elżbiety z Dąbrowskich. Mogła urodzić się około 1603 roku. Wychodząc za mąż miała około lub ponad 20 lat, zatem jak na ówczesne warunki była już
niemłodą panną.
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Pierwsza wzmianka o niej pochodzi dopiero z 1617 roku, gdy została wymieniona przy okazji uposażania swej siostry Katarzyny, wstępującej do klasztoru norbertanek w Żukowie1. Bracia zobowiązali się wówczas na wypłacenie Mariannie
2000 zł. Marianna była jeszcze wówczas panną. W stanie panieńskim pozostawała
niezawodnie również w 1622 roku, gdy wszczynała proces przeciwko Mikołajowi
Kosowi z Gołębiewa2. Sprawa dotyczyła długów zaciągniętych przez Kosa wobec
Konopackiej. Sprawa ciągnęła się przynajmniej do następnego roku, gdy Marianna,
występując wówczas pod opieką podkomorzego koronnego Jana Oleskiego, przeniosła zobowiązania Kosa na swego brata Jerzego3.
Zapewne niedługo po 1623 roku musiała Marianna poślubić Stanisława Przyłubskiego, cześnika inowrocławskiego, szlachcica z Kujaw. Małżeństwo nie trwało
jednak zbyt długo, gdyż już w 1630 roku była wzmiankowana jako wdowa po Przyłubskim4.
Kolejny związek małżeński został zawarty prawdopodobnie w 1635 roku. Wtedy bowiem Marianna z Konopatu Konopacka, wdowa po Stanisławie Przyłubskim,
cześniku inowrocławskim, zapisała dożywocie z nowym mężem Maciejem a Grabie
Brańskim5.
Nie ma żadnych wzmianek, by pozostawiła po sobie jakiekolwiek potomstwo
z obu małżeństw. Potwierdzają to zresztą herbarze6. Zmarła więc bezpotomnie
przed 12 marca 1643 roku7. Miejsce jej pochówku nie jest znane.

1
2
3
4
5
6
7

APByd, AmN 49, s. 610–611; MNK, MN 601/3.
APByd, AmN 53, s. 130.
Tamże, s. 335.
TD — Grodzkie i ziemskie > Konin,7657 (nr 46).
TD — Zap. Tryb. Piotrk., 512 (nr 29).
Dachnowski, Herbarz, s. 68; Niesiecki, Herbarz, 5, s. 210.
MNK, MN 601/5f.

VI.10 Piotr z Konopatu (* 1587 — † 17 VIII 1589)
Piotr był pierworodnym synem Macieja Konopackiego, wojewody i biskupa chełmińskiego, i Elżbiety z Dulskich. Nie jest znany z żadnych źródeł rękopiśmiennych.
Informację o jego istnieniu przekazał Dachnowski1, który zapewne odnalazł i przytoczył jego epitaf um. Nie powiedział jednak, gdzie miało się ono znajdować. Za
nim powtórzyli informację inni autorzy herbarzy. Inskrypcja na epitaf um miała
być następującej treści:

1

Dachnowski, Herbarz, s. 68.
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18. Epitaf um Piotra Konopackiego († 1589) w kościele św. Jana
Chrzciciela w Malborku
PETRO GENEROSI MATTHIAE A KONOPAT,
SUCCAMERARII CULMENSIS FILIO,
PARENTES PRIMOGENITO SUO MAESTI POSUERUNT.
QUI OBIIT IN ARCE MARIAEBURGENSI ANNO 1589, MESE AUGUSTI 17.
AETATIS SUAE ANNO TERTIO
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Epitaf um szczęśliwie przetrwało do dzisiaj i znajduje się w malborskim kościele św. Jana Chrzciciela, tu też należy wobec tego spodziewać się miejsca spoczynku
pierworodnego syna Macieja2. Znajdująca się na nim inskrypcja nieznacznie odbiega od zapisu przedstawionego przez Dachnowskiego:
Aeditus in lucem primum iam subtrahor orbi
Petro Generosi Mathiae a Conopat succamerary culmensis f lio
parentes primogenito suo maesti posuerunt.
Qui obyt in arce maryemburgensi
anno Domini M D LXXX IX mensis Augusti XVII.
Aetatis suae anno tercio

Z treści epitaf um wynika, że Piotr przeżył niespełna trzy lata i umarł na zamku
malborskim. Mogło to być zgodne z prawdą. Chociaż nie wiemy, co w chwili śmierci Piotra mógł porabiać jego ojciec, matka jednak mogła rzeczywiście przebywać
w Malborku, u swego ojca, dziadka Piotra, który obok pełnienia funkcji podskarbiego wielkiego koronnego był wówczas jednocześnie podskarbim ziem pruskich,
a Malbork był jego rezydencją.

Wg M. Smolińskiego epitaf um powstało w warsztacie gdańskiego rzeźbiarza Willema van der
Blocke, M. Smoliński, Willem i Abraham van der Blocke, s. 101.

2

VI.11 Jan Karol hrabia na Konopacie (* ok. 1591 — † 23 XII 1643),
opat tyniecki, biskup nominat warmiński
Jan Karol1 był drugim w kolejności narodzin synem Macieja, wojewody i biskupa
chełmińskiego, i Elżbiety z Dulskich. Urodził się około 1591 roku. Istnieją liczne
rozbieżności przy dacie jego urodzenia. Szymon Starowolski, układając dla Konopackiego epitaf um, odnotował, że Jan Karol zmarł w wieku 52 lat2. J. Obłąk, powołując się na inne źródła, podał aż trzy możliwe daty urodzin, opowiadając się jednak
za 1583 rokiem3. J. Małecki, autor biogramu w PSB, a za nim T. Oracki opowiedzieli
się za 1581 rokiem4. Ponieważ jednak wiadome jest, że pierworodnym był urodzony
w 1587 roku Piotr, wszelkie daty wskazujące na wiek sześćdziesięciu lub więcej lat
1
Biogramy: T. Treteri, De Episcopatu & Episcopis Ecclesiae varmiensis, Cracoviae 1685, s. 148–
151; J. Obłąk, Jan Karol Konopacki, biskup nominat warmiński, „Nasza Przeszłość”, t. 8, Kraków
1958, s. 156–179; PSB 13, s. 545–546; SBPN 2, s. 434; Oracki, Słownik, s. 139; Kopiczko, Duchowieństwo, s. 160–161.
2
S. Starowoski, Arka testamentu, s. 646.
3
J. Obłąk, Jan Karol Konopacki, s. 156. Autor zasugerował się tu zapewne informacją przekazaną
przez Tretera, który podał, że w chwili śmierci Jan Karol miał 60 lat.
4
PSB 13, s. 545–546; SBPN 2, s. 434; Oracki, Słownik, s. 139.
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musimy uznać za niemożliwe. Data podana przez Starowolskiego, znającego osobiście Konopackiego, pozostaje więc jedynie prawdopodobna.
Wszelkie zapiski źródłowe wspominają Jana Karola jako osobę wielce uczoną,
erudytę i poliglotę o wielkiej kulturze osobistej. Dowodzi to dużej zdolności Konopackiego do zdobywania wiedzy i nauki języków. O jego talentach bardzo pochlebnie wypowiadał się nawet Albrycht Stanisław Radziwiłł, pisząc: „[...] któremu
podobnego w znajomości różnych języków i doświadczeń rzadko w tym czasie Polska widywała”5. Jest wobec tego prawdopodobne, że uczył się od najmłodszych lat,
a edukację rozpoczął znacznie wcześniej niż jego rówieśnicy. W wieku zaledwie
10–11 lat, 28 marca 1601 roku, wraz z kuzynami: Jerzym Konopackim i Krzysztofem Tomickim, wpisał się w metryce uniwersytetu Ingolstadt6. Być może starsi
kuzyni byli towarzyszami Jana Karola w peregrynacjach, sprawującymi nad nim
również opiekę, a ich wyjazd był w całości sponsorowany przez ojca Jana — Macieja
Konopackiego. Co prawda M. Pawlak sugerował, że wpisany w metrykę Jan był synem Jerzego III, kasztelana chełmińskiego7, lecz ten w 1601 roku już nie żył, a zapiska wyraźnie nazywa rozpoczynających studia baronami. Tytułu barona — hrabiego
w rodzinie Konopackich przysługiwał wyłącznie Maciejowi Konopackiemu i jego
potomkom8. Jeżeli zatem Jan — baron, syn Macieja, był głównym uczestnikiem peregrynacji, to jego towarzysze i kuzyni również mogli być w ten sposób potraktowani na uczelni, której władze nie musiały znać historii zdobycia przez rodzinę tytułu.
Studia niemieckie są jedyną poświadczoną przez źródła uniwersyteckie informacją
o młodzieńczej edukacji, lecz z pewnością nie jedyną. Pośrednio mamy jeszcze potwierdzenie jego studiów we francuskim Bourges w latach 1608–16099.
Studia kontynuował też w życiu dorosłym. 16 lipca 1615 roku wpisał się do albumu nacji polskiej w Padwie10, a około 1624 roku został odnotowany na uniwersytecie bolońskim11.
Podróże Jana Karola nie były permanentne. Raczej chodziło o kilkumiesięczne
bądź roczne wyjazdy, między którymi zapewne przebywał w domu. Być może dla
częściowego pokrycia kosztów wyjazdów syna Maciej Konopacki cedował na niego
w 1606 roku prawo do szeregu drobnych królewszczyzn w województwie pomorskim i Pułkowic w województwie malborskim, pozwalających osiągać stały roczny
przychód12. Jednak pierwsza wzmianka o nim w aktach rodzinnych pochodzi dopiero z 1612 roku, gdy jego siostra — Katarzyna — wstępując do zakonu benedyktynek
toruńskich przelała przed sądem ziemskim chełmińskim w Radzyniu na swych braAlbrycht Stanisław Radziwiłł, Pamiętnik, 1, s. 303.
Die Matrikel der Ludwig–Maximilians–Universität Ingolstadt–Landshut–München, s. 15. Patrz też
stosowny komentarz w biogramie Jerzego IV z Rynkówki, starosty nitawskiego.
7
M. Pawlak, Studia uniwersyteckie, s. 86, przyp. 86.
8
Patrz rozdz. o herbach rodziny Konopackich w tym opracowaniu.
9
Charles Ogier, Dziennik podróży do Polski 1635–1636, przekł. i oprac. Z. Gołaszewski, Gdańsk
2010, s. 80.
10
Archiwum nacji polskiej, 1, nr 705.
11
M. Bersohn, Studenci Polacy na uniwersytecie bolońskim, s. 38.
12
AGAD, Metryka Koronna, MK 153, k. 11–12v; Opis królewszczyzn 1664, s. 409.
5
6
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ci prawa do dóbr ojczystych i macierzystych13. Charakter zapisu nie pozwala jednak
stwierdzić, czy Jan Karol był wówczas obecny w kraju czy kontynuował swe podróże. Podobnie nie można tego stwierdzić, gdy w połowie 1613 roku woźny dokonywał
intromisji braci w Gziki i Dźwierzno po rezygnacji z tych dóbr przez ojca na rzecz
synów14. Jednak już kilka miesięcy później, w grudniu tego roku, z pewnością był
w dobrach rodzinnych. Jemu jako najstarszemu z żyjących synów Macieja Konopackiego przypadł obowiązek rozesłania zawiadomień o śmierci ojca i informacji
o mającym odbyć się 27 stycznia 1614 roku w Chełmży pogrzebie15.
Być może przez cały 1614 rok pozostał Jan w majątku rodzinnym. Zdaje się,
że będąc u progu pełnoletniości, przejął opiekę nad młodszym rodzeństwem i majątek, zapewne jednakże z ograniczonym prawem dysponowania nim. Dobra puszczone zostały w dzierżawę, z których roczny dochód wyniósł 10 000 zł16, a już
w 1615 roku Jan Karol ponownie peregrynował wyjeżdżając do Padwy. Z początkiem następnego roku był z powrotem w domu. W lutym pożyczył od brata stryjecznego Jerzego 3 000 zł, by zwrócić je już w czerwcu tego samego roku17. 1616 był
rokiem, gdy Jan Karol (wg S. Starowolskiego) osiągnął 25 lat, a więc w pełni mógł
zarządzać majątkiem rodzinnym. Zamiast tego udał się do Warszawy i już w październiku tego roku tytułowany był dworzaninem królewskim. Wtedy również,
zgodnie z dyspozycjami zmarłego ojca, cedował na młodszego brata Gabriela (jeszcze nieletniego) swe prawa do dóbr Dźwierzna, Gzików i części Ocienia18. Pod koniec roku wrócił jednak do Konopatu, sprowadziwszy też do niego najmłodszego
z braci — Jakuba Oktawiana — i pozostał tu aż do listopada 1617 roku. Wówczas
ponownie wyjechał do Warszawy na dwór, biorąc ze sobą Jakuba19. Ponieważ w tym
czasie nie występował w aktach rodzinnych, należy uznać, że przez kilka kolejnych
lat stale przebywał w otoczeniu dworu. Raczej nie uczestniczył w wyprawie moskiewskiej królewicza Władysława w 1618 roku, gdyż spotykamy go w Warszawie
w lipcu i listopadzie tego roku, choć sam deklarował, że państwo moskiewskie odwiedził. W 1621 roku znalazł się na dworze królowej Konstancji20. Czy wcześniej
popadł w niełaskę królewską? Według relacji Jakuba Oktawiana, król był wielce
niezadowolony, gdy Jan Karol wymusił na młodszym bracie, pacholęciu królewskim, zastaw wyznaczonych mu przez ojca dóbr i potem go nie spłacił21.
Tak czy inaczej królowa doceniła zalety Konopackiego — znajomość wielu języków, wykształcenie, wytworność i podobno osobistą urodę. Zapewne za jej wstawiennictwem w styczniu 1621 roku otrzymał przywilej na starostwo dybowskie22
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

APTor, ASczan 16, s. 49–50.
APTor, AmCh 8, s. 779–780.
GStaPK, XX.HA, Adelsarchiv Nr. 601 (von Konopath), k. 3, 4.
APTor, ASczan 14, s. 45.
APByd, AmN 49, s. 493–494.
APTor, AmCh 9, s. 11–12; ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–013, k. 223.
APTor, ASczan 14, s. 45.
Boniecki, Herbarz, 11, s. 90.
APTor, ASczan 14, s. 46.
AGAD, Metryka Koronna, MK 166, k. 422–422v; Boniecki, Herbarz, 11, s. 90.
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pod Toruniem, które jednak w lutym 1627 roku odstąpił za zgodą królewską Padniewskiemu23. Powierzyła mu również rolę nauczyciela i wychowawcy swego syna,
królewicza Aleksandra24. Opieka pochłonęła go na tyle, że w rodzinnych stronach
bywał tylko sporadycznie. Jeśli wierzyć panegirykowi Starowolskiego i własnemu
epitaf um do 1635 roku odbył też wiele podróży, być może część z nich jako dyplomata. Przemierzył całą Europę, odwiedzając Włochy, Francję, Niemcy, Belgię, Anglię, Szkocję, Irlandię, Danię, Szwecję, Norwegię i Rosję. Włochy, Niemcy i Francję
mógł zwiedzić jeszcze podczas studiów.Być może rzeczywiście w 1624 roku znalazł
się w orszaku królewicza Władysława, który udawał się w podróż po Europie25. Podróż pod kierunkiem Albrychta Radziwiłła przebiegała przez Niemcy, Belgię, Francję, Hiszpanię i Włochy26. Kiedy jednak miał przebywać na wyspach brytyjskich,
w Danii i Norwegii, nie wiadomo.
Około 1631 roku przyjął święcenia kapłańskie27. Co było powodem takiego kroku, nie sposób dziś dociec. Być może zorientował się, że nie będzie miał szans
na uzyskanie urzędów świeckich, może nie miał serca do udziału w życiu politycznym na szczeblu prowincji, uczestniczenia w sejmikach i konieczności utrzymywania kontaktów z przeważnie niewykształconą lokalną szlachtą.
30 kwietnia 1632 roku zmarł król Zygmunt III, 2 maja przebywający w Warszawie Jan Karol pełnił wartę przy jego zwłokach28. W 1633 roku wyruszył wraz z królewiczem Aleksandrem w podróż do Włoch29, która przez kaprysy podopiecznego
została przerwana30. W tym też roku rozpoczął Jan Karol starania o biskupstwo
warmińskie po Janie Albercie Wazie, te jednak przypadło Mikołajowi Szyszkowskiemu31. Kuratelę przerwała śmierć Aleksandra w listopadzie 1634 roku, a Konopacki stanął do dyspozycji nowego króla Władysława IV. Król wykorzystywał
ogólnie znane talenty Konopackiego w kontaktach dyplomatycznych. 23 kwietnia
1635 roku podjął Jan Karol, już jako opat wąchocki, przybyłego do Warszawy posła
księcia Florencji markiza de Rucellai. Według relacji Albrychta Radziwiłła „Opat,
wyjechawszy w licznym towarzystwie poza miasto, przyjął posła i jak najwdzięczniej (bowiem zaiste ten mąż może być nazwany samą grzecznością) wprowadził go
AGAD, Metryka Koronna, MK 176, k. 9–9v; Boniecki, Herbarz, 11, s. 90.
Charles Ogier, Dziennik podróży do Polski, s. 79.
25
J. Obłąk, Jan Karol Konopacki, s. 159.
26
Albrycht Stanisław Radziwiłł, Pamiętnik, 1, s. 51–53.
27
PSB 13, s. 545.
28
J. Gąsiorek, Ostatnia przysługa bractwa S. Anny y S. Franciszka przy nawiedzeniu s. y niesmiertelney pamięci ciała nayiasnieyszego Zygmunta III Polskiego y Szweckiego Króla przez Jana Gąsiorka Starszego w Bractwie Franciszka S. przy żałosnym Akcie affektem, sercem, po nayiasniey:
M. Panu y Monarsze żałosnym uczyniona. Przemowa dnia wtorego Maja w dzień Zygmunta S. Patrona J. K. M. uczyniona w Roku 1632. na ten czas przy ciele s. p. Krola P. M. będącego przywielebnego J. M. X. Jana Karola Konopackiego y innych Jch Mci, Warszawa 1632; J. Obłąk, Jan Karol
Konopacki, s. 164.
29
K. Kwiatkowski, Dzieje narodu polskiego za panowania Władysława IV króla polskiego i szwedzkiego, Warszawa 1823; Albrycht Stanisław Radziwiłł, Pamiętnik, 1, s. 303.
30
J. Obłąk, Jan Karol Konopacki, s. 165.
31
PSB 13, s. 545.
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w stojące otworem wrota gospody [...]”32. W lipcu tego roku został również oddelegowany do uczestnictwa w rozmowach pokojowych ze Szwecją w Sztumskiej Wsi.
Wraz z królem przybył więc do Torunia, gdzie 31 lipca odwiedził go członek poselstwa francuskiego, uczestniczącego w mediacjach pokojowych — Charles Ogier,
autor dzienników podróży. Konopacki wywarł na nim niewątpliwie wielkie wrażenie, chwaląc się znajomością języków, swym dorobkiem literackim, otrzymanym
opactwem wąchockim, przynoszącym 25 000 zł rocznego dochodu, a także powinowactwem ze św. Stanisławem Kostką. Następnie oprowadził go własnym powozem
po Toruniu i okolicach, odwiedzając również klasztor benedyktynek toruńskich,
gdzie przebywały jego dwie siostry33. W rokowaniach, być może z przerwami,
uczestniczył do końca i był jeszcze wraz z królem w maju 1636 roku w Gdańsku34.
W 1638 roku przytraf ła się chyba najważniejsza misja w jego życiu. 27 stycznia 1638 roku wyruszył wraz królewiczem Janem Kazimierzem i ponadtrzydziestoosobowym orszakiem w kolejną podróż, tym razem do Hiszpanii. Królewicz
miał podróżować anonimowo, zatem główną postacią podróży był Konopacki jako
ambasador polski jadący do Hiszpanii. Według ustaleń Jan Karol miał odprowadzić
Jana Kazimierza do Hiszpanii, a sam miał powrócić do Francji celem załatwienia
spraw prywatnych — odebrania 300 000 talarów od skarbu francuskiego. Kwota
była niespłaconym długiem względem Reinholda Krokowskiego, of cera w wojskach Henryka IV, który własnym sumptem i przy pomocy rodzin Kostków i Konopackich wystawił i utrzymywał oddział jazdy. Zaplanowana w szczegółach podróż
początkowo przebiegała bezproblemowo. Trasa wiodła przez Bratysławę, Wiedeń
do Genui, by tam jej uczestnicy mogli wsiąść na statek do Barcelony. Podczas podróży statkiem dopadła ich burza morska i zostali zmuszeni do zawinięcia do francuskiego portu St. Tropez. Mimo napomnień Konopackiego królewicz wysiadł na ląd
i tam 10 maja został zaaresztowany i osadzony w zamku Port de Bouc i zaraz potem
przeniesiony do zamku w Salan w Prowansji. Tu przetrzymywany był do lutego
1639 roku i następnie przeniesiony do cytadeli Sisteron a potem do Vincennes pod
Paryżem. Konopacki aż do osadzenia królewicza w Vincennes stale przebywał przy
nim, sprawując opiekę i będąc jednocześnie jego spowiednikiem. Potem przeniósł
się do Paryża, nie chcąc opuścić Francji. Przebywał tu pod pretekstem ubiegania się
o zaległe sumy. Odwiedził też Orlean i tamtejszy uniwersytet, wpisując się do metryki. Niewola królewicza zakończyła się w lutym 1640 roku. Konopacki przebywał
jeszcze jakiś czas, starając się odzyskać 300 000 talarów, jednak bezskutecznie.

32
Albrycht Stanisław Radziwiłł, Pamiętnik I, s. 446. J. Obłąk utrzymuje natomiast, że nominacja
na opactwo nastąpiła dopiero 1 października tego roku, po przejściu dotychczasowego opata Lipskiego na biskupstwo chełmińskie. Rzeczywiście, prowizja papieska dla Lipskiego była wystawiona
z dniem 1 października, jednak nominacja królewska pochodziła z maja. Kwietniowa data podana
przez Radziwiłła mogła być zapowiedzią krążącą w kręgach dworskich, poprzedzającą of cjalną nominację Konopackiego, J. Obłąk, Jan Karol Konopacki, s. 166.
33
Charles Ogier, Dziennik podróży do Polski, s. 79–80.
34
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Podobno cała wyprawa miała kosztować Konopackiego aż 100 000 zł35. W czerwcu
1640 roku był już z powrotem w Warszawie, nie znalazł jednak wdzięczności u królewicza Jana Kazimierza, który według słów Radziwiłła „nieżyczliwie odprawił go
od siebie”. Po tym zdarzeniu Konopacki udał się do Włoch36.
W lipcu 1641 roku ubiegał się Jan Karol Konopacki o godność kanclerza królowej Cecylii Renaty po Mikołaju Gniewoszu, który został biskupem włocławskim.
Mimo trzech kandydatów na to miejsce decyzji nie podjęto i ją zawieszono, a ostatecznie Konopacki nie otrzymał tego urzędu37. W następnym roku doczekał się jednak awansu. W marcu zmarł biskup krakowski Jakub Zadzik, co uruchomiło serię
zmian w godnościach duchownych. Konopackiemu przypadło bogate opactwo tynieckie38. Przez dłuższy czas nie obejmował jednak nowego uposażenia i w czerwcu
tego roku nazywany był jeszcze nominatem tynieckim39. Wybór opata tynieckiego
odbył się dopiero 16 stycznia 1643 roku40. Do tego czasu Konopacki prawdopodobnie ciągle przebywał jeszcze w Wąchocku, a opactwo nie miało swego gospodarza
jeszcze w lutym 1643 roku41. W Tyńcu zjawił się dopiero w czerwcu 1643 i nie opuścił tego miejsca już do śmierci42.
Tuż po objęciu Tyńca, 7 lutego 1643 roku, zmarł biskup warmiński Mikołaj Szyszkowski. Tym razem mimo przedstawionej listy kandydatów to Jan Karol
Konopacki był faworytem króla. Jedyną przeszkodą był fakt, że Konopacki nie był
kanonikiem warmińskim, a wszystkie kanonie były obsadzone. Również kapituła
warmińska nie była przeciwna kandydaturze Jana Karola i ostatecznie znaleziono
rozwiązanie. Jeden z kanoników zgodził się zrezygnować z kanonii i 24 kwietnia zamiast niego kapituła wybrała Konopackiego. Tego samego jeszcze dnia doszło do instalacji nowego kanonika warmińskiego. Po likwidacji przeszkód formalnych 6 maja
kapituła dokonała wyboru nowego biskupa warmińskiego w osobie Konopackiego43.
Jan Karol nie uczestniczył w tych zabiegach, stale przebywając w Wąchocku.
Dopiero 7 października 1643 roku papież Urban VIII wystawił dokument zezwalający na objęcie biskupstwa jeszcze przed nadejściem bulli prekonizacyjnej.
Dokument dotarł do Tyńca w listopadzie i zaraz potem Konopacki wysłał do Fromborka swego pełnomocnika Fabiana Kaweczyńskiego, by na podstawie dokumentu
papieskiego objął diecezję. Nie wystawił mu jednak pełnomocnictw, co powstrzymało procedurę. Nowo obrany pełnomocnik — Szymon Starowolski wyruszył
na Warmię dopiero 16 grudnia i zanim dotarł na miejsce, Konopacki już zmarł44.
35
Więzienie we Francji Jana Kazimierza, polskiego i szwedzkiego królewica, przez Ewerharda Wassenberga opisane, tłum. M. Baliński, Petersburg 1858.
36
Albrycht Stanisław Radziwiłł, Pamiętnik, 2, s. 216.
37
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38
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40
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Jako najstarszy z żyjących synów Macieja Konopackiego Jan nie zdołał całkowicie uwolnić się od zobowiązań względem dóbr i rodziny. Niestety, nie potraf ł
umiejętnie zarządzać swym majątkiem. Przekazanie w 1616 roku dóbr Dźwierzna,
Gzików i części Ocienia Gabrielowi tylko chwilowo rozwiązało jego sprawy rodzinne i majątkowe. W maju 1617 roku Gabriel zmarł, wcześniej zastawiając i zadłużając
dobra u benedyktynek toruńskich. Na głowie miał Jan zapewne również dobra konopackie oraz królewszczyznę Gronowo, w której rezydował Gabriel po ustąpieniu
z Dźwierzna i Pułkowice. W chwili śmierci Jan Karol był w Gronowie, gdyż zaraz
po zgonie brata posłał do Torunia Jakuba Oktawiana z poleceniem wybrania od benedyktynek 250 zł45. Zapewne przez cały czas do pogrzebu Gabriela 4 lipca tego
roku Jan przebywał w Prusach, co jakiś czas wybierając od benedyktynek kolejne
kwoty. 27 maja pobrał 60 zł na owies dla swych koni oraz 300 zł na zapłacenie długu
mieszczaninowi poznańskiemu i jeszcze następne 150 zł na swe własne potrzeby.
Kolejne 140 zł pobrał 8 czerwca, a dalsze kwoty o podobnych wielkościach wybierał jeszcze 17, 22, 25, 29, 30 czerwca oraz niemal codziennie do 8 lipca, a więc już
kilka dni po pogrzebie46. Po tej dacie nastąpiła dłuższa przerwa, lecz Jan prawdopodobnie nadal przebywał w Prusach, może okazjonalnie wyjeżdżając do Warszawy.
26 sierpnia asystował jako opiekun młodszemu bratu Jakubowi Oktawianowi w sądzie ławniczym w Toruniu47. Sam również potwierdził zawartą tego dnia umowę
z benedyktynkami na sprzedaż swych części dóbr Dźwierzna i Gzików48. Ponownie pobierał kwoty pod koniec października i w listopadzie. 5 listopada osobiście
odebrał od benedyktynek 2 000 zł. Łączna suma wypłaconych przez benedyktynki
różnych kwot związanych z pogrzebem i na potrzeby rodzeństwa Konopackich wyniosła ponad 28 000 zł49.
Zanim doszło do ostatniej wypłaty, 3 listopada 1617 roku, udał się Jan, dworzanin JKMci, do ksiąg ławniczych toruńskich i anulował w imieniu swoim oraz nieletniego rodzeństwa zawarte wcześniej akty sprzedaży części Dźwierzna i Gzików
benedyktynkom50. Być może było coś nie tak w konstrukcji umów, gdyż jeszcze
tego samego dnia Jan w imieniu swoim i pozostałych braci ponownie sprzedawał
dobra zakonnicom (połowę dóbr sprzedał za 30 000 zł, a drugą darował)51.
Po prawie rocznym pobycie w Prusach Jan Karol wrócił na dwór do Warszawy. Tu w lipcu 1618 roku występował jako opiekun brata Władysława Maksymiliana, który zastawiał Janowi Dulskiemu przypadłe mu dobra sarnowskie52. W roku
ADTor, Monastica–Benedyktynki, zbiór nieopracowany. Dawniej: Archiwum Paraf i św. Jakuba
w Toruniu, Benedyktynki, sygn. 14, k. 235–236; ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–013, dokument bez paginacji: Roku Pańskiego 1617. Wydatek pieniędzy JM Panu Gabrielowi Konopackiemu,
wojewodzicowi chełmińskiemu.
46
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następnym zrezygnował na rzecz tegoż Władysława ze swej części Bruchnala53.
Jednak poczynania gospodarcze Jana coraz mniej podobały się dorastającym braciom. Również jako opiekun Jakuba Oktawiana w listopadzie 1619 roku zapisał
chorążemu malborskiemu Janowi Bąkowskiego należące do młodszego brata dobra Kozłowo, Drozdowo i Skarszewo w zamian za 15 000 zł54. Prawdopodobnie
innym kontraktem został też zastawiony Konopat. Według relacji Jakuba Jan wymusił na nim zgodę na zastaw, co spowodowało wspomniane wielkie niezadowolenie króla, u którego Jakub był pacholęciem. Zastaw miał być wykupiony za rok,
czego najstarszy z braci nie uczynił i ostatecznie Jakub sam musiał go wykupić
i spłacić Bąkowskiego z własnej kieszeni55. W 1619 roku ponownie odżył proces
o Dźwierzno i Gziki z benedyktynkami. Ze strony Konopackich prowadzili go bracia: Andrzej, Władysław Maksymilian i Jakub Oktawian. Być może to nawet oni,
niezadowoleni z zawartych przez Jana w ich imieniu kontraktów, byli sprawcami
wszczęcia w 1617 roku procesu, który toczył się do 1621 roku bez udziału Jana i bez
niego został również zakończony56.
Chyba najmniej zadowolony z działalności Jana Karola był najmłodszy z braci — Jakub Oktawian, który najdłużej pozostawał pod jego opieką. Dał temu wyraz
w piśmie, które zatytułował: „Pokazanie JM Księdzu opatowi, rodzonemu memu
jako mi się w niwczem od JM wedle woli i testamentu nieboszczyka pana ojca naszego dosyć nie stało”57. Opisał w nim poczynania majątkowe Jana od chwili śmierci ojca, szczególnie uwzględniając w nim swój własny wątek biograf czny.
W rodzinnych stronach był Jan ponownie w 1623 roku. Już jako starosta dybowski wraz z braćmi Władysławem i Jakubem Oktawianem (pozostali już nie żyli)
sprzedawał kamienicę w Toruniu na ulicy Szkolnej tutejszym jezuitom za 4 000 zł58.
Wspólnie z braćmi w 1625 roku został pozwany przez Zof ę z Kostków Opalińską
w sprawie Tomic, Zborowa i części Ciesiel w powiecie poznańskim, które ta nabyła
od Krzysztofa i Jana Tomickich, braci ciotecznych Konopackich. Jako spadkobiercy
po ojcu i stryjach bracia ciągle trzymali te posiadłości w zastawie59.
Stale będąc w rozjazdach i prowadząc wystawne życie dworskie, Jan nieustannie potrzebował gotówki. Być może za jakiś zastaw zobowiązał się w styczniu 1631
roku wypłacić bratu Władysławowi kwotę 2 500 zł60, którą ten chciał zainwestować
na zakup Zalesia. Może w grę wchodziła cesja królewszczyzny Pułkowice, którą
wiadomo, że Jan Karol odstąpił Władysławowi61. Terminu nie dotrzymał, a Władysław, mając dopięte na ostatni guzik kontrakty, ostatecznie musiał ratować się
zastawem nabytych dopiero co dóbr.
53
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Około 1634 roku zmarł młodszy brat Jana — Władysław. Okazało się, że pozostawił po sobie kilka nieuregulowanych spraw, związanych z obrotem gotówką, którymi zajmował się przez większość życia. Jan Karol i Jakub Oktawian jako
spadkobiercy musieli wziąć na siebie zobowiązania po zmarłym. W ten sposób
od 1634 roku rozpoczął się trwający przynajmniej rok proces z Piotrem Jabłonowskim o zwrot pożyczonych przez Jabłonowskiego sum62, a w roku 1636 podobny
proces, tym razem z Michałem Gizą i Szczęsnym Powalskim, o kwotę, którą Władysław pożyczył od Gizy63. Również pozostałe po Władysławie Zalesie generowało
procesy. Tym razem chodziło chyba jednak o spory graniczne z Michałem Platą,
właścicielem sąsiednich dóbr Sumin64. Mało jednak prawdopodobne by Jan jako
opat wąchocki brał w nich udział osobiście. Raczej zostawił tę sprawę Jakubowi,
tym bardziej że proces trwał jeszcze w 1638 roku, gdy Jan Karol wyruszył w misję
dyplomatyczną do Hiszpanii jako opiekun królewicza Jana Kazimierza.
Zapewne jeszcze w połowie lat 30. przekazał Jan Karol w zarząd Jakubowi
Oktawianowi swe części ojcowizny. Prawdopodobnie z tych dóbr wypłacał Jakub
Oktawian roczny czynsz bratu odbierany przez jego przedstawicieli z opactwa wąchockiego lub przez plenipotentów w latach 1640–164165.
Ostatni ślad kontaktu Jana Karola z bratem Jakubem Oktawianem pochodzi
z czerwca 1642 roku. Wtedy Jan, już jako nominat tyniecki, wydzierżawił na dwa
lata klucz Zalesice młodszemu bratu za 4 000 zł66. Dobra należały do opactwa wąchockiego67 i umowa została wyposażona w specjalną klauzulę „[...] jeżeliby mutatia nastąpiła przed św. Janem, żeby JM ksiądz opat na Tyniec postąpił, wymóc
to u sukcesora obowiązuje się [Jan Karol], aby Pana chorążego [Jakuba Oktawiana]
nie ruszał, aż po expiracji zupełnego roku [...]”. Dalsza część umowy zawierała również kolejną klauzulę, że gdy Jan Karol zostanie opatem tynieckim, to puści Jakubowi w zastaw inny klucz Książnice na trzy lata, by młodszy z braci mógł odzyskać
dawny dług 23 000 zł, który opat był mu winien za lata opieki nad nieletnim. Cała
umowa była sporządzona w Wąchocku i nie znamy jej ostatecznego efektu. Nie ma
śladów, by Jakub Oktawian czerpał dochody z obu kompleksów.
Jan Karol Konopacki zmarł po krótkiej chorobie, dręczony gorączką i biegunką,
w Tyńcu przed wschodem słońca 23 grudnia 1643 roku68. Tu też zgodnie z ostatnią
wolą został pochowany. Opis ostatnich dni życia przekazał będący przy nim S. Starowolski69. Testament spisany został w dniu śmierci, musiał wobec tego być sporządzony w nocy, tuż przed zgonem. Podpisująca go ręka Konopackiego była już słaba
i drżąca. Obok dyspozycji w sprawie długów w miarę precyzyjnie opisał również
APTor, ASczan 15, s. 15–18.
Tamże, s. 19, APTor, ASczan 19, s. 25.
64
APTor, ASczan 15, s. 23–24; APTor, ASczan 19, s. 159–160; APTor, ASczan 20, s. 61–62.
65
APTor, ASczan 16, s. 109; APTor, ASczan 19, s. 179.
66
APTor, ASczan 15, s. 27–28.
67
M. Niwiński, Opactwo cystersów w Wąchocku. Fundacja i dzieje uposażenia do końca wieków
średnich, Kraków 1930, s. 46.
68
J. Obłąk, Jan Karol Konopacki, s. 175.
69
S. Starowolski, Arka testamentu, s. 643.
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VI.11 Jan Karol hrabia na Konopacie

okoliczności swego pogrzebu: „[...] a gdyby Pan Bóg już na mię dekret swój wykonał
i z tego mizernego świata powołał, proszę, żeby ciało moje jak najprzystojniej ziemi
oddano bez strojów i kosztu wielkiego, ubrawszy mię w szaty te moje, a ornat włożywszy na mię, w którym celebrował we Francji w więzieniu będąc. A tu w Tyńcu
przed wielkim ołtarzem zmurowawszy sklepik pochować mię, a na wierzch czarny
marmurowy kamień włożyć. Można li gości wielkich nie zaciągając tylko księży
a ubogich, co by za mię Pana Boga prosili”70.
Jak wiadomo, Konopacki nie odznaczał się gospodarnością i lekką ręką rozdawał swój majątek, sporo się przy tej okazji zadłużając71. W związku z tym nie
wszystkie dyspozycje testamentowe w sprawie spłaty zobowiązań zostały zrealizowane i zdaje się, że jego wykonawcy, w tym brat Jakub Oktawian, stanęli przed
trudnym zadaniem zaspokojenia wierzycieli. Podobno z braku funduszy ciało Jana
Karola nie było przez dłuższy czas pochowane. Uczynił to dopiero kanclerz koronny Jerzy Ossoliński, który przebywał w Krakowie na pogrzebie królowej Cecylii Renaty w marcu 1644 roku72. On też, lub brat Jakub Oktawian, ufundował mu
skromny nagrobek z herbem i inskrypcją73:
Omnibus humanus, clemens, sapiensque fuisti
Magne Comes vitae, moribus ingenio.
Hunc Tibi non Virgo struxit Tritonia murum,
Sed pietas, candor, religio, alma f des.

Z literatury znane są jednak dwa epitaf a przygotowane na wypadek lub z okazji jego śmierci. Pierwsze z nich jest autorstwa samego Konopackiego i pochodzi
sprzed 1635 roku, a zostało spisane przez Charles’a Ogiera74:
APTor, ASczan 15, s. 30–31.
Dał temu wyraz również Albrycht Stanisław Radziwiłł w swoich pamiętnikach, notując pod datą
24 grudnia: „Zmarł biskup nominat warmiński Konopacki, który miał taki wdzięk obyczajów, mnogość cnót i wiedzy, że wprost porywał serca ludzi do przyjaźni dla siebie. W stanie świeckim niezbyt fortunny, bo w niestrudzonej, kosztownej służbie dworskiej umniejszył własny majątek, zmienił
tedy stan na duchowny, znalazłszy pociechę w opactwie wąchockim, ale z tak szczupłego dochodu
do końca nie mógł wybrnąć z długów. Znów wysłany z królewiczem Kazimierzem jako przewodnik
peregrynacji, zamiast nagrody i pomocy znalazł więzienie. Wydobyty z niego, po śmierci Szyszkowskiego obdarzony biskupstwem warmińskim, cieszył się, że wreszcie wyjdzie ze swego ubóstwa
i w nadziei przyszłości zadłużył się na większą sumę. Śmierć zakłóciła szczęśliwy spokój i zmusiła
do zejścia ze świata w długach. Współczuł król i cały dwór jego niepomyślnemu losowi, który wtedy
stał się dla niego łaskawszy, gdy Prozerpinie spodobało się rzecz przeciąć”, Albrycht Stanisław Radziwiłł, Pamiętnik, 2, s. 374–375.
72
T. Treteri, De Episcopatu, s. 151; J. Obłąk, Jan Karol Konopacki, s. 177–178.
73
J. Obłąk, Jan Karol Konopacki, s. 178–179. Autor biogramu sugerował konf ikt między braćmi
Janem Karolem i Jakubem Oktawianem za trwonienie majątku, co było też powodem opóźnienia
pogrzebu, za który Jakub nie chciał zapłacić. Nawet jeśli tak było, młodszy z Konopackich musiał
ostatecznie pospłacać wierzycieli, a że to czynił, świadczą zachowane do dziś kwity. 20 marca 1644
roku był również w Tyńcu, co może świadczyć, że uczestniczył w pogrzebie brata. On też mógł ostatecznie go sf nansować lub przynajmniej wystawić opisany nagrobek z inskrypcją.
74
Charles Ogier, Dziennik podróży do Polski, s. 79–80.
70
71
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19. Portret Jana Karola Konopackiego, opata wąchockiego i biskupa nominata
warmińskiego, z Muzeum Diecezjalnego Dom Długosza w Sandomierzu
Hiszpanię przewędrowałem, Italię zwiedziłem, Francję oglądałem, Niemcy przemierzyłem, Belgię zobaczyłem, obszedłem Anglię, Szkocję, Irlandię, Danię, Szwecję, Norwegię, przez Państwo Moskiewskie przeszedłem; do Polski powróciłem,
aby tu złożyć swe kości, tworząc epitaf um:
Kości zbyt długo po lądach i morzach miotane
Tu wreszcie spoczynek mają zapisane
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Drugie epitaf um jest autorstwa Szymona Starowolskiego i zostało dołączone
do przygotowanego i wydrukowanego przez niego kazania we własnym zbiorze kazań75:
Viator
Claudit hoc nobile Marmor Orbis Sarmatici delicium
Virum Nobilissimum
Ioannem Carolum omitem Conopatium
Electum ac Nominatum Episcopum Varmien.,
Nec non Abbatiae Tinecensis Administratorem.
Quem Itali, Galli, Iberi atque Germani, ob linguae peritiam,
Incolam suum putaverunt.
Poloni, dum varia eruditione, & moribus suavisimis
Praeditum, mirantur & venerantur, tarde virtutem attollunt.
Morte siqidem iustorum immature praereptus
Non aliud sibi dum viveret promeruit,
Nisi, ut Fato sublatus, tota Polonia desideraretur.
Obiit Anno 1643. Decemb. 23.
Aetatis suae 52.

75
S. Starowolski, Arka testamentu, s. 638–646, Kazanie wtóre, na śmierć Przewielebnego prałata,
Jana Karola Konopackiego, administratora opactwa tynieckiego, obranego y mianowanego biskupa
warmińskiego.

VI.12 Gabriel hrabia na Konopacie (* 1596 — † 19 V 1617)
Gabriel był trzecim w kolejności synem Macieja Konopackiego, wojewody i biskupa
chełmińskiego, i Elżbiety z Dulskich. Urodził się w 1596 roku.
W wieku 11 lat, 5 maja 1607 roku, został przyjęty do braniewskiego gimnazjum
sodalicji mariańskiej, jednego ze słynniejszych katolickich gimnazjów w Prusach.
Nauki pobierał tu prawdopodobnie do 1610 roku, gdyż wtedy opublikował wiersz
zwykle kończący edukację w szkole1.
Zapewne wkrótce po zakończeniu nauki w szkole braniewskiej udał się na studia zagraniczne i podróże edukacyjne po Europie. Nie znamy trasy jego podróży.
Wiadomo tylko, że w 1615 roku studiował w Padwie, ponieważ 16 lipca tego roku
został odnotowany w metryce nacji polskiej tamtejszego uniwersytetu jako „Gabriel
conte de Conopath, palatinide de Culma”2.
W tym czasie gdy trwały peregrynacje Gabriela, w rodzinnych stronach były prowadzone podziały majątku. Młody Konopacki nie zawsze uczestniczył w tych umowach.
W 1611 roku ojciec za zgodą królewską cedował na niego królewszczyznę Gronowo
1
2

Uczniowie — sodalisi, nr 1037.
Archiwum nacji polskiej, 1, nr 705.
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pod Toruniem oraz dożywotnią roczną pensję wypłacaną mu przez Gdańsk na św.
Marcina w wysokości 500 f .3 Raczej nie było go w 1612 roku, kiedy jego siostra Katarzyna, przyjmując śluby zakonne u benedyktynek toruńskich, zrzekła się na swych braci, w tym i Gabriela, praw do dóbr dziedzicznych4. W roku następnym stawił się jednak
w maju wraz z ojcem jako opiekunem w Radzyniu, ratyf kując umowę podziału dóbr
po śmierci Krzysztofa i Stanisława Konopackich z 1611 roku5. Nie wiadomo natomiast,
czy był jeszcze w czerwcu tego roku, gdy ojciec zrzekł się na rzecz swych synów praw
do dóbr Gziki i Dźwierzno w ziemi chełmińskiej6. Być może nawet nie było go w kraju,
gdy jego starszy brat, Jan Karol, wówczas dworzanin JKMci, jako opiekun nieletniego
rodzeństwa w Warszawie w październiku 1616 roku cedował na niego prawa do dóbr
Gziki, Dźwierzno i części Ocienia w ziemi chełmińskiej7. W akcie odnotowano wówczas, że Gabriel miał 20 lat. Nawet jeśli Gabriel kontynuował podróże, wyboru już nie
miał i musiał wracać do domu, by załatwiać sprawy majątkowe8. Jeszcze w tym samym
roku zrzekł się praw do Ocienia na rzecz dziekana poznańskiego Fabiana Konopackiego, który następnie odstąpił je Fabianowi Plemięckiemu9.
3 marca 1617 roku Gabriel otrzymane od Jana dobra Dźwierzno i Gziki zastawił (sprzedał z prawem wykupu na tzw. wyderkauf) przed sądem ławniczym
w Chełmży benedyktynkom toruńskim za 12 000 zł. Intromisja zakonnic nastąpiła
już dnia następnego i jak przekazała ich kronika „Pan Gabriel Konopacki ustąpił
z Dźwierzna do Gronowa z płaczem”10. Zdaje się, że dobra te były już mocno zadłużone u benedyktynek właśnie i Gabriel nie miał za bardzo wyboru. Gronowo było
podtoruńską królewszczyzną, którą otrzymał ojciec Gabriela — Maciej, a teraz była
prawdopodobnie w posiadaniu Jana Karola. Całą sytuację, nie mając wyjścia, ratyf kował również Jan Karol, który nadal mimo cesji sprawował nadzór nad dobrami11.
Wkrótce po tej transakcji, 19 maja 1617 roku, Gabriel zmarł w Gronowie. Śmierć
była nieoczekiwana i nagła. Jeszcze w początku maja 9 i 12, czyli na tydzień przed
śmiercią, wybierał kwoty od benedyktynek po zawartym kontrakcie sprzedaży12.
Na pewno nie umierał samotnie. Był przy nim jego brat Jakub Oktawian i prawdopodobnie również Jan Karol. Zaraz po śmierci, jeszcze tego samego dnia, Jakub

AGAD, Metryka Koronna, MK 153, k. 254–255v.
APTor, ASczan sygn. 16, s. 49–50.
5
ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–013, k. 215–218v.
6
APTor, AmCh 8, s. 779.
7
APTor, AmCh 9, s. 11–13.
8
Informacja o wieku Gabriela jest pewna, a przekazanie mu dóbr w wieku 20 lat stało w sprzeczności z obowiązującym prawem chełmińskim, dopuszczającym zarząd majątkiem dziedzicznym dopiero od osiągnięcia 25 roku życia. Wszystko jednak na to wskazuje, że mimo cesji Jan Konopacki nadal
sprawował nadzór nad dobrami sądownie, wyrażając zgodę na poczynania majątkowe Gabriela.
9
ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–013, k. 221.
10
Kronika benedyktynek toruńskich, s. 64.
11
APTor, AmT, Kat. II, IX–21, k. 97.
12
ADTor, Monastica–Benedyktynki, zbiór nieopracowany. Dawniej: Archiwum Paraf i św. Jakuba
w Toruniu, Benedyktynki, sygn. 14, k. 235; ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–013, akt bez
paginacji.
3
4
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Oktawian z polecenia starszego Jana wybierał kolejną sumę 250 f orenów od benedyktynek13.
Natychmiast po śmierci rozpoczęto przygotowania do pogrzebu Gabriela, lecz
pochowany został półtora miesiąca później, 4 lipca, w Toruniu, w nieistniejącym
dziś kościele benedyktynek św. Ducha, w zbudowanej specjalnie krypcie przed
wielkim ołtarzem14. Odwleczenie pogrzebu było być może spowodowane nieobecnością niektórych krewnych. Kwoty wyasygnowane na ten cel pochodziły częściowo z zastawu Dźwierzna. Zachował się dokładny spis wydatków czynionych
przez benedyktynki względem Dźwierzna z 1617 roku. Akonto zastawu zapłacono m.in. za mszę za duszę zmarłego w Chełmży — 10 f orenów, czerwone sukno
na pogrzeb — 264 f ., 24 gr, świece jarzące i srebrogłów — 250 f ., „kalk i kamienie
do sklepu nieboszczykowskiego” (na materiały do murowania krypty) — 16 f . 10 gr,
7 kamieni wosku do świec na pogrzeb — 70 f ., malarzowi za dwukrotne malowanie
herbów — 7 f . 12 gr, murarzowi na wymurowanie krypty — 20 f . 10 gr, „Pannie Helżbiecie siostrze JM na potrzeby do żałoby, na krawca i na wypłacenie długów” — 20 f ., za gałki do proporca i od pozłocenia malarzowi 2 f . 2 gr oraz kolejne
kilkadziesiąt f orenów na sukna płótna itp. również wykorzystane przy pogrzebie15.
W kościele znajdowała się płyta, względnie epitaf um upamiętniające jego osobę. Treść inskrypcji odpisał przed zniszczeniem kościoła Szymon Starowolski16:
D.O.M.
B.M.V.
Generosissimo D. Juveni Gabrieli de Konopat Comiti, Palatinidae Culmensi, Fratri
desideratiss Joannes de Conopat, & Jacobus Octavianus Comites FF. moestissimi
PP. Obijt XIX Maij Anno a Partu Virgine M.DC.XVII aetatis suae XXI Requiescat
in Pace
13
14
15
16

Tamże.
Kronika benedyktynek toruńskich, s. 65.
Patrz przyp. 12.
S. Starowolski, Monumenta sarmatarum, s. 395.

VI.13 Andrzej Maciej hrabia na Konopacie (* ok. 1597 — † 27 II 1622), kanonik
chełmiński i warmiński
Andrzej1 był czwartym w kolejności synem wojewody i biskupa chełmińskiego Macieja Konopackiego i Elżbiety Dulskiej. Urodził się około 1597.
W wieku około 10 lat wraz z bratem Władysławem zaczął naukę w protestanckim gimnazjum elbląskim. 1 października 1607 roku został zapisany do ostatniej

1

Biogram: Mańkowski, Prałaci i kanonicy, s. 90; Kopiczko, Duchowieństwo, s. 160.
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„classis germanica superior”2. Nie wiadomo, jak długo trwała edukacja Andrzeja
w Elblągu. Zapewne wkrótce po ukończeniu szkoły przyjął święcenia kapłańskie.
Trudno powiedzieć, czy była to jego własna decyzja, czy raczej postanowienie ojcowskie, który od połowy 1611 roku po złożeniu urzędu wojewody został mianowany biskupem chełmińskim. Tak czy inaczej we wrześniu 1612 roku już jako
kleryka jego ojciec, biskup chełmiński, zainstalował na kanonii chełmińskiej
po zmarłym kanoniku Janie Pisińskim3. Miał wówczas 15 lat. Po objęciu kanonii
rozpoczął podróże naukowe po Europie. Prawdopodobnie we włoskiej Perugii studiował najpierw retorykę, później f lozof ę i prawo kanoniczne. Niestety, nie został
odnotowany w metryce nacji niemieckiej tej uczelni, a inne źródła nie są dostępne4.
Stamtąd udał się do Rzymu, gdzie kontynuował studia i był łaskawie przyjmowany
przez papieża Pawła V i kardynałów. Po powrocie do kraju król Zygmunt III uposażył go również w kanonię warmińską5.
W sumie nie wiadomo, jak długo trwały peregrynacje Andrzeja. W latach 1612–
1614 jest wzmiankowany w kilku odnalezionych aktach, ale forma tych wzmianek
nie sugeruje, że musiał być obecny przy sprawach. W 1612 roku siostra Katarzyna,
przyjmując śluby zakonne, zrzekła się wszelkich dóbr ruchomych i nieruchomych
na swych braci, w tym i Andrzeja6. W czerwcu 1613 roku ojciec zrzekł się na swych
synów praw do dóbr Dźwierzno i Gziki7. Tu również nie było wymogu osobistego
stawiennictwa dla Andrzeja. Podobnie jak przy kwitacji z roku następnego, gdy
bracia już po śmierci ojca zostali uwolnieni z 6 000 zł przez ks. Wawrzyńca Jabłeckiego, proboszcza w trzymanych przez ojca Tomicach8.
Na pewno nie było go jeszcze w kwietniu 1615 roku, gdy w Chełmży na zebraniu
kanoników po śmierci Odineta Perrenot, kanonika i of cjała chełmińskiego, członkowie kapituły dzielili się jego uposażeniem. Na tym punkcie doszło nawet do sporu
w kapitule między plenipotentem przebywającego na studiach w Rzymie Andrzeja
a następcą Odineta Walentym Sczawińskim, archidiakonem uniejowskim9.
W ojczyźnie spotykamy go dopiero pod koniec listopada 1618 roku, kiedy, zapewne już po ostatecznym powrocie z peregrynacji, upominał się przed kapitułą
o swą prowizję zapewnioną mu bullą papieską Pawła V i dokumentem biskupa
2
Die Matrikel des Gymnasiums zu Elbing (1598–1786), 1. Lieferung, hrsg. H. Abs, Quellen und
Darstellungen zur Geschichte Westpreußens 19, Danzig 1936, s. 31; M. Pawlak, Dzieje Gimnazjum
Elbląskiego w latach 1535–1772, Olsztyn 1972, s. 87.
3
ADPelp, AKKCh, A 46, k. 61v.
4
Die Matrikel der deutschen Nation in Perugia (1579–1727), hrsg. F. Weigle, Tübingen 1956.
5
Niesiecki, Herbarz, 5, s. 210; Mańkowski, Prałaci i kanonicy, s. 90. Mańkowski podał, że Andrzej
Konopacki odbywał studia w Paryżu. Ewidentnie zaczerpnął tę informację z herbarza Niesieckiego,
a ten niezbyt dokładnie odczytał epitaf um z rękopisu Dachnowskiego, myląc Perugię z Paryżem.
Wszelkie informacje na ten temat są więc czerpane z odpisanej przez Dachnowskiego inskrypcji
z płyty nagrobnej, która w całości została przytoczona pod koniec tego biogramu.
6
APTor, ASczan 16, s. 49–50.
7
APTor, AmCh 8, s. 779.
8
TD — Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje, 6120 (nr 290).
9
ADPelp, AKKCh, A 46, k. 89; ADPelp, AKKCh, A 51a, k. 5v.
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Konopackiego z 1612 roku10. Od końca 1619 roku wystąpienia jego stają się częstsze, gdyż dość aktywnie zaczyna brać udział w życiu kapituły chełmińskiej. Wtedy to wystąpił w roli świadka przy potwierdzaniu dokumentu wielkiego mistrza
Wernera von Orsel z nadaniem dla panien toruńskich11. W roku 1620 reprezentował
kapitułę w procesie z mieszczaninem toruńskim Erazmem Estką o granice dóbr
Folząg (Vogelsang)12. W grudniu 1621 roku w imieniu kapituły podpisał przywilej
na sołectwo dla Michała Obrębskiego13.
Często występował również w procesach prowadzonych przez braci. Po śmierci
Gabriela o przejęte przez benedyktynki toruńskie dobra Dźwierzno i Gziki upomnieli się jego bracia. Proces toczył się aż do 1621 roku, gdy ostatecznie Konopaccy
odstąpili od praw do tych posiadłości na rzecz zakonnic toruńskich14. W konf ikcie tym zdarzało się również, że występował w imieniu benedyktynek w sporze
ze swymi braćmi o te dobra15.
Odnotowana przez epitaf um informacja o kanonii warmińskiej jest ledwie widoczna w źródłach z obszaru Prus Królewskich. W większości aktów wzmiankujących
Andrzeja, które udało się odnaleźć, zawsze występuje on z tytułem kanonika chełmińskiego (chełmżyńskiego). Wzmianki potwierdzające zapis epitaf jny o trzymaniu
również kanonii warmińskiej pochodzą dopiero z 1621 roku. Pierwszą z nich znajdujemy w księgach grodzkich bydgoskich. Sama zapiska nie jest również wolna od błędów i zamiast kanonikiem nazywa go starostą chełmińskim i warmińskim16. Jest ona
o tyle ciekawa, że wspomina Andrzeja jako posiadacza dóbr Tomice w województwie
poznańskim. W 1621 roku Andrzej złożył również podpis jako kanonik chełmiński
i warmiński pod umową kończącą spór z benedyktynkami toruńskimi o Dźwierzno
i Gziki17. O kanonii warmińskiej wspomniał także dokument biskupa chełmińskiego Kuczborskiego, który po zgonie Andrzeja Konopackiego, kanonika warmińskiego
i chełmińskiego, wakującą kanonię obsadził Janem Mikołajczewskim18. Zatem wszystko wskazuje na to, że kanonię uzyskał dopiero w 1621 roku, tuż przed śmiercią.
Ksiądz Andrzej, kanonik chełmiński (chełmżyński) i warmiński, zmarł 27 lutego 1622 roku, w wieku 25 lat, będąc tylko diakonem19. Nie wiadomo, gdzie nastąpił
zgon, być może w dobrach rodzinnych — Konopacie lub Rynkówce, z całą pewnością
jednak nie w Chełmży. Informację o zgonie Andrzeja przesłał kapitule brat Jakub
Oktawian listem z 3 marca, czyli kanonicy nie wiedzieli wcześniej o tym fakcie20.
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ADPelp, AKKCh, A 46, k. 115.
UBC 2, nr 1137, s. 992.
APTor, AmCh 9, s. 166; Mańkowski, Prałaci i kanonicy, s. 90.
Inwentarze dóbr kapituły katedralnej chełmińskiej, s. 110.
W. Nowosad, Dobra ziemskie benedyktynek, s. 287–288.
ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–013, akt niepaginowany, z października 1619 roku.
APPoz, BydGr 35, k. 179v–180.
ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–013, akt niepaginowany z 21 czerwca 1621 roku.
ADPelp, AKKCh, A 46, k. 136v–137.
Kronika benedyktynek toruńskich, s. 75; Mańkowski, Prałaci i kanonicy, s. 90.
ADPelp, AKKCh, A 46, k. 136; Mańkowski, Prałaci i kanonicy, s. 90.
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Pochowany został w katedrze chełmżyńskiej, gdzie jego brat Jan Karol, już
wówczas starosta dybowski, ufundował mu grobowiec z posrebrzaną płytą. Treść
inskrypcji z nieistniejącej dziś płyty odpisał Dachnowski21:
Deo optimo maximo.
Sacratissimae Virgini Deiparae. Piis manibus.
Andreae Matthiae comitis a Conopat, Illustrissimi Matthiae palatini Culmensis, capitanei Graudentinensi f lii. Qui cum e palatino in episcopum Culmensem esset assumptus, hic suo f lio canonicatum eiusdem episcopae contulit. Quo auctus honore
studiis aetatem juvenilem impendit. Perusii facultatem oratoriam ediscit primum.
Deinde philosof ae, juri canonico sedulam navat operam. Hinc Romam veniens, pietati vacans, studia continuat, ibique Pauli Quinti pontif ci maximi tum cardinalium
aliorumque illustrium virorum amorem et benevolentiam experitur. In Patriam redit,
Serenissimi Regis Sigismundi Tertii benef cio canonicatu Varmiensis ornatur, sic f t
duarum ecclesiarum cathedralium, Varmiensis et Culmensis canonicus, quibus et digne inserviret, ordines ab episcopo Culmensi recipit. Et ecce dum ad f nem graduum
properat, ad f nem huius mortalis vitae pervenit.
Et heu praeter spem omnem in f orentissima aetate diaconus moritur. In hoc tumulo
Christi Domini judicis justi adventum expectat. Juvenis lectissimus, sanctissimus
Dei Genitricis cultor, eximus, sobrius, castus, pius, pudicus, exemplaris. Cuius animi
candor supra virtutis gloriam addidit innocentiam. Obiit 27 February anno a partu
virgineo 1622, aetatis suae 25.
Flore continentiae conspicuus juvenis, excelsae indolis, multis honoribus satiandus,
ut qui vix dum pubescens sacerdotium ambierit.
I.C.C.A.C.C.D.F.M.F.D.C.L.P.P.Q.
Quod sic interpraetatur:
Joannes Carolus Comes a Conopat Capitaneus Diboviensis Frater maerens Fratri
Dilecto Cum Lachrimis Posuit Ponitque.
Qui omnes bene morendi noat articulos.

Według biogramu Andrzej był dobrodziejem benedyktynek toruńskich i jezuitów braniewskich22. Ta pierwsza informacja znalazła potwierdzenie w źródłach.
W lipcu 1621 roku, zapewne wypełniając postanowienia kontraktu sprzedaży dóbr
Dźwierzna i Gzików, Andrzej, Władysław Maksymilian oraz Jakub Oktawian
zapisali benedyktynkom toruńskim niebagatelną kwotę 60 000 zł23. Z pewnością
dokonał również jakiś znacznych zapisów — zapewne testamentem — na dominikanów chełmińskich, ponieważ jeszcze wiele lat po jego śmierci najmłodszy z braci
Konopackich — Jakub Oktawian, a potem również jego spadkobiercy wypłacali
zakonnikom kwoty po fundacji uczynionej przez Andrzeja. Ostatni z takich kwitów
pochodził aż z 1667 roku24.
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Dachnowski, Herbarz, s. 69.
Mańkowski, Prałaci i kanonicy, s. 90.
ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–013, dok. niepaginowany z 9 VII 1621 r.
APTor, ASczan 19, s. 65.
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VI.14 Władysław Maksymilian hrabia na Konopacie
(* ok. 1598 — † przed 14 III 1634)
Władysław Maksymilian był piątym z synów Macieja, wojewody i biskupa chełmińskiego, i Elżbiety Dulskiej. Urodził się około 1598 roku. Jest najsłabiej rozpoznanym
z dzieci wojewody. Herbarze ledwie odnotowały jego istnienie, nie przekazując żadnych istotnych faktów z życia, przypuszczając jedynie, że umarł w młodym wieku1.
Po raz pierwszy w źródłach pojawił się wraz z o rok starszym bratem Andrzejem 1 października 1607 roku. Przyjęty został wówczas do „classis germanica superior”, ostatniej klasy protestanckiego gimnazjum w Elblągu2. Ponieważ nauka
w gimnazjum stała na dość wysokim poziomie, należy przypuszczać, że młodzi
Konopaccy odbyli już jakąś wstępną, intensywną edukację. Nic nie wiadomo o jego
dalszej edukacji, ale podobnie jak w wypadku Andrzeja, o którym nie posiadaliśmy
żadnych informacji z wyjątkiem inskrypcji epitaf jnej mówiącej o jego studiach,
również Władysław mógł peregrynować i odbywać studia w różnych ośrodkach
europejskich.
Podobnie jak pozostali bracia, Władysław kilkukrotnie występował w rozmaitych aktach w latach 1612–1614, jednak charakter tych dokumentów nie pozwala na stwierdzenie, czy był obecny podczas ich sporządzania, tym bardziej
że jako jeden z młodszych braci i tak samodzielnie nie mógł być stroną w urzędzie.
W 1612 roku jego siostra Katarzyna, wstępując do klasztoru toruńskiego, zrzekła
się na rzecz swych braci praw do dóbr dziedzicznych, ruchomych i nieruchomych3.
W następnym roku Maciej Konopacki — ojciec — zrzekł się na rzecz synów praw
do dóbr Dźwierzno i Gziki4, a rok później, w 1614 roku, bracia Konopaccy zostali
skwitowani z 6 000 zł zapisanych przez ojca na Tomicach w województwie poznańskim przez tamtejszego proboszcza5.
Jako strona umowy Władysław Maksymilian zadebiutował dopiero w lipcu
1618 roku, mając około 20 lat. 14 lipca, będąc pod opieką starszego brata Jana, Władysław Maksymilian, hrabia z Konopatu, zastawił swe odziedziczone po ojcu dobra Sarnowo, leżące w powiecie zawkrzeńskim na Mazowszu, Janowi Dulskiemu
na trzy lata za kwotę 17 000 zł, z zastrzeżeniem, że jeśliby przez te trzy lata dobra
nie przyniosły szacowanego zysku, zastaw będzie mógł być przedłużony6. Umowa została sporządzona w Warszawie. Jan był wówczas dworzaninem królewskim,
a Władysław albo też starał się o przyjęcie na dwór, albo był z wizytą u brata. Ewidentnie potrzebował gotówki, nie zamierzał więc w najbliższym czasie osiąść na dobrach, raczej zażywać życia na dworze, peregrynować lub zaciągnąć się do wojska.
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Dachnowski, Herbarz, s. 69; Niesiecki, Herbarz, 5, s. 211.
Die Matrikel des Gymnasiums zu Elbing, s. 31; M. Pawlak, Dzieje Gimnazjum Elbląskiego, s. 87.
APTor, ASczan 16, s. 49–50.
APTor, AmCh 8, s. 779.
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Prawdopodobnie nie było go w Prusach, gdy rozpoczynał się proces o dobra
Dźwierzno i Gziki w 1619 roku między braćmi a benedyktynkami toruńskimi
po śmierci Gabriela. Możliwe, że zjawił się dopiero na jego zakończenie w czerwcu
1621 roku. Opieczętował i podpisał wówczas umowę zawartą w Toruniu między
braćmi a tutejszymi benedyktynkami w sprawie odstąpienia praw do Dźwierzna
i Gzików na rzecz zakonnic7. Dokładnie miesiąc później trzej bracia: Andrzej, kanonik chełmżyński, Władysław Maksymilian lat 23 i Jakub Oktawian lat 20 stawili
się przed sądem i ławnikami toruńskimi, by skwitować benedyktynki z wszelkich
prowadzonych do tej pory procesów w sprawie dóbr. Tylko Andrzeja uznano wówczas, że ma „annum perfectae aetatis”. Wtedy też roborowano zawartą między sobą
umowę, a Konopaccy zapisali benedyktynkom 60 000 zł8.
Od tego momentu Władysław rezydował w Prusach niemal stale, aktywnie zajmując się sprawami majątkowymi. 10 września 1622 roku w Chełmnie zrezygnował na rzecz starosty bratiańskiego Pawła Działyńskiego, dworzanina królewskiego
z Sarnowa w Płockiem, za 26 000 zł9. Rok później wraz z braćmi Janem i Jakubem
Oktawianem sprzedawał za 4 000 zł kamienicę w Toruniu na ulicy Szkolnej księdzu Wojciechowi Czerniakowskiemu, rektorowi kolegium jezuickiego10. Natomiast
15 maja 1624 roku Jakub Oktawian w imieniu swoim i siostry Elżbiety zrzekł się
przed sądem ławniczym w Świeciu na Władysława Maksymiliana praw do dóbr
Bruchnal w województwie ruskim11. Dwa tygodnie później Władysław szykował się
już do procesu o dobra tomickie w Wielkopolsce, ustanawiając w Toruniu aż czterech plenipotentów mających prowadzić sprawę trzymanych w zastawie przez Konopackich dóbr12. Zastaw zaczął się komplikować, gdy Krzysztof i Jan Tomiccy,
spadkobiercy zmarłego Piotra Tomickiego (bracia cioteczni Konopackich) sprzedali
te dobra Zof i z Kostków Opalińskiej, wdowie po Piotrze, wojewodzie poznańskim.
I rzeczywiście wdowa Opalińska pozywała Jana, starostę dybowskiego, Władysława i Jakuba Konopackich w sprawie Tomic, Zborowa i części Ciesiel w powiecie
poznańskim13. Raczej mało prawdopodobne, że Władysław pojawiał się w grodzie
poznańskim, doglądając pracy plenipotentów. W Wielkopolsce jednak bywał, jak
chociażby w styczniu 1625 roku, przy okazji swej intromisji w folwark Drzonek
należący do dóbr Ludomy na północ od Oborników. Folwark ten wziął w zastaw
od Zygmunta Grudzińskiego, syna kasztelana nakielskiego Janusza za 4 000 zł14.
Zanim na dobre zajął się sprawami wielkopolskimi pod koniec czerwca 1625 roku
wziął w swe ręce kolejny zastaw lub dzierżawę. Tym razem były to dobra Czaple Wielkie i Czapelki w powiecie świeckim, przejęte od wojewody pomorskiego
ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–013, dok. niepaginowany z 9 VII 1621 r.
APTor, AmT, Kat. II, IX–23, k. 226–228.
9
MNK, MN 601/6.
10
APTor, AmCh 9, s. 443–446.
11
APTor, ASczan 19, s. 15–18. Wcześniej, w 1619 roku, podobnej rezygnacji z Bruchnala na rzecz
Władysława dokonał Jan Karol: Boniecki, Herbarz, 11, s. 90.
12
APTor, AmT, Kat. II, IX–24, k. 262v.
13
TD — Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek; 667 (nr 153).
14
APTor, ASczan 18, s. 13.
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Samuela Żalińskiego za 20 000 zł15. Choć nie zachowała się główna umowa o ten
zastaw, prawdopodobnie trwał on trzy lata i upływał w 1628 roku.
Ogromna aktywność na polu gospodarczym na moment została wstrzymana
w 1626 roku. Zapewne było to spowodowane działaniami wojennymi prowadzonymi w Prusach Królewskich. W połowie roku król szwedzki Gustaw Adolf szybkim
marszem zajął województwo malborskie i północną część województwa pomorskiego. Trudno powiedzieć, czy Władysław brał udział w walkach, choć nic na to nie
wskazuje. Na pewno w lipcu 1627 roku był w Toruniu, gdyż kupił wówczas od Zof i
ze Zbąszyna Potulickiej, podkomorzyny poznańskiej, dwór z domkiem pod murami
Torunia przy kościele św. Wawrzyńca za 4 000 zł16. W początku lipca 1628 roku
był jednak w obozie wojskowym pod Gniewem, gdzie przedłużał o rok kontrakt
dzierżawy Czapel Wielkich z folwarkiem i wsi Białego z Żalińskim17. Jego pobyt
być może był związany z tym, że to Żaliński, już jako wojewoda malborski, musiał
znaleźć się z wojskami w tym miejscu.
Po zakończeniu działań wojennych Władysław ponownie się uaktywnił. W lipcu 1630 roku chorąży pomorski Mirosław Konarski zapisał mu 5 000 zł18. W listopadzie tegoż roku tenże Konarski, dziedzic Taszewa i Grupy zapisał mu kolejne
14 000 zł19. Ten drugi zapis wspomina, że dobra Taszewo i Grupa miały być przedmiotem sprzedaży. Od 1616 roku obie wsie były w zastawie u Jerzego IV z Rynkówki Konopackiego, kuzyna Władysława, który być może odstąpił lub sprzedał mu
zastaw tych dóbr. Teraz Konarski, chcąc mieć czystą sytuację posiadłości, regulował należności z Konopackim.
W kolejnym 1631 roku Władysław nadal obracał pieniędzmi i lokował je w dobrach. W styczniu brat Władysława, Jan Karol, zobowiązał się wypłacić mu 2 500 zł
do 24 czerwca20. Takąż kwotę z tym samym terminem spłaty 26 marca pożyczył
Władysław przed sądem ławniczym w Tucholi od Krzysztofa Powalskiego, zapisując ją na swoich dobrach21. Możliwe, że kwoty pożyczone od brata miały być
przeznaczone na zakup Zalesia w powiecie tucholskim, wsi dziedzicznej Powalskiego. Sama umowa kupna–sprzedaży nie zachowała się, jednak dwa tygodnie
po terminie czerwcowych spłat — 8 lipca Władysław zawarł kolejną umowę, tym
razem z Janem Kaweczyńskim i jego żoną Anną z Wysockich, w której nabyte
właśnie od Powalskiego Zalesie zastawił na rok za 700 zł22. Wszystko na to wskazuje, że Jan Karol Konopacki nie wywiązał się ze zobowiązania pożyczki i Władysław
musiał ciułać kwoty na spłacenie zakupu. Zastaw Zalesia był tylko częścią potrzebnej kwoty, jednak już 8 sierpnia podkomorzy malborski Mirosław Konarski mając
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z Władysławem interesy w sprawie Taszewa i Grupy, przekazał mu prawo do długu
2 000 zł, jaki winien był mu właśnie Krzysztof Powalski23.
Ostatnia zapiska wzmiankująca Władysława Maksymiliana Konopackiego pochodzi z 2 listopada 1632 roku. Jest to kwit poborowy z opłacenia przez Władysława
podwójnego poboru z Zalesia, uchwalonego na styczniowym sejmiku generalnym
w Chełmnie24.
W sumie nie wiadomo, jakimi dobrami dysponował ostatecznie Władysław
prócz nabytego pod koniec życia Zalesia. Wszelkie inne dobra były w rzeczywistości zastawami. Dotyczy to tak dóbr odziedziczonych po ojcu lub stryjach (Tomice,
Bruchnal, Taszewo, Grupa), jak własnych zastawów (Czaple, Drzonek). Zastawem
była również królewszczyzna Pułkowice w województwie malborskim, którą Władysławowi cedował (nie wiadomo kiedy) brat Jan Karol25. Nie utrzymał jej jednak
do śmierci, gdyż 17 marca 1632 roku była już of cjalnie w rękach innego z braci —
Jakuba Oktawiana26.
Może Władysław przez całe dorosłe życie mieszkał w Konopacie, zarządzając
nim pod nieobecność prowadzącego szeroko zakrojoną działalność publiczną Jana
Karola.
Nie posiadamy żadnej informacji, by kiedykolwiek się ożenił. Z całą pewnością
nie pozostawił po sobie żadnego potomka.
Nieznana jest dokładna data śmierci Władysława Maksymiliana. Zmarł między
2 listopadem 1632 a 14 marca 1634 roku27. Śmierć musiała nastąpić bliżej tej drugiej
daty, ponieważ od tego momentu uaktywnili się wierzyciele Władysława z pretensjami o zwrot sum do jedynych jego sukcesorów — braci Jana Karola i Jakuba
Oktawiana.
Miejsce jego pochówku jest nieznane.
23
24
25
26
27

Tamże, s. 41.
APTor, ASczan 19, s. 147.
Opis królewszczyzn 1664, s. 409.
Tamże.
MNK, MN 601/10, 1 akt.

VI.15 Jakub Oktawian hrabia na Konopacie (* ok. 1602 — † 13 VI 1665),
kasztelan elbląski, podskarbi ziem pruskich
Jakub Oktawian1 Konopacki był najmłodszym synem Macieja, wojewody i biskupa
chełmińskiego, i Elżbiety Dulskiej. Jego losy można prześledzić niemal od dzieciństwa, dzięki między innymi własnym zapiskom Jakuba. Urodził się około
Biogram: SBPN 2, s. 433. Tekst biogramu w Słowniku w całości został oparty na informacjach
zebranych i zawartych w publikacji: S. Achremczyk, Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii
w latach 1660–1701, Olsztyn 1991, s. 38, 43, 62–63.
1
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1602 roku. Po raz pierwszy w źródłach pojawił się w 1612 roku, gdy jego siostra Katarzyna, przyjmując śluby zakonne, zrzekła się na braci swych praw do dóbr dziedzicznych2. W owym czasie dziesięcioletni Jakub mieszkał prawdopodobnie przy
ojcu w Konopacie i wszelkie umowy, kontrakty i podziały jego dotyczące odbywały
się w zasadzie bez jego udziału. W następnym roku Maciej Konopacki przekazał
swym synom dobra Dźwierzno i Gziki3. W tym też czasie zapewne dokonał dyspozycji związanych z majątkiem po swej śmierci. Jakubowi jako najmłodszemu — jak
sam stwierdził — przypadła majętność konopacka, a więc dobra Konopat, Kozłowo,
Drozdowo i Skarszewo4.
W chwili śmierci ojca miał Jakub zaledwie 11 lat. Ponieważ żaden z braci nie
mógł zajmować się majątkiem Jakuba, dobra konopackie zostały puszczone w dzierżawę. Już w następnym 1614 roku z inicjatywy najstarszego brata Jana Karola został
wysłany do Lublina na naukę, która trwała 2 lata. Odbywał ją zapewne w tamtejszym kolegium jezuickim. Pod koniec 1615 roku powrócił w rodzinne strony —
przez rok mieszkał w Chełmnie, jak sam pisał: „przy plebanie”. Z końcem 1616 roku
do Prus przyjechał Jan Karol, wówczas dworzanin królewski, i wziął najmłodszego
z braci do Konopatu, gdzie mieszkali do listopada 1617 roku5. W tym czasie, w maju,
zmarł jeden z braci Jakuba — Gabriel, od 1616 roku właściciel Dźwierzna i Gzików,
a po ich sprzedaży zamieszkujący podtoruńską królewszczyznę Gronowo, będącą prawdopodobnie w rękach Jana Karola. Tak Jan, jak i Jakub byli w Gronowie
w chwili śmierci Gabriela. Tuż po zgonie Jakub z polecenia Jana jeździł do Torunia,
do tamtejszych benedyktynek, które przejęły Dźwierzno i Gziki od Gabriela celem
wybrania sum akonto przejętych przez nie dóbr6. Kolejne kilka miesięcy obaj bracia
kursowali zapewne między Konopatem a Gronowem i Toruniem. Z pewnością byli
na pogrzebie Gabriela w Toruniu 4 lipca7. 26 sierpnia z inicjatywy brata i pod jego
opieką (jak odnotowały akta — w wieku lat 15) sprzedał przed toruńskim sądem
ławniczym swą cześć Dźwierzna i Gzików benedyktynkom8. Pożyczył też od nich
2 000 zł, zapisując je na swych dobrach, z dziesięcioletnim terminem spłaty9.
Niedługo po tym fakcie, w listopadzie 1617 roku, wraz Janem Karolem udał
się do Warszawy na dwór królewski, gdzie jako młodzieniec został przyjęty jako
„pacholę włoskie” przy królu Zygmuncie, któremu służył przez kolejne cztery lata,
do 1621 roku10. Dość szybko zasmakował życia dworskiego. W 1619 roku był jednym
z wielu wielbicieli wdzięków Izabeli Daniłowicówny, podskarbianki koronnej, przyAPTor, ASczan 16, s. 49–50.
APTor, AmCh 8, s. 779.
4
APTor, ASczan 14, s. 46.
5
Tamże, s. 45.
6
ADTor, Monastica–Benedyktynki, zbiór nieopracowany. Dawniej: Archiwum Paraf i św. Jakuba
w Toruniu, Benedyktynki, sygn. 14, k. 235–236; ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–013, dokument bez paginacji.
7
Kronika benedyktynek toruńskich, s. 65.
8
ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–013, k. 239–240.
9
APTor, AmT, Kat. II, IX–21, k. 99–99v.
10
APTor, ASczan 14, s. 45–46.
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szłej żony Jerzego Ossolińskiego, późniejszego kanclerza wielkiego koronnego11.
W listopadzie tego roku Jan Karol namówił Jakuba na zastaw należących do niego
dóbr konopackich chorążemu malborskiemu Janowi Bąkowskiemu. Spowodowało
to wielkie niezadowolenie króla12, który roztaczał nad Jakubem jako swym domownikiem opiekę. Zastaw miał być wykupiony już w następnym roku, czego Jan nie
uczynił. Obowiązek spłat spadł na Jakuba, który musiał wydać na odzyskanie dóbr
od Bąkowskiego 24 000 zł13. Przez kolejne kilkanaście lat starał się Jakub odzyskać
od brata powyższą kwotę i przynajmniej częściowo udało się to dopiero u schyłku
życia Jana Karola.
W 1619 roku rozpoczął się też proces z benedyktynkami o odzyskanie Dźwierzna i Gzików prowadzony przez braci Jakuba — Andrzeja i Władysława Maksymiliana, niezadowolonych z zawartych w 1617 roku przez Jana kontraktów. Jakub
występował w procesie tylko nominalnie, gdyż przebywał w tym czasie stale w Warszawie. Sprawa zakończona została w 1621 roku ugodą między stronami. Zakonnice
zachowały dobra, musiały jednak dopłacić braciom żądane kwoty14. Jakub stawił
się 26 czerwca w Toruniu na rozstrzygnięcie i spisanie umowy z benedyktynkami,
składając pod kontraktem swój podpis i przystawiając pieczęć15.
Czerwcowy pobyt w Toruniu sprawił, że nie zdążył na mobilizację wojsk
na wojnę z Turcją. Własnym kosztem zaciągnął się na pospolite ruszenie do Lublina. Dotarł z Wielkopolanami i wojewodą łęczyckim pod Krasnystaw, lecz wówczas
przyszedł nowy uniwersał zawiadamiający, że nie ma już po co ruszać pod Lwów
i nakazujący wycofanie się. Zniechęcony Konopacki złożył więc manifestację o zaistniałej sytuacji przed księgami grodzkimi lubelskimi, oświadczając jednocześnie,
że wyrusza do Warszawy „na mieszkanie przy królu”16.
W Prusach pojawił się ponownie dopiero w styczniu 1623 roku. Pod koniec miesiąca wraz z braćmi Janem i Władysławem sprzedał kamienicę w Toruniu przy ulicy Szkolnej (obecnie ul. Łazienna) rektorowi toruńskiego kolegium jezuickiego za
4 000 zł17. Od tego momentu osiadł prawdopodobnie w Konopacie, wykupionym już
zapewne z rąk Bąkowskiego. W maju 1624 roku zrzekł się w imieniu swoim oraz
siostry Elżbiety praw do trzymanych przez Konopackich dóbr Bruchnal w województwie ruskim na rzecz swego brata Władysława18.
Trudno przesądzić, czy Jakub Oktawian sam zaczął szukać możliwości rozpoczęcia działalności publicznej w prowincji, czy raczej otoczenie go do niej wciągnęło. Z pewnością wsparcia ze strony najbliższej rodziny w tej kwestii nie mógł
oczekiwać. Ojciec, wojewoda i biskup chełmiński, nie żył już dawno. Na najstarszego brata, Jana Karola, mimo wszystkich jego zalet osobistych, lecz zupełnie
11
12
13
14
15
16
17
18

Jerzy Ossoliński. Pamiętnik, oprac. i wstęp W. Czapliński, Warszawa 1976, s. 88.
APTor, ASczan 14, s. 46.
ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–013, dokument bez paginacji z 13 XI 1619 roku.
W. Nowosad, Dobra ziemskie benedyktynek, s. 287–288.
ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–013, dokument bez paginacji z 26 VI 1621 roku.
APTor, ASczan 21, s. 1.
APTor, AmCh 9, s. 443–446.
APTor, ASczan 19, s. 15–18.
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nieporadnego w życiu codziennym, który sam nie potraf ł zadbać o swe interesy
na dworze i przepuszczał majątek rodzinny, raczej nie miał co liczyć. Również
na Władysława, stroniącego od polityki, zajmującego się szeroko pojętą działalnością gospodarczą. Pozostali bracia już nie żyli. Być może wciągnięty w politykę
został za sprawą brata stryjecznego Jerzego z Rynkówki i jego otoczenia, a dokonało się to poprzez małżeństwo. Jerzy Konopacki z Rynkówki był zamężny z Anną
Konarską. Rodzeństwo Konarskiej nie miało żadnej wolnej panny na wydaniu, lecz
jej dalsza kuzynka Teresa Ertmuda Konarska, wdowa po sekretarzu królewskim
Reinholdzie Heidensteinie, owszem. Teresa była przy okazji siostrą Mirosława Konarskiego, wówczas chorążego pomorskiego, który pojął za żonę Zof ę Konopacką,
siostrę Jerzego z Rynkówki. Wszystko na to wskazuje, że również Jakub Oktawian
był skazany na mariaż dwóch związanych już ze sobą rodzin.
24 kwietnia 1626 roku w obecności Jerzego z Rynkówki oraz Michała Gizy
spisany został kontrakt małżeński między Teresą z Konarzyn Heidensteinową,
wdową po Reinholdzie, i Jakubem Oktawianem Konopackim, wojewodzicem chełmińskim, o rękę córki Teresy — Zof i19. Matka zapisała córce posag w wysokości
15 000 zł oraz dodatkowe 3 000 zł w kosztownościach, Jakub zobowiązał się zapisać
swej żonie oprawę na połowie swych dóbr dziedzicznych. Ustalono też termin ślubu
na 27 lipca 1626 roku w Sulęczynie — dobrach Heidensteinów.
Zawarty ślub zbliżył Konopackiego do rodziny Konarskich, wyrastających
w owym czasie na jedną z najważniejszych rodzin w Prusach Królewskich. Samuel
Konarski był wówczas kasztelanem gdańskim, a pod koniec tego roku otrzymał
urząd wojewody pomorskiego20. Zaledwie rok wcześniej zmarł wojewoda malborski
Stanisław Konarski21. Wspomniany Mirosław Konarski, stryj żony Jakuba i mąż
jego siostry stryjecznej Zof i z Rynkówki był chorążym pomorskim22. To po nim
bezpośrednio przejął Konopacki w przyszłości chorąstwo, gdy ten awansował
na podkomorzego malborskiego.
Nie był to łatwy czas dla Prus Królewskich. Właśnie rozpoczął się kolejny
etap wojny ze Szwecją, której teatrem były Prusy Królewskie i Kujawy. Posiadłości rodzin pruskich, w tym Konopackiego, znalazły się w bezpośrednim zagrożeniu. Na rezultaty „polityczne” związku nie trzeba było długo czekać. 23 września
1627 roku na sejmiku generalnym w Grudziądzu Jakub został wybrany posłem
na październikowy sejm warszawski z powiatu świeckiego23. Być może był również
uczestnikiem odbytego wcześniej sejmu toruńskiego zwołanego na 19 listopada
1626 roku, potwierdzenia jednak nie mamy. Doświadczenia sejmowe nie przypadły chyba do gustu Konopackiemu, gdyż nigdy później nie uczestniczył jako poseł
w sejmie. Inną rzeczą jest fakt, że nie zawsze sejmik powiatu świeckiego, gdzie
miał dobra Konopacki, wystawiał swego reprezentanta, najczęściej z tego powodu,
19
20
21
22
23

APTor, ASczan 20, s. 1–2.
UPKr, nr 427, 921.
UPKr, nr 631.
UPKr, nr 831.
APGd, 300,R/Ee 8, s. 803; APTor, AmT, Kat. II, VII–28, s. 11.
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że do sejmiku nie dochodziło24. Nie znaczy to wcale, że w późniejszym okresie
w sejmach nie uczestniczył. Jako senator od 1648 roku mógł brać udział w każdym
ze zwoływanych sejmów25.
20 grudnia 1630 roku w kancelarii królewskiej została wystawiona nominacja
na chorążego pomorskiego dla Jakuba Oktawiana Konopackiego po Mirosławie
Konarskim26. Nie mogło być przypadku w takiej konf guracji. Konopaccy nigdy
w swej 150–letniej działalności w Prusach Królewskich nie piastowali tego urzędu,
natomiast Konarscy tak. Od 1570 roku chorąstwo było nieprzerwanie w rękach tej
rodziny27. Objęcie go niewiele zmieniło w sytuacji Konopackiego. Nie był to urząd
senatorski, nie przynosił żadnych prof tów f nansowych w prowincji. Niewątpliwie
jednak wzrósł jego prestiż, choć raczej nie aktywność polityczna.
Kolejny awans w karierze urzędniczej nastąpił dopiero w 1648 roku. W grudniu Konopacki otrzymał nominację na urząd senatorski — kasztelanię elbląską,
zwolnioną po awansie Ludwika Wejhera na wojewodę pomorskiego28. Również i ten
awans nie spowodował wzrostu jego aktywności na płaszczyźnie politycznej. Sytuacja uległa zmianie dopiero 7 lat później, gdy wraz z rozpoczęciem kolejnej wojny polsko–szwedzkiej został mianowany podskarbim ziem pruskich. Trudno dziś
stwierdzić, czy była to własna inicjatywa Konopackiego. Możliwe, że na nominację
miał wpływ ówczesny podskarbi wielki litewski Wincenty Korwin Gosiewski, prywatnie zięć Konopackiego. Nominacja została wystawiona 16 lipca 1655 roku, niemal równocześnie z rozpoczęciem działań wojennych29 i miała mu przynosić pensję
4 000 zł rocznie30. Jakub Oktawian objął niewdzięczny urząd zarządcy skarbu pruskiego po Janie Kosie, który złożył rezygnację z niego w maju bądź czerwcu, być
może w obliczu zbliżającego się konf iktu. Również Konopacki nie poradził sobie
z sytuacją, tym bardziej że gwałtownie wzrosła liczba asygnat wystawianych przez
stacjonujące w Prusach wojska, które same wybierały podatki i kontrybucje z dóbr.
Obarczony nadmiarem zadań, podupadający na zdrowiu i zniechęcony brakiem wypłat za pełniony urząd, wielokrotnie skarżył się na sytuację na sejmikach, nie znajdując jednak zrozumienia u zgromadzonej szlachty. 1 września 1661 roku na sejmiku
generalnym w Grudziądzu, po fali kolejnej krytyki na jego działalność, złożył urząd
podskarbiego. Sejmikujący ostatecznie przyjęli rezygnację Konopackiego, jednak
APGd, 300,R/Ee 8, s. 930, 990, 1021, 1118. Sejmik świecki do 1648 roku (otrzymania przez Konopackiego urzędu senatorskiego) nie wystawił reprezentantów w latach 1633, 1634, styczniowy 1635,
1638.
25
Szczególny dla niego był styczniowo–lutowy sejm 1652 roku, na którym — nie sposób sobie wyobrazić — aby nie był. Wtedy właśnie — między obradami sejmu — jego córka Magdalena, dwórka
fraucymeru królowej Ludwiki Marii, brała ślub na zamku królewskim z Wincentym Korwin Gosiewskim, stolnikiem wielkim litewskim, późniejszym hetmanem polnym i kanclerzym wielkim
litewskim: Albrycht Stanisław Radziwiłł, Pamiętnik, 3, s. 329–330, 332–333; K. Targosz, Sawantki
w Polsce XVII w. Aspiracje intelektualne kobiet ze środowisk dworskich, Warszawa 1997, s. 67.
26
UPKr, nr 832.
27
UPKr, nr 829–831.
28
UPKr, nr 394, 395.
29
UPKr, nr 994.
30
S. Achremczyk, Życie polityczne, s. 62.
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jego następcę król wyznaczył dopiero w kwietniu roku następnego. W tym czasie trwały rozliczenia Konopackiego z podskarbiostwa prowadzone przez specjalną
komisję powołaną do tego celu31. W końcu 22 października 1661 roku komisarze
w osobach Jana Ignacego Bąkowskiego, podkomorzego chełmińskiego i sekretarza
królewskiego, Jana Trzcińskiego, pisarza ziemskiego chełmińskiego, i przedstawicieli powiatów pruskich w Nowem przed tamtejszym sądem ławniczym wystawili dekret dla Jakuba Oktawiana, którym kwitowali go z kolejnych sum32. Nie był
to koniec rozliczeń. Na kolejnych skarbowych sądach komisarskich odbywanych
w Nowem w grudniu 1661 i sierpniu 1662 roku Jakub Oktawian otrzymywał następne kwity z pozostałych sum33. Rozliczenia ze skarbem pruskim skończyły się
prawdopodobnie w połowie września 1662 roku przekazaniem w Gdańsku następcy
na podskarbiostwie Janowi Ignacemu Bąkowskiemu kompletu kwitów i asygnacji,
co zostało potwierdzone specjalnym inwentarzem34. Dopiero dwa lata po rezygnacji
z urzędu doczekał się też Konopacki rozliczeń z zaległych pensji z racji sprawowania urzędu podskarbiego. W styczniu 1663 roku jego następca otrzymał polecenie
wypłacenia z kasy Ziem Pruskich kasztelanowi elbląskiemu 10 000 zł35.
Z okresem wojen szwedzkich wiąże się jeszcze jedna aktywność polityczna
Jakuba Oktawiana Konopackiego. W obliczu trudnej sytuacji militarnej Polski,
na mocy zawartych w 1657 roku traktatów welawsko–bydgoskich, elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm i jego potomkowie w linii męskiej uzyskali suwerenność
w Prusach Książęcych w zamian za hołd składany królowi polskiemu przez kolejnych — nowych elektorów. 18 kwietnia 1658 roku król wyznaczył Jakuba Oktawiana jednym ze swych komisarzy (wraz z biskupem warmińskim Wacławem
Leszczyńskim) i polecił, by spotkał się z kurf rstem 20 maja w celu uzgodnienia
szczegółów odebrania przysięgi od stanów Prus Książęcych na wierność Polsce.
Przesłał mu jednocześnie wzór takiej przysięgi36. Zdaje się, że dla Konopackiego było to ogromne zaskoczenie i prawdopodobnie wcale nie spodziewał się tego
„zaszczytu”. Całkiem możliwe, że sprawcą całego zamieszania był znów hetman
Wincenty Korwin Gosiewski — zięć Konopackiego — wchodzący rok wcześniej
w skład komisji negocjującej traktaty welawsko–bydgoskie37.
Do spotkania 20 maja chyba nie doszło i 10 dni później książę Bogusław Radziwiłł, który również miał w nim uczestniczyć, słał ponaglający list do Konopackiego o spotkanie z Leszczyńskim i proszący o przekazanie mu rezultatów ustaleń
Tamże, s. 186.
APTor, ASczan 21, s. 95–96.
33
APTor, ASczan 19, s. 277; APTor, ASczan 20, s. 145–147.
34
APTor, ASczan 21, s. 79–82: Inwentarz asygnacji, kwitów i innych różnych skryptów skarb
Ziem Pruskich zachodzących, przez Jasnie Wielmoznego JM Pana Jakuba Octawiana na Konopacie Konopackiego, kasztelana elbińskiego, Wielmożnemu JM Panu Janowi Ignacemu Bąkowskiemu,
podkomorzemu chełmińskiemu, podskarbiemu Ziem Pruskich we Gdańsku dnia piętnastego Septembris, roku Panskiego 16. Szesidziesiątego wtórego, wydanych.
35
Tamże, s. 105.
36
APTor, ASczan 21, s. 7–8, 35.
37
VL, t. 4, s. 239.
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komisarzy38. Zaskoczony nominacją i ponaglany Konopacki napisał 4 czerwca rozpaczliwy list do Leszczyńskiego donosząc: „Ja żem i słabego zdrowia i tak od nieprzyjaciela ze wszystkiego obnażony i przez trzy lata blisko przychodzące z grosza
samego żyjąc we Gdańsku zostawam w takim niedostatku, że na czym i o czym
stawić się na tę komisję nie mam sposobu. Zaczym abyć WM Pan i bezpieczny
i z pomocą obmyślił przejazd proszę, albo też królowi JM oznajmił, żeby kogo inszego dostateczniejszego przy WM Panu naznaczył kolegę, bo ja, widzi Pan Bóg,
nie mam o czym [...]”39. Nie znając treści tego listu, 8 czerwca Bogusław Radziwiłł
ponownie pisał do Konopackiego, wzywając go do Królewca na 22 czerwca dla wywiązania się z obowiązku komisarskiego. Idąc na rękę Konopackiemu, podstawiał
mu też konwój od Kwidzyna z prośbą, by w tym właśnie miejscu przekraczał Wisłę,
a nie pod Gniewem40. Konopacki na listy Radziwiłła nie odpowiedział, co poskutkowało kolejnym ponaglającym listem z 11 czerwca41. Korespondencyjna wymiana zdań i namowy do uczestnictwa w komisji trwały jeszcze do lipca. Na skargi
Konopackiego na swe ubóstwo Radziwiłł zareagował nawet przesłaniem weksla
na kilkaset złotych na podróż, lecz Jakub Oktawian wykręcił się atakiem podagry
i chiragry, która położyła go do łóżka na osiem tygodni42. Nie pomogła nawet interwencja biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego43. Konopacki z prac komisji
zrezygnował.
Znacznie lepiej radził sobie Jakub Oktawian z zarządem dóbr, a miał przed sobą
trudne zadanie. Dobra przejmował częściowo zadłużone i zastawione. Wkrótce rozpoczęły się też działania wojenne w Prusach w ramach wojny polsko–szwedzkiej.
Musiał również uporać się ze zobowiązaniami wynikłymi z legat zmarłych braci,
których stał się spadkobiercą.
Zapewne na pokrycie części długów zdecydował się sprzedać swą część Biechowa — dóbr dziedzicznych części konopackiej44. Było to jeszcze w 1625 roku
i całkiem możliwe, że pod opieką Jana Karola. Sam akt sprzedaży jednak się nie
zachował. Stanowiło to prawdopodobnie jedyne uszczuplenie ojcowizny. Zachowane kwity różnych poborów i kontrybucji z lat 1628–1658 świadczą, iż reszta dóbr
wchodzących w skład „klucza konopackiego”, a więc Konopat, Drozdowo, Kozłowo
i Skarszewo w powiecie świeckim pozostały nienaruszone45.
Jeszcze w tym samym roku rozpoczęła się sprawa o Tomice w Wielkopolsce,
ciągle trzymane w zastawie przez Konopackich. Jakub był jednym z pozwanych
APTor, ASczan 21, s. 15.
AGAD, AR, Dz. 5, 7138, s. 4.
40
APTor, ASczan 21, s. 21.
41
Tamże, s. 17.
42
Tamże, s. 29.
43
Tamże, s. 11.
44
APByd, AmN 53, s. 615.
45
APTor, ASczan 19, s. 45, 61, 131, 135, 145, 151, 153, 157, 169, 173, 185, 207, 221, 223, 269; APTor,
ASczan 117, s. 35.
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w tej sprawie, ale wydaje się, że ciężar jej prowadzenia wziął na siebie starszy brat
Władysław46.
Co najmniej od 1627 roku przejął na siebie zobowiązania związane z zapisem
testamentowym zmarłego w 1622 roku Andrzeja wobec franciszkanów chełmińskich. Andrzej zapisał zakonnikom na Konopacie sumę 500 zł, z której co roku
miał być wypłacany czynsz. Jakub Oktawian w miarę skrupulatnie wywiązywał
się z tej fundacji. Zachowało się łącznie ponad 20 rocznych kwitów wystawianych
przez gwardianów lub ich pełnomocników. Konopacki czynsz spłacał aż do śmierci,
a ostatni z zachowanych kwitów pochodzi z 1664 roku47.
Pod koniec 1630 roku zmarł w Świadości na Litwie Jerzy z Dźwierzna Konopacki, syn Rafała. Ponieważ nie pozostawił po sobie spadkobiercy, jego zobowiązania
przeszły na pozostałych żyjących Konopackich z linii na Konopacie i Rynkówce.
Sprawy w swoje ręce wzięli Jerzy z Rynkówki, starosta nitawski, i Jakub Oktawian. Na początku 1631 roku, na Litwę wybrał się Jerzy, by przypilnować pogrzebu
i zorientować się w jego sprawach majątkowych48. Prawdopodobne, że był z nim
też Jakub, choć na początku czerwca już z Konopatu pisał list do księcia Krzysztofa Radziwiłła, hetmana polnego litewskiego49. W liście nawiązywał do zawartego
między nimi kontraktu, całkiem możliwe wobec tego, że rzeczywiście był z Jerzym
na Litwie. Kontrakt zapewne dotyczył wykupu z rąk Konopackich Świadości, gdyż
w kolejnym liście z sierpnia tego roku donosił, że sługa radziwiłłowski dostarczył
mu 10 000 zł z jego części świadoskiej, w związku z czym Jakub odsyła hetmanowi
list „wieczystej sprzedaży”50. Nie wszystkie sprawy dało się załatwić na odległość.
W początku listopada Jan i Jakub Oktawian „Matjaszewicze z Konopat” Konopaccy
oraz „Jurij Jurjewicz Konopacki z Konopatu i Rumborka”, starosta nitawski, jako
spadkobiercy Jurija Rafałowicza Konopackiego pojawili się na sądach ziemskich
wiłkomierskich w celu uregulowania spraw długów ciążących na trzymanym przez
zmarłego folwarku sterkiskim i kamienicy w Wilnie51. Kamienica traf ła w ręce
wdowy po Jerzym — Barbary Czajewskiej, ale losami nieruchomości jeszcze w następnym roku Konopaccy się interesowali, wysyłając do Wilna swego plenipotenta
w celu oceny stanu jej f nansów52.
Po uregulowaniu spraw litewskich dość niespodziewanie z końcem 1631 roku
rozpoczął się proces o dobra wchodzące w skład klucza konopackiego — Skarszewo. Z pretensjami do dóbr wystąpiły norbertanki żukowskie, które sto lat wcześniej
sprzedały je Konopackim. Teraz przeorysza Małgorzata Czapska utrzymywała,
że dobra te zostały ufundowane przez przodków Jakuba Oktawiana zakonowi53.
TD — Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek, 667 (nr 153).
APTor, ASczan 19, s. 127, 137, 139, 149, 155, 161–165, 193, 195–203, 241–249, 285, 289–293;
APTor, ASczan 25, s. 59.
48
AGAD, AR, Dz. 5, 7142, s. 12, 14.
49
AGAD, AR, Dz. 5, 7138, s. 1.
50
Tamże, s. 3.
51
AGAD, AR, Dz. 18, 28, s. 15–18.
52
APTor, ASczan 20, s. 15–16.
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Tamże, s. 17–19.
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Sprawa ciągnęła się przez wiele lat, sięgając trybunału piotrkowskiego. W późniejszym okresie w proces zostali wmieszani nawet przedstawiciele linii mirakowskiej Konopackich — Adam i Krzysztof. Proces trwał przynajmniej do 1648 roku,
ostatecznie zakończył się wygraną Jakuba Oktawiana, a dobra pozostały częścią
klucza54.
Z początkiem 1632 roku doszło do niewielkich przesunięć własnościowych
między Konopackimi, których benef cjentem stał się ostatecznie Jakub Oktawian.
18 marca 1632 roku otrzymał przywilej na królewszczyznę Pułkowice w województwie malborskim55. Królewszczyzna ta była w rękach Konopackich od czasów ojca
Jakuba — Macieja Konopackiego. Jeszcze w 1606 roku Maciej za zgodą królewską
przekazał ją najstarszemu synowi Janowi Karolowi, który cedował ją bratu Władysławowi. Ten następnie najwyraźniej zrzekł się jej na Jakuba Oktawiana, choć
of cjalnie została mu przekazana z powodu śmierci Jana Karola56.
Władysław zmarł pod koniec roku. Nie miał wielkiego majątku. Było to nabyte pod koniec życia Zalesie w powiecie tucholskim oraz kilka zastawów, między
innymi Taszewo i Grupa w powiecie świeckim. Zalesie po jego śmierci trzymali
obaj bracia (Jan Karol i Jakub Oktawian), natomiast Taszewo i Grupa przypadły
samemu Jakubowi. Te dwie wsie były posiadłościami chorążego pomorskiego Mirosława Konarskiego, na których ciążyły zobowiązania przejęte przez Władysława. 6 czerwca 1633 roku doszło do ugody między chorążym pomorskim Jakubem
Oktawianem Konopackim a już wówczas podkomorzym malborskim Mirosławem
Konarskim i jego żoną Dorotą Żalińską w sprawie Taszewa i należącego do niego
folwarku Wta. Konarscy zastawili dobra Konopackiemu za 20 000 zł. Wykup miał
nastapić do połowy roku następnego57. Jeszcze tego samego dnia Konopacki wydzierżawił te dobra na rok Konarskim za 18 000 zł58. Była to zatem zawoalowana
forma pożyczki kwoty 2 000 zł. Że została rozliczona, świadczy fakt, że w aktach
Konopackich nie ma już później wzmianki o tych dobrach.
Sprawa dóbr Grupa trwała nieco dłużej. Zastaw Grupy nastąpił 7 lipca 1634 roku
i miał trwać 6 lat, jednak do zmian postanowień kontraktu doszło już po dwóch latach. 4 kwietnia 1636 roku w Grupie została sporządzona druga umowami między
podkomorzym malborskim Mirosławem i Dorotą z Żalińskich Konarskimi a chorążym pomorskim Jakubem Oktawianem i Zof ą z Heidensteinów Konopackimi. Strony skwitowały się z poprzedniej umowy, a pozostały dług 15 662 zł Konarscy mieli
zwrócić do końca roku. Odstapili też Konopackim czynsz pobierany od olędrów
z Grupy w wysokości 1 964 zł, który mieli odbierać przez kolejne 10 lat59.
Tamże, s. 59, 65–81, 111–116.
AGAD, Metryka Koronna, MK 178, k. 497–497v; Opis królewszczyzn 1664, s. 409. W 1635 roku
król Władysław wydał zgodę na rozciągnięcie dożywocia na Pułkowicach na żonę Jakuba Oktawiana,
Zof ę Heidenstein (w źródle Zof annę Eldersteinównę): AGAD, Metryka Koronna, MK 185, k. 337.
56
AGAD, Metryka Koronna, MK 178, k. 497–497v; Opis królewszczyzn 1664, s. 409.
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APTor, ASczan 20, s. 37–39.
58
Tamże, s. 35–37.
59
APTor, ASczan 137, s. 13–15.
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Jakub Oktawian jako sukcesor Władysława nie tylko czerpał korzyści ze spadku po nim. Ponieważ brat obracał gotówką na dużą skalę, pozostało po nim także
trochę pieniędzy do odzyskania, jak również kilka niespłaconych zobowiązań. Uregulowaniem tych spraw (również w imieniu Jana Karola) zajmował się Jakub przez
cały 1634 rok. Sprawy były między innymi prowadzone z Piotrem Jabłonowskim60,
Adamem Białobłockim61 i Janem Powalskim62.
W rękach Konopackich nie udało się natomiast utrzymać Zalesia. Zapewne
od czasów Władysława ciążyły na nim jakieś zobowiązania względem Krzysztofa
Powalskiego. Po jego śmierci zobowiązania te przejął Michał Plata z sąsiedniego
Sumina. Nie wiadomo, kiedy rozpoczął się proces o te dobra. Prowadził go w imieniu swoim i Jana Karola Jakub Oktawian. Trwał na pewno jeszcze w 1638 roku63.
Wszczął go Plata i zdaje się dopiął swego, gdyż w 1648 roku to on f guruje jako
właściciel wsi podczas opłacania poboru64.
W owym czasie Jakub Oktawian posiadał więc wyłącznie własne dobra dziedziczne leżące w powiecie świeckim: Konopat, Drozdowo, Kozłowo i Skarszewo.
Wiadomo, że w jego rękach pozostawała jeszcze nieruchomość w Gdańsku na Sandgrube, obejmująca dom z przybudówkami i ogród65. Nie wiadomo jednak, kiedy
były zakupione. Wszelkie zastawy zostały prawdopodobnie uregulowane, a Zalesie
po kilkuletnich procesach odpadło od Konopackich. Wygasły też prawa do dóbr
na wschodzie. Przepadł nawet trzymany przez Władysława Bruchnal.
Jakubowi pozostała jeszcze królewszczyzna Pułkowice w województwie malborskim, dość jednak oddalona od dóbr właściwych. Ponieważ Konopacki ciągle musiał
chodzić wokół własnego majątku, w 1638 roku zdecydował się wydzierżawić odległe
dobra Jerzemu Schönwaltowi na 6 lat66. Nie zamierzał się ich pozbywać, trudno bowiem rezygnować z przynoszących dochód i liczących 24 włóki gruntów. W 1641 roku
wystarał się nawet u króla o „ius communicativum” — prawo do przejęcia dóbr przez
współmałżonka dla siebie i Zof i z Heidensteinów. Stosowny dokument został wystawiony przez kancelarię królewską 25 lutego67. Nic nie wskazuje na to, że pozbył się tych
dóbr przed śmiercią. Wiadomo, że w 1652 roku opłacił z nich ośmiokrotny pobór68.
MNK, MN 601/10, 1 akt; APTor, ASczan 15, s. 15–18.
APTor, ASczan 19, s. 27, 251; APTor, ASczan 139, s. 7. Białobłocki przejął też zobowiązania Władysława względem Jana Wałdowskiego i ta sprawa trwała jeszcze w 1638 roku.
62
APTor, ASczan 20, s. 41–43.
63
APTor, ASczan 15, s. 23–24; APTor, ASczan 19, s. 159–160, 167; APTor, ASczan 20, s. 61–62.
64
Regestr poboru podwoynego dnia 25 Juny 1648 roku w Malborku na Seymiku generalnym Ziem
Pruskich uchwalonego y przez Jeo. Mci. Pana Andrzeja Garczyńskiego pisarza ziemskiego y poborcę
Wojewoctwa Pomorskiego wybranego y do rąk Jaśnie Wielmożnego Jeo. Mci. Pana podskarbiego
Ziem Pruskich sposobem niżej wyrażonym wniesionego, wyd. W. Kętrzyński, Roczniki TPNPoz R. 6,
Poznań 1871, s. 183.
65
APTor, ASczan 20, s. 125–126. W 1659 roku wydzierżawił ją na rok mieszczaninowi gdańskiemu
Danielowi Wiederowi. Posiadłość znajdowała się prawdopodobnie poza ścisłym centrum, na zachód
od starego miasta, na wzgórzach.
66
Tamże, s. 63–64.
67
AGAD, Metryka Koronna, MK 185, k. 337–337v.
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APTor, ASczan 19, s. 219. Jest to jedyny zachowany kwit z Pułkowic.
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Wydaje się natomiast, że najstarszy brat Jakuba — Jan Karol, wówczas już
opat wąchocki, całkowicie stracił zainteresowanie dobrami dziedzicznymi, zostawiając zarząd nimi Jakubowi. Sam zadowalał się tylko wypłacanym niewielkim
rocznym czynszem odbieranym przez przedstawicieli z opactwa wąchockiego lub
przez plenipotentów w latach 1640–164169. Był jeszcze winny Jakubowi 23 000 zł
z czasów, gdy sprawował nad nim i jego dobrami opiekę, wobec tego wydzierżawił
mu w 1642 roku klucz Zalesice należący do opactwa wąchockiego oraz zobowiązał
się do wydzierżawienia jeszcze klucza Książnice70. Ponieważ Jan Karol zmarł już
w roku następnym, jest mało prawdopodobne, by udało się Jakubowi odzyskać całą
zaległą kwotę. Potwierdza to zresztą testament Jana Karola, w którym przyznawał
się, że pozostało jeszcze 15 000 zł, które był winien Jakubowi71.
Wraz ze śmiercią Jana Karola znów na Jakuba Oktawiana spadł obowiązek pospłacania wierzycieli. Jednak tym razem kwoty długów brata były znacznie większe niż wcześniej. Podobno to brak funduszów sprawił, że Jakub Oktawian zwlekał
z pogrzebem brata. Zmarły w grudniu Jan Karol został pochowany dopiero w marcu, i to przez kanclerza koronnego Jerzego Ossolińskiego72. Konopacki być może
nawet był na pogrzebie, ponieważ 20 marca w Tyńcu zawarł umowę z tamtejszym
przeorem na 3 000 zł pożyczone niegdyś przez brata, które teraz zobowiązał się
spłacić73.
Całkowite przejęcie dóbr konopackich sprawiło, że Jakub Oktawian mógł nimi
zarządzać jak chciał. Już w początku 1644 roku osadził w Kozłowie olędrów, dając
im przywilej na 40 lat74. Eksperyment ten uznał za udany na tyle, że w 1648 roku
podobnym kontraktem osadził olędrów również w Skarszewie75.
Po śmierci Jana Karola, opata tynieckiego i biskupa nominata warmińskiego, z dzieci Macieja Konopackiego, wojewody i biskupa chełmińskiego, pozostał
już tylko Jakub Oktawian. W podobnej sytuacji był również brat stryjeczny Jakuba — Jerzy IV z Rynkówki, starosta nitawski. Bracia od dłuższego już czasu
współpracowali ze sobą. Obaj znajdowali się zresztą w tym samym kręgu rodzinnym związanym z rodziną Konarskich. Różnicą między oboma było to, że Jakub
Oktawian miał dzieci, Jerzy był natomiast bezpotomny. Fakt ten prawdopodobnie
skłonił Jerzego do stopniowego przekazywania majątku Jakubowi Oktawianowi.
W grudniu 1646 roku zmarła Jerzemu żona, Anna z Konarskich. Już pod koniec lutego 1647 roku starosta nitawski rezygnował na rzecz brata z całego inwentarza i ruchomości należących do jego dóbr Rynkówka i Kamionka w powiecie nowskim76.
APTor, ASczan 16, s. 109; APTor, ASczan 19, s. 179.
APTor, ASczan 15, s. 27–28.
71
Tamże, s. 29.
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T. Treteri, De Episcopatu, s. 151; J. Obłąk, Jan Karol Konopacki, s. 177–178.
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APTor, ASczan 20, s. 97–98.
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Tamże, s. 101–102.
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APTor, ASczan 16, s. 139.
69
70

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

181

VI.15 Jakub Oktawian hrabia na Konopacie

Trzy lata później, niedługo przed śmiercią, odstąpił mu również 10 włók w leżących
w powiecie tczewskim Suchostrzygach77. Ponieważ Jakub i tak był jedynym sukcesorem Jerzego, po jego śmierci w grudniu 1650 roku przypadły mu wszystkie
pozostałe po bracie posiadłości.
Zanim jednak Jerzy umarł, oddał Jakubowi jeszcze jedną przysługę. Wyraził
zgodę, by ślub córki Jakuba — Teresy z Gabrielem Ferdynandem Szczepańskim,
starostą grudziądzkim, odbył się w jego dworze w Rynkówce. Wesele było 29 sierpnia 1649 roku78. Nie wiadomo dlaczego uroczystości zaślubin nie przeprowadzono
w Konopacie, gdzie znajdował się dwór Jakuba Oktawiana. Być może chodziło o to,
że Rynkówka była bardziej okazała, nowsza, mniej zdewastowana. Być może jednak Szczepańskiemu było bliżej z Grudziądza do Rynkówki niż do Konopatu.
Po przejęciu dóbr Jerzego IV z Rynkówki i skumulowaniu w swym ręku dwóch
kluczy — konopackiego i rynkowskiego w zasadzie już do śmierci Jakuba Oktawiana nie zaszły istotne zmiany w jego substancji majątkowej. Co prawda nowa
żona Jakuba — Barbara z Kostków wniosła mężowi znajdującą się w jej rekach
czwartą część Suchostrzyg, było to jednak tylko uzupełnienie stanu posiadana
w tej wsi79. Konopacki w zamian zapisał nowej małżonce dożywocie na posiadanych 11 włókach w Suchostrzygach oraz 3 000 zł na dobrach Rynkówka, Leśna
Jania i Kamionka80.
Ostatnią prawdopodobnie transakcją Jakuba Oktawiana była sprzedaż drewna
z części boru pod Świeciem należącego do Konopatu mieszczaninowi świeckiemu
Piotrowi Bekierowi za 2 500 zł. Umowa została zawarta 23 czerwca 1660 roku i Bekier miał prawo w ciągu następnych pięciu lat do wyrębu drewna na swoją potrzebę81. Najwidoczniej Konopackiemu brakło gotówki na bieżące potrzeby, co w sumie
nie jest dziwne w kraju, przez który przetoczył się właśnie „potop szwedzki”.
Po tej umowie ustała niemal całkowicie aktywność gospodarcza i polityczna
Jakuba Oktawiana. Co prawda spływały rozmaite kwity poświadczające spłaty
zawartych wcześniej zobowiązań, również politycznych, związanych z pełnioną
wcześniej funkcją podskarbiego ziem pruskich, lecz żadnych nowych umów już nie
zawierał. Prawdą więc może były skargi Konopackiego na swój zły stan zdrowia,
nawiedzające go przynajmniej od 1658 roku podagry i chiragry. Jego zdrowie mogło
pogorszyć się na tyle, że w 1661 roku — być może z obawy przed bliską śmiercią —
zdecydował się zmienić nieco postanowienia związane z uposażeniem swej drugiej
małżonki, Barbary z Kostków. Przed sądem grodzkim skarszewskim zeznał, że dał
jej prawo dożywotnie do swych dziedzicznych dóbr Konopatu, Drozdowa, Kozłowa
i Skarszewa w powiecie świeckim82.
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MNK, MN 601/5c.
APTor, ASczan 157, s. 33–34.
MNK, MN 601/5e.
Tamże i MN 601/9d.
APTor, ASczan 19, s. 271–272.
APTor, ASczan 20, s. 131–133.
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Jakub Oktawian żenił się dwukrotnie83. Pierwszą żoną była Zof a z Sulęczyna Heidenstein, córka Reinholda Heidensteina, znanego historyka i sekretarza królewskiego i Teresy Ertmundy Konarskiej. Ślub odbył się w dobrach panny młodej 27 lipca
1626 roku84. Małżeństwo było dla niego znacznym zastrzykiem f nansowym i przysporzyło mu w przyszłości dwóch znaczących szwagrów — Jana Reinholda Heidensteina, przyszłego podkomorzego malborskiego i kasztelana gdańskiego, oraz
Andrzeja Stanisława Sapiehę, starostę hamersztyńskiego, przyszłego kasztelana wileńskiego, męża siostry Anny.
Z małżeństwa tego zrodziło się sześcioro dzieci: synowie Jan, Jerzy Karol —
późniejszy starosta wieliski i pułkownik wojsk koronnych oraz Andrzej, a także
córki Teresa Elżbieta, wpierw żona starosty grudziądzkiego Gabriela Ferdynanda Szczepańskiego, później Stanisława Kostki Branickiego, Magdalena, najpierw
żona Wincentego Korwin Gosiewskiego, hetmana polnego litewskiego, a po jego
tragicznej śmierci małżonka księcia Jana Karola Czartoryskiego, podkomorzego
krakowskiego, Anna, przyszła zakonnica żarnowiecka, i Zof a, wpierw żona Tomasza Wilkowskiego, chorążego mielnickiego, a po jego śmierci powtórnie zamężna
z Konstantym Janem księciem Szujskim, chorążym brzeskolitewskim. Ponieważ
szacunkowe określenia wykazały, że pierwsze z dzieci — Teresa — urodziło się
niemal 10 lat po ślubie, można ostrożnie przypuszczać, że wcześniej rodziło się
już 2–3 dzieci, które mogły umrzeć bardzo młodo i nie doczekać się odnotowania
w źródłach.
Źródłowe potwierdzenie zgonu Zof i Heidenstein mamy dopiero z 1651. Pod koniec tego roku (przed 6 listopada) Jakub Oktawian ożenił się powtórnie, tym razem
z Barbarą ze Sztembarku Kostką, córką Macieja i Anny z Czapskich85. Z powyższego małżeństwa urodził się tylko syn Stanisław Aleksander, przyszły kasztelan
chełmiński, ostatni męski przedstawiciel rodu Konopackich herbu Odwaga (Mur).
Jakub Oktawian Konopacki zmarł 13 czerwca 1665 roku86. Miejsce jego pochówku nie jest znane. Jeżeli przyjąć, że głównymi jego dobrami był Konopat, możliwe,
że został pochowany w Świeciu jak kilku jego przodków lub też np. w Gdańsku
w kościele reformatów na Stolcembergu, gdzie kilkadziesiąt lat później (bez wyraźnego motywu) kazała się pochować jego córka Teresa Elżbieta87. Nagrobek jego nie
przetrwał jednak do naszych czasów.
Barbara przeżyła męża o kilka lat i zmarła 14 stycznia 167688.

T. Oracki za S. Achremczykiem podał, że Jakub miał trzy żony, ostatnią miała być Marianna Wielowieyska, podczas gdy w rzeczywistości Wielowieyska była ostatnią żoną syna Jakuba Oktawiana
— Stanisława; SBPN 2, s. 433.
84
APTor, ASczan 20, s. 1–2.
85
MNK, MN 601/5d.
86
Das Totenbuch des Prämonstratenserinnen–Klosters Zuckau, s. 38.
87
Testamenty szlachty Prus Królewskich, nr 99.
88
Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, S–no–1, k. 5.
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VI.16 Zof a z Konopatu

VI.16 Zof a z Konopatu (* ok. 1594 — † przed 1622), ż. Jana Grudzińskiego
Zof a była córką Macieja, wojewody i biskupa chełmińskiego, i Elżbiety Dulskiej.
Baza źródłowa dotycząca tej postaci jest niezwykle skąpa i udało się odnaleźć zaledwie kilka wzmianek. Dachnowski wspomina tylko, że Maciej miał trzy córki,
z których dwie były zakonnicami, a trzecia wyszła za Zygmunta Grudzińskiego,
kasztelana nakielskiego1. Informację powtórzył za nim Niesiecki, dodając jednocześnie córkom imiona2.
Mogła urodzić się około 1594 roku, gdyż już w 1609 roku została wydana za
mąż za kasztelana nakielskiego Jana (nie Zygmunta3) Grudzińskiego4, syna Jana
(Janusza), kasztelana krzywińskiego, owdowiałego po śmierci pierwszej swej żony
Heleny von Dohna (w źródłach dość często zapisywanej jako Dunin)5. Ponieważ nie
ma jednocześnie żadnych dowodów, by któraś z pozostałych córek Macieja wyszła
za Zygmunta Grudzińskiego, informację podaną przez Dachnowskiego i powtarzaną przez inne herbarze należy uznać za pomyłkę.
27 maja 1609 roku, w grodzie bydgoskim, przyszły małżonek zapisał Zof i
8 000 zł, lokując je na swych dobrach Ludomie, Drzonek, Boruchowo, Dąmbrówka, Piela Stara, Orłowo, Jarduniki i część Nientna w powiecie poznańskim6. Ślub
nastąpił przed 9 lipca tego roku, gdyż wtedy Zof a, już jako żona Grudzińskiego,
ponownie stawiła się przed księgami grodzkimi bydgoskimi, uwalniając ojca oraz
dobra ojczyste i macierzyste zapewne po wypłacie posagu. Przelała również swe
prawa do dóbr po matce na ojca7.
Ostatni zapis dotyczący Zof i, który udało się odnaleźć, pochodzi z 1611 roku,
gdy wraz z mężem zastawiali (na wyderkauf) swe dobra dziedziczne Jardunki i Boruchowo z folwarkiem boruchowskim Sędziwojowi Chrząstowskiemu za 4 000 zł8.
Zof a musiała umrzeć przed 1622 rokiem, gdyż wtedy Jan Grudziński zapisywał
posag kolejnej przyszłej żonie Zof i Strzeżmieńskiej9.
Nie ma żadnych informacji, by ze związku Zof i i Jana pozostało jakieś potomstwo.

Dachnowski, Herbarz, s. 68.
Niesiecki, Herbarz, 5, s. 211.
3
Dachnowski zapewne pomylił Jana z jego następcą na urzędzie od 1615 roku, Zygmuntem Grudzińskim, późniejszym wojewodą inowrocławskim i kaliskim, synem Stefana, kasztelana nakielskiego:
PSB 9, s. 49.
4
Urzędnicy wielkopolscy XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. A. Bieniaszewski, Wrocław–Warszawa–
Kraków–Gdańsk–Łódź 1987, nr 647, 1124.
5
TD — Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1, 1231 (nr 21) 1605. Helena a Donau (Dunin)
zmarła w 1605 roku na Śląsku.
6
APPoz, BydGr 19, k. 350–352.
7
Tamże, k. 354v–355.
8
TD — Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 1, 2213 (nr 1407).
9
Tamże, 8373 (nr 1413).
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VI.17 Katarzyna z Konopatu (* ok. 1596 — † po 1643), benedyktynka toruńska
Katarzyna1 była drugą córką wojewody i biskupa chełmińskiego Macieja Konopackiego i Elżbiety Dulskiej. Ponieważ swoje życie związała z zakonem benedyktynek,
datę jej urodzenia można ustalić w miarę precyzyjnie. Według prawa kościelnego
do ślubów nie można było przystąpić przed ukończeniem szesnastego roku życia2.
Co prawda od tej reguły zdarzały się wyjątki sięgające nawet 10% ślubujących zakonnic poniżej wymaganego wieku, możemy jednak założyć, iż urodziła się około
1596 roku. Mogła zatem być siostrą bliźniaczką Gabriela.
W źródłach pojawiła się już w 1608 roku. Jak odnotowała kronika benedyktynek toruńskich 11 maja tego roku ojciec przywiózł ją do klasztoru3. Nie wiadomo,
czy już wówczas wypłacił zakonnicom posag, czy dopiero wraz z rozpoczęciem
nowicjatu czy profesji. Tak czy inaczej „Xięgi pamiętne rzeczy albo spraw klasztoru
panieńskiego u św. Ducha w Toruniu roku Pańskiego 1598” odnotowały, że „Pannie
Katarzynie Konopackiej wojewodziance chełmińskiej dano posagu trzy tysiące złotych polskich”4.
Pierwsze lata życia w klasztorze toruńskim były zapewne poświęcone na naukę.
15 sierpnia 1611 roku wraz z cioteczną siostrą Marianną Tarłówną, starościanką sochaczewską, została przyjęta do zakonu5. Określenie zawarte w kronice jest w tym
względzie dość nieprecyzyjne i oznaczało raczej rozpoczęcie nowicjatu, co potwierdza
również M. Borkowska, autorka biogramu Katarzyny. Niewątpliwie Katarzyna miała
w klasztorze szczególne względy nie tylko z powodu wpłacenia jednego z większych
posagów. Ksienią klasztoru była wówczas Zof a Dulska, szwagierka Macieja i ciotka
przyszłej zakonnicy. Maciej, wojewoda chełmiński, otaczał klasztor szczególną opieką
f nansową, a od 1611 roku jako biskup chełmiński również duchową i prawną.
15 sierpnia 1612 roku Katarzyna Konopacka wraz z pięcioma innymi pannami
uczyniły profesję, czyli złożyły śluby zakonne6. Od tego momentu stała się już pełnoprawną zakonnicą. Zanim jednak do tego doszło, 25 czerwca Katarzyna znajdująca się pod opieką ciotki, ksieni Dulskiej, stawiła się w sądzie ziemskim w Radzyniu,
gdzie przed tamtejszymi księgami zrzekła się praw do dóbr na rzecz swych braci
Jana, Gabriela, Andrzeja, Władysława i Jakuba7.
W niecały rok po złożeniu ślubów, 21 lipca 1613 roku, doszło do spodziewanej,
aczkolwiek nietypowej ze względu na okoliczności uroczystości konsekracji. Po przejściu egzaminów Katarzyna wraz z grupą 15 innych zakonnic została wyświęcona
przez swego ojca Macieja Konopackiego8, który po śmierci żony i rezygnacji z urzędu
Biogram: Leksykon zakonnic, s. 294.
M. Borkowska, Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich, s. 19.
3
Kronika benedyktynek toruńskich, s. 54.
4
ADTor, Monastica–Benedyktynki, zbiór nieopracowany. Dawniej: Archiwum Paraf i św. Jakuba
w Toruniu, Benedyktynki, sygn. 12, s. 53.
5
Kronika benedyktynek toruńskich, s. 59.
6
Tamże, s. 60.
7
APTor, ASczan 16, s. 49–50.
8
Kronika benedyktynek toruńskich, s. 62.
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wojewody chełmińskiego został biskupem chełmińskim. Uroczystość musiała być bardzo okazała i wystawna, choć nie zachowały się specjalne przekazy ją opisujące. Być
może z tej okazji odbyła się również wielka uroczystość rodzinna. Właśnie ona może
tłumaczyć wyjazd ksieni Dulskiej 2 sierpnia, a więc zaledwie dziesięć dni po konsekracji, wraz z Katarzyną i przebywającą w zakonie jej siostrą Elżbietą do Konopatu9.
Po 1613 roku kronika benedyktynek toruńskich milknie na temat Katarzyny,
a inne źródła, zważywszy na charakter życia, jaki sobie obrała, są bardzo ograniczone. Informacje uzyskiwane na jej temat mają zatem charakter dość przypadkowy. Wiadomo, iż w 1617 roku benedyktynki toruńskie, przejmując od Konopackich
dobra Dźwierzno i Gziki po śmierci Gabriela Konopackiego, spłacały mniejsze
i większe zobowiązania ciążące na tych dobrach lub długi zaciągane przez Konopackich akonto oddania tych majątków. Udało się ustalić, że jednym z takich zobowiązań było uzupełnienie posagu, zapisane przez braci Katarzynie, w wysokości
2 000 zł10. Łączna suma jej posagu wynosiła więc aż 5 000 zł, co było jednym
z najwyższych uposażeń zakonnic w owym czasie u benedyktynek. Być może kolejne kwoty uzupełniające posag wpłynęły w 1623 roku. Wtedy to bracia Katarzyny
sprzedali posiadaną po rodzicach w Toruniu kamienicę przy ulicy Szkolnej (obecnie
Łaziennej) ks. Wojciechowi Czerniakowskiemu, rektorowi kolegium jezuickiego11.
Prawo do niej posiadały również siostry Katarzyna i Elżbieta. Bracia obiecali więc
zabezpieczyć je f nansowo po tej transakcji.
Ostatnia zapiska, którą udało się odnaleźć, dotycząca Katarzyny Konopackiej
pochodzi z 1639 roku, gdy wraz z innymi benedyktynkami toruńskimi była przesłuchiwana przez komisarza biskupa chełmińskiego Jana Lipskiego w sprawie niejakiego Andrzeja Siewierskiego, który w listopadzie 1638 roku uprowadził przez
otwór kanalizacyjny z klasztoru pannę Kołudzką12.
Według M. Borkowskiej żyła jeszcze w roku 1643, wtedy bowiem została zapisana do Sodalicji Mariańskiej13.

Tamże.
ADTor, Monastica–Benedyktynki, zbiór nieopracowany. Dawniej: Archiwum Paraf i św. Jakuba
w Toruniu, Benedyktynki, sygn. 14, k. 235v.
11
APTor, AmCh 9, s. 443–446.
12
ADPelp, C–12, k. 240v.
13
Leksykon zakonnic, s. 294.
9
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VI.18 Elżbieta z Konopatu (* ok. 1601 — † po 31 VII 1635)
Elżbieta była prawdopodobnie najmłodszą córką wojewody i biskupa chełmińskiego Macieja Konopackiego i Elżbiety Dulskiej. Podczas wymieniania rodzeństwa
zawsze była podawana za siostrą Katarzyną, którą należy uznać za starszą. Datę jej
urodzenia można z pewną ostrożnością ustalić na około 1601 rok.
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W źródłach pojawia się dopiero w sierpniu 1613 roku, gdy wraz z siostrą Katarzyną przyjętą do klasztoru benedyktynek toruńskich, przyjechały pod opieką
ksieni tego zakonu, a swej ciotki Zof i Dulskiej, w odwiedziny do ojca, do Konopatu1. Kronika benedyktynek toruńskich, która przekazała tę informację, zaznaczyła
jednocześnie wyraźnie, że Elżbieta była „świecką”, nie przyjęła więc święceń zakonnych. Zapewne ojciec skierował ją pod opiekę ciotki i starszej siostry na naukę
do zakonu. Jej pobyt u benedyktynek w Toruniu prawdopodobnie został opatrznie
zinterpretowany przez Dachnowskiego, który w swym herbarzu zaznaczył, że dwie
z trzech córek Macieja były zakonnicami2.
Po raz kolejny została wymieniona wraz z pozostałym nieletnim rodzeństwem
występującym pod opieką starszego brata Jana w roku 1617, gdy wspólnie (w zasadzie Jan w imieniu wszystkich nieletnich) wyrażali zgodę przed sądem ziemskim
chełmińskim na sprzedaż swych dziedzicznych dóbr Dźwierzno i Gziki przez ich
brata Gabriela benedyktynkom toruńskim właśnie3.
Gabriel zmarł jeszcze w tym samym roku, a zakonnice toruńskie „na potrzeby
do żałoby, na krawca i na wypłacenie długów” wypłaciły jej z pieniędzy zapisanych na Dźwierznie i Gzikach 20 zł4. Dalsze kwoty obciążające te dobra dotyczyły
utrzymania Elżbiety w klasztorze przez ostatnie cztery lata. A zatem 300 zł wydały
zakonnice na „stół”, czyli wyżywienie (ale wspólnie z panną Gierkowską), 160 zł
na wykupienie jej łańcucha, zapewne zastawionego, oraz na utrzymanie służącej
Elżbiety kolejne 30 zł5. Z tych pieniędzy Konopaccy uposażyli dodatkowo siostry
przebywające w klasztorze — zakonnicę i „pannę świecką” — Elżbietę. Ta druga
dzięki hojności braci otrzymała aż 5 000 zł posagu6.
Dokładnie rok później, w rocznicę śmierci Gabriela, 19 maja 1618 roku Elżbieta
dla uczczenia zmarłego urządziła benedyktynkom obiad7.
Następna wzmianka o Elżbiecie pochodzi już z 1623 roku, gdy starsi bracia,
sprzedając kamienicę w Toruniu na ulicy Szkolnej, zobowiązali się jednocześnie
zabezpieczyć swe siostry Katarzynę i Elżbietę, które również miały udziały w kamienicy8.
Po raz kolejny o Elżbiecie Konopackiej, wojewodziance chełmińskiej, słyszymy
15 maja 1624 roku. Wtedy bowiem jej brat Jakub Oktawian stawił się w sądzie ławniczym w Świeciu, składając oświadczenie przed tamtejszymi księgami, że w imieniu swoim oraz Elżbiety jako sukcesorzy po zmarłej matce przekazują wszelkie
prawa do swych części dóbr Bruchnal w województwie ruskim bratu Władysławowi
Kronika benedyktynek toruńskich, s. 62.
Dachnowski, Herbarz, s. 68.
3
ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–013, dokument bez paginacji z 1617 r.
4
ADTor, Monastica–Benedyktynki, zbiór nieopracowany. Dawniej: Archiwum Paraf i św. Jakuba
w Toruniu, Benedyktynki, sygn. 14, k. 235v.
5
Tamże, k. 236.
6
Tamże, k. 236v. Kwotą posagu zrównałaby się więc ze starszą siostrą Katarzyną.
7
Kronika benedyktynek toruńskich, s. 67.
8
APTor, AmCh 9, s. 443–446.
1
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Maksymilianowi9. W żadnym z wymienionych aktów nie ma ani słowa, by Elżbieta
przybrała w międzyczasie stan duchowny.
Trochę inny kontekst przynosi ostatnia wzmianka pośrednio wspominająca
Elżbietę Konopacką. Pochodzi ona z 31 lipca 1635 roku i znalazła się w diariuszu
Charles’a Ogiera, sekretarza poselstwa francuskiego, mediującego w sprawie pokoju polsko–szwedzkiego. Ogier wspominał o spotkaniu z Janem Karolem Konopackim, opatem wąchockim w Toruniu, który zawiózł go do mniszek toruńskich, gdzie
przebywały dwie jego siostry10. Wymowa tej zapiski nie jest jasna i sugeruje, że obie
siostry Jana Karola — Katarzyna i Elżbieta były zakonnicami. Z drugiej strony
Ogier nie musiał orientować się w sytuacji rodzinnej Konopackiego, a ten być może
niezbyt jasno mu ją przedstawił.
Po tej zapisce urywają się wszelkie informacje o Elżbiecie. Możemy jednak założyć, że dokończyła swój żywot w klasztorze, bez względu na to, czy była zakonnicą czy nie. Tu też prawdopodobnie została pochowana.

9
10

APTor, ASczan 19, s. 15–18.
Charles Ogier, Dziennik podróży do Polski, s. 80.

VI.19 Jerzy z Dźwierzna (* ok. 1585 — † przed 12 XII 1630)
Jerzy był jedynym dzieckiem Rafała Konopackiego z Dźwierzna i Barbary Rokuszówny. Mógł urodzić się około 1585 roku, czyli wkrótce po ślubie rodziców. Ojca
jednak prawie nie znał. Rafał zmarł w 1590 lub 1591 roku, gdy Jerzy miał około
5–6 lat. Niedługo po tym fakcie matka wyszła ponownie za mąż, nie pożyła jednak
długo, umierając przed 1598 rokiem, a zatem gdy Jerzy miał około 10 lat. Nawet
jeśli w tym czasie stale miała przy sobie syna, to prawną opiekę nad nim i tak sprawowali jego stryjowie. Po jej śmierci zajęli się również wychowaniem bratanka.
Jerzy po raz pierwszy w aktach pojawia się już w 1591 roku, przy okazji wszczęcia procesów przez Plemięckich o Dźwierzno1. Dźwierzno było jednym z głównych
majątków Jerzego Rokusza — dziadka Jerzego. Po jego śmierci nastąpiło kilka umów
prowadzących do ostatecznego podziału dóbr między jedyne jego spadkobierczynie — same córki. Prawo do Dźwierzna otrzymały Estera Rokusz, późniejsza żona
Jana Plemięckiego, oraz Barbara Rokusz, późniejsza żona Rafała Konopackiego.
W wyniku ostatniego z podziałów z 10 lipca 1590 roku całe Dźwierzno przypadło
już Barbarze z Rokuszów Konopackiej, z tym że powinna była dla wyrównania majątku spłacić swą siostrę2. Istotą konf iktu były prawdopodobnie niespłacone kwoty
4 500 zł należne Plemięckim według tego kontraktu. Oczywiście kilkuletni Jerzy nie
miał w tej sprawie nic do powiedzenia. Całością kierowali w jego imieniu stryjowie:
1
2

ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–013, k. 23.
Tamże, k. 14–15v.
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Jan — prepozyt grodzieński i kanonik chełmiński, Jerzy — kasztelan chełmiński,
Maciej — podkomorzy chełmiński, Krzysztof i Stanisław, on to jednak jako główny
(wraz z matką) dziedzic dóbr widniał na wszelkich pozwach i aktach sądowych.
W 1592 roku Plemięcki wraz z żoną zajął sporne dobra, wypędzając wdowę
z dzieckiem. Wkrótce po tym Barbara — matka Jerzego wyszła ponownie za mąż za
Jana Jaranda Wilkostowskiego3, późniejszego kasztelana konarskiego, i prawdopodobnie wyprowadziła się z Prus do posiadłości męża na Kujawach. Stryjowie Jerzego jednak nie zamierzali zostawić sprawy w tym stanie, tym bardziej że musieliby
łożyć na utrzymanie bratanka. Jeden z nich — Jan, kanonik chełmiński, odkupił
od Barbary prawa do jej połowy Dźwierzna4, na części małego Jerzego ciągle jednak
siedzieli Plemięccy. Wkrótce stryjowie zajechali dobra i kijami przepędzili Plemięckich ze wsi, zajmując dobra w całości5. Mając je już pod kontrolą, mogli zająć się bratankiem. 4 marca 1596 roku doszło do zjazdu braci Konopackich (stryjów Jerzego),
na którym zapadły istotne dla nieletniego decyzje. Przede wszystkim bracia złożyli
na Jana — kanonika chełmińskiego jako współwłaściciela dóbr obowiązek zajmowania się majątkiem i prowadzenia dalszych spraw o Dźwierzno z Plemięckimi. Inne
dobra zmarłego ojca Jerzego — Biguszki na Litwie trzymane w zastawie od biskupa
wileńskiego Radziwiłła, który to zastaw został przejęty przez innego z braci, Stanisława Konopackiego — również formalnie były częścią majątku Jerzego. Obaj stryjowie, Jan i Stanisław, zobowiązali się przekazywać Jerzemu pewne sumy z tych
dóbr. Pieniądze miały być przechowywane w specjalnej skrzyni zamykanej na dwa
klucze, znajdującej się w dyspozycji Jana i Macieja Konopackich6.
Kwoty były rzeczywiście gromadzone i być może przeznaczane na edukację
bratanka. Zachowały się dwa z kwitów potwierdzających wpłaty z dochodów z dóbr
przez stryjów na rzecz Jerzego7. Całkiem możliwe, że w momencie gdy trwały najgorętsze spory o Dźwierzno, Jerzego nie było w majątku i przy wujach, lecz pobierał
nauki w którymś z gimnazjów. W 1598 roku Jan doprowadził do wygrania procesów o Dźwierzno i Jerzy mógł of cjalnie zostać intromitowany w swą część dóbr8.
Przełomowy dla Jerzego był rok 1601. Wraz z bratem stryjecznym Janem —
synem Macieja i bratem ciotecznym Krzysztofem Tomickim, synem Piotra i Anny
Konopackiej, udał się na zagraniczne studia do bawarskiego Ingolstadt9. Był to zapewne początek jego peregrynacji, które mogły trwać kolejne kilka lat.
APTor, AmT, Kat. II, IX–14, k. 183v.
APTor, AmCh 4, s. 601.
5
Te i inne informacje związane z procesem o Dźwierzno z Plemięckimi, o ile nie podano innych
sygnatur, znajdują się w jednostce: ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–013, k. 14–154.
6
ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–013, k. 125–126.
7
Tamże, k. 156, 181.
8
Tamże, k. 163, 182.
9
Die Matrikel der Ludwig–Maximilians–Universität Ingolstadt–Landshut–München, von G. von
Polnitz, Bd 2, München 1939, s. 15. Co prawda M. Pawlak w swej pracy o studiach młodzieży z Prus
Królewskich inaczej zidentyf kował obu Konopackich, jego ustalenia były jednak oparte na niedokładnych informacjach z herbarzy i w obecnym stanie wiedzy nie dają się utrzymać. Patrz biogram
Jerzego IV z Rynkówki.
3
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W tymże 1601 roku zmarł jeden ze stryjów — Jan, kanonik chełmiński. Testamentem przekazał bratankowi swoją połowę Dźwierzna, a stryjowie dokonali
po jego śmierci ponownego podziału dóbr, potwierdzając prawo własności Jerzego
do majątku swoich rodziców10. Wszystko działo się oczywiście pod nieobecność
Jerzego, który w tym czasie studiował za granicą.
Ponowne informacje o Jerzym pochodzą dopiero z 1609 roku. 26 maja tego roku
w Grudziądzu był sprawcą wystawienia dwóch dokumentów. Pierwszym z nich,
sporządzonym przed aktami ławniczymi grudziądzkimi, kwitował stryjów z zarządu Dźwierznem podczas swej niepełnoletniości i przejął je wraz z inwentarzem11.
Jeszcze tego samego dnia zawarł prywatną umowę ze stryjem Maciejem, wojewodą
chełmińskim. Dotyczyła ona dalszej administracji Dźwierzna. Jerzy, który do tej
pory odbywał studia w naukach wyzwolonych, teraz zapragnął zasmakować rzemiosła rycerskiego, a ponieważ nie potraf ł zajmować się gospodarką, ponownie
przekazał dobra w ręce Macieja w trzyletni zarząd. Młodzieniec miał się tymczasem zaciągnąć do wojsk hetmana Stanisława Żółkiewskiego, otrzymując od stryja
800 zł rocznie oraz dodatkowe 400 zł dawnego długu, z którym zalegał wojewoda
chełmiński względem bratanka12. Jeżeli Jerzy spełnił swoje postanowienia, to był
zapewne jednym z uczestników wojny moskiewskiej i być może brał nawet udział
w bitwie pod Kłuszynem 4 lipca 1610 roku — wielkiego zwycięstwa hetmana Żółkiewskiego nad wojskami moskiewskimi. Być może nawet wkraczał później wraz
z nim do Moskwy, całej kampanii jednak nie przeszedł. Już w początku 1611 roku
był ponownie w Prusach Królewskich.
Od marca do września 1611 roku doszło do kilku umów między wojewodą chełmińskim Maciejem i stryjecznymi braćmi, dotyczących podziału majątku po śmierci Krzysztofa i Stanisława Konopackich13. Główna umowa dotycząca rozdziału
nieruchomości została zawarta w Luchowie 21 marca tego roku. Jerzemu przypadły trzymane w zastawie od kardynała Jerzego Radziwiłła, biskupa krakowskiego,
dobra leżące w Wielkim Księstwie Litewskim: Biguszki i Osokno(?), a więc dobra po stryju Stanisławie Konopackim14. 16 lipca 1612 roku ostatecznie zrezygnował na rzecz stryja Macieja, już wówczas biskupa chełmińskiego, z dziedzicznego
Dźwierzna i przyległego do niego lasu Ocień15.
W Prusach był jeszcze w maju 1613 roku, gdy dochodziło do ostatecznego rozliczenia f nansowego między krewniakami. Umowa potwierdzała przejęcie dóbr
„kresowych” przez Jerzego. Dla ostatecznego rozliczenia miał wypłacić ostatek
kwot z dóbr biguskich16. Niniejsza umowa jest ostatnim potwierdzeniem pobytu
Jerzego w rodzinnych stronach. Co prawda przez kilka kolejnych lat pojawiają się
APTor, ASczan 9, s. 77.
Tamże, s. 87.
12
APTor, ASczan 10, s. 163–164.
13
Tamże, s. 169–177.
14
ADTor, Monastica–Benedyktynki, zbiór nieopracowany. Dawniej: Archiwum Paraf i św. Jakuba
w Toruniu, Benedyktynki, sygn. 14, k. 272v–273v.
15
APTor, AmCh 8, s. 730; UBC 2, s. 989.
16
APTor, ASczan 10, s. 217.
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akta, w których Jerzy jest wymieniany obok krewnych w rozmaitych procesach,
wszystko na to jednak wskazuje, że wystąpienia te mają charakter „zaoczny”. Będąc spadkobiercą różnych dóbr i ruchomości po zmarłych Konopackich, stawał się
automatycznie stroną wymienioną w dokumentach bez osobistego uczestnictwa
w czynnościach prawnych.
Zapewne wkrótce po uregulowaniu spraw majątkowych wyjechał i osiadł w radziwiłłowskiej Świadości (która również musiała znaleźć się w jego rękach), stając
się jednym z klientów hetmana polnego litewskiego Krzysztofa Radziwiłła (późniejszego wojewody wileńskiego i hetmana wielkiego litewskiego). Na pewno był
tu już w sierpniu 1614 roku, gdyż ze Świadości pisał list do Radziwiłła w sprawie uczestnictwa na ślubie Kiszczanki17. W Świadości spotykamy go też w 1616
i 1617 roku18 i miał te dobra aż do śmierci.
Świadość i należące do niej Soły oraz Biguszki nie były dobrami dziedzicznymi Konopackiego. Były to dawne zastawy radziwiłłowskie, które do ostatecznego
spłacenia pozostawały w rękach wierzycieli — Konopackich jako posesorów. Jerzy
Konopacki nie miał raczej innych posiadłości dziedzicznych na Litwie. Na pewno
jednak w 1625 roku nabył za 4 000 zł od mieszczanina i kupca wileńskiego Andrysa Fonendy kamienicę w Wilnie na ulicy Trockiej, na którą zapożyczył się nawet
u swojej żony Barbary z Czajewskich, zapisując dług na Świadości19. Do czasu spłacenia żony, ona miała otrzymywać wszelkie dochody z kamienicy, przede wszystkim czynsze od zamieszkujących je rodzin. Konopacki gwarantował sobie jednak
prawo mieszkania w niej podczas pobytów w Wilnie.
Konopacki nie był dobrym gospodarzem, stale zadłużał dobra. Długi były tak
znaczne, że po śmierci Jerzego przybyli na Litwę pod koniec 1631 roku jego bracia stryjeczni Jan Karol, Jakub Oktawian i Jerzy z Rynkówki musieli dowodzić,
że zrzekli się na Radziwiłłów praw do posiadłości, zanim pojawiły się pierwsze
pozwy w sprawie majątku20.
Jerzy Konopacki przed 1623 rokiem ożenił się na Litwie z Barbarą Czajewską,
wdową po Krzysztof e Czapskim21. Nie pozostawił po sobie dzieci.
Zmarł prawdopodobnie w Świadości na Litwie przed 12 grudnia 1630 roku22
i możliwe, że tu został pochowany. Pogrzeb odbył się na początku 1631 roku, gdyż
oczekiwano na przybycie krewnych z Prus. W lutym tego roku do Świadości dotarł
brat stryjeczny, również Jerzy, starosta nitawski, który oprócz uczestnictwa w pogrzebie starał się zorientować i uregulować zapewne sprawy majątkowe krewniaka23.
To ostatnie niezbyt mu się udało i ponownie musiał wraz z innymi Konopackimi
przybyć tu jeszcze raz pod koniec roku.
17
18
19
20
21
22
23

AGAD, AR, Dz. 5, 7137, s. 12.
Tamże, s. 4, 6, 8.
AGAD, AR, Dz. 18, 28, s. 3–4, 11–12.
Tamże, s. 15–18.
Tamże, s. 7.
AGAD, AR, Dz. 5, 7142, s. 12.
Tamże, s. 14.
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VII.1 Jan z Konopatu

VII.1 Jan z Konopatu (* ok. 1638 — † przed 19 XII 1659), dworzanin królewski
Jan był najprawdopodobniej najstarszym synem kasztelana elbląskiego Jakuba
Oktawiana i Zofii Heidenstein. Data jego narodzin nie jest znana.
Po raz pierwszy pojawia się w źródłach w 1657 roku, gdy podczas pobytu króla
Jana Kazimierza w Gdańsku generał–woźny stawił się przed aktami Metryki Koronnej z oświadczeniem, że na wezwanie Zygmunta Ferdynanda Szczepańskiego
przybył do królewskich dóbr Kosowo, które Jan Konopacki wraz z krewnymi zajął.
Tam też syn Szczepańskiego Gabriel przedstawił woźnemu dokument wystawiony
w kancelarii mniejszej dla siebie na Kosowo w powiecie tczewskim, a mimo to Konopacki nie zezwolił na intromisję1. Nie udało się znaleźć informacji, na jakiej podstawie Jan Konopacki rościł sobie prawo do Kosowa. Być może podczas nieobecności
Szczepańskiego w kraju jego żona Teresa, siostra Jana, wydzierżawiła lub zastawiła
mu dobra na jakiś okres. Kosowo było w rękach Szczepańskich od 1637 roku, a Gabriel i później również jego żona mieli na nim zapisane dożywocie2.
Zapewne wkrótce potem Jan trafił na dwór królewski i musiał być już kilkunastoletnim młodzieńcem. W kwietniu 1658 roku Bartłomiej Cympel wystawił mu
w Gdańsku kwit z odbioru 54 zł długu jego siostry Teresy Szczepańskiej3. W kwicie
Cympel nazwał Jana pokojowym Króla JM. Można wobec tego z grubsza założyć,
że mógł urodzić się około 1638 roku. Miał zapewne przerwę w służbie dworskiej
i przebywał w Gdańsku, prawdopodobnie u ojca, chroniącego się przed wojskami
szwedzkimi za murami twierdzy.
Pobyt w Gdańsku zakończył się z pewnością przed grudniem tego roku i Jan zjechał wówczas do ojcowskiego dworu w Rynkówce. Wówczas doszło w okolicy dóbr
do krwawej awantury, w której udział brali krewni: Jan Karol Czapski, syn Piotra
i Heleny z Konarskich, wnuk Mirosława Konarskiego i Zofii Konopackiej, oraz Jan
Konopacki i Mirosław Konarski podkomorzyc malborski — jego kuzyni. W awanturze poszło prawdopodobnie o spadek po którymś z Konarskich. W rezultacie bójki
Czapski został zabity, a jako głównego winowajcę wskazano Jana Konopackiego,
któremu pomagał Konarski4. Konopacki również nie wyszedł bez szwanku z tego
starcia. 10 grudnia 1658 roku, dzień po obdukcji zabitego Czapskiego, sporządzono
również jego obdukcję, która wykazała rany cięte na lewej ręce i cztery poważne
rany przez głowę i twarz, które musiały strasznie go okaleczyć i oszpecić5.
Jeszcze pod koniec grudnia pozostali po zamordowanym bracia Franciszek
i Sebastian Czapscy pozwali kuzynów na trybunał piotrkowski. Pozew dla Jana
został dostarczony do Konopatu 3 stycznia, gdzie zapewne leczył rany po awanturze6. W odpowiedzi Konopacki „S.R.Maiestatis intimae camerae cubiculi aulicus”
1
2
3
4
5
6

AGAD, Metryka Koronna, MK 200, k. 82–82v.
APTor, ASczan 157, s. 19–21, 47–48.
APTor, ASczan 17, s. 156.
APByd, AmN 70, s. 261–262. Patrz też: K. Mikulski, Najstarsze dzieje Czapskich, s. 364.
APByd, AmN 70, s. 262–263.
Tamże, s. 276–277.
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w imieniu swoim i Konarskiego złożył protest w sprawie dochodzenia prowadzonego
przez Czapskich7. Konarski dorzucił również, że agresorem byli Czapski i jego sługa
Michałowski, wspierani przez oficera piechoty królewskiej Krzysztofa Reidmeyera8.
W czerwcu 1659 roku odżył spór z Zygmuntem Szczepańskim, starostą mirachowskim, i jego synem Gabrielem Ferdynandem, własnym szwagrem Jana, mężem
siostry Teresy, o Kosowo9. Powołana została specjalna komisja królewska w osobach Marcina Przewoskiego i Jakuba Łebińskiego, ławników ziemskich mirachowskich, oraz Wojciecha Łaszewskiego. Komisja 20 października 1659 roku przyznała
jednak rację Szczepańskim10. Nie bez powodu rościł sobie Jan prawa do tych dóbr,
skoro już po śmierci Konopackiego król Jan Kazimierz polecał Zygmuntowi Ferdynandowi Szczepańskiemu zrealizować zobowiązania Konopackiego ciążące na Kosowie i zezwolić na wyrąb drew w tamtejszym lesie11.
Jan Konopacki zmarł przed 19 grudnia 1659 roku12, całkiem możliwe, że również śmiercią gwałtwną. 25 maja 1660 roku Franciszek Miączyński wystawił submisję dla Jerzego Konopackiego, dworzanina królewskiego, że zobowiązał się stawić
na sądy Andrzeja, karczmarza kobusowskiego, który miał zabić brata rodzonego
tegoż Jerzego13. Ponieważ nie znamy innych zmarłych mniej więcej w tym czasie
braci Jerzego, jest prawdopodobne, że to właśnie chodziło o Jana. Nie wiadomo, czy
doszło do gwałtownej bijatyki czy po prostu zwykłej szarpaniny, po której otworzyły się świeże jeszcze rany po awanturze z Czapskimi.
Miejsce jego pochówku nie jest znane.

Tamże, s. 278.
Tamże, s. 279.
9
APTor, ASczan 15, s. 57–61.
10
Tamże, s. 69–75.
11
APTor, ASczan 157, s. 97.
12
Tamże, s. 93–94. 23 grudnia 1659 roku woźny dostarczył pozew od Gabriela Szczepańskiego dla
Adriana von der Linde do Kosowa po śmierci Jana Konopackiego, wystawiony z datą 19 grudnia.
13
APTor, ASczan 24, s. 29.
7
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VII.2 Jerzy Karol hrabia na Konopacie i Rynkówce
(* ok. 1640 — † przed 18 VIII 1683), starosta wieliski
Jerzy był prawdopodobnie drugim w kolejności synem kasztelana elbląskiego Jakuba Oktawiana i Zofii Heidenstein.
W źródłach pojawił się po raz pierwszy w 1660 roku, gdy Franciszek Miączyński
zobowiązywał się przed tymże Jerzym, dworzaninem pokojowym JKMci, że doprowadzi przed sądy karczmarza kobusowskiego Andrzeja w związku ze śmiercią brata Konopackiego1. Wszystko wskazuje na to, że również Jerzy, podobnie jak starszy
1

APTor, ASczan 24, s. 29.
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brat Jan, został wysłany na dwór królewski na nauki. Jak długo tu przebywał, nie
wiadomo. Już w 1664 roku spotykamy go jako pułkownika dragonii litewskiej2. Raczej jest pewne, że traf ł pod dowództwo hetmana polnego litewskiego Wincentego
Korwin Gosiewskiego, prywatnie szwagra, męża swej siostry Magdaleny. Być może
Magdalena, zamężna z Gosiewskim od 1652 roku, sprawowała nad przebywającym
na dworze bratem jakąś opiekę, goszcząc go co jakiś czas na dworze męża, gdzie
ostatecznie podjął decyzję o karierze wojskowej. Po tragicznej śmierci Gosiewskiego służył pod jego następcą Michałem Kazimierzem Pacem, wpierw hetmanem
polnym, później wielkim litewskim. Z nim też zapewne brał udział w kampanii
przeciw Rosji w 1664 roku i być może uczestniczył w bitwie pod Witebskiem.
Jego służba zakończyła się prawdopodobnie w 1665 roku wraz ze śmiercią ojca
i być może po osiągnięciu 25 roku życia, pozwalającego na samodzielny zarząd
majątkiem. 19 czerwca tego roku siostra Jerzego — Magdalena, podskarbina wielka
i hetmanowa polna litewska, starościna wieliska, wdowa po hetmanie Gosiewskim,
za zgodą królewską cedowała na brata, oberstera (pułkownika) JKMci, nadane sobie starostwo wieliskie. Odpowiedni dokument królewski potwierdzający ten fakt
został wystawiony 23 czerwca tego roku3. Starostwo wieliskie leżało w województwie witebskim i przez lata znajdowało się w rękach rodziny Gosiewskich. Wincenty Gosiewski, mąż Konopackiej, wystarał się u króla o dożywocie dla małżonki,
po czym ta po jego śmierci zrzekła się go na brata.
Nie wiadomo, czy rodzeństwo przebywające wówczas w Warszawie wiedziało o śmierci swego ojca, która nastąpiła zaledwie sześć dni wcześniej. Zapewne
na wieść o tym udali się do Prus, a Jerzy pozostał tu na dłużej. 12 sierpnia tego roku
odbierał od macochy w imieniu swoim i rodzeństwa drobiazgi zapisane przez ojca
testamentem4. Pół roku później, 12 marca 1666 roku, w Konopacie doszło do umowy
podziału dóbr między Barbarą z Kostków Konopacką, kasztelanową elbląską, a Jerzym Konopackim „starostą wieliskim, dworzaninem pokojowym i pułkownikiem
JKMci”5. Na jej mocy Barbara, mając zapisane dożywocie na wszystkich dobrach,
z prawa tego na dobrach Konopat Polski i Konopat Niemiecki, Kozłowo i Skarszewo ustąpiła na rzecz Jerzego, sama z synem Stanisławem pozostając na Drozdowie
i Suchostrzygach oraz zachowując zapisane sobie 3 000 zł na Rynkówce. W tym
momencie Jerzy stał się dziedzicem niemal całej konopackiej części majątku. Interesujący jest również fakt, że został w tym akcie ponownie zatytułowany dworzaninem pokojowym. Świadczyłoby to, że mimo pełnienia funkcji wojskowych nigdy
nie zwolniono go z obowiązków posługi osobistej wobec króla i ten ciągle zaliczał
go do swego dworu. Związek jednak nie trwał długo, gdyż w żadnym innym akcie
Jerzy nie wystąpił już z tym tytułem.

Pamiętniki Filipa, Michała i Teodora Obuchowiczów (1630–1707), red. A. Rachuba, oprac. H. Lulewicz i A. Rachuba, Warszawa 2003, s. 362.
3
APTor, ASczan 17, s. 7–8.
4
Tamże, s. 5.
5
Tamże, s. 11–12.
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Równie ciekawy ze względu na użytą tytulaturę jest jeszcze jeden akt —
z 14 sierpnia 1668 roku. Jerzy tytułował się wówczas: „Jerzy Karol hrabia na Konopacie i Rynkówce Konopacki, starosta wieliski, pułkownik JKMci”6. Jak widać,
tradycja posługiwania się nadanym tytułem hrabiowskim nie zanikła, została tylko
głęboko ukryta. Sam wspomniany akt jest mało istotny. Konopacki uwalniał w nim
z poddaństwa Jana Zycha, chłopa ze Skarszewa.
Przejęcie dóbr zatrzymało Jerzego Konopackiego w rodzinnych stronach
na dłużej. Na tyle długo, by mógł włączyć się w lokalną działalność polityczną.
Na sejmiku generalnym w Grudziądzu 3 sierpnia 1668 roku został obrany jednym
z dziewięciu posłów z powiatu świeckiego na sejm konwokacyjny do Warszawy,
rozpoczynający się 27 sierpnia7. Nie ma powodu, by wątpić, że stawił się na tym
sejmie. Podobnie zresztą jak na następnym sejmie elekcyjnym 2 maja 1669 roku,
na który został wybrany posłem na generale grudziądzkim 11 lutego tego roku8,
choć nie ma go na liście szlachty podpisującej artykuły paktów konwentów dla nowego króla Michała9.
Nie wiadomo, czy od razu po elekcji Jerzy wrócił do Prus. Pod koniec lipca
był natomiast w Krakowie. Uczestniczył w ugodzie zawieranej przez swą siostrę
Teresę z Gabrielem Ferdynandem Szczepańskim, starostą grudziądzkim, z którym
uzyskała rozwód10. W drugiej połowie roku był już w rodzinnych stronach i uczestniczył w sierpniowym sejmiku generalnym w Grudziądzu, który między innymi
zajmował się wyborem posłów na przyszły wrześniowy sejm zwyczajny w Warszawie. Jerzy ponownie został wybrany posłem, tym razem z powiatu tczewskiego11.
Na pewno też był w dobrach dziedzicznych w październiku 1670 roku i zdaje się
popadł w jakiś konf ikt z sąsiadami. 17 października stawił się w sądzie ławniczym
świeckim Kazimierz Wysocki, który oświadczył, że jego pryncypał Fabian Kos,
ławnik ziemski świecki, powołał go na plenipotenta w sprawach z Jerzym Konopackim12. Niestety, akt nie precyzował charakteru sporu. Jednak już 26 listopada
przed sądem ławniczym nowskim pojawił się Jan Knipiński, dzierżawca Kościelnej
Jani, dóbr Jerzego Konopackiego, z protestacją przeciwko Fromholdowi Wulffowi
za napaść i poranienie jego syna na drodze publicznej. Całe zdarzenie odbyło się
w obecności Konopackiego13.
Z początkiem 1671 roku udał się do Wilna, być może odwiedzając przy okazji
starostwo wieliskie, które posiadał. W czerwcu tego roku uczestniczył w Wilnie
w rozliczeniach of cerów wojsk będących pod dowództwem Gosiewskiego. Zdaje
ADPelp, Varia, V–6 (księgi ławnicze Świecia), t. 1, s. 106.
APGd, 300,R/Ee 9, 1099.
8
Tamże, s. 1171. Sejmik generalny grudziądzki uchwalił nawet pensję dla wszystkich posłów z Prus
Królewskich biorących udział w elekcji. Jerzy otrzymał wówczas 2 000 f .: S. Achremczyk, Życie
polityczne, s. 30, przyp. 78.
9
VL, t. 5, s. 18–21.
10
APTor, ASczan 17, s. 13–15; APTor, ASczan 20, s. 159.
11
APGd, 300,R/Ee, 10, s. 75.
12
ADPelp, Varia, V–6 (księgi ławnicze Świecia), t. 1, s. 524–526.
13
APTor, ASczan 17, s. 21–23.
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się, że od czasów śmierci hetmana nie został wypłacony dla nich żołd za służbę, a obowiązek ten spadł na jego sukcesorów. Teraz of cerowie kwitowali księcia
Jana Karola Czartoryskiego, podkomorzego krakowskiego, jego żonę Magdalenę
z Konopackich, wdowę po hetmanie, powtórnie zamężną z Czartoryskim i właśnie
Jerzego jako of cera tego regimentu i jednocześnie krewnego zmarłego hetmana
ze wszystkich należności14. Nie wszystkie regulacje poszły gładko. Z pretensjami wobec Jerzego zgłosił się kapitan Michał Wałden, upominając się o zaległości
po kapitanie Rezie, swym szwagrze. Sprawa była rozpatrywana na wojskowych
sądach hetmańskich pod przewodnictwem hetmana Michała Kazimierza Paca i została rozstrzygnięta na korzyść Konopackiego15. Po tych rozliczeniach nastąpił dla
Konopackiego całkowity rozwód z wojskiem. Przestał używać również rangi pułkownika. Powrócił w rodzinne strony, by gdzieś na przełomie 1671 i 1672 roku
wziąć ślub z Kosputówną. Sam nie upomniał się dostatecznie o zapłatę, nie chcąc
być może nadwerężać f nansowo siostry i nowego szwagra. Za służbę wojskową skarb pozostał mu winny aż 60 000 zł, którą to sumę egzekwowali dopiero
w 1696 roku jego spadkobiercy16.
Wraz z porzuceniem służby ponownie wzrosła jego aktywność polityczna.
W 1672 roku był posłem królewskim na październikowy sejmik generalny w Grudziądzu17. Od 1674 roku zaczął być obierany posłem na sejmy z powiatów tczewskiego lub świeckiego województwa pomorskiego. Posłował na sejmy: styczniowy
warszawski konwokacyjny 1674 roku, kwietniowy warszawski elekcyjny 1674, lutowy krakowski koronacyjny 1676 i grudniowy grodzieński 167818. Łącznie udało się
odnaleźć informacje o uczestnictwie Jerzego w siedmiu sejmach.
Po ślubie Jerzy przestał udzielać się na polu gospodarczym. Bardzo sporadycznie
jest spotykany w źródłach i to jako osoba towarzysząca, nie strona umowy. Raczej
mało prawdopodobne, żeby osiadł w dobrach teścia w Księstwie Pruskim lub w dobrach starostwa wieliskiego na Litwie, czym można by tłumaczyć brak wystąpień.
Bardziej prawdopodobne, że posiadając dobra rynkowskie i konopackie, w miarę
spokojnie nimi zarządzał, nie generując większych konf iktów i procesów. W roku
1673 towarzyszył swej siostrze Teresie podczas spisywania przez nią umowy z Wallenrabem w sprawie zapisów na dobrach Krąg19. Trzy lata później załatwiał już
własne interesy. Wraz z żoną pozwał przed sąd królewski asesorski do Krakowa
mieszczan elbląskich o sumy 15 000 zł w srebrze i złocie oraz 6 000 zł prowizji,
które mieszczanie winni byli wpierw rodzicom małżonki, a po ich śmierci odziedziczyli je Konopaccy20. W 1678 roku zobowiązywał się wypłacić posag w wysokości 12 000 zł swej najmłodszej siostrze Zof i, żonie księcia Konstantego Jana
14
15
16
17
18
19
20

Tamże, s. 17, 19, 29; APTor, ASczan 20, s. 171, 173.
APTor, ASczan 17, s. 25–26.
APTor, ASczan 25, s. 49.
APGd, 300,R/Ee, 10, s. 231.
APTor, AmT, Kat. II, VII–34, s. 214, 239, 324, 507.
APTor, ASczan 157, s. 137.
APTor, ASczan 23, s. 189–191.
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Szujskiego21. W 1680 roku natomiast znów występował jako opiekun swej siostry
Teresy w umowie z Cyprianem Trzcińskim, ławnikiem ziemskim michałowskim22.
16 kwietnia 1682 roku, być może czując zbliżającą się śmierć, stawił się przed
sądem grodzkim w Skarszewach i zrzekł się na rzecz swej siostry Magdaleny z Konopackich Czartoryskiej, podkomorzyny krakowskiej, praw do dóbr w Prusach Królewskich: Rynkówki z dworem, Leśnej Jani, młyna Słuchacz w części Kamionki,
łąk zwanych Rynkowski Łęg oraz jeziora Grabowiec leżących w powiecie nowskim
oraz Suchostrzyg w powiecie tczewskim23.
Była to ostatnia wzmianka o Jerzym Karolu Konopackim za jego życia.
Konopacki ożenił się na przełomie 1671 i 1672 roku z Heleną Dorotą von Kospoth (Kosput), córką Jana (Johanna), kanclerza elektora brandenburskiego, i Anny
Małgorzaty de Walwitz. Wesele miało odbyć się w Kwidzynie24. Na potrzeby tej uroczystości Jerzy 28 października w Gdańsku zaciągnął dług w wysokości 2 000 zł
u Franciszka Gratty, który obiecywał oddać zaraz po weselu25. Z małżeństwa tego
nie było potomstwa.
Jerzy Karol zmarł po 16 kwietnia 1682 roku26. Nie żył już z pewnością 18 sierpnia roku następnego, gdy doszło do spotkania żyjącego jeszcze rodzeństwa w celu
uregulowania spraw po zmarłym bracie27. Nie jest znane jego miejsce pochówku.
Po śmierci Konopackiego wdowa po nim ponownie wyszła za mąż za podkomorzego pomorskiego Remigiana Ludwika Bystrama. Zmarła po 8 kwietnia
1687 roku28. Zapewne przed śmiercią doszła do porozumienia z byłym szwagrem
Stanisławem Aleksandrem Konopackim, który wyraził zgodę na jej pogrzeb w kaplicy guldensternowskiej w Kościele Mariackim w Gdańsku29.

Tamże, s. 23–24.
APTor, AKTor — Dominikanie 38, k. 51.
23
MNK, MN 601/17.
24
GStAPK, XX.HA, Adelsarchiv Nr. 613 (v. Kospoth), k. 73–74; APTor, ASczan 23, s. 189. Zgodę
wyraził na to pod koniec listopada Fryderyk Wilhelm z zastrzeżeniem jednak, by uważać na ewentualne szkody, które mógłby wywołać pożar.
25
APTor, ASczan 17, s. 3. Tenże Franciszek zapewne jest tożsamy z sekretarzem królewskim i generalnym poczmistrzem dla Prus Królewskich, Kurlandii i Inflant: PSB 8, s. 555.
26
MNK, MN 601/17.
27
APTor, ASczan 23, s. 15–16.
28
AGAD, AR, Dz. 10 (nieopracowany, tzw. Varia pruskie).
29
APTor, ASczan 498, s. 143.
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VII.3 Andrzej (* ok. 1647 — † po 12 VIII 1665)
Andrzej Konopacki jest najmniej znanym synem Jakuba Oktawiana, kasztelana elbląskiego, i Zofii z Heidensteinów, prawdopodobnie również najmłodszym. Wspomniał o nim tylko Boniecki w swoim herbarzu, nie potrafiąc jednak nic na jego temat
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powiedzieć1. Musiał urodzić się tuż przed śmiercią matki, czyli około 1647 roku
i zmarł jako młodzieniec.
Znany jest tylko z dwóch zapisek źródłowych. Pierwsza wzmianka pochodzi
z metryki koronnej z 1659 roku i wymienia tylko jego imię w sprawie prowadzonej
przez jego starszego brata Jerzego ze Szczepańskimi w sporze o królewszczyznę
Kossowo2.
Druga i ostatnia zapiska pochodzi z 12 sierpnia 1665 roku. Wówczas to starosta wieliski Jerzy Konopacki, starszy brat, wystawił kwit dla swej macochy
Barbary z Kostków z odbioru od niej kilkunastu drobiazgów i kosztowności.
Wspomniał również, że w imieniu swego brata Andrzeja odebrał parę srebrnych
kubków zapisanych testamentem, zapewne ojcowskim3. Niestety, testament Jakuba Oktawiana również nie jest znany, nie można zatem nic więcej powiedzieć
na jego temat.
Z pewnością nie dożył pełnoletności, gdyż wówczas uczestniczyłby w podziałach dóbr i zapewne otrzymałby jakiś majątek wydzielony z dóbr po ojcu.

1
2
3

Boniecki, Herbarz, 11, s. 91.
AGAD, Metryka Koronna, MK 201, k. 342v.
APTor, ASczan 17, s. 5.

VII.4 Stanisław Aleksander hrabia na Konopacie i Rynkówce
(* ok. 1652 — † po 10 V przed 9 VI 1710), kasztelan chełmiński,
starosta nowski
Stanisław Aleksander1 był najmłodszym synem Jakuba Oktawiana, kasztelana elbląskiego i jedynym dzieckiem spłodzonym przez niego z Barbarą z Kostków. Urodził się prawdopodobnie około 1652 roku. W maju 1673 roku stawił się przed sądem
ziemskim świeckim wraz ze swym chrzestnym Piotrem Tuchołką, podkomorzym
malborskim, z prośbą „sibi annos debitae ad disponendum aetatis agnosci”2. Jeżeli
ciągle było uznawane prawo chełmińskie, to wiek „ad disponendum” młodzieniec
osiągał, wkraczając w 25 rok życia, a Konopacki mógłby się o to starać dopiero około
1677 roku. Coś w tym jednak jest, bo jego aktywność na polu gospodarczym przypada dopiero na 1677 rok. Być może powyższy dokument był mu potrzebny do rozpoczęcia działalności politycznej, której początek rzeczywiście nastąpił w 1674 roku.
Pierwsza i jedyna wzmianka z młodzieńczego okresu życia Stanisława pochodzi z 1666 roku. Wówczas to jego matka Barbara, już jako wdowa, zawierała umowę
1
Biogramy: PSB 13, s. 552; SBPN 2, s. 439; W. Nowosad, Stanisław Konopacki i sumariusz jego
archiwum [w:] Archiwistyka i bibliotekoznawstwo. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, Warszawa 1997, s. 86–97.
2
APTor, ASczan 23, s. 193.
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z Jerzym Konopackim, starostą wieliskim, swym pasierbem, w sprawie rozdziału
dóbr po śmierci Jakuba Oktawiana3. Barbara wraz ze swym jedynym synem Stanisławem ustępowała z dożywocia na dobrach Konopat Polski i Niemiecki, Kozłowo i Skarszewo na rzecz Jerzego, zatrzymując sobie Drozdowo i Suchostrzygi oraz
3 000 zł zapisane na Rynkówce. Nie mamy informacji, czy jeszcze wtedy Stanisław
pozostawał przy matce, czy może odbywał gdzieś nauki. Nic zresztą nie wiadomo
o jego wykształceniu, tak na poziomie gimnazjalnym, jak i uniwersyteckim. Brak
też informacji, by przebywał na którymś z dworów królewskich Jana Kazimierza
czy Michała Korybuta Wiśniowieckiego.
Wraz z potwierdzeniem pełnoletniości rozpoczął Stanisław działalność polityczną na arenie lokalnej. Już 4 kwietnia 1674 roku na sejmiku generalnym w Grudziądzu został wybrany jednym z posłów z powiatu świeckiego na sejm elekcyjny
w Warszawie, mający rozpocząć się 20 kwietnia4. Nie jechał sam z rodziny. Z powiatu tczewskiego posłem był jego starszy brat Jerzy — starosta wieliski. Obaj
21 maja podpisali wybór nowego króla5. Również na sejm koronacyjny rozpoczynający się 4 lutego 1676 roku wyruszyli obaj bracia desygnowani przez generał malborski6. Jeszcze tego samego roku w lipcu został wybrany przez sejmik generalny
grudziądzki jednym z posłów do nowego króla od stanów pruskich7, a także komisarzem na komisję wojskową do Lwowa w celu rozliczeń wydatków wojskowych,
która miała się rozpocząć w grudniu8.
Po powrocie z Warszawy doszło do jakiegoś zgrzytu. Podobno Konopacki przyczynił się do zerwania sejmiku świeckiego9. Być może pokłosiem tego była napaść
na niego w Świeciu 2 września. Sprawcy zaatakowali go przy klasztorze franciszkańskim. Konopacki z dwoma sługami zostali pobici i pocięci szablami, lecz udało
im się uciec10. Według Konopackiego sprawcami byli Jan i Franciszek Ostrowiccy
oraz ich bracia stryjeczni Jan i Jakub, a także Jerzy Krupocki działający z inspiracji
Remigiana Aleksandra Powalskiego, sędziego ziemskiego świeckiego, i Franciszka Niewieścińskiego11. Reprezentując króla na sejmiku generalnym w Malborku
w grudniu tego roku, z powodu tych wypadków został przez stany nieprzychylnie
przyjęty, a jego przemówienie wyśmiano12.
Zapewne właśnie te incydenty były przyczyną, że przez kolejne cztery lata Konopacki funkcjonował w życiu publicznym prowincji w bardzo ograniczonej formie. Wiadomo, że w 1678 roku był deputatem na trybunał koronny, zatem spełniał
APTor, ASczan 17, s. 11–12.
APTor, AmT, Kat. II, VII–34, s. 240.
5
VL, t. 5, s. 162–163.
6
APTor, AmT, Kat. II, VII–34, s. 325.
7
APGd, 300,R/Ee, 10, s. 564. Poselstwu przewodniczył Krzysztof Korycki, podkomorzy chełmiński
i generał major JKMci.
8
Tamże, s. 646; S. Achremczyk, Życie polityczne, s. 31.
9
PSB 13, s. 552.
10
APTor, ASczan 23, s. 185–186.
11
Tamże, s. 186.
12
PSB 13, s. 552.
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się poza prowincją13. Sytuacja uległa zmianie dopiero pod koniec 1680 roku. Na sejmiku generalnym grudziądzkim 10 grudnia został wybrany jednym z posłów z powiatu tczewskiego na styczniowy sejm warszawski w 1681 roku. Co ciekawe, nie
dość, że zmienił miejsce swej aktywności politycznej na powiat tczewski, to wystąpił tu z tytułem cześnika sochaczewskiego14. Na powiat świecki i tamtejszą szlachtę obraził się śmiertelnie lub odwrotnie — może to szlachta powiatu świeckiego
nie życzyła sobie jego obecności na sejmikach. Dość, że nigdy więcej nie posłował
już z tego powiatu, całą swą aktywność przenosząc do powiatu tczewskiego oraz
do województwa malborskiego. Powrócił również do funkcji reprezentowania króla
na sejmiku generalnym. W latach 1681 i 1682 aż trzykrotnie był wysłannikiem królewskim na generał pruski15.
Z województwa malborskiego posłował na sejmy 1683 i 1685 roku16. Do reprezentowania szlachty powiatu tczewskiego na sejmie powrócił w latach 1690 i 169617.
W 1696 roku, w czasie bezkrólewia, został również wybrany z powiatu tczewskiego sędzią na trybunał18. Do momentu uzyskania urzędu senatorskiego w 1699 roku
sprawował w sumie 12 rozmaitych funkcji, należał więc do osób bardziej aktywnych politycznie w prowincji.
Po styczniowym sejmie warszawskim w 1683 roku wziął Konopacki krótki rozwód z polityką sejmikową na rzecz działań militarnych. Wystawił chorągiew pancerną w liczbie 100 koni f nansowaną przez uchwalone na sejmie podatki z myślą
o uczestnictwie w wyprawie wiedeńskiej19. Przybył do Krakowa na ogłoszoną przez
Sobieskiego mobilizację. Przy okazji spotkał się tu 16 sierpnia ze starszymi siostrami: Magdaleną Czartoryską, podkomorzyną krakowską, i Teresą Szczepańską,
starościną grudziądzką, zawierając umowę w sprawie odroczenia spłat długów ich
brata Jerzego, starosty wieliskiego20. Nie ma powodu przypuszczać, że nie uczestniczył w bitwie wiedeńskiej, tym bardziej że i w późniejszym okresie nie stronił
od organizacji oddziałów zbrojnych w Prusach Królewskich.
W tym czasie piął się również po drabinie urzędniczej. W 1685 roku został
miecznikiem ziem pruskich. Już jako miecznik przebywał w Warszawie 26 czerwca, gdy odbierał z kancelarii królewskiej grupę pism adresowanych do różnych
odbiorców w Prusach i na Warmii. Nie była to stała funkcja przy kancelarii, lecz
APTor, ASczan 23, s. 177–180.
APTor, AmT, Kat. II, VII–36, s. 62.
15
Tamże, s. 106, 114, 139.
16
Tamże, s. 170, 253.
17
APTor, AmT, Kat. II, VII–37, s. 395, 496.
18
APGd, 300,R/Ee, 11, s. 166.
19
Akta do dziejów króla Jana IIIgo sprawy roku 1683, a osobliwie wyprawy wiedeńskiej wyjaśniające, wyd. F. Kluczycki, Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum
1795. Vol. VI, Kraków 1883, s. 338 (nr 212): Tabula Exercitus Regni Poloniae genus et numerum per
singula vexilla, tam sumptus conscribendi ipsius demonstrans] Komput Woyska JKMci y Rzptey
Polskiego y Cudzoziemskiego [starego] y nowego [zaciągu] podług [uchwały] Rzpltey na Sejmie 1683
uczyniony i postanowiony.
20
APTor, ASczan 23, s. 15–16.
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zapewne wykorzystano jego obecność w stolicy do ekspediowania pism w jego rodzinne strony21.
Kolejny awans nastapił w 1689 roku, gdy otrzymał nominację na podkomorzego
pomorskiego22. Na następny krok w karierze politycznej musiał jednak poczekać
następne dziesięć lat. Nominacja na urząd senatorski kasztelana chełmińskiego została wystawiona 10 marca 1699 roku23. Był to ostatni szczebel w karierze Stanisława Aleksandra Konopackiego, co wcale nie znaczy, że po tej nominacji osiadł
na laurach i ograniczył działalność polityczną. Wręcz przeciwnie. Już wcześniej,
w czasach aktywności sejmikowej, wykazywał cechy przywódcze, co przełożyło
się na obranie go marszałkiem sejmiku generalnego w grudniu 1689 roku24.
Wraz z osiągnięciem urzędu senatorskiego zmieniły się również zadania realizowane w ramach działalności politycznej. Mógł już z racji urzędu uczestniczyć
w sejmach, chyba jednak stroniąc od tego, tym bardziej że od 1703 roku był w opozycji do króla Augusta II. W latach 1699–1710 było zwołanych zaledwie 5 sejmów25,
z czego mamy poświadczenie uczestnictwa Stanisława Aleksandra tylko w sejmie
nadzwyczajnym lubelskim w 1703 roku, gdzie został obrany jednym z komisarzy
do rewizji skarbu koronnego26.
Aktywny był jednak w prowincji. Zaraz po sejmie 1703 roku, w czasie gdy Prusy Królewskie ponownie znajdowały się pod uciskiem Szwedów, a Toruń przeżywał
oblężenie, Konopacki, kasztelan chełmiński, najwyższy ówczesny senator prowincji,
wezwał do Starogardu pozostałych senatorów pruskich na naradę. Podjęto wtedy decyzję o zwołaniu na 23 października tego roku zjazdu szlachty do Starogardu. Przybyła
szlachta postanowiła zawiązać konfederację, a Konopackiego obrała jej marszałkiem27.
Stanisław działał bardzo energicznie, zwołując kolejne zjazdy i prowadząc w imieniu
konfederacji korespondencję28. Konfederacja trwała w sumie do 1709 roku. Zwołana
początkowo do obrony przeciw Szwedom i nadmiernym podatkom uchwalonym przez
sejm lubelski, wkrótce zaczęła też przybierać nowe oblicze polityczne, powoli zwracając się przeciwko królowi. Ostatecznie opowiedziała się za Stanisławem Leszczyńskim
i w 1708 doprowadziła do oddania mu prowincji. Jednym z najaktywniejszych działaczy
ciągle pozostawał kasztelan chełmiński. Zwrot w jego polityce nastąpił dopiero po powrocie Augusta II do Polski, gdy został zmuszony do opowiedzenia się za Sasem29.
AGAD, Metryka Koronna, S 14, s. 14–15.
UPKr, nr 879, 958.
23
Tamże, s. 62.
24
S. Achremczyk, Życie sejmikowe Prus Królewskich w latach 1647–1772, Olsztyn 1999, s. 146–147.
Autor szczegółowo przedstawił przebieg grudniowego sejmiku generalnego w Malborku, któremu
Konopacki marszałkował.
25
W. Kriegseisen, Sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej (do 1763 roku), Warszawa 1995, s. 202.
26
VL, t. 6, s. 52.
27
S. Achremczyk, Konfederacja starogardzka szlachty Prus Królewskich w latach 1703–1709, „Zapiski Historyczne” 45, R. 1980, z. 3, s. 31–50; tegoż, Reprezentacja stanowa Prus Królewskich w latach 1696–1772. Skład społeczny i działalność, Olsztyn 1981, s. 30–31.
28
S. Achremczyk, Reprezentacja stanowa, s. 61–62.
29
Tamże, s. 103.
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Równie aktywnie jak na polu politycznym, zajmował się Konopacki kwestiami
majątkowymi. Barbara z Kostków, matka Stanisława zmarła po 12 lipca 1673 roku.
Jeśli postanowienia umowy z 1666 roku nie uległy zmianie, to najmłodszemu z synów Jakuba Oktawiana przypadły Drozdowo i Suchostrzygi oraz sumy na Rynkówce. Dobrami tymi po jej śmierci zarządzał prawdopodobnie do czasu osiągnięcia
pełnoletniości Stanisława starszy brat Jerzy. Były to dobra ojczyste, jednak sama
Barbara z Kostków posiadała jeszcze sumy na własnym majątku dziedzicznym.
Jako córka Anny Czapskiej i wnuczka Marcina, pana Smętowa, miała również prawa do dóbr tej linii Czapskich. Prawa te przeszły na Stanisława, ale zdaje się, że nie
był nimi zainteresowany lub, co jest bardziej prawdopodobne, nie mógł nimi jeszcze
zarządzać. W związku z powyższym w grudniu 1676 roku zrzekł się ich na rzecz
Marcina Czapskiego, syna Jana, swego brata ciotecznego30. Z innych dóbr po matce
jednak nie zrezygnował. Po jej śmierci przejął leżące w województwie chełmińskim
Pęsławice, dziedziczne dobra Kostków, które od 1670 roku były zasiedlone olędrami
na 20–letnim kontrakcie. Wystarał się również, by ciotki: Katarzyna, przeorysza
klasztoru żukowskiego, i Zof a Kostkówny zrezygnowały na jego rzecz ze swych
części. W ten sposób zgromadził łącznie 16 włók w tym majątku. W czerwcu
1677 roku zawarł umowę z podwojewodzim chełmińskim Adamem Trzcińskim,
na mocy której puścił Pęsławice w trzyletni zastaw31.
Kolejne nabytki w postaci dóbr nastapiły już z początkiem 1679 roku i wiązały się z małżeństwem z Katarzyną Lukrecją Guldenstern. Niestety, przejmowanie
sukcesji po Guldensternach, Cemach i częściowo Kretkowskich nie było bezproblemowe i rozpoczęło spory Konopackich z Kretkowskimi — dziećmi Katarzyny
Lukrecji z pierwszego małżeństwa i ich krewnymi o te dobra. Z całą pewnością
z posiadłości Guldensternów w ich rękach u progu roku znajdowały się dobra Mirany, Michorowo, Sadłuki (królewszczyzna oderwana od starostwa sztumskiego,
na stałe włączona do dóbr mirańskich), Cygusy, Zajezierze przypadłe jej po śmierci
brata Władysława Kazimierza w 1679 roku oraz prawdopodobnie Lichtenfeld (Jasna) i Guldenfeld (Złotnica), które Katarzyna otrzymała na podstawie podziału dóbr
rodzinnych w 1673 roku32. Po pierwszym mężu dzierżyła Bystrzec wraz z całym
kluczem, na którym miała dożywocie i o który toczyły się spory33. Wszystkie dobra
były położone w województwie malborskim. I tymi dobrami Stanisław nie zamierzał zarządzać.
Najpierw zostały odstąpione 2½ włóki w Pastwiskach Zandrowskich należących
do klucza bystrzeckiego, które wydzierżawili Konopaccy na 13 lat prawem olęderskim Pyszkowskim — drobnej szlachcie34. Reszta klucza bystrzeckiego znajdowała
GStAPK, XIV. HA. Rep. 359, 13, nr 3, s. 2.
APTor, ASczan 23, s. 41, 79–80. Później dzierżawa Pęsławic z Trzcińskim była prawdopodobnie
odnawiana i trwała do 1686 roku, gdy zadłużone już u jezuitów grudziądzkich na 2 000 zł dobra
przejął z powrotem Konopacki, spłacając jednocześnie dług.
32
APTor, ASczan 129, s. 133–137, 157–159.
33
T. Sławiński, Dobra ziemskie pruskiej linii Kretkowskich w latach 1613–1627, „Zapiski Historyczne”, t. 58, 1993, z. 4, s. 60–61.
34
APTor, ASczan 23, s. 157–158.
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się już w dzierżawie Mikołaja Dziewanowskiego, puszczonego mu przez Kretkowskich za długi. Niedługo potem, 23 czerwca, zastawili resztę dóbr: Mirany, Michorowo, Sadłuki, Cygusy i Zajezierze za 10 000 zł małżonkom Michałowi i Zof i Annie
z Wojanowskich Kozłowskim. Suma miała być spłacona dochodami z trzyletniej
dzierżawy35. Katarzyna próbowała też w tym czasie uporządkować własne sprawy
majątkowe, zawierając miesiąc później umowę z siostrami Barbarą Marianną, żoną
Władysława Łosia, stolnika płockiego, i Dorotą Felicjanną, żoną Krzysztofa Drohojewskiego, chorążego przemyskiego. Według tego podziału Konopackiej przypadła
ponownie (wydzierżawiona miesiąc wcześniej) majętność mirańska36.
Zapewne przepychanki z Kretkowskimi trwałyby znacznie dłużej, gdyby nie to,
że na początku 1681 roku zmarła Katarzyna Lukrecja Guldenstern. 18 czerwca tego
roku Konopacki, „nie chcąc zacnej krwi IchMM Panów Kretkowskich a posteritati
niegdy JM Pana Jana Kazimierza Kretkowskiego, do dyspozycji intraty dóbr pozostałych post fato jego obesse”, zawarł umowę z Kretkowskimi i pozostałymi sukcesorami po swej małżonce. Zrzekł się dożywocia po niej w wysokości 10 000 zł oraz
innej sumy 13 000 zł przejętej przez Katarzynę od Dziewanowskiego, w zamian za
prawo do jej dóbr macierzystych, czyli pozostałych po Annie Cemie oraz do ruchomości po niej. Zobowiązał się również do zwrotu ruchomości po Kretkowskim37.
Po ugodzie z Kretkowskimi Konopacki już jako jeden z opiekunów nieletnich
Kretkowskich 11 lipca tego roku zawierał w ich imieniu kolejną umowę z Dziewanowskim na dalszą dzierżawę klucza bystrzeckiego w celu spłacenia długów
Kretkowskich38. Przy okazji załatwił też swój interes. Następnego dnia sporządzono inny kontrakt, w którym udział wzięli tylko Konopacki, Konstanty Kazimierz
Piwnicki i Dziewanowski. Na jego mocy Stanisław pozbył się długu 2 500 zł, który winna była jego zmarła małżonka Piwnickiemu. Zobowiązanie przejął na siebie
Dziewanowski akonto wybierania sum z klucza bystrzeckiego39.
W połowie 1682 roku upływała dzierżawa dóbr mirańskich trzymanych przez
Kozłowskich. Ponieważ dzierżawcy nie odzyskali od Konopackiego jeszcze 8 000 zł
z zastawu, ten zobowiązał się zapisać pozostałą kwotę na swych dziedzicznych dobrach konopackich z terminem spłaty w przyszłym roku. Warunkiem jednak było
przeniesienie się Kozłowskich z Miran do Zajezierza. Kozłowscy nie mieli ochoty
gospodarzyć już w dobrach. Zniechęcenie potęgował nieurodzaj, który nie pozwolił
im na odzyskanie pożyczonej sumy oraz fakt, że w Zajezierzu nie było dworu, który
musieli sobie wybudować. Zgodzili się jednak poczekać kolejny rok na zapłatę40.
Również ten termin nie został dotrzymany, a spór trwał jeszcze w 1684 roku41.

35
36
37
38
39
40
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APTor, ASczan 230, s. 25–27.
APTor, ASczan 190, s. 157–159.
APTor, ASczan 23, s. 135–137.
APTor, ASczan 520, s. 11–14.
APTor, ASczan 23, s. 131–132.
Tamże, s. 61–63.
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W 1684 roku kłopoty f nansowe Konopackiego nadal się nie kończyły. 26 czerwca został zmuszony do zawarcia kolejnej umowy zastawnej, tym razem z Konstantym i Elżbietą z Opatkowic Strzeszkowskimi, o dobra michorowskie (mirańskie)
obejmujące Michorowo, Mirany, Cygusy, Sadłuki, Zajezierze i Zawadę. Konopacki
puścił je na 3 lata za 12 000 zł, jednak już 1 lipca na tę samą umowę wybrał kolejny tysiąc na spłacenie długów po ojcu42. A nie był to jeszcze koniec zobowiązań. Z własnymi pretensjami wystąpili jezuici malborscy, którzy zapisali niegdyś
6 000 zł Władysławowi Kazimierzowi Guldensternowi, które ten lokował na Lichtenfeldzie. Konopacki jako jego sukcesor spłacał dług jeszcze w 1685 roku43.
Gnębiony długami w dużej części wynikłymi z sukcesji po Guldensternach
z jednej strony oraz nie mając męskiego potomka z drugiej, zaczął rozglądać się
za nową partią, która mogłaby spełnić oba warunki. Nie wiadomo, w jaki sposób
doszło do spotkania z Barbarą Kryszpin Kirszensztein Wołłowiczową. Być może
było to na lutowym sejmie warszawskim, dość że do końca 1685 roku nie pojawił się
w źródłach pruskich, przebywając prawdopodobnie poza prowincją. Barbara była
niewątpliwie kobietą majętną. Główne dobra posiadała w powiecie grodzieńskim,
lecz co istotne, miała również dożywocie po mężu na starostwie płotelskim leżącym
na pograniczu litewsko–żmudzkim. Zapewne tam — wraz z nową żoną — spędził
Stanisław resztę 1685 roku. Wówczas też, lub może już wcześniej, ustanowił dla
swych dóbr administratora, którym był Ludwik Jan Łyskowski44.
W Prusach spotykamy go ponownie na początku stycznia 1686 roku, pożyczającego od Albrychta Kawieczyńskiego „drobną” jak na Konopackiego sumę 400 zł,
z terminem oddania za miesiąc45. 7 marca pojawił się w sądzie grodzkim malborskim, zapisując swej nowej żonie Barbarze wszelkie swe ruchomości ze szczególnym uwzględnieniem kosztowności46. W tym czasie zapewne dowiedział się, że pod
jego nieobecność rozpoczął się proces o długi po pierwszej żonie z Marianną Wojanowską, obecnie żoną ławnika ziemskiego malborskiego Ludwika Wilczewskiego, a wcześniej wdową po Andrzeju z Watkowic Gosławskim, pisarzu ziemskim
malborskim, i Krzysztof e Iwanowskim47. W odpowiedzi na rozpoczętą już procedurę sądową pozwał w imieniu swoim i sukcesorów Katarzyny Guldensternówny
Wilczewską48 oraz ustanowił plenipotentów do prowadzenia spraw w trybunałach
piotrkowskim i lubelskim49.
Jakby tego było mało z pretensjami f nansowymi odezwał się również szwagier,
książę Konstanty Jan Szujski, upominając się o obiecane 12 000 zł posagu po zmarłej już żonie — siostrze Stanisława — Zof i50. Nie poprzestał jednak tylko na czyn42
43
44
45
46
47
48
49
50

Tamże, s. 195–196, 211.
Tamże, s. 11, 35–36, 83–84, 87–89, 121; APTor, ASczan 25, s. 37, 97.
ADPelp, Varia, V–6 (księgi ławnicze Świecia), t. 2, s. 168.
APTor, ASczan 25, s. 7.
Tamże, s. 7; GStAPK, XIV.HA,Rep.14, k. 26–26v.
APTor, ASczan 23, s. 19–22.
APTor, ASczan 140, s. 39–41.
GStAPK, XIV.HA,Rep.14, k. 26v.
APTor, ASczan 23, s. 23–28.
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nościach prawnych, lecz powołując się na umowę z 1679 roku, zajął dziedziczne
Kozłowo w powiecie świeckim51. Proces o posag szedł niemrawo i zakończył się
dopiero w 1696 roku obietnicą pokrycia sumy posagowej z 60 000 zł zasług wojennych swego brata Jerzego — starosty wieliskiego52.
Mimo wszystko Konopacki jakąś gotówką dysponował. 23 czerwca 1686 roku spłacił zadłużone przez dotychczasowego dzierżawcę Adama Trzcińskiego
na 2 000 zł Pęsławice i już następnego dnia puścił je w kolejną trzyletnią dzierżawę Wojciechowi Kozickiemu za 4 000 zł53. Ostatnia wzmianka z 1686 roku
o Stanisławie pochodzi z końca lipca, gdy Czarliński kwitował go ze 100 zł54.
Po tym fakcie ślad po nim ginie na pewien czas, choć prawdopodobnie nie ruszał
się z Prus, przynajmniej nie na długo. W lipcu roku następnego Samuel Czarliński, sędzia tczewski odezwał się ponownie listownie do Konopackiego, winszując
mu narodzin córki, upominając się przy okazji o kolejną sumę, która została mu
wypłacona55.
Całkiem możliwe, że po tym fakcie Konopacki wraz z żoną i nowo narodzoną
córką ruszył na wschód, w rodzinne strony Barbary. Pod ich nieobecność 13 września Jan Kalkstein, wicewojewoda malborski, dokonał egzekucji w należącą do niego część Lichtenfeldu na podstawie dekretów w przegrywanym przez Konopackiego
procesie z Marianną z Wojanowskich Wilczewską56.
W Prusach Królewskich był z całą pewnością w drugiej połowie roku następnego. 15 września zawarł szereg umów przed aktami grodzkimi skarszewskimi.
Stronami byli: Stanisław Konopacki, już wówczas podkomorzy pomorski, oraz bracia Stanisław i Rafał Kretkowscy, synowie Katarzyny Lukrecji Guldenstern. Konopacki cedował im majętność michorowską (mirańską) i zwrócił resztę ruchomości
po ich rodzicach. Zobowiązał się też oddać Lichtenfeld i Guldenfeld oraz spłacić
pasierbów. W końcu zrezygnował też z dożywocia zapisanego sobie z Guldensternówną. W zamian za te wszystkie ustępstwa Kretkowscy skwitowali Konopackiego
z zawrotnej sumy 100 000 zł57. Pokłosiem tych umów było też wystawione tydzień
później zobowiązanie Konopackiego dane dzierżawcy Bystrzca — DziewanowskieADPelp, Varia, V–6 (księgi ławnicze Świecia), t. 2, s. 168.
APTor, ASczan 23, s. 173–174. Zdaje się, że nie doszło do realizacji tej wypłaty, skoro w 1711 roku,
już po śmierci Stanisława Aleksandra, z polecenia Stefana Ossolińskiego, chorążego mielnickiego,
i jego małżonki Benedykty Szujskiej ich słudzy dokonali zajazdu Konopatu. W grudniu tego roku
jednak doszło do ugody i wypłaty, po czym Ossolińscy mieli ustąpić z dóbr: APTor, ASczan 37,
s. 17–20, 55–57.
53
APTor, ASczan 24, s. 103–104, 173–175; APTor, ASczan 25, s. 33–34. Pęsławice chyba nigdy nie
wyszły z zastawu–dzierżawy. W 1690 roku za 5 000 zł puścił je ponownie Michałowi i Mariannie z Białobłockich Kukowskim na kolejne trzy lata. Mimo to nigdy nie przestał być ich dziedzicem. W 1689 roku przedłużył tamtejszym olędrom przywilej na kolejne 40 lat. Druk przywileju
patrz: W. Nowosad, Osadnictwo olęderskie, s. 106–108.
54
APTor, ASczan 23, s. 39.
55
Tamże, s. 403–404.
56
GStAPK, XIV.HA,Rep.14, k. 94–95.
57
APTor, ASczan 24, s. 39–44, 51–78; APTor, ASczan 25, s. 13–26; APTor, ASczan 139, s. 187–188;
APTor, ASczan 140, s. 15–18.
51
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mu, że odstąpi od sprawy w zamian za wypłacenie mu 15 000 zł58. Czego dokładnie
dotyczyła jednak ta sprawa, nie wiadomo.
Po zrzuceniu z siebie ogromnego balastu dóbr guldensternowskich, zasilony gotówką, zaczął spłacać zaciągnięte wcześniej zobowiązania, w tym również
Strzeszkowskich na sumę 8 800 zł59. W 1689 roku wszedł też w niezbyt jasnych
okolicznościach w posiadanie wsi Jakubkowo w ziemi chełmińskiej. Jakubkowo
niegdyś było dobrami Kostków. Zapewne po śmierci matki Stanisław upomniał się
o tę majętność, co rozpoczęło kolejny proces, tym razem z Adamem Elżanowskim.
Sprawa ciągnęła się przynajmniej do 1691 roku, jednak jej ostateczny efekt nie jest
znany60. Pod koniec 1689 roku zawarł też umowę z Marcinem i Teresą z Gosławskich Czapskimi na Drozdowo, lecz jej f nał nastąpił dopiero w lipcu 1690 roku i był
to dość dziwny kontrakt. Konopacki, pożyczywszy od Czapskich 4 000 zł na rok,
zastawił im w zamian właśnie tę wieś. Ponieważ Czapscy nie byli w stanie objąć
dóbr, postanowili je wydzierżawić Konopackiemu za kolejne 400 zł61. I tak będąc
właścicielem dziedzicznym Drozdowa, był jednocześnie jego dzierżawcą.
Zapewne zawarty z Czapskimi układ nie był do końca w smak Stanisławowi.
Od czasu awantury w Świeciu w 1676 roku szerokim łukiem omijał ten powiat
i bardzo rzadko się w nim pojawiał, na co wskazują miejsca wystawiania kolejnych
dokumentów oraz fakt, że prawie nie ma go w aktach ławniczych Świecia, mimo
że w innych powiatach Prus Królewskich był dość aktywny. Można to oczywiście
tłumaczyć innymi względami, jak chociażby tym, że majętność konopacką trzymał ktoś z rodzeństwa, ale w 1690 roku żyły już tylko jego siostry: Teresa Branicka i Magdalena Czartoryska. Konopacki przesiadywał w malborskiem, dopóki nie
ustąpił z dóbr guldensternowskich na rzecz Kretkowskich, lecz najchętniej rezydował w Rynkówce, która aż do śmierci była jego główną siedzibą. Dziedziczne dobra
konopackie zeszły na dalszy plan, a Stanisław zarządzał nimi poprzez administratorów. W 1699 roku w końcu najpierw je na rok zastawił za 25 000 zł Zof i z Wąglikowskich Baranowskiej i jej synowi Damianowi62, a później proceder ten powtarzał
jeszcze kilkukrotnie. Dopiero gdzieś od około 1704 roku Konopat wrócił do łask
(tu miało odbyć się wesele jego córki Teresy z Walerianem Kruszyńskim), co nie
przeszkodziło Stanisławowi dalej go zastawiać.
W pierwszej połowie 1691 roku ponownie wraz z żoną udali się do Grodna
i załatwiali sprawy małżonki dotyczące między inymi rozliczeń Aleksandra Kazimierza Wołłowicza, cześnika grodzieńskiego, z zakonnicami grodzieńskimi63.
W Prusach z powrotem byli już pod koniec października. Zapewne zdążyli przybyć
jeszcze przed śmiercią Teresy Branickiej, siostry Stanisława. 27 tego miesiąca doszło
APTor, ASczan 139, s. 201.
APTor, ASczan 25, s. 37.
60
APTor, ASczan 24, s. 119, 169, 179–187; APTor, ASczan 25, s. 29–30.
61
GStAPK, XIV. HA, Rep. 14, k. 375v; MNK, MN 601/12a, 601/12b; APTor ASczan 24, s. 171–172.
62
APTor, ASczan 24, s. 317–319; APTor, ASczan 25, s. 133–134. Konopacki tym razem dotrzymał
słowa i zwrócił pożyczone pieniądze.
63
APTor, ASczan 24, s. 27.
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do ugody za pośrednictwem Władysława Łosia, wówczas wojewody pomorskiego,
byłego szwagra Stanisława, między Konopackim a Branickim. Konopacki zobowiązywał się do przekazania wszelkich mobiliów i inwentarzy Branickiemu z wyjątkiem zapisów dotyczących dóbr Szczepanki, Sadlinki, Janowice i Krąg, a jeśliby
coś z tych dokumentów posiadał Branicki, to zobowiązywał się je oddać. Sprawa
została odłożona na później, gdyż wszelkie papiery i ruchomości po Teresie znajdowały się w skarbcu w dworze w Gdańsku, do którego mieli wspólnie zjechać
i razem przejrzeć64.
Po śmierci Teresy z rodzeństwa ostała się Stanisławowi już tylko Magdalena,
żona księcia Jana Karola Czartoryskiego, podkomorzego krakowskiego, która nie
rezydowała w Prusach. Cały zarząd dóbr, tak swoich, jak i Teresy wziął na siebie
Stanisław. Ustalenie jednak faktycznego stanu majątkowego w obliczu licznych
kontraktów, zastawów, dzierżaw nie jest łatwe. Na początku 1692 roku Konopaccy na pewno posiadali klucze: konopacki (Konopat Polski i Niemiecki, Drozdowo, Skarszewo, Kozłowo w powiecie świeckim) i rynkowski (Rynkówka, Leśna
Jania, Kamionka, Suchostrzygi65 w powiecie tczewskim; te formalnie od 1682 roku
były w rękach Magdaleny) i Pęsławice. Po śmierci Teresy przejął też Szczepanki,
Sadlinki, Jankowiczki, karczmę przy Osie oraz Krąg66. Nieznany jest status wsi
Jakubkowo w ziemi chełmińskiej. Z dóbr wschodnich w okolicach Grodna wiadomo, że w rękach Konopackich pozostawały wsie Pawłowicze, Jędrzejów, Bala
i Ostasiejów jako dożywocie i zastaw pierwszego małżonka Barbary67. Mniej więcej
w tym czasie wszedł Konopacki w posiadanie części wsi Czaple Wielkie w powiecie
świeckim. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1693 roku. Jako posesor jest wymieniany
w 1694, a jako dziedzic w 1704 roku. Jednocześnie od tego roku mamy potwierdzenie, że Czaple uzupełniały klucz konopacki68. Majątek dziedziczny i nabyty uzupełniało starostwo płotelskie.
Rok 1692 rozpoczął się znów od procesów z sukcesorami Cemów i Guldensternów. Tym razem powodem była śmierć Felicjanny Kretkowskiej, córki Katarzyny Lukrecji Guldenstern. Co prawda Stanisław nie miał już nic do tego majątku,
niestety ciągle prawa do spadku posiadała jego młodociana córka Teresa Magdalena zrodzona z Guldensternówny. I właśnie w charakterze opiekuna córki prowadził Konopacki spór z Kretkowskimi. Jego początek nastąpił 14 lutego w sądzie
APTor, ASczan 157, s. 105–107.
Mimo że nie ma śladów kontaktów tych dóbr przez większość życia Stanisława Aleksandra,
to szczęśliwie zachował się kwit poborowy z 1696 roku, poświadczający, że to Stanisław opłacał
pobór z tych wsi. Brak kontraktów dowodzi jednocześnie, że były to dla Stanisława dobra szczególne,
nie podlegające zastawom i dzierżawom, APTor, ASczan 25, s. 65.
66
Formalnie dobra Krąg znajdowały się w dzierżawie Jana Ephreima Heckera. Pod koniec roku
Konopacki zawarł z nim umowę o przejęciu dóbr, obiecując spłacić dług. Intromisja Konopackiego
w dobra miała miejsce dopiero w grudniu 1693 roku: APTor, ASczan 24, s. 145–146.
67
APTor, ASczan 24, s. 149–152. Podczas jednej z kolejnych wschodnich wizyt Konopaccy wypuścili te dobra w zastaw za 57 000 zł Konstancji Naruszewicz, żonie Stanisława Lipienickiego, marszałka
mozyrskiego.
68
MNK, MN 601/13c; APTor, ASczan 23, s. 333–335; APTor, ASczan 24, s. 35–37.
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grodzkim skarszewskim69. Rok później zmarł Rafał Kretkowski i stroną w sporze
był już tylko Stanisław Kretkowski oraz Konopacki z córką. Ugoda między stronami nastąpiła jednak dopiero w 1695 roku. Na jej mocy Teresie Konopackiej i jej
opiekunowi Stanisławowi przypadły Michorowo, Mirany, Sadłuki, Cygusy i Zajezierze. Kretkowski wziął natomiast Lichtenfeld i Guldenfeld70. Podział kończył spory Konopackich z Kretkowskimi za życia Stanisława.
Po ponownym wejściu w posiadanie dóbr mirańskich (michorowskich) już
w czerwcu 1695 roku puścił Konopacki w roczną arendę Zajezierze Marcinowi i Helenie z Czarlińskich Znanieckim71. Nie był to koniec obrotu ziemią. W marcu następnego roku za 3 000 zł wziął dobra Kucborowo w powiecie tczewskim od wdowy
Zof i z Gostkowskich Ostromieckiej i jej dzieci72. Zobowiązał się przy okazji do wypłaty rocznej prowizji wdowie i jej spadkobiercom, z czego wywiązywał się w miarę regularnie przez kolejne lata73. Nie zamierzał jednak sam zajmować się dobrami,
tylko w czerwcu puścił je w roczną dzierżawę Jerzemu i Mariannie z Niewieścińskich Krupockim74. Dzierżawa była zapewne odnawiana co rok, skoro z 1699 roku
zachował się podobny roczny kontrakt75. Rok 1696 przyniósł i inne kontrakty. Pod
koniec czerwca sprzedał na wyderkauf dwie włóki w Kręgu Janowi i Zof i Kotomierskim76. Otrzymana kwota posłużyła prawdopodobnie do uzupełnienia zapłaty
za kupno kamienicy w Gdańsku wraz z ogrodem i zabudową na Pogenpol (południowa część miasta) od kupca Korneliusa Willicha77. Kamienica albo była w opłakanym
stanie, albo nie spełniała wymagań stawianych przez Konopackiego, gdyż w sierpniu
1698 roku zlecał już jej remont mistrzowi murarskiemu Bartłomiejowi Ranischowi78.
Interes zdaje się wydawać klapą f nansową. Zakupiona za 8 000 zł kamienica, poddana remontowi, który też musiał pochłonąć niemałe środki, już 19 października
1699 roku została sprzedana za zaledwie 7 000 zł Janowi Schultzowi79.
APTor, ASczan 23, s. 295–296.
APTor, ASczan 24, s. 215–237.
71
Tamże, s. 239–240, 275–277. W kolejnym 1696 roku dzierżawę przejął wieloletni dzierżawca tych
dóbr Konstanty z Opatkowic Strzeszkowski, lecz tylko na rok. Zapewne odżyły dawne animozje
i spory f nansowe, może nawet wyznaniowe (Strzeszkowski był ewangelikiem). W 1701 roku dobra
mirańskie zostały puszczone rodzeństwu Hrehorowiczom Siellickim. Sielliccy byli sługami Konopackiego sprowadzonymi prawdopodobnie z rodzinnych stron małżonki. Często też wspierali Stanisława w szybkich pożyczkach f nansowych, a sumy w kolejnych latach były zapisywane właśnie
na dobrach mirańskich: APTor, ASczan 25, s. 201–202, 211; APTor, ASczan 230, s. 75–79.
72
MNK, MN 601/27b.
73
Zachowały się kwity spłaty prowizji przez Konopackiego, aż do spłaty 700 zł: APTor ASczan 25,
s. 69–70, 87, 145, 171, 173, 177, 179; APTor ASczan 144, s. 39–41.
74
MNK, MN 601/27e.
75
MNK, MN 601/27d. Podobne odnowienia miały miejsce zapewne i później, a akonto kolejnych
dzierżaw być może Stanisław zaciągał długi u Krupockich. Już po jego śmierci spadkobiercy prowadzili wieloletnie spory z Krupockimi o odzyskanie sum z Kucborowa.
76
APTor, ASczan 24, s. 253–254.
77
Tamże, s. 245.
78
Tamże, s. 261–262, 271–272.
79
Tamże, s. 313–314; APTor, ASczan 25, s. 111. W sumie całość mogła wynieść rzeczywiście
8 000 zł, gdyż 10 dni przed sprzedażą pożyczył od tegoż Szulca 1 000 zł.
69
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Był to zresztą okres intensywnego obrotu gotówką przez podkomorzego pomorskiego, który inwestował znaczne sumy pieniężne w nieraz mocno zawiłe
interesy. W sierpniu 1697 roku małżonkowie Konopaccy zawarli umowę z podstolicem mozyrskim Kazimierzem Słupeckim, na mocy której przejęli zobowiązania
f nansowe Konarskich na łączną kwotę 15 608 zł. Słupecki, odstępując od procesów wobec Konarskich i pragnąc odzyskać przynajmniej część z tej kwoty, zgodził się na zaledwie 7 000 zł, które teraz Konopaccy musieli mu wypłacić. Kwota
ta niemal w całości (6 500 zł) została zapisana wraz z prowizjami na Czaplach,
z których Słupecki miał odbierać roczny czynsz80. W czerwcu 1698 roku Stanisław wydzierżawił Wawrzyńcowi i Annie z Radomskich Czapskim dobra Krąg
na trzy lata w zamian za 15 000 zł81. Rok później, 25 czerwca, zastawił na rok całą
majętność konopacką Zof i z Wąglikowskich Baranowskiej i jej synowi Damianowi za 25 000 tynfów82. Być może część tej kwoty posłużyła do wcześniejszej
spłaty zastawu Kręgu od Czapskich, która nastąpiła trzy tygodnie po transakcji
z Baranowskimi.
Aktywność f nansowa i rozkładanie spłat kontraktów na lata odwlekało moment
regulacji długów, lecz ich nie likwidowało. Konopacki starał się regulować wszelkie zobowiązania, jednak ich kumulacja musiała sprawiać niemałe problemy. Duże
kwoty pojawiły się w 1698 roku. W czerwcu musiał oddać Olbrachtowi Kawieczyńskiemu 3 000 zł83. W październiku sprzedawał wspomnianą kamienicę w Gdańsku.
W czerwcu roku następnego oddawał Kawieczyńskiemu już 11 000 zł84.
Rok 1700 przyniósł ostatnią „wielką” transakcję Stanisława Konopackiego, już
wówczas kasztelana chełmińskiego. W połowie roku udał się ponownie w rodzinne
strony małżonki i tam w podlaskich Klimczycach 19 czerwca zawarł umowę ze starostą nowskim i drohickim Janem Butlerem. Na jej mocy Butler zgodził się cedować
kasztelanowi trzymane starostwo nowskie za sumę 75 000 tynfów. Ponieważ jednak
nie mieli jeszcze of cjalnej zgody królewskiej na cesję, zgodzili się wspólnie zjechać
do Warszawy i tam f nalizować umowę85. Jak postanowili, tak uczynili. Zgoda została wystawiona już 23 czerwca86, lecz f nał umowy nastapił dopiero w sierpniu.
Winą za zaistniałą sytuację obarczył Butler kancelarię królewską, która zwlekała
APTor, ASczan 23, s. 337–339; APTor, ASczan 24, s. 249–250. W rzeczywistości transakcja była
jeszcze bardziej skomplikowana. Jednocześnie z umową ze Słupeckim, żona Stanisława — Barbara
zawarła jeszcze jedną, tym razem z Zof ą z Wąglikowskich Baranowską. To Baranowska wpierw zapisała Barbarze na Czaplach 6 500 zł, które natychmiast posłużyły w kontrakcie ze Słupeckim. Jakie
interesy łączyły obie panie i co było powodem tego zapisu, nie wiadomo.
81
APTor, ASczan 24, s. 305–306.
82
Tamże, s. 317–319. APTor, ASczan 25, s. 127, 133–134. 2 000 tynfów oddał już pod koniec października tego roku, a pełną kwitację z całej sumy Baranowscy uczynili w roku następnym. Wszystko na to wskazuje, że mimo ogromnego wysiłku f nansowego Konopacki potraf ł sprostać takim
wyzwaniom.
83
APTor, ASczan 25, s. 93, 103. We wrześniu tego roku odkupił od Kawieczyńskiego „kitę i pas
perski” i ponownie był mu dłużny 30 talarów i 300 zł, które obiecał oddać na św. Marcina (11 XI).
84
Tamże, s. 121. Kwit odnotował również, że cały dług Konopackiego wynosił 28 000 zł.
85
APTor, ASczan 24, s. 297–298, 337.
86
Czaplewski, Senatorowie, s. 145.
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z przygotowaniem dokumentów87. W zaistniałej sytuacji Stanisław wrócił do Prus
i zapewne oczekiwał na ich sprządzenie. Ponowna umowa między stronami nastapiła 9 sierpnia w Liwie. Wówczas to Butler, nawiązując do umowy z Klimczyc,
cedował na małżonków Konopackich swoje starostwo nowskie za umówioną kwotę
75 000 tynfów. Konopacki nie zgromadził całej sumy, ale i tak przywiózł i wyłożył od ręki 59 000 tynfów88. Jeszcze tego samego dnia umowa została roborowana
w tamtejszym grodzie, a Butler ustanowił plenipotentem swego urzędnika Samuela
Pudłowskiego, burgrabiego drohickiego, do odebrania od Konopackiego brakującej
kwoty 16 000 tynfów89. Następnie obie strony jeszcze raz udały się do Warszawy,
gdzie 20 sierpnia przed tamtejszym sądem grodzkim ponownie aprobowali zawartą
umowę90. Już we wrześniu tego roku Konopaccy opłacili pierwszą kwartę ze starostwa nowskiego91, choć of cjalna intromisja nastąpiła dopiero 5 października, gdy
Pudłowski otrzymał pierwszą ratę brakującej sumy92.
Nie wszystkie jednak transakcje zakończyły się po myśli Konopackiego. Zanim
doszło do umów w sprawie starostwa nowskiego, w styczniu 1700 roku próbował
układać się z wojewodzicem inf anckim Ernestem Zygmuntem von Schlieben o Kadyny leżące w województwie malborskim. Zapewne jeszcze w 1699 roku została
sporządzona jakaś umowa wstępna, na którą powoływał się Konopacki podczas
swej protestacji przeciwko Schliebenowi z 8 stycznia. Konopacki miał zapłacić
40 000 zł (i zgromadził taką kwotę), jednak dowiedział się o tym, że dobra są zrujnowane93. Do prowadzenia sprawy ustanowił więc plenipotenta Władysława Grąbczewskiego, a nawet doszło w 1701 roku do spotkań stron w Prabutach, kontrakt
jednak nie został utrzymany i ostatecznie zerwali go Konopaccy, co spowodowało
reprotestację Schliebena94.
Był to szczyt aktywności gospodarczej Stanisława Aleksandra. Po 1700 roku
nie zawierał już nowych kontraktów kupna, a sprawy majątkowe, co prawda ważne,
ustąpiły na rzecz działalności publicznej. Wkrótce też miało nastąpić wielkie tąpnięcie naruszające podstawy majątkowe kasztelana.
APTor, ASczan 24, s. 358.
Tamże, s. 333–336.
89
APTor, ASczan 23, s. 373–374, 401–415, 831–834; APTor, ASczan 24, s. 339–340. APTor, ASczan
25, s. 139; APTor, ASczan 35, 59. W październiku 1700 roku udało się Pudłowskiemu wydobyć
od Konopackiego łącznie 4 500 tynfów. Kolejne 3 500 tynfów wypłacił Konopacki już w listopadzie
Wilhelmowi Hubrikowi, zapewne nowemu plenipotentowi Butlera. Na tym jednak skończyły się regularne spłaty długu ze starostwa. Od 1701 roku Butler w miarę regularnie wysyłał listy ponaglające kasztelana do dalszych spłat. Czy odnosiły skutek, trudno dziś powiedzieć. Nie zachowały się
dalsze kwity poświadczające zwrot kolejnych kwot. Sprawa na pewno nie była jeszcze uregulowana
w 1705 roku, gdy Butler zdecydował się nawet na wysłanie własnego brata po odbiór pieniędzy. Jeszcze jednak w 1707 roku Konopacki wystawiał dodatkowe pisemne zobowiązanie, że odda pełnomocnikowi Butlera 1 200 zł podczas jarmarku św. Dominika w Gdańsku.
90
APTor, ASczan 24, s. 235–236.
91
APTor, ASczan 25, s. 183.
92
APTor, ASczan 24, s. 359–361.
93
APTor, ASczan 23, s. 367–369.
94
APGd, 2/14, k. 142v–143, 231v–232.
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Wśród znaczących poczynań mających wpływ na stan majątkowy Konopackiego z początku XVIII stulecia na pierwsze miejsce należy chyba jednak wysunąć ślub najstarszej córki — Teresy Magdaleny — z Walerianem Kruszyńskim,
miecznikiem ziem pruskich. Kontrakt matrymonialny został zawarty 9 stycznia
1704 roku. Konopacki wydawał niemłodą już, bo około 25–letnią córkę za liczącego
50 lat wdowca, lecz aktywnego polityka i swego stronnika w zawiązanej konfederacji starogardzkiej. Kruszyński obiecywał zapisać żonie 60 000 tynfów, Teresa natomiast miała wnieść w małżeństwo dobra macierzyste w województwie malborskim:
Mirany, Michorowo, Sadłuki, Cygusy i Zajezierze, które do tej pory znajdowały się
w zarządzie Konopackiego. Stanisław zobowiązał się również wypłacić zięciowi
10 000 tynfów. Wesele miało się odbyć w Konopacie 27 stycznia95, jednak do niego
nie doszło. Strony spotkały się tego dnia w Rynkówce i sporządzono drugą intercyzę przekładając wesele o dwa dni i przenosząc je właśnie do Rynkówki. Zmieniły
się też pozostałe warunki umowy. Konopacki obiecywał przekazać dobra macierzyste Teresie, lecz dopiero w czerwcu (na św. Jana), zatrzymując sobie dożywotnio
Zajezierze. Ustępował też z 10 000 zł zapisanych długami na tych dobrach, które
mogli sobie odzyskać państwo młodzi. Niezmienny pozostał zapis 60 000 tynfów,
które Kruszyński zdążył już zapisać 25 stycznia Teresie96. Konopacki nie wywiązał
się z warunków intercyzy i 23 czerwca, w przeddzień dnia św. Jana, zięć w imieniu
małżonki protestował przeciw teściowi w tej sprawie przed sądem ławniczym kowalewskim97. Ostatecznie sprawa została chyba załagodzona i uregulowana, gdyż
nie miała swej kontynuacji w sądach. Tym samym Konopacki stracił kontrolę nad
trzymaną od ponad 20 lat majętnością mirańską.
Drugim ważnym posunięciem gospodarczym było wydzierżawienie starostwa
nowskiego. Starostwo znakomicie wpasowało się w posiadaną przez Stanisława
Aleksandra majętność rynkowską, tworząc zwarty kompleks dóbr. Miało zapewne
swego podstarościego lub administratora i nie było podstaw innych niż f nansowe,
by wypuszczać je w dzierżawę. I rzeczywiście zdaje się, że to było główną przyczyną dzierżawy, a to świadczy o poważnych kłopotach f nansowych kasztelana chełmińskiego. Konopaccy winni byli Marcinowi Czapskiemu 13 000 zł i za taką kwotę
puścili 30 czerwca 1706 roku starostwo na trzy lata Michałowi i Annie z Osłowskich Kalksteinom98. Jeszcze tego samego dnia zwrócili Czapskiemu zaległą sumę99.
Nawet wydzierżawienie starostwa nie uchroniło Konopackich od poważnych
kłopotów f nansowych. Ucisk kontrybucyjny stacjonujących w Prusach wojsk
szwedzkich był taki wielki, że Stanisław posunął się aż do zastawienia swych dóbr
dziedzicznych konopackich i rynkowskich dla pokrycia zobowiązań wobec okupanta. 23 czerwca 1708 roku zawarł umowę z Franciszkiem i Ewą z Zawadzkich
APTor, ASczan 36, s. 23–30; J. Dygdała, S. Wierzchosławski, Nawra Kruszyńskich i Sczanieckich.
Studium z dziejów szlachty i ziemiaństwa ziemi chełmińskiej, Toruń 1990, s. 39–40.
96
APTor, ASczan 24, s. 25–25; APTor, ASczan 450, s. 1–3.
97
APTor, ASczan 26, s. 31.
98
APTor, ASczan 24, s. 395–397.
99
APTor, ASczan 25, s. 197.
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Klińskimi, na mocy której Klińscy przekazali Konopackim sumę 7 600 zł będącą
posagiem Zof i „na opłacenie dóbr wszystkich, konopackich i innych tak ciężkich,
a nieznośnych kontrybucyi szwedzkich, które dobra, gdyby tą sumą JM Pani Klińskiej nie były opłacywane, bo sposobu innego nie mieliśmy, w ruinę i popiół obróciłyby się, jako innym dobrom przez niewypłacenie tak się stało”100. Zwrot sumy miał
nastąpić w przyszłym, 1709 roku, zamiast tego Konopacki pożyczył dalsze 400 zł
pod zastaw majętności konopackiej. Przejęcie dóbr przez Klińskich byłoby możliwe
jednak dopiero po 1710 roku, gdyż do tego czasu dobra pozostawały w dzierżawie
Marianny z Wielowieyskich Wygranowskiej101.
Nie był to jednak koniec jego kłopotów. O ślub dopominała się druga z córek
Stanisława — Ludwika. 15 lipca 1709 roku doszło do spisania intercyzy między
owdowiałym w tym czasie kasztelanem chełmińskim a starostą lipińskim Jakubem
Zboińskim o rękę średniej córki Konopackiego. Z umowy wyłonił się obraz stojącego na skraju bankructwa ostatniego z męskich przedstawicieli rodu. Na pokrycie
kontrybucji poszło całe dożywocie małżonki wynoszące 100 000 tynfów. Konopacki, nie będąc w stanie wypłacić córce posagu w gotówce, zobowiązał się rezygnować i odstąpić zięciowi starostwo nowskie, deklarując się jednocześnie, że uzyska
na to zgodę królewską. Kupione od Butlera za 75 000 tynfów po przeliczeniu na złote warte 45 000 zł pruskich miało być posagiem Ludwiki. Ponieważ jednak starostwo było w dzierżawie (chyba ponownej) Kalkstenów, którzy nie wybrali jeszcze
z niego sumy 15 000 zł, o tę kwotę pomniejszony został posag. Stanisław wobec
tego zapisał córce w klejnotach i szatach kolejne 6 000 zł. Mając jeszcze po zmarłej
małżonce zapisane sumy na dobrach w powiecie grodzieńskim (w Pawłowiczach
i Bali) oraz na Żmudzi w majętności karciańskiej oraz na starostwie płotelskim,
również te przekazał Ludwice z zastrzeżeniem, że prawo do nich ma również najmłodsza córka Teof la. Za te wszystkie dobra Zboiński miał zapisać przyszłej małżonce 50 000 tynfów, czyli 30 000 zł pruskich, lokując je na wszystkich dobrach
dziedzicznych102.
Po tej intercyzie Konopacki znów pozostał bez gotówki. Zaledwie 5 dni później
został zmuszony do zastawienia dochodowej wsi olęderskiej — Konopatu Niemieckiego w kluczu konopackim, tym razem Franciszkowi Pawłowskiemu, sędziemu
ziemskiemu świeckiemu. Z zastawu kasztelan odebrał zaledwie 3 160 zł103. Tego samego dnia (20 lipca) of cjalnie cedował na Jakuba i Ludwikę Zboińskich starostwo
nowskie, a ci pozwolili mu korzystać z „krowni” — obory, gdzie mógł trzymać swe
bydło i konie — oraz zezwolili na wolny wypas inwentarza w gruntach starostwa104.
U progu życia Konopackiemu ostały się prawdopodobnie tylko dobra rynkowskie. Reszta poszła na wydane córki oraz w dzierżawę i zastawy. Nic zatem
APTor, ASczan 24, s. 391–394.
Tamże, s. 35–37, 394, 443. Wygranowscy trzymali majętność konopacką prawdopodobnie bez
przerwy przynajmniej od 1702 roku.
102
Tamże, s. 167–168.
103
Tamże, s. 377–382.
104
APTor, ASczan 39, s. 7–8.
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dziwnego, że w 1710 roku zdecydował się na w sumie desperacki krok, mający
na celu odzyskanie dzierżawionej przez Mariannę z Wielowieyskich Wygranowską majętności konopackiej. Postanowił się z nią ożenić. Po ślubie zapisał jej dożywocie na dzierżawionych dotychczas dobrach, ale klucz odzyskał. Wkrótce jednak
zmarł105. Pozostawił po sobie ogromnie zadłużone dobra, które ostatecznie zostały
podzielone w miarę po równo między trzy pozostałe córki i zasiliły fortuny Kruszyńskich, Zboińskich i Czapskich. Zanim jednak zaczęły przynosić zyski, musiały
zostać uregulowane wszelkie obciążenia ciążące na tych dobrach. Według zestawienia sporządzonego w 1715 roku na potrzeby spadkobierców trzy części zadłużone
były odpowiednio: klucz Konopatu Polskiego na 60 181 zł106 (Kruszyńskiej), klucz
Konopatu Niemieckiego 50 599 zł (Zboińskiej), klucz rynkowski 70 660 zł (przyszłej Czapskiej)107.
Stanisław Aleksander Konopacki żenił się trzykrotnie.
Pierwszą małżonką była starsza od niego o ponad dziesięć lat Katarzyna Lukrecja Guldenstern, córka Zygmunta, kasztelana gdańskiego, i Anny z Cemów, wdowa
po Janie Kazimierzu Kretkowskim. Ślub odbył się zapewne w kościele w Tychnowach, gdzieś w połowie grudnia 1678 roku108, wesele natomiast miało miejsce
zapewne w Bystrzcu, w dobrach panny młodej. Związek „ustawił” Konopackiego politycznie. Za szwagra miał między innymi Władysława Stanisława Łosia,
w chwili ślubu Konopackiego chorążego płockiego, lecz wkrótce już wojewodę malborskiego i podskarbiego ziem pruskich. Ze związku z Guldensternówną zrodziła
się tylko jedna córka, Teresa Magdalena, późniejsza żona Waleriana Kruszyńskiego, kasztelana gdańskiego. Katarzyna Lukrecja zmarła 3 stycznia 1681 roku w wieku 42 lat. Pochowana została w kaplicy rodzinnej Guldensternów w kościele NMP
w Gdańsku109.
Po raz drugi ożenił się z Barbarą Kryszpin Kirszensztein, córką Hieronima,
podskarbiego wielkiego litewskiego, i Anny Młockiej, wdową po Aleksandrze
APTor, ASczan 24, s. 369–371.
W źródle nie odnotowano, czy chodziło o złote polskie czy pruskie.
107
APTor, ASczan 38, s. 105–107.
108
5 grudnia 1678 roku biskup chełmiński i pomezański Jan Małachowski na prośbę państwa młodych wystawił dokument dla proboszcza tychnowskiego, wyrażający zgodę na udzielenie ślubu.
Powodem konieczności uzyskania zgody było zapewne protestanckie wyznanie Guldensternówny.
6 grudnia oboje zawarli między sobą umowę, prawdopodobnie intercyzę, którą roborowali 7 grudnia
w sądzie grodzkim kiszporskim. 10 stycznia 1679 są już odnotowani jako małżonkowie. APTor,
ASczan 23, s. 1, 161–165, 169–170.
109
Informacja o dacie śmierci pochodzi z zaginionej dziś tablicy inskrypcyjnej na trumnie Katarzyny Lukrecji, odpisanej i uwiecznionej przez G. Frischa. Treść inskrypcji: „D(eo) O(ptimo) M(aximo) S(acrum) / et Memoriae / Illustris(sim)ae CATHARINAE LUCRETIAE GULDENSTERNIAE /
ex Illustris(si)mi olim SIGISMUNDI GULDENSTERNI Castellani Gedan(ensis) / Qvem Svecia de
Sanguine Regio ediderat / et illustr(issi)mae ANNAE COEMA / Senatoriae Familiae Suae ultimi
Germinis / Filiae / Illustri JOHANNI CASIMIRO KRĘTKOWSKI, primo Conjugio / Altero / Illustri
STANISLAO ALEXANDRO comiti a KONOPAT / Castellan(id)o Elbigensi / Nuptae / Matronae /
Omnibus sui Sexus Ornamentis / Conspicuae / Anno M DC LXXXI. III January, aetatis XLII. extinctae / in Gentilitio hoc tumulo sepultae / Moestus Maritus et Liberi / Posuere”; Gregorius Frisch, Der
Sankt Marien Pfarrkirchen in Dantzig inwendige Abriss, wyd. K. Cieślak, Gdańsk 1999, s. 232–233.
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Wołłowiczu, staroście płotelskim110. Umowa ślubna została sporządzona 8 maja
1685 roku111, jednak potwierdzenie małżeństwa mamy dopiero z marca roku następnego112. Barbara urodziła Stanisławowi kolejne córki: Ludwikę, żonę Jakuba
z Osówki Zboińskiego, kasztelana elbląskiego, oraz Teof lę (Bogumiłę), późniejszą
żonę Ignacego Czapskiego, kasztelana gdańskiego. Kronika bernardynów nowskich
odnotowała, że 24 marca 1705 roku zmarła Elżbieta Konopacka, córka kasztelana
chełmińskiego. Nie podała jednak, z której matki została zrodzona, choć wszystko
na to wskazuje, że była to właśnie Kirsenszteinówna. Barbara umarła przed 8 lipca
1709 roku113.
Trzecią i ostatnią żoną Stanisława Aleksandra Konopackiego była Marianna
Wielowieyska, wdowa po Aleksandrze Owaniszewiczu Wygranowskim. Wygranowscy byli wieloletnimi dzierżawcami dóbr Konopackich. Ślub odbył się w kościele w Przysiersku 22 kwietnia 1710 roku, zdaje się w pośpiechu, gdyż proboszcz
odnotował, że nawet nie został poprzedzony zapowiedziami. Świadkami zostali
podkomorzy chełmiński Olbrycht Kawieczyński i sędzia ziemski świecki Franciszek Pawłowski114. Być może Konopacki już wówczas ciężko chorował i nie chciał
zwlekać ze ślubem. Niecałe trzy tygodnie później, 10 maja 1710 roku, Stanisław
zapisywał małżonce dożywocie na swych dobrach dziedzicznych115. Akt ten jest
również ostatnim znanym zapisem żyjącego Stanisława. Wielowieyska po śmierci
Konopackiego poślubiła Stefana Ossolińskiego, chorążego mielnickiego116, wdowca
po śmierci Benedykty Szujskiej, córki Zof i Konopackiej, siostry Stanisława Aleksandra. Zmarła po 14 lutego 1721 roku117.
Stanisław Aleksander Konopacki, ostatni męski przedstawiciel rodu Konopackich herbu własnego (Mur, Odwaga) zmarł wkrótce po 10 maja 1710 roku. Jeszcze
7 czerwca tego roku sąd grodzki kiszporski wystawiał pozew dla niego oraz jego
córki Teresy, ale Konopacki już wówczas nie żył118. 9 czerwca zięć Konopackiego,
Walerian Kruszyński, pisał do J. Szembeka z prośbą o przekazanie starostwa nowskiego po śmierci teścia w ręce kogoś z rodziny119.
Dokładna data oraz miejsce śmierci i pochówku Stanisława Aleksandra nie
są znane. Kronika bernardynów nowskich podaje niezgodną z faktami datę śmierci
Boniecki, Herbarz, 12, s. 389.
MNK, MN 601/13b.
112
APTor, ASczan 23, s. 71–72; GStAPK, XIV.HA,Rep.14, k. 26–26v.
113
APTor, ASczan 24, s. 391. Kronika bernardynów nowskich podaje rok śmierci 1708. Jest on prawdopodobny, jednak fakt, że przy Stanisławie Aleksandrze podała błędną datę, skłania do pewnej
ostrożności w tej kwestii: Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, S–no–1, k. 5v
114
ADPelp, Paraf a Przysiersk, W–528, k. 17.
115
APTor, ASczan 24, s. 369–371.
116
APTor, ASczan 37, s. 33 i n.
117
APTor, ASczan 41, s. 157.
118
APTor, ASczan 230, s. 101–104. Tego samego dnia zostało ponowione nadanie starostwa nowskiego dla Zboińskich już po śmierci kasztelana chełmińskiego. Pośpiech w przygotowaniu dokumentu
był dość spory, gdyż nie zdążono nawet odnotować imienia Zboińskiego i jego żony, pozostawiając
w tym miejscu puste miejsce: AGAD, Metryka Koronna, S 17, s. 157; Czaplewski, Senatorowie, s. 145.
119
S. Achremczyk, Reprezentacja stanowa, s. 86–97, przyp. 70.
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w 1709 roku oraz fakt, że na pogrzeb przeznaczył 1 000 zł. Słowem jednak nie
wspomniała, by miał być pochowany w rodzinnym grobowcu w ichniejszym kościele. Kronika odnotowała120:
Illustrissimus ac Excellentissimus Dominus Dominus Stanislaus Alexander Konopacki, castellanus culmensis, filiu Iacobi Octaviani et ultimum decus Domus Konopatcianae. Obiit anno Domini 1709. Reliquit pro sepultura 1000 fl
Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, S–no–1, k. 5–5v. Kronika na bieżąco była
sporządzana prawdopodobnie od lat 40. XVIII wieku, stąd więc pomyłki w datacji zapisek odnoszących się do wydarzeń wcześniejszych.
120

VII.5 Teresa Elżbieta z Konopatu (* ok. 1635 — † 2–17 X 1691), starościna
grudziądzka, ż. 1v. Gabriela Szczepańskiego, 2v. Stanisława Kostki
Branickiego
Teresa Elżbieta była najstarszą córką Jakuba Oktawiana, kasztelana elbląskiego,
i Zofii Heidenstein oraz prawdopodobnie najstarszym z odnotowanych w źródłach
dzieckiem z tego małżeństwa w ogóle. Mogła urodzić się około 1635, raczej mało
prawdopodobne, by wcześniej. Ośmioletni okres od ślubu Jakuba Oktawiana i Zofii
do przypuszczalnych narodzin Teresy jako najstarszej, w którym nie da się ulokować pozostałych potomków z tego związku może świadczyć, że pierwsze dzieci
mogły rodzić się martwe lub nie dożywały wieku, w którym mogłyby być zarejestrowane w źródłach. Weryfikację informacji utrudnia brak źródeł metrykalnych
z tego okresu z kościołów leżących w pobliżu głównych dóbr Konopackich.
Pierwsza grupa wzmianek o Teresie pochodzi dopiero z 1649 roku i dotyczy
przygotowań i następnie rozliczeń związanych z jej zamążpójściem. Mogła mieć
wówczas około 15 lat. 23 sierpnia 1649 roku w Rynkówce została spisana umowa
ślubna między Jakubem Oktawianem Konopackim, kasztelanem elbląskim, z jednej strony a Gabrielem Ferdynandem Szczepańskim, starostą grudziądzkim, z drugiej1. Gabriel Ferdynand Szczepański był synem Zygmunta Ferdynanda, starosty
mirachowskiego, i Zofii Konstancji Sobieskiej2. Wesele miało zostać zorganizowane 29 sierpnia w Rynkówce, dobrach brata stryjecznego kasztelana — Jerzego
Konopackiego, starosty nitawskiego, oczywiście za zgodą właściciela majątku3.
Konopacki obiecał wyprawić córkę z posagiem w wysokości 6 000 zł oraz dodać
dalsze 3 000 zł w złocie, srebrze i klenotach, z czego klejnoty miały zostać wydane
zaraz po ślubie, a pozostałe 6 000 zapisane na dobrach Konopackiego jako dług.

1
2
3

APTor, ASczan 157, s. 33–34.
PSB 47, s. 367–368.
O ślubie w Rynkówce wspomina również Dachnowski: Dachnowski, Herbarz, s. 164.
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Szczepański zobowiązał się natomiast zapisać dożywocie na połowie swych dóbr
dziedzicznych Szczepankach, Jankowicach, Kuligach, Sadlinku (Sadlinkach), Kitnowiczach, Borówku i Dombrównie w wysokości 6 000 zł i asekurować je na Kręgu
w powiecie tczewskim województwa pomorskiego4.
Już w dzień po weselu rozpoczął się proces wypełniania zobowiązań intercyzy.
Jakub Oktawian, czyniąc zadość postanowieniom, przekazał córce kosztowności
o wartości przekraczającej nieco zapis umowy oraz szaty i sprzęt domowy5. Dwa
miesiące później, 26 października, przed sądem grodzkim w Skarszewach Szczepański zapisał żonie 6 000 zł na dobrach, a ta uwolniła swego ojca od wszelkich
zobowiązań względem siebie6. W czerwcu roku następnego Jakub Oktawian Konopacki zdołał z dziesięcioletnim wyprzedzeniem wypłacić Szczepańskiemu obiecane
umową 6 000 zł i został z nich skwitowany7. Niecały tydzień później zięć zwrócił
Konopackiemu rewers na wspomnianą kwotę8.
Po dwóch latach małżeństwa Szczepański na początku sierpnia 1651 roku zapisał żonie dożywocie na swych dobrach dziedzicznych, a wiosną roku następnego,
po uzyskaniu zgody królewskiej, dokonał korekty, zapisując je również na posiadanym starostwie grudziądzkim9. Zaraz po tym fakcie małżonek Teresy udał się
w podróż po Europie. W liście z Wrocławia do swego ojca Zygmunta, starosty mirachowskiego, pisał, że przekazuje mu w trzyletnią administrację znajdującą się w jego
rękach królewszczyznę Kosowo, w zamian za roczną pensję 700 zł. W związku
z tym 1 lipca 1652 roku, zawarł Zygmunt stosowną umowę z Teresą, swą synową,
oraz z plenipotentem Gabriela, przekazując Konopackiej pierwsze z 700 zł10. Jeśli
nawet Kosowo pozostawało w administracji ojca, to i tak Szczepański wystarał się
u króla o rozciągnięcie praw „ius communicativum” do tej królewszczyzny na swą
małżonkę. Potwierdzenie decyzji królewskiej w postaci przywileju wystawiono
7 marca 1653 roku11. Co ciekawe, intromisja Teresy w królewszczyznę miała miejsce dopiero w roku 166112.
Od 1654 lub może nawet wcześniej zaczęły psuć się wzajemne stosunki małżeńskie Teresy i Gabriela. Po pierwszym znanym wyjeździe Gabriela w 1651 roku
od grudnia 1653 był znowy w podróży, tym razem przez Wiedeń do Wenecji,
4
APTor, ASczan 157, s. 25–27, 33–34. Istnieje jeszcze inna, niedatowana umowa przedwstępna,
prawdopodobnie pierwsza wersja tu podanej, mniej korzystna dla Szczepańskiego, zawierająca liczne
poprawki, uzupełnienia. Nie jest też uwierzytelniona.
5
APTor, ASczan 156, s. 13–15.
6
APTor, ASczan 157, s. 37–39.
7
APTor, ASczan 19, s. 31–32.
8
Tamże, s. 35.
9
APTor, ASczan 157, s. 41.
10
Tamże, s. 19–21, 47–48. Kosowo było niewielką królewszczyzną oderwaną od starostwa mirachowskiego, które w 1637 roku przywilejem królewskim zostało nadane Gabrielowi Ferdynandowi
Szczepańskiemu po cesji dokonanej przez Jerzego Heinę, ławnika ziemskiego puckiego, dotychczasowego dzierżawcę.
11
Tamże, s. 51.
12
Tamże, s. 119.
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do której dotarł w kwietniu 1654 roku13. Nie zabrał ze sobą żony, mimo że — jak
sam pisał — panowała wówczas w Polsce zaraza.
Pozostawiona w kraju Teresa tymczasem zaczęła borykać się z kłopotami. Wówczas królowa odebrała Szczepańskim starostwo grudziądzkie za czynione w nim
spustoszenia. Za Teresą ujął się jej szwagier Wincenty Korwin Gosiewski, podskarbi wielki i hetman polny litewski, który wyprosił u królowej przejęcie starostwa
w administrację, a następnie wypłacanie z niego kwot Teresie14. Niebagatelną rolę
w tych staraniach musiała odegrać również siostra Magdalena, żona Gosiewskiego,
która wcześniej należała do fraucymeru królowej. Być może gniew królowej wkrótce minął, gdyż już w 1657 i 1658 roku Teresa ponownie jest tytułowana starościną
grudziądzką. Po Gabrielu jednak ślad zaginął. W Prusach spotykamy go dopiero
w 1657 roku, kiedy rozpoczynał spór z Janem Konopackim, bratem Teresy, o Kosowo, które być może zostało zastawione lub wydzierżawione Konopackiemu pod
nieobecność Gabriela15.
Czas potopu szwedzkiego Teresa spędziła w dużej części ukryta za murami
Gdańska, być może w dworze swego ojca. Tu też zaciągała mniejsze lub większe pożyczki. Czasem pożyczała również kwoty swemu ojcu. Nawet niebagatelną
sumę 1800 zł. W końcu jednak w 1659 roku musiała zastawić u Gratty16 swe srebra
na łączną wartość 6 492 zł17. Dodatkowo również jej małżonek niezbyt liczył się
z pieniędzmi. Szukając źródeł f nansowania, musiał czasem iść na ustępstwa małżonce. W 1661 dopuścił w końcu do intromisji małżonki w królewszczyznę, do której miała prawo od niemal dziesięciu lat. Od 1662 roku zachował się niemal komplet
kwitów wystawionych przez rawski skarb kwarciany z opłaty podatków18. Teresa
wymusiła na nim zobowiązanie, by oprócz zaciągniętego długu na 6 000 zł zapisał
jej jeszcze dodatkowo 4 000 zł na dziedzicznym Kręgu w powiecie tczewskim19.
Stale pogarszające się stosunki małżeńskie spowodowały, że Konopaccy, może
na prośbę samej Teresy, zaczęli zbierać materiały obciążające Gabriela, w celu doprowadzenia do rozwodu. Odkryli, że podczas swego wyjazdu zagranicznego 22 lutego 1652 roku w Wiedniu wziął ślub z wdową Anną Barbarą a Scharpffenberg20.
Przyznał się również do wielokrotnego cudzołóstwa. 10 lipca 1669 doszło do ostaTamże, s. 55–58.
Tamże, s. 59–60. Być może bezpośrednim powodem odebrania starostwa była odmowa wypłaty
sum z asygnacji królewskich dla wojsk księcia Bogusława Radziwiłła. Urzędnicy starościńscy tłumaczyli się gwałtami czynionymi przez ludzi Radziwiłła w dobrach starostwa.
15
AGAD, Metryka Koronna, MK 200, k. 82–82v.
16
Zapewne chodzi o rezydującego w Gdańsku Franciszka Grattę, sekretarza królewskiego i generalnego poczmistrza dla Prus Królewskich, Kurlandii i Inf ant, z którego usług korzystał także później
brat Teresy: PSB 8, s. 555.
17
APTor, ASczan 19, s. 37, 39; APTor, ASczan 156, s. 17, 21; APTor, ASczan 157, s. 83.
18
APTor, ASczan 156, s. 9, 25, 27, 33, 39, 49, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71; APTor, ASczan 157,
s. 141. Tylko podczas opłaty kwarty w 1663 roku urzędnicy skarbowi zażądali przedstawienia przywileju na „ius communicativum” dla Teresy, co zostało uczynione w roku następnym. Co ciekawe,
kwity nawet po rozwodzie były wystawiane na oboje dzierżawców.
19
APTor, ASczan 157, s. 113.
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APTor, ASczan 156, s. 29.
13
14

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

217

VII.5 Teresa Elżbieta z Konopatu

tecznej rozprawy rozwodowej prowadzonej przed konsystorzem warszawskim
przez Stanisława Jacka Święcickiego, wyznaczonego przez ówczesnego biskupa
włocławskiego Kazimierza Floriana Czartoryskiego. Po przedstawieniu dowodów
Teresa Konopacka otrzymała rozwód, zatrzymując przy sobie posag i wszelkie zapisy dla niej uczynione. Dodatkowo Szczepański miał jej wypłacać każdego roku
po 20 zł za każdy tydzień oraz zapłacić sądowi 1 000 talarów. Nakazał mu też post
przez pół roku w środy i soboty21.
Konopacka nie poprzestała na tym. 15 lipca 1669 roku, a więc zaledwie pięć
dni po rozwodzie, wysłała swego plenipotenta do konsystorza gdańskiego wraz
z zeznaniami świadków, którzy utrzymywali, że Szczepański planował jej zabójstwo i opowiadał o tym w łaźni w Żółkwi na Rusi22. Sama tymczasem przebywała
w Krakowie pod opieką brata Jerzego, starosty wieliskiego i zapewne siostry Magdaleny. 26 lipca tego roku doszło tam do ugody między nią a byłym małżonkiem.
Konopacka dla zaspokojenia swych potrzeb zażądała od Szczepańskiego 25 000 zł,
które musiał wypłacić do 1 maja 1670 roku, w zamian za to obiecała kwitować go
ze zobowiązań i zwrócić wszystkie jego kwity dłużne23. Gabriel oczywiście nie
wywiązał się ze złożongo zobowiązania i dokładnie w dniu, gdy upływał wyznaczony termin, Teresa osobiście pojawiła się przed sądem grodzkim kowalewskim
składając stosowną manifestację i protestację24. Ostatecznie pod koniec lipca wymusiła na Szczepańskim pisemne zobowiązanie, że dopóki nie zostanie rozliczona
suma zawarta ugodą krakowską, Teresa posiada pełne prawo do dziedzicznych dóbr
Szczepanki w ziemi chełmińskiej i może według własnej woli osadzać na nich nowe
osoby, jednak za jego zgodą25.
Częściowe spłacenie długu nastąpiło w 1673 roku, gdy Konopacka doszła do porozumienia z ówczesnym posesorem Kręgu Gotardem Maciejem Walrabenem,
podpułkownikiem JKMci. Podczas umowy spisanej 22 października w Rynkówce zobowiązał się wypłacić jej 6 000 zł zapisane na Kręgu przez Szczepańskiego,
w zamian za co Teresa obiecała skasować swe dożywocie na tych dobrach26. Do wypełnienia umowy doszło miesiąc później przed sądem grodzkim w Skarszewach27.
Konopacka chyba rzeczywiście puściła Szczepańskiego z niczym. Ciągle używała tytułu starościny grudziądzkiej i zapewne czerpała ze starostwa jakieś dochody, mimo że formalnie starostwo było w rękach królowej Ludwiki Marii28.
Na pewno w jej rękach znalazło się Kosowo i mimo że na kwitach kwarcianych
f gurowali oboje ze Szczepańskim, to z pewnością tylko ona pobierała dochody. Potwierdza to kwit wystawiony przez deputata wojskowego w 1677 roku, który wybrał
21
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z Kosowa kwoty dla swej chorągwi29. W 1680 roku zawarła umowę z Cyprianem
Trzcińskim, ławnikiem ziemskim michałowskim, który trzymał od 1653 roku w zastawie od Szczepańskiego jego dziedziczne dobra Szczepanki, Sadlinki, Jankowice
i karczmę nad Ossą. Teraz, gdy zastawiona kwota została przez Trzcińskich odzyskana, Konopacka przejęła dobra, postanawiając nadal dzierżawić je dotychczasowym–byłym posesorom30.
W sierpniu 1683 roku doszło w Krakowie do umowy między żyjącym rodzieństwem Konopackich — Magdaleną, Teresą i Stanisławem Aleksandrem. Stanisław
Aleksander jako sukcesor Jerzego, mając zobowiązania f nansowe wobec sióstr
na dobrach Konopat i Rynkówka, obiecał je pospłacać, z tym że Teresa miała być
rozliczona jako pierwsza na kwotę 1 000 zł31. Magdalena jednak w którymś momencie rozmyśliła się i anulowała umowę, co zapewne zawiesiło wypłatę sumy Teresie,
która protestowała w tej sprawie przed sądem ziemskim tczewskim w Starogardzie32.
Obok najważniejszego sporu z małżonkiem Konopacka jako sukcesorka
Szczepańskich została również wmieszana w proces z jezuitami grudziądzkimi.
Początek procesu sięga 1667 roku, gdy grudziądzkie kolegium jezuickie upomniało się u Szczepańskich o dawne zapisy 2 000 zł na dobrach dziedzicznych, dane im
jeszcze przez Jakuba Szczepańskiego, dziadka Gabriela33. Proces przez wiele lat
ledwie się tlił, ale w 1680 roku musiała Teresa pozostawić im w zastawie srebra, by uregulować narosłe zaległości34. Ostateczne uregulowanie długu nastąpiło
jednak dopiero w październiku 1686 roku, gdy Konopacka wypłaciła całą kwotę
2 000 zł35. Wydawać by się mogło, że sprawa zakończona została ostatecznie, jednak już dwa lata po tym fakcie doszło do incydentu w leżącej nad Ossą karczmie
jankowickiej. Chłopi z Jabłonowa będącego w rękach grudziądzkich jezuitów rzucili na słomiany dach karczmy płonącą głownię. Czy była to prowokacja ze strony
jezuitów czy zwykły nieprzemyślany akt wandalizmu chłopów, nie wiadomo. Nie
znamy też ostatecznego rozwiązania tej sprawy, gdyż po wniesieniu protestacji
sprawa została odłożona36.
Z końcem 1688 roku Teresa Konopacka zniknęła ze źródeł i pojawiła się ponownie, tuż przed śmiercią spisując swój testament w Błędowie 2 października
1691 roku37. Co więcej, nie używała już nazwiska Szczepańska (mimo rozwodu
ciągle tak była zapisywana), lecz Branicka. Zapewne podczas swej nieobecności
w Prusach wyszła za mąż za Stanisława Kostkę Branickiego, pułkownika JKMci,
który prawdopodobnie był towarzyszem jej brata Jerzego — starosty wielickiego.
W 1673 roku, jeszcze jako major, wraz z Jerzym Konopackim uwierzytelniali jej
29
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umowę z Walenrabenem o spłatę sum na Kręgu. Teraz stał się jej małżonkiem, sukcesorem i przyszłym egzekutorem testamentu. Konopacka naznaczyła sobie jako
miejsce pogrzebu kościół reformatów w Stolcembergu (obecnie Chełm, dzielnica
Gdańska), niedaleko dworu swego ojca na Sandgrube, legując zakonnikom 6 000 zł
zapisane na Kręgu. Kolejne kilka tysięcy legowała na inne instytucje kościelne,
w tym do Żarnowca na ołtarz. Zapis ten jest o tyle ciekawy, że fundacja ołtarza
rzeczywiście doszła do skutku, a ołtarz zachował się od do dzisiaj. Na jego szczycie
znajduje się herb z orłem białym z herbem Konopackich na piersi i inicjałami TK SG
(Teresa Konopacka starościna grudziądzka). Z tyłu ołtarza widoczna jest data 1693,
wskazujęca zapewne rok jego budowy, a zatem już po śmierci testatorki.
Teresa Elżbieta Konopacka zmarła zapewne wkrótce po sporządzeniu testamentu. Nie żyła już 17 października, gdy woźny Wawrzyniec Błaszkowski dokonywał
intromisji w Kosowo Jana Jerzego Przebendowskiego, starostę mirachowskiego,
który przejął dobra po zmarłej za zaległe sumy38.
27 października tego roku w Pokrzywnie doszło do ugody między Stanisławem
Konopackim, młodszym bratem Teresy, a jej nowym małżonkiem, wdowcem Branickim. Konopacki zobowiązał się zwrócić Branickiemu wszelkie ruchomości i inwetarze po Teresie z wyjątkiem zapisów dotyczących dóbr Szczepanki, Sadlinki,
Jankowice i Krąg. Branicki musiał oddać wszelkie dokumenty i kontrakty dotyczące
tych dóbr. Sprawę odłożyli jednak do wspólnego wyjazdu do Gdańska, gdzie w tamtejszym dworze Konopackich, w skarbcu, znajdowały się objęte ugodą dokumenty39.

38
APGd, 993/1, s. 3–5; APGd, 993/3, s. 1, 21. Rok później of cjalnie, decyzją wojewody pomorskiego
Władysława Łosia, Kosowo zostało z powrotem przyłączone do starostwa mirachowskiego, znajdującego się w rękach Przebendowskiego. Królewskie potwierdzenie tej decyzji nastapiło 20 maja
1693 roku.
39
APTor, ASczan 157, s. 105–107.

VII.6 Magdalena z Konopatu (* ok. 1636 — † 11 II 1694), ż. 1v. Wincentego
Korwin Gosiewskiego, 2v. ks. Jana Karola Czartoryskiego
Magdalena była drugą córką Jakuba Oktawiana, kasztelana elbląskiego, i jego
pierwszej żony Zof i Heidenstein. Mogła urodzić się około 1636 roku.
Pierwszy raz spotykamy się z nią w 1652 roku, kiedy jako dwórka w górnym fraucymerze królowej Ludwiki Marii brała ślub z Wincentym Korwin Gosiewskim, stolnikiem wielkim litewskim, późniejszym hetmanem polnym i podskarbim wielkim
litewskim1. Małżonek był synem Aleksandra, wojewody smoleńskiego, i Ewy Pacówny, podkomorzanki brzeskiej2. Uroczyste zaręczyny odbyły się na warszawskim
1
2
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dworze królewskim wieczorem 3 lutego3. Tydzień później, 11 lutego, w obecności
pary królewskiej, odbyło się wytworne i huczne wesele. Jak przekazał Radziwiłł:
„Wjazd na zamek odbył się wspaniale, w znakomitym orszaku. Kasztelan gnieźnieński pełnił funkcję oratora narzeczonej, a ja przeciwnie, narzeczonego. Król był
wesoły, a prywatnie na wieczerzy dalsze tańce dodawały radości. Nuncjusz połączył
oboje węzłem małżeńskim”4. Wesele trwało w sumie trzy dni. Drugiego dnia państwo młodzi przyjmowali liczne i kosztowne podarunki, a dzień zakończył się ponowną ucztą. Trzeciego dnia wesele zostało przeniesione do pałacu prymasowskiego
„z wielkim przepychem, aż do zbytku”, odbywało się jednak tylko w obecności króla, gdyż królowa czuła się osłabiona5.
Pobyt przy królowej i ślub z przyszłym hetmanem polnym litewskim w czasach
naznaczonych wielkimi konf iktami zbrojnymi spowodowały, że mimo woli Magdalena została wmieszana w wielką politykę. W czasie potopu szwedzkiego, w jego
początkach, gdy elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm nie uznał się jeszcze of cjalnie za wasala Karola Gustawa, Magdalena wraz z dziećmi schroniła się pod jego
skrzydła w Królewcu. Wkrótce po przejściu kurf rsta na stronę szwedzką, jako żona
hetmana polnego litewskiego, stała się jego zakładnikiem, tym bardziej, że Gosiewski prowadził udane działania wojenne6. Zwolniona została dopiero w początkach
listopada 1656 roku, a za wstawiennictwem Bogusława Radziwiłła otrzymała paszport na bezpieczny przejazd od króla szwedzkiego. W zamian Radziwiłł upraszał
Magdalenę o wstawiennictwo za swoją osobę7.
Zdrada Janusza Radziwiłła, brata stryjecznego Bogusława, na rzecz Szwedów
poskutkowała konf skatą jego majątku, z którego dochód miał iść na opłacenie
wojsk. Na części tych dóbr, będących pod zarządem Gosiewskiego, została zapewne osadzona hetmanowa z dziećmi. Jednak już traktaty welawskie z września
1657 roku zwracały Bogusławowi przejęte dobra radziwiłłowskie, lecz nie te, które
były zajęte przez wojsko. W październiku 1658 roku po bitwie pod Werkami hetman Gosiewski dostał się do niewoli rosyjskiej. W liście do Magdaleny z 1659 roku
królowa donosiła jej o planach uwolnienia męża8. Korzystając z okazji, Bogusław
Radziwiłł w czerwcu 1659 roku siłą usunął administrację hetmańską z Kiejdan,
a Magdalena odgrażała się za ten czyn również zbrojnym odwetem9. Do odwetu nie
doszło, a Radziwiłł w kolejnym kroku zajął Birże. Tym razem hetmanowa udała się
z protestacją na dwór królewski, jednak mimo powszechnego oburzenia Radziwiłł
niewiele sobie z tego robił10.
Albrycht Stanisław Radziwiłł, Pamiętnik, 3, s. 329–330.
Tamże, s. 332; K. Targosz, Sawantki w Polsce, s. 67–68. Kasztelanem gnieźnieńskim był wówczas
Jan Leszczyński, a nuncjuszem papieskim Giovanni de Torres.
5
Albrycht Stanisław Radziwiłł, Pamiętnik, 3, s. 333.
6
B. Kalicki, Bogusław Radziwiłł koniuszy litewski. Szkic historyczny, Kraków 1878, s. 33; K. Targosz, Sawantki w Polsce, s. 67–68.
7
B. Kalicki, Bogusław Radziwiłł, s. 37–38.
8
K. Targosz, Sawantki w Polsce, s. 252.
9
Tamże, s. 86.
10
Tamże, s. 86–87; Bogusław Radziwiłł. Autobioraf a, wstęp i oprac. T. Wasilewski, Warszawa 1979, s. 81.
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Więzienie Gosiewskiego trwało do kwietnia 1662 roku. Król za niewolę obdażył
go Kiejdanami. Jednak Gosiewski nie cieszył się wolnością zbyt długo. W lipcu
pojawił się w Wilnie na rozmowach ze skonfederowanym wojskiem. Na skutek nieporozumienia oskarżony został przez żołnierzy o zdradę, a następnie 29 listopada
1662 roku zamordowany. Sprawcy zostali ukarani na sejmie 1664 roku i wkrótce
straceni. Sam pogrzeb Gosiewskiego odbył się dopiero 12 lutego 1665 roku w Wilnie. Magdalena wystawiła mu okazały marmurowy pomnik w kościele jezuickim11.
Po śmierci hetmana Magdalena wraz z dziećmi i w otoczeniu dam dworu pojawiła
się na sejmie w 1665 roku. Tu, prezentując skrwawione szaty męża, żądała sprawiedliwości12. Sejm obiecał się zająć losem wdowy i dzieci13. W Warszawie pozostawała jeszcze przez pewien czas, być może przebywając razem z dziećmi przy królowej.
19 czerwca tego roku cedowała na swego brata Jerzego posiadane po mężu starostwo
wieliskie w województwie witebskim14. Zaraz potem udała się prawdopodobnie do Prus
Królewskich na wieść o śmierci ojca. Być może pozostała tu na dłużej, choć jest to raczej mało prawdopodobne. W Konopacie była jednak 7 czerwca 1667 roku, gdyż w tym
dniu była kwitowana przez gwardiana chełmińskiego z kolejnej rocznej prowizji 30 zł
z Konopatu zapisanej jeszcze wiele lat temu przez Andrzeja Konopackiego15.
W marcu 1668 roku Magdalena wyszła ponownie za mąż za podkomorzego
krakowskiego Jana Karola Czartoryskiego, syna Mikołaja Jerzego i Izabeli z Koreckich, również wdowca po Annie Zebrzydowskiej16. Wesele odbyło się na dworze
królewskim w Warszawie17. Od tego momentu przeniosła się i na stałe zamieszkała w Krakowie lub podkrakowskich posiadłościach męża. Również drugi małżonek brał aktywny udział w życiu politycznym. Wielokrotnie posłował na sejmy
z województwa krakowskiego, podpisał elekcję króla Jana III oraz pełnił rozmaite
funkcje komisarzy i deputatów tak w sprawach skarbowych, jak i granicznych. Za
swą działalność był obdarowywany starostwami. W jego rękach znajdowały się starostwa wielickie, bocheńskie, lanckorońskie, markowskie, puńskie, krzemienieckie
i śniatyńskie18. W 1671 roku wziął na siebie zobowiązania spłaty zaległych sum dla
of cerów wojsk pozostających pod dowództwem Gosiewskiego. Uczestniczył w tych
rozliczeniach wraz ze swym szwagrem Jerzym Konopackim, starostą wieliskim,
również of cerem dragonii Gosiewskiego19.
Tenże Jerzy niedługo przed swoją śmiercią, 16 kwietnia 1682 roku, zrzekł
się na rzecz Magdaleny praw do dóbr w Prusach: Rynkówki z dworem, Leśnej
Jani, młyna Słuchacz w części Kamionki, łąk zwanych Rynkowski Łęg oraz jeziora Grabowiec leżących w powiecie nowskim, a także Suchostrzyg w powiecie
11
12
13
14
15
16
17
18
19

PSB 8, s. 346.
Targosz, Sawantki w Polsce, s. 67–68.
PSB 8, s. 346.
APTor, ASczan 17, s. 7–8.
APTor, ASczan 19, s. 65.
PSB 4, s. 276.
W. Kłaczewski, Abdykacja Jana Kazimierza, Lublin 1993, s. 303.
PSB 4, s. 276–277.
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tczewskim20. Dokonał tego przed sądem grodzkim skarszewskim, ale mało prawdopodobne, by Magdalena była obecna przy sporządzaniu tego aktu. Pod koniec
kwietnia tego roku z pewnością była w Krakowie i wystawiała plenipotencję dla
swego najmłodszego brata Stanisława Aleksandra21. Być może to on przywiózł jej
informację o cesji Jerzego, a wracając do Prus z jej plenipotencją miał dokonać w jej
imieniu intromisji w dobra.
Stanisław Aleksander i Teresa — rodzeństwo Magdaleny — gościli w Krakowie
również w roku następnym. Cała trójka zawarła wówczas (16 sierpnia) między sobą
umowę w sprawie długów zaciągniętych względem sióstr przez ich zmarłego już
brata Jerzego, starostę wieliskiego22. Jerzy winien był Magdalenie 5 600, a Teresie
1 000 zł. Zobowiązania zwrotu spadły na Stanisława Aleksandra, lecz siostry zgodziły się odroczyć spłaty zaległości. Jednak już w roku następnym Magdalena z nieznanych przyczyn anulowała umowę, co spowodowało protestację Teresy, która nie
mogła ubiegać się z tego powodu o swoją sumę23.
Prawdopodobnie po raz ostatni Magdalena pojawiła się w Prusach we wrześniu 1692 roku. 19 września przed sądem grodzkim skarszewskim stanęli Stanisław
Aleksander Konopacki, już wówczas podkomorzy pomorski, powtórnie owdowiała
Magdalena księżna Czartoryska, podkomorzyna krakowska, oraz Paulina Antonina
Szujska, córka ich zmarłej siostry Zof i jako spadkobiercy Teresy z Konopackich
Szczepańskiej z jednej strony oraz pozostali spadkobiercy majątku Szczepańskich,
w szczególności dóbr Sadlinek i Jankowice, tocząc spór o ten spadek24. Był to jeden
z kilku aktów tej sprawy, jednak nie ostatni. Niestety więc rozstrzygnięcie sporu
nie jest znane.
Magdalena z Konopackich księżna Czartoryska zmarła 11 lutego 1694 roku.
Została pochowana w podkrakowskiej Kalwarii Zebrzydowskiej, której była jedną z głównych fundatorek. Za jej to staraniem bazylika kalwaryjska zyskała nawę
główną, fasadę i obie wieże25.
Z małżeństwa z Gosiewskim zrodziło się troje dzieci: syn Bogusław, późniejszy biskup smoleński, oraz córki: Teresa, dwukrotnie zamężna — z Bogusławem
Słuszką, hetmanem polnym litewskim, i ponownie z Janem Sapiehą, wojewodą wileńskim i hetmanem wielkim litewskim, oraz Zof a, późniejsza żona Aleksandra
Przyjemskiego, podstolego koronnego26.
MNK, MN 601/17.
APTor, ASczan 23, s. 109–110.
22
APTor, ASczan 23, s. 15–16.
23
APTor, ASczan 157, s. 143.
24
APTor, ASczan 24, s. 465–468.
25
Magdalena dbała nie tylko o samą bazylikę, opiekując się również rozwijającym u jej stóp miasteczkiem. W 1688 roku jako „Magdalena z Konopatu księżna Czartoryska, podkomorzyna krakowska,
lanckorońska, puńska starościna”, posiadając na własność grunty w zrujnowanym i podupadającym
miasteczku, dla lepszego jego rozwoju puściła swój plac zwany drukarskim tamtejszym mieszczanom, małżonkom Czopom: Archiwum Narodowe w Krakowie, Varia–97 (Księga miejska Kalwarii
Zebrzydowskiej), s. 229–230; < http://www.kalwaria.eu/fundatorzy–sanktuarium.html>.
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Z kolejnym małżonkiem, Janem Karolem Czartoryskim, również spłodziła troje
dzieci: synów Antoniego i Józefa oraz córkę Helenę Konstancję Deodatę, późniejszą
żonę Józefa Myszkowskiego27.

27

PSB 4, s. 277.

VII.7 Anna z Konopatu (* ok. 1637 — † 9 IV 1654), benedyktynka żarnowiecka
Anna1 była córką Jakuba Oktawiana, kasztelana elbląskiego, i jego pierwszej żony
Zofii z Heidensteinów. Wydaje się, że już od początku ojciec planował umieścić
córkę w zakonie. Przed 1648 rokiem oddał ją na naukę pod opiekę swej szwagierki
Elżbiety Heidenstein, ksieni zakonu żarnowieckiego2. Nauka trwała przynajmniej
5 lat i po ukończeniu szesnastego roku życia przyzwyczajona i pogodzona z życiem
zakonnym Anna mogła uczynić kolejny krok w „karierze” zakonnej.
8 czerwca 1653 roku, w obecności księdza Mikołaja Borchmana i swej ciotki,
ksieni zakonu, Anna „uczyniła profesję”3. Jej życie zakonne nie trwało długo. Zanim upłynął pierwszy rok profesji, 9 kwietnia 1654 roku zmarła w klasztorze4, tu też
została zapewne pochowana.
Jakub Oktawian Konopacki nie zdążył nawet wpłacić obiecanego posagu za
córkę w wysokości 1 000 zł i uczynił to dopiero po jej śmierci. Jak odnotowała
na kwicie z posagu ksieni Elżbieta Heidenstein wystawionego Konopackiemu
„[...] za godnej pamięci Pannę Annę Konopacką, córeczkę swoją, która wstąpiwszy
do zakonu naszego niedawno żywota dokończyła [...]”5.

1
2
3
4
5

Biogram: Leksykon zakonnic, s. 319.
Leksykon zakonnic, s. 319.
ADPelp, Monastica, Żarnowiec — klasztor benedyktynek 1, k. 37v.
ADPelp, Monastica, KM, s. 258.
APTor, ASczan 19, s. 191.

VII.8 Zofia z Konopatu (* ok. 1646 — † przed 19 VIII 1688),
ż. 1v. Tomasza Wilkowskiego, 2v. ks. Konstantego Jana Szujskiego
Zofia była najmłodszą córką Jakuba Oktawiana, kasztelana elbląskiego, i Zofii Heidenstein. Mogła urodzić się około 1646 roku.
Baza źródłowa na jej temat jest niezwykle skąpa i obarczona nieścisłościami.
Z heraldyków Zofię znał tylko Boniecki i choć prawidłowo podał jej małżonków,
to błędnie określił rok jej śmierci, przez co nie potrafił przypisać jej do którejś
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z gałęzi drzewa rodzinnego Konopackich1. Również w aktach rodzinnych za swego
życia jest wspomniana tylko jeden raz.
W 1665 roku Jerzy Konopacki, starosta wieliski, brat Zof i, kwitował ich macochę Barbarę z Kostków z ruchomości po śmierci ojca. Zof a była wspomniana jako
panna i miała otrzymać wówczas srebrne lichtarz i konewkę z wiekiem2. Ponieważ
Jerzy występował w imieniu swoim i rodzeństwa wobec owdowiałej drugiej żony
Jakuba Oktawiana, należy założyć, że była córką Zof i Heidenstein.
Wszelkie pozostałe akty nawiązujące do niej są znane z odpisów i pochodzą
z czasów, gdy już nie żyła, pomimo to rzucają nieco światła na jej postać. Zanim
jednak wpomniały o niej rodzinne akta, została odnotowana prawdopodobnie
na dworze królewskim we fraucymerze królowej Ludwiki Marii. W 1661 roku była
wzmiankowana tu jakaś bezimienna Konopacka3. K. Targosz zidentyf kowała ją
jako Teresę z Konopackich Szczepańską, co było mało prawdopodobne, gdyż Teresa
miała już wówczas prawie 30 lat i była osobą zamężną. Jak natomiast wiadomo,
Zof a jeszcze w 1665 roku była panną. Na dwór mogła traf ć za swą starszą siostrą
Magdaleną.
Gdzieś między 1665 a 1675 rokiem poślubiła Tomasza z Wilkowa Wilkowskiego
h. Ślepowron, chorążego mielnickiego4. Tomasz zmarł przed 20 lutego 1676 roku
i zdaje się pozostawił tylko jednego syna Kazimierza5. Ponieważ jednak Kazimierz
był aktywny politycznie jeszcze za życia ojca, pewne jest, że pochodził z wcześniejszego związku Tomasza. Zof a prawdopodobnie nie urodziła dziecka z Wilkowskim, gdyż w aktach rodzinnych nie ma nawet śladu o jakimkolwiek Wilkowskim
pretendującym do dóbr Konopackich. Udało się odnaleźć jeden z aktów wystawionych wspólnie przez małżonków Wilkowskich. Pochodzi on z lutego 1675 roku,
kiedy oboje: Tomasz z Wilkowicz Wilkowski, chorąży ziemi mielnickiej, i Zof a
z Konopatu Wilkowska małżonkowie oświadczali o oddaniu dziesięciny ze swych
dóbr Wahanowa i Swibicz w województwie brzeskim6.
Przed 20 sierpnia 1678 roku Zof a ponownie wyszła za mąż — za księcia
Konstantego Jana Szujskiego, wówczas starostę jałowieckiego. W tym dniu jej
brat Jerzy, starosta wieliski, w obecności drugiego brata Stanisława Aleksandra
wystawiał im kwit, że pozostał małżonkom dłużny 12 000 zł sumy posagowej
z terminem wypłaty do czerwca przyszłego roku pod groźbę przejęcia dóbr dziedzicznych Konopatu7. Konstanty Jan Szujski według Niesieckiego był synem Jana
1
Boniecki, Herbarz, 11, s. 91. Wg Bonieckiego Zof a umarła przed 1636 rokiem. O jego omyłce
świadczą również daty sprawowania urzędów małżonków. Konstanty Jan Szujski otrzymał nominację na pisarza wielkiego litewskiego 5 listopada 1690 i zmarł w 1695 roku.
2
APTor, ASczan 17, s. 7.
3
K. Targosz, Sawantki w Polsce, s. 71.
4
APTor, ASczan 23, s. 173–174; Boniecki, Herbarz, 11, s. 91.
5
Urzędnicy podlascy XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. E. Dubas–Urbanowicz, W. Jarmolik, M. Kulecki, J. Urwanowicz, Kórnik 1994, nr 755.
6
Akty izdavaemye Vilenskoju Arheograf czeskoju Kommissieju vysocajsze uczreżdennoju w Vilnie,
t. 2, Akty Brestskago zemskago suda, Vilna 1867, s. 73–75.
7
APTor, ASczan 23, s. 23–24.
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Aleksandra, chorążego brzeskolitewskiego i Jadwigi Krzywczyckiej. Zof a (Niesiecki nie znał jej imienia) była drugą z czterech jego żon8. Był bardzo aktywny
politycznie. Wpierw był pisarzem ziemskim brzeskolitewskim i potem chorążym
tego województwa. W tym czasie posłował też na sejmy. Posiadał starostwa jałowieckie i zahalskie9. Ostatnim szczeblem jego kariery był urząd centralny litewski — pisarstwo wielkie litewskie, na który nominację otrzymał 5 listopada
1690 roku10, czyli już po śmierci Zof i.
Kolejna wzmianka o Zof i pochodzi z maja 1680 roku i jest nawiązaniem do poprzedniego zapisu. Tym razem Stanisław Aleksander Konopacki, młodszy brat
Zof i, dawał zobowiązanie małżonkom Szujskim na spłatę 12 000 zł, która do tej
pory nie została uregulowana11. Rok później kwota nadal nie była spłacona, a Stanisław obiecywał wypłacić im chociaż 1 200 zł12. Ostatni tego typu zapis pochodzi
z 8 czerwca 1683 roku. Suma w dalszym ciągu nie była uregulowana, lecz kwit jest
o tyle ważny, że po raz ostatni wspomina o Zof i jako żyjącej13.
Zof a Konopacka zmarła przed 19 sierpnia 1688 roku. W tym dniu został wystawiony pozew do sądu grodzkiego skarszewskiego dla Stanisława Aleksandra Konopackiego, podkomorzego pomorskiego, od Jana Konstantego księcia Szujskiego,
starosty jałowieckiego i chorążego brzeskolitewskiego — ojca oraz Pauliny i Benedykty Szujskich, panien zrodzonych ze zmarłą już Zof ą z Konopackich, w sprawie
ciągle niespłaconych sum posagowych14. Tym razem Szujski walczył o sumy nie dla
żony, lecz pozostałych z tego związku córek Zof i.
Ze związku z Szujskim urodziła Zof a przynajmniej troje dzieci: syna Kazimierza, chorążego brzeskolitewskiego, który po śmierci ojca kontynuował starania
od odzyskanie kwot posagu dla swych sióstr15, oraz wspomniane córki: Paulinę Antoninę i Benedyktę, żonę Stefana Ossolińskiego, chorążego mielnickiego16.

Niesiecki, Herbarz, 8, s. 635–636.
Tamże, s. 635.
10
UWKLit, nr 964.
11
APTor, ASczan 23, s. 26.
12
Tamże, s. 26–27.
13
Tamże, s. 27–28.
14
Tamże, s. 33.
15
Tamże, s. 173–174.
16
APTor, ASczan 37, s. 17–20.
8
9

VIII.1 Teresa Magdalena z Konopatu i Rynkówki (* 1679 — † 17 V 1742),
ż. Waleriana Kruszyńskiego
Teresa Magdalena była najstarszą córką kasztelana chełmińskiego Stanisława Aleksandra Konopackiego i jedyną zrodzoną z Katarzyny Lukrecji Guldenstern. Urodziła się prawdopodobnie pod koniec 1679 roku. 31 grudnia 1679 roku odbył się
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jej chrzest w ewangelickim zboże św. Piotra i Pawła w Gdańsku1. Był to zapewne
efekt umowy — może intercyzy ślubnej — jaką zawarł jej ojciec katolik z matką
kalwinką. Być może ochrzczona została również w kościele katolickim, informacji
takiej jednak nie udało się uzyskać. Matka zmarła przed 18 czerwca 1681 roku2,
a więc niecałe dwa lata po narodzinach. Nawet jeśli Teresa Magdalena otrzymała
wyłącznie chrzest w kościele ewangelickim, to przez kolejne lata była wychowywana w duchu katolickim i w tej wierze zmarła.
Po raz pierwszy w źródłach sądowych pojawiła się już w 1683 roku jako kilkuletnia dziewczynka pod opieką ojca. Występowała wówczas w roli sukcesorki swej
zmarłej matki, wspólnie z kasztelanem chełmińskim Władysławem Łosiem i jego
córkami oraz Stanisławem, Rafałem i Teof lą Kretkowskimi, dziećmi Katarzyny
Lukrecji z pierwszego małżeństwa z Janem Kazimierzem Kretkowskim, pozwanymi od Czarlińskich o 1 000 zł, zapisanych niegdyś Barbarze Czarlińskiej przez
Guldensternów3. Przez kolejne lata Teresa Magdalena wielokrotnie była stroną
w sądzie. W jej imieniu zawsze występował ojciec, broniąc jej praw do posiadłości
po matce leżących w województwie malborskim. Podobnie zresztą jak w układach
z Kretkowskimi o podział dóbr guldensternowskich, czy później, przy arendzie
tych dóbr kolejnym dzierżawcom. W wielu tych sprawach Teresa towarzyszyła
ojcu, poznając niewątpliwie tajniki prowadzenia procesów oraz sposoby pertraktacji ze stronami umów. Swe młodzieńcze doświadczenia wykorzystała wkrótce
w dorosłym życiu, stając się jedną z najtrwadszych i najbardziej stanowczych kobiet w Prusach Królewskich pierwszej połowy XVIII wieku. Pierwszą samodzielną
sprawę w trybunale piotrkowskim prowadziła już w 1700 roku (jeszcze jako panna!) za pośrednictwem instygatorów sądowych przeciwko Janowi Kalksteinowi,
wicewojewodzie malborskiemu i deputatowi na trybunał z tego województwa, oraz
Marcinowi Znanieckiemu w sprawie Szymona, karczmarza z „jej dziedzicznych”
Sadłuk4. Prawdopodobnie ojciec zgodził się przekazać pod jej zarząd dobra majętności mirańskiej, które miały być jej wianem, by przyuczała się do prowadzenia
gospodarstwa. W roku następnym w umowie z Siellickimi, mimo że występowała
w obecności ojca, nazywana była jednoznacznie dziedziczką dóbr Zajezierza, Michorowa, Miran, Sadłuk i Cygus5. Nie zmienia to faktu, że do momentu zamążpójścia Teresy kasztelan chełmiński dowolnie zastawiał i wydzierżawiał te dobra
różnym osobom.
Teresa Magdalena stosunkowo późno została wydana za mąż. Kandydatem
na męża był miecznik ziem pruskich Walerian Kruszyński, syn ławnika ziemskiego chełmińskiego Jana i Konstancji Katarzyny Wedelstedt. Stanisław Aleksander
Konopacki i Kruszyński byli niemal równolatkami, gdyż ten drugi urodził się
A. Klemp, Protestanci w dobrach prywatnych w Prusach Królewskich od drugiej połowy XVII
do drugiej połowy XVIII wieku, Gdańsk 1994, s. 98.
2
APTor, ASczan 23, s. 55–58.
3
APGd, 2/10, k. 45v.
4
APTor, ASczan 23, s. 45–47; APByd, AmN 86, s. 33.
5
MNK, MN 601/15.
1
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w 1654 roku6. Kruszyńscy byli wówczas szlachtą średniozamożną, odgrywającą coraz ważniejszą rolę w ziemi chełmińskiej. W drabinie urzędniczej poza niższe urzędy ziemskie do czasów Waleriana jednak nie wyszli. Konopacki po raz pierwszy
mógł spotkać się z przyszłym zięciem podczas wyprawy wiedeńskiej 1683 roku,
w której według tradycji rodzinnej miał uczestniczyć także Kruszyński7. Na pewno
jednak od lat 90. XVII wieku spotykali się na lokalnej arenie politycznej, a kasztelan
chełmiński zaczął dostrzegać potencjał w Kruszyńskim, który już wówczas zaszedł
dalej w hierarchii urzędniczej niż ktokolwiek z jego rodziny wcześniej. W chwili
gdy podejmowano decyzję o ślubie, Walerian był już wdowcem. Jego pierwszą żoną
była Joanna Kitnowska, z którą miał pięcioro dzieci8.
W sumie sporządzono dwie intercyzy ślubne. Pierwsza została zawarta 9 stycznia 1704 roku. Wianem Teresy miały być dobra macierzyste w województwie malborskim: Mirany, Michorowo, Sadłuki, Cygusy i Zajezierze. Konopacki dodatkowo
zobowiązał się wypłacić Walerianowi 10 000 tynfów. Kruszyński obiecał natomiast zapisać żonie 60 000 tynfów. Wesele miało odbyć się 27 stycznia w Konopacie9, jednak tego dnia, zapewne według jakiś wcześniejszych ustaleń, zjechali się
do Rynkówki i dokonali rewizji kontraktu małżeńskiego. Konopacki zobowiązał
się przekazać córce dobra macierzyste, jednak dopiero w czerwcu tego roku (na św.
Jana), zatrzymując sobie dożywotnio Zajezierze. Ustąpił również z 10 000 zł zapisanych długami na tych dobrach, które mogli sobie odzyskać państwo młodzi. Zobowiązania Kruszyńskiego pozostały bez zmian, gdyż zdążył już 25 stycznia zapisać
przyszłej żonie 60 000 tynfów. Wesele zostało przeniesione do Rynkówki i miało się
odbyć dwa dni po sporządzeniu umowy10.
Ojciec nie wywiązał się z przekazania w terminie dóbr mirańskich (michorowskich), co natychmiast (23 czerwca) zostało oprotestowane przez Kruszyńskiego
występującego w imieniu małżonki przed sądem ławniczym w Kowalewie11. Zapewne do tej sytuacji nawiązywał też niedatowany list Konopackiego, kierowany
prawdopodobnie do córki, która, obok czynności prawnych podejmowanych przez
męża w sądzie, zasypywała ojca listami i czyniła inne zakulisowe podchody. Pisał
w nim: „Lepiej się rozumu poradzić lepszego [...] a nie czynić mię takim durniem,
żebym ja to z powinności czynić musiał, co z afektu czynię i koniecznie mię przymuszać do tego, co ja, gdy zechcę wszystko utrzymać przy prawach moich mogę
[...] Co tam tych ustępuję, czynię to z afektu, bo na wszystkim mam dożywocie.
Żebym zaś tego z musu miał ustapić, nikt tego nie doczeka. Pewnie mię takie listy
nie przywiodą do tego, ani ta persfazja, żebym się kłaniał o to, ani ten penegiryk,
że cudzej szalbierskiej rady słucham. Spróbujemy sił kto mocniejszy [...]12”. Być
J. Dygdała, S. Wierzchosławski, Nawra Kruszyńskich, s. 36.
Tamże, s. 37.
8
Tamże, s. 37, 39.
9
APTor, ASczan 36, s. 23–30; J. Dygdała, S. Wierzchosławski, Nawra Kruszyńskich, s. 39–40.
10
APTor, ASczan 24, s. 25–25; APTor, ASczan 450, s. 1–3.
11
APTor, ASczan 26, s. 31.
12
APTor, ASczan 36, s. 35–38.
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może list ten spowodował wstrzymanie działań ze strony Kruszyńskich, gdyż nie
znaleziono dalszych śladów tej sprawy.
Znaczna różnica wieku między Teresą i jej mężem nie była przeszkodą dla córki
kasztelana w zachowaniu znaczniej niezależności i samodzielności w związku. Wydaje się też, że wywierała znaczny wpływ na męża, również w jego poczynaniach
politycznych13. Nie miała z pewnością skrupułów i zbytniego sentymentu małżeńskiego oraz oporów przed pozywaniem również jego przed sądy14.
Przez pierwsze lata małżeństwa o Teresie nie było żadnych wiadomości. Zajęła
się prawdopodobnie prowadzeniem domu i być może oczekiwaniem na potomka.
Ciąże znosiła chyba bardzo ciężko i obawiała się o swe życie i los dzieci. W kolejce po majątek Waleriana stały już przecież jego dzieci z pierwszego małżeństwa.
O obawach Teresy świadczą dwa zachowane dokumenty. Pierwszym z nich jest zapis z 1708 roku sporządzony prawdopodobnie przed narodzinami dziecka. Teresa
wymusiła na mężu, by zobowiązał się, że przeznaczy pieniądze na jej dzieci na wypadek jej śmierci. Kruszyński rzeczywiście dokonał tego przed sądem ławniczym
w Chełmży, lokując sumę 30 000 zł na Bajerzu15. Drugim dokumentem jest swoisty
memoriał spisany przez Teresę dla swych nieletnich dzieci, wyraźnie na wypadek,
gdyby nagle zmarła. Nie jest on datowany, lecz można przypuszczać, że pochodził
z 1711 roku. Kierowany był do syna Antoniego, córki Anny i jeszcze nienarodzonego, będącego w drodze dziecka. Opisywała w nim swe dobra i ich stan prawny oraz
czyniła spis swych kosztowności i innych ruchomości16.
Aktywność Teresy Magdaleny znacząco wzrosła w 1710 roku, po śmierci ojca.
Jako najstarsza z sióstr ona była głównym motorem regulacji prawnych spuścizny
konopackiej, posuwając się nierzadko do prowokowania procesów dla osiągnięcia
swych celów, tak względem pozostałych sióstr, jak też swej macochy czy wierzycieli. O śmierci ojca Teresa wiedziała już przynajmniej od 9 czerwca17. Kruszyńscy natychmiast przejęli trzymane przez ojca Zajezierze i już 13 czerwca puścili
je w trzyletnią dzierżawę Antoniemu i Mariannie z Wybczyńskich Piwnickim18.
Miesiąc później (12 lipca) podobnie postąpili z Konopatem Polskim, Niemieckim,
Kozłowem, Drozdowem i młynem Wyrwą w powiecie świeckim (klucz konopacki),
wydzierżawiając je Kazimierzowi Piwnickiemu19, nie oglądając się na prawa WieloJ. Dygdała, S. Wierzchosławski, Nawra Kruszyńskich, s. 41.
APTor, ASczan 35, s. 315–316; APTor, ASczan 38, s. 143–150. Przykładem są chociażby pozwy
z 1716 i 1717 roku, w których Teresa oskarżała męża o zarządzanie jej dobrami bez jej wiedzy i akceptacji.
15
APTor, ASczan 38, s. 39–40; APTor, ASczan 230, s. 83–84.
16
APTor, ASczan 36, s. 39–44, 53; APTor, ASczan 230, s. 151–152. Na rok 1711 sporządzenia memoriału wskazują dwa fakty. Teresa wspomina posiadanie połowy Hogendorfu (Ogendorfu) nabytego
od Kazimierza Wypczyńskiego (kontrakt sporządzony był 29 czerwca 1711 roku). Drugą wskazówką
jest list do Waleriana z 26 października 1711 roku, w którym autor między innymi winszuje kasztelanowej gdańskiej narodzin nowego potomka.
17
S. Achremczyk, Reprezentacja stanowa, s. 86–97, przyp. 70.
18
APTor, ASczan 230, s. 105–108, 117–188.
19
APTor, ASczan 38, s. 49–52.
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wieyskiej — ostatniej żony Konopackiego. Ruchy Kruszyńskich nie spodobały się
innemu spadkobiercy, Jakubowi Zboińskiemu, mężowi Ludwiki Konopackiej, który
również wystąpił z pretensjami. W odpowiedzi w listopadzie Kruszyńscy oskarżyli
Zboińskich o pisemne zniesławienie, rozpoczynając spór o spadek20. W tym czasie o śmierci kasztelana dowiedzieli się inni spadkobiercy. Na początku 1711 roku
chorąży mielnicki Stefan Ossoliński, mąż Benedykty Szujskiej, siostry ciotecznej
Teresy, przez swoich ludzi zajechał dzierżawiony przez Piwnickiego Konopat i zajął
go, co oczywiście pociągnęło za sobą konsekwencje prawne21. 18 marca 1711 roku
w trybunale piotrkowskim były prowadzone już dwie sprawy z pozwu Kruszyńskich: przeciwko Ossolińskiemu i przeciwko Kretkowskim i Zboińskim w kwestii
dóbr Konopat i Rynkówka22.
Wszczęte niewątpliwie z inspiracji Teresy Magdaleny procesy o spadek z różną intensywnością trwały tak naprawdę przez całe jej życie, a do sporów były
wciągane przez lata kolejne osoby. Procesy przeplatane były okresami względnego
spokoju poprzedzanego zwykle ugodami. Do pierwszych porozumień doszło już
we wrześniu 1712 roku. Być może wymuszone były one wypadkami niekontrolowanego wertowania ruchomości po zmarłym kasztelanie chełmińskim. Wypadek
taki miał miejsce w czerwcu 1712 roku w Rynkówce, gdzie na rozkaz Zboińskiego
jego sługa wszedł do środka przez okno i otworzywszy dwór, wpuścił pryncypała do skarbca, z którego Zboiński pobrał broń i przeglądał dokumenty. Na wieść
o tym Wielowieyska, Kruszyńska i Wyrzykowska (ze strony Kirszenszteinów)
nakazały zapieczętować i zamknąć szkatułę z dokumentami, a klucz dostarczyć
do Konopatu23.
19 września 1712 roku doszło w Nowem do oszacowania majątku po Stanisławie Konopackim i jego podziału między pozostałe córki. W podziale tym Teresie
Magdalenie przypadł dział o łącznej wartości 60 000 zł, na który złożyły się Konopat Niemiecki, Skarszewo, Kozłowo i sumy na pałacu w Rynkówce24. Podział
oczywiście nie przetrwał próby czasu i wkrótce rozpoczęły się kolejne spory zakończone następną, tym razem sądową, ugodą w maju 1715 roku. Według jej postanowień po dokonaniu dokładnego podziału klucza konopackiego na dwie części
z siedzibami w Konopacie Polskim i Niemieckim Teresie przypadł Konopat Polski z pałacem i młynem Wyrwa, Drozdowo i część boru konopackiego25. Jeszcze
w grudniu tego roku doszło do kolejnej ugody (poprzedzonej pozwami sądowyAPTor, ASczan 39, s. 11–13.
APTor, ASczan 37, s. 17–20.
22
Tamże, s. 21–31, 55–61. Zachował się wypis z wokandy prowadzonych przez Kruszyńskich spraw.
Drugi proces tak naprawdę obejmował aż trzy podmioty: Władysława Kretkowskiego, syna Stanisława, Jakuba i Ludwikę z Konopackich Zboińskich oraz pozostającą jeszcze w stanie panieńskim
Teof lę Konopacką. Proces z Ossolińskimi zakończył się (chyba na ich szczęście) bardzo szybko.
Ossoliński na wieść o ciężkiej chorobie ojca poprosił o ugodę i przystał na ustalone warunki. Jego
małżonka za odstąpienie praw do Konopatu miała otrzymać 14 000 zł wypłacone do 1712 roku.
23
APTor, ASczan 25, s. 239–244.
24
APTor, ASczan 36, s. 55.
25
APTor, ASczan 37, s. 137–142; APTor, ASczan 38, s. 131–132; 135–137.
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mi), w której strony odstąpiły ostatecznie od pretensji do trzymanych przez siebie
dóbr26.
Po 1715 roku zapanował względny spokój, co nie znaczy, że Teresa przestała być
aktywna. Wielokrotnie występowała tak z mężem, jak i samodzielnie w rozmaitych
sprawach majątkowych, choć należy przyznać, że tylko niektóre z nich miały charakter
sporny. Sytuacja uległa zmianie w 1720 roku z chwilą śmierci męża Teresy — kasztelana gdańskiego Waleriana Kruszyńskiego. Czterdziestoletnia już kobieta nie zamierzała
ponownie wychodzić za mąż. Jako wdowa mogła samodzielnie zajmować się majątkiem, a przy udziale przyustków być nawet stroną w sądzie. I skwapliwie z tego korzystała. Już pod koniec czerwca puściła w trzyletnią dzierżawę wieś Cichoradz Adamowi
i Kunegundzie z Kozłowskich Kossowskim27. Tę samą wieś jednak wydzierżawiła już
dwa tygodnie później, 9 lipca, również na trzy lata, Mikołajowi Turowi28. Kossowski
Cichoradza jednak nie opuścił, i był w nim z pewnością jeszcze w listopadzie tego roku,
protestując w sprawie bezprawnej intromisji w dobra Jana Konojadzkiego i innych29.
19 lipca Teresa wystąpiła przeciwko majorowi dragonów Fromholdowi Essenowi i jego
żonie Ewie de Tullen, dotychczasowym dzierżawcom Nawry. Wkrótce też Essenowie,
w zamian za satysfakcję f nansową, odstąpili od dzierżawy, obawiając się roszczeń
ze strony wierzycieli po śmierci Kruszyńskiego30. Ze sprawą Essenów wiąże się również awantura z pasierbami Teresy — Marianną i Piotrem Kruszyńskimi, którzy bez
jej zgody wybrali od dzierżawców sumy z Nawry31.
Kasztelanowa gdańska miała również problemy z wierzycielami i innymi osobami, z którymi pozostawała w konf ikcie od lat. We wrześniu przeciw Teresie
i Kruszyńskim wystąpił Stanisław Antoni Borowski z Dorposza, upominając się
o pożyczone niegdyś 8 500 zł32. Odżyły spory o sumy na Kucborowie z Konstancją
z Ostromieckich Demińską33 i o Sartawice z Ludwikiem i Teresą z Wybczyńskich
Kęsickimi34. Kolejne lata tylko pogłębiały konf ikty Teresy Magdaleny z otoczeniem. W 1722 roku do grona skonf iktowanych dołączył własny syn Teresy — Antoni. W listopadzie wraz z przyrodnim bratem Piotrem wkroczyli do posiadanej
przez Kruszyńskich kamienicy w Toruniu, opieczętowując nieruchomość i znajdujące się w niej archiwum z dokumentami35. Podobnie bracia uczynili przy pomocy
okolicznej szlachty z Nawrą w połowie 1723 roku36. Zajęcie archiwów miało na celu
APTor, ASczan 38, s. 109–112.
APTor, ASczan 47, s. 13–15.
28
APTor, ASczan 168, s. 25–27.
29
APTor, ASczan 48, s. 1–2. Wszczęty proces o Cichoradz z Konojadzkim Teresa ostatecznie przegrała rok później i Kossowscy musieli ustąpić z miejscowości, a Kruszyńska obiecała im pokryć
straty tym spowodowane: APTor, ASczan 47, s. 17–22.
30
APTor, ASczan 45, s. 1–2, 5.
31
APTor, ASczan 46, s. 1–6; J. Dygdała, S. Wierzchosławski, Nawra Kruszyńskich, s. 54.
32
APTor, ASczan 40, s. 33–34.
33
APTor, ASczan 44, s. 1–16.
34
APTor, ASczan 47, s. 5–9.
35
APTor, ASczan 46, s. 67–72.
36
Tamże, s. 75–81; J. Dygdała, S. Wierzchosławski, Nawra Kruszyńskich, s. 55.
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utrudnienie Teresie prowadzenia działalności majątkowej i procesowej oraz wymuszenie na niej podziału dóbr między synów, przed którym się od dłuższego czasu
wzbraniała37. Niewątpliwie motorem zajść był Piotr. Antoni był zaledwie osiemnastoletnim młodzieńcem, tymczasowo bez praw do zarządzania majątkiem, uwierała
go jednak zapewne apodyktyczność matki.
Po zajęciu Nawry przez Kruszyńskich Teresa wycofała się do ojczystego Konopatu, lecz już w następnym roku utraciła i tę posiadłość38. Przeniosła się wówczas
do swych dóbr w województwie malborskim i mimo że w 1727 roku odzyskała
Nawrę i przejęła nawet Pluskowęsy Piotra, chyba nadal pozostała w posiadłości
mirańskiej. W 1728 roku dobra te zostały powiększone o Gromfeld (Grunfeld,
Grynfeld — Zielonki), Lichtenfeld (Jasna) i Guldenfeld (Złotnica) — dawną spuściznę guldensternowską, przejętą po zmarłym kasztelanie chełmińskim Janie Władysławie Kretkowskim39. Jednak i tu Teresa nie mogła być spokojna. W sierpniu
1728 roku Antoni zajechał Lichtenfeld, a w październiku bracia Kruszyńscy w towarzystwie dziesięciu zbrojnych napadli na karczmę w Igłach i uwięzili jej sługę
Antoniego Czajkowskiego40.
Mimo nacisków ze strony dzieci Teresa zdecydowała się na podział dóbr dopiero
w 1739 roku. Do umowy doszło w Grynfeldzie 8 czerwca. Cała spuścizna została
podzielona na trzy części między pozostałą trójkę żyjących dzieci Waleriania Kruszyńskiego z obu małżeństw. Matka zachowała sobie tylko dożywocie na kluczu
grynfeldzkim, prawo wyrębu w lasach oraz prawo do zaległych czynszów z dóbr.
Nieszczęśliwie, w początkach następnego roku zmarł jej syn Michał Kruszyński,
jeden z uczestników umowy, co stało się pretekstem dla Teresy do jej zerwania.
Sprawy majątkowe nie zostały już uregulowane za jej życia41.
Z małżeństwa Teresy Magdaleny z Walerianem Kruszyńskim, kasztelanem
gdańskim, urodziło się przynajmniej troje dzieci. Byli to synowie — Antoni Maciej Tadeusz trojga imion oraz Michał, a także córka Magdalena (Anna?)42, później trzykrotnie zamężna z 1v. Sebastianem Józefem Radowickim, 2v. Franciszkiem
Chrząstowskim i 3v. Stanisławem Wałdowskim. Znaczne odstępy czasowe między
ich narodzinami mogą wskazywać, że w tym czasie rodziły się i kolejne dzieci,
jednak nie dożywały wieku, by mogły być odnotowane w źródłach. Z tego okresu

I rzeczywiście Teresa miała z powodu utraty dokumentów i zabezpieczonej w Toruniu i Nawrze gotówki sporo kłopotów. W styczniu 1724 roku pożyczała na prowadzenie procesów 1 500 zł
od miecznika wschowskiego Adama Kalkstein Osłowskiego, zapisując je na Miranach i Sadłukach.
W sierpniu tego roku musiała wraz z siostrami przystać na ugodę w sprawie Kucborowa. Procesów
jednak nie przerwała, chociaż główny wysiłek położyła teraz na spory z synami, które pozytywny dla
Teresy skutek zaczęły przynosić dopiero w 1727 roku: APTor, ASczan 36, s. 67–68, 73–74; APTor,
ASczan 41, s. 171 i n.
38
APTor, ASczan 44, s. 87–92; APTor, ASczan 50, s. 121–122 i n.
39
APTor, ASczan 43, 25–26.
40
APTor, ASczan 50, s. 287–289, 295–300 i n.
41
APTor, ASczan 36, s. 163–167; J. Dygdała, S. Wierzchosławski, Nawra Kruszyńskich, s. 58.
42
J. Dygdała, S. Wierzchosławski, Nawra Kruszyńskich, s. 53.
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nie zachowały się księgi metrykalne kościoła w Nawrze, głównej siedziby, w której
rezydował Kruszyński. Michał nie przeżył matki, umierając w 1740 roku.
Teresa Magdalena Konopacka zmarła 17 maja 1742 roku w Grynfeldzie, tuż
po sporządzeniu testamentu43. Według jej dyspozycji miała zostać pochowana w kościele reformatów w Dzierzgoniu (Kiszporku), a żeby dyspozycja ta została spełniona, legowała reformatom 3 000 zł oraz zapisała im przylegający do klasztoru
dworek. Zakonnicy uczynili zadość testamentowi i Teresa rzeczywiście spoczęła
w ichniejszym kościele44.

APGd, 2/35, k. 168–170. Już dnia następnego testament został oblatowany w księgach grodzkich
kiszporskich, a Teresa odnotowana jako zmarła. Testament do urzędu dostarczył wieloletni sługa
Kruszyńskiej — Tomasz Tomicki.
44
W. Zawadzki, Zakony w Pomezanii w XVII–XIX wieku, Olsztyn–Elbląg 2013, s. 181.
43

VIII.2 Ludwika z Konopatu i Rynkówki (* przed 18 VII 1687 — † 20 VII 1755),
ż. Jakuba Ludwika Zboińskiego
Ludwika była drugą w kolejności córką Stanisława Aleksandra, kasztelana chełmińskiego i pierwszą, którą urodziła jego druga żona Barbara z Kryszpinów
Kirszensztein. Datę jej urodzin można dość dokładnie ustalić na podstawie listu
sędziego tczewskiego Samuela Czarlińskiego, który pisząc 18 lipca 1687 roku
do kasztelana winszował mu narodzin córki1. Nie ma wątpliwości, że chodziło
właśnie o Ludwikę.
Prócz tej jednej wzmianki nie ma dalszych informacji o Ludwice z okresu
jej dzieciństwa. Źródła milczą o niej aż do 1709 roku, czyli momentu sporządzenia intercyzy ślubnej przez jej ojca z przyszłym małżonkiem. Ludwika przebywała prawdopodobnie w tym czasie stale pod opieką matki. Jej śmierć pod
koniec 1708 lub na początku 1709 roku przyspieszyła zapewne decyzję o wydaniu córki za mąż. Kandydatem był Jakub Ludwik z Osówki Zboiński, syn Wojciecha, podkomorzego dobrzyńskiego i starosty lipińskiego i prawdopodobnie
Teresy Ubysz2. Intercyza ślubna została spisana w Rynkówce 15 lipca 1709 roku.
Zboiński był już wówczas starostą lipińskim (lipnowskim), które to starostwo
przeszło na niego za zgodą królewską po ojcu. Konopacki nie mając gotówki
na posag zobowiązał się przyszłemu zięciowi odstąpić posiadane starostwo nowskie i wystarać się o zgodę królewską na tę cesję. Obok starostwa (pozostającego
APTor, ASczan 23, s. 403.
Niesiecki, Herbarz, 10, s. 125; 1692–TD–Grodzkie i ziemskie > Nakło > Część 1; 5417 (Nr. 189).
Niesiecki nie podał nazwiska małżonki Wojciecha. Odnotował ją natomiast Dworzaczek przy okazji
spłat posagowych siostry Jakuba — Katarzyny, żony kasztelanica chełmińskiego Kaspra Działyńskiego. Ponieważ jednak ślub Katarzyny (1692) dzieli od ślubu Jakuba 17 lat, należy zastanowić się,
czy Ubyszówna była również jego matką.
1
2
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jeszcze wówczas w dzierżawie) Ludwika miała otrzymać dodatkowo klejnoty
i szaty o ogólnej wartości 6 000 zł oraz pozostające po matce dobra w powiecie
grodzieńskim na wschodzie, z zabezpieczeniem praw do nich najmłodszej córki
Teof li. Zboiński zobowiązał się do zapisania przyszłej małżonce 50 000 tynfów,
czyli 30 000 zł na swych dobrach dziedzicznych3. Intercyza nie precyzowała dnia
ślubu, założyć zatem należy, że wesele odbyło się jeszcze tego samego lub raczej
następnego dnia. Natychmiast po sporządzeniu umowy Zboiński udał się do sądu
grodzkiego w Skarszewach gdzie złożył oświadczenie o zawartym kontrakcie
małżeńskim oraz zapisał przyszłej żonie obiecane 50 000 tynfów na swych dobrach dziedzicznych4.
Tuż po akcie weselnym 20 lipca małżonkowie Zboińscy poświadczyli, że kasztelan chełmiński, dopełniając postanowień kontraktu małżeńskiego, cedował na nich
posiadane starostwo nowskie. W zamian za cesję zobowiązali się przekazać ojcu
„krownię” — oborę — i zezwolili na wypas inwentarza na gruntach starostwa5. Of cjalna zgoda królewska na odstąpienie starostwa została wystawiona 30 października 1709 roku6.
Rok po ślubie Ludwiki zmarł jej ojciec Stanisław Aleksander Konopacki,
co otworzyło zupełnie nowy rozdział w stosunkach rodzinnych — spory i procesy
o spadek. Chętnych na schedę po ostatnim z męskich przedstawicieli rodu było wielu. Z najbliższej rodziny była to siostra — Teresa Magdalena Kruszyńska, z nieco
dalszej — Kretkowscy, upominający się o spadek po Guldensternach oraz Marianna
Wielowieyska, ostatnia żona kasztelana. Już z początkiem 1711 roku, w styczniu,
Zboińscy ustanawiali plenipotentów do prowadzenia ich spraw w trybunale piotrkowskim7, w marcu byli pozywani na trybunał od Kruszyńskich8, a w grudniu sami
pozywali tychże do Piotrkowa o zajęcie Konopatu i Drozdowa9.
Ta faza sporów zakończyła się we wrześniu 1712 roku podziałem dóbr między
siostrami — córkami — Stanisława Aleksandra. Do ugody doszło 19 tego miesiąca
na zamku w Nowem, znajdującym się już w rękach Zboińskich. Na jej mocy Ludwice z dóbr dziedzicznych po ojcu przypadły Konopat Polski z pałacem i z Wyrwą
oraz Drozdowo — o łącznej wartości 60 000 zł10.
Podział nie załatwił ostatecznie spraw spadkowych. Do kolejnej ugody między
siostrami miało dojść w Malborku w maju 1713 roku11, jednak już we wrześniu
APTor, ASczan 24, s. 153–154, 167–168.
Tamże, s. 155. Ekstrakt z ksiąg grodzkich skarszewskich nosi znamiona sporządzonego w pośpiechu, co świadczy, że Zboińskiemu mocno spieszyło się do sf nalizowania umowy.
5
APTor, ASczan 39, s. 7–8.
6
Czaplewski, Senatorowie, s. 145. Nadanie dla Zboińskich ponowione zostało 7 czerwca 1710 roku,
po śmierci Konopackiego.
7
APByd, AmN 88, s. 147–148.
8
APTor, ASczan 37, s. 21–31.
9
APTor, ASczan 39, s. 19–22.
10
APTor, ASczan 36, s. 55.
11
APTor, ASczan 230, s. 183–183. Umowa znana jest tylko z kopii lub wersji wstępnej, która nie ma
uwierzytelnień. Nie wiadomo, czy ostatecznie doszła do skutku.
3
4

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

234

Rodzina

Zboińscy ponownie pozywali Kruszyńskich, tym razem przed trybunał lubelski12.
Przepychanki trwały kolejne dwa lata i zostały uwieńczone kolejnym podziałem
w maju 1715 roku, tym razem czynionym pod przymusem sądowym. Dokonano
dokładnego rozgraniczenia dóbr Konopackich, wytyczając granice między Konopatem Polskim i Niemieckim oraz innymi wsiami. W podziale tym Ludwice
przypadł Konopat Niemiecki, Skarszewo i Kozłowo13. Nawet ta ostatnia ugoda nie
załatwiła ostatecznie wszystkich sporów między siostrami, choć kolejne odżywały
już z mniejszą częstotliwością. W tym czasie o sumy spadkowe upominali się również rozmaici wierzyciele. Od przynajmniej 1720 roku siostry były nękane przez
Konstancję z Ostromieckich Demińską (Dębińską), występującą w imieniu również swego rodzeństwa o Kucborowo w powiecie tczewskim14. O sumy na tych dobrach w 1724 roku upomnieli się również Konstancja z Myszkowskich Krupocka
z dziećmi i po ugodzie udało jej się wydobyć po 500 zł od każdej z sióstr15. Jeszcze
w 1651 roku z pretensjami o długi po Stanisławie Aleksandrze występowali Michał Leski, chorąży i wicewojewoda chełmiński, oraz Aleksander Wybicki, pisarz
grodzki kiszporski16.
Z chwilą wygaśnięcia sporów o sukcesję konopacką ze źródeł znika również
Ludwika, która przestała być stroną w procesach sądowych. Przy kolejnych aktach
był odnotowywany już wyłącznie jej małżonek, który w tym czasie zaczął powoli
piąć się w urzędach ziemskich dobrzyńskich i pruskich. Od 1713 roku był podkomorzym dobrzyńskim17. Na kolejny awans czekał aż 26 lat. W 1738 roku awansował
na urząd senatorski kasztelana dobrzyńskiego18, by ostatecznie w 1748 roku zostać
kasztelanem elbląskim19.
Z małżeństwa Ludwiki z Jakubem Zboińskim urodziło się sześciu synów: Józef,
starosta nowski, szambelan Augusta III, Michał, generał, Kazimierz, pułkownik
wojsk saskich, Stanisław, kustosz katedry kujawskiej, Ignacy, kasztelan dobrzyński
i Antoni oraz trzy córki: Konstancja 1v. Garczyńska, 2v. Głębocka, Magdalena Żurawską i Franciszka Zakrzewska20.
Ludwika Konopacka, ostatnia z rodu, zmarła w Nowem 20 lipca 1755 roku21.
Przeżyła męża zaledwie o dwa dni22. Oboje zostali pochowani w kaplicy rodzinnej
Konopackich w kościele bernardyńskim w Nowem. Kronika klasztorna odnotowała
pod 1755 rokiem:
APByd, AmN 88, s. 196–197.
APTor, ASczan 37, s. 137–142; APTor, ASczan 38, s. 131–132; 135–137.
14
APTor, ASczan 44, s. 1–14.
15
APTor, ASczan 36, s. 67–68.
16
ADPelp, Varia, V–6 (księgi ławnicze Świecia), t. 3, k. 152.
17
UKuj, nr 1564.
18
UKuj, nr 1445.
19
UPKr, nr 402.
20
Niesiecki, Herbarz, 10, s. 125–126.
21
Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, S–no–1, k. 6v; TD — 998 (Kuryer Polski)
1755.
22
Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, S–no–1, k. 6v; UPKr, nr 402.
12
13
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Illustrissima Ludowica de Konopackich Zboinska, castelana elbigensis, conventus
nostri Mater solertissima. Pauperum refugium infirmotum auxiliatrex e hac vita
decessit. Sepulta est in ecclesia nostra in sepulchro konopatciorum in capella propria Im: C.R.U.

VIII.3 Teofila z Konopatu i Rynkówki (* ok. 1690 — † 6 IX 1733),
ż. Ignacego Czapskiego
Teofila była najmłodszą córką kasztelana chełmińskiego Stanisława Aleksandra
i Barbary z Kryszpinów Kirszenszteinówny. Nic nie wiadomo o dacie jej narodzin.
Z pewnością nastąpiły po 1687 roku, czyli po urodzeniu starszej siostry Ludwiki.
Po raz pierwszy była wzmiankowana w 1709 roku przy okazji sporządzania
intercyzy ślubnej jej siostry Ludwiki. Intercyza zawierała specjalną klauzulę zabezpieczającą prawa Teofili do spadku po jej matce i do dóbr znajdujących się
na Kresach1.
Ponownie spotykamy ją już po śmierci ojca, gdy została wymieniona w pozwie
na trybunał z początku 1711 roku, wystawionym przez Waleriana Kruszyńskiego,
kasztelana gdańskiego, i jego żonę Teresę z Konopackich przeciwko Władysławowi
Kretkowskiemu synowi Stanisława, Jakubowi Zboińskiemu i jego żonie Ludwice
z Konopackich i właśnie Teofili o spadek po Stanisławie Aleksandrze Konopackim2.
Ponieważ pozew wystawiła najstarsza z córek Stanisława, możemy przypuszczać,
że Teofila znajdowała się wówczas pod opieką Zboińskich, być może przebywając
przy nich w dobrach. Potwierdza to również kolejny pozew z listopada tego roku,
wystawiony tym razem przez Jakuba i Ludwikę Zboińskich oraz właśnie Teofilę
przeciwko Kruszyńskim, także w sprawach spadkowych3. W toczonych wówczas
procesach Kruszyńskich i Zboińskich o nadwątloną co prawda, lecz jednak fortunę
zmarłego w 1710 roku kasztelana chełmińskiego Teofila była tylko biernym figurantem, mającym jednak prawa do spadku po ojcu.
Procesy przed trybunałem piotrkowskim ciągnęły się do 1712 roku, a w drugiej
połowie tego roku strony zawarły między sobą ugodę. 19 września doszło do zjazdu w Nowem i podziału nieruchomości między trzy siostry w obecności świadków
każdej ze stron. Teofili przypadły dobra rynkowskie o wartości 70 000 zł, musiała
jednak spłacić jeszcze dług należny bernardynom nowskim wynoszący 10 000 zł4.
Ciekawostką jest fakt, że jej interesy w tym podziale zabezpieczał kasztelan elbląski
Jan Chryzostom Czapski, ojciec jej przyszłego męża. On też reprezentował Teofilę
w maju 1713 roku w Malborku podczas zawieranej między siostrami kolejnej ugody5

1
2
3
4
5

APTor, ASczan 24, s. 167–168.
APTor, ASczan 37, s. 21–31.
APTor, ASczan 39, s. 19–22.
APTor, ASczan 36, s. 55.
APTor, ASczan 230, s. 183–185.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

236

Rodzina

i przy następnym podziale w maju 1715 roku w Konopacie6. Być może trwały już
pertraktacje i rozmowy w sprawie ślubu, a może nawet najmłodsza z córek Stanisława Aleksandra mieszkała w dobrach przyszłego teścia. Sama majątkiem rynkowskim nie mogła przecież zarządzać.
Ustanowione podziały nie zakończyły procesów sióstr o majątek. W zasadzie
spory nadal toczyli między sobą Kruszyńscy ze Zboińskimi, jednak i Teof la przy tej
okazji pozywana była przed sądy7. Do kolejnej ugody doszło 20 grudnia 1715 roku
w Konopacie, jednak ta była o tyle istotna, że jedna z umów była tylko dwustronna,
zawarta między siostrami Teresą i Teof lą. Teresa, dłużna siostrze za klejnoty i nie
mogąc tego długu uregulować, przejęła na siebie zobowiązania ciążące na dobrach
Teof li na łączną kwotę 2 193 zł8. Podczas tego zjazdu pieczę nad najmłodszą z Konopackich sprawował ksiądz Walenty Czapski, scholastyk poznański i proboszcz
świecki i sartawski.
Pozostawanie pod stałą opieką Czapskich doprowadziło w końcu do małżeństwa
Teof li z jednym z nich. Zanim do tego doszło, 3 lutego 1716 roku w Nawrze sporządzona została intercyza ślubna. Konopacką tym razem reprezentowała rodzina —
starsza siostra Teresa Magdalena wraz z mężem, kasztelanem gdańskim Walerianem
Kruszyńskim. Kandydatem na męża był Ignacy Czapski, kasztelanic elbląski, pułkownik JKMci, syn jej dotychczasowego wieloletniego opiekuna. Termin wesela
został ustalony na 25 lutego. Teof la miała wnieść w posagu przypadłe jej w podziale dobra rynkowskie oraz wynikłe z podziału kosztowności, pan młody natomiast
obiecywał zapisać żonie 12 000 zł9. Ponieważ nie ma na ten temat żadnych innych
wzmianek, nie ma też powodu przypuszczać, że kontrakt nie został dopełniony.
Po ślubie Czapscy zajęli prawdopodobnie Rynkówkę na swą główną siedzibę
i tu stale rezydowali. Zapewne z ich inicjatywy powstała w dworze rynkowskim kaplica, a biskup Antoni Ostrowski wyraził zgodę na odprawianie w niej mszy przez
trzy lata. Kaplica posiadała relikwie, a wśród nich głowę św. Felicity. Zasłynęła też
wkrótce cudownym obrazem — kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej — za
którego przyczyną Ignacemu i Teof li objawiała się Matka Boska, dopominając się
o przeniesienie obrazu do kościoła paraf alnego w Lalkowach10.
Czapski przy protekcji rodziny zaczął też piąć się po szczeblach kariery urzędniczej. W 1717 roku został chorążym malborskim, w 1720 roku awansował na miecznika ziem pruskich, by ostatecznie w 1737 roku zostać kasztelanem gdańskim11.
Tego ostatniego urzędu małżonka Teof la jednak nie doczekała.
Nawet po ślubie Teof li od czasu do czasu trwały spory sióstr i ich mężów
o spadek, chociaż z różną intensywnością. W wielu wypadkach inspiratorką tych
APTor, ASczan 37, s. 137–142; APTor, ASczan 38, s. 131–132; 135–137.
APTor, ASczan 37, s. 133–136; APTor, ASczan 39, s. 237–239.
8
APTor, ASczan 38, s. 139.
9
APTor, ASczan 450, s. 17–18.
10
J. Fankidejski, Utracone kościoły i kaplice w dzisiejszej dyecezyi chełmińskiej, podług urzędowych
akt kościelnych, Pelplin 1880, s. 267–268.
11
UPKr, nr 443, 478, 963.
6
7
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procesów była najstarsza z sióstr Teresa Magdalena. Siostry wzywane były na trybunał w 1722 i nawet jeszcze w 1731 roku, czyli na dwa lata przed śmiercią Teof li12.
Czasem jednak siostry musiały występować wspólnie jako sukcesorki swego ojca
Stanisława Aleksandra w procesach wytaczanych im przez rozmaitych wierzycieli.
Jeden z takich procesów zakończył się ugodą w 1724 roku z Konstancją z Myszkowskich Krupocką, wdową po Macieju Krupockim i jej krewnymi o zastawione
na Kucborowie sumy. Siostry podzieliły się wówczas solidarnie obowiązkiem spłaty
zadłużenia po 500 zł każda13.
Teof la z całą pewnością nie miała takiej charyzmy i charakteru jak jej starsza siostra Teresa. Nie aspirowała więc również do aktywnego udziału w życiu gospodarczym, jak większość ówczesnych kobiet składając prowadzenie interesów
na barki męża. Trudno zatem dziś uchwycić ją w zachowanych źródłach.
Z małżeństwa z Ignacym Czapskim urodziła sześcioro dzieci; córki: Ludwikę, późniejszą żonę Jerzego Niewieścińskiego i potem Antoniego Dworzańskiego,
Annę, późniejszą żonę Teodora Pawłowskiego i Barbarę, oraz synów: Józefa, kasztelana elbląskiego, Antoniego Michała, podkomorzego chełmińskiego oraz Franciszka Stanisława Kostkę, wojewodę chełmińskiego14.
Teof la zmarła 6 IX 1733 roku w Rynkówce15. Kronika bernardynów nowskich
odnotowała16:
Perillustris Magnif ca Domina Domina Theophila de Domo Konopatciana ultima
natu Czapska, mater horum liberorum et charissima consors praenominati Perillustris Magnif ci Domini Ignatii Czapski, ensiferi terrarum prussiae. Haec vera mater
pauperum fuit, tam religiosorum quam subditorum et benefactrix conventus nostri
singularissima. Obiit anno Domini 1733, die 6. 7bris.

Powyżej tej zapiski w kronice znajduje się jeszcze lakoniczna adnotacja o potomkach Ignacego i Teof li z Konopackich Czapskich: Stanisławie, Katarzynie
i Magdalenie17. Co prawda nie ma tu ani daty, ani informacji o zgonie, należy jednak
przypuszczać, że były to kolejne dzieci tej pary, zmarłe zapewne w dzieciństwie,
być może jeszcze przed zgonem Teof li.
Jej pamięci poświęcony został druk — panegiryk — opublikowany niedługo
po jej śmierci w 1734 roku, będący zbiorem wierszy w języku niemieckim:
Herbowny księżyc smiertelną umbrą w samey pełni lat y rozlicznych cnot zaćmiony
w osobie Theophili z Konopackich Czapskiey Miecznikowey ziem. Prusk.

12
13
14
15
16
17

APTor, ASczan 39, s. 253–256; APTor, ASczan 51, s. 1–4.
APTor, ASczan 36, s. 67–68.
Niesiecki, Herbarz, 3, s. 181, 183.
ADPelp, rkp. 310, k. 20.
Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, S–no–1, k. 6.
Tamże.
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VIII.4 Elżbieta z Konopatu i Rynkówki (? — † 24 III 1705)
Elżbieta, córka Stanisława Aleksandra Konopackiego, kasztelana chełmińskiego,
znana jest tylko z jednej zapiski. Informację o jej istnieniu przekazała kronika
bernardynów w Nowem, odnotowując datę jej śmierci. Nie podała jednak imienia
matki. Mało prawdopodobne, by była nią Katarzyna Lukrecja Guldenstern, gdyż
w chwili śmierci Elżbieta miałaby już około 25 lat i podobnie jak jej siostra Teresa Magdalena niejednokrotnie byłaby odnotowana w innych źródłach. Wszystko
zatem na to wskazuje, że była kolejną córką Barbary z Kryszpinów Kirszensteinówny. Ponieważ matka ciągle jeszcze żyła, nie było podstaw, by wspominać o jej
córkach.
Zgodnie z lakoniczną treścią zapiski kronikarskiej umarła panną 24 marca
1705 roku1.

1

Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, S–no–1, k. 5v.

Linia na Mirakowie
V.10 Achacy z Mirakowa (* ok. 1550 — † 11 XI 1599)
Achacy Konopacki nie był znany żadnym herbarzom. Nie wspominają o nim Dachnowski, Niesiecki ani Boniecki. W wypadku Dachnowskiego jest to o tyle dziwne,
że kilka lat spędził w Chełmży, odległej zaledwie o kilka kilometrów od Grzywny,
gdzie do dziś znajduje się epitaf um Konopackiego.
Niewątpliwie był on najstarszym synem Łukasza i Heleny Cemówny. Imię
swoje, niespotykane do tej pory w rodzinie, zawdzięcza dziadkowi ze strony matki — wojewodzie malborskiemu Achacemu Cemie lub swemu wujowi — również
Achacemu Cemie, wojewodzie pomorskiemu. Niewykluczone, że któryś z nich
mógł nawet trzymać pierworodnego Łukasza do chrztu.
Urodził się najwcześniej około 1550 roku, choć inskrypcja na jego epitaf um
sugerowałaby rok 1549. Jest to jednak mało prawdopodobne, gdyż dopiero pod koniec roku 1551 Łukasz — jego ojciec — otrzymał od matki prawa do dóbr. Zatem
niewiele przed tą datą stał się dopiero pełnoletni1. Co najwyżej nieco wcześniej,
niejako awansem, mógł wejść w związek małżeński z zabezpieczeniem otrzymania
majątku po dojściu do pełnoletności.
Achacy wzorem starszych braci stryjecznych młodość spędził na naukach i peregrynacjach. 24 maja 1569 roku, już jako prawie dwudziestolatek, wraz z młodszym bratem Jerzym wpisał się w metryce uniwersytetu w Wittenberdze pod mocno
1

APTor, AmCh 2, k. 174.
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zniekształconym nazwiskiem „a Kunobad”2. Raczej należy przypuszczać, że był
to już kolejny etap jego podróży, wcześniejsze miejsca pobytu jednak nie są znane.
Kierunek studiów mógł być zasugerowany przez chociażby wuja Fabiana Cemę,
który również odbywał tu studia w roku 1557.
Najstarszy z synów Łukasza nigdy nie podjął się działalności publicznej. Brak
jest jakichkolwiek śladów jego aktywności politycznej. Jako gospodarz w źródłach
pojawił się dopiero w 1579 roku, w momencie gdy rozpoczynał trzydziesty rok życia.
Pisał się wówczas z Mirakowa, a więc siedział w dobrach ojczystych i od około roku
1575, czyli od prawdopodobnego osiągnięcia pełnoletności, mógł nimi zarządzać.
Jego wystąpienie mogło wiązać się jednocześnie ze śmiercią matki, jednak potwierdzenie jej zgonu mamy dopiero w 1581 roku3. Pierwszą odnotowaną, samodzielną decyzją było nabycie w tymże 1579 roku części Kuczwał w ziemi chełmińskiej
od spadkobierców Jana Lipnickiego i zaciągnięcie na tę transakcję długu4. Do umowy wtrącił się jednak jego najmłodszy brat Fabian, który w imieniu pozostałych
braci również rościł sobie prawa do nabytych dóbr5. Sprawa nie miała kontynuacji
w aktach sądowych, została zatem załatwiona polubownie. Zresztą kolejne działania gospodarcze synowie Łukasza podejmowali już niemal wyłącznie wspólnie.
W maju 1580 roku wraz z matką stawili się (z wyjątkiem Jerzego) w Starogardzie podczas zjazdu rodzinnego i spisywania umowy między sukcesorami wojewody malborskiego Fabiana Cemy6.
Od roku 1581 były prowadzone rozmowy Konopackich w celu trwałego podziału majątku obu linii — na Konopacie i na Mirakowie. Synowie Jerzego w wyniku ruchu egzekucyjnego, w obliczu utraty niemal wszystkich dóbr, rozpaczliwie
szukali wyjścia z sytuacji. W nieporównywanie lepszym położeniu byli Konopaccy z Mirakowa. Do ostatecznych rozstrzygnięć doszło w czerwcu 1582, gdy linia
mirakowska całkowicie odstąpiła od praw do dóbr Konopackich po kasztelanie elbląskim Rafale, zatrzymując wyłącznie dobra w ziemi chełmińskiej i pozostając
jedynymi dziedzicami wsi Mirakowa, Grodna, Warszewic, Pluskowęsów i części
w Kuczwałach7.
Wkrótce potem doszło do umowy między synami Łukasza, w wyniku której
bracia rozdzielili majątek między siebie. Jeszcze w sierpniu tego roku Achacy, korygując umowę, swoje części w Kuczwałach i Przesmnie, przypadłe mu równym
działem, oddał młodszym braciom8, sam zapewne zadowalając się Mirakowem.
Mimo podziału majątku ojczystego dalsze kroki związanie z majątkami nadal czynione były razem. W 1583 roku ich wuj — wojewoda pomorski Krzysztof
Kostka obligował się do przekazania im dóbr Tanino, Wielewicz i Rogalin, leżących
2
H. Freytag, Die Preussen, s. 64; M. Pawlak, Studia uniwersyteckie, s. 85, przyp. 7. W przeciwieństwie do Freytaga Pawlak mylnie przypisał obu jako synów kasztelana chełmińskiego Jerzego.
3
APTor, AmT, Kat. II, IX–11, k. 180v–181v.
4
APTor, AmCh 3, s. 8–9; APTor, AmCh 4, s. 48–53.
5
APTor, AmCh 4, s. 53.
6
APGd, 524/5, s. 146–150.
7
APTor, AmCh 4, s. 155–160.
8
Tamże, s. 201.
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20. Epitaf um Achacego Konopackiego († 1599) w kościele paraf alnym w Grzywnie
pod Chełmżą
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w powiecie nakielskim9. Była to transakcja wiązana. W zamian Konopaccy skwitowali Kostkę z 5 500 zł10. W grodzie bydgoskim całą czwórkę reprezentowali Achacy i Fabian. Majątki te stały się wkrótce kością niezgody z wojewodą pomorskim i w końcu,
w 1585 roku, trzech z nich: Achacy, Fabian i Łukasz zdecydowali się przelać bratu
Jerzemu prawa do sum na tych dobrach, uwalniając się od dalszych procesów11.
Od śmierci matki — Heleny Cemy — Konopaccy znaleźli się również w kręgu spadkobierców fortuny tej rodziny. W 1581 ich ciotka Anna z Cemów, wdowa
po mieczniku ziemi chełmińskiej Szczęsnym Mełdzyńskim (von Alden), darowała
im (i dzieciom Barbary z Cemów Plemięckiej) kamienicę w Toruniu przy Św. Ducha12. Nabyli też prawa do spadku po zmarłym w 1580 roku wojewodzie malborskim
Fabianie Cemie13. Ponieważ w kolejce do majątku ustawiło się łącznie około 20 osób,
ostatecznie zadowolili się sumami pieniężnymi, które otrzymali w 1586 roku14.
Achacy ożenił się z Katarzyną Szorc, córką Jana — starosty kiszewskiego
i Anny Raby. Data ślubu nie jest znana, w zasadzie o samym fakcie ożenku Achacego wspomina tylko jedna zapiska źródłowa z lipca 1594 roku, sporządzona przy
okazji jego rozliczeń ze szwagrami po śmierci małżonki. Z niej dowiadujemy się,
że prócz majętności własnych wraz z ręką Anny nabył prawa do 24 włók w Pawłowie w powiecie tczewskim oraz do dóbr Szramy i Workusz w starostwie prabuckim
Księstwa Pruskiego, których zrzekł się na rzecz szwagrów Jana — starosty kiszewskiego i Franciszka Szorców po otrzymaniu zadośćuczynienia15.
Achacy zmarł — jak głosi inskrypcja — na podagrę 11 listopada 1599 roku,
w wieku 50 lat.
W kościele paraf alnym w Grzywnie pod Chełmżą, wewnątrz, na ścianie północnej, znajduje się jego kamienne epitaf um z płaskorzeźbą klęczącego przed
krucyf ksem rycerza w zbroi ze zdjętym hełmem i rękawicami. Epitaf um zostało
ufundowane przez jego braci. Poniżej płaskorzeźby znajduje się wycięta w marmurze inskrypcja16:
VANITAS VANITATUM ET OMNIA VANITAS
GENEROSUS ACHACIUS KONOPACZKY MAGNO MORBO PODAGRI
COLABORANS OBYT ANNO DO[MIN]I 1599 AETATIS SUAE 50 IPSA DIE
SANCTI MARTINI CUI SUBSEQUUNTUR FRATRES IPSIUS GEORGIUS,
APPoz, BydGr 11, k. 207v–210. Wielewicz i Rogalino nabył Kostka kilka lat wcześniej, w 1576 r.,
od Jana Przepałkowskiego: APPor, NakłoGr 6, k. 207.
10
Tamże, k. 210–212.
11
APPoz, BydGr 13, k. 117.
12
APTor, AmT, Kat. II, IX–11, k. 180v–181v.
13
APGd, 524/5, s. 146–150.
14
APTor, AmCh 3, s. 467–469; APGd, 524/5, s. 137.
15
APTor, AmCh 4, s. 655–657. Szramy i Workusz to niewątpliwie Szramowo i Orkusz, leżące na północny zachód od Prabut, położone nad jeziorem Orkusz, dziś pow. kwidzyński.
16
Wzmiankuje o tym również Katalog zabytków sztuki w Polsce, KSZP 16, s. 40 oraz M. Smoliński,
Willem i Abraham van der Blocke, s. 92–99. Ten ostatni przytacza również treść inskrypcji, a także
dokonuje głębszej analizy artystycznej epitaf um. Sugeruje jednocześnie, że to epitaf um, podobnie jak
i inne Konopackich, zostało stworzone przez gdańskiego artystę rzeźbiarza Abrahama van der Blocke.
9
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LUCAS ET FABIANUS, ET OMNES TOT QUOD SUNT IN UNIVERSO
MUNDO.
REQUIESCANT IN PACE.
OMNES SUBSEQUIMINI . ALLE MIR NACH . WSISCY ZA MNĄ

V.11 Jerzy z Kuczwał (* ok. 1552 — † po 30 VIII 1618 przed 1620)
Jerzy był drugim z kolei synem Łukasza i Heleny z Cemów. Zakładając, że starszy brat
urodził się około 1550 roku, daty jego narodzin należałoby oczekiwać gdzieś około roku
1552 lub nieco później. Po raz pierwszy w źródłach był wzmiankowany w 1569 roku
przy okazji wpisu w metryce uniwersytetu w Wittenberdze podczas peregrynacji wraz
ze starszym bratem Achacym1. Jerzy mógłby mieć wówczas najwyżej 17 lat.
Kolejne wzmianki o Jerzym pochodzą dopiero z lat 80. Od 1581 roku do 1586
występował wielokrotnie wspólnie z braćmi przy okazji rozmaitych transakcji i zatargów2. Inaczej jednak jak pozostali bracia, przejawiał również samodzielną aktywność. Nie było go w maju 1580 roku w Starogardzie na zjeździe rodzinnym podczas
spisywania umowy między sukcesorami wojewody malborskiego Fabiana Cemy.
Dziedziców na Mirakowie reprezentowali pozostali bracia oraz wdowa po Łukaszu — Helena z Cemów3. W marcu 1585 roku zgodził się przyjąć na siebie od braci
zobowiązania i prowadzenie procesów w sprawie dóbr Tanino, Wielewice Wielkie
i Rogalino w powiecie nakielskim, będące od kilku lat kością niezgody między
panami na Mirakowie i ich wujem, wojewodą pomorskim Krzysztofem Kostką4.
W międzyczasie mediował w sprawie między kanonikiem chełmińskim Bartoszem
Plemięckim, a Marcinem Kamińskim5. Przy okazji tego oświadczenia odnotowana
została ówczesna siedziba Jerzego — Grodno — jedna z posiadłości dziedzicznych
linii mirakowskiej Konopackich. Również z Grodna pisał się w czerwcu roku następnego, gdy kwitował Aleksego Pieczewskiego z 300 zł6.
W 1599 roku Szczęsny i Michał Kobrzyńscy synowie i spadkobiercy zmarłego Bartosza Kobrzyńskiego wypełniając ostatnią wolę ojca erygowali i postanowili
zbudować przykościelny szpital w Grzywnie. Jednocześnie wyznaczyli na opiekunów szpitala sołtysa grzywińskiego Adama Markowskiego oraz właśnie Jerzego
Konopackiego, który w międzyczasie osiadł w Kuczwałach7. Obaj przyjęli na siebie
powierzoną funkcję i jako prowizorzy szpitala w 1606 roku ściągali od burmistrza
i rajców chełmżyńskich 300 zł zapisanego długu8.
1
2
3
4
5
6
7
8

H. Freytag, Die Preussen..., s. 64; Pawlak, Studia uniwersyteckie..., s. 85, przyp. 7.
Patrz Część druga, rozdz. Polityka majątkowa.
APGd, 524/5, s. 146–150.
APPoz, BydGr 13, k. 117.
APTor, AmCh 3, s. 535–536.
Tamże, s. 598–599.
APTor, AmCh 5, s. 297.
APTor, AmCh 6, s. 803.
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V.11 Jerzy z Kuczwał

Wszystkie dotychczasowe wzmianki świadczą, że mimo iż Jerzy nie prowadził działalności publicznej i nie zajmował się polityką, był osobą powszechnie
szanowaną w okolicy. Był również osobą dość majętną, skoro okoliczna szlachta zwracała się do niego z prośbami o pożyczki, również pod zastaw. Zdaje się,
że Konopacki uczynił z tego jedno ze źródeł swoich dochodów. W 1600 roku małżonkowie Marcin i Gertruda z Brąchnowskich Skurgiewscy pożyczyli od niego
600 złotych lokując je na Brąchnówku i Browinie9. Dwa lata później doszło do podobnej transakcji z Bartłomiejem Ostromieckim synem Szymona ławnika ziemskiego chełmińskiego, któremu pożyczył 2 500 zł pod zastaw Nawry10. Tym razem
kwota pożyczki była na tyle duża, że Konopacki od razu zajął posiadłość, by z jej
dochodów odzyskać pożyczoną sumę11. Obie transakcje odbyły się już po śmierci
starszego brata Achacego, który dotychczas rezydował w Mirakowie. Prawdopodobnym jest, że po śmierci brata Jerzy zajął jego posiadłość, gdyż w obu aktach
pisał się z Mirakowa, jednak kolejna wzmianka, już z 1606 roku ponownie mówi
o nim jako dziedzicu Kuczwał12. W aktach z ziemi chełmińskiej spotykamy Jerzego jeszcze tylko w 1609 roku, gdy spisywał ugodę z kapitułą chełmińską o korzystanie z jeziora pluskowęskiego13. Można byłoby przypuszczać, że niedługo po tym
terminie zmarł, jednak potwierdzenie jego śmierci pochodzi dopiero z 1620 roku14.
Wszystko na to wskazuje, iż jednak przeniósł się na jakiś czas do województwa
malborskiego trzymając jedną z dawnych posiadłości Cemów — prawdopodobnie Rychendryzy. W Archiwum głównym Akt Dawnych w Warszawie zachował
się list do Jana Jerzego Radziwiłła pisany z Rychendryz właśnie, z 30 sierpnia
1618 roku podpisany przez Jerzego Konopackiego starszego15. Z trzech ówcześnie
żyjących, rzeczywiście ten — syn Łukasza i Heleny z Cemów — był najstarszy,
jako jedyny też był przez matkę spokrewniony z Cemami i Radziwiłłami. W liście
wyłuszczał Konopacki swój status prawny do jakiś posiadłości dziedzicznych starosty kiszporskiego. Niechybnie chodziło tu o chorego umysłowo Achacego Cemę,
nad którym sprawowali kuratelę krewni — Radziwiłłowie i Działyńscy. Z treści
wynika, że wojewoda brzeski (Michał Działyński, szwagier Achacego Cemy) puścił mu w dzierżawę posiadłości Cemy, dla spłacenia długów zaciągniętych przez
starostę kiszporskiego. O transakcji nie wiedział Radziwiłł i podważył prawo Konopackiego do tych dóbr. Zirytowany sytuacją Konopacki w dość ostrych słowach
dał odpowiedź księciu: „[...] Ja te dobra na instancję WXM puścić gotów, bo mam
z łaski Bożej swoich dosyć, jednak gdy się moje wróci, albo je sobie wytrzymam
ustąpić gotowem [....]”16.
APTor, AmCh 5, s. 480–484.
APTor, AmCh 6, s. 247–250.
11
Tamże, s. 251.
12
APTor, AmCh 6, s. 803.
13
APTor, AmCh 8, s. 351.
14
APGd, 3/1, s. 125.
15
AGAD, AR, Dz. 5, 7137, s. 10.
16
Tamże.
9
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Jak z powyższego fragmentu widać, Jerzy nie zrezygnował z posiadłości w ziemi chełmińskiej, z Mirakowa jednak ustąpił, gdyż już w 1615 roku młodszy z braci
zaczął się tytułować panem tych dóbr.
Jerzy nigdy się nie ożenił i nie pozostawił po sobie potomstwa. W świetle powyższego listu należy uznać, że zmarł gdzieś między II połową 1618, a 1620 rokiem. Jedynym zdaje się spadkobiercą i głównym dziedzicem dóbr był właśnie
Łukasz, mimo, że inny z braci — Fabian — nadal żył.
Być może to o nim wspominał cytowany przez Niesieckiego Szymon Starowolski, „że żył za czasów tego Króla [Zygmunta III — przyp. W.N.], że przez trzydzieści lat w trumnie w której się kazał po śmierci pochować, z szat się wyzuwszy
sypiał, i owszem bezsenny leżąc, ustawiczną się na śmierć ref exyą w świątobliwe
życie wprawiał”17.
Przypuszczenia Niesieckiego wskazującego akurat tego Jerzego (w rodzinie
Konopackich imię to było bardzo popularne i nosiło je aż siedmiu przedstawicieli
rodu) może być prawdopodobne, gdyż za czasów króla Zygmunta było ich ledwie
trzech, ale tylko dziedzic z Kuczwał i Pluskowęsów pozostawał w stanie bezżennym, co mogło generować tak ekscentryczne zachowania.
Według Dachnowskiego Jerzy miał zostać pochowany w Dzierzgoniu18 w województwie malborskim, co sugerowałoby, że na dzierżawie dóbr Cemów siedział
aż do śmierci. Żaden z braci nie zdecydował się na sprowadzenie ciała do leżącej
blisko ich posiadłości Grzywny lub Chełmży.

17
18

Niesiecki, Herbarz, 5, s. 210.
Dachnowski, Herbarz, s. 69.

V.12 Łukasz II z Mirakowa i Kuczwał († przed 18 III 1627)
Łukasz był trzecim w kolejności synem Łukasza (starszego) i Heleny z Cemów. Nie
ma najmniejszych śladów o etapach jego edukacji, tak na szczeblu gimnazjalnym,
jak i uniwersyteckim, byłoby jednak dziwne, że jako jedyny z czwórki braci nie
zdobył wykształcenia. Z drugiej strony nie znamy też żadnego aktu sporządzonego
bądź podpisanego samodzielnie przez Łukasza. Jest bardzo prawdopodobne, że nie
posiadał nawet swej własnej pieczęci. Podczas zjazdu sukcesorów po zmarłym wojewodzie malborskim Fabianie Cemie w maju 1580 roku nie podpisał się i nie przystawił pieczęci, mimo że uczynili to jego pozostali bracia: Achacy i najmłodszy Fabian
(Jerzy nie był obecny)1. Była to jednocześnie najstarsza wzmianka źródłowa o nim.
Po raz kolejny w źródłach pojawił się w roku 1581, gdy w styczniu tego roku
mieszczanie toruńscy skarżyli się na braci — synów Łukasza Konopackiego — przed

1

APGd, 524/5, s. 146–150.
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V.12 Łukasz II z Mirakowa i Kuczwał

wojewodą o wyrąb boru kiełbasińskiego2. Jeszcze w tym samym roku spotykamy
go przy okazji przekazania przez wojewodę pomorskiego Krzysztofa Kostkę i jego
dzieci potomkom Łukasza Konopackiego praw do dóbr po zmarłym Rafale Konopackim3. Od tego czasu przez kolejne pięć lat, do 1586 roku, występował wyłącznie
w towarzystwie pozostałych braci. Po tym okresie Łukasz na następne dziesięć lat
zniknął ze źródeł i pojawił się dopiero w 1597 roku, z całą pewnością pełnoletni
i do tego również żonaty. Czy miał już wydzielony majątek w postaci dóbr z części mirakowskiej, nie wiadomo. W głównych dobrach na pewno siedział najstarszy
Achacy. Najmłodszy właśnie rozpoczynał karierę duchowną oraz peregrynacje. Czy
„średni” bracia podzielili się pozostałą częścią, wydaje się mało prawdopodobne.
Sytuacja nie uległa zmianie nawet wraz ze śmiercią Achacego w roku 1599.
Wszystko na to wskazuje, że majątek, może nawet w całości, przejął drugi pod względem starszeństwa — Jerzy. Co prawda w tymże 1599 roku Jerzy pisał się z Kuczwał4,
jednak kolejne wzmianki nazywają go panem na Mirakowie. Gdzie rezydował Łukasz — nie wiadomo. W przeciwieństwie do swego starszego brata unikał rozgłosu.
Nie brał udziału w życiu publicznym, nie toczył sporów z sąsiadami, nawet nie zawierał transakcji. W aktach był odnotowywany niezwykle rzadko i odnosi się wrażenie,
że czynności te podejmował wręcz z konieczności i nawet nie z własnej inicjatywy.
W 1602 roku spłacił ratę długu zaciągniętego u podkomorzego pomorskiego Jana
Oleskiego z Ostrowitego. Nie znamy samej daty i powodu wzięcia pożyczki, choć
pożyczana suma — 2 000 zł — była rzeczywiście spora5. Nie zaktywowała go nawet
śmierć kolejnego z braci — Jerzego, który zmarł gdzieś po roku 1609.
Kolejne zapiski pochodzą dopiero z 1615 roku i powstały przy okazji rozliczeń
ze starostą kościerskim Dymitrem Wejherem, swym szwagrem. W tym czasie obaj
byli już wdowcami i starali się uregulować sprawy spadkowe po żonach, siostrach
Konarskich. Wejher zdecydował się wypłacić Konopackiemu i jego spadkobiercom
5 000 zł w dwóch ratach6, za co Łukasz wraz z dziećmi odstąpili od prawa do spadku po Gertrudzie Konarskiej, zmarłej żonie Wejhera, szwagierce Łukasza i ciotce
jego dzieci7. Po raz pierwszy Łukasz był wówczas wzmiankowany jako dziedzic
Mirakowa. Nieporozumienia między szwagrami nastąpiły w styczniu roku następnego, gdy nie wpłynęła jedna z obiecanych rat, co skutkowało protestacją Konopackiego8. Pociągnęło to za sobą reperkusje ze strony Wejhera. W czerwcu 1616 roku
oskarżył Konopackiego o niespłacenie pożyczonych w lipcu 1615 roku 3 000 zł9.
Ostatecznie sprawa rozeszła się chyba po kościach, gdyż nie udało się odnaleźć jej
kontynuacji w aktach.
APTor, AmCh 3, s. 87.
APTor, AmT, Kat. II, IX–11, k. 114v.
4
APTor, AmCh 5, s. 297.
5
APByd, AmN 44, s. 233. Być może chodziło o długi jeszcze sprzed dwudziestu lat związane z zapisami jego ciotki Zof i z Konopackich Oleskiej.
6
APByd, AmN 49, s. 295–296.
7
Tamże, s. 296–298.
8
Tamże, s. 388–389.
9
Tamże, s. 491–493.
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Dalsze zapiski źródłowe wspominają Łukasza również przy okazji rozmaitych
sporów i procesów. W 1622 roku przeciw niemu wystąpił starosta kiszporski (dzierzgoński) Achacy Cema, oskarżając Konopackiego o przejęcie jego dwóch poddanych
z Poliksów wraz z całym dobytkiem10. Sprawa przeciągnęła się do roku następnego,
jednak nieznane jest jej rozstrzygnięcie11. Być może takowego nie było, gdyż ostatnie wzmianki o Cemie pochodzą z czerwca 1624 roku12, a z całą pewnością nie żył
już w roku następnym13. Czy toczony proces miał jakieś realne podstawy, trudno
dziś orzec. Unikający kłopotów Łukasz mógł przez przypadek przyjąć do siebie
poddanych, nie znając ich pochodzenia. Jednocześnie toczący wówczas liczne procesy starosta kiszporski mógł znaleźć pretekst do wszczęcia kolejnego, wydawać
by się mogło, łatwego procesu ze spokojnym sąsiadem.
Wraz z toczącym się sporem z Achacym Cemą na rodzimym podwórku prowadził Konopacki procesy i spory z kapitułą chełmińską o prawo połowów na jeziorze
pluskowęskim. Historia sporów z kapitułą o czerpanie korzyści z jeziora sięga jeszcze kilkudziesięciu lat wstecz, i rozpoczęła się prawdopodobnie w 1582 roku od zabójstwa przy jeziorze poddanego braci Konopackich przez poddanych kapituły14.
Zakończyły się one polubownie w 1623 roku wzajemnymi kwitacjami obu stron15.
Całkiem możliwe, że pod koniec życia popadł Łukasz w jakieś kłopoty f nansowe.
W sprawie niespłaconych długów pozywał go w roku 1623 Wawrzyniec Zęgwirski16,
a w roku kolejnym podobny proces miał z Trzebuchowskim. Na potrzeby tego procesu
powoływał specjalnego plenipotenta do reprezentowania go przed sądami17.
Zapewne przed 1595 rokiem poślubił Annę Konarską, córkę wybitnego dyplomaty i komisarza morskiego Krzysztofa i Katarzyny Loki18 i jako jedyny z braci
pozostawił po sobie potomstwo. Ze związku tego zrodziło się czworo dzieci. Byli
to synowie Krzysztof i Adam, oraz nieznane Dachnowskiemu i Niesieckiemu córki
Justyna i Zof a. Anna Konarska zmarła w 1615 roku19.
Według Dachnowskiego Łukasz zmarł w 1627 roku i został pochowany w nieistniejącym dziś kościele dominikańskim św. Mikołaja w Toruniu20. Data śmierci
znajduje potwierdzenie w źródłach, gdyż 18 marca tego roku dzieci Łukasza załatwiały między sobą sprawy spadkowe po zmarłych rodzicach21.
APGd, 3/1, s. 125.
Tamże, s. 200, 248.
12
APGd, 524/6, s. 461.
13
Tamże, s. 512.
14
APTor, AmCh 3, s. 179.
15
APTor, AmCh 9, s. 488.
16
Tamże, s. 532.
17
Tamże, s. 627.
18
APTor, AmT, Kat. II, IX–15 [1594–1598], k. 325v; ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–013,
s. 148; PSB 13, s. 467. Autor biogramu Konarskiego w PSB — Roman Żelewski nie znał imienia córki
żony Łukasza.
19
APByd, AmN 49, s. 297.
20
Dachnowski, Herbarz, s. 69.
21
APTor, AmCh 10, s. 255.
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V.13 Fabian

V.13 Fabian (* ok. 1561 — † 22 V 1619), kanonik chełmiński, gnieźnieński
i warmiński
Fabian1 był synem — zapewne najmłodszym — Łukasza i Heleny z Cemów. Rok
urodzenia (1561) można z grubsza ustalić na podstawie przekazu E. Brachvogela, który dokonał częściowego odczytu jego płyty nagrobnej, gdy jeszcze nie była
całkowicie zatarta. Według inskrypcji w chwili śmierci miał mieć 58 lat2. Imię —
niewystępujące w rodzinie —zostało nadane prawdopodobnie na cześć wuja —
wojewody malborskiego i starosty sztumskiego Fabiana Cemy. Po raz pierwszy
w źródłach pojawił się w 1579 roku z powodu protestacji złożonej przeciwko swemu
starszemu bratu Achacemu i jego umowy o Kuczwały3. Miał wówczas około 18 lat
i choć nie miał prawa zarządzać majątkiem, mógł się nim interesować jako przyszły
dziedzic. Przez kolejnych kilka lat przy okazji rozmaitych transakcji występował
wyłącznie wspólnie z braćmi, nawet podczas umowy z braćmi stryjecznymi z linii
na Konopacie przy ustalaniu ostatecznego podziału dóbr obu linii.
Kolejne jego wystąpienie zostało odnotowane w maju 1580 roku. Podczas zjazdu
rodzinnego sukcesorów zmarłego wojewody malborskiego Fabiana Cemy4 — obok
najstarszego brata Achacego — był jednym z pieczętarzy umowy. Podpisał się więc
i użył własnej pieczęci, mimo że nie nabył jeszcze pełni praw do majątku, jednak
obecność pełnoletniego Achacego mogła gwarantować prawomocność umowy.
Rzeczywiście samodzielne wystąpienie Fabiana jest związane z pełnieniem
funkcji kościelnych. W 1596 roku, już jako prepozyt grodzieński, wzywał do swych
dóbr Warszewic woźnego dla dokonania obdukcji zaoranych granic dóbr przez Fabiana Kaczmarskiego5. W tym czasie na około 10 lat zniknął ze źródeł pruskich.
Jego ostatnie wystąpienie w okolicznych źródłach (wspólnie z braćmi) było w roku
1585, gdy wraz z braćmi Achacym i Łukaszem przelewał na innego brata — Jerzego
prawa do sum na spornych (spór z wojewodą pomorskim Krzysztofem Kostką) dobrach Tanino, Wielewicz Wielki i Rogalin6. Być może okres ten przeznaczył na peregrynacje, zdobywanie wykształcenia i przydatnych kontaktów, jednak źródła
milczą na ten temat. Jego aktywność naukowa notowana jest dopiero od 1598 roku,
czyli bardzo późno.
Dla duchownego kierunek studiów wydawał się jeden — Włochy. Sugerował
to już biogram Konopackiego, wspominający, że odbywał studia w Rzymie, gdzie
miał zwrócić na siebie uwagę papieża Klemensa VIII, który przyjął go do swego

Biogramy: A. Eichhorn, Die Prälaten des ermländischen Domcapitels, ZGAE, Bd 3, 1866, s. 366–
367; Prałaci i kanonicy katedry metropolitarnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych,
oprac. J. Korytkowski, t. 2, Gniezno 1883, s. 294–295; Mańkowski, Prałaci i kanonicy, s. 90–91;
Oracki, Słownik, s. 138; Kopiczko, Duchowieństwo, s. 160.
2
E. Brachvogel, Die Grabdenkmäler im Dom zu Frauenburg, ZGAE, Bd 23, 1929, s. 749.
3
APTor, AmCh 4, s. 53.
4
APGd, 524/5, s. 146–150.
5
Tamże, s. 759.
6
APPoz, BydGr 13, k. 117.
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otoczenia, mianując podkomorzym7. Rzeczywiście w 1598 roku został odnotowany
w aktach rzymskiej Sapienzy, gdy jako prepozyt grodzieński był jednym ze świadków
obrony doktorskiej kanonika płockiego Jana Wojciecha Grochowickiego8. Nie wiadomo, jak długo trwał jego pobyt w Rzymie. W kraju był z całą pewnością w 1601 roku,
gdzie najpierw 14 maja na podstawie prowizji stolicy apostolskiej został zainstalowany na dziekanię poznańską9, a jeszcze w grudniu tego roku, także po otrzymaniu
prowizji papieskiej, na kanonię i prebendę katedralną chełmińską, która wakowała
po jego kuzynie Janie Konopackim10. Posiadane przez Jana dobra Bielczyny i Biskupice kapituła dała wcześniej kanonikowi Odinetowi Perrenot, Fabian odwołał się jednak
do kamery apostolskiej w Rzymie i tam otrzymał korzystny dla siebie werdykt, który
Perrenot pod groźbą ekskomuniki musiał zaakceptować11. Nie był to jeszcze koniec
uprzejmości czynionych mu przez papieża Klemensa VIII. W związku z nominacją biskupa warmińskiego Piotra Tylickiego na biskupstwo włocławskie pod koniec
1603 roku papież 28 lutego 1604 roku poprzez nuncjusza zaproponował królowi Zygmuntowi III na jego miejsce podkomorzego Fabiana Konopackiego12.
Objęcie biskupstwa przez Konopackiego nie powiodło się, ponieważ kandydatem faworyzowanym przez króla był Szymon Rudnicki. Z jego powodu również
została odsunięta w czasie nominacja na kanonię warmińską, którą objął Rudnicki,
by jako nie–Prusak mógł zasiąść na stolcu biskupa warmińskiego. Konopackiemu
udało się jedynie uzyskać w tym samym roku wakującą po Janie Kretzmerze dziekanię warmińską. Dopiero w lipcu 1611 — po długoletnich sporach i procesach —
został zainstalowany na kanonię warmińską13.
Pogoń za godnościami kościelnymi nie była zbytnią przeszkodą w dalszej edukacji i włoskich podróżach Fabiana. Na pewno nie przybywał w Italii stale, lecz z przerwami. Był tu w pierwszej połowie 1605 roku, w czasie gdy następowali po sobie
kolejni papieże. Po śmierci Klemensa VIII, w kwietniu, stolec papieski objął Leon XI,
który jednak zmarł już po 27 dniach. Jego następcą został Paweł V. Wszystkich ich
Fabian Konopacki znał i cieszył się ich względami14. W 1607 roku został zapisany
Prałaci i kanonicy katedry metropolitarnej, s. 294.
M. Loret, Polskie pielgrzymstwo naukowe w Rzymie od XVI–XVIII w. (Karta z dziejów kultury
i nauki w Polsce), Nauka Polska, 11, Warszawa 1929, s. 160.
9
Receptiones seu installationes ad episcopatum, praelaturas et canonicatus Ecclesiae Cathedralis
Posnaniensis ab anno 1532 usque ad annum 1800, coll. et ed. R. Weimann, Roczniki TPNPoz, 35,
Poznań 1909, s. 72; Prałaci i kanonicy katedry metropolitarnej, s. 90.
10
ADPelp, AKKCh, A 46, k. 7; UBC 2, nr 1118; Mańkowski, Prałaci i kanonicy, s. 91.
11
Mańkowski, Prałaci i kanonicy, s. 91.
12
A. Eichhorn, Die Prälaten, s. 366, przyp. 4.
13
Tamże, s. 367; Mańkowski, Prałaci i kanonicy, s. 91; Oracki, Słownik, s. 138. Nieco inaczej sytuację przedstawił A. Szorc. Według niego po objęciu przez Rudnickiego biskupstwa ten zrezygnował
z kanonii na rzecz Szymona Steinsohna, lecz w przejęciu ubiegł go właśnie Konopacki. Obaj do walki
o kanonię wrócili w 1611 roku. Obaj mieli prowizję papieską, lecz w związku z tym, że nominacja
Konopackiego była wcześniejsza, on otrzymał kanonię. A. Szorc, Rywalizacja katolików z luteranami
o kościół św. Mikołaja w Elblągu 1520–1621. Źródła do dziejów reformacji w Prusach Królewskich,
Olsztyn 2002, s. 16–17.
14
Prałaci i kanonicy katedry metropolitarnej, s. 294, 295.
7
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V.13 Fabian

w metryce nacji polskiej uniwersytetu w Padwie15. Być może podczas powrotu z tej
właśnie peregrynacji jako poseł papieski wiózł od Pawła V dla biskupa krakowskiego Bernarda Maciejowskiego kapelusz kardynalski i pierścień16. Jakiś czas potem,
zapewne podczas kolejnego wyjazdu do Włoch, został również odnotowany na uniwersytecie bolońskim17.
W okresie swoich pobytów we Włoszech, w 1608 roku, Fabian pojawił się w Paryżu. Wspomniał o nim w swych pamiętnikach Jakub Sobieski przy okazji mediacji
w konf ikcie, który prowadzili ze sobą marszałek wielki koronny Zygmunt Myszkowski i książę Janusz Radziwiłł, podczaszy wielki litewski18. Sobieski podjął się
załagodzenia sytuacji między oboma, dobierając sobie do pomocy między innymi
Konopackiego, wówczas pokojowca papieskiego. Według Sobieskiego Fabian był
„civilissimi et moderatissimi ingenii” (łagodnego i zrównoważonego usposobienia). Po udanej mediacji wszyscy zostali zaproszeni na posiłek do Karola Gonzagi,
księcia de Neveris. Pobyt Konopackiego w Paryżu nie był tym razem wyjazdem
edukacyjnym. Jak wspomniał Sobieski, Fabian pojawił się by „wyciągać jakieś długi, które z przodków swoich pretendował sobie u korony francuskiej, ale z niczym
potem odjechał z Francyjej”19. Prawdopodobnie chodziło o niewypłacone sumy
300 000 talarów, które skarb francuski winien był Reinholdowi Krokowskiemu,
of cerowi w armii króla Francji Henryka IV, utrzymującego na własny koszt oddział
jazdy. Udział w tej kampanii Krokowskiego współf nansowały spokrewnione z nim
rodziny Kostków i Konopackich. Kilkadziesiąt lat później podobnej misji podjął się
Jan Karol Konopacki (zob.)
Nieznana jest dokładna data opisywanego przez Sobieskiego zdarzenia, nie
wiadomo zatem, czy Konopacki wracał na dwór papieski, czy jechał do domu,
do Prus. W każdym razie jeszcze w tym samym 1608 roku od papieża Pawła V
otrzymał prowizję na kolejną kanonię, tym razem gnieźnieńską po śmierci Jakuba
Łempickiego20.
Peregrynacje włoskie Fabiana skończyły się prawdopodobnie w 1608 roku.
W kraju ciągle trwały jeszcze przepychanki w sprawie objęcia kanonii chełmińskiej
i warmińskiej. O niezbyt przychylnym nastawieniu kapituły chełmińskiej do Konopackiego świadczy wpis w księdze ławniczej Chełmży (miasta–siedziby kapituły)
z 1609 roku, gdzie mimo potwierdzonych nominacji pisarz tytułował go wyłącznie
Archiwum nacji polskiej, 1, nr 439.
Prałaci i kanonicy katedry metropolitarnej, s. 295.
17
M. Bersohn, Studenci Polacy na uniwersytecie bolońskim w XVI i XVII, cz. 2, Kraków 1894, s. 38.
M. Chachaj, opisując podróże edukacyjne młodzieży, wskazał, że Fabian bywał w Bolonii w 1601
i prawdopodobnie w 1609 roku, nie podał jednak źródła, z którego korzystał. „Rozmnożył” przy
okazji Fabiana, tworząc z niego dwie różne osoby: M. Chachaj, Podróże edukacyjne młodzieży z Prus
Królewskich do Bolonii, Sieny i Perugii w XVI i XVII wieku [w:] Prusy Książęce i Prusy Królewskie
w XVI–XVIII wieku, red. J. Wijaczka, Kielce 1997, s. 197.
18
Jakub Sobieski. Peregrynacja po Europie [1607–1613]. Droga do Baden [1638], oprac. J. Długosz,
Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 49–50; PSB 22, s. 406 (biogram Zygmunta Myszkowskiego).
19
Tamże, s. 49.
20
Prałaci i kanonicy katedry metropolitarnej, s. 295.
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dziekanem poznańskim21. Po pomyślnych dla niego procesach w 1611 roku ta sama
księga w 1612 roku nazywała go już kanonikiem gnieźnieńskim, poznańskim, warmińskim i chełmińskim, posesorem dóbr Warszewice22.
Obok uposażeń kościelnych i dziedzicznych Warszewic nabywał też kolejne dobra. W styczniu 1613 roku w Malborku zawarł umowę z Michałem Garczyńskim
z Garczyna i Orla, na mocy której nabył od niego wójtostwo w Dziemianach23.
W kolejnym szczeblu kariery dopomogły Fabianowi kontakty rodzinne.
W 1612 roku biskupem chełmińskim został dotychczasowy wojewoda chełmiński
Maciej Konopacki, prywatnie brat stryjeczny jego ojca. Niemłody już biskup mianował swego młodszego kuzyna administratorem biskupstwa. Wykonując swoje
obowiązki administratora w 1614 roku — już po śmierci Macieja Konopackiego —
wraz z proboszczem toruńskim Prewancjuszem protestował przeciwko rajcom toruńskim zabraniającym odbycia procesji św. Marka w mieście24. W tymże roku
reprezentował też Fabian benedyktynki toruńskie w sprawie z mieszczanami toruńskimi o zajazd i kradzież inwentarzy z Brzezinka25.
Następca Konopackiego na biskupstwie — Jan Kuczborski — zrezygnował
z usług Fabiana. Zdaje się, że sam zainteresowany tracił powoli energię do dalszej
działalności i gromadzenia godności. Ostatnie lata Fabiana przeszły bez większych
ekscesów — zarządzał w zasadzie tylko posiadanymi dobrami. W 1616 roku zrzekł
się na rzecz Fabiana Plemięckiego, swego brata ciotecznego, spadłych na niego
po śmierci Gabriela Konopackiego praw do dóbr Ocień26. Ostatnim dokumentem,
który udało się odnaleźć, był kwit wystawiony przez Fabiana w 1618 roku we Fromborku, którym kwitował ks. Jana Pilińskiego z administracji dóbr Losowa należących do posiadanej dziekanii poznańskiej27.
Fabian Konopacki zmarł we Fromborku 22 maja 1619 roku. W literaturze funkcjonują jednak dwie daty: 21 maja i właśnie 22 maja. Rozbieżność jednego dnia
wynika z różnych zapisów źródłowych. Benedyktynki toruńskie w swej kronice odnotowały 21 maja, Mańkowski, Eichhorn i Brachvogel natomiast podali datę o dzień
późniejszą28. Za tym, że był to jednak 22 maja, jednoznacznie przemawia inskrypcja
na płycie nagrobnej Fabiana z katedry fromborskiej. Dziś już silnie zatarta i przez
to nieczytelna, jeszcze w XIX wieku była możliwa do odczytania. Treść inskrypcji
utrwaliło w 1891 roku urzędowie pismo diecezji warmińskiej: „Pastoralblatt für die
Diözese Ermland”29. Treść inskrypcji według powyższego pisma była następująca:

APTor, AmCh 8, s. 288.
Tamże, s. 661.
23
Tamże, s. 802–805.
24
Mańkowski, Prałaci i kanonicy, s. 91.
25
ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–008, dok. 25.
26
ADTor, Monastica–Benedyktynki, MA–013, k. 224.
27
APTor, AmCh 9, s. 100.
28
W. Szołdrski, Kronika benedyktynek toruńskich, s. 69; Mańkowski, Prałaci i kanonicy, s. 91;
A. Eichhorn, Die Prälaten, s. 367; E. Brachvogel, Die Grabdenkmäler, s. 749.
29
„Pastoralblatt für die Diözese Ermland”, 23.Jahrgang, 1. September 1891, Nr 9, s. 109.
21

22
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V.14 Helena

R. D. Fabianus (K)onopacki Summorum
Pontif cum Clementis VIII
Leonis XI. et Pauli V
Intimus Cubicularius
Decanus Posnaniensis
Gnesnen[sis] Wamiens[is] Cul
mensisque Canonicus hic iacet
Oretur deus pro anima.
Vixit annos LVIII. obiit
die 22 Maii anno 1619

Nie jest to całość inskrypcji, ale przekazuje najważniejsze informacje. Pod powyższym napisem był jeszcze umieszczony herb Konopackich (dziś niemal całkowicie zatarty), a poniżej wykonawcy testamentu. Brachvogel, który niemal 40 lat
później oglądał płytę Fabiana, odnotował również już tylko częściowo czytelnych
egzekutorów: kanonika Michała Bystrama i sługi Bartłomieja ...ovara30.
Płyta spoczywa obecnie między f larami nawy południowej w pobliżu prezbiterium, na prawo od dzisiejszego wejścia. Czarny kamień płyty jest dziś silnie zatarty,
a tekst czytelny tylko w niewielkiej części, podobnie jak herb, z którego pozostał
tylko ogólny zarys. Jednak w przestrzeni płyty, która zwykle jest przeznaczona
na podanie daty śmierci, da się rozpoznać liczbę 22, która zapewne jest datą dzienną
zgonu. Przy bliższej i dokładniejszej analizie można stwierdzić, iż XIX–wieczny
odczyt również nie jest całkowicie dokładny. Piewsza linia inskrypcji z całą pewnością miała rozwiniętą formę i brzmiała zapewne: „Reverendus Dominus Fabianus”
Niesiecki w swym herbarzu wspomina, że Fabian był fundatorem klasztoru
OO. Bernardynów w Grodnie i ołtarza w katedrze warmińskiej31.

30
31

E. Brachvogel, Die Grabdenkmäler, s. 749.
Niesiecki, Herbarz, 5, s. 209.

V.14 Helena († przed 2 X 1597), ż. Samuela Konarskiego
Helena Konopacka, córka Łukasza i Heleny Cemy w źródłach była wzmiankowana
dwukrotnie. We wrześniu 1581 roku jej ciotka Anna z Cemów Mełdzyńska, uposażając zapisem w Kowalewie dzieci swych sióstr Barbary Plemięckiej i Heleny Konopackiej i darując im kamienicę w Toruniu, przy okazji wymieniła wszystkich
benef cjentów. Wśród nich była również panna Helena, jedna z dwóch sióstr Konopackich1. Wymienienie jej przed następną Katarzyną, świadczy o jej starszeństwie.
Ponieważ Katarzyna została wydana za mąż w czerwcu 1583 roku, Helena — jako
starsza siostra — musiała najpewniej wyjść za mąż nieco wcześniej.
1

APTor, AmT, Kat. II, IX–11, k. 180v–181v.
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Kolejne źródło z 2 października roku 1597 odnotowuje Helenę jako już zmarłą2.
To samo źródło archiwalne potwierdza zapiski herbarzy co do małżonka Heleny.
Był nim dziedzic Topolna — chorąży chełmiński Samuel Konarski, syn sędziego
człuchowskiego Michała i Doroty Wulkowskiej3. Po śmierci Konopackiej Konarski
ponownie poślubił Dorotę Rokusz, również już wdowę po Jerzym Lubodzieskim4.
Konopacka urodziła Konarskiemu dwoje dzieci: syna Samuela, późniejszego
wojewodę malborskiego5 oraz córkę Annę, późniejszą żonę Grabskiego6.
Helena została pochowana wg Niesieckiego w fundowanym przez męża kościele
w Topolnie „kędy z ust jej po śmierci wyrosła lilia”7. W kościele topolińskim miał
znajdować się jej nagrobek, jednak w chwili obecnej są tu tylko cztery silnie zatarte
płyty nagrobne, z herbami Konarskich, a inskrypcje są w całości nieczytelne. Treść
inskrypcji z nagrobka Heleny odnotował Dachnowski8:
Longorum hic meta laborum.
Helena a Conopat Matronae, moribus, genere et vitae innocentiae insigni, coniugi
desideratissimae, que cum per duo lustra suaviter convixit et pari voluntate aedem
hanc sacram a fundamentis erexit et dotavit Samuel Konarscius Pomeraniae vexillifer, societatis individuae memor monumentum hoc maestissimus. P[ie] vixit.

Helenę również miał wspominać napis na nagrobku jej męża Samuela9.

APTor, AmT, Kat. II, IX–15, k. 324v.
Dachnowski, Herbarz, s. 70; Niesiecki, Herbarz, 5, s. 185; UPKr nr 829.
4
APByd, AmN 46, s. 33.
5
UPKr, nr 427, 633, 830, 921; PSB 13, s. 470.
6
Dachnowski, Herbarz, s. 71; Niesiecki, Herbarz, 5, s. 185.
7
Niesiecki, Herbarz, 5, s. 208–209.
8
Dachnowski, Herbarz, s. 93.
9
Tamże. Skróconą i nieco odmienną wersję inskrypcji Samuela przytacza również Niesiecki: Niesiecki, Herbarz, 5, s. 185.
2
3

V.15 Katarzyna (ok. 1568 — † ok. 1588), ż. Andrzeja Kretkowskiego
Katarzyna była najmłodszą córką Łukasza i Heleny z Cemów. Urodziła się zapewne
tuż przed śmiercią ojca, może około 1568 roku.
W źródłach po raz pierwszy pojawiła się w roku 1581, przy okazji darowizny
kamienicy w Toruniu dokonywanej na rzecz Plemięckich oraz jej rodzeństwa i jej
samej przez ciotkę, miecznikową chełmińską Annę z Cemów Mełdzyńską1. Niecałe
dwa lata później były już czynione kroki w celu wydania Katarzyny za mąż. Osobą
1

APTor, AmT, Kat. II, IX–11, k. 180v–181v.
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V.15 Katarzyna

organizującą całe przedsięwzięcie była wspomniana Mełdzyńska, która uprosiła
na opiekuna dla swej osierociałej siostrzenicy wojewodę pomorskiego Krzysztofa
Kostkę, drugiego wuja, męża siostry ojca — również Katarzyny. W kwietniu lub
na początku maja 1583 roku doszło do przedwstępnych uzgodnień w sprawie ślubu
z przyszłym mężem Katarzyny, Andrzejem Kretkowskim, które były prowadzone
w obecności Jerzego i Fabiana Konopackich — braci Katarzyny — oraz chorążego pomorskiego Samuela Konarskiego, ich szwagra. Termin ślubu został ustalony
na 12 czerwca 1583 roku2.
Wzorem innych panien Konopackich również i Katarzyna otrzymała posag
w wysokości 1 000 zł. Ponieważ jej bracia nie byli zbyt zamożni, z pomocą przyszedł wojewoda pomorski Kostka. Jeszcze w lutym tego roku obligował braciom
Katarzyny leżące w powiecie nakielskim dobra Tanino, Wielewicz i pustkowie Rogalino3, na którym miał być zabezpieczony jej posag.
Również strona pana młodego szykowała się do ślubu. Andrzej Kretkowski był
synem wojewody brzesko–kujawskiego Grzegorza i Katarzyny Rusockiej. W lutym 1583 roku ojciec odstąpił Andrzejowi tzw. dobra kretkowskie: Kretki Wielkie,
Dzierżno, Dzierżenko, Wielkie Płonne, Małe Płonne, Rętf ny oraz Rusowo, czyli
wsie tworzące kompleks (nieco rozproszony) w okolicach Rypina4.
Wkrótce po uroczystościach ślubnych nastąpił zgrzyt w stosunkach rodzinnych.
Poszło oczywiście o majątek i posag siostry. Kostka oskarżył Konopackich o kradzież5, państwo młodzi natomiast zaczęli dopominać się wypłaty posagu Katarzyny. Przepychanki trwały co najmniej rok. W 1584 roku tylko Achacy zdecydował
się na wypłacenie swej części posagu (250 zł) Katarzynie6, i to być może pozwoliło
w sierpniu — dopiero rok po ślubie — na wzajemny zapis dożywocia małżonków7.
Z pozostałymi braćmi spory trwały nadal przynajmniej do listopada8.
Nie dane było Katarzynie trwać szczęśliwie w małżeństwie zbyt długo. Nie żyła
już w 1588 roku, pozostawiając ze związku z Andrzejem Kretkowskim dwie córki:
Barbarę i Jadwigę9. Zmarła w wieku około 20 lat.

APPoz, BydGr 12, k.217v.
APPoz, BydGr 11, k. 207v–210.
4
T. Sławiński, Kretkowscy i ich dzieje od połowy XIV wieku, Warszawa–Skrzeszew 2011, s. 141.
Dopiero T. Sławiński prawidłowo zidentyf kował Andrzeja jako syna Grzegorza i Rusockiej. Herbarze i biogramy (PSB 15, s. 276) mylnie przypisywały małżeństwo Katarzyny z wojewodą brzeskim
Andrzejem, synem Łukasza i Barbary Drzewickiej.
5
TD — Grodzkie i ziemskie > Nakło > Część 1; 847.
6
APPoz, BydGr 12, k. 226.
7
APPoz, BydGr 18, k. 73.
8
APPoz, BydGr 12, k. 284.
9
T. Sławiński, Kretkowscy, s. 142.
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VI.20 Krzysztof (* ok. 1595 — † przed 2 XII 1647)
Krzysztof był najstarszym dzieckiem Łukasza II, dziedzica Mirakowa i Kuczwał,
oraz Anny z Konarskich. Musiał urodzić się około 1595 roku, gdyż w 1619 zarządzał
już dobrami ziemskimi.
Nie mamy żadnych informacji o wykształceniu Krzysztofa. Do dzisiaj zachowało się zaledwie kilka jego podpisów pod aktami, co świadczy, że z pewnością
był piśmienny1. Charakter jego pisma jest jednak mocno niewyćwiczony, co może
wskazywać, że odebrał jakieś elementarne wykształcenie, nie kończąc nawet szkoły
na poziomie gimnazjum.
W źródłach pojawia się dopiero w 1615 roku, w akcie sporządzonym przez
swego ojca, w którym ten zrzekał się w imieniu swoim i dzieci praw do sukcesji po Gertrudzie Konarskiej, żonie starosty kościerskiego Dymitra Wejhera, swej
szwagierce2.
Kolejna wzmianka o Krzysztof e pochodzi już z 1619 roku. Jest to relacja woźnego z 5 października tego roku z dostarczenia dwóch pozwów dla Konopackiego
od Jana von Felden Zakrzewskiego na sąd ziemski3. Co prawda nie ma odnotowanej przyczyny wezwania, istotną informacją jest jednak to, że złożone zostały
w Rychendryzach w województwie malborskim, dobrach Cemy, które wcześniej
były w zastawie Jerzego z Kuczwał Konopackiego, stryja Krzysztofa. Możliwe
więc, że po prawdopodobnej bezpotomnej śmierci Jerzego (zmarł między 30 VIII
1618 a 1620) i być może osiągnięciu pełnoletności przez Krzysztofa ojciec postanowił osadzić go na zastawionych dobrach, by do czasu podziału majątku korzystał z dochodów aż do całkowitego odzyskania sumy zastawu. Nie wiadomo, jak
długo Krzysztof pozostawał na tym zastawie i czy w tym czasie pozyskał inne
dobra. W 1622 roku spór o Rychendryzy prowadzili już ze sobą starosta dzierzgoński (kiszporski) Achacy Cema oraz kasztelan chełmiński Maciej Niemojewski4. Konopacki jednak musiał mieć jakieś źródło utrzymania, gdyż po śmierci ojca
w 1627 roku, 18 marca, podczas załatwiania spraw spadkowych wszelkie prawa
do dóbr ojczystych i macierzystych przelał na swego brata Adama5. Nie miał zatem
w planach powrotu do ziemi chełmińskiej, zadowalając się wypłaconą przez brata
sumą 40 000 zł. W dobrach rodzinnych był jeszcze w lipcu tego roku, zrzekając się
przed sądem ławniczym w Chełmży praw do kamienicy w Toruniu na rzecz Adama
i zezwalając na jej sprzedaż6.
Ostatnie „osobiste” wystąpienie w źródłach Krzysztofa Konopackiego zanotowano w marcu 1628 roku, gdy wraz z bratem pozywał na trybunał wicewojewodę
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i sędziego chełmińskiego Michała Trzcińskiego oraz Stefana Łochockiego z ziemi dobrzyńskiej w sprawie swego poddanego znajdującego u Łochockiego7.
We wszystkich tych wystąpieniach ani razu nie było wzmianki, jakim właściwie
majątkiem dysponował Krzysztof. Nie ma go w znanych źródłach z ziemi chełmińskiej i województwa malborskiego. Nie zawierał więc kontraktów ani nie prowadził
procesów. Co prawda w latach późniejszych pojawił się w kilku aktach, najczęściej
w pozwach wraz z bratem Adamem (zob.), ale zawsze jako strona bierna, nigdy
osoba nakazująca wystawienie aktu. Mamy wobec tego potwierdzenie, że na pewno jeszcze żył, nie wiadomo jednak, czy przebywał w Prusach Królewskich. Mając
do dyspozycji sporą gotówkę, mógł przenieść się do innej ziemi lub nawet rozpocząć
karierę wojskową w obliczu toczonej przez Polskę wojny ze Szwecją.
Nie ma najmniejszych wzmianek, by Krzysztof kiedykolwiek się ożenił, a jeśli nawet — to by miał z tego małżeństwa jakiekolwiek potomstwo. Jest to mało
prawdopodobne, gdyż to właśnie oni po śmierci Adama mieliby największe prawo
do przejęcia dobr mirakowskich. Nikt się jednak po majątek nie upomniał. Należy
zatem założyć, że Krzysztof nie wstępował w związki małżeńskie i tym bardziej nie
rodziły mu się dzieci.
Data śmierci Krzysztofa nie jest do końca znana. Dachnowski omyłkowo podał rok 15478, który Niesiecki poprawił, na 16479. Informację tę zdaje się potwierdzać pozew na trybunał wystawiony w Piotrkowie dla Adama Konopackiego z datą
2 grudnia 1647 roku wspominający zmarłego już Krzysztofa10.
Obaj heraldycy (Dachnowski i Niesiecki) są zgodni, że został pochowany
w Grzywnie, zapewne w istniejącym wówczas rodzinnym grobowcu Konopackich
z linii mirakowskiej.

Tamże, s. 446–447.
Dachnowski, Herbarz, s. 69. Według innego egzemplarza herbarza, który obecnie jest przechowywany w Bibliotece Stefanyka we Lwowie (dawne Ossolineum), Krzysztof ma podaną datę śmierci
1647 r: Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy, Oddział Rękopisów, Fond 4,
op. 1, sygn. 52, s. 278.
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VI.21 Adam z Mirakowa (* ok. 1598 — † po VI 1662)
Adam był młodszym z synów Łukasza II z Mirakowa i Anny z Konarskich. Urodził się prawdopodobnie około 1598 roku. Brak jest jakichkolwiek informacji o wykształceniu syna Łukasza, niewątpliwie odebrał jednak elementarne wykształcenie,
może nawet na poziomie gimnazjalnym.
Po raz pierwszy w źródłach został wymieniony wraz z pozostałym rodzeństwem
przy okazji zrzeczenia się praw do sukcesji czynionego przez ich ojca na osobę
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Dymitra Wejhera, starosty kościerskiego po śmierci żony Wejhera Gertrudy Konarskiej, szwagierki i ciotki Konopackich, w zamian za 5 000 zł wypłacone przez
starostę1. Z pewnością był wówczas jeszcze nieletnim.
Kolejna wzmianka o Adamie pochodzi z listopada 1623 roku i wszystko na
to wskazuje, że był już dziedzicem majątku ziemskiego, a więc uzyskał pełnoletność. Zapiska dotyczy skargi i następującej po niej obdukcji dokonanej przez
woźnego „na gruncie własnym tegoż Jadama Konopackiego”. Konopacki oskarżał
poddanego z sąsiedniej wsi Biskupic, że wtargnął do lasu należącego do dóbr Warszewice będących w rękach Konopackiego i wyciął w nim kilkanaście drzew2. Dość
lakoniczna zapiska niesie w gruncie rzeczy sporo informacji. Oprócz potwierdzenia pełnoletności Adama wskazuje, że był on dziedzicem przynajmniej części dóbr,
które przypadły mu po śmierci stryja Fabiana, kanonika chełmińskiego i warmińskiego. Oznacza to, że jakiś czas wcześniej musiało dojść do umowy między ojcem
i synami w sprawie rozdzielenia majątku. Umowa ta nie zachowała się. Nie ma
również śladu jej w księgach ławniczych Torunia i Chełmży, najbliższych miejscowości, w których funkcjonowały sądy. Być może była sporządzona przed aktami
grodzkimi bądź ziemskimi, żadne z nich jednak nie zachowały się do dzisiaj.
Wydaje się, że nie był to jedyny konf ikt wkraczającego w dorosłe życie Konopackiego. Z końcem stycznia roku następnego spotykamy go na trybunale
w Piotrkowie. Nie znamy głównego powodu jego pobytu, przy okazji jednak przed
tamtejszym sądem skwitował starostę kościerskiego Dymitra Wejhera z części kwot
zapisanych w 1615 roku3. Doświadczenie piotrkowskie musiało wywrzeć na nim
dość duże wrażenie i raczej zniechęcić go do samodzielnego uczestniczenia w tego
typu przedsięwzięciach, gdyż już ostatniego dnia lutego tego roku mianował Andrzeja Brzeskiego swym pełnomocnikiem do reprezentowania go we wszystkich
sprawach sądowych, również tych prowadzonych w trybunale4.
Niedługo po tym fakcie Adam Konopacki prawdopodobnie spróbował brać
czynny udział w życiu politycznym prowincji, choć informacje na ten temat nie
są jednoznaczne. Według odpisów uchwał sejmikowych i instrukcji poselskich sporządzanych przez pisarzy gdańskich z sejmików generalnych w Prusach Adam Konopacki był wybierany dwukrotnie, w roku 1626 i 1628, jednym z posłów na sejmy
z województwa chełmińskiego5. Analogiczne odpisy przechowywane w Archiwum
Państwowym w Toruniu i sporządzane przez pisarzy toruńskich Konopackiego jednak nie wymieniają6.
Na początku 1627 roku zmarł ojciec Adama — Łukasz II, a jego śmierć pociągnęła za sobą szereg umów, kontraktów oraz zobowiązań. Aktywność na tym
polu rozpoczęła się już niemalże z początkiem roku, choć potwierdzenie śmierci
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mamy dopiero w marcu. 27 lutego doszło do umowy Adama Konopackiego, piszącego się już z Mirakowa, z Janem Trebnicem, na mocy której Konopacki cedował
na Trebnica swe prawa do jakiś zapisów uczynionych przez Marcina Zglińskiego7.
Tydzień później, 5 marca, szlachcic, niejaki Jan Zapędowski, złożył oświadczenie,
że dokonał włamania do dworu, zapewne Mirakowa, kradnąc z niego 200 czerwonych złotych i szaty, lecz został schwytany i uwięziony przez Adama Konopackiego.
Teraz będąc przez niego puszczony, przyznawał się do tego czynu i uznawał, że nie
ma pretensji o uwięzienie przez Konopackiego8. Być może Zapędowski skorzystał
z zamieszania spowodowanego śmiercią Łukasza i próbował ukraść znajdujące się
we dworze kosztowności. 8 marca Adam Konopacki dysponując sporą gotówką pożyczył Krzysztofowi Wedelstedtowi, opiekunowi nieletniego Adama Wedelstedta,
3 500 zł, które ten zapisał na Nawrze9. 14 marca doszło do jakiejś umowy między braćmi Krzysztofem i Adamem Konopackimi, którą następnie potwierdzili
i zaakceptowali przed sądem ławniczym w Chełmży10. Zapewne były to ustalenia
w sprawie dziedziczenia Mirakowa. Wreszcie 18 marca przed księgami ławniczymi
chełmżyńskimi Krzysztof Konopacki, syn zmarłego Łukasza, zrzekł się na rzecz
swego brata Adama praw do wszystkich dóbr po rodzicach w zamian za 40 000 zł11.
Jednocześnie Adam zobowiązał się względem swej siostry Zof i, że przejmie na siebie wszelkie zobowiązania, jeśliby takowe pojawiły się po śmierci rodziców12. Jeszcze tego samego dnia została dokonana intromisja Adama w Mirakowo13 i od tej
pory został on głównym i jedynym spadkobiercą dóbr po ojcu.
Nie był to koniec aktywności gospodarczej Konopackiego w tym okresie. Jeszcze
w czerwcu tego roku zawarł kolejną umowę z Krzysztofem Wedelstedtem jako opiekunem bratanka, dziedzica Nawry. Zapewne chodziło o odstąpienie Nawry, gdyż
23 czerwca Adam Konopacki przejął of cjalnie dobra, a woźny zdał relacje z jego
intromisji14. Starał się też uregulować wszelkie zobowiązania ciążące na tym majątku. Tydzień po przejęciu dóbr przed sądem pojawił się łowczy ziemi dobrzyńskiej
Stanisław Borzewski z oświadczeniem, że dawne zapisy posiadane jeszcze od zmarłego Macieja Wedelstedta, a obciążające Nawrę przekazał Konopackiemu. Nie był
to bynajmniej gest bezinteresowny. W zamian nowy dziedzic Nawry zobowiązał się
wypłacić w ciągu roku Borzewskiemu 7 000 zł, zabezpieczając je na swych dobrach
Warszewicach15. Do podobnej umowy doszło jeszcze w początku września, gdy
tym razem Jerzy Trebnic, posiadając scedowane na siebie przez swych braci prawa
do sum zapisanych na Nawrze za 5 000 zł odstąpił je Konopackiemu16.
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Zanim zostały uregulowane wszystkie sprawy Nawry, 3 lipca ponownie doszło
do spotkania rodzeństwa Konopackich. Krzysztof i Zof a zgodzili się przenieść
na Adama swe prawo do dziedzicznej kamienicy w Toruniu, którą brat planował
sprzedać17.
Aktywność gospodarcza Adama Konopackiego ustała wraz z końcem roku,
który przyniósł początek trwających cały kolejny rok lokalnych sporów i procesów. Zapewne tuż po śmierci Łukasza rozpoczęła się sprawa o granice Pluskowęsów Konopackiego z Obrębem, dobrami Jana Obrębskiego. Stroną wszczynającą
był Obrębski. Po wstępnych sprawach w sądach niższej instancji, we wrześniu, Jan
Obrębski pozwał dwoma pozwami braci Konopackich, Krzysztofa i Adama (widać
nie wiedział, że Krzysztof zrzekł się praw do dóbr), na trybunał do Piotrkowa na początek listopada18. Nie znamy postanowień dekretu trybunalskiego, ale 30 grudnia
1627 roku Adam Konopacki wzywał do swych dóbr Pluskowęsów woźnego, by dokonał obdukcji szkód poczynionych przez bydło Jana Obrębskiego w oziminie. Przy
okazji zarejestrował wiele pociętych pni brzeziny19.
W marcu 1628 roku bracia Krzysztof i Adam Konopaccy pozwali na trybunał wicewojewodę i sędziego chełmińskiego Michała Trzcińskiego oraz Stefana Łochockiego z ziemi dobrzyńskiej w sprawie swego poddanego znajdującego
u Łochockiego20. Niestety, z braku źródeł również w tej sprawie nie jest znany rezultat końcowy.
W połowie roku z protestacjami przeciwko Adamowi Konopackiemu wystąpili
łowczy dobrzyński Borzewski oraz Jerzy Trebnic21. Wtedy upływały terminy spłat
sum przejmowanych przez Konopackiego akonto Nawry. Najwidoczniej nie udało
mu się zebrać wymaganych kwot. I w tym przypadku nie znamy dalszego ciągu
spraw, Nawry (raczej jej części) jednak nie stracił i trzymał ją aż do 1635 roku, kiedy
to sprzedał ją wraz z Przesmnem małżonkom Bernardowi i Annie z Wedelstedtów
Kruszyńskim. Wraz z dobrami na Kruszyńskich przeszły zobowiązania f nansowe
po Trebnicu22. Ostateczne uregulowanie sum zaległych Trebnicowi (dług przejął syn
Jerzego Trebnica — Jan) nastąpiło jednak dopiero w 1637 roku, gdy Kruszyńscy
wypłacili mu 6 000 zł23.
Niewyjaśnione są również pozwy Adama Konopackiego przeciwko kasztelanowi chełmińskiemu i staroście sztumskiemu Fabianowi Cemie z marca
1634 roku 24. Do tej pory nie było żadnych śladów wzajemnych kontaktów obu
osób. Możliwe, że miało to jakiś związek ze zobowiązaniami f nansowymi Fabiana względem Adama, które miały swą kontynuację kilka lat później, ale zapiska tej kwestii nie wyjaśnia. W 1640 roku Anna z Cemów, córka zmarłego już
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Fabiana, została zmuszona wyrokami sądu grodzkiego do płacenia kar w sprawie z Konopackim o kwotę 1 650 zł zapisaną niegdyś przez Cemę i niespłaconą
w 163525. W końcu Konopacki wygrał proces i 22 sierpnia 1640 roku na mocy
dekretu dzierzgońskiego sądu grodzkiego dokonano jego sądowej rumacji w dobra Grunfeld w województwie malborskim. Co ciekawe tego samego dnia rumacji
w te dobra dokonano również w imieniu spadkobierców Wojciecha Polenca26. Nie
mamy informacji, jak długo Grunfeld pozostawał w rękach Konopackiego, lecz
możemy przypuszczać, że do czasu, aż odzyskał z dóbr zasądzoną kwotę. Kiedy
to nastąpiło, nie wiadomo.
Gdzieś od około 1638 roku Adam wraz z bratem Krzysztofem zostali wplątani
w proces toczony już od jakiegoś czasu przez Jakuba Oktawiana Konopackiego,
kuzyna z linii konopackiej, z konwentem żukowskim o dobra Skarszewo27. Jest
to o tyle dziwne, że przedstawiciele linii mirakowskiej już dawno zrzekli się praw
do dóbr w województwie pomorskim. Faktem jest, że o ile pierwsze sprawy toczyły
się z pozwów zakonnic, o tyle te z późniejszego okresu prowadził z braćmi Jakub
Oktawian, choć w tle przewijał się spór z norbertankami. Być może był to dla Adama i Krzysztofa proces pozorny. Prowadzony z inicjatywy Jakuba Oktawiana, miał
doprowadzić do ostatecznego uregulowania tej kwestii z braćmi, by móc kontynuować główny spór z klasztorem. Niemniej był dość uciążliwy i przewlekły, i trwał
jeszcze przynajmniej do 1648 roku28.
W 1648 roku doszło do ostatniej znanej transakcji dotyczącej sprzedaży dóbr
przez Adama Konopackiego. 17 sierpnia tego roku Adam wraz z Krzysztofem Rubachem, sekretarzem JKMci, stawili się przed sądem grodzkim dzierzgońskim
z oświadczeniem, że zawarli między sobą kontrakt, w którym Konopacki sprzedał
Rubachowi swe dobra Pluskowęsy w województwie chełmińskim za 10 000 zł29.
Zapewne znacznie przed 1641 rokiem Adam Konopacki poślubił Zof ę Radowicką30. Nie znamy jej rodziców. Wiadomo tylko, że była siostrą Stanisława, Macieja, Andrzeja i Jakuba Radowickich31. Ze związku tego nie pozostało potomstwo.
Być może rodziły się jakieś dzieci, lecz umierały w dzieciństwie. Nic o nich nie
wiedział również żyjący równolegle Dachnowski, informując, że Adam żył wraz
z żoną bezpotomnie32.
29 kwietnia 1649 roku w Mirakowie Adam sporządził testament33. Słowem
nie wspomniał o swej małżonce, choć prawdopodobnie jeszcze żyła. Wszelkie legaty uczynił na kościół i szpital w Grzywnie, gdzie zapewne miał zostać pochowany w grobowcu rodzinnym. Testament nie był sporządzany na łożu śmierci,
25
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Tamże, k. 680–681, 708–709v.
Tamże, k. 824–824v.
APTor, ASczan 20, s. 65–68.
Tamże, s. 111–116.
APGd, 2/3, k. 65v–67v.
APTor, AmCh 7, s. 396.
APTor, AKTor–Dominikanie, 36, s. 21.
Dachnowski, Herbarz, s. 69, 72.
Testamenty szlachty Prus Królewskich, nr 57.
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niewykluczone jednak, że Konopacki był już schorowany. Ostatnia pewna wzmianka o nim pochodzi z 1654 roku, ponieważ 10 lipca tego roku zawierał umowę
z ławnikiem ziemskim michałowskim Mikołajem Białobłockim o roczny zastaw
dziedzicznych dóbr Szramowa w ziemi michałowskiej34. Zapewne jednak również
to on, jako bezimienny Konopacki, został wymieniony wraz ze swoją małżonką
w 1662 roku podczas spisu poborowego w Mirakowie przeprowadzonego w województwie chełmińskim w czerwcu tego roku35.

34
35

APTor, ASczan 22, s. 1–3.
AGAD, ASK, Dz. 1, k. 363.

VI.22 Justyna (* ok. 1599 — † VI 1616), benedyktynka toruńska
Justyna1 była starszą z córek Łukasza II, dziedzica Mirakowa i Kuczwał, i Anny
z Konarskich. Urodziła się zapewne około 1599 roku. Nie była znana herbarzom
ani Dachnowskiego, ani Niesieckiego. Po raz pierwszy wspomniał o niej dopiero
Boniecki2.
7 stycznia 1607 roku wraz z młodszą siostrą Zof ą zostały przywiezione
do klasztoru benedyktynek toruńskich przez ojca „na ćwiczenie”3. Nauki pobierała do 1613 roku i wtedy od 2 czerwca, zapewne za zgodą i być może wolą ojca,
rozpoczęła w zakonie nowicjat. Śluby zakonne złożyła w styczniu 1615 roku, prawdopodobnie wraz z ukończeniem szesnastego roku życia4. W przeciwieństwie
do swej stryjecznej siostry Katarzyny, córki Macieja, która była tu zakonnicą już
od 1612 roku, Justyna nie miała w klasztorze specjalnych względów. Nie znamy
wielkości jej posagu, nie mógł się jednak równać z posagiem kuzynki, której ojciec,
wojewoda chełmiński i wkrótce również biskup, zapisał 3 000 zł.
Stan zakonny nie przysłużył się Justynie. Zmarła w rok po złożeniu ślubów
w czerwcu 1616 roku, o godzinie czwartej nad ranem5. Została pochowana zapewne
w nieistniejącym dziś, a należącym do benedyktynek kościele św. Ducha nad Wisłą,
poza murami miejskimi.

1
2
3
4
5

Biogram: Leksykon zakonnic, s. 295.
Boniecki, Herbarz, 11, s. 89.
Kronika benedyktynek toruńskich, s. 53.
Tamże, s. 63.
Tamże, s. 64.
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VI.23 Zof a

VI.23 Zof a (* ok. 1601 — † po 3 VII 1627)
Zof a była młodszą z córek Łukasza II, dziedzica Mirakowa i Kuczwał, i Anny
z Konarskich. Urodziła się prawdopodobnie około 1601 roku. Podobnie jak jej starsza siostra, nie była znana herbarzom Dachnowskiego i Niesieckiego. Wspomniał
o niej dopiero Boniecki, uznając ją podobnie jak Justynę za benedyktynkę toruńską1. Nie ma jednak dowodów, by przyjęła śluby zakonne, co potwierdza również
autorka leksykonu zakonnic polskich2.
W źródłach Zof a pojawiła się już w 1607 roku, gdy wraz z siostrą 7 stycznia tego roku została przywieziona przez ojca na nauki do klasztoru benedyktynek
toruńskich3. Jest to jedyny ślad jej pobytu w klasztorze i jedna z niewielu o niej
wzmianek w ogóle. Po raz kolejny była wzmiankowana wraz z pozostałym rodzeństwem w 1615 roku, przy okazji rezygnacji dokonanej przez ojca z sukcesji
po śmierci Gertrudy z Konarskich Wejherowej (ciotki Zof i)4.
W marcu 1627 roku, w momencie przejmowania przez Adama Konopackiego
dóbr po śmierci ojca, tenże zobowiązał się przejąć również wszelkie zobowiązania
po rodzicach, jeśliby miały one obciążać Zof ę5. Już około 26–letnia Zof a nadal
występowała jako niezamężna. Nie wiadomo, jak przebiegało jej życie. Być może
nadal pozostawała w klasztorze, zamieszkując w nim jako panna świecka. Dzieliłaby zatem los swej stryjecznej siostry Elżbiety, córki Macieja Konopackiego, która
mieszkała u benedyktynek przy siostrze, zakonnicy Katarzynie.
Ostatnia wzmianka o Zof i pochodzi z 3 lipca 1627 roku, kiedy wspólnie z bratem Krzysztofem przenosiła na Adama prawa do kamienicy w Toruniu6. Brak informacji, co działo się z nią w późniejszym okresie. Raczej mało prawdopodobne,
by już w tak późnym wieku wyszła za mąż. Pozostałby zresztą wtedy jakiś ślad
w postaci intercyzy ślubnej lub spłat posagu. Nic jednak takiego się nie zachowało.
Należy więc uznać, że pozostała w stanie panieńskim do śmierci i zapewne zmarła
w klasztorze benedyktynek toruńskich, nie będąc jednak zakonnicą.
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Boniecki, Herbarz, 11, s. 89.
Leksykon zakonnic, s. 295.
Kronika benedyktynek toruńskich, s. 53.
APByd, AmN 49, s. 297.
APTor, AmCh 10, s. 257.
Tamże, s. 288.
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Jednym z czynników zapewniających trwanie rodu była szeroko pojęta polityka
rodzinna, opierająca się na umiejętnym tworzeniu związków rodzinnych z innymi
rodami prowincji lub spoza niej, które pozwalałyby na realizowanie swych planów
w pozostałych obszarach, takich jak działalność polityczna, czy polityka majątkowa. Konopaccy nie należeli w tej kwestii do wyjątków. Ich działalność w tym obszarze wydaje się niezwykle ciekawa, choć trudno powiedzieć, czy nietypowa z braku
podobnych studiów nad innymi rodzinami w Prusach Królewskich.
Niewątpliwie najmniej na ten temat można powiedzieć o okresie najwcześniejszym, gdyż nie mamy żadnych pewnych informacji o koligacjach pierwszych przedstawicieli rodu. Przedstawione w pierwszej części dywagacje nad kręgiem rodzinnym
Wojciecha Konopackiego (I.1) — pierwszego z rodu, od którego dało się wywieść
następne pokolenia — są wyłącznie przypuszczeniami, prawdopodobnymi co prawda, lecz niemającymi umocowania w źródłach. Nie znajdują również potwierdzenia
twierdzenia heraldyków o powiązaniach rodzinnych syna Wojciecha — Macieja,
chorążego świeckiego, z toruńską rodziną Watzenrode, mimo że najwybitniejszy
przedstawiciel tej rodziny, biskup warmiński Łukasz, niewiątpliwie otaczał opieką
synów Macieja. Pewne informacje mamy dopiero o jego potomkach.
W związku z tym dla pierwszych dwóch pokoleń Konopackich nie możemy
powiedzieć nic ponad to, że należeli do najbardziej wpływowych rodów powiatu
świeckiego. Swą pozycję zbudowali niewątpliwie na znaczeniu sędziego świeckiego
Wawrzyńca z Konopatu, aktywnego polityka i działacza Związku Pruskiego z okresu krzyżackiego oraz prawdopodobnie na strategicznych koligacjach, o których nie
mamy żadnych informacji.

III pokolenie
Zgodnie z tym, co udało się ustalić, Maciej (II.1) miał dwóch synów Jana (III.1)
i Jerzego (III.2), oraz córkę (III.3). Starszy Jan tuż po studiach rozpoczął działalność publiczną u boku króla, by wkrótce przywdziać habit i kontynuować swą karierę jako duchowny, wyrastając przy biskupie warmińskim Łukaszu Watzenrode
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na jedną z najważniejszych postaci Prus Królewskich ówczesnych czasów. Legalnego potomstwa jednak po sobie nie pozostawił. Inaczej potoczyły się losy Jerzego, który zaraz po studiach od razu dostał się w krąg biskupa Watzenrodego.
Niewątpliwie z inicjatywy biskupa doszło do małżeństwa Jerzego z Magdaleną
Peckaw, córką rajcy toruńskiego Hansa Peckaw i Matyldy Trost. Watzenrode był
jej przyrodnim stryjem, a małżeństwo miało ściślej związać Konopackich z biskupem i jego polityką. W świetle dotychczasowych badań chyba można zgodzić się
z tezą K. Mikulskiego, że to biskup warmiński przyczynił się do wypromowania
Konopackich na jedną z najbardziej wpływowych rodzin magnackich w Prusach
Królewskich1. Należy jednak zaznaczyć, że jeśli uznamy dominację urzędniczą
Konopackich w końcu XV wieku w powiecie świeckim — jednym z najważniejszych powiatów województwa pomorskiego, to kariera Jana i Jerzego byłaby naturalnym rozwinięciem wpływów rodziny. Do wzajemnych kontaktów mogły więc
dążyć obie strony, znajdując w nich własne, partykularne interesy. Kontakty z biskupem wzmocniły jednak znacząco wpływy Konopackich i rozszerzyły je na obszar całych Prus Królewskich.
Patronat biskupa Watzenrodego i bliskie z nim kontakty obu Konopackich poskutkowały również tym, że jeden z synów Jerzego otrzymał imię po tym mężu stanu. Zostało ono nadane najmłodszemu z nich, zrodzonemu już kilka lat po śmierci
biskupa, który nie mógł być więc jego chrzestnym, lecz pamięć o nim w rodzinie
była jeszcze bardzo żywa.
Magdalena Peckaw miała dwóch braci, a kontakty z nimi Konopackiego trudno
nazwać wzorowymi. Od 1512 roku Jerzy prowadził spory z Hermanem i Janem Peckawami o królewskie Lisewo, które przejął i otrzymał na nie przywilej królewski.
Nie ma jednocześnie innych śladów współpracy między szwagrami, należy wobec
tego uznać, że stosunki były raczej chłodne.
Według heraldyków siostrą Jana i Jerzego była żona Czapskiego. Powinno się
do tego stwierdzenia podchodzić jednak z pewną ostrożnością, gdyż przy okazji
dość mocno zagmatwali wywód genealogiczny Czapskich. Możliwe jest, że istniała
taka siostra i była żoną Marcina (I) Czapskiego, późniejszego ławnika ziemskiego
świeckiego. Ślub mógł nastąpić prawdopodobnie dopiero po śmierci Macieja Konopackiego, czyli po 1498 roku, ponieważ pierwsza wzmianka o Czapskim pochodzi
z 1526 roku, gdy obaj bracia Konopaccy przed królem potwierdzali Czapskiemu
prawa do dóbr w powiecie świeckim2. Inicjatywa tego związku wypłynęła zatem
od braci Konopackich, którzy być może w ten sposób budowali swe własne stronnictwo w powiecie świeckim, skąd również wywodzili się Czapscy.
Kolejne, czwarte pokolenie Konopackich — dzieci Jerzego, wojewody pomorskiego — znacząco wzmocniło pozycję rodziny, a jednym z głównych narzędzi tego
wzmocnienia były koligacje.

1
2

K. Mikulski, Watzenrodowie i kapituła warmińska, s. 360–361.
MRPS 4, nr 4993.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

264

Krąg rodzinny i polityka rodzinna Konopackich

IV pokolenie
Jerzemu I (III.2) urodziło się przynajmniej ośmioro dzieci: pięciu synów i trzy bądź
cztery córki. Dwóch synów zostało duchownymi (Jan (IV.1) i Rafał (IV.3), ten drugi
co prawda porzucił później stan duchowny, lecz małżeństwa też nie zawarł, jeden
przedwcześnie zmarł (Maciej (IV.4)), a dwóch zawarło strategiczne związki małżeńskie, odzwierciedlające ówczesne nastawienie Konopackich do polityki balansującej
między bliższymi związkami z Koroną i doceniającej jednocześnie tradycję i silne
związki z lokalnymi elitami. Jerzy II (IV.2) poślubił Annę Kostkównę, córkę Stanisława, wojewody chełmińskiego i podskarbiego ziem pruskich, lecz w sumie nową twarz
w Prusach Królewskich, orędownika polityki królewskiej. Łukasz (IV.5) natomiast
zawarł związek małżeński z Heleną Cemą, córką Achacego, wojewody malborskiego,
reprezentanta jednego z najważniejszych, obok Bażyńskich, rodów Prus Królewskich
po wojnie 13–letniej. Tak Kostka, jak i Cema pozostawili po sobie liczne potomstwo,
wobec tego i Jerzy, i Łukasz zostali otoczeni kręgiem wpływowych szwagrów, a poprzez ich związki weszli do wąskiej grupy możnych w obu częściach Prus. Pozycja
ta została umocniona przez atrakcyjne ożenki sióstr Konopackich [Zof a (IV.6) i Katarzyna (IV.8)] z Kostką i Oleskim. Podobną rolę — jeśli udałoby się to ostatecznie
potwierdzić — odgrywałby związek kolejnej z sióstr, Eżbiety (IV.7), z Mortęskimi.
Do tej koncepcji nie przystaje hipotetyczna czwarta, nieznana z imienia siostra (IV.9),
zamężna z Lubodzieskim, zaledwie ławnikiem ziemskim świeckim. Jednak zgodnie
z wyliczeniami byłaby ona najstarszym z dzieci Jerzego I i narodziła się w momencie,
gdy ojciec nie pełnił jeszcze żadnego urzędu. Jej zamążpójście było może eksperymentem — próbą tworzenia własnego stronnictwa w powiecie opartego na średniej
szlachcie. Późniejsze związki pozostałych dzieci mierzyły znacznie wyżej.
Już w najbliższym otoczeniu potomków Jerzego I Konopackiego znajdowało się 5 wojewodów spowinowaconych z nimi (2 pomorskich, malborski, brzeski
i sandomierski), 3 kasztelanów i kilku innych urzędników, choć niektórzy z nich
osiągnęli swe stanowiska już po śmierci Jerzego II i Łukasza Konopackich (patrz
rys. 1). Doliczając do tej liczby 2 kasztelanów Konopackich (Rafał i Jerzy), można
stwierdzić, że większość urzędów senatorskich w Prusach w tym pokoleniu znajdowała się w rękach kręgu rodzinnego: Konopackich, Cemów i Kostków. Poniższy rysunek ujawnia również jeszcze jedną prawidłowość, niewidoczną na pierwszy rzut
oka, gdy są badane tylko kariery urzędnicze w oderwaniu od związków rodzinnych,
a mianowicie swoiste „dziedziczenie” urzędów w kręgu rodzinnym. Jest to widoczne, poczynając już od niższych urzędów senatorskich.
Podkomorstwo pomorskie było nieco luźniej związane w tym pokoleniu z kręgiem rodzinnym rodów Konopackich, Cemów i Kostków, choć w rękach jego
przedstawicieli było już trzymane od 1513 roku (poprzednie pokolenie) przez Jerzego Konopackiego oraz braci Achacego (I) i Fabiana (I) Cemów. Po tym ostatnim urząd traf ł do osób spoza kręgu: Loki i Działyńskiego, jednak w wypadku
tego drugiego trzeba wyraźnie stwierdzić, że chociaż nie należał do najbliższego
kręgu Konopackich, to już do trochę szerszego tak. Był rodzonym bratem Pawła,
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III.2 Jerzy I (* ok. 1480 — † 28 II 1543)
wda pom., sta świec.
x Magdalena Peckaw
IV.7 Elżbieta
x Ludwik Mortęski?

IV.1 Jan († 1535), kan. warm.
IV.3 Rafał († ok. 1570)
pkom. malb. (1547–49), chełm. (1549–51)
klan elbl. (1551–69)
IV.4 Maciej († przed 1546)

IV.2 Jerzy († 1566), klan gd. (1546–49),
elbl. (1549–51), chełm. (1551–66)
x Anna Kostka
Stanisław Kostka, zm. młodo
Andrzej Kostka, kan. warm.

Stanisław Kostka
wda chełm., pdsk. prus.
x Elżbieta von Eulenburg

IV.5 Łukasz († 1570)
x Helena Cema
Krzysztof Cema, sta pasłęcki
x Gertruda von Kracht

Jan Kostka, klan gd. (1556–74)
wda sandomierski (1574–61), pdsk. prus.
x 1v. Jadwiga Przerębska, 2v. Zofia Odrowąż

Achacy Cema
wda pom. (1566–76)
x Anna Zofia Radziwiłł

Krzysztof Kostka
wda pom. (1576-94), sta świec.
x IV.8 Katarzyna Konopacka

Fabian Cema
wda malb. (1581–1605), sta sztumski
x Katarzyna von Renglin Pisińska

Barbara Kostka
x Fabian Bystram
sędzia michał. (1557–70)
Elżbieta Kostka
x Melchior Mortęski
pkom. pom. (1555–68), malb. (1568–87)
Małgorzata Kostka
x Jan Służewski
klan śremski (1553–55), brzeski (1555–58)
wda inowr. (1558–62) brzeski (1563–77)

Katarzyna Cema
x Piotr von Dohna
sta morąski

Achacy Cema
wda malb.
x Helena von Powersche

Anna Cema
x Felix Stange von Alden Mełdzyński
miecz. chełm. (1551–75)
Barbara Cema
x 1v. N. von Lehndorf
2v. Jan Plemięcki, sta kowalewski

Krystyna Kostka
x Paweł Działyński
klan słoński (1553–67), dobrz. (1569–77)
Katarzyna Kostka
x 1v. Piotr Szeprski
2v. Jan Niemojewski klan chełm. (1611–18)

IV.9 N. córka
x Mikołaj Lubodzieski
ławn. ziem. świec.

Justyna Cema
x Anton von Borcke
Eufemia (Eufrozyna) Cema
x Hans von Preuck, burgr. brandenburski

IV.6 Zofia
x Jerzy Oleski
pkom. malb. (1566–68), klan chełm. (1568–69)

1. Najbliższy krąg rodzinny potomków Jerzego I Konopackiego, wojewody pomorskiego i starosty świeckiego (IV pokolenie Konopackich).
Pogrubieniem oznaczono lata sprawowania urzędów w okresie życia Konopackich (UPKr, UKuj)
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kasztelana słońskiego, szwagra Jerzego Konopackiego. Po Działyńskim urząd przeszedł na Melchiora Mortęskiego, który później, w 1568 roku, awansował na podkomorzego malborskiego3. Przez cały okres (wliczając pokolenie poprzednie) urząd
był związany z tym kręgiem rodzinnym łącznie przez 50 lat. Loka i Działyński
trzymali podkomorstwo pomorskie zaledwie przez 5 lat.
Podkomorstwo malborskie przechodziło kolejno w 1547 roku z rąk Fabiana (I)
Cemy do Rafała Konopackiego. W 1549 roku wyszło poza krąg do Loki i Żelisławskiego, by w 1566 roku powrócić do Jerzego Oleskiego i po nim w 1568 roku przejść
na Melchiora Mortęskiego4. W jednym pokoleniu trzech szwagrów sprawowało ten
urząd łącznie przez 22 lata.
Podkomorstwo chełmińskie w 1549 roku przypadło po Fabianie (I) Cemie Rafałowi Konopackiemu (1549), a po nim Michałowi Działyńskiemu (bratu Pawła,
kasztelana słońskiego) (1552), Stanisławowi Kostce (1576), by ostatecznie traf ć
do pokolenia następnego — Macieja Konopackiego (1588), syna Jerzego. Tylko Michał Działyński nie mieścił się w ramach najbliższego kręgu Konopackich.
Kasztelania gdańska przez cały czas w tym pokoleniu pozostawała w rękach
spokrewnionych rodzin. W 1546 roku po Bażyńskim otrzymał ją Jerzy Konopacki,
by już trzy lata później ustąpić na rzecz Fabiana (I) Cemy (brata teścia Łukasza
Konopackiego). W 1556 roku po Cemie przejął urząd Jan Kostka5.
Kasztelania elbląska w województwie malborskim budziła mniejsze zainteresowanie kręgu rodzinnego Konopackich, Kostków i Cemów. Zresztą zrządzeniem
losu (szybkie rotacje na urzędach) w tym okresie stała się urzędem typowo przechodnim. W latach 1539–1548 sprawowało go aż czterech kolejnych dygnitarzy,
a jeden (Achacy Cema) nawet tego urzędu nie przyjął6. Dopiero od Jerzego Konopackiego kasztelania elbląska na dłużej zaczęła pozostawać w rękach kolejnych
urzędników. W tym pokoleniu urząd ten sprawowali wyłącznie bracia Jerzy i Rafał
Konopaccy w latach 1549–15697.
Kasztelania chełmińska była związana z nieco innym kręgiem rodzinnym, skupionym wokół rodzin Kostków, Działyńskich i Sokołowskich. Konopaccy stanowili
w tej grupie ten drugi, szerszy krąg. Urząd w 1551 roku przypadł Jerzemu Konopackiemu po Janie Działyńskim, bracie Pawła, kasztelana słońskiego, szwagra Konopackiego. Po Jerzym kasztelania przeszła w ręce Jerzego Oleskiego, męża Zof i
Konopackiej, a po nim traf ła już do kolejnego pokolenia8.
Województwo pomorskie przechodziło przez dwa pokolenia, poczynając od Jerzego I Konopackiego, z rąk do rąk między dwoma kręgami rodzinnymi (lub jednym
szerokim) obejmującymi grupy rodzinne Działyńskich, Sokołowskich, Kostków, Konopackich i Cemów. W interesującym nas pokoleniu w kręgu Konopackich, Kostków
3
4
5
6
7
8

UPKr, nr 862–867.
UPKr, nr 573–578.
UPKr, nr 421–423.
UPKr, nr 380–383.
UPKr, nr 384–385.
UPKr, nr 37–39.
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i Cemów urząd ten znajdował się dopiero od 1556 roku. Sprawowali go kolejno Fabian (I) i Achacy (II) Cemowie (stryj i bratanek), a po nich Krzysztof Kostka9.
Urząd wojewody chełmińskiego w IV pokoleniu Konopackich znajdował się
całkowicie poza ich zasięgiem i był zdominowany przez ich dalszych krewnych —
Działyńskich.
Tak jak stołek wojewody chełmińskiego zdominowali Działyńscy, tak najwyższy świecki urząd senatorski w Prusach Królewskich — województwo malborskie — całkowicie opanowali Cemowie, teść Łukasza Konopackiego i jego brat.
Achacy (I) sprawował ten urząd przez 20 lat (1546–1565), a Fabian przez kolejne 15,
do 1580 roku. Długowieczność braci Cemów spowodowała, że dopiero w 1581 roku
urząd objął reprezentant omawianego pokolenia w osobie Fabiana (II) Cemy, szwagra Łukasza Konopackiego10.
Jak wykazują powyższe zestawienia, wszystkie urzędy senatorskie w II połowie XVI wieku znalazły się w rękach dwóch wąskich kręgów rodzinnych, w których
Konopaccy również mieli swoje miejsce. Gdyby jednak pokusić się o poszerzenie
tych kręgów o szwagrów Kostków i Cemów oraz ich rodzeństwo, budując tym samym jeden większy krąg spokrewnionych ze sobą rodzin senatorskich, to poprzez
związki z Mortęskimi doszlibyśmy w tym samym pokoleniu do Bażyńskich, przez
Działyńskich do Sokołowskich, Górków, Radziejowskich, Iłowskich, o Radziwiłłach związanych z Cemami i ich koligacjach nawet nie wspominając. Te ostatnie
związki skwapliwie wykorzystywali zresztą Konopaccy w tym i następnych pokoleniach, znajdując w nich jeden ze sposobów na drogę kariery.
W II połowie XVI wieku niebagatelną rolę odgrywały również kontakty oparte
na wyznaniu. I na tym polu również okazali Konopaccy — poprzez związki małżeńskie — strategiczą równowagę. Kostkowie należeli do grona zagorzałych katolików. Z ich szeregów wywiódł się przecież późniejszy święty Stanisław Kostka,
zdaje się brat stryjeczny Stanisława — wojewody chełmińskiego. Cemowie byli natomiast jednymi z głównych popularyzatorów luteranizmu w Prusach Królewskich.
Zapewne pod wpływem Cemów dwóch z Konopackich w tym pokoleniu: Jerzy
i Rafał „zaraziło się” luteranizmem. Ostatecznie w wypadku Jerzego było to tylko
chwilowe zauroczenie, jednak Rafał, były kanonik warmiński, pozostał w nowej
wierze do końca swego życia jako jedyny z Konopackich. Zwrot ku luteranizmowi
musiał nastąpić około 1550 roku, skoro jeszcze na początku 1549 obaj bracia weszli
w skład trzyosobowej komisji królewskiej do odbioru przysięgi wierności nowemu
królowi Zygmuntowi Augustowi od poddanych kościoła warmińskiego. Na jej czele stał teść Jerzego — wojewoda pomorski Stanisław Kostka, więc komisja miała
wybitnie rodzinny charakter. Przyjęcie przez Konopackich wiary ewangelickiej nie
przeszkodziło obu w utrzymywaniu bliskich kontaktów z ówczesnym biskupem
chełmińskim Janem Lubodzieskim, być może nawet ich bratem ciotecznym, oraz
z jego sekretarzem, znanym humanistą Szymonem Marycjuszem.
9
10
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UPKr, nr 625–527.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

268

Krąg rodzinny i polityka rodzinna Konopackich

Po ponownym nawróceniu na wiarę katolicką Jerzego w 1555 roku wszedł
on jako komisarz królewski wraz ze szwagrem Janem Kostką w skład innej komisji,
tym razem powołanej z iniacjatywy biskupa Hozjusza, badającej stan religijności
w Elblągu. Być może dawna sympatia religijna Konopackiego spowodowała, że komisja nie podjęła ostatecznych kroków. Nie przeszkodziło to jednak Hozjuszowi
zaproponować osobę Konopackiego jako kandydata na wakujący urząd wojewody
chełmińskiego.
Związki z Kostkami i Cemami wywarły wpływ na Konopackich jeszcze
w jednej sferze. Do tradycyjnych imion używanych stale przez panów Konopatu dołączyły imiona charakterystyczne dla rodzin, z którymi weszli w związki
krwi. Wśród typowych imion nadawanych dzieciom w rodzinie Konopackich na
pierwszy plan wysuwają się przede wszystkim trzy imiona męskie: Jerzy (7 wystąpień), Jan (6 wystąpień) i Maciej (4 wystąpienia), przy czym znane one są już
od pierwszych pokoleń rodziny i należy je uznać za rodowe11. Zrodzeni z Anny
Kostczanki synowie Krzysztof i Stanisław przejęli więc najpewniej imiona po
Kostkach: dziadku Stanisławie, wojewodzie chełmińskim, i stryju Krzysztof e,
wojewodzie pomorskim12. Podobne zjawisko dało się zaobserwować wśród potomków Łukasza i Heleny z Cemów. Dwóch synów z tego związku otrzymało
imiona po dziadku (Achacy, wojewoda malborski) bądź po stryjach (Achacy, wojewoda pomorski, i Fabian, wojewoda malborski). Co ciekawe, nie można takiego
zjawiska zaobserwować w odniesieniu do imion żeńskich. Córki Konopackich nosiły zwykle imiona Zof a, Elżbieta, Katarzyna, nieco rzadziej Anna i Magdalena.
Dopiero w odniesieniu do imion: Marianna, Teresa, Ludwika, Teof la z pokoleń
ostatnich można by doszukiwać się wpływów innych rodzin. W tym pokoleniu
tylko w odniesieniu do imienia Helena nie ma wątpliwości, że zostało nadane na
cześć matki — Cemianki.

V pokolenie
W piątym pokoleniu Konopackich ich polityka rodzinna była realizowana nieco
inaczej. Przeprowadzono przede wszystkim wyraźny rozdział między liniami konopacko–rynkowską a mirakowską. Podstawą podziału były co prawda dobra, ale
dość szybko przełożyło się to na wzajemne kontakty rodzinne obu linii, a w zasadzie ich zanik. Linia konopacko–rynkowska w zmienionych realiach politycznych,
próbując odbudować swą pozycję ekonomiczną po katastrofalnych dla niej skutkach
ruchu egzekucyjnego, starała się realizować politykę silnych związków z rodzinami
W odniesieniu do imion Jan i Jerzy dało się zauważyć jeszcze jedną prawidłowość. Czterech z sześciu synów noszących imię Jan było pierworodnymi i tyle samo zostało ostatecznie duchownymi.
Z siedmiu Jerzych natomiast tylko dwóch było pierworodnymi, a żaden z noszących to imię nawet
nie otarł się o karierę duchowną.
12
Wpływ rodzin był obustronny. Synowie tegoż Krzysztofa zrodzeni z Katarzyny Konopackiej
otrzymali obok imion rodowych (Stanisław i Krzysztof) również imiona Jerzy i Jan, charakterystyczne dla Konopackich, choć imię Jan znane było już również wśród Kostków.
11
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senatorskimi. W tym samym czasie linia mirakowska powoli rezygnowała z aspiracji politycznych, co również miało swe przełożenie na politykę rodzinną.
Jerzy II pozostawił po sobie aż dziewięcioro dzieci: sześciu synów i trzy córki. Jeden z braci — Jan (V.2) wstąpił w stan duchowny, dwóch: Krzysztof (V.5)
i Stanisław (V.6) pozostało kawalerami. Trzech natomiast związało się związkami
małżeńskimi z kobietami pochodzącymi z szanowanych, starych rodów pruskich.
Jerzy III (V.1) poślubił Elżbietę Dąbrowską, Maciej (V.3) — Elżbietę Dulską, a Rafał (V.4) — Barbarę Rokusz. Te trzy związki ugruntowały pozycję Konopackich
w Prusach, przynosząc pożądany majątek oraz kontakty tak w prowincji, jak i poza
nią. Jednak utrata starostw wyraźnie odbiła się na „atrakcyjności” dzieci Jerzego
jako kadydatów na małżonków.
Nie wiadomo, czy Elżbieta Dąbrowska, żona Jerzego III, córka Jana — starosty
radzyńskiego i Febronii Działyńskiej miała jakiekolwiek rodzeństwo. Teść — Jan
Dąbrowski — był starostą jednego z ważniejszych starostw województwa chełmińskiego — radzyńskiego. Teściowa — Febronia Działyńska była córką Mikołaja,
wojewody pomorskiego, i siostrą powiązanego z poprzednim pokoleniem Konopackich Pawła, kasztelana słońskiego. Jeśli nawet Konopacki liczył, że po śmierci teścia
przejmie starostwo, to jego plany nie spełniły się. Dochodową królewszczyznę objął
kuzyn (brat cioteczny) Konopackiego, dyplomata i sekretarz królewski Paweł Działyński13, syn Pawła, kasztelana słońskiego, bratanek Febronii, czyli jednocześnie
brat cioteczny żony Konopackiego.
Jeszcze bardziej pożądaną partią była Elżbieta Dulska, żona Macieja Konopackiego. Była ona córką Jana, kasztelana chełmińskiego i podskarbiego wielkiego koronnego i Barbary Rozen. Ślub pary nastąpił u szczytu kariery teścia, co podniosło pozycję
i znaczenie obu stron związku. Już sama postać Dulskiego, jednej z najważniejszych
postaci Rzeczypospolitej tego okresu, może o tym świadczyć. Również teściowa —
Barbara Rozen herbu Gryf pochodziła ze „starożytnej” małopolskiej rodziny. Herbarze
nie odnotowały jednak jej f liacji. Ze związku Dulskiego z Roznówną według herbarzy pochodziły również wszystkie pozostałe córki: Katarzyna, Anna, Zof a i Barbara14.
Katarzyna została żoną Mikołaja Działyńskiego, wojewody malborskiego i starosty
bratiańskiego, Anna — Mikołaja Kiszki, starosty drohickiego, Barbara — Stanisława
Tarły, starosty sochaczewskiego, a Zof a obrała stan duchowny, zostając ostatecznie
jedną z największych ksieni benedyktynek w Toruniu. Wydaje się jednak, że przynajmniej niektóre z nich urodziła kolejna żona Dulskiego, Barbara Mniszkówna.
Całości obrazu dopełnia związek trzeciego z braci Konopackich — Rafała, który
przed 1590 rokiem poślubił Barbarę Rokusz, najmłodszą — zdaje się — córkę ostatniego męskiego przedstawiciela starego rodu pruskiego Jerzego z Dźwierzna i Heleny
Bażyńskiej. Helena była córką Jana Bażyńskiego, kasztelana gdańskiego, i Doroty
Mortęskiej15. Jerzy Rokusz pozostawił po sobie pięć córek i sporą fortunę w postaci
Czaplewski, Senatorowie, s. s. 166.
Inaczej utrzymywał K. Lepszy, opracowujący biogram Jana Dulskiego dla PSB, który twierdził,
że wszystkie córki Dulskiego pochodziły z Mniszkówny: PSB 5, s. 461–462.
15
ADTor, SG–03.
13
14
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dóbr ziemskich. Po jego śmierci w kolejce do panien i ich majątku stanęło od razu kilku
kandydatów. Ostatecznie Katarzyna wydana została za Krzysztofa Lubodzieskiego16,
syna sędziego ziemskiego świeckiego Wacława i bratanka biskupa chełmińskiego
Jana. Helena poślubiła stolnika lubelskiego Mikołaja Fanello17, syna kuchmistrza koronnego Zygmunta pochodzącego z Bari z królestwa neapolitańskiego18, przybyłego
zapewne do Polski z królową Boną. Trzecia z sióstr żony Rafała Konopackiego —
Dorota — dwukrotnie wstępowała w związki małżeńskie. Po raz pierwszy z Jerzym
Lubodzieskim i ponownie z chorążym pomorskim Samuelem Konarskim19, którego
pierwszą żoną była Helena Konopacka, córka Łukasza I, protoplasty linii mirakowskiej. Ostatnia z panien Rokuszówien — Estera poślubiła Jana Plemięckiego, syna
sędziego ziemskiego chełmińskiego i starosty kowalewskiego Daniela20.
Z braci tylko Jerzy III nie zyskał nowych posiadłości ziemskich. Natomiast Maciej i Rafał wzmocnili substancję rodzinną o dobra wygasających rodów Dulskich
i Rokuszów.
Wydaje się, że bezżeństwo Krzystofa i Stanisława również było działaniem
planowanym, którego celem było nierozpraszanie dóbr dziedzicznych. Brali udział
w podziałach majątkowych, jednak ich stan kawalerski gwarantował, że po śmierci
dobra ponownie wrócą do ogólnej puli posiadłości dziedzicznych rodu.
Inaczej było z córkami Jerzego II. Przy planowaniu ich małżeństw kryterium
„dobrej partii” chyba w ogóle nie było brane pod uwagę. Wręcz przeciwnie. Patrząc
na kolejne związki nasuwa się raczej przypuszczenie, że Jerzy II, chciał jak najwięcej oszczędzić na córkach, wydając je poza Prusy Królewskie, i to za szlachtę, której
status majątkowy i pozycja społeczna z całą pewnością nie przystawała do pozycji
Konopackich. Powodem mógł być rosnący w siłę ruch egzekucyjny i spodziewane
w związku z tym problemy majątkowe. Jerzy II zbudował swą fortunę na królewszczyznach, których posiadanie teraz było zagrożone. Możliwe zatem, że starał się
zachować jak najwięcej funduszy i substancji majątkowej dla swych sześciu synów,
poświęcając tym samym córki.
Przykładem może być już pierwsze małżeństwo najstarszej z córek — Magdaleny (Małgorzaty) (V.7). Ta wydana została bowiem za Macieja Komierowskiego, przedstawiciela rodziny bez żadnych jeszcze wówczas tradycji urzędniczych
i dysponującego skromnym majątkiem. Pozycja społeczna i sytuacja majątkowa
Komierowskich uległa zmianie dopiero 200 lat później, w XVIII wieku, gdy ród
Konopackich właśnie wygasał.
Nieco więcej szczęścia miała druga z córek — Elżbieta (V.8), która w 1563 roku
poślubiła Mikołaja Trzebińskiego (Nieściszewskiego), dziedzica Trzebna, Nieściszewa w powiecie bydgoskim i Brzeźna w powiecie świeckim. Co prawda Trzebiński
nie sprawował żadnych urzędów, jednak był całkiem sprawnym gospodarzem, stale
16
17
18
19
20

APTor, AmCh 4, s. 645.
APTor, AmCh 3, s. 476; ULub, nr 341.
Boniecki, Herbarz, 5, s. 256–257.
APPoz, BydGr 19, k. 191v.
APTor, AmT, Kat. II, IX–17, k. 37.
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IV.2 Jerzy (II) († 1566), klan gd. (1546–49),
elbl. (1549–51), chełm. (1551–66)
x Anna Kostka
V.7 Magdalena (Małgorzata) († przed 1570)
x Maciej Komierowski

V.2 Jan († 1601), kan. chełm.
V.5 Krzysztof († 1611)
V.6 Stanisław († 1608)

Jan Dąbrowski († ok. 1599)
sta radzyński
x Febronia Działyńska

V.8 Elżbieta († 1610)
x Mikołaj Trzebiński

V.1 Jerzy (III) († 1604)
klan chełm. (1590–1604)
sta lignowski, straszewski
x Elżbieta Dąbrowska

V.3 Maciej († 1613), pkom. chełm. (1588–1605),
wda chełm. (1605–11), bp chełm. (1611–13)
sta grudz.
x Elżbieta Dulska
Katarzyna Dulska († po 1613)
x Mikołaj Działyński
wda chełm. (1584–1604), sta bratiański

Jan Dulski († 1590)
klan chełm., podsk. w. kor.
x 1v. Barbara Rozen
2v. Barbara Mniszek
3v. Zofia Oleśnicka
4v. Zofia Herburt

Anna Dulska († 1601)
x Mikołaj Kiszka
sta drohicki
Zofia Dulska († 1631)
ksieni benedyktynek tor.

V.4 Rafał († 1591)
x Barbara Rokusz
Katarzyna Rokusz († po 1594)
x Krzysztof Lubodzieski († przed 1615)
Helena Rokusz († 1590)
x Mikołaj Fanello († przed 1590)
stoln. lubelski (1578–88)
Dorota Rokusz († po 1624)
x 1v. Jerzy Lubodzieski
2v. Samuel Konarski
chor. pom. (1570–1608)
[poprzednio mąż Heleny Konopackiej
córki Łukasza (I)]

Barbara Dulska († 1613)
x Stanisław Tarło
sta sochaczewski

V.9 Anna († po 1610)
x Piotr Tomicki († przed 1610)

Jerzy Rokusz († 1580)
x Helena Bażyńska

Estera Rokusz († po 1612)
x Jan Plemięcki († 1606)

Mikołaj Tomicki († 1586)
Jan Tomicki († 1586)
x N. Rydzyńska

Jan Tomicki († 1575)
klan gnieź.
x Zofia Oporowska

Andrzej Tomicki († przed 1610)
x Katarzyna Działyńska

2a. Najbliższy krąg rodzinny potomków Jerzego II Konopackiego (V pokolenie Konopackich linii konopacko–rynkowskiej).
Pogrubieniem oznaczono lata sprawowania urzędów w okresie życia Konopackich (UPKr, Ulub)
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powiększając swój majątek ulokowany blisko posiadłości Konopackich. Obok wspomnianych dóbr wkrótce wszedł w posiadanie części podbydgoskiego Myślęcinka i Myślęcina oraz leżących nieco dalej, w powiecie inowrocławskim, Zbranowa i Łążyna.
Ostatnia, najmłodsza z córek Jerzego II — Anna (V.9) —została wydana wiele lat
po śmierci ojca i niewątpliwie opiekujący się nią bracia nie zamierzali kontynuować
„oszczędnej” polityki małżeńskiej ojca. Być może zasugerowali się nawet poczynaniami braci stryjecznych z linii mirakowskiej, którzy już w 1583 roku doprowadzili
do małżeństwa swej siostry z wojewodzicem brzesko–kujawskim Andrzejem Kretkowskim. Gdzieś na przełomie 1584 i 1585 roku na małżonka Anny został wybrany
Piotr Tomicki, syn kasztelana gnieźnieńskiego Jana i Zof i Oporowskiej. Jako jedyna
została wydana za przedstawiciela rodziny senatorskiej, i to dysponującego sporym
majątkiem, w tym własnym miastem Wieruszów i szeregiem okolicznych wsi.
W związkach tego pokolenia linii konopacko–rynkowskiej trochę na bok poszły
interesy polityczne. Nie szukano już (lub z powodu utraty starostw nie aspirowano)
koligacji mających na celu utrzymanie pozycji politycznej rodziny. Jednak zawiązane w poprzednim pokoleniu więzy rodzinne silnie działały również teraz, na przełomie XVI i XVII wieku. Zestawienie najbliższego kręgu rodzinnego potomków
Jerzego II prezentuje rys. 2a.
Cioteczne rodzeństwo synów Jerzego II zrodzone z Kostków wskazywało,
że pozycja Konopackich w Prusach Królewskich nadal była silna. Co prawda synowie Jana Kostki —wojewody sandomierskiego nie sięgnęli po urzędy senatorskie,
to jego córki powiązane zostały z rodzinami, których przedstawiciele w tym pokoleniu zasiedli w senacie. Elżbieta Kostkówna poślubiła kasztelana gdańskiego Macieja Żalińskiego, Anna wyszła za wojewodę wołyńskiego Aleksandra Ostroroga,
a Katarzyna za Adama Hieronima Sieniawskiego, podczaszego koronnego21.
Wojewoda pomorski Krzysztof Kostka z Katarzyny Konopackiej miał siedmioro dzieci, z których Stanisław został podskarbim ziem pruskich, Jerzy podskarbim ziem pruskich, następnie kasztelanem chełmińskim i wojewodą malborskim,
a Krzysztof kasztelanem bieckim. Całości dopełnił Jan, obejmując stolec opata
oliwskiego, i Anna mianowana ksienią benedyktynek jarosławskich22.
Elżbieta Kostka, wydana za podkomorzego malborskiego Melchiora Mortęskiego, urodziła mu między innymi syna Ludwika, wojewodę pomorskiego i chełmińskiego, oraz córkę Magdalenę, ksienię benedyktynek chełmińskich23.
Kolejna z ciotek — Krystyna — poślubiła kasztelana dobrzyńskiego Pawła
Działyńskiego. Z tego związku rodzeństwem ciotecznym Konopackich byli między
innymi Michał — wojewoda inowrocławski i brzeskokujawski (ożeniony z Elżbietą
Cemą, siostrą cioteczną Konopackich z linii mirakowskiej), wspomniany Paweł —
dyplomata i sekretarz królewski, czy Anna, żona podczaszego koronnego Andrzeja
Zebrzydowskiego24.
21
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Katarzyna Kostkówna, ożeniona po raz drugi z kasztelanem chełmińskim Janem Niemojewskim, urodziła aż dziewięcioro dzieci. Z nich Stanisław został najpierw podstolim koronnym, potem kasztelanem elbląskim i w końcu kasztelanem
chełmińskim, a Maciej Feliks — podskarbim ziem pruskich i kolejno podkomorzym malborskim, kasztelanem chełmińskim i wojewodą pomorskim. Siostry cioteczne Niemojewskie również zostały wydane za przyszłych wyższych urzędników:
Anna — za Macieja Kosa, podkomorzego pomorskiego, a Małgorzata — za Kacpra
Rozdrażewskiego, kasztelana śremskiego25.
Jak widać poprzez Kostków Konopaccy — synowie Jerzego II byli otoczeni
w rzeczywistości wianuszkiem senatorów będących ich braćmi ciotecznymi lub
mężami ich ciotecznych sióstr. A koligacje rodzinne okazały się w tym pokoleniu
Konopackich jak najbardziej pożądane. W rezultacie egzekucji dóbr Jerzemu III
Konopackiemu odebrano szereg posiadanych królewszczyzn. Niektóre z nich —
dzierżawa lignowska i Łopatki stały się wkrótce przedmiotem sporu, który o mały
włos nie wywołał małej wojny domowej między szlachtą z Prus Królewskich
a szlachtą wielkopolską. Królewszczyzny te po odebraniu ich Konopackiemu dostały się Stanisławowi Przyjemskiemu. Po śmierci króla Zygmunta Augusta Jerzy
skorzystał z chwilowego rozprężenia spowodowanego bezkrólewiem i przy udziale swego wuja, starosty golubskiego Krzysztofa Kostki, zajął zbrojnie Łopatki. Za
Przyjemskim ujęli się Wielkopolanie, za Konopackim i Kostką — stany pruskie,
w tym senatorowie w większości spokrewnieni ze sprawcami zamieszania. Do kulminacji napięcia doszło w styczniu 1573 roku, gdy Przyjemski zwołał do leżącego
naprzeciw Torunia Dybowa „domowników” wraz ze szlachtą wielkopolską konno,
pieszo i z działami w celu dokonania zajazdu. Ostatecznie spór zakończył się nie
po myśli Konopackiego, choć proces przejmowania dóbr przez Przyjemskiego był
rozciągnięty w czasie, między innymi przez opór urzędników pruskich. Przykładem może być postawa wojewody pomorskiego Achacego Cemy, szwagra Łukasza
Konopackiego, brata stryjecznego Jerzego III, który odmówił wykonania dekretu
królewskiego nakazującego intromisję Przyjemskiego w Poledno, Dworzysko, Rudno i Lignowy — inne przejęte od Konopackiego królewszczyzny.
Również Jerzy III ze swej strony wspierał kuzynów. W podobnej sytuacji
jak on znaleźli się Kostkowie w 1578 roku, gdy stracili królewszczyznę Libental
na rzecz sędziego grodzkiego kcyńskiego i żupnika bydgoskiego Wawrzyńca Słupskiego. Konopacki podczas pobytu na zamku starogardzkim u wojewody malborskiego Fabiana Cemy (brata wspomnianego wyżej Achacego, też szwagra Łukasza)
groził napaścią na instygatorów królewskich i groźbę swą spełnił.
W tym samym czasie nieco inaczej wyglądała sytuacja rodzinna potomków
Łukasza I — protoplasty linii mirakowskiej. Łukasz pozostawił po sobie sześcioro
dzieci: czterech synów i dwie córki. Achacy (V.10), dziedzic na Mirakowie, poślubił Katarzynę Szorcównę, córkę starosty kiszewskiego Jana Szorca i Anny Raby.
Szorcowie herbu Mora wywodzili się prawdopodobnie z Mazowsza i wypłynęli
25
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na współpracy z królem polskim podczas wojny 13–letniej. W 1464 roku król zapisał zaciężnemu polskiemu, rotmistrzowi Piotrowi z Obrębu Szorcowi, 1 000 f orenów na Kiszewie, by zachęcić go do odbicia Kiszewy z rąk krzyżackich. Wyprawa
co prawda nie powiodła się, lecz zapis pozostał, a od zakończenia wojny sam Piotr
i następnie jego potomkowie, aż do 1607 roku (140 lat), realnie trzymali starostwo
kiszewskie w swych rękach26. Regularnie też wchodzili w związki małżeńskie
ze średniozamożną szlachtą pruską. Nie inaczej było w przypadku Jana Szorca,
późniejszego teścia Achacego, który poślubił Annę Rabiankę, przedstawicielkę starej rodziny pruskiej, dziedziców Waplewa w województwie malborskim,
powiązanej więzami krwi z Bażyńskimi i należącej do kręgu rodziny Cemów.
Całkiem możliwe, że inicjatywa ślubu Achacego — pierworodnego Łukasza —
wypłynęła właśnie od Cemów, którzy dostrzegli potencjał w Szorcach i zaczęli
ich wkrótce promować. Ślub Szorcówny z Konopackim był awansem dla średniozamożnej do tej pory szlachty, a Achacego jeszcze mocniej wiązał z Cemami.
Już w 1588 roku szwagier Achacego — również Jan Szorc — otrzymał nominację
królewską na podkomorstwo malborskie po śmierci Melchiora Mortęskiego27. Był
to pierwszy w dziejach rodziny Szorców urząd sprawowany w Prusach Królewskich i od razu taki wysoki. Swą pozycję przypieczętował ślubem z Katarzyną Żelisławską (von Silslaw), prawdopodobnie tożsamą z córką Michała i Estery (Anny)
Bażyńskiej28.
Jeżeli Cemowie wiązali również jakieś plany z Konopackim, to się zawiedli,
gdyż pomimo wykształcenia nie podjął się działalności publicznej, nie zmienił też
swego wyznania, pozostając gorliwym katolikiem. Wpływ na to ostatnie mógł mieć
zresztą najmłodszy brat Achacego — Fabian (V.13), kanonik chełmiński, gnieźnieński i warmiński. Mimo stanu duchownego Fabian był niezwykle aktywny na polu
gospodarczym i nie stronił od polityki, pozostając w bliskich kontaktach z kolejnymi papieżami. Jeden z nich wysuwał go nawet jako swego kandydata na biskupstwo warmińskie. Dodatkowym zawodem, tak dla Konopackich, jak i zapewne dla
Szorców, a być może także Cemów, był fakt, że Achacy nie pozostawił po sobie
potomstwa.
Drugi w kolejności starszeństwa z braci, synów Łukasza I — Jerzy (V.11), dziedzic Kuczwał i Pluskowęsów, w ogóle się nie ożenił. Być może zadziałał tu mechanizm znany z drugiej linii Konopackich, który miał na celu zapobiegać rozpraszaniu
się majątku rodzinnego. Jeśli jednak nawet tak było, to w obliczu bezdzietności
Achacego, wkrótce linii mirakowskiej groziło wygaśnięcie. Linię uratował trzeci
z braci — Łukasz II (V.12), który najpóżniej na pięć lat przed śmiercią dochodzącego już do pięćdziesiątego roku życia Achacego ożenił się z Anną Konarską, córką
dyplomaty, komisarza morskiego i starosty jungenborskiego Krzysztofa Konarskiego i Katarzyny Loki. W tym wypadku ślub Konarskiej z Konopackim był nie
tyle nobilitacją dla rodziny Konarskich, co potwierdzeniem jej coraz mocniejszej
26
27
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pozycji. Co prawda bracia Krzysztofa posiadali „zaledwie” starostwa (Szczęsny)
lub sprawowali niższe urzędy ziemskie (Michał), to wiązali się już ze szlachtą znaną
i mającą ugruntowaną pozycję w Prusach: Wulkowskimi (Michał) i Żelisławskimi
(Szczęsny). Obie córki Krzysztofa wydane zostały już za przedstawicieli rodzin senatorskich: Anna wyszła za Łukasza Konopackiego, natomiast Gertruda poślubiła
Dymitra Wejhera, późniejszego kasztelana gdańskiego.
Nie był to koniec związków Konopackich z Konarskimi w tej linii. Córka Łukasza I i siostra wspomnianych braci — Helena (V.14) poślubiła chorążego pomorskiego Samuela Konarskiego zrodzonego z Wulkowskiej, brata stryjecznego żony
Łukasza II. Z małżeństwa tego zrodził się syn, również Samuel, późniejszy wojewoda malborski, oraz córka Anna.
Druga z córek Łukasza I — Katarzyna (V.15) jako jedyna została wydana poza
Prusy Królewskie. W 1583 roku zawarła związek małżeński z Andrzejem Kretkowskim, synem Grzegorza, wojewody brzeskokujawskiego. Pomysłodawcą ślubu mógł
być jednak nie któryś z braci, lecz wojewoda pomorski Krzysztof Kostka, ich wuj,
który sponsorował jednocześnie posag dla Katarzyny. Najbliższy krąg rodzinny potomków Łukasza I został przedstawiony na rys. 2b.
Mimo że Konopaccy z linii mirakowskiej w tym i następnych pokoleniach nie
aspirowali już do urzędów w Prusach Królewskich, ich pozycja nadal była bardzo
silna, nie tylko z powodu coraz aktywniejszych Konarskich. Podobnie jak w wypadku tego pokolenia z linii konopacko–rynkowskiej ciągle aktualne były związki rodzinne zawarte przez ojca — Łukasza I z rodziną Cemów. Wujowie i ciotki
Konopackich nie ograniczali się do związków z przedstawicielami szlachty z Prus
Królewskich. Równie chętnie i bez najmniejszych oporów wiązali się również
ze znamienitymi rodami mieszkającymi w książęcej części Prus i poza nią.
W ten sposób braćmi i siostrami ciotecznymi Konopackich zostali: starosta kiszporski Achacy (III) i Elżbieta, żona wojewody brzeskokujawskiego Michała Działyńskiego (przez Kostków powiązanego z linią konopacko–rynkowską) — dzieci
wojewody pomorskiego Achacego (II)29, kasztelan chełmiński Fabian (III) i Katarzyna, żona najpierw kasztelana bełzkiego Mikołaja Ostroroga, później Jana Farensbacha, czy Elżbieta, żona Albrechta von Polentza — dzieci wojewody malborskiego
Fabiana30. Poprzez związki sióstr Heleny z Cemów Konopackiej rodzeństwem ciotecznym dziedziców na Mirakowie byli również Dohnowie (dzieci Katarzyny i Piotra von Dohna, starosty Morąga), Plemięccy (dzieci Barbary i Jana Plemięckiego
starosty kowalewskiego), Borckowie (dzieci Justyny i Antona von Borcke) i Preuckowie (synowie Eufrozyny i Hansa von Preuck)31.
PSB 4, s. 327. Autor biogramu ks. P. Czaplewski co prawda prawidłowo podał dzieci Achacego,
błędnie jednak przypisał starostwo Achacemu i urząd mężowi Elżbiety.
30
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zachowany jej kontrakt małżeński świadczy jednak inaczej: GStAPK, XX. HA, Adelsarchiv, nr. 936,
Bd 1, k. 207–231.
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IV.5 Łukasz († 1570)
x Helena Cema
V.13 Fabian († 1619)
kan. chełm., gnieź., warm.

V.10 Achacy († 1599)
x Katarzyna Szorc
V.11 Jerzy († przed 1620)

V.12 Łukasz (II) († 1627)
x Anna Konarska
Krzysztof Konarski († ok. 1574)
komisarz morski, dyplomata
x Katarzyna Loka

Andrzej Konarski († po 1588)
Gertruda Konarska († przed 1615)
x Dymitr Wejher
klan gd. (1626–28), sta kościerski

V.15 Katarzyna († ok. 1588)
x Andrzej Kretkowski

V.14 Helena († 1597)
x Samuel Konarski
chor. pom.
Augustyn Konarski († przed 1592)
x Elżbieta Jackowska

Grzegorz Kretkowski († 1591)
wda brzeskokujawski
x Katarzyna Rusocka

Michał Konarski (†1576)
sędzia ziem. człuch.
x Dorota Wulkowska

Mikołaj Kretkowski († 1613)
x Anna Sokołowska
Łukasz Kretkowski († 1605)
chor. brzeski (1586–89)
klan brzeskokujawski (1589–1603)
x Barbara Drzewicka

Michał Konarski(† 1584)
kan. warm., prob. elbl.

2b. Najbliższy krąg rodzinny potomków Łukasza Konopackiego (V pokolenie Konopackich linii mirakowskiej).
Pogrubieniem oznaczono lata sprawowania urzędów w okresie życia Konopackich (UPKr, UKuj)
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VI pokolenie
Szóste pokolenie Konopackich reprezentowały dzieci aż trzech przedstawicieli linii
konopacko–rynkowskiej: kasztelana chełmińskiego Jerzego III, wojewody i biskupa
chełmińskiego Macieja oraz Rafała. W tym samym czasie wygasającą nieuchronnie
linię mirakowską podtrzymywali już tylko potomkowie Łukasza II. Tradycje senatorskie kontynuowali w tym pokoleniu wyłącznie potomkowie Macieja.
Kasztelan chełmiński Jerzy III z małżeństwa z Elżbietą Dąbrowską miał dziewięcioro dzieci: czterech synów i pięć córek. Z synów tylko Jerzy IV (VI.3), starosta
nitawski, dziedzic Rynkówki, zawarł związek małżeński, z którego nie było żadnego potomstwa. Z pozostałych braci Jan (VI.1) i Krzysztof (VI.2) (jeśli założymy,
że Krzysztof w ogóle istniał) zmarli przedwcześnie, Rafał (VI.4), mimo znacznej
aktywności gospodarczej w Prusach, nigdy nie związał się małżeństwem. Na nich
wygasła zatem ta gałąź Konopackich, dziedziców Rynkówki, a dobra zostały przejęte przez siedzących na Konopacie potomków Macieja.
Najbardziej wartościowymi związkami rodzinnymi potomków Jerzego III były
małżeństwa z Konarskimi. Jerzy IV ożenił się z Anną Konarską, córką ławnika
ziemskiego świeckiego Szczęsnego i Eufrozyny Sokołowskiej, a jego siostra Zof a (VI.7) poślubiła chorążego pomorskiego Mirosława Konarskiego, późniejszego
podkomorzego malborskiego, syna Augustyna i Elżbiety Jackowskiej z Bąkowa
(Bąkowskiej). Konarscy więc przez dwa kolejne pokolenia sukcesywnie realizowali politykę związków ze znamienitymi rodami pruskimi, a słabnący nieuchronnie
Konopaccy w tej strategii odgrywali jedną z ważniejszych ról, godząc się łącznie
na cztery związki w dwóch następujących po sobie pokoleniach. Bardziej znamienitym w owym czasie związkiem tych rozrodzonych już linii Konarskich było tylko
małżeństwo Teresy Ertmudy Konarskiej, córki Augustyna, z Reinholdem Heidensteinem, wybitnym historykiem i sekretarzem królewskim.
Inne związki córek Jerzego III też świadczą o tym, że interesowali się nimi wyłącznie dążący do karier przedstawiciele rodzin średniozamożnych. Anna (VI.6) została wydana za sędziego ziemskiego puckiego Ernesta Krokowskiego, syna starosty
berwałdzkiego Reinholda i Barbary Wejher. Marianna (VI.9) natomiast dwukrotnie
wchodziła w związki małżeńskie, w obu przypadkach z przedstawicielami rodzin
spoza Prus. Wpierw ze Stanisławem Przyłubskim, cześnikiem inowrocławskim,
a po jego śmierci z bliżej nieznanym Maciejem Brańskim. Brak jednak jakichkolwiek informacji o kręgach rodzinnych obu małżonków Marianny. Najbliższy krąg
rodzinny potomków kasztelana chełmińskiego Jerzego III przedstawia rys. 3a.
Niewiele lepiej wyglądała sytuacja potomków wojewody i biskupa chełmińskiego Macieja i Elżbiety Dulskiej. Z tego związku również pozostało dziewięcioro dzieci: sześciu synów i trzy córki. Niestety, ze wszystkich męskich potomków
w związek małżeński wszedł tylko najmłodszy z nich, kasztelan elbląski Jakub
Oktawian (VI.15). Pierworodny Piotr (VI.10), zmarł jeszcze we wczesnym dzieciństwie, Gabriel (VI.12) i Andrzej Maciej (VI.13) rozstali się z życiem, przekraczając
zaledwie dwudziesty rok. Jan Karol (VI.11), niewątpliwie najlepiej wykształcony
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V.1 Jerzy (III) († 1604), klan chełm. (1590–1604)
x Elżbieta Dąbrowska
VI.5 Elżbieta († przed 1617)

VI.1 Jan († 1594)

VI.8 Katarzyna († 1631)
zak. żukowska

VI.2 Krzysztof († przed 1604)
VI.4 Rafał († 1619/ 1620)
dworz. król.

VI.9 Marianna († przed 1643)
x 1v. Stanisław Przyłubski
2v. Maciej Brański
VI.3 Jerzy (IV) († 1650), sta nitawski
x Anna Konarska
Szczęsny Konarski († 1609)
ławn. ziem. świec.
x Eufrozyna Sokołowska

Michał Konarski († 1641)
sta nitawski, opat oliwski
Barbara Konarska († po 1625)
x Jan Ulrich Schwerin
marsz. księstwa inflanckiego

VI.7 Zofia († 1624)
x Mirosław Konarski
chor. pom. (1618–30),
pkom. malb. (1630–55)

VI.6 Anna († 1610)
x Ernest Krokowski († 1631)
sędzia ziem. puc. (1624–31)
Reinhold Krokowski († 1599)
sta berwałdzki
x 1v. Elżbieta Loitz
2v. Barbara Wejher

Augustyn Konarski († przed 1652)
x Elżbieta Jackowska

Teresa Ertmuda Konarska († 1658)
x Reinhold Heidenstein († 1620)
sekr. król., historyk
Anna Konarska († po 1621)
x Jerzy Radowicki

Jerzy Krokowski († 1642)
sta darłowski
x 1v. Idea von Vieregg
2v. Małgorzata Jackowska

3a. Najbliższy krąg rodzinny potomków Jerzego III Konopackiego (VI pokolenie Konopackich linii konopacko–rynkowskiej).
Pogrubieniem oznaczono lata sprawowania urzędów w okresie życia Konopackich (UPKr)
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i wybitnie uzdolniony, prowadząc rozrzutne życie dworskie u boku króla i królewiczów, ani myślał o wstępowaniu w związki małżeńskie. Osiągnąwszy czterdzieści lat, w końcu przywdział habit i wkrótce został opatem wąchockim, by u progu
życia otrzymać nominację na biskupstwo warmińskie. Władysław Maksymilian
(VI.14), podobnie jak brat stryjeczny Rafał, prowadząc intensywne interesy w Prusach i poza nimi też nie zdecydował się na zawarcie małżeństwa. Cały obowiązek
podtrzymania rodu spadł wobec tego na Jakuba Oktawiana, który ostatecznie stanął
na wysokości zadania.
Jakub Oktawian dwukrotnie wchodził w związki małżeńskie. Pierwszą jego
żoną była Zof a Heidenstein, córka wspomnianego sekretarza królewskiego Reinholda i Teresy Ertmudy Konarskiej. Przez ten związek doszło do dość nieoczekiwanych koligacji, ponieważ Zof a Konopacka, siostra stryjeczna Jakuba Oktawiana,
była jednocześnie szwagierką jego teściowej. Żona Konopackiego miała troje rodzeństwa, z czego jej brat, szwagier Jakuba Oktawiana — Jan Reinhold Heidenstein — wpierw został podkomorzym malborskim, a następnie, już po śmierci
Konopackiego, kasztelanem gdańskim. Siostra Zof i — Anna — wydana została
za Andrzeja Stanisława Sapiehę32, kasztelana wpierw trockiego, potem wileńskiego
i starostę hamersztyńskiego. Druga z sióstr — Elżbieta — przywdziała habit i została ksienią klasztoru żarnowieckiego33.
Po śmierci Zof i Jakub Oktawian ponownie wstąpił w związek małżeński, tym
razem z Barbarą Kostkówną, córką Macieja i Anny z Czapskich. Kostkowie w tym
czasie również mocno stracili na znaczeniu i w chwili gdy Konopacki otrzymywał
senatorską kasztelanię elbląską (1648), do kresu życia dochodził już ostatni z urzędników z tej rodziny Piotr Jerzy Kostka, podkomorzy chełmiński (1650)34. Związek
z Kostkówną nie przyniósł Konopackiemu wymiernych korzyści politycznych. Barbara miała tylko jednego brata — Pawła Marcjana — zakonnika. Jedna z sióstr,
Anna Aloiza, poślubiła łowczego sochaczewskiego Maksymiliana Andrzeja Trzcińskiego, pozostałe nie wyszły za mąż35.
Z trzech córek Macieja za mąż została wydana tylko Zof a (VI.16). Było to jednak małżeństwo jak najbardziej pożądane. Jej mężem został wdowiec, kasztelan
nakielski Jan Grudziński, syn Jana (Janusza) Zygmunta, kasztelana krzywińskiego.
Szwagrem Zof i został natomiast Zygmunt Grudziński, wpierw kasztelan kruszwicki, a nastepnie wojewoda rawski36. Obaj Grudzińscy jednak zmarli, zanim najmłodszy z synów Macieja — Jakub Oktawian — jako jedyny w tym pokoleniu rozpoczął
karierę urzędniczą.
Jakub Oktawian nie mógł więc zbytnio liczyć na wsparcie krewnych. Był najmłodszym z Konopackich w tym pokoleniu i gdy osiągał pełnoletniość, nie żył już
żaden z jego stryjów ani wujów. Niezbyt interesował się nim nawet jego starszy
32
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V.3 Maciej († 1613), pkom. chełm. (1588–1605),
wda chełm. (1605–11), bp chełm. (1611–13)
sta grudz.
x Elżbieta Dulska
VI.10 Piotr († 1589)

V.4 Rafał z Dźwierzna († 1591)
x Barbara Rokusz

VI.14 Władysław Maksymilian
(† przed 1634)

VI.11 Jan Karol († 1643)
opat wąchocki, bp nominat warm.

VI.17 Katarzyna († po 1643)
benedyktynka tor.

VI.12 Gabriel († 1617)

VI.18 Elżbieta († po 1635)

VI.13 Andrzej Maciej († 1622)
kan. chełm. i warm.

VI.15 Jakub Oktawian († 1665)
chor. pom. (1630–48), klan elbl. (1648–65)
pdsk. ziem prus. (1655–61)
x 1v. Zofia Heidenstein; 2v. Barbara Kostka

Reinhold Heidenstein († 1620)
sekr. król., historyk
x Teresa Ertmuda Konarska

Jan Reinhold Heidenstein († 1673)
pkom. malb. (1658–66),
klan gd. (1666–73)
x 1v. Barbara Żdżarowska
2v. Katarzyna Witosławska
Anna Heidenstein († po 1673)
x Andrzej Stanisław Sapieha
klan trocki (1641–44),
klan wileński (1644–46)
Elżbieta Heidenstein († po 1687)
ksieni żarnowiecka

VI.19 Jerzy z Dźwierzna († 1630)
x Barbara Czajewska

Paweł Marcjan Kostka
norbertanin
Anna Aloiza Kostka
x Maksymilian Andrzej Trzciński
łowczy sochaczewski

Maciej Kostka († przed 1633)
x Anna Czapska

Katarzyna Kostka
ksieni żukowska
Zofia Kostka

VI.16 Zofia († przed 1622)
x Jan Grudziński
klan santocki (1598–1600)
klan nak. (1600–23)
Zygmunt Grudziński
klan kruszwicki (1593–1601),
wda rawski (1601–1617)

Jan (Janusz) Grudziński († 1588)
klan krzywiński

Anna Grudzińska
x Samuel Chełmicki

3b. Najbliższy krąg rodzinny potomków Macieja i Rafała Konopackich (VI pokolenie Konopackich linii konopacko–rynkowskiej cd.).
Pogrubieniem oznaczono lata sprawowania urzędów w okresie życia Konopackich (UPKr, Uwlkp)
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brat Jan Karol, dworzanin królewski, wychowawca królewiczów i późniejszy duchowny, do tego stopnia, że za młodym Konopackim, a przeciwko jego starszemu
bratu, wstawiać się musiał nawet monarcha, u którego Jakub był dworzaninem.
Jego sojusznikiem okazali się tylko brat stryjeczny Jerzy IV, starosta nitawski oraz
wspierający obu Konarscy. W krąg tej rodziny dostał się Jakub Oktawian poprzez
małżeństwo z Heidensteinówną. Niewątpliwie tylko dzięki takiej konﬁguracji
otrzymał swój pierwszy urząd — chorążego pomorskiego. Inny sojusznik Jakuba
Oktawiana pojawił się znacznie później. Był nim jego zięć, hetman polny i podskarbi wielki litewski Wincenty Korwin Gosiewski, mąż jego córki Magdaleny.
Całość obrazu szóstego pokolenia linii konopacko–rynkowskiej dopełnia jedyne
dziecko Rafała i Barbary Rokusz — Jerzy z Dźwierzna (VI.19). Jerzy nie miał szans
na doczekanie się rodzeństwa, gdyż ojciec zmarł niedługo po jego narodzinach.
I mimo że miał przyrodnich braci i siostry z drugiego małżeństwa matki z Janem
Jarandem Wilkostowskim, nie jest ono już przedmiotem naszych zainteresowań.
Po studiach Jerzy nie przebywał zbyt długo w Prusach. Opuścił je i przeniósł się
na Litwę, gdzie przejął będące w zastawie u Konopackich dobra radziwiłłowskie
Świadość, Soły i Biguszki, a wkrótce nabył też kamienicę w Wilnie. Na Litwie
też się ożenił. Małżonką jego została Barbara Czajewska, wdowa po Krzysztoﬁe
Czapskim. Niestety, nic nie wiadomo o jej najbliższych krewnych, jednak raczej nie
zbliżył się do kręgu rodzinnego małżonki. Z małżeństwa tego nie było dzieci. Koligacje rodzinne potomków Macieja i Rafała Konopackich (VI pokolenie) prezentuje
tabl. 3b.
Na szóstym pokoleniu wymarła siedząca w województwie chełmińskim linia
mirakowska Konopackich. Łukasz II z małżeństwa z Anna Konarską miał czworo dzieci: dwóch synów i dwie córki. Krzysztof (VI.20) opuścił Prusy Królewskie
i nie ma żadnych wzmianek, gdzie ostatecznie osiadł. Prawdopodobnie nie ożenił
się i nie pozostawił potomstwa, gdyż nikt nie upominał się o majątek po śmierci
jego rodzeństwa. W związek małżeński wstąpił natomiast młodszy z braci — Adam
(VI.21), który poślubił Zoﬁę Radowicką. Radowiccy byli niezbyt zamożną szlachtą
osiadłą w ziemi chełmińskiej. Zoﬁa miała czterech braci: Stanisława, Macieja, Andrzeja i Jakuba, nic jednak bliżej nie wiadomo na ich temat, jak również brak jest
informacji, kim byli rodzice żony Adama. Z małżeństwa tego nie było dzieci, przynajmniej nie dożyły momentu, by odnotowały je jakiekolwiek źródła.
Również siostry Krzysztofa i Adama nie założyły rodzin. Justyna (VI.22) została benedyktynką toruńską, a młodsza Zoﬁa (VI.23) zapewne mieszkała przy zakonie jako panna świecka.
Adam był ostatnim przedstawicielem linii mirakowskiej.

VII pokolenie
Siódme pokolenie Konopackich reprezentowali już tylko potomkowie kasztelana
elbląskiego Jakuba Oktawiana z linii konopacko–rynkowskiej. Z obu małżeństw
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Konopackiego pozostało w sumie ośmioro dzieci: czterech synów i cztery córki. Kasztelan elbląski całkowicie zerwał z dotychczasową polityką rodzinną. Jako najmłodszy
z rodzeństwa nie zaznał oparcia w rodzicach. Matka zmarła zapewne tuż po jego narodzinach, a ojciec, gdy Jakub Oktawian ledwie przekroczył dziesiąty rok życia. Stale
więc przebywał pod opieką rodzeństwa, a w zasadzie starszego brata Jana Karola,
który swoim wzorem wziął go na dwór królewski, gdzie faktycznie się wychowywał.
Nie inaczej postąpił Jakub Oktawian ze swymi dziećmi, zapewniając im edukację
jeśli nie na dworze królewskim, to na dworach magnackich. Tak z pewnością uczynił
z pięciorgiem z ośmiu potomków, być może i z kolejną dwójką. Na dworze królewskim znaleźli się synowie Jan (VII.1) i Jerzy Karol (VII.2) oraz córki Teresa Elżbieta
(VII.5), Magdalena (VII.6) i Zof a (VII.8). Jerzy Karol z dworu królewskiego traf ł
prawdopodobnie pod skrzydła szwagra hetmana polnego litewskiego Wincentego Gosiewskiego, gdzie wkrótce rozpoczął karierę wojskową. Nic nie wiadomo o wczesnej
młodości kolejnych synów kasztelana elbląskiego — Andrzeja (VII.3) i najmłodszego
Stanisława Aleksandra (VII.4). Z pewnością tylko córka Anna (VII.7) nie zaznała
życia dworskiego, gdyż już od początku przeznaczono ją do stanu duchownego.
Nieszczęśliwe wypadki losowe sprawiły, że nie wszystkie plany ojca względem
dzieci się spełniły. Jeszcze za życia Jakuba Oktawiana zmarł syn Jan (1659) i świeżo upieczona zakonnica Anna (1654). Gwałtowna śmierć pierworodnego Jana była
szczególnie dotkliwa, gdyż zdaje się to właśnie on miał przejąć dobra ojczyste. Kilka miesięcy po śmierci kasztelana elbląskiego zmarł kolejny z jego synów Andrzej.
Przy życiu pozostali zatem tylko Jerzy Karol — wojskowy i młodociany Stanisław
Aleksander.
Jerzy Karol po śmierci ojca zrezygnował z kariery wojskowej, przejął dobra ojczyste i wkrótce też ożenił się z Heleną Dorotą von Kospoth, córką kanclerza elektora brandenburskiego Jana i Anny Małgorzaty de Walwitz. Niestety, nic nie wiadomo
o rodzeństwie Heleny Doroty. Z małżeństwa tego nie było dzieci.
Zanim najmłodszy z synów Jakuba Oktawiana — Stanisław Aleksander —
osiągnął pełnoletność, starsze córki już dawno zostały wydane za mąż. Najstarsza
Teresa Elżbieta w 1649 roku poślubiła starostę grudziądzkiego Gabriela Ferdynanda
Szczepańskiego, syna Zygmunta Ferdynanda i Zof i Konstancji Sobieskiej. Trudno
dziś stwierdzić, co legło u podstaw tego małżeństwa. Szczepański nie był zainteresowany małżonką, skoro niedługo po ślubie zostawił ją w Prusach, sam udając
się na peregrynacje po Europie. Wkrótce też potajemnie wziął ślub za granicą,
co w przyszłości było podstawą rozwodu. Tymczasem w kraju opiekę nad swą byłą
dwórką objęła królowa oraz szwagier Teresy — Gosiewski, doprowadzając najpierw
do odebrania starostwa grudziądzkiego Szczepańskiemu i jakiś czas potem przekazania go Teresie. Nie ma żadnych wzmianek o kontaktach i wsparciu ze strony
Szczepańskich i ich kręgu rodzinnego, choć ten był dość skromny. Siostrą Gabriela
Ferdynanda była Regina Cecylia, żona dworzanina królewskiego Stanisława Konstantego Działyńskiego, syna starosty kościańskiego Mikołaja i Izabeli Orzelskiej37.
37
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Drugą siostrą, tym razem przyrodnią i znacznie młodszą, była Teresa Jadwiga, żona
Jana Franciszka Czarlińskiego38. Ślub nastąpił jednak już wiele lat po rozwodzie
Teresy i Gabriela, trudno wobec tego zaliczać ich do kręgu rodzinnego związanego
z rodziną Konopackich.
Kolejnej partii natomiast nie powstydziłyby się najznamienitsze rody Rzeczypospolitej. Druga z córek Jakuba Oktawiana w 1652 roku poślubiła Wincentego Korwina Gosiewskiego, wówczas stolnika wielkiego litewskiego, a wkrótce hetmana
polnego i podskarbiego wielkiego litewskiego, syna wojewody smoleńskiego Aleksandra i Ewy Pac. Zaręczyny i wesele odbyły się na dworze królewskim z udziałem pary królewskiej. Nie dość, że sam Wincenty był postacią wybitną, to również
jego rodzeństwo stanowiło znamienite partie. Brat Krzysztof — najstarszy, zmarły
jeszcze przed ślubem Magdaleny i Wincentego, był po ojcu wojewodą smoleńskim.
W 1639 roku był jednym z wysłanników królewskich starających się o uwolnienie z niewoli francuskiej królewicza Jana Kazimierza. Musiał zatem znać osobiście
i współpracować ze starszym bratem Jakuba Oktawiana — Janem Karolem, który
towarzyszył królewiczowi w podróży i we francuskim więzieniu39. Jedna z córek
Gosiewskich, Helena, wyszła za przedstawiciela równie znakomitej rodziny — Samuela Szymona Sanguszkę.
Po tragicznej śmierci hetmana Magdalena ponownie wyszła za mąż w 1668 roku
za podkomorzego krakowskiego księcia Jana Karola Czartoryskiego. Jan Karol był
synem wojewody wołyńskiego Mikołaja Jerzego i księżnej Izabeli Koreckiej. Również ten ślub odbył się na warszawskim zamku królewskim, po czym Magdalena
przeniosła się do dóbr małżonka w Małopolsce. Również Jan Karol, sam aktywny
polityk, miał wybitne rodzeństwo. Pierwszy z braci — Michał Jerzy — był wojewodą sandomierskim, drugi natomiast — Kazimierz Florian — został arcybiskupem
gnieźnieńskim i prymasem Polski. Jedyna ich siostra Anna została wydana za wojewodę lubelskiego Jana Tarłę40.
Śledząc biogramy Konopackich z tego pokoleniam, należy chyba przychylić się
do stwierdzenia, że przynajmniej do końca lat 80. XVII wieku najważniejszą postacią wśród nich była właśnie Magdalena.
Na drugim małżeństwie córki nie skorzystał już Jakub Oktawian, który zmarł
w 1665 roku. Ograniczone korzyści odniósł również brat Magdaleny — Jerzy Karol,
który po śmierci ojca stawił się w Prusach i przejął po nim dobra. W prowadzonej
od tego czasu przez niego działalności politycznej nie widać jednak wsparcia szwagrów. Nie przełożyło się to również na żadne urzędy, choć niewiątpliwie utrzymywał kontakty z Magdaleną. Jeszcze mniej pożytku miał najmłodszy z Konopackich
w tym pokoleniu — Stanisław Aleksander, który rozpoczynał dorosłe życie, a w polityce stawiał dopiero pierwsze kroki.
Ostatnia z sióstr w siódmym pokoleniu Konopackich — Zof a, również dwórka
fraucymeru królowej, nie znalazła już tak wybitnych małżonków jak Magdalena. Jej
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pierwszym mężem był chorąży mielnicki Tomasz Wilkowski. W zasadzie na jego
temat nic nie wiadomo, prócz tego, że miał syna Kazimierza, jednak raczej nie
ze związku z Konopacką.
Drugim małżonkiem Zof i był starosta jałowiecki, późniejszy chorąży brzeskolitewski książę Konstanty Jan Szujski, syn chorążego brzeskolitewskiego Jana
Aleksandra i Jadwigi Krzywczyckiej. Jego bratem był równiż posiadający urząd
chorążego Władysław Aleksander, żonaty z Justyną Kolendzianką41. Konopaccy nie
mieli korzyści z tego związku, a jej śmierć z 1688 roku pociągnęła za sobą nawet
procesy o niezapłacony posag. Spory toczyły się jeszcze wiele lat po śmierci Zof i.
Najmłodszym reprezentantem szóstego pokolenia Konopackich i jednocześnie
ostatnim z męskich potomków rodu był Stanisław Aleksander, zrodzony z drugiej
żony Jakuba Oktawiana — Barbary Kostki. Z rys. 4 wyraźnie wynika, że jego dorosłe życie i początek działalności publicznej przypadł na okres, gdy część z rodzeństwa już nie żyła, a trzy ostatnie z sióst miały umrzeć w ciągu kilku kolejnych lat.
Na przełomie 1678 i 1679 roku Stanisław Aleksander poślubił wdowę po Janie
Kazimierzu Kretkowskim — Katarzynę Lukrecję Guldenstern, córkę kasztelana
gdańskiego Zygmunta Hieronima i Anny Cemy. Guldensternowie byli blisko spokrewnieni z panującą w Polsce i Szwecji dynastią Wazów, a Cemówna była ostatnią
przedstawicielką jednego z najważniejszych rodów szlacheckich w dziejach Prus
Królewskich. Takie rekomendacje mogłyby nasuwać uprawnione wnioski, że inicjatorką ślubu mogła być starsza siostra Stanisława — Magdalena, blisko związana
z dworem królewskim. Magdalena jednak, katoliczka, jedna z głównych fundatorek Kalwarii Zebrzydowskiej chyba nie zdecydowałaby się na swatanie swego
brata z kalwinką. Być może inicjatywa była po stronie samego Stanisława, który
już od kilku lat udzielał się politycznie i samodzielnie zarządzał majątkiem ojca.
Guldensternówna, mimo że starsza o ponad 10 lat od Stanisława, przez swe pochodzenie i posiadany majątek była niezwykle pożądaną partią. Konopacki majątek
i pochodzenie miał równie znaczące i najwidoczniej nie przeszkadzało mu także
wyznanie żony. Zgodził się również na chrzest ich córki w kościele ewangelickim,
co mogło być jednym z ustępstw i warunkiem ślubu postawionym Konopackiemu.
Z czworga rodzeństwa Katarzyny Lukrecji w chwili ślubu żyła już tylko siostra
Barbara Marianna, żona chorążego płockiego Władysława Stanisława Łosia, późniejszego kasztelana chełmińskiego, wojewody wpierw pomorskiego, później malborskiego oraz podskarbiego ziem pruskich42. Wbrew pozorom związki obu były
chyba bliższe, niż mogłoby się to na pierwszy rzut oka wydawać. Obaj uczestniczyli
w odsieczy wiedeńskiej 1683 roku, obaj po śmierci swych pierwszych żon Guldensternówien poślubili siostry Kirszenszteinówny, córki podskarbiego wielkiego litewskiego Hieronima Kryszpin Kirszensteina i Anny Młockiej. W obu wypadkach
drugi ślub nastąpił około 1685 roku. Stanisław Aleksander Konopacki i Władysław
Stanisław Łoś byli więc podwójnymi szwagrami.
41
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VI.15 Jakub Oktawian († 1665)
chor. pom. (1630–48), klan elbl. (1648–65)
pdsk. ziem prus. (1655–61)
x 1v. Zofia Heidenstein; 2v. Barbara Kostka
VII.1 Jan († 1659), dworz. król.

VII.5 Teresa Elżbieta († 1691)
x 1v. Gabriel Ferdynand Szczepański (rozwód)
2v. Stanisław Kostka Branicki

VII.2 Jerzy Karol († 1683)
sta wieliski
x Helena Dorota von Kospoth,
córka Jana i Anny Małgorzaty Walwitz
VII.3 Andrzej († 1665)
VII.7 Anna († 1654)
benedyktynka żarnowiecka

VII.4 Stanisław Aleksander († 1710)
miecz. prus. (1685–88), pkom. pom. (1688–99)
klan chełm. (1699–1710), sta nowski
x 1v. Katarzyna Lukrecja Guldenstern; 2v. Barbara Kirszensztein; 3v. Marianna Wielowieyska

Władysław Kazimierz
Guldenstern († 1675)
sta sztumski
Jan Rafał Guldenstern († po 1667)
Zygmunt Guldenstern († 1666)
klan gd. (1656-66)
x Anna Cema

VII.6 Magdalena († 1694)
x 1v. Wincenty Korwin Gosiewski
stoln. wielki lit. (1646–52), pdsk. wielki lit. (1652–62)
hetm. polny lit. (1654–62)
2v. Jan Karol Czartoryski
pkom. krak. (1665–80)
Krzysztof Gosiewski († po 1643)
referendarz lit., wda smoleński
Mikołaj Gosiewski

Dorota Felicjanna
Guldenstern († 1676)
x Krzysztof Tomasz Drohojowski
chor. przemyski

Barbara Marianna
Guldenstern († po 1679)
x Władysław Stanisław Łoś
stoln. płocki (1675–65),
chor. płocki (1665–81),
klan chełm. (1681–84),
wda pom. (1684–94), wda malb. (1694)
pdsk. ziem prus. (1684–94)

Aleksander Gosiewski († 1639)
wda smoleński
x Ewa Pac

Helena Gosiewska x Samuel Szymon Sanguszko
Anna Gosiewska, brygitka brzeska
Michał Jerzy Czartoryski († 1692)
wda sandomierski (1680–92)
Kazimierz Florian Czartoryski († 1674)
abp gnieź., prymas Polski
Anna Czartoryska († po 1684)
x Jan Tarło († 1680), wda lubelski

Mikołaj Czartoryski († 1662)
wda wołyński
x Izabela Korecka

Michał Antoni Kryszpin
Kirszensztein († 1682)
pis. polny lit. (1673–82)
Marcin Michał Kryszpin
Kirszensztein († 1700)
pstoli lit. (1687–89), pczaszy lit. (1689–97)
klan trocki (1697–1700)
Franciszek Kryszpin
Kirszensztein, kan. wileński

Jan Aleksander Szujski
chor. brzeskolit.
x Jadwiga Krzywczycka

WładysławAleksander ks. Szujski
chor. brzeskolit.
x Justyna Kolenda

Andrzej Kazimierz Kryszpin
Kirszensztein († 1698)
pis. polny lit. (1683–98),
wda witebski (1695)
Jan Hieronim Kryszpin
Kirszensztein († 1708)
bp żmudzki
Apolonia Kryszpin
Kirszensztein
x Jan Zawisza
sta brasławski

VII.8 Zofia († 1688)
x 1v. Tomasz Wilkowski
chor. mielnicki
2v. Konstanty Jan ks. Szujski,
pis. ziem. brzeskolit.,
chor. brzeskolit., pis. w. lit.

Hieronim Kryszpin
Kirszensztein († po 1681)
pdsk. wielki lit. (1663–76)
x Anna Młocka

Maria Elżbieta Kryszpin
Kirszensztein
x Wojciech Opacki
pkom. warszawski
2v. Władysław Stanisław Łoś
wda malb. (1694)
Krystyna Kryszpin Kirszensztein
x Denhoff Jan
klan witebski
Ludwika Kryszpin Kirszensztein

4. Najbliższy krąg rodzinny potomków Jakuba Oktawiana Konopackiego (VII pokolenie Konopackich linii konopacko–rynkowskiej).
Pogrubieniem oznaczono lata sprawowania urzędów w okresie życia Konopackich (UPKr, UWKLit)
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Drugą żoną Konopackiego była Barbara Kryszpin Kirszensztein. Obok wspomnianego już Łosia szwagrami przez ten związek stali się Kirszenszteinowie: Marcin Michał — podstoli litewski, podczaszy litewski i w końcu kasztelan trocki,
Andrzej Kazimierz, pisarz polny litewski i wojewoda witebski czy Jan Hieronim,
biskup żmudzki43. Również pozostałe córki Hieronima zostały wydane za „godnych” kandydatów. Krystyna poślubiła kasztelana witebskiego Jana Denhoffa,
a Apolonia starostę brasławskiego Jana Zawiszę44.
Trzecie małżeństwo Stanisława Aleksandra Konopackiego nastąpiło na krótko
przed jego śmiercią i miało raczej podłoże gospodarcze. Żoną została Marianna Wielowieyska, wdowa po Aleksandrze Owaniszewiczu Wygranowskim. Wygranowski
był dzierżawcą starostwa nowskiego za czasów poprzedniego starosty Jana Butlera45. Wraz z przejęciem starostwa przez Konopackiego ten przeniósł Wygranowskich
na Konopat, czyniąc ich dzierżawcami tych dóbr. Klucz konopacki był jednak sukcesywnie zadłużany z powodu rosnących kontrybucji szwedzkich, a wierzycielami byli
w dużej części Wygranowscy. W 1609 roku zmarł Aleksander Wygranowski, a Konopacki, niewiele myśląc, w roku następnym poślubił wdowę po nim, licząc zapewne
na umożenie długów. Wkrótce potem Stanisław Aleksander Konopacki zmarł.
Z dwóch pierwszych małżeństw pozostały wyłącznie cztery córki: Teresa Magdalena (VIII.1), żona kasztelana gdańskiego Waleriana Kruszyńskiego, Ludwika
(VIII.2), żona Jakuba Zboińskiego, późniejszego kasztelana elbląskiego, Teof la
(VIII.3), poślubiona już po śmierci Stanisława Aleksandra Konopackiego Ignacemu
Czapskiemu, późniejszemu kasztelanowi gdańskiemu, i Elżbieta (VIII.4), zmarła
jeszcze w 1705 roku.
Tylko Kruszyński mógł być (i był) partnerem politycznym Konopackiego związanym z nim przez małżeństwo z córką. Pozostali swą aktywność polityczną rozpoczęli już po śmierci teścia. Na Stanisławie Aleksandrze więc zakończyła się polityka
rodzinna rodu Konopackich.

P
Protoplaści i pierwsze pokolenia
Niewiele posiadamy informacji o stanie majątkowym pierwszych Konopackich.
Wiadomo, że w ich rękach znajdował się dziedziczny Konopat, może i Laskowice
po Wawrzyńcu. Jeżeli uznamy, że sędziowie świeccy Mikołaj i Wojciech z Kawęcina są tożsami z Mikołajem i Wojciechem z Konopatu, to do dóbr dziedzicznych pod
koniec XV wieku należałoby doliczyć jeszcze Kawęcin, którego pozbyli się jednak
stosunkowo wcześnie. Zrezygnowali również z praw do części dóbr Ruszkowo pod
43
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Dąbrównem. Ich stan majątkowy mógł nieznacznie powiększyć się za czasów chorążego świeckiego Macieja Konopackiego. Nie wiadomo też, kiedy w rękach Konopackich znalazł się leżący w powiecie świeckim na granicy Prus Królewskich
i Kujaw Mały Cieleszyn.

III pokolenie
Sytuacja znacząco zmieniła się w następnym, trzecim pokoleniu Konopackich, wraz
z objęciem urzędów senatorskich przez Jana i Jerzego I, choć gromadzenie majątku
rozpoczęło się jeszcze przed osiągnięciem godności. Pierwszą „zdobyczą” Jerzego
było otrzymanie w 1508 roku starostwa świeckiego. Był to nabytek o tyle pożądany,
że — po pierwsze — starostwo było bardzo dochodowe i — po drugie — bezpośrednio graniczyło z dziedzicznym Konopatem. Wraz ze starostwem świeckim
otrzymał również królewską zgodę na przejęcie folwarku i wsi Mlewo po śmierci
Mikołaja Sczawińskiego. Mlewo należy utożsamiać ze wsią leżącą w połowie drogi
między Chełmżą a Kowalewem, a zatem w ziemi chełmińskiej. Dwa lata później
Jerzy otrzymał podobne nadanie na starostwo lipieńskie (Lippe), a w 1512 roku zgodę królewską na wykupienie części królewskiego Lisewa. Nieco wcześniej wraz
z ręką małżonki przejął również dobra rycerskie Mirakowo, powodując tym samym
zgrzyt w stosunkach ze szwagrami Hermanem i Janem Peckaw, którzy dotychczas
dysponowali tymi dobrami. O ile jednak nie udało się utrzymać królewszczyzn i już
kilka lat później znajdowały się w rękach innych rodzin, o tyle Mirakowo na wiele lat zasiliło majątek dziedziczny Konopackich.
Dalsze nabytki również dotyczyły dóbr w ziemi chełmińskiej. Od 1521 roku
w posiadaniu Jerzego znajdowała się część dóbr Kuczwały, przekazana mu przez
króla po odebraniu ich mieszczaninowi chełmińskiemu Jerzemu Niewierskiemu za
uchylanie się od wypraw wojennych. W tym czasie w jego ręce traf ły również dobra
Zegartowice pod Papowem i położone bardziej na wschód Targowisko pod Lubawą. Obie wsie wymienił jednak wkrótce z bratem Janem, biskupem chełmińskim,
na Pluskowęsy i Warszewice, leżące bliżej Mirakowa i Chełmży. Od Jana dostał też
w 1524 roku część Kijewa, które biskup trzymał prawem dziedzicznym.
Ostatnimi nabytkami z rąk królewskich były Łopatki pod Radzyniem Chełmińskim w 1532 roku i Poledno wraz z otrzymanym wcześniej Poledzińskim Dworem,
leżące w bezpośrednim sąsiedztwie Konopatu.
Całości obrazu dopełniają kontrakty Jerzego z lat 30.: zamiana Małego Cieleszyna w powiecie świeckim na Suchostrzygi w tczewskim, zakup wsi Skarszewo przylegającej do starostwa świeckiego i Konopatu oraz odzyskanie długów na Kamionce
i Kopytkowie. Nie wiadomo, kiedy i w jakich okolicznościach weszli Konopaccy
w posiadanie Cieleszyna (Cieleszyńskiego Młyna), musiało to jednak być za życia
Jerzego I, gdyż dobra te były wymienione w podziale między synów po jego śmierci.
Zgromadzona przez Jerzego I, przy wydatnej pomocy brata Jana, olbrzymia
fortuna mogła z powodzieniem być uposażeniem dla wszystkich dzieci w kolejnym pokoleniu, jednak ojciec zadecydował inaczej, a jego metoda (znana zapewne
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i z innych rodów) była stosowana przez jego następców. Było nią świadome kierowanie karierami synów w taki sposób, by jak najdłużej zachować kompletną substancję majątkową i nie dopuszczać do jej trwałego podziału. Objawiała się ona
przeznaczaniem starszych synów do kariery duchownej, a pozostałych (najczęściej
jednego lub dwóch) młodszych pozostawienie na majątku. W stosunku do córek
konsekwentnie stosowano natomiast inną politykę. O ile było to możliwe, wydawano je za mąż, jednak zamiast majątku w postaci dóbr, do których teoretycznie miały
prawo zgodnie z obowiązującym prawem chełmińskim, wypłacano im posag, nie
dopuszczając do dzielenia majątku i jego przechodzenia w ręce innych rodzin.

IV pokolenie
W czwartym pokoleniu Konopackich życie świeckie prowadziło trzech przedstawicieli rodu, lecz tylko dwóch z nich założyło rodziny. Pierwszym z nich był Jerzy II,
kasztelan chełmiński i starosta świecki. Jeszcze za życia ojca otrzymał zgodę królewską na administrowanie starostwem świeckim na wypadek jego śmierci, a gdy ten
fakt rzeczywiście nastąpił, objął starostwo w zarząd i trzymał je aż do swej śmierci.
Jednocześnie w uczynionym kilka lat później podziale dóbr między rodzeństwem
oddał braciom Rafałowi i Łukaszowi wszelkie dobra dziedziczne, zachowując sobie królewszczyzny: starostwo świeckie i Łopatki. Zastosowany tu podział na dobra dziedziczne i królewszczyzny w wypadku tej umowy nie jest zbyt precyzyjny.
O ile Konopaccy byli świadomi, że starostwo świeckie było własnością królewską
i w omawianym podziale tylko o nim napomknęli, uznając, że prawa od króla posiada
do niego Jerzy, o tyle pozostałe drobne królewszczyzny traktowali jako własne dobra
dziedziczne, w ogóle nie nazywając ich królewszczyznami. Wobec tego wprowadzony podział ma wyłącznie charakter formalny, przydatny do ogólnej charakterystyki
struktury majątku Konopackich. Znaczenia nabierze dopiero w pokoleniu następnym.
Rezultat podziału dóbr z 16 listopada 1546 roku między Jerzym, Rafałem i pozostającym pod opieką Rafała Łukaszem pokazuje tab. 1.
W podziale wzięły udział wyłącznie dobra zgromadzone przez ojca. Zapewne
jednak wraz z ręką żony uzyskał Jerzy (II) również prawa do oderwanych od starostwa gniewskiego wsi Lignowy, Rudno i Gręblin.
Z nowych nabytków dziedzicznych Jerzego II w zasadzie wspomnieć można
tylko o części Tesmendorffu (Cieszymowa) w województwie malborskim, wymienionego zaraz na dalsze części Suchostrzyg i Kamionki w województwie pomorskim, których druga część była w rękach Rafała. Przed 1556 rokiem nabył też Gziki
w ziemi chełmińskiej od teścia, wojewody chełmińskiego Stanisława Kostki.
Zupełnie odmienną politykę majątkową w tym czasie prowadził brat Jerzego II — Rafał, który zrezygnował z kariery duchownego i przejął dobra ojczyste.
Jednocześnie spełniał się w karierze świeckiej, zostając ostatecznie kasztelanem
elbląskim. Jak pokazuje zestawienie z tab. 1, w wyniku podziału dóbr między braćmi w 1546 roku wziął tylko drobne królewszczyzny: Poledno i Poledziński Dwór,
położone w pobliżu Konopatu. Odstępując Jerzemu starostwo świeckie, zagarnął
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Tabela 1. Podział dóbr między Jerzym II, Rafałem i Łukaszem Konopackimi z 16 XI
1546 r.
Jerzy II

Rafał i Łukasz
Dobra dziedziczne
Woj. pomorskie
Konopat, folwark z wsią
Skarszewo
Cieleszyński Młyn albo Biechowski Młyn
Suchostrzygi
Biechowo (część nabyta przez Jerzego II)
Woj. chełmińskie
folwarki mirakowski i grodzieński
Kuczwały (część)
Pluskowęsy
Warszewice
Królewszczyzny

starostwo świeckie
Łopatki, woj. chełmińskie

Poledno
Poledziński Dwór

dla siebie i najmłodszego brata wszystkie dobra dziedziczne tak w województwie
pomorskim: Konopat, Skarszewo, Cieleszyński Młyn, Biechowo i Suchostrzygi, jak
i w ziemi chełmińskiej: Mirakowo, Grodno, Kuczwały, Warszewice i Pluskowęsy.
Wraz z dojściem do pełnoletności najmłodszego z braci, Łukasza, Rafał dokonał
kolejnego podziału, w wyniku którego sam pozostał przy dobrach w województwie
pomorskim, młodszemu ustępując z posiadłości w województwie chełmińskim.
Uzupełnieniem stanu posiadania Łukasza były części dóbr przekazane mu przez
matkę w zamian za dożywocie na Mirakowie. W ten sposób najmłodszy z braci stał
się jedynym właścicielem Mirakowa, Grodna, Pluskowęsów, Warszwic i części Kuczwał. W 1555 roku, korygując postanowienia wcześniejszej umowy Rafał odstąpił
Łukaszowi jeszcze Cieleszyn w powiecie świeckim. Nieco wcześniej, pełnoletni już
Łukasz, wziął w zastaw, na tzw. wyderkauf kolejną część Kuczwał od braci Napolskich. Nie wiadomo, czy Napolscy zdołali wykupić dobra, lub czy po upływie
terminu zastawu część tych dóbr na trwałe weszła w posiadanie Łukasza.
Jak widać, bracia Konopaccy w czwartym pokoleniu tylko nieznacznie powiększyli ogólny majątek rodziny. Drobne królewszczyzny przejęte przez Jerzego, fragmenty
wsi Suchostrzyg, Kamionki, Biechowa i Kuczwał, czy niewielkie korekty polegające
na zamianie części dóbr nijak miały się do aktywności gospodarczej ich ojca i stryja.
Na trzecią ćwierć XVI wieku przypadła wzmożona aktywność ruchu egzekucyjnego, którego poczynania nie były obojętne dla stanu majątkowego Konopackich.
Jak widać z podziału prezentowanego w tab. 1, kasztelan chełmiński Jerzy Konopacki całą swoją fortunę oparł na królewszczyznach, nie posiadając prawie wcale majątków dziedzicznych. Na warszawskim sejmie egzekucyjnym 1563/1564 roku, a więc
niecałe dwadzieścia lat po braterskim podziale dóbr, stało się jasne, że prowadzona
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przez Jerzego II polityka majątkowa była całkowicie chybiona. Przeprowadzona
na sejmie pod koniec marca 1564 roku rewizja dokumentów potwierdzających prawa do posiadanych królewszczyzn uznała przywileje Konopackich (i wielu innych)
za „złe”, nakazując zwrócenie posiadanych dóbr. Zwrot oczywiście nie musiał być
natychmiasowy, ale prawa do dóbr wygasały wraz ze śmiercią dotychczasowych
posesorów. Stan posiadania Jerzego, dopóki żył, był w związku z tym nienaruszony,
jednak jego synowie wraz ze śmiercią ojca (w wypadku starostwa świeckiego również matki, na którym miała zapisane dożywocie) tracili praktycznie wszystko. Dla
sześciu synów z senatorskiej rodziny był to rzeczywisty dramat.
Zgoła inaczej wyglądała w tej kwestii sytuacja Rafała i Łukasza — braci Jerzego, kasztelana chełmińskiego. Rafał, choć sam senator, nie ubiegał się o intratne
królewszczyny (inna rzecz, że może z powodu konwersji droga do starostw była dla
niego zamknięta). W podziale z 1546 roku traf ły do niego wyłącznie Poledno i Poledziński Dwór, wsie graniczące z Konopatem. Mimo iż ruch egzekucyjny i jemu
odebrał te dobra, dla jego sytuacji majątkowej nie miało to większego znaczenia.
Rafał posiadał sporo innych dóbr dziedzicznych. Nie miał też potomków, w imieniu
których mógłby czynić starania o zachowanie dóbr. Również Łukasz mógł spać
spokojnie, gdyż posiadane przez niego majątki w ziemi chełmińskiej były dobrami dziedzicznymi, które zgodnie z prawem mógł przekazać posiadanym dzieciom.
Otrzymane dobra powiększył tylko nieznacznie, skupując i dołączając do posiadanej cząstki w Kuczwałach kolejny fragment dóbr.

V pokolenie
Jerzy II — kasztelan chełmiński zmarł w 1566 roku i tym samym wygasły prawa Konopackich do trzymanych do tej pory drobnych królewszczyzn. Dopóki żyła
Anna z Kostków, wdowa po Jerzym, w ich rękach pozostawało dochodowe starostwo
świeckie. Jednak to co stracił kasztelan chełmiński, szybko odzyskał jego najstarszy
syn — również Jerzy (III). Jeszcze w latach 60. traf ł na dwór królewski i tu jako
trukczaszy JKMci znajdował się w bezpośrednim otoczeniu króla. Bliskość monarchy niewątpliwie miała wpływ na liczne nadania. W 1568 roku otrzymał stracone
przez ojca Rudno, Lignowy, Łopatki i Poledno oraz dodatkowo Wałycz odłączony
od starostwa kowalewskiego. Mniej więcej w tym samym czasie uzyskał jeszcze
przywileje na wydzielone ze starostwa sztumskiego wsie Straszewo, Trzciano i Mikołajki. Jednak chojność króla została poskromiona przez ruch egzekucyjny, który
zaledwie rok po nadaniu odebrał mu Lignowy i Łopatki, przekazując je wielkopolaninowi Stanisławowi Przyjemskiemu. Cała sprawa wywołała poruszenie w Prusach
Królewskich. Korzystając z rozprężenia spowodowanego bezkrólewiem po śmierci
króla Zygmunta Augusta, Jerzy wraz ze swym wujem Krzysztofem Kostką zbrojnie
zajął Łopatki, co z kolei o mało nie doprowadziło do otwartego konf iktu zbrojnego
między szlachtą wielkopolską a pruską. Konf ikt był przedmiotem sejmików i kolejnych sejmów aż do 1574 roku, by następnie traf ć do sądów różnych instancji.
W sądach Konopaccy zaczęli jednak przegrywać i sprawa toczyła się już nie tylko
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o Lignowy i Łopatki, ale również o pozostałe królewszczyzny: Rudno, Poledno,
Dworzysko, a nawet dziedziczny Konopat.
Zanim sprawa Łopatek nabrała rozpędu, w 1570 roku zmarł bezdzietnie kasztelan elbląski Rafał Konopacki, stryj synów Jerzego II. Pozostawił po sobie dobra
dziedziczne w województwie pomorskim, zgromadzone w dwóch kompleksach
wokół Konopatu w powiecie świeckim i Suchostrzyg w tczewskim. Prawo do nich
uzyskali tak potomkowie Jerzego II, jak i Łukasza oraz inni krewni, choć zdaje się
bezpośrednio po śmierci kasztelana elbąskiego nie doszło do ostatecznych podziałów dóbr. Tracący grunt pod nogami kasztelanicowie chełmińscy mogli przez moment odetchnąć, osiadając zapewne w Konopacie, leżącym w pobliżu trzymanego
przez matkę starostwa świeckiego. Spokój jednak nie trwał długo.
W 1578 roku zmarła Anna z Kostków — kasztelanowa chełmińska i tym samym wygasły prawa Konopackich do starostwa świeckiego. Dobrowolnie starostwa
jednak zwrócić nie chcieli i jeszcze w lipcu 1579 roku nie dopuszczali do intromisji
kasztelana śremskiego Jakuba Rokossowskiego. Był to jednak ostatni desperacki
akt oporu. W 1580 roku starostwo ostatecznie zostało Konopackim odebrane i traf ło w ręce Jana Dulskiego.
Jedną z pierwszych decyzji majątkowych braci w nowych warunkach był zakup,
którego dokonali w maju 1581 roku Jan, Rafał i Stanisław, nabywając od Macieja Wałdowskiego i jego żony 11½ włóki w przylegającym od południa do Konopatu Drozdowie46. Na potrzeby tej transakcji sprzedali prawdopodobnie posiadaną w Świeciu
kamienicę przy rynku, odzyskując ją wkrótce jako zastaw47. W tym samym czasie inni bracia — Maciej i Krzysztof weszli w posiadanie Kotomierza na Kujawach
od Bartłomieja Sienieńskiego. Być może był to jednak tylko zastaw dóbr.
Mniej więcej w tym czasie, w pierwszej połowie 1581 roku, a może nawet
i wcześniej, rozpoczęły się wstępne uzgodnienia kręgu rodzinnego Konopackich,
co począć z kasztelanicami chełmińskimi i jak zaradzić ich fatalnej sytuacji majątkowej. Znaczną część tych uzgodnień możemy prześledzić na podstawie rozproszonych co prawda, lecz zachowanych materiałów. Inicjatorem tych zabiegów był zdaje
się ich wuj, wojewoda pomorski Krzysztof Kostka.
Pierwszy of cjalny krok, który znalazł swe odzwierciedlenie w aktach, wykonał właśnie Kostka, mąż Katarzyny Konopackiej, ciotki młodych Konopackich.
3 października 1581 roku przed toruńskimi księgami ławniczymi stawił się wraz
ze swymi synami Janem i Jerzym, występując jednocześnie w imieniu córek zrodzonych z Konopackiej z oświadczeniem, że swe prawa do dóbr po zmarłym Rafale — kasztelanie elbląskim — przekazał synom Łukasza: Achacemu, Fabianowi,
Łukaszowi i Jerzemu z Mirakowa48. Dlaczego akurat właśnie im, a nie kasztelanicom chełmińskim, można się tylko domyślać. Dziedzice Mirakowa nie posiadali
innych dóbr — nie licząc kamienicy w Toruniu — prócz tych pięciu wsi odziedziczonych przez ojca. Kostka, przekazując im swe prawa, zapewne chciał wzmocnić
46
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ich pozycję w przyszłych pertraktacjach z braćmi stryjecznymi i być może zmusić
kasztelaniców chełmińskich do rezygnacji z majątków w ziemi chełmińskiej. Niewątpliwie była to jednak decyzja głęboko przemyślana. Nieco ponad miesiąc później, 18 listopada 1581 roku, Zof a Konopacka, wdowa po kasztelanie chełmińskim
Jerzym Oleskim z Ostrowitego, pozostając pod opieką Jerzego III, wraz ze swym
synem Janem również złożyła oświadczenie, że zrzeka się praw do dóbr po ojcu oraz
po zmarłym Rafale na rzecz bratanków z Mirakowa49.
Z drugiej strony zapewne inną formą wsparcia ze strony Krzysztofa Kostki, tym
razem potomków Jerzego II, był zastaw dóbr Zajezierza, Sadlinek i Miran w powiecie sztumskim, które puścił kasztelanicowi chełmińskiemu Jerzemu.
Z początkiem czerwca 1582 roku bracia Achacy, Jerzy, Łukasz i Fabian Konopaccy z Mirakowa stawili się przed sądem ławniczym w Chełmży, by dokonać czynności
prawnych związanych z wcześniejszymi zapewne ustnymi ustaleniami co do podziału dóbr między nimi a braćmi stryjecznymi, kasztelanicami chełmińskimi. Dziedzice
z Mirakowa przelali tym samym na braci prawa do dóbr po stryju Rafale, które otrzymali wcześniej od wojewody pomorskiego Krzysztofa Kostki50. Zaraz potem (tego
samego dnia) podobnie uczynili z prawami otrzymanymi od ciotki Zof i z Konopackich Oleskiej51. W rewanżu kasztelanicowie chełmińscy odstąpili od praw do dóbr
Mirakowo, Grodno, Warszewice, Pluskowęsy i części w Kuczwałach, dopuszczając
synów Łukasza do intromisji w te dobra52. Wszystko na to wskazuje, że nie było sporządzonej wcześniej pisemnej umowy i wszystkie niezbędne czynności urzędowe
związane z podziałem dóbr i przekazaniem sobie praw własności zostały załatwione
przed chełmżyńskim sądem ławniczym. Podział był jasny. Całość dóbr po kasztelanie elbląskim Rafale (a więc wszystkie dobra w województwie pomorskim) traf ała
w ręce potomków Jerzego II, synowie Łukasza natomiast pozostawali na swych posiadłościach w województwie chełmińskim. Należy jednak pamiętać, że kasztelanicowie
chełmińscy prócz dóbr po Rafale posiadali jeszcze inne majątki. Ich część zatem należy uzupełnić o ojcowskie Gziki w ziemi chełmińskiej i części w Kamionce, nabytą
przez matkę w 1570 roku część Leśnej Jani, część Rynkówki oraz własne zdobycze:
część Drozdowa, nieruchomości w Świeciu, zastawy Zajezierza, Sadlinek i Miran
w powiecie sztumskim, które jeszcze przez kilka lat były w rękach Konopackich oraz
również położone w powiecie sztumskim, trzymane przez Jerzego królewszczyzny
Straszewo, Trzciano i Mikołajki. Nie były one przedmiotem podziału w 1582 roku.
Żadna z powstałych po podziale linii nie miała też rościć sobie praw do dóbr
w przyszłych podziałach i dziedziczeniach po śmierci któregokolwiek z Konopackich.
Stan posiadania obu powstałych linii w chwili podziału z 1582 roku obrazuje tab. 2.
Wraz z zakończeniem wszelkich umów związanych z ostatecznym rozdziałem dóbr
między powstałe dwie linie Konopackich: konopacko–rynkowską i mirakowską jeszcze w sierpniu tego samego roku synowie Łukasza podzielili się posiadanymi dobrami
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Tabela 2. Stan majątkowy Konopackich z 1 czerwca 1582 r.
Linia konopacko–rynkowska
Konopat, folwark i wieś
Skarszewo
Cieleszyński Młyn (Cieleszyn)
Drozdowo (część)
Suchostrzygi
Kamionka (część)
Leśna Jania (część)
Rynkówka (część)
Gziki
nieruchomości w Świeciu
królewszczyzny: Straszewo, Trzciano, Mikołajki,
Wałycz
zastawy: Zajezierze, Sadlinki, Mirany

Linia mirakowska
Mirakowo
Grodno
Warszewice
Pluskowęsy
Kuczwały (część)
kamienica w Toruniu

w ziemi chełmińskiej. Najstarszy Achacy objął Mirakowo pozostawiając resztę dóbr
młodszym braciom. Przy okazji pojawiła się informacja, że w jego rękach znajdowało
się jeszcze Przesmno, lecz nie wiadomo od kiedy. W rok po rozdziale majątku wojewoda
pomorski Krzysztof Kostka nadal roztaczał opiekę nad dziedzicami linii mirakowskiej.
W 1583 roku zobowiązał się przekazać im dobra Tanino, Wielewicz i Rogalin w powiecie nakielskim w zamian za kwitację z 5 500 zł. Był to jednak ostatni etap współpracy.
Wkrótce dobra te stały się przedmiotem sporu obu stron, który trwał kolejne kilka lat.
Podziały następowały też wśród dziedziców linii konopacko–rynkowskiej. W nieco ponad rok po wydzieleniu się linii, 6 września 1583 roku, kasztelanicowie chełmińscy, synowie Jerzego II, dokonali podziału dóbr konopacko–rynkowskich na dwie
równe pod względem wartości części. Jan, Maciej i Stanisław objęli w posiadanie dobra konopackie w powiecie świeckim (Konopat, Skarszewo, Cieleszyn, place z rolami
w Świeciu i bór świecki) wraz z 41/5 włóki w Suchostrzygach w powiecie tczewskim
oraz Gziki pod Radzyniem w województwie chełmińskim. Natomiast Jerzemu, Rafałowi i Krzysztofowi dostały się dobra rynkowskie w powiecie nowskim (Leśna Jania,
Rynkówka, czterech kmieci w Kamionce) oraz łącznie 71/5 włóki w Suchostrzygach
w powiecie tczewskim. W ten sposób doszło do podziału dóbr na dwa klucze: konopacki i rynkowski oraz tymczasowego utworzenia dwóch związanych ze sobą gałęzi skupionych wokół tych kluczy. Alienacja dóbr przetrwała tylko jedno pokolenie
i w połowie XVII wieku dobra konopacko–rynkowskie z powrotem stanowiły całość.
Po powyższym podziale dalsze roszady trwały już bezpośrednio między braćmi. Jeszcze w dniu podziału ze swej części dóbr rynkowskich zrezygnował Rafał
na rzecz Jerzego III. Jerzy miał więc wówczas 2/3 klucza rynkowskiego, Rafał natomiast osiadł w Dźwierznie w ziemi chełmińskiej, dobrach, które przypadły mu
wraz z ręką małżonki.
W 1584 roku Jerzy III dokupił do posiadanej części w Kamionce jeszcze jedną
włókę i prawdopodobnie wtedy przystąpił do budowy pałacu lub dworu w Rynkówce, z której planował uczynić centrum swych posiadłości. Do tego czasu pisał
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się ze Straszewa (Ditrichdorffu), królewszczyzny, w której istniał wówczas dwór.
Kumulacja klucza w jego ręku zakończyła się w 1593 roku, gdy nabył od Krzysztofa
ostatnią z podzielonych części.
Nad skupieniem dóbr w klucze pracował również drugi ze starszych braci — kanonik chełmiński Jan. Jeszcze w latach 80. XVI wieku wymienił posiadaną wieś Cieleszyn
na część Drozdowa oraz Kozłowo (do którego dokupił pół włóki w 1599 roku), które
zostały włączone do klucza konopackiego. Wkrótce też przyłączył do niego nabytą niewielką część Biechowa. Wzorem starszego brata Jerzego w 1598 roku odkupił od swego
brata Stanisława jego części w Konopacie, Drozdowie oraz Suchostrzygi. Po śmierci
brata Rafała nabył od wdowy po nim połowę Dźwierzna, a drugą opiekował się w imieniu nieletniego bratanka. Niedługo później do tego majątku w ziemi chełmińskiej dodał przyległy las Ocień (zapewne Bocień) nabyty od Lubodzieskich. Po śmierci Jana
w 1601 roku dobra te przejęli młodsi bracia Maciej i Stanisław. Maciej w 1609 roku
dokupił do Biechowa kolejne 3 włóki, uzupełniając tym samym nabytek Jana.
Dużą aktywność na polu kompletowania dóbr przejawiał także kolejny z braci —
Maciej, późniejszy wojewoda i biskup chełmiński. Po śmierci teścia — podskarbiego
wielkiego koronnego Jana Dulskiego pozostał po nim ogromny majątek, pięć córek,
brakowało tylko syna — bezpośredniego spadkobiercy. W wyniku podziału fortuny
Konopackiemu, a w zasadzie jego żonie, przypadło miasto Bruchnal z okolicznymi
wsiami w ziemi lwowskiej oraz dobra sarnowskie, leżące poza Prusami, w powiecie
zawkrzeńskim. W Prusach Królewskich pozyskał natomiast wspólnie z Marcinem
Sąmpławskim z Turzna część Kamionek pod Chełmżą oraz kamienicę w Toruniu.
Wyłącznie Maciejowi należy przypisać też próbę lokacji miasta w swych dobrach
dziedzicznych. 15 czerwca 1607 roku otrzymał królewski dokument potwierdzający
fundację miasta na prawie magdeburskim w Kozłowie — dobrach należących do Konopatu. Dla szybkiego rozwoju miasta król zgodził się, by mieszkańcy Kozłowa mieli
wolny spław swych produktów i towarów Wdą do Świecia z prawem przewozu oraz
wolną przystań przy Świeciu. Król zezwolił również na otwarcie targu raz w tygodniu,
w piątek, oraz dwudniowego jarmarku, jednak bez wskazania, w które święto miałby
się odbywać (pozostawione w dokumencie puste miejsce)53. Plan rozwoju miasta nie
został zrealizowany, zapewne głównie przez to, że już cztery lata później Maciej złożył urząd wojewody i objął stolec biskupa chełmińskiego. Całe przedsięwzięcie miało
być wobec tego dziełem jego synów. Jednak zbliżającemu się już wówczas do osiągnięcia pełnoletniości najstarszemu — Janowi Karolowi nie w głowie było zajmowanie
się majątkiem. Jego żywiołem były podróże, nauka i czerpanie przyjemności z życia
dworskiego, a pozostali byli zbyt młodzi, by realizować projekt ojca.
Dobra udało się zgromadzić również Krzysztofowi. W 1593 roku odkupił od Pawła
Działyńskiego Luchowo, Smarzewo i część Świerkocina w powiecie tczewskim. Tak
zaopatrzony jeszcze tego samego dnia odstąpił bratu Jerzemu III, kasztelanowi chełmińskiemu, swe części przypadłe mu w podziale sprzed dziesięciu lat. Wkrótce potem nabył
dodatkowo połowę dóbr Włosienica w powiecie nowskim od Ludwika Mortęskiego.
53
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Maciej, znajdując się blisko dworu królewskiego, zabiegał również o królewszczyzny. Już od 1582 roku w jego rękach znajdowały się leżące pod Gdańskiem
wsie: Redłowo, Jasień, Bysewo, Bastanowo, Chylonia, Cisowa oraz Kosowo, a także w ziemi chełmińskiej Gronowo i zapewne przejściowo Wielka Łąka i Krusin.
Wkrótce też otrzymał leżące w województwie malborskim Pułkowice. Pod koniec
życia uzyskał nawet starostwo grudziądzkie, którego musiał się jednak wkrótce pozbyć wraz z obejmowaniem stolca biskupiego.
W tym też pokoleniu dziedzice linii konopacko–rynkowskiej szerzej niż dotychczas zajmowali się pożyczaniem sum pod zastaw dóbr. Jerzy np. w ten sposób
na pewien czas wszedł w posiadanie Czerska oraz części Krąpiewic i Łęgnowa.
Jan, mimo że duchowny, pożyczając sumy, przejął czasowo Kłódkę pod Rogoźnem.
Znacznie trwalszy charakter miał zastaw dóbr Minsterwałd i Opalenie, leżących
w pobliżu dóbr rynkowskich, które nabył kasztelan chełmiński Jerzy III pod koniec
swego życia w 1604 roku od Marcina Dembołęckiego. Dobra te wypuścili dopiero
Konopaccy z następnego pokolenia w 1616 roku.
Jednak największe zastawy znajdowały się poza Prusami Królewskimi.
W 1589 roku Maciej wszedł w posiadanie radziwiłłowskich dóbr Świadość i Soły
w powiecie wiłkomierskim. Z tego zastawu korzystali kolejni Konopacy jeszcze
przez następne kilkadziesiąt lat. Od Radziwiłłów przejęli również leżące w tymże powiecie Biguszki, które miały być zapłatą za służbę zmarłego w tym czasie
brata Rafała. Również wartościowym zastawem było miasto Wieruszew z przyległymi wsiami oraz Tomice w Wielkopolsce uzyskane przez Jerzego III i Krzysztofa od ich siostry Anny z Konopackich Tomickiej i zarządzane przez Krzysztofa
Konopackiego.
Piąte pokolenie Konopackich z linii konopacko–rynkowskiej odrobiło lekcję
życia. W przeciwieństwie do ojca, który zbudował swoją pozycję na królewszczyznach, ci postawili jednoznacznie na dobra dziedziczne, mozolnie gromadzone przez kilkadziesiąt kolejnych lat. Efektem była ogromna fortuna zgromadzona
przez wszystkich braci i ulokowana głównie w powiatach województwa pomorskiego: świeckim, nowskim i tczewskim. Majątek ten uzupełniały „dość skromne” w porównaniu z poprzednimi posiadłości w województwie chełmińskim
oraz odległe majątki pod Lwowem, a także zastawy na Litwie i w Wielkopolsce. Z braci tylko Maciej zdecydował się na pozyskiwanie królewszczyzn. Były
to jednak drobne nadania uwieńczone pod koniec życia dochodowym starostwem
grudziądzkim.
W przeciwieństwie do potomków Jerzego II synowie Łukasza nie wzmocnili
znacząco swej pozycji majątkowej przez kolejne nabytki. Obok Przesmna, które znalazło się w ich rękach jeszcze w początku lat 80., wiadomo, że posiadali dodatkowo
Ocień (wyjątkowo przekazany Fabianowi przez Gabriela z linii konopacko–rynkowskiej pod koniec aktywności V pokolenia Konopackich) oraz wójtostwo w Dziemianach. Nie utrzymali też w swych rękach dóbr w powiecie nakielskim.
Stan majątkowy obu linii w piątym pokoleniu rodu na początku XVII wieku
przedstawia tab. 3. Zestawienie nie uwzględnia dóbr trzymanych jako zastawy.
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Tabela 3. Stan majątkowy V pokolenia Konopackich na początku XVII wieku
Linia konopacko–rynkowska
Gałąź konopacka
(Jan, Maciej, Stanisław)

Gałąź rynkowska
(Jerzy, Rafał, Krzysztof)

Linia mirakowska

Woj. pomorskie
Konopat
Skarszewo
Drozdowo
Kozłowo (miasto)
Biechowo
place i role w Świeciu
Suchostrzygi (część)
Woj. chełmińskie
Gziki
Dźwierzno (część)
Ocień (Bocień)
Kamionki (część)
kamienica w Toruniu (część)
Poza Prusami
Bruchnal z wsiami
Sarnowo

Woj. pomorskie
Rynkówka
Leśna Jania
Kamionka
Suchostrzygi (część)
Luchowo (Mały Świerkocin)
Smarzewo
Świerkocin (część)
Włosienica (część)
Woj. chełmińskie
Dźwierzno

Mirakowo
Grodno
Warszewice
Pluskowęsy
Przesmno
Kuczwały (część)
wójtostwo w Dziemianach
kamienica w Toruniu

Królewszczyzny
Mikołajki
Straszewo
Trzciano

Królewszczyzny
starostwo grudziądzkie
Gronowo
Pułkowice
Jasień (Ninkow)
Chylonia (Chylona)
Cisowa (wójtostwo)
Redłowo (wójtostwo)
Bysewo (wójtostwo)
Bastanowo (wójtostwo)
Kosowo
Wałycz

VI pokolenie
Szóste pokolenie Konopackich, przejmując pałeczkę po poprzednikach było już
w zupełnie innej sytuacji majątkowej. W linii konopacko–rynkowskiej było reprezentowane przez potomków kasztelana chełmińskiego Jerzego III, potomków
wojewody i biskupa chełmińskiego Macieja oraz syna Rafała — Jerzego. Linię mirakowską w tym czasie reprezentowali wyłącznie potomkowie Łukasza II.
Kasztelan chełmiński Jerzy III zmarł w 1604 roku, jednak do 1609 żyła jeszcze wdowa po nim Elżbieta Dąbrowska, która mogła of cjalnie zarządzać dobrami
klucza rynkowskiego. Gdy umierała, jej synowie: Jerzy IV, późniejszy starosta nitawski i Rafał (dwaj pozostali — Jan i Krzysztof już nie żyli) prawdopodobnie osiągali właśnie wymagany 25. rok życia, niezbędny do przejęcia majątku. Na tę chwilę
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czekał zapewne ich stryj Maciej, wojewoda chełmiński, trzymający klucz konopacki. Z jego inicjatywy 21 marca 1611 roku doszło do zaległej umowy podziału
dóbr po śmierci Stanisława i Krzysztofa Konopackich między Jerzym i Rafałem,
synami Jerzego III, i Jerzym, synem Rafała z Dźwierzna. Kasztelanicom chełmińskim, jak zapewne mogli się tego spodziewać, przypadła tzw. majętność luchowska po Krzysztof e, obejmująca Luchowo, Smarzewo, część Świerkocina (zwanego
wówczas również Czerwińskiem) z folwarkiem Włosienica oraz część Suchostrzyg,
a zatem dobra należące również wcześniej do właścicieli klucza rynkowskiego.
Już na początku swych rządów Jerzy i Rafał wypuścili z rąk trzymane w zastawie jeszcze przez ich ojca Opalenie i Minsterwałd, odzyskując jednak główną
sumę zastawu od Dembołęckiego. Bracia podzielili się też odziedziczonymi dobrami. Jerzy trzymał dobra luchowskie, a Rafał właściwy klucz rynkowski. Podział nie
potrwał długo. Na przełomie 1619 i 1620 roku Rafał zmarł i całość dóbr tej gałęzi
znalazła się w rękach Jerzego IV. Stan majątkowy za jego życia nie ulegał większym zmianom. Zachowane kwity poborowe z lat 1635, 1638 i 1650 poświadczają,
że stale opłacał pobór z Rynkówki, Luchowa, Smarzewa, Włosienicy, Leśnej Jani
i Kamionki. Sprawa Włosienicy nie jest do końca jasna. W 1642 roku żona Jerzego,
Anna z Konarskich, odstąpiła Włosienicę i część Czerwińska (Świerkocina) zakonnicom grudziądzkim. Być może opłacając z niej pobór w 1650 roku, czyniła wobec
benedyktynek dodatkową uprzejmość.
W rękach Jerzego niemal do śmierci pozostawały natomiast Suchostrzygi.
W 1630 roku otrzymał również przywilej królewski na leżące w Kurlandii starostwo nitawskie (mitawskie). Mimo iż nie wiadomo, czy przynosiło ono jakieś
dochody, od tego czasu Jerzy używał jednak stale tytułu starosty. W jego rękach
przynajmniej od 1637 roku znajdowała się także królewska Klonówka leżąca w powiecie tczewskim.
Obok posiadanych dóbr dziedzicznych Konopacki z chęcią przejmował również
zastawy. Od Małgorzaty z Niewieścińskich Werdowej, starościny nowskiej, nabył
w ten sposób w 1617 roku Taszewo oraz wykupił dług na Grupie i czterech włókach
na Żuławie. W 1618 roku wydzierżawił również starostwo jasienieckie od wojewody
pomorskiego Samuela Żalińskiego i jego żony.
Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja szóstego pokolenia Konopackich gałęzi
konopackiej — potomków Macieja, wojewody i biskupa chełmińskiego. W chwili
śmierci ojca w 1613 roku z sześciu jego synów żyło jeszcze pięciu: Jan Karol, Gabriel, Andrzej Maciej, Władysław Maksymilian i Jakub Oktawian. Żaden z nich nie
był pełnoletni, lecz najstarszy Jan Karol dochodził niedługo „lat sprawnych”. Tuż
przed śmiercią ojciec cedował na wszystkich synów dobra Gziki i Dźwierzno w ziemi chełmińskiej. Nieco wcześniej dla najstarszego z nich wystarał się o przywileje królewskie na trzymane przez niego drobne królewszczyzny w województwie
pomorskim oraz Pułkowice w malborskiem. Reszta dóbr po jego śmierci została
puszczona w dzierżawę, aż do uzyskania pełnoletności przez Jana Karola. Gdy
to nastąpiło w 1616 roku, najstarszy z synów, zamiast zająć się majątkiem, cedował
na młodszego Rafała prawa do Dźwierzna, Gzików i części Ocienia, a sam udał się
na dwór królewski do Warszawy. Rafał zmarł jednak już w następnym roku. Zdążył
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w tym czasie znacznie zadłużyć Dźwierzno i Gziki u benedyktynek toruńskich,
które ostatecznie przejęły te majątki po kilkuletnich procesach.
W 1618 roku Jan Karol cedował na kolejnego z braci (Władysława Maksymiliana) swe prawa do leżących poza Prusami Królewskimi dóbr sarnowskich i Bruchnala w ziemi lwowskiej. Zupełnie nie interesował się natomiast dobrami konopackimi,
stale je zadłużając, a nawet zastawiając. W 1623 roku sprzedał wraz z braćmi posiadaną kamienicę w Toruniu. W 1625 roku, zapewne będąc opiekunem najmłodszego
Jakuba Oktawiana, uczestniczył w sprzedaży część Biechowa. W przyszłości cenę
za rozrzutność starszego brata musiał płacić najmłodszy Jakub Oktawian, zmuszony do spłacania jego długów.
Gdzieś w połowie lat 30. Jan Karol, w momencie gdy Jakub Oktawian uzyskiwał pełnoletność, odstąpił mu część jego ojcowizny, a swoją przekazał w zarząd.
Stały pobyt na dworze królewskim połączony z niezwykłą rozrzutnością Jana
Karola nie sprzyjały kumulacji dóbr. Świadomy tego był zapewne również monarcha, który mimo że doceniał erudycję i wykształcenie Konopackiego, niechętnie
powierzał mu zarząd królewszczyznami. W końcu jednak w 1621 roku zdecydował
się na wystawienie dla niego przywileju na starostwo dybowskie leżące naprzeciw
Torunia, po drugiej stronie Wisły. Jan Karol nie sprawdził się i na tym polu i już
w 1627 roku zrzekł się praw do niego na rzecz Padniewskiego.
Znacznie lepiej radził sobie Władysław Maksymilian. Co prawda w 1622 roku
pozbył się dóbr sarnowskich i miał kłopoty w trzymanych zastawem dobrach tomickich w Wielkopolsce, jednak sam na własną rękę gromadził dobra w postaci dzierżaw lub zastawów. Tak wszedł w posiadanie Czapel Wielkich i Czapelek w powiecie
świeckim w 1625 roku, które trzymał przynajmniej do 1631 roku oraz wsi Białe.
W tym czasie odkupił od brata stryjecznego — Jerzego IV z Rynkówki zastaw Taszewa i Grupy. Znaczących, trwałych zakupów jednak nie czynił aż do 1631 roku.
W 1627 roku nabył co prawda niewielki domek pod murami Torunia przy kościele
św. Wawrzyńca, jednak na majątek dziedziczny skusił się pod koniec swego życia.
Nabył wówczas Zalesie w powiecie tucholskim od Powalskiego. Niestety, na transakcji nie wyszedł zbyt dobrze, gdyż część kwoty, która miała być zapłatą za kupno
miała pochodzić od starszego brata Jana Karola. Ten jednak, jak wiele razy wcześniej, nie wywiązał się z obietnicy i Zalesie zaraz po zakupie poszło w roczny zastaw.
Dobrami długo się nie nacieszył, umierając do 1634 roku.
Najpóźniej w działalność majątkową wkroczył Jakub Oktawian, choć już wcześniej wciągany był przez braci — szczególnie Jana Karola — w sprawy związane
z zastawami dóbr. Pełnoletność uzyskał około 1627 roku i mógł samodzielnie odpowiadać za część swojego majątku. Składały się na nią zapewne dobra konopackie,
być może wspólnie zarządzanie z Władysławem Maksymilianem, gdyż nie znaleziono żadnej wzmianki, by doszło do trwałego podziału klucza konopackiego między braci. W 1632 roku w jego ręce traf ła krążąca między braćmi królewszczyzna
Pułkowice, którą utrzymał do śmierci. Po śmierci Władysława to Jakub Oktawian
regulował pozostawione, jak się okazało, długi. W ciągu kilku lat wyprostował sprawy zastawów Taszewa i Grupy, ostatecznie rezygnując z nich za znaczne korzyści
f nansowe. Zalesia nie udało się jednak utrzymać.
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Z ogromnego majątku zgromadzonego przez ojca bracia roztrwonili większość.
Pod koniec lat 30. w rękach Jakuba Oktawiana pozostawały w zasadzie już tylko dobra wchodzące w skład klucza konopackiego: Konopat, Drozdowo, Kozłowo
i Skarszewo oraz królewszczyzna Pułkowice. Posiadał również w tym czasie nieruchomość w Gdańsku na Sandgrube, lecz kiedy znalazła się w jego rękach, nie
wiadomo. Co prawda w ramach rekompensaty starszy brat Jan Karol, wówczas już
opat tyniecki, zobowiązał się wydzierżawić mu opacki klucz zalesicki oraz klucz
książnicki, lecz sprawa nie została doprowadzona do końca z powodu śmierci opata.
Jakub Oktawian odzyskał tylko część pieniędzy, które wkrótce znów zostały zagrożone, gdy okazało się, że Jan Karol też pozostawił ogromne długi.
Może z powodu znacznie uszczuplonego majątku Jakub Oktawian przystąpił
do racjonalnego gospodarowania. Na Kozłowie (1644) i Skarszewie (1648) osadził
olędrów, dając im wieloletnie kontrakty. W tym czasie zapewne wydzielił z Konopatu część gruntów, tworząc Konopat Niemiecki i również tu osadzając osadników
olęderskich. Znalazł też w końcu sojusznika w swych poczynaniach gospodarczych
wśród najbliższej rodziny. Był nim brat stryjeczny, starosta nitawski Jerzy IV, który
świeżo owdowiały i bezdzietny, jak się zdaje już całkowicie bez perspektyw na potomstwo, zaczął stopniowo przekazywać Jakubowi swe dobra. W 1647 roku dopuścił
młodszego kuzyna do ruchomości w Rynkówce i Kamionce, a tuż przed śmiercią
odstąpił Jakubowi 10 włók w Suchostrzygach. Wraz ze śmiercią Jerzego IV, starosty
nitawskiego, całość pozostałego jego majątku przeszła na jedynego już wówczas bezpośredniego spadkobiercę — Jakuba. Tym samym doszło do ponownego scalenia obu
gałęzi rodu w linię konopacko–rynkowską. Majątek linii jednak się od tego nie powiększył. Nieznaczny wzrost w substancji majątkowej nastapił po ponownym ożenku
Jakuba Oktawiana z Barbarą z Kostków w 1651 roku. Wniosła ona wraz z posagiem
¼ Suchostrzyg, uzupełniając tym samym posiadaną już własność w tych dobrach.
Jerzy Konopacki, syn Rafała, w ogóle nie zajmował się majątkiem. W okresie gdy był jeszcze nieletni, nadzór nad odziedziczonym Dźwierznem sprawowali
jego stryjowie, głównie prowadząc spory i procesy o te dobra z Plemięckimi. Wraz
z uzyskaniem pełnoletności w 1609 roku przekazał je w zarząd stryjowi Maciejowi.
Podczas umowy podziału dóbr z 1611 roku przejął trzymane w zastawie dobra radziwiłłowskie Biguszki i Osokno(?) na Litwie, a rok później zrzekł się na stryja Macieja, już wtedy biskupa chełmińskiego, praw do Dźwierzna i przyległego do niego
lasu Ocień. Dobra biguskie obejmowały wówczas w rzeczywistości również trzymane w zastawie pobliskie Świadość i Soły. W 1625 roku nabył jeszcze kamienicę w Wilnie, lecz jak wskazują akta, gospodarzem był marnym. Po jego śmierci
w grudniu 1630 roku stryjeczne rodzeństwo podczas wizyt na Litwie zorientowało
się, że zarządzane przez niego dobra są zadłużone i chcąc nie chcąc musieli ostatecznie zrezygnować z trzymanego już od kilkudziesięciu lat zastawu. Biguszki,
Świadość i Soły wróciły z powrotem do Radziwiłłów.
W szóstym pokoleniu linii mirakowskiej dobrami opiekował się wyłącznie młodszy syn Łukasza II — Adam. Starszy Krzysztof za życia ojca siedział na otrzymanym
po stryju Jerzym z Kuczwał zastawie w Rychendryzach w województwie malborskim,
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a potem prawdopodobnie opuścił Prusy Królewskie, nigdy nie podejmując się zarządu
dóbr. Zrzekł się też wcześniej praw do swej części na młodszego brata.
W 1627 roku wraz ze śmiercią Łukasza II całość majątku linii mirakowskiej
znalazła się w rękach Adama. Od razu aktywnie przystąpił do zarządzania majątkiem. Na podstawie umów z Krzysztofem Wedelstedtem i Jerzym Trebnicem przejął
leżącą w ziemi chełmińskiej Nawrę, lub raczej jej część. Nawra nie weszła na stałe
w skład dóbr Konopackiego, który sprzedał ją w 1635 roku wraz z Przesmnem Bernardowi i Annie z Wedelstedtów Kruszyńskim. W tym samym 1635 roku na podstawie wygranego procesu z Cemami Adam wszedł w posiadanie części Grunfeldu
w województwie malborskim. Było to przejęcie czasowe, aż do chwili odzyskania
zasądzonej kwoty. Kiedy nastąpił zwrot dóbr, nie wiadomo.
Ostatnią dużą znaną transakcją Adama Konopackiego była sprzedaż Pluskowęsów w 1648 roku sekretarzowi królewskiemu Krzysztofowi Rubachowi.
Adam, ostatni z mirakowskiej linii Konopackich, żył prawdopodobnie jeszcze
w czerwcu 1662 roku. To jego zapewne jako Konopackiego bez imienia odnotował
spis poborowy z tego roku w Mirakowie. Nie znajdujemy go jednak już w Kuczwałach będących w posiadaniu Estki czy Warszewicach, z których podatek płaciła
stara panna Nicgorska54. Z upływem lat Adam Konopacki musiał wyzbywać się
kolejnych majątków lub przynajmniej je zastawiać, w swych rękach zostawiając jedynie kluczowe Mirakowo.
Zgodnie z umową rodzinną Konopackich z 1583 roku, po wygaśnięciu linii mirakowskiej Konopaccy z linii konopacko–rynkowskiej nie rościli sobie praw do dóbr
kuzynów. Mirakowo i należący do niego folwark Grodno znalazły się w rękach
Tabela 4. Stan majątkowy Konopackich w połowie XVII wieku (schyłek działalności
VI pokolenia)
Linia konopacko–rynkowska
Konopat
Konopat Niemiecki
Drozdowo
Kozłowo
Skarszewo
Rynkówka
Kamionka
Smarzewo
Luchowo
Leśna Jania
Suchostrzygi (część)
Włosienica (?)
dwór w Gdańsku
Królewszczyzny
Pułkowice
54

Linia mirakowska
Mirakowo
Grodno

AGAD, ASK, Dz. 1, k. 362, 366v.
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Konarskich. W 1667 roku jako właściciel Mirakowa był odnotowany wojewodzic
malborski Andrzej Konarski55. Konarski był wnukiem Heleny Konopackiej, siostry
Łukasza II i żony Samuela Konarskiego. Spadek przejęty został więc przez krewnych i bezpośrednich spadkobierców linii mirakowskiej. Prawa do tych dóbr rościli
sobie zresztą również Radowiccy, bracia Zof i, żony Adama Konopackiego, którzy
w 1671 roku układali się z Konarskimi w sprawie sum na Mirakowie56.
Stan posiadania obu linii Konopackich u schyłku ich działalności w latach 50.
XVII wieku przedstawia tab. 4.

VII pokolenie
Ostatnie, siódme pokolenie Konopackich w linii męskiej reprezentowali już wyłącznie potomkowie kasztelana elbląskiego Jakuba Oktawiana. Jakub Oktawian miał
czterech synów, jednak najstarszy — Jan — zmarł tragicznie jeszcze za życia ojca.
Kolejny — Andrzej — przeżył ojca zaledwie o kilka miesięcy i nie doczekał nawet podziału dóbr. Prawa do przejęcia ojczystego majątku mieli zatem tylko Jerzy
Karol, późniejszy starosta wieliski, oraz Stanisław Aleksander, przyszły kasztelan
chełmiński. Co ciekawe, wzmożoną aktywność gospodarczą w tym pokoleniu wykazywały też kobiety, córki kasztelana elbląskiego — Teresa oraz Magdalena.
Jerzy Karol osiągnął pełnoletność wraz ze śmiercią ojca w 1665 roku. Na początek
swej działalności majątkowej, dzięki zapobiegliwości siostry Magdaleny, przejął trzymane przez nią po Gosiewskich starostwo wieliskie w województwie witebskim. Do podziału majątku po śmierci ojca doszło w marcu 1666 roku. W podziale wzięła udział
Barbara z Kostków, wdowa po kasztelanie, występująca w imieniu nieletniego syna
Stanisława Aleksandra oraz Jerzy Karol. Barbara ustępowała z dożywocia na majętności, pozostając z synem na Drozdowie i Suchostrzygach oraz zachowując sobie sumy
na Rynkówce57. Staroście wieliskiemu przypadły Konopat Polski i Niemiecki, Kozłowo
i Skarszewo. Co działo się z pozostałymi dobrami po kasztelanie, nie wiadomo58.
Jego działalność gospodarcza jest słabo udokumentowana. U kresu życia całość
swego majątku przekazał siostrze podkomorzynie krakowskiej Magdalenie z Konopackich, już ponownie zamężnej z Czartoryskim. Były to dobra Rynkówka z dworem, Leśna Jania, młyn Słuchacz należący do Kamionki, łąki i jeziora w powiecie
nowskim oraz Suchostrzygi w powiecie tczewskim.
Visitationes episcopatus culmensis Andrea Olszowski Culmensi et Pomesaniae episcopo A. 1667–
72 factae, Fontes 6–10, Toruń 1902–1906, s. 71.
56
APTor, AKTor–Dominikanie 36, k. 21.
57
Rynkówkę należy traktować jako cały klucz rynkowski obejmujący wsie Rynkówkę, Kamionkę,
Leśną Janię i Suchostrzygi, które w późniejszym okresie ciągle należą do klucza. Wyłączone z nich
zostały natomiast Luchowo i Smarzewo.
58
Według taryf podatkowych z 1682 roku Luchowo i Smarzewo znajdowało się w rękach sędziego
tczewskiego (Samuela Czarlińskiego). Czarliński i jego najbliższy krąg nie miał żadnych związków
rodzinnych z Konopackimi i rodzinami z nimi spokrewnionymi, należy więc uznać, że dobra te zostały tuż po śmierci kasztelana elbląskiego Jakuba Oktawiana sprzedane: Taryfy podatkowe ziem
pruskich z r. 1682, wyd. S. Kętrzyński, Fontes 5, 1901, s. 90, 100; UPKr, nr 1294.
55
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Gdy Jerzy Karol umierał, Stanisław Aleksander dopiero od kilku lat był pełnoletni. Około 1677 roku przejął dobra przypadłe mu w podziale z 1666 roku. Objął
też część dóbr należących do matki, a przede wszystkim Pęsławice w województwie
chełmińskim, dobierając do nich części przypadłe ciotkom59.
Ślub z Katarzyną Lukrecją Guldenstern, wdową po Janie Kazimierzu Kretkowskim, ale przede wszystkim jedną z sukcesorek dóbr wymarłych już Cemów, otworzył
mu drogę do dóbr w województwie malborskim. W jego ręce traf ły więc Mirany, Michorowo, Sadłuki (królewszczyzna oderwana od starostwa sztumskiego, na stałe włączona do dóbr mirańskich), Cygusy, Zajezierze przypadłe małżonce po śmierci brata
Władysława Kazimierza w 1679 roku oraz prawdopodobnie Lichtenfeld (Jasna) i Guldenfeld (Złotnica), które Katarzyna otrzymała na podstawie podziału dóbr rodzinnych
w 1673 roku. Po mężu Kretkowskim w rękach Katarzyny był również klucz bystrzecki.
Ogromna fortuna malborska przyspożyła jednak Stanisławowi Aleksandrowi samych
kłopotów i była początkiem szeregu procesów z Kretkowskimi i zapewne powodem
zastawienia majętności. Spory przerwała śmierć Katarzyny Lukrecji i ugoda z Kretkowskimi, według której Konopacki, odstępując od dożywocia i zapisów na łączną
wartość 23 000 zł, mógł przejąć ciągle zastawioną majętność mirańską.
Kolejne posiadłości nabył Konopacki przy okazji kolejnego małżeństwa z Barbarą Kryszpin Kirszensztein na przełomie 1685 i 1686 roku. Były to dobra w powiecie
grodzieńskim i składały się na nie wsie Pawłowicze, Jędrzejów, Bala i Ostasiejów,
na których Konopacki otrzymał dożywocie. Żona miała też dożywocie na starostwie
płotelskim na pograniczu litewsko–żmudzkim, które wkrótce zostało rozciągnięte
na Stanisława. Nowe posiadłości nie wystarczały na spłatę ciągle zadłużanych posiadłości w Prusach i w końcu, w 1686 roku, Konopacki został zmuszony do dokonania cesji majętności mirańskiej i zobowiązania zwrotu Lichtenfeldu i Guldenfeldu
na rzecz Kretkowskich w zamian za kwitację ze 100 000 zł. Uwolnienie się od zadłużonych majętności pozwoliło spłacać pozostałe zobowiązania i nawet nabywać
nowe dobra, jak choćby Jakubkowo w ziemi chełmińskiej.
Ustąpienie z majętności mirańskiej spowodowało, że teraz głównymi posiadłościami Konopackiego była Rynkówka. W tym czasie klucz konopacki niemal bezustannie znajdował się w zastawie lub dzierżawie.
W 1691 roku zmarła siostra Stanisława Aleksandra — Teresa, starościna grudziądzka. Na niego zatem przeszły trzymane przez nią posiadłości Szczepanki,
Sadlinki, Jankowiczki, karczma przy Osie oraz Krąg. Cały czas też w rękach Konopackiego pozostawały klucze: konopacki (Konopat Polski i Niemiecki, Drozdowo,
Skarszewo, Kozłowo w powiecie świeckim) i rynkowski (Rynkówka, Leśna Jania,
Kamionka, Suchostrzygi w powiecie tczewskim), z tym że klucz rynkowski formalnie należał do ostatniej z żyjących siostr Konopackiego — Magdaleny Czartoryskiej. Dobra uzupełniały jeszcze Pęsławice, majętności w powiecie grodzieńskim
Raczej mało prawdopodobnym jest, że w tym czasie całe Pęsławice znalazły się w rękach Stanisława,
gdyż taryfy podatkowe z 1682 roku wykazywał jeszcze we wsi prócz własności Konopackiego jakąś
cząstkę w rękach Kozickiego, może Wojciecha, późniejszego dzierżawcy Pęsławic; Taryfy podatkowe
ziem pruskich..., s. 23.
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oraz starostwo płotelskie. Wkrótce też w skład dóbr weszły Czaple Wielkie w powiecie świeckim, które najpierw zapewne jako zastaw, a później zakup zasiliły
klucz konopacki.
W niecałe pięć lat po zakończeniu odżyły procesy o dobra malborskie, a było
to spowodowane śmiercią dwójki z Kretkowskich. Co prawda Stanisław zrzekł się
swych praw do tych dóbr, lecz teraz wystąpił jako opiekun swej córki Teresy Magdaleny zrodzonej z Guldensternówny, która ciągle miała prawo do tego majątku. Kilkuletnie spory zakończyły się ostatecznie w 1695 roku przejęciem Michorowa, Miran,
Sadłuk, Cygusów i Zajezierza przez Teresę, której opiekunem pozostawał Stanisław.
Ostatnim wielkim nabytkiem i szczytem aktywności gospodarczej Stanisława
Aleksandra, już wówczas kasztelana chełmińskiego, było nabycie starostwa nowskiego od Jana Butlera. Rozciągnięta w czasie procedura zakończyła się w sierpniu
1700 roku zgodą królewską na cesję starostwa.
Kolejne lata przyniosły już tylko straty. Wraz ze ślubem najstarszej córki Teresy Magaleny z miecznikiem ziem pruskich Walerianem Kruszyńskim w 1704 roku
stracił Konopacki kontrolę nad majętnością mirańską w województwie malborskim.
Konieczność spłacania kontrybucji stacjonującym w Prusach w tym czasie wojskom
szwedzkim biorącym udział w wojnie północnej ponownie wpędziła Konopackiego w długi i zmusiła do zastawiania dóbr konopackich i rynkowskich. Gwoździem
do trumny był ślub drugiej z córek kasztelana chełmińskiego — Ludwiki ze starostą
lipińskim Jakubem Zboińskim w 1709 roku. Brak funduszy zmusił go do odstąpienia zięciowi starostwa nowskiego, a także sum na dobrach w powiecie grodzieńskim
i starostwie płotelskim po zmarłej niedawno drugiej małżonce.
Umierając w 1710 roku, pozostawił tylko zadłużone klucze rynkowski i konopacki. Ten ostatni odzyskał zresztą dopiero tuż przed śmiercią po desperackim
kroku — ożenku z Marianną z Wielowieyskich Wygranowską, dzierżawczynią klucza. Wyliczony w 1715 roku przez jego sukcesorów dług na dobrach wyniósł ponad
181 000 zł i został podzielony wraz z dobrami między trzy córki i ich małżonków.
Przez prawie 250 lat funkcjonowania Konopackich w Prusach Królewskich
ich stan majątkowy dość mocno się wahał. Niewątpliwie wzrost liczby dóbr ziemskich będących w posiadaniu rodziny nastąpił wraz z wejściem w dorosłe życie
i podjęciem działalności politycznej przez braci Jana i Jerzego I — reprezentantów
III pokolenia. Z tego okresu mamy też pierwsze źródłowe potwierdzenia stanu posiadania. W ciągu 35 lat aktywności braci udało się trwale zgromadzić łącznie kilka
majątków (wsi) dziedzicznych (Konopat, Skarszewo, Cieleszyn, Suchostrzygi, Mirakowo z Grodnem, Pluskowęsy, Warszewice, Kuczwały) oraz otrzymać przywileje
na królewszczyzny z bogatym starostwem świeckim na czele i kilka mniejszych wsi
(Łopatki, Poledno, Poledziński Dwór). Potomkowie Jerzego I tylko nieznacznie powiększyli stan posiadania, dokupując Gziki i Kamionkę oraz cząstki w Biechowie
i innych wsiach, które już mieli. Z królewszczyzn w ich rękach znalazły się jeszcze
oderwane od starostwa gniewskiego wsie Lignowy, Rudno i Gręblin.
Konopaccy z V pokolenia po początkowych ogromnych kłopotach związanych
z ruchem egzekucyjnym i utratą starostwa świeckiego oraz drobnych królewszczyzn
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ostatecznie stanęli na nogi i wielokrotnie pomnożyli majątek, skupiając się przede
wszystkim na dobrach dziedzicznych. Ze swoim stanem posiadania wyszli też poza
Prusy Królewskie, jednak ten obszar własności nie jest dokładnie rozpoznany (Sarnowo, miasto Bruchnal z nieznaną liczbą wsi). Oczywiście nie wzbraniali się przed
obejmowaniem dóbr królewskich, były to jednak pojedyncze wsie. Nabyte przez
Macieja starostwo grudziądzkie już kilka lat później zostało przez niego wypuszczone i ostatecznie nie weszło w skład zestawienia posiadłości u schyłku tego pokolenia. W ostatecznym rozliczeniu, sumując liczbę posiadanych wsi, widzimy, że
strata starostwa świeckiego w dużej części została zrekompensowana dobrami dziedzicznymi i większą liczbą drobnych królewszczyzn.
VI pokolenie nie utrzymało nabytków poprzedników, a winą za ten stan rzeczy
należy obarczyć niegospodarność ich przedstawicieli, przede wszystkim Jana Karola. Już na samym początku aktywności tego pokolenia Konopaccy zaczęli tracić
Tabela 5. Zmiany w stanie posiadania majątków ziemskich Konopackich pod koniec
funkcjonowania pokoleń
Pokolenie

Dobra dziedziczne

Starostwa

Drobne
królewszczyzny

III

9 (z tego 2 w części)

1 ([świeckie] miasto z zamkiem i 18 wsi60)

3

IV

12 (z tego 2 w części)

1 ([świeckie] miasto z zamkiem i 18 wsi)

6

V

24 (z tego 4 w części) oraz
nieruchomości w miastach
i dobra poza Prusami

0

13

VI

14 ( z tego 1 w części)

0

1

VII

15 (w tym 4 poza
Prusami)

2 ([nowskie] miasto z zamkiem i 8 wsi61,
[płotelskie])

0

60
Informacje na podstawie lustracji z 1565 roku, a więc z czasu, gdy miejsca znajdowały się w rękach Konopackich. K. Mikulski, sporządzając zestawienie królewszczyzn powiatu świeckiego w odniesieniu do końca XVII w., wykazał łącznie 47 osiedli, z których 19 było wsiami, a 5 wsiami
z folwarkiem. Pozostałe osiedla to same folwarki, wsie rybackie i zagrodnicze itp. W zestawieniu nie
wydzielił też dóbr starostwa od pozostałych królewszczyzn w powiecie: Lustracja 1565, s. 163–185;
K. Mikulski, Osadnictwo wiejskie, s. 95, tab. 21.
61
Informacje o starostwie nowskim w II połowie XVII w. nie są precyzyjne. Lustracja 1664 wykazała 5 wsi, folwark, młyn i kilka pieców smolnych. Sporządzone 20 lat później taryfy podatkowe odnotowały 8 miejscowości, jednak w porównaniu z poprzednim zestawieniem uwzględniły wśród nich
młyn i dwa z pieców, które pewnie stały się osadami smolnymi. Z wykazu zniknęły też niektóre wsie,
które już w 1662 były puste. Należy więc założyć, że starostwo w rękach Konopackiego mogło mieć
ok. 8 wsi i bliżej niekreśloną liczbę osad. Według zestawienia K. Mikulskiego w całym powiecie
nowskim było zaledwie 20 osiedli wiejskich, z czego 10 było wsiami, a dalsze 3 wsiami z folwarkami:
Opis królewszczyzn 1664, s. 94–98; Taryfy podatkowe ziem pruskich z r. 1682, s. 56–57; K. Mikulski,
Osadnictwo wiejskie, s. 95, tab. 21.
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XV w.

II pok.

III pok.

IV pok.

V pok.

Prusy Królewskie
woj. pomorskie
Biechowo (cz.)
Cieleszyn (Cieleszyński Młyn)
Cieleszyn Mały
Czaple Wielkie
Czerwińsk (Świerkocin (cz.))
Drozdowo
Kamionka
Kawęcin
Konopat
Kozłowo
Laskowice
Leśna Jania
Luchowo (Mały Świerkocin)
Objezierze (cz.)
Rynkówka
Skarszewo
Smarzewo
Suchostrzygi
Włosienica (cz.)
Zalesie

VII pok.
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woj. chełmińskie
Chełmonie (cz.)
Dźwierzno
Gziki
Kamionki (cz.)
Kijewo (cz.)

VI pok.

Polityka majątkowa

Tabela 6. Dobra dziedziczne Konopackich (kolorem szarym oznaczono własność hipotetyczną)

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

II pok.

III pok.

IV pok.

V pok.

VI pok.

VII pok.
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XV w.
Kuczwały
Mirakowo
Nawra
Ocień
Pęsławice
Pluskowęsy
Przesmno
Targowisko
Warszewice
Zegartowice
woj. malborskie
Cieszymowo
Cygusy
Guldenfeld (Złotnica)
Lichtenfeld (Jasna)
Michorowo
Mirany
Sadłuki
Zajezierze

Polityka majątkowa

Poza Prusami
Wieruszew, miasto i przyległe
wsie (Wielkopolska)
Bruchnal, miasto i przyległe wsie
(ziemia lwowska)
Sarnowo (pow. zawrzeński)
Pawłowicze, Jędrzejów, Bala,
Ostasiejów (pow. grodzieński)
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XV w.

II pok.

III pok.

IV pok.

V pok.

star. dybowskie
star. grudziądzkie
star. lipieńskie
star. nitawskie
star. nowskie
star. płotelskie
star. świeckie
star. wieliskie
Bastanowo
Bysewo (wójt.)
Chylonia
Cisowa (wójt.)
Gręblin
Gronowo
Jasień
Klonówka
Kosowo
Lignowy
Lisewo
Łopatki
Mikołajki
Mlewo
Poledziński Dwór
Poledno
Pułkowice
Wałycz (Wełcz)

VI pok.

VII pok.

Polityka majątkowa

Tabela 7. Królewszczyzny w rękach Konopackich
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Wykształcenie Konopackich

kolejne dobra. Na zmniejszenie stanu posiadania miało też wpływ wymarcie linii
mirakowskiej, po której przedstawiciele linii konopacko–rynkowskiej nie mieli już
prawa dziedziczyć. Proces utraty dóbr został powstrzymany dopiero przez Jerzego IV — starostę nitawskiego i najmłodszego w pokoleniu Jakuba Oktawiana; stanu posiadania jednak już nie odzyskali.
Ostatnie, VII pokolenie rodziny musiało egzystować w trudnych, wojennych
warunkach. Ostatecznie całość majątku skupił w swych rękach Stanisław Aleksander i całkiem możliwe, że gdyby nie kontrybucje wojenne, byłby w stanie utrzymać
większość posiadłości. W końcu przez kilkanaście lat był zdolny do nabywania kolejnych wsi. Udało mu się nawet wykupić starostwo nowskie. Tak się jednak nie
stało i u schyłku życia w jego rękach pozostały tylko dwa mocno zadłużone klucze:
konopacki i rynkowski oraz dobra po żonie w powiecie grodzieńskim (starostwo
nowskie na rok przed śmiercią przekazał córce i zięciowi).

W

K

Edukacja uniwersytecka
Tematyka podróży naukowych, zagranicznych peregrynacji młodzieży w celu zdobycia wykształcenia od lat znajduje się w kręgu zainteresowań kolejnych pokoleń
badaczy. Również pochodząca z Prus Królewskich młodzież była przedmiotem
badań jeszcze w XIX i na początku XX wieku. Prace podjęte przez niemieckich
badaczy były kontynuowane w późniejszym okresie również przez polskich uczonych. W ostatnim dwudziestoleciu ubiegłego wieku zajmował się nimi wielokrotnie
M. Pawlak62. On też w swej rozprawie o studiach uniwersyteckich młodzieży z Prus
Królewskich podsumował dotychczasowy dorobek naukowy w tym zakresie63.
Według badań M. Pawlaka Konopaccy najczęściej wśród wszystkich rodzin
szlacheckich z Prus Królewskich posyłali swych młodzieńców na studia. Podczas
badań nad studiującą młodzieżą pruską udało mu się odnaleźć łącznie 16 wpisów
młodych Konopackich w metrykach uniwersyteckich, które — jak mniemał — dotyczyły w sumie 11 osób, z uwzględnieniem faktu, że niektórzy z nich podczas
peregrynacji odbywali studia na różnych uniwersytetach64. W trakcie pełniejszych
studiów informacje te w części okazały się nieprecyzyjne. Rozszerzone badania nad
samą rodziną pozwoliły na ich uściślenie.
62
M. Pawlak, Studia uniwersyteckie; tegoż, Wyjazdy młodzieży warmińskiej na studia uniwersyteckie w XVI–XVIII w. [w:] „Komunikaty Mazursko–Warmińskie”, 1993, nr 3, s. 403–411; tegoż, Wykształcenie burmistrzów elbląskich w XVII–XVIII w. [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki
Humanistyczno–Społeczne. z. 322, Historia 30 (1997), s. 41–50; tenże wspólnie z W. Długokęckim,
Studia uniwersyteckie malborczyków do 1773 roku, Bydgoszcz 2004.
63
M. Pawlak, Studia uniwersyteckie. W związku z powyższym zrezygnowano z prezentacji źródeł
i literatury tematu. Te niezbędne wymienione zostaną w dalszej części publikacji.
64
M. Pawlak, Studia uniwersyteckie, s. 85, 86.
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Awans rodziny i wyniesienie jej do nielicznej grupy rodzin senatorskich na początku XVI wieku miały w pewnym stopniu związek z protekcją, jaką otoczył jej młodych
przedstawicieli biskup warmiński Łukasz Watzenrode, postrzegany przez dotychczasową literaturę jako ich krewny. On też był zapewne inicjatorem wysłania dwóch z nich
na studia uniwersyteckie. Od tego czasu przez następne ponad sto lat kolejni przedstawiciele rodziny podejmowali studia na różnych uniwersytetach europejskich. Dla
większości z nich był to jednocześnie jeden z etapów kariery, która otwierała się przed
zdolnymi młodzieńcami tak w strukturach świeckich, jak i duchownych.
Pierwszymi studentami i absolwentami uniwersytetów z rodziny Konopackich byli przedstawiciele drugiego pokolenia rodziny: Jan (III.1) i Jerzy (III.2),
synowie chorążego świeckiego Macieja (II.1). Pierwszy studia podjął Jan i było
to w 1489 roku. Pod tym rokiem znajdujemy go w metryce uniwersytetu w Krakowie jako „Joannes [f lius] Mathiae de Konopat de Swecz”. Precyzyjna f liacja nie
pozostawia wątpliwości, że rzeczywiście w zapisie chodziło o przyszłego biskupa
chełmińskiego. Pięć lat później, w 1494 roku, na tym samym uniwersytecie rozpoczął studia młodszy brat Jana — Jerzy, przyszły wojewoda pomorski.
Obaj: Jan i Jerzy mieli świadomość, że prócz protekcji biskupa warmińskiego
jednym z warunków kariery było otrzymane wykształcenie i taki kierunek rozwoju pragnęli wyznaczyć swym następcom. Jerzy pozostawił po sobie pięciu synów.
W odniesieniu do trzech z nich udało się znaleźć potwierdzenie odbycia studiów
uniwersyteckich.
Pierwszy na studia wyruszył imiennik biskupa — Jan (IV.1). W 1522 roku wpisał
się na listę studentów uniwersytetu w Lipsku. Kolejnym etapem edukacji był Frankfurt, gdzie udał się wraz z młodszym bratem Rafałem (IV.3). Było to w 1527 roku
i całkiem możliwe, że w tym czasie odbywał również podróże edukacyjne po Europie, jednak z braku źródeł nie ma na to dowodów. Frankfurt był może nawet
ostatnim etapem tych podróży. Od 1532 roku obaj bracia nabierali doświadczenia
na dworze biskupa krakowskiego i podkanclerzego koronnego Piotra Tomickiego,
by wkrótce traf ć na dwór królewski.
Ostatnim z synów wojewody pomorskiego Jerzego I, dla którego udało się
potwierdzić odbycie studiów był Maciej (IV.4). Odnotowany został w 1539 roku
w Wittenberdze, na tamtejszym uniwersytecie. Wkrótce chyba jednak umarł, ponieważ nie brał już udziału w podziałach majątku w 1546 roku.
Istnieją podejrzenia, że peregrynacje i studia mogły być udziałem również Jerzego II (IV.2), późniejszego kasztelana chełmińskiego. Wskazują na to dwie okoliczności. Brak jakichkolwiek informacji o nim w Prusach Królewskich do 1540 roku
oraz początki jego kariery na dworze królewskim. Podobną prawidłowość obserwowaliśmy również wcześniej u Jana i Rafała. Ponieważ nie ma jak do tej pory żadnych
podstaw, by uznać go za absolwenta któregokolwiek z uniwersytetów europejskich,
nie mógł być również uwzględniony w obecnym zestawieniu. Sami Konopaccy nie
ułatwiali zresztą kwerendy. Nie mieli swych ulubionych uczelni i pięciu jak dotąd
studentów w dwóch pokoleniach odbyło studia aż na czterech uniwersytetach.
W kolejnym, piątym pokoleniu, z całą pewnością uniwersytety odwiedzali
Krzysztof (V.5) i Stanisław (V.6), synowie Jerzego II, oraz Achacy (V.10), Jerzy
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

310

Wykształcenie Konopackich

(V.11) i Fabian (V.13), synowie Łukasza. Na 10 męskich przedstawicieli rodu w tym
pokoleniu to połowa. Kolejnych możemy się tylko domyślać, nie mając potwierdzenia w źródłach.
Synowie Łukasza: Achacy i Jerzy wpisali się 24 maja 1569 roku do metryki
uniwersytetu w Wittenberdze. Odwiedzili więc uniwersytet swego młodo zmarłego
stryja, choć raczej to nie on inspirował młodych Konopackich. Prawdopodobnie kierunek studiów zasugerował im ich wuj, wojewoda malborski Fabian Cema, również
absolwent tego uniwersytetu. Wskazują na to bliskie związki mirakowskiej linii Konopackich z Cemami. Studia odbył także najmłodszy z synów Łukasza, imiennik
wojewody malborskiego, Fabian Konopacki. Jego losy potoczyły się inaczej jak braci. Najpierw rozpoczął karierę (duchowną), a potem w 1598 roku, mając już 27 lat,
być może w celu uzupełnienia wykształcenia, udał się na studia do Rzymu, gdzie
udało się go odnaleźć w aktach Sapienzy. Nie była to jedyna jego podróż do Włoch.
Był tu też w 1605 roku, a w 1607 wpisał się do metryki nacji polskiej uniwersytetu
padewskiego, a jakiś czas potem, może jeszcze tego samego roku, został odnotowany w aktach uniwersytetu w Bolonii.
Nieco młodsi od swych stryjecznych braci Krzysztof i Stanisław, synowie Jerzego II, studia rozpoczęli nieco później niż Achacy i Jerzy. Obaj zostali odnotowani
w metryce uniwersytetu wiedeńskiego w roku 1578/1579. W wypadku Krzysztofa mogła to być już któraś z kolei peregrynacja. Urodziwszy się około 1555 roku,
w chwili wpisu do metryki miał około 23 lat, a to niemało jak na studenta tej epoki.
Dla Stanisława mogła to być jednak pierwsza wyprawa. Zapewne to jego odnotowała również w 1599 roku metryka nacji polskiej uniwersytetu w Padwie.
W tym pokoleniu studia musieli odbyć prawdopodobnie również dwaj starsi synowie Jerzego II: Jan (V.2), późniejszy kanonik chełmiński, reprezentujący biskupa
i kapitułę chełmińską przed sądami, oraz przyszły wojewoda i biskup chełmiński
Maciej (V.3), który swą karierę zawodową rozpoczynał w kancelarii koronnej, rekrutującej swych pracowników wśród młodzieńców po studiach.
Pokolenie szóste Konopackich jest ostatnim, w którym udało się odnaleźć studentów uniwersytetów. Na 11 młodzieńców w tym pokoleniu z całą pewnością studia podjęło pięciu.
Pierwszy kształcenie rozpoczął Jan (VI.1), syn kasztelana chełmińskiego Jerzego III, który w 1590 roku został odnotowany w metryce Uniwersytetu Krakowskiego. Dziesięć lat później, w 1601 roku, po ukończeniu gimnazjum braniewskiego
studia rozpoczynał kolejny z synów kasztelana chełmińskiego — Rafał (VI.4).
Za pierwsze miejsce studiów obrał sobie Würzburg, jednak już dwa lata później,
w 1603 roku, podobnie jak starszy brat, traf ł na Uniwersytet Krakowski.
Studia podjęli też synowie Macieja, wojewody i biskupa chełmińskiego. Najzdolniejszym z nich, a być może i we wszystkich pokoleniach Konopackich, był Jan Karol
(VI.11), późniejszy opat tyniecki i biskup nominat warmiński. Studia na poziomie
uniwersyteckim rozpoczął już w wieku 10–11 lat, a pierwszym miejscem jego edukacji był Ingolstadt, gdzie 28 marca 1601 roku wpisał się wraz ze starszymi kuzynami: Jerzym Konopackim (VI.19), synem Rafała, swym bratem stryjecznym, oraz
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Krzysztofem Tomickim, synem Piotra i Anny Konopackiej, bratem ciotecznym. Kuzyni mogli obok własnych celów edukacyjnych sprawować opiekę nad rzeczywiście
młodym studentem. Był to jednak dopiero początek jego peregrynacji naukowych,
które kontynuował w następnych latach. Wiadomo, że w 1608–1609 roku studiował
we francuskim Bourges, w 1615 w Padwie, a około 1624 roku na uczelni bolońskiej.
Całkiem możliwe, że to właśnie on odbywał studia również na katolickim uniwersytecie w Lowanium65. Wieloletnie studia i peregrynacje zaowocowały znajomością
wielu języków, nienagannymi manierami i umiejętnościami brylowania w towarzystwie. Cechy te, budzące podziw współczesnych, zostały też docenione na dworze
królewskim i niewątpliwie przyczyniły się do powierzenia Konopackiemu funkcji
nauczyciela królewiczów i opiekuna ich zagranicznych peregrynacji.
Edukację uniwersytecką rozpoczął także młodszy brat Jana Karola — Gabriel (VI.12), choć w jego przypadku mamy potwierdzenie tylko pobytu w Padwie w 1615 roku. Wpisał się wówczas do tamtejszej metryki nacji polskiej pod
datą 16 lipca. Być może dalszy rozwój naukowy przerwała przedwczesna śmierć
w 1617 roku.
Prawdopodobnie nieco wcześniej jako studenta źródła odnotowały młodszego
brata Gabriela — Andrzeja Macieja (VI.13), kanonika chełmińskiego. Nie mamy
bezpośrednich dowodów i dokładnych dat jego studiów, ale o takowych wspominało
jego epitaf um odpisane przez Dachnowskiego. Odnotowało ono dwa miejsca pobytów edukacyjnych Andrzeja, w Perugii, gdzie studiował retorykę, f lozof ę i prawo
kanoniczne, oraz w Rzymie. Studia musiał odbywać zapewne w latach 1613–1615,
zaraz po swej nominacji na kanonię chełmińską.
Na szóstym pokoleniu, jak wspomniano, kończą się informacje o studiach
uniwersyteckich Konopackich. Jest pewne prawdopodobieństwo, że brak adnotacji o studiach jest spowodowany niedostatkami źródeł, lecz możliwy jest też
inny wariant. Siódme pokolenie Konopackich to już tylko synowie Jakuba Oktawiana — kasztelana elbląskiego. Akurat o nim wiadomo, że nie odbywał studiów
uniwersyteckich, a swą edukację, po gimnazjum w Lublinie, zakończył na dworze
królewskim. Sam nie mając wykształcenia wyższego, a być może również zrażony
do swego brata biskupa nominata warmińskiego Jana Karola, studenta wielu uniwersytetów, lecz jednak lekkoducha, który przepuścił znaczny majątek rodzinny,
zdecydował o nieposyłaniu synów na studia. Dwóch z czterech synów posłał za
to na dwór królewski, by tu odebrali „dworskie” wykształcenie.
Jak pokazuje powyższa tabela Konopaccy przykładali dużą wagę do wykształcenia swych potomków. Miał w tym względzie rację M. Pawlak, który wysunął
rodzinę na pierwsze miejsce pod względem dbałości o edukację na poziomie uniwersyteckim wśród innych rodzin szlacheckich z Prus Królewskich, mimo że nie
udało mu się odnaleźć wszystkich wpisów w metrykach uniwersytetów europejskich. Na 33 młodych Konopackich niemal połowa z nich odbyła przynajmniej jedną podróż edukacyjną, potwierdzoną w metryce uniwersytetu. Ten procent byłby
65
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1489

III.2 Jerzy († 1543)

1494

IV.1 Jan († 1535)

1527

IV.3 Rafał († ok. 1570)

1527

1522

IV.4 Maciej († przed 1546)

1539

V.5 Krzysztof († 1611)

1578/79

V.6 Stanisław († 1608)

1578/79

V.10 Achacy († 1599)

1569

V.11 Jerzy († przed 1620)

1569

V.13 Fabian († 1619)

1607?

1607
1590

VI.4 Rafał († 1619/20)

1603
1624

1608–09

1601

VI.12 Gabriel († 1617)

1601
1601–
24(?)

1615
1615

VI.13 Andrzej Maciej
(† 1622)
VI.19 Jerzy († 1630)

1598

1613–
15(?)
1601
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VI.1 Jan († 1594)

VI.11 Jan Karol († 1643)

Würzburg

Wittenberga

Wiedeń

Rzym

Perugia

Padwa

Lowanium

Lipsk

Kraków

Ingolstadt

Frankfurt

Bourges

Bolonia
III.1 Jan († 1530)
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zapewne większy, gdyby zachowały się metryki wszystkich uniwersytetów, gdyż
w stosunku do przynajmniej jeszcze dwóch przedstawicieli rodziny istnieją uzasadnione przypuszczenia podjęcia studiów na uczelniach wyższych.
Tabela 9. Zbiorcze zestawienie studentów wśród Konopackich z podziałem na pokolenia
Pokolenie

Liczba młodzieńców
w pokoleniu

Liczba studentów
w pokoleniu

Liczba potwierdzonych
wpisów na uniwersytetach

III

2

2

2

IV

5

3

4

V

10

5

7

VI

12

6

12

VII

4

0

0

Razem

33

16

25

Edukacja dworska
Pod pojęciem edukacji dworskiej należy rozumieć alternatywę dla studiów uniwersyteckich w kształceniu młodzieży szlacheckiej. Nie będą zatem w to wliczane
pierwsze szczeble kariery po odbytych studiach — praca w kancelariach magnackich czy królewskich.
Pierwszym z Konopackich, który wybrał taką formę edukacji, był Jerzy II (IV.2),
późniejszy kasztelan chełmiński. W 1540 roku został odnotowany jako dworzanin
królewski na dworze Zygmunta Starego. Nie mamy przy tym żadnych informacji
o jego wcześniejszych etapach nauczania. Nie ma też śladu, by był związany z kancelarią królewską, co mogło sugerować wcześniejsze studia na którymś z uniwersytetów. Trudno zaliczyć go już wówczas do młodzieńców. Mógł mieć około lub nieco
ponad trzydzieści lat i jego służba dworska w zasadzie się już kończyła.
W ślady kasztelana chełmińskiego poszedł najstarszy jego syn — również Jerzy (V.1), którego spotykamy na dworze królewskim w 1568 roku jako dworzanina. Dwa lata później pełnił już funkcję trukczaszego (stolnika) królewskiego,
a w 1571 roku był wzmiankowany jako dworzanin i stolnik królewski. Jego pobyt
przy królu skończył się zapewne wraz ze śmiercią monarchy w 1572 roku. Wrócił wówczas w rodzinne strony, zajmując się ratowaniem królewszczyzn traconych
z powodu egzekucji dóbr.
Prawdopodobnie „dworskie wykształcenie” odebrał młodszy brat Jerzego — Rafał (V.4). Pozostając pod opieką starszego brata Macieja, mógł traf ć na dwór biskupa
wileńskiego Jerzego Radziwiłła, z którym był później związany przez wiele lat.
W szóstym pokoleniu Konopackich tylko jeden z młodzieńców został skierowany na dwór, gdzie kontynuował swą edukację po zakończeniu nauki w gimnazjum.
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Był nim Jakub Oktawian (VI.15), późniejszy kasztelan elbląski. Decyzja o takim
kierunku edukacji nie wypłynęła od rodziców, którzy już wówczas nie żyli, lecz
od starszego brata Jana Karola związanego z dworem królewskim. Jakub Oktawian
na dworze króla Zygmunta pojawił się w 1617 roku jako „pacholę włoskie” i pozostał tu przez kolejne przynajmniej cztery lata. Podjęta w 1621 roku próba usamodzielnienia i zasmakowania życia żołnierskiego nie powiodła się, gdyż nie zdążył
przybyć na mobilizację wojsk w związku z wojną z Turcją. Po tym fakcie wrócił
zapewne jeszcze na jakiś czas do Warszawy, a stąd do Prus Królewskich.
Dworzaninem królewskim w tym pokoleniu był jeszcze Rafał (VI.4), syn Jerzego III, lecz ten traf ł na dwór po odbytych wcześniej peregrynacjach i studiach
w Würzburgu i Krakowie.
Siódme pokolenie Konopackich, ostatnie w którym pojawili się męscy przedstawiciele rodu, również skorzystało z dworskiej oferty edukacyjnej. Pierwszy
na dworze króla Jana Kazimierza stawił się najstarszy syn Jakuba Oktawiana —
Jan (VII.1). Jako pokojowy JKMci był wzmiankowany w 1658 roku. Miał wówczas
około 20 lat. Jego kariera nie zdążyła się rozwinąć, gdyż jeszcze w tym samym roku
brał udział w awanturze rodzinnej z Czapskim, w wyniku której Czapski zginął,
a Jan został ciężko ranny. Nie pożył jednak długo i już w roku następnym, być
może wskutek kolejnej awantury i otworzenia się starych ran, zmarł, mając zaledwie około 21 lat.
W ślady starszego brata poszedł Jerzy Karol (VII.2), który w rok po śmierci Jana
pojawił się przy królu z tytułem identycznym jak jego starszy brat — pokojowca
JKMci. Tu pozostał kilka lat, by wkrótce rozpocząć karierę wojskową.

Wykształcenie kobiet
Podejmując tematykę wykształcenia dziewcząt z rodziny Konopackich, od razu
muszę zaznaczyć, że skąpość źródeł nie pozwala na dogłębne poznanie tego tematu. Wiadome jest, że dziewczęta w tym okresie nie mogły podejmować edukacji
na szczeblu gimnazjalnym, o uniwersyteckim nie wspominając. Dla większości z nich edukacja musiała się zatem kończyć na naukach w domu, być może
przy braciach i wynajętych nauczycielach. Niestety, dla tego tematu zachowały
się wręcz szczątkowe źródła. Potwierdzenie edukacji domowej mamy zaledwie
dla Anny (V.9), córki kasztelana chełmińskiego Jerzego, późniejszej żony Piotra
Tomickiego. O jej umiejętnościach świadczy zachowany własnoręczny, zgrabny
podpis pod jednym z aktów, co sugeruje wprawę w pisaniu. Skoro pisała Anna,
być może sztukę pisania i czytania posiadły również jej dwie pozostałe siostry:
Magdalena i Elżbieta.
Niewątpliwie piśmienna była również Teresa Elżbieta (VII.5) oraz Magalena,
córki Jakuba Oktawiana, a także zapewne i ich siostra Zof a — wszystkie będące
dwórkami królewskimi. Nie ma najmniejszej informacji o tym, gdzie posiadły podstawową umiejętność pisania i czytania, wobec tego należy założyć, że mogły ją
nabyć w domu rodzinnym.
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Piśmienne były również wszystkie kobiety z ostatniego, ósmego pokolenia rodziny. W odniesieniu do żadnej z nich nie udało się odnaleźć wzmianek o tym, gdzie
mogły posiąść tę umiejętność, należy więc przyjąć, że dokonało się to w domu za
sprawą rodziców.
Alternatywą dla nauczania szkolnego dla panien był natomiast klasztor i dwór.
Dla panien Konopackich drogi te otworzyły się dopiero w szóstym pokoleniu.
Wiadome jest, że młode panny z rodzin szlacheckich były oddawane do klasztoru w celu wstępnej edukacji. Po okresie — niekiedy kilkuletnim — pobytu
w klasztorze, mogły wrócić do domu, częściej jednak — przyzwyczaiwszy się
do ascetycznych warunków — pozostawały w nim, przyjmując święcenia zakonne.
Odnowa życia duchowego zapoczątkowana przez benedyktynkę ksienię Magdalenę Mortęską w II połowie XVI wieku kładła też znaczny nacisk na edukację panien, w tym czytanie po polsku i łacinie. W cenie były też umiejętności praktyczne,
w tym haftowanie. Nabyte w klasztorze umiejętności mogły być jednak spożytkowane tylko na jego potrzeby. Wykształcenie tu zdobyte nie miało zatem przełożenia
na dalszy los panien. Wśród wszystkich 27 kobiet z rodziny Konopackich tylko
cztery dowodnie przyjęły święcenia zakonne. Trzy z nich reprezentowały szóste
pokolenie, ostatnia — siódme.
Edukacja dworska panien została odnotowana tylko w odniesieniu do córek Jakuba Oktawiana — a więc panien z siódmego pokolenia. Na pierwszym miejscu
należy wymienić tu Magdalenę (VII.6), późniejszą żonę Wincentego Korwina Gosiewskiego i Jana Karola Czartoryskiego. W wieku kilkunastu lat została wysłana
na dwór królowej Ludwiki Marii, gdzie należała do tzw. górnego fraucymeru. Pobyt
na dworze był nie tylko świetną formą edukacji. Z pewnością nauczyła się tu wytwornego pisania i wysławiania. Nawet po zakończeniu służby dworskiej korespondowała jeszcze z królową. Pobyt na dworze był jednak przede wszystkim znakomitą
okazją do „złapania” stosownej partii — kandydata na męża, co w wypadku Magdaleny udało się znakomicie.
Za starszą siostrą na dwór podążyła również Zof a (VII.8), która też znalazła
tu swego przyszłego męża, chorążego mielnickiego Tomasza Wilkowskiego.

Kariery studentów z rodziny Konopackich
Już pierwsi absolwenci uniwersytetów z rodziny Konopackich zostali odpowiednio zagospodarowani przez przyszłych mocodawców i protektorów. Jan (III.1) —
pierwszy z rodziny, który ukończył studia, niemal natychmiast został przyjęty
na dwór królewski i pełnił funkcję pisarza. Funkcja pisarza przy dworze królewskim nie zawsze musiała utożsamiać się z prowadzeniem ksiąg i sporządzaniem
dokumentów. Tak zdaje się było w wypadku Jana. Wykorzystywany był natomiast
jako reprezentant i poseł królewski na zjazdy stanów pruskich. Wkrótce dzięki
wiernej służbie zdobył zaufanie królewskie na tyle mocne, że monarcha powierzył mu funkcje skarbowe. Dowodnie od 1500 roku używał tytułu skarbnika malborskiego, a do jego zadań należało zbieranie dochodów z czynszów i podatków
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starostwa malborskiego. W tym samym czasie rozpoczął karierę duchowną jako
proboszcz malborski, a następnie kanonik chełmiński. Nie zaprzestał jednak dotychczasowej działalności skarbowej, obejmując jako pierwszy w dziejach Prus
urząd podskarbiego ziem pruskich. Stale też uczestniczył w zjazdach stanów pruskich. Znaczenie Konopackiego rosło z roku na rok, a uwieńczeniem kariery urzędniczej i duchownej było objęcie w 1508 roku biskupstwa chełmińskiego, na którym
pozostał aż do śmierci.
Nieco inaczej wygladała kariera jego młodszego brata Jerzego (III.2). Po rozpoczętych przez niego w 1494 roku studiach na dłuższy czas zniknął ze źródeł.
Prawdopodobnie traf ł w bezpośrednie otoczenie swego dobrodzieja, biskupa
warmińskiego Łukasza Watzenrode i przy nim powoli rozwijała się jego kariera. Zapewne to on w 1504 roku został odnotowany jako sługa biskupa, działając
w Świeciu z jego rozkazów. Służba biskupowi została nagrodzona sąsiadującym
z jego dobrami dziedzicznymi starostwem świeckim, które otrzymał od króla zapewne za wstawiennictwem pryncypała w 1508 roku. Urzędy przyszły dopiero
po śmierci protektora. 1 kwietnia 1512 roku, zaledwie kilka dni po śmierci Watzenrodego, otrzymał nominację na swój pierwszy urząd: podkomorzego malborskiego. Całkiem prawdopodobne, że nawet go nie objął, ale już w następnym roku
został podkomorzym pomorskim. Jerzy nie był jednak tak aktywny politycznie,
jak jego brat Jan i bardziej zaangażował się w życie polityczne prowincji dopiero
w 1516 roku. Od razu przyniosło to efekt w dalszych nominacjach. Przy najbliższej nadarzającej się okazji (a była nią śmierć kasztelana elbląskiego Jana Wulkowskiego) został uwzględniony w nominacjach na zwalniane urzędy, otrzymując
kasztelanię gdańską. Ostatnim szczeblem kariery był urząd wojewody pomorskiego
otrzymany w 1518 roku.
Obaj bracia prócz urzędów i godności cieszyli się prawdopodobnie również
znacznym szacunkiem otoczenia i łaskawością dworu królewskiego. Jan był uczestnikiem uroczystego ślubu króla Zygmunta z księżniczką Boną Sforzą w 1518 roku.
Obaj byli świadkami traktatu pokojowego podpisanego w 1525 roku w Krakowie
z wielkim mistrzem krzyżackim Albrechtem Hohenzollernem i aktu hołdu księcia
pruskiego królowi polskiemu.
Trzech studentów z następnego, czwartego pokolenia (synowie Jerzego I, wojewody pomorskiego), również rozpoczęło kariery.
Dla Jana (IV.1) kolejnym etapem edukacji, po europejskich peregrynacjach
i studiach w Lipsku i Frankfurcie, była służba na dworze biskupa krakowskiego
i podkanclerzego koronnego Piotra Tomickiego. Tu zapewne nabył umiejętności
praktyczne i zapoznał się ze zwyczajami dworskimi. Stąd też następnym krokiem
była służba przy królu, która dla Jana okazała się trampoliną do kariery duchownej. I rzeczywiście wkrótce otrzymał kanonię i prebendę warmińską i być może
w przyszłości miał być kandydatem królewskim na biskupstwo, jednak zmarł dość
niespodziewanie pod koniec 1535 roku.
Karierę duchowną rozpoczął również drugi z synów wojewody pomorskiego — Rafał (IV.3), a droga do niej była bliźniaczo podobna, jak starszego brata
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Jana. Pierwszym etapem był dwór biskupa Tomickiego, a kolejnym dwór królewski. I on wkrótce, przy najbliższej okazji spowodowanej śmiercią jednego z kanoników, za wstawiennictwem królowej Bony i papieża w 1539 roku otrzymał kanonię
warmińską. W stanie zakonnym wytrwał zaledwie kilka lat i być może na wieść
o śmierci ojca podjął decyzję o porzuceniu sutanny i przejęciu dóbr dziedzicznych.
Jego staranne wykształcenie i kontakty na dworze królewskim nie zostały jednak
zmarnowane. Wraz ze śmiercią podkomorzego chełmińskiego Michała Żelisławskiego otworzył się worek z nominacjami na urzędy w Prusach Królewskich. Skorzystał na tym podkomorzy malborski Fabian Cema, prywatnie brat teścia Łukasza
Konopackiego, brata Rafała, a zwolnione miejsce zajął właśnie były kanonik. Kolejne nominacje odbywały się już we „własnym” kręgu rodzinnym i Rafał zajmował
kolejno urzędy zwalniane przez brata Jerzego Konopackiego i Fabiana Cemę. Ostatnim szczeblem kariery dla Rafała była kasztelania elbląska przejęta w 1551 roku,
którą trzymał aż do śmierci w 1569 roku.
Ostatni z synów wojewody pomorskiego — Maciej (IV.4), student uniwersytetu
w Wittenbergii, nie doczekał pełnoletności. Zmarł może nawet w trakcie peregrynacji, najpóźniej przed 1546 rokiem.
Z pięciu absolwentów uniwersytetów w piątym pokoleniu Konopackich tylko
jeden wykorzystał swoje wykształcenie w karierze. Był nim Fabian (V.13), syn Łukasza. Z zebranych informacji źródłowych wynika, że podczas swych peregrynacji odwiedził aż trzy uniwersytety, lecz pierwsza wzmianka o studiach pochodzi
z czasów, gdy był już duchownym — prepozytem grodzieńskim (1598). Brak jest
jednak informacji z dziesięciolecia poprzedzającego to wystąpienie, co również
może sugerować peregrynacje i studia. I on wzorem stryjów rozpoczął karierę duchowną, lecz ta potoczyła się inaczej. Przede wszystkim przez kilka lat był bliskim
współpracownikiem (podkomorzym) papieża Klemensa VIII i jego następców Leona XI i Pawła V. Za wstawiennictwem pierwszego z nich zdobywał kolejne uposażenia kościelne: dziekanię poznańską, kanonię chełmińską i warmińską. Był też
w 1604 roku jego kandydatem na biskupa warmińskiego po przejściu Piotra Tylickiego na biskupstwo włocławskie. Do nominacji Konopackiego nie doszło, gdyż
własnego kandydata wystawił i przeforsował król Zygmunt III. Konopacki zmarł
w 1619 roku, pozostając „zaledwie” dziekanem poznańskim oraz kanonikiem chełmińskim i warmińskim.
W ostatnim pokoleniu „studenckim” Konopackich z sześciu absolwentów
tylko dwóch zrobiło karierę. Pierwszym z nich był Jan Karol (VI.11), późniejszy opat wąchocki, tyniecki i biskup nominat warmiński. Wszystkie te godności uzyskał jednak już w dorosłym życiu, które zgoła nie zapowiadało kariery
duchownej. Bodajże najbardziej wytrwały z podróżników wśród Konopackich,
student przynajmniej pięciu uniwersytetów, dworzanin królewski, wychowawca królewiczów i towarzysz ich zagranicznych peregrynacji, nigdy nie sięgał
po urzędy lub być może ich nie otrzymywał. Prócz wybitnego wręcz wykształcenia był również znany z dużej rozrzutności, która przyczyniła się do znacznego
uszczuplenia fortuny rodzinnej. Wszystko na to wskazuje, że miał wręcz idealne
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cechy dla ówczesnego dyplomaty, lecz nie urzędnika. Był pożyteczny przy dworze królewskim, ale jako urzędnik urzędów centralnych czy senator raczej by się
nie sprawdził. Być może nawet z konieczności w wieku 40 lat przyjął święcenia
kapłańskie (1631) i wkrótce objął bogate opactwo wąchockie przynoszące mu
stały dochód i pozwalające dalej „godnie” egzystować. Ostatnim etapem kariery
było opactwo tynieckie i biskupstwo warmińskie, dwie godności, które stały się
jego udziałem w ostatnim roku jego życia. Biskupstwa nawet of cjalnie nie objął,
umierając pod koniec 1643 roku.
Drugi w tym pokoleniu był Andrzej Maciej (VI.13), student uniwersytetów włoskich. W jego wypadków jednak nie można stwierdzić, że to wykształcenie otworzyło mu drogę do kariery. Było wręcz odwrotnie. Za wstawiennictwem ojca, już
wówczas biskupa chełmińskiego, zainstalowany został na kanonii chełmińskiej.
Andrzej Maciej, ukończywszy dopiero co gimnazjum po otrzymaniu kanonii, został
zmuszony do odbycia studiów (może nawet wcześniej planowanych) na uniwersytetach w Perugii i Rzymie. Studia prawnicze, a w szczególności prawo kanoniczne,
ostatecznie jednak wpłynęły na jego karierę. Po przyjeździe do kraju kilkukrotnie reprezentował kapitułę, a także swe rodzeństwo w toczonych procesach. Nie
dane mu jednak było rozwinąć swej kariery. Zmarł, będąc kanonikiem chełmińskim
i warmińskim w wieku zaledwie około 25 lat.
Również innym studentom z tego pokolenia nie było dane wykazać się w dorosłym życiu. Jan (VI.1), syn Jerzego (III), student Uniwersytetu Krakowskiego,
zmarł zaledwie w wieku 18 lat. Podobnie zresztą Gabriel (VI.12), syn Macieja, który
umierając miał około 21 lat.
Jak widać z powyższego krótkiego przeglądu karier studentów z rodziny Konopackich z 16 zidentyf kowanych studentów szkół wyższych tylko siedmiu zrobiło
kariery, a wśród nich aż pięciu duchowne. Tylko dla pierwszych dwóch pokoleń
studenckich (drugiego i trzeciego pokolenia Konopackich) wyższe wykształcenie
było rzeczywiście gwarantem znacznego awansu i etapem do urzędów senatorskich.
Z nich niemal wszyscy (nie licząc zmarłego przedwcześnie Macieja) sięgnęli po najwyższe urzędy w Prusach Królewskich. Dla pozostałych studia miały raczej charakter poznawczy, edukacyjny, bez wyraźnego przełożenia na karierę.
Od trzeciego pokolenia rodziny jako alternatywna forma edukacji pojawia się
tzw. edukacja dworska, której celem było nabycie praktycznych umiejętności obracania się na dworach i poznawania tajników rządzenia i działalności politycznej.
Dla przedstawicieli rodziny Konopackich i ta droga dawała szansę awansu politycznego i pięcia się po drabinie urzędniczej. Pierwszym, któremu wyznaczono taki
kierunek rozwoju, był Jerzy II (IV.2), a jego późniejsza kariera była wręcz modelowa. Wzmiankowany w 1544 roku jako dworzanin JKMci, już w 1546 roku otrzymał swój pierwszy, od razu senatorski, urząd kasztelana gdańskiego. Zaraz potem
w odstępach trzyletnich awansował kolejno na kasztelana elbląskiego i ostatecznie
chełmińskiego (od 1551), którym pozostał aż do śmierci.
Tak spektakularnej kariery nie doświadczył jego syn — Jerzy III (V.1). Zaraz
po śmierci ojca, która zbiegła się równocześnie z egzekucją dóbr, Jerzy włączył się
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aktywnie w utrzymanie nadanych ojcu królewszczyzn. Jego obecność na dworze
co najmniej do 1572 roku nie na wiele się jednak zdała i Konopaccy tracili gwałtownie dochodowe posiadłości. Ostatecznie skończyło się to rozwiązaniami siłowymi, stosowanymi wobec dzierżawców próbujących przejąć tenuty z nowych nadań
królewskich. Poczynania Jerzego III nie znalazły zapewne zrozumienia na dworze
kolejnych monarchów, gdy w czasach bezkrólewia zbrojnie przeciwstawiał się wykonywaniu postanowień ruchu egzekucyjnego. Być może to spowodowało wykluczenie go na kilkanaście lat z listy nominowanych na urzędy w Prusach. Nominacja
przyszła dopiero w 1590 roku, i był to urząd kasztelana chełmińskiego, na którym
pozostał aż do śmierci.
W obliczu postępków Konopackich w tym okresie na awanse nie mógł też liczyć
młodszy brat Jerzego — Rafał (V.4), związany z wileńskim dworem radziwiłłowskim.
Złe doświadczenia Jerzego III z dworem być może spowodowały, że w kolejnym pokoleniu nikt z młodzieńców nie rozpoczynał swej kariery od służby królowi.
Musieli wymrzeć wszyscy przedstawiciele czwartego pokolenia, by z inicjatywy
i zapewne z powodu własnych interesów Jana Karola (VI.11), już wówczas dworzanina królewskiego po studiach, swą edukację dworską rozpoczął jego najmłodszy brat Jakub Oktawian (VI.15). Służba dworska niewiele jednak przyczyniła się
do jego kariery. Co prawda kilka lat po zakończeniu służby, w 1630 roku, otrzymał
nominację na chorąstwo pomorskie, lecz zdaje się było to wszystko, co zaoferował
mu dwór. Na kolejną — ostatnią — nominację czekał 18 lat i bynajmniej awans nie
był inspirowany wstawiennictwem dworu, a z całą pewnością stał się efektem zabiegów jego córki Magdaleny i zięcia Wincentego Korwina Gosiewskiego, hetmana
polnego litewskiego.
Z omawianych dwóch dróg edukacji i późniejszej kariery przy powyższych
założeniach umknęły jeszcze dwie postacie: Jan (V.2), kanonik chełmiński, który
w związku z objęciem kanonii musiał odbyć studia uniwersyteckie, lecz nie zachowały się źródła, które mogły to potwierdzić. Drugą osobą jest jego brat Maciej (V.3),
późniejszy wojewoda i biskup chełmiński. Jego spotykamy po raz pierwszy jako
sekretarza królewskiego, a więc pracownika kancelarii królewskiej, gdzie również
przyjmowano młodzież po studiach. I w jego wypadku nie udało się odnaleźć miejsca studiów i stosownych źródeł.
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W wypadku rodziny Konopackich badanie początków wzrostu ich znaczenia rodzi
pewne problemy. Związane to jest z brakiem podstawowych informacji o sytuacji
majątkowej i koligacjach, a dotyczy dwóch pierwszych pokoleń. Pozycja rodziny
uległa gruntownej zmianie wraz z trzecim pokoleniem reprezentowanym przez
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

320

Wzrost znaczenia i zmierzch rodu — efekty form aktywności Konopackich

Jana (III.1) i Jerzego I (III.2); obaj sięgnęli po urzędy senatorskie, a Jerzy przedłużył
ród i zabezpieczył potomstwo pod względem majątkowym. Kariera obu była dość
podobna — protekcja biskupa warmińskiego Watzenrodego — studia uniwersyteckie — służba na dworze królewskim (Jan) i biskupim (Jerzy I) — kariera urzędnicza
(aktywność polityczna). Ostatnim, niebagatelnym czynnikiem była prawdopodobna
długowieczność obu panów.
Brak potwierdzenia, że wsparcie biskupa warmińskiego miało podłoże rodzinne, każe sądzić, iż koligacje rodzinne w tym pokoleniu nie miały większego znaczenia66, a główną rolę odgrywały inne czynniki. Ze wszystkich wymienionych
powyżej etapów kariery za najważniejszą należy chyba uznać służbę na dworach.
To ona bezpośrednio przełożyła się później na promocję wpierw Jana, a następnie
jego brata, co zaowocowało nadaniami królewskimi, w tym na starostwo świeckie, stanowące przez kolejne kilkadziesiąt lat podstawę majątku rodziny. Nie byłoby
jednak zbliżenia do dworów królewskiego i biskupiego bez wykształcenia, które
zapewniło Janowi przyjęcie na służbę królewską jako sekretarza, a Jerzemu dało
możliwość rozwoju dalszej kariery przy biskupie Watzenrodem. W dorosłym życiu
zaowocowało to urzędami senatorskimi — godnością biskupią dla Jana i ostatecznie województwem pomorskim dla Jerzego I. Obaj bracia przez całe życie starali się
również wzmacniać swą pozycję gromadzeniem majątku, z tym że główny nacisk
został położony na kolekcjonowanie nadań na dobra królewskie, które w owym czasie powszechnie były traktowane jako przywileje na dobra z prawem dziedziczenia.
Znaczenie miało też wzajemne wsparcie, udzielane szczególnie przez biskupa Jana
młodszemu Jerzemu na arenie politycznej, a przejawiało się to chociażby w nakłonieniu brata do udziału w pracach komisji kontrolującej jakość bitej w Toruniu
monety.
W tym czasie nieco odmienną politykę uprawiały inne rody, lecz każdy z nich
znajdował się w nieco innej sytuacji. Bażyńscy, którzy po wojnie 13–letniej zgarnęli praktycznie wszystko, nie musieli zabiegać o godności senatorskie; były one
dla nich wprost przeznaczone. Obaj synowie starosty generalnego Prus Ścibora:
Jan i Mikołaj weszli do senatu i posiadali liczne królewszczyzny. O ich związkach
rodzinnych natomiast wiadomo niewiele, co może świadczyć, że te strategiczne zawarte zostały już wcześniej.
Bez koligacji nie poradziliby sobie prawdopodobnie Cemowie. Mikołaj Cema,
zaciężny krzyżacki z czasów wojny 13–letniej67 tylko dzięki związkowi z Dorotą Bażyńską, córką wspomnianego Jana, utrzymał się w Prusach. Pod koniec życia zdobył
nawet przychylność królewską na tyle, że otrzymał kilka nadań na królewszczyzny
Konopaccy nie mogli jednak działać w oderwaniu od lokalnej społeczności. Brak koligacji z takimi rodzinami, jak Bażyńscy, Wulkowscy, Żelisławscy, Eulenburgowie, Frąccy i inni w końcu XV
i początku XVI wieku przy jednocześnie stale rosnącej pozycji rodziny może sugerować, że takie
związki zawarte zostały już wcześniej, w okresie krzyżackim, gdy aktywnie działał sędzia świecki Wawrzyniec z Konopatu. Powtórzenie ich na początku XVI wieku nie wchodziło więc w grę
ze względu na bliskość pokrewieństwa. Nawet jeśli tak było, nie zmienia to faktu, że związki te nie
odcisnęły widocznego piętna na karierach braci Konopackich.
67
R. Flanss, Die von Zehmen, s. 35.
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po Bażyńskich, będąc jednocześnie stale wspierany przez podkomorzego malborskiego Jerzego Bażyńskiego. Jego synowie natomiast — Achacy i Fabian — już bez
przeszkód sięgali po liczne urzędy, na stanowisku wojewodów malborskich kończąc. Zanim jednak te zaszczyty osiągnęli, przeszli etapy edukacji uniwersyteckiej
oraz związali się ze znanymi rodami Luzjańskich i Powierskich (von Powersche).
Nuworysze w Prusach Królewskich — Kostkowie przede wszystkim szukali
dziedzicznych dóbr ziemskich i koligacji, z tym że te drugie miały chyba większe znaczenie. Stanisław Kostka, urodzony już w Pomezanii, późniejszy wojewoda
chełmiński, poślubił Elżbietę von Eulenburg, jedną z córek ostatniego z dziedziców
Jani. Jego ojciec Jakub, pierwszy w Prusach, ożenił się natomiast z Anną Rokusz,
przedstawicielką jednego za starych rodów pruskich, którego majątki były rozsiane
po całym obszarze Prus tak Królewskich, jak i Krzyżackich68.
Wypracowana przez Jana i Jerzego I Konopackich dla siebie samych strategia rozwoju rodu, dla następnego pokolenia została nieco zmodyf kowana. Za jej
autora należy uznać Jerzego I, choć wpływ mógł mieć również Jan (szczególnie
w kwestii edukacji). Tym razem Konopaccy nie potrzebowali protekcji, by rozpocząć studia. Dysponowali na tyle znacznym majątkiem, by po śmierci Jerzego I dokonać (nieformalnego jeszcze) podziału dóbr. Jerzy II (IV.2) zajął starostwo
świeckie z zamkiem, z którego uczynił swą siedzibę, a pozostali wystawili dwory–
siedziby — w Konopacie (Rafał IV.3) i Mirakowie (Łukasz IV.5). Jednak z trzech
studentów aż dla dwóch była planowana kariera duchowna. Czy trzeci — Maciej —
również miał zostać księdzem, nie wiadomo, zmarł wkrótce po tym, gdy został odnotowany w metryce uniwersyteckiej. Karierę polityczną miał kontynuować tylko
Jerzy II. W tym celu został wysłany nie na uniwersytet, lecz na dwór królewski.
Jego ojciec zapewne spodziewał się, że to właśnie bliskość monarchy przyczyni
się do nadań i godności. I trochę się w tych planach przeliczył. Jerzy II po latach
spędzonych zapewne na dworze swój pierwszy urząd — kasztelanię gdańską —
otrzymał dopiero w 1546 roku. Nie była to jednak nominacja wysłużona, lecz raczej efekt protekcji wojewody chełmińskiego Stanisława Kostki, który w tym roku
wydał swą córkę Annę właśnie za Jerzego II.
W tym pokoleniu Konopackich chyba po raz pierwszy w pełni zostały docenione powiązania rodzinne. Obok ślubu Jerzego II z Kostkówną równie strategiczny
związek zawarł jego brat Łukasz z Cemówną. W politykę rodzinną zostały rownież
włączone panny Konopackie — Zof a i Katarzyna, które zostały poślubione Oleskiemu, kasztelanowi chełmińskiemu i Kostce, przyszłemu wojewodzie pomorskiemu.
Jeśliby zestawić wszystkie omawiane formy aktywności: politykę rodzinną,
działalność majątkową i edukację, to należy stwierdzić, że to właśnie w tym czwartym pokoleniu Konopaccy znaleźli się u szczytu swych możliwości. Ostatecznie
zaowocowała ona osiągnięciem przez dwóch z nich urzędów senatorskich (na czterech, którzy weszli w dorosłość). Jednak miarą ich wpływów były nie tylko ich własne godności, lecz również pozycja, jaką mieli ze względu na teściów i szwagrów.
68
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W czasie sprawowania urzędów senatorskich przez Konopackich w tym pokoleniu,
obejmującym lata od 1546 (nominacja Jerzego na kasztelana gdańskiego) do ok.
1570 (śmierć Rafała, kasztelana elbląskiego), czyli przez ćwierć wieku w izbie
wyższej sejmiku generalnego spoza kręgu rodzinnego Konopackich zasiadali tylko Działyński, Loka, Mortęski i Żelisławski. Należy jednak zaznaczyć, że Loka,
Mortęski i Żelisławski osiągnęli „zaledwie” urzędy podkomorzych. Jedyną wybijającą się w tym czasie postacią niezwiązaną z najbliższym kręgiem rodziny był
Jan Działyński, kasztelan elbląski, chełmiński, wojewoda pomorski i ostatecznie
chełmiński69. Obrady izby wyższej sejmiku generalnego w tym czasie były więc
de facto zjazdami rodzinnymi.
Sytuacja uległa drastycznie zmianie już w pokoleniu następnym. Konopaccy
z powodu egzekucji dóbr stracili swą podstawę materialną, królewszczyzny, w tym
najwartościowszą z nich — starostwo świeckie. Stało się to mniej więcej w chwili,
gdy w dorosłe życie zaczęli wkraczać pierwsi przedstawiciele piątego pokolenia. Zajęci ratowaniem swej pozycji majątkowej, prawie całkowicie zrezygnowali z konsekwentnej polityki rodzinnej, a to od razu przełożyło się na ich znaczenie polityczne.
Nie pomogło nawet wykształcenie uniwersyteckie, które zdobyło pięciu lub sześciu
z 10 męskich przedstawicieli rodu obu linii. Dla wykształconych na uniwersytetach
pewniejsza wydawała się kariera duchowna. Kanonikami zostali w tym pokoleniu
Jan (V.2) i Fabian (V.13). Po świeckie urzędy senatorskie sięgnęło zaledwie dwóch.
Byli to synowie Jerzego II — Jerzy III (V.1), kasztelan chełmiński, oraz Maciej
(V.3), wojewoda i biskup chełmiński. Ich drogi do kariery różniły się od siebie. Jerzy rozpoczął służbę na dworze królewskim, Maciej natomiast po odbytych prawdopodobnie studiach traf ł do kancelarii królewskiej jako pisarz. Różne początki,
lecz ostatecznie zbliżenie obu do dworu było prawdopodobnie kluczem do sukcesu
w dorosłym życiu młodych Konopackich. Żaden z pozostałych braci nie pojawił się
na dworze monarszym, żaden też nie otrzymał w związku z tym nadań królewszczyzn i urzędów w przyszłości.
W ogólnym rozliczeniu, porównując z pokoleniem poprzednim, wydawać by się
mogło, że ich pozycja w strukturze społecznej ówczesnej elity Prus Królewskich
była bardzo podobna, a nawet lepsza (w poprzednim pokoleniu było dwóch senatorów i jeden kanonik). Potwierdzałby to nawet czas sprawowania przez nich urzędów,
który był podobny jak poprzedników z czwartego pokolenia. Jednak rezygnacja
z polityki rodzinnej spowodowała, że wśród szwagrów Konopackich znalazł się
tylko jeden senator — wojewoda chełmiński Mikołaj Działyński, mąż Katarzyny
Dulskiej, siostry żony Macieja. Ich status ratowało jeszcze rodzeństwo cioteczne
Kostków — dzieci zrodzone z Katarzyny Konopackiej, które jako jedyne miały
na tyle mocną pozycję, by aspirować do związków z innymi rodzinami senatorskimi.
W karierze politycznej jedynym realnym wsparciem dla Konopackich w tym
pokoleniu zdaje się był tylko podskarbi wielki koronny Jan Dulski — teść Macieja. Prawdopodobnie to za jego wstawiennictwem obaj osiągnęli urzędy senatorskie
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w niełatwym dla rodziny okresie. Opieka jednak nie trwała długo. Zmarł, gdy obaj
dopiero zaczynali swe kariery polityczne.
Powiodło się im natomiast w działalności gospodarczej. Mimo tych przeciwności, dzięki między innymi nowym nadaniom królewskim, bracia Konopaccy odbudowali swą pozycję majątkową. Niewątpliwie mieli też trochę szczęścia. Potężny
zastrzyk f nansowy przyszedł wraz ze śmiercią Dulskiego. Podskarbi nie pozostawił
po sobie męskich potomków, a zgromadzona przez niego ogromna fortuna została
podzielona między córki i ich mężów. W tym też pokoleniu wyraźnie wydzieliły się
dwie linie rodziny — konopacko–rynkowska i mirakowska, a linią podziału były
właśnie dobra.
Brak przemyślanej polityki rodzinnej opartej na strategicznych związkach tak
mężczyzn, jak i kobiet piątego pokolenia Konopackich miał fatalny wpływ na pokolenie następne. Linia mirakowska całkowicie straciła wsparcie krewnych. Już
od dawna straciła też aspiracje polityczne, a jedyny związek małżeński z czworga
dzieci Łukasza II zawarł tylko Adam (VI.21) z Zof ą Radowicką, przedstawicielką
rodziny, którą nawet nie można zaliczyć do średniozamożnej.
Nieco lepiej radziła sobie (rozdzielona w tym pokoleniu na dwie gałęzie) linia
konopacko–rynkowska. Co prawda wśród potomków kasztelana chełmińskiego Jerzego III, dziedziców Rynkówki, nie było żadnego senatora, lecz wpływ na to mógł
mieć równie dobrze nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Z czterech jego synów, dwóch
(Jan (VI.1) i Krzysztof (VI.2)) nie osiągnęło nawet pełnoletności. Szansę na karierę
miał zapewne Rafał (VI.4), który po studiach na Uniwersytecie Krakowskim rozpoczął służbę na dworze królewskim, lecz po śmierci ojca wrócił do Prus i tu już
pozostał, nie żeniąc się. Jego starszy brat Jerzy IV (VI.3) z Prus prawdopodobnie
nawet się nie ruszał. Dorastał przy rodzicach, a gdy w roku 1604 zmarł ojciec, miał
około 20 lat — zbyt mało, by samodzielnie zarządzać majątkiem, wystarczająco
dużo, by wspierać matkę. Ta zresztą zmarła zaledwie trzy lata później, a szczęśliwie
opiekę nad pozostałymi przy życiu braćmi oraz ich siostrami roztoczył stryj Maciej Konopacki — wojewoda i niedługo potem biskup chełmiński. Za jego sprawą
doszło do podziału dóbr, co ostatecznie zapewniło w przyszłości silną pozycję majątkową Jerzemu IV. Opieka stryja skończyła się wraz z jego śmiercią w 1613 roku
i Konopaccy nie mieli już żadnych prominentnych najbliższych krewnych, którzy
mogliby służyć radą i pomocą. Nie dziwi więc zbliżenie i szukanie kontaktów
wśród sąsiadów, co doprowadziło do trwałego zbliżenia z Konarskimi. Konarscy
do urzędów senatorskich doszli już w czasach, gdy działali przedstawiciele piątego
pokolenia Konopackich (Michał Konarski, wojewoda pomorski, zm. 1613), rozwijając skrzydła w pierwszej połowie XVII wieku, lecz to nie z przedstawicielami
senatorskiej linii związali się dziedzice Rynkówki, lecz z jej młodszą linią, zaledwie
średniozamożną. Na związkach z Konarskimi Jerzy IV ostatecznie zyskał. Nie miał
co prawda aspiracji politycznych, niemniej miał pewne zdolności gospodarcze. Jednak bez kontaktów na dworze królewskim nie miał realnych szans na atrakcyjne starostwo. Z pomocą przyszedł mu szwagier Michał Konarski, starosta nitawski, który
przywdziewając sutannę, odstąpił Jerzemu posiadaną królewszczyznę. Wspierał go
również i później, będąc już opatem oliwskim. Jerzy IV nie doczekał się jednak
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potomstwa. Po jego bezpotomnej śmierci cała fortuna przeszła na jedynego żyjącego spadkobiercę, jego brata stryjecznego, kasztelana elbląskiego Jakuba Oktawiana.
Śmierć wojewody i biskupa chełmińskiego Macieja mocno skomplikowała też
życie jego potomkom. Maciej pozostawił swym dzieciom prawdziwą fortunę, lecz
byli oni zbyt młodzi, by rozsądnie nią zarządzać. Jak wiadomo, nie mieli też już
wsparcia rodziny. Jeszcze za swego życia ulokował dwie córki u benedyktynek toruńskich, u swojej szwagierki, ksieni Zof i Dulskiej, trzecią — Zof ę (VI.16) wydał
za kasztelana nakielskiego Jana Grudzińskiego. Była to być może próba powrotu
do zarzuconej polityki rodzinnej związków z rodzinami senatorskimi. Z sześciu
jego synów pierworodny Piotr (VI.10) zmarł jeszcze we wczesnym dzieciństwie,
natomiast trzech kolejnych posłał na studia. Szczególne zdolności w edukacji przejawiał Jan Karol (VI.11) i zapewne jego widział Maciej jako swego następcę na dobrach i urzędach. Po peregrynacjach naukowych traf ł na dwór królewski. Wcześniej
ojciec za przyzwoleniem królewskim przekazywał mu kolejne królewszczyzny.
Przed młodym Konopackim otwierała się bardzo pomyślna przyszłość. Zapewne tuż przed śmiercią ojca studia podjęli jeszcze Gabriel (VI.12) i Andrzej Maciej
(VI.13), lecz przynajmniej dla tego ostatniego zostały one wymuszone objęciem kanonii chełmińskiej. Jakie plany miał Maciej w stosunku do Gabriela, nie wiadomo,
lecz ten zmarł, przekraczając zaledwie 20 rok życia.
Jan Karol wraz ze śmiercią ojca w 1613 roku stał się głową rodu. Od dłuższego czasu był już dworzaninem królewskim, niezwykle cenionym za swe talenty,
wiedzę i maniery. Jednak sytuacja rodziny najwyraźniej go przerosła. Przez kolejne lata trwonił zgromadzony przez ojca majątek, a być może jego rozrzutność
i lekkomyślność była też powodem, że król nie zdecydował się obdarować Konopackiego urzędami. Ostatecznie, już w dorosłym życiu, Jan Karol zdecydował się
przyjąć święcenia kapłańskie, zostając opatem wąchockim i tynieckim, by w ostatnim roku życia sięgnąć po urząd senatorski biskupa warmińskiego, którego nawet
nie zdążył formalnie objąć.
W tym pokoleniu Konopackich senatorem został tylko najmłodszy z synów Macieja — Jakub Oktawian. Wzorem starszego brata podjął się służby na dworze królewskim, lecz nie zaowocowała ona urzędami. Po pobycie na dworze wrócił do Prus
i jedyną osobą z rodziny, z którą pozostawał w bliższych kontaktach był jego stryjeczny brat Jerzy IV z Rynkówki. Efektem zbliżenia było wejście Jakuba Oktawiana
do kręgu rodzinnego Konarskich, co najpierw przełożyło się na ślub z Heidensteinówną, a już kilka lat później urzędem chorążego pomorskiego. W 150–letniej
aktywności w Prusach Królewskich Konopaccy nigdy nie piastowali tego urzędu,
w przeciwieństwie do Konarskich. Chorąstwo pomorskie było niemal „dziedziczne”
w tej rodzinie. Być może również protekcja Konarskich pozwoliła osiągnąć Konopackiemu w 1648 roku kasztelanię elbląską. Od pięciu lat był już też ostatnim z żyjącego rodzeństwa, jedynym dziedzicem znacznie nadwątlonej przez Jana Karola,
ale wciąż fortuny.
Jakub Oktawian, sam nie mając wykształcenia uniwersyteckiego, nie widział również szczególnych powodów, by jego dzieci miały je zdobyć. Nie znaczy
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to jednak, że nie dbał o ich edukację. Zmieniła się tylko koncepcja. Z siedmiorga
dzieci zrodzonych z Heidensteinówny aż pięcioro posłał na dwór królewski. I dotyczyło to tak młodzieńców, jak i panien. Tylko jedną córkę — Annę (VII.7) przeznaczył do stanu duchownego. Koncepcja była jak najbardziej traf ona. Wszystkie trzy
córki wysłane na dwór znalazły tu mężów, a jedna z nich — Magalena (VII.6) —
została wydana za hetmana polnego i podskarbiego wielkiego litewskiego Wincentego Korwin Gosiewskiego. Gosiewski okazał się dobrym zięciem i szwagrem.
Nigdy dotychczas w dziejach rodziny nie zdarzył się wypadek wsparcia ze strony
kręgu z młodszego pokolenia. Jednak to prawdopodobnie za jego wstawiennictwem
został Jakub Oktawian, już wówczas kasztelan elbląski, podskarbim ziem pruskich.
Gosiewski wciągał go też w rozmaite przedsięwzięcia o charakterze politycznym,
jak choćby funkcję komisarza królewskiego do odebrania przysięgi wierności
od stanów Prus Książęcych na wierność Polsce. Pomoc Gosiewskiego chyba jednak
przerosła Konopackiego, gdyż po kilku niełatwych latach zrezygnował z podskarbiostwa, a od udziału w komisji i spotkań z kurf rstem po prostu się wykręcił.
Drugą żoną Jakuba Oktawiana została Barbara Kostkówna. Potężna i wpływowa niegdyś rodzina Kostków była już jednak na wymarciu i prócz ogólnego szacunku otoczenia ślub nie przełożył się na korzyści polityczne. Barbara urodziła jednak
Jakubowi Oktawianowi jeszcze jednego syna — Stanisława Aleksandra, ostatniego
męskiego potomka rodu i ostatniego senatora.
Żaden z trzech synów Jakuba Oktawiana z pierwszego małżeństwa nie sięgnął
po urzędy. Dwóch z nich zmarło jeszcze w wieku młodzieńczym, a do wieku dojrzałego dotrwał tylko Jerzy Karol (VII.2). Jego aspiracje polityczne były jednak
ograniczone. Na dworze królewskim nie bawił zbyt długo i wkrótce zaciągnął się
do wojska pod dowództwem swego szwagra hetmana Gosiewskiego. Po śmierci hetmana jego żona Magdalena „sprezentowała” bratu leżące w województwie witebskim starostwo wieliskie, które miało być jego źródłem dochodów. Brak wsparcia
po śmierci szwagra mógł być początkiem końca jego kariery w wojsku, lecz dopiero
wraz ze zgonem Jakuba Oktawiana powrócił do Prus i próbował podjąć się działalności publicznej. Czynnie uczestniczył w sejmikach i posłował na sejmy, jednak
urzędów żadnych się nie doczekał. Wśród najbliższych krewnych nie było już zresztą senatorów.
W jego ślady poszedł najmłodszy z braci — Stanisław Aleksander, rozpoczynając swą aktywność polityczną od działalności sejmikowej i posłowania. Pierwsze kroki na arenie politycznej stawiał zresztą przy bracie. Nie był to start udany
i mógł kosztować go życie po zerwaniu sejmiku świeckiego. Konopacki jednak nie
zraził się, przenosząc swą aktywność polityczną do innych powiatów. Na początku 1679 roku zawarł też strategiczny związek małżeński z Guldensternówną. Córka
kasztelana gdańskiego, spokrewniona z królewską dynastią Wazów, spadkobierczyni fortuny Bażyńskich, Cemów i Guldensternów, wydawała się partią idealną dla
młodego kasztelanica elbląskiego, pochodzącego z równie szanowanej, lecz tracącej
na znaczeniu rodziny. Fortuna jednak przyniosła same kłopoty i procesy z innymi
kandydatami do niej. Przyniosła jednak także korzyści polityczne. Jego szwagrem
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został Władysław Stanisław Łoś, już wówczas chorąży płocki. Obaj szwagrowie byli
dopiero na dorobku politycznym, lecz karierę jako pierwszy zaczął robić Łoś, zostając już w 1681 roku kasztelanem chełmińskim, a ostatecznie sięgając po urząd
wojewody malborskiego. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że obaj ze sobą współpracowali. Razem brali udział w wyprawie wiedeńskiej, obaj po śmierci swych małżonek poślubili siostry Kryszpinówny, córki podskarbiego wielkiego litewskiego.
Ślub Stanisława Aleksandra z Barbarą spowodował, że jego zainteresowania gospodarcze i kontakty osobiste rozciągnęły się w kierunku wschodnim. Dość często
opuszczał Prusy Królewskie i podróżował z żoną w jej rodzinne strony, tam przy
okazji załatwiając niezbędne sprawy gospodarcze. Ze wschodu sprowadzał również do Prus szlachtę i osadzał ich jako administratorów swych dóbr, budując być
może w ten sposób własną klientelę. Kontakty wschodnie w końcu przyczyniły się
ostatecznie do nabycia dochodowego starostwa nowskiego w województwie pomorskim, graniczącego z jego dobrami dziedzicznymi. Jaki udział w tym wszystkim
mieli szwagrowie, trudno dziś jednoznacznie ocenić.
Stanisław Aleksander od strony politycznej w zasadzie odbudował pozycję rodziny. Zawarł strategiczne związki małżeńskie, przynoszące wymierne korzyści.
Skupił w jednym ręku całą fortunę Konopackich linii konopacko–rynkowskiej,
powiększając znacznie majątek rodziny o dobra w województwie malborskim
i na wschodzie po drugiej żonie, a uzupełniając go ostatecznie dochodowym starostwem nowskim. Zabrakło tylko szczęścia. Z jednej strony z trzech zawartych małżeństw nie pozostawił żadnego męskiego potomka i zgromadzony majątek zasilił
ostatecznie inne rody. Z drugiej strony skomplikowana sytuacja polityczna, związana przede wszystkim w prowadzonymi w Prusach działaniami wojennymi i okupacją szwedzką, doprowadziły do tego, że zgromadzona fortuna szybko stopniała
i pod koniec życia Konopacki był w zasadzie bankrutem.
Przez prawie 250 lat funkcjonowania rodziny w Prusach Królewskich 200 lat
rodzina Konopackich znajdowała się w wąskiej grupie rodzin pełniących najwyższe urzędy w prowincji i była stale obecna wpierw w Radzie Pruskiej, a następnie
izbie wyższej sejmiku generalnego. Łącznie wydała siedmiu senatorów świeckich
i jednego duchownego (do grupy senatorów duchownych nie wliczyłem Macieja, biskupa chełmińskiego, który wcześniej pełnił urząd wojewody chełmińskiego i tu został przypisany oraz Jana Karola, biskupa nominata warmińskiego, który nie zdążył
objąć urzędu). Gdyby rozłożyć to na pokolenia, kariera rodziny rozpoczęła się wraz
z pokoleniem trzecim i skończyła na ostatnim, siódmym przebiegając dość spokojnie,
bez większych wzlotów i upadków. Zestawienie to prezentuje poniższa tabela.
Takie zestawienie nie oddaje jednak dynamiki rozwoju rodziny. Jak wykazały
studia oparte na badaniach analitycznych nad losami poszczególnych przedstawicieli
rodu Konopackich, ich faktyczny rozwój trwał zaledwie do pokolenia IV. Wówczas
obok silnej pozycji majątkowej i dwóch urzędów senatorskich otoczyli się wpływowymi szwagrami do tego stopnia, że tak utworzony krąg rodzinny całkowicie
zdominował na ponad dwadzieścia lat izbę wyższą sejmiku generalnego. Odebrane
przedstawicielom V pokolenia starostwo świeckie i inne drobne królewszczyzny
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Tabela 10. Zestawienie senatorów świeckich i duchownych wśród Konopackich
z podziałem na pokolenia
Pokolenie

Senatorowie świeccy

Senatorowie duchowni

III

1 (Jerzy I)

1 (Jan)

IV

2 (Jerzy II i Rafał)

0

V

2 (Jerzy III i Maciej)

0 (Maciej odnotowany w rubr. poprz.)

VI

1 (Jakub Oktawian)

0 (Jan Karol nie objął biskupstwa)

VII

1 (Stanisław Aleksander)

podcięło ich pozycję majątkową, a to doprowadziło do zerwania rozpoczętej w pokoleniu poprzednim polityki związywania się z najbardziej wpływowymi rodzinami prowincji. I chociaż Konopaccy mieli jeszcze „zapas” koligacji z poprzedniego
pokolenia w postaci braci ciotecznych i ich kontaktów, to wytworzona w tym pokoleniu luka w związkach rodzinno–politycznych zaważyła na dwóch ostatnich pokoleniach (VI i VII). Pokolenia te nie mogły już liczyć na najbliższych krewnych
i — co ciekawe — tymi, którzy sięgnęli po urzędy senatorskie, byli najmłodsi synowie w obu pokoleniach. Stało się to dopiero po śmierci rodzeństwa, co pozwoliło
skupić w ich rękach cały majątek rodziny. W świetle tych ustaleń można postawić
tezę, że najważniejszym z czynników, który miał wpływ na sukces polityczny Konopackich był majątek. To jego brak doprowadził do załamania polityki rodzinnej w V pokoleniu. Jego ponowna kumulacja (w pokoleniach VI i VII) pozwoliła
przynajmniej jednemu z przedstawicieli tych pokoleń sięgnąć po urzędy senatorskie
i wzmocnić swą pozycję poprzez udane małżeństwa.
Od V pokolenia, a może już wcześniej, stracił na znaczeniu istotny w pierwszych pokoleniach czynnik — edukacja uniwersytecka. Coraz większa liczba
studiujących w rodzinie nie przełożyła się w żaden sposób na ich rozwój kariery.
Ustąpiła w tym względzie edukacji dworskiej. W XVII stuleciu to obecność przy
królu gwarantowała zdobywanie urzędów i królewszczyzn. Była to zresztą ogólna
prawidłowość. W owym czasie szlachta coraz rzadziej posyłała swe dzieci na studia
uniwersyteckie. Edukacja akademicka została zastąpiona kształceniem w kolegiach
jezuickich, kontynuowanym następnie na dworach.
Na zakończenie pozostaje jeszcze odpowiedź na ostatnie pytanie, a mianowicie
jaką pozycję mieli Konopaccy w stosunku do innych senatorskich rodów Prus Królewskich? Odpowiedź nie jest łatwa, gdyż monograf a Konopackich jest pierwszą
pracą, która podeszła do historii rodów w sposób analityczny, poprzez szczegółowe
badanie życiorysów jej przedstawicieli. I o ile, posiadając publikowane już spisy
urzędników Prus Królewskich, potraf my policzyć wszystkich senatorów w prowincji, to tak naprawdę niewiele wiemy o sytuacji majątkowej ich rodzin, o ich
koligacjach nie wspominając. Z grubsza można założyć, że awans w strukturze
urzędniczej musiał być poprzedzony silną pozycją majątkową. Bo jak zauważono
powyżej, głównym czynnikiem mającym wpływ na awans rodziny — przynajmniej
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w odniesieniu do Konopackich — był majątek. Dopiero jego posiadanie przekładało
się na urzędy i wpływ polityczny. Wielką niewiadomą nadal pozostaje drugi ważny
czynnik — koligacje.
W poniższej tabeli zestawiono (na podstawie spisów urzędników Prus Królewskich) rodziny, których przedstawiciele pełnili wyższe urzędy w Prusach Królewskich.
Uwzględniono w związku z tym również urzędy podkomorzych, które w Koronie nie
dawały prawa do zasiadania w senacie, lecz tu pozwalały na uczestniczenie w obradach Rady Pruskiej i izbie wyższej generała. Podkomorstwa, o ile były ostatnim
szczeblem kariery, zestawiono w odrębnej kolumnie. Pominięto jednak rodziny, którym udało się wprowadzić do tej grupy zaledwie jednego przedstawiciela. Uznano
bowiem, że awans jednej osoby nie był efektem polityki rodziny, lecz złożeniem indywidualnych cech osobowościowych, które pozwoliły wybić się pojedynczym ich
reprezentantom70. Z listy tej w ten sposób zniknęła grupa 54 osób (rodzin)71.
Tabela 11. Zestawienie rodzin, których przedstawiciele pełnili wyższe urzędy
w Prusach Królewskich (źródło UPKr)
Rodzina

Liczba wyższych
W tym podkomorzych
urzędników w Prusach

Stulecie, w którym
sprawowali urzędy

Działyńscy

15

1

XVI–XVIII

Czapscy

14

4

XVII–XVIII

Konopaccy

8

172

XV–XVIII

Bażyńscy

7

Wejherowie

7

1

XVII–XVIII

Konarscy

6

2

XVII–XVIII

Kostkowie

6

2

XVI–XVII

Cemowie

5

Kosowie

5

Przebendowscy

5

XV–XVI

XVI–XVII
2

XVI–XVIII
XVIII

Dotyczyło to tak osób, które zaraz po wojnie 13–letniej za swe zasługi lub zasługi swych krewnych
były obdarowane wyższymi urzędami (np. Jańscy), jak i tych, które w późniejszych wiekach sporadycznie sięgały po urzędy (Dulscy) oraz rodzin spoza Prus, które zostały tu wprowadzone, lecz się
nie utrzymały (Flemmingowie).
71
Swoją drogą ciekawe jest zestawienie tych osób z podziałem na stulecia, w których działali.
Aż 12 osób przypada na II półwiecze XV wieku, co oznacza, że były to osoby związane ze Związkiem
Pruskim lub uczestnicy wojny, które nie poradziły sobie w czasie pokoju i nie zachowały pozycji rodziny sprzed wojny. Jeszcze większą grupę stanowili działacze XVIII–wieczni (21 osób). Wśród nich duża
część to nowe twarze w Prusach Królewskich. Nie utrzymali się tu jednak lub traktowali otrzymane
urzędy jako etap przejściowy w karierze. Na pozostałe dwa stulecia przypadło pozostałych 21 osób.
72
Ponieważ źródłem niniejszego zestawienia były spisy urzędników Prus Królewskich, zdecydowano się, na ich podstawie, uwzględnić tu również niebranego wcześniej pod uwagę rzekomego podkomorzego chełmińskiego Macieja, UPKr, nr 215.
70
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Rodzina

Liczba wyższych
W tym podkomorzych
urzędników w Prusach

Stulecie, w którym
sprawowali urzędy

Mortęscy

4

1

XV–XVI

Bąkowscy

3

2

XVII

Bielińscy

3

XVIII

Denhoffowie

3

XVII

Kczewscy

3

Kretkowscy

3

XVII–XVIII

Niemojewscy

3

XVII

Żalińscy

3

1

XVI–XVII

Bystramowie

2

2

XVII,XVIII

Dąbrowscy h. wł.

2

2

XV

Gnińscy

2

Gostomscy (Babka)

2

Grabowscy

2

XVIII

Guldensternowie

2

XVII

Lokowie

2

Łosiowie

2

Olescy

2

1

XVI–XVII

Plemięccy

2

1

XVI–XVII

Pruszakowie

2

XVIII (1 po 1772)

Przyjemscy

2

XVII

Tuchołkowie

2

Wulkowscy

2

XV–XVI

Zawadzcy

2

XVII

Żelisławscy

2

2

XVIII

XVII–XVIII
2

2

XVIII (1 po 1772)

XVI
XVII–XVIII (1 po 1772)

1

2

XVII–XVIII

XVI

Pozostała, zaprezentowana, grupa 34 rodzin nie jest jednorodna. Zdecydowanie
wybijają się wśród nich rodziny Czapskich i Działyńskich, które niemal dwukrotnie
przewyższają „drugi szereg” rodzin. Szczególne znaczenie miała tu rodzina Działyńskich, która po pojawieniu się w Prusach na początku XVI wieku mocno trzymała swą pozycję do końca istnienia Prus, mimo że dość wcześnie przeniosła swą
aktywność polityczną do innych dzielnic Rzeczypospolitej. Początek aktywności
Czapskich przypada dopiero na wiek XVII.
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Drugą grupę rodzin, które wprowadziły 5–8 wyższych urzędników, otwierają
Konopaccy. Nie jest to grupa liczna. Należą do niej jeszcze Bażyńscy (7), Cemowie (5), Konarscy (6), Kosowie (5), Kostkowie (6), Przebendowscy (5) i Wejherowie
(7). W tej grupie tylko Kostków uznaje się za przybyszów z zewnątrz, pozostałe
rodziny można zaliczyć do tzw. starych rodów pruskich73. Jednak Konopaccy utrzymali się najdłużej. Najwcześniej zniknęli (wymarli) Bażyńscy, po nich Cemowie
i Kostkowie.
Najbardziej zróżnicowana jest grupa trzecia, obejmująca 24 rodziny. Przeważają w niej rodziny, które wystawiły „zaledwie” po dwóch senatorów (16 rodzin),
co wcale nie znaczy, że były to rodziny najsłabsze ekonomicznie. Wymienieni wśród
nich Guldensternowie przejęli przecież fortunę Cemów. W ich wypadku powodem
takiego wyniku było dość późne pojawienie się w Prusach Królewkich i szybkie
wymarcie, zaledwie po dwóch pokoleniach.
Z powyższego zestawienia wynika, że Konopaccy byli trzecią rodziną pod
względem skuteczności zdobywania wyższych urzędów ziemskich w Prusach Królewskich. Wyprzedzili w tym względzie takie rodziny, jak Bażyńscy czy Cemowie.
Czy przełożyło się to na rzeczywisty wpływ na życie polityczne prowincji? Niestety, aby odpowiedzieć na to pytanie, są konieczne dalsze studia nad pozostałymi
rodzinami, a to wykracza poza ramy niniejszej monograf i.
Badania nad rodami pruskimi, mimo istnienia całkiem sporej grupy publikacji,
są dopiero w fazie początkowej. Monograf a rodziny Konopackich, mam nadzieję,
jest początkiem serii publikacji o kolejnych ważnych szlacheckich rodach Prus Królewskich, opartych na szczegółowych studiach źródłowych. Tylko takie podejście
może dać odpowiedzi na pytania stawiane od lat przez historyków zajmujących się
dziejami Prus Królewskich co do roli poszczególnych rodzin w kształtowaniu oblicza
politycznego, ekonomicznego i kulturalnego prowincji. Do tego są jednak potrzebne
ponowne kwerendy źródłowe w coraz szerzej otwieranych archiwach polskich i zagranicznych i rzesza archiwistów i historyków chętnych do podjęcia tego typu badań.

Literatura zalicza do nich również Cemów, choć prawdopodobnie pierwszym z rodu na tych ziemiach był Mikołaj Cema, zaciężny krzyżacki, uczestnik wojny 13–letniej.
73
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A
Jeszcze za życia ostatniego z Konopackich — kasztelana chełmińskiego Stanisława Aleksandra pojawiały się próby podszycia pod tradycję rodzinną i dopisania
„nieznanych” gałęzi rodu. Nie czyniły tego jednak rodziny funkcjonujące w prowincji pruskiej, gdzie nazwisko Konopackich kojarzone było jednoznacznie. Nie
było tu żadnej innej rodziny szlacheckiej o tym nazwisku, choć Konopackich wśród
przedstawicieli innych stanów nie brakowało. Głównym miejscem skąd wypływały
próby podszycia się pod stary ród senatorski były kresy. Konopaccy z Prus Królewskich od ponad stu lat mieli mniejsze lub większe udziały w majątkach kresowych,
prawie zawsze jednak kontrolę nad nimi sprawowali ze swych dóbr dziedzicznych.
Sporadyczne wypadki przeniesienia swej aktywności gospodarczej na wschód
przez pojedynczych przedstawicieli rodu po ich śmierci zawsze kończyły się regulacją prawną pozostałych w Prusach krewnych. Dzięki temu można mieć pewność,
że nie pozostała tu i nie rozkwitła żadna z zapomnianych linii tak zasłużonej dla
prowincji pruskiej rodziny.
Pełną świadomość tego miał i Stanisław Aleksander Konopacki, prowadząc
korespondencję z jednym z takich „kresowych Konopackich”. W archiwum rodzinnym zachowała się niedatowana kopia jego listu świadcząca o dłuższej korespondencji z uzurpatorem, którą Stanisław był już wyraźnie zirytowany1. Pisał
w nim:
[...] jużem dosyć wyraźnie napisał pierwszą razą WM Panu, żem nie życzył i nie
życzę WM Panu, abyś się z Konopatu pisał i mego herbu tytułował colligatem,
bo to króciusieńko WM Panu wyrażam i teraz, że Konopackiem zwać się WM Pan
możesz i być szlachcicem legitimi tori, jeżeliś inszego herbu. Jeżeli zaś chcesz się
WM Pan do jednego herbu ze mną brać i że z tego domu idziesz co i ja pokazywać,
musiałoby to przyschnąć na WM Panu, żeś bękart, bo się to WMPanu coś przez sen
przywidziało o takiej genealogii domu mego jaką WM Pan piszesz [...]

1

APTor, ASczan 16, s. 155–156.
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W dalszej części pokrótce wyłożył błędy w przesłanej genealogii, dodając:
Życzę tylko WM Panu, przestrzegam i proszę, abyć się do herbu mego nie przypisował, bo się WM Pan uczynisz bękartem od tego Rafała2, co był kanonikiem wilińskim i troje dzieci miał w Grodnie [...]

Być może kasztelan chełmiński, powodowany pojawiającymi się zakusami przypisania do starych rodów pruskich przez drobną szlachtę z innych części Rzeczypospolitej, postanowił dawać im odpór poprzez druki okolicznościowe, przybliżające
szerszej społeczności dzieje rodów. Niewątpliwie z jego inicjatywy w 1702 roku
w Krakowie ukazała się spisana przez Andrzeja Duryewskiego Pamiątka niezeszła,
poświęcona pamięci rodu Kostków3. Duryewski dedykował zresztą pracę Stanisławowi, a w części wstępnej opisał pokrótce genealogię Konopackich i ich związki
z Kostkami.
Wraz ze śmiercią Stanisława Aleksandra wygaśli Konopaccy w Prusach Królewskich. Pozostałe po nim trzy córki i ich mężowie nie stanęli na wysokości zadania
i nie podtrzymywali pamięci jednego z najstarszych rodów w prowincji. W sumie
zapomnieli nawet o ojcu i teściu. Nie udało się odnaleźć żadnej mowy pogrzebowej
poświęconej pamięci Stanisława lub panegiryku upamiętniającego wygasający ród.
Na dobrą sprawę nieznana jest nawet dokładna data i miejsce śmierci kasztelana
chełmińskiego oraz miejsce jego spoczynku. Jakoś nie sposób uwierzyć, że zatargi
o pozostawioną spuściznę majątkową przysłoniły pamięć o ojcu. Być może wyjaśnienia tej sytuacji należy szukać w niespodziewanym ślubie Stanisława z Marianną Wielowieyską, kobietą z rodziny bez tradycji w Prusach, wdową po wieloletnim
dzierżawcy dóbr konopackich. Akt ten, niewątpliwie zaskakujący dla otoczenia,
mógł spowodować odwrócenie się córek od ojca. Najbardziej aktywna z sióstr Konopackich — Teresa Magdalena Kruszyńska wolała odwoływać się do pamięci
o Guldensternach i Cemach, z ich bowiem spuścizny majątkowej korzystała najczęściej w ostatnich latach swego życia.
Po pierwszym rozbiorze Polski w nowej rzeczywistości pod zaborem pruskim
na obszarze dawnych Prus Królewskich zwanych teraz Prusami Zachodnimi pojawił się przedstawiciel rodziny Konopackich herbu Trzaska — Antoni Onufry, piastujący f kcyjny już urząd chorążego malborskiego4. Było to prawie 70 lat po śmierci
Stanisława Aleksandra i 25 lat po śmierci ostatniej żyjącej jego córki Ludwiki z Konopackich Zboińskiej, kasztelanowej elbląskiej. Nie wiadomo, czy przyjmując urząd
osiadł również w Prusach, czy pozostał w swych dobrach na wschodzie. Być może
przedstawiciel tej właśnie rodziny zgłosił w 1832 roku władzom pruskim pretensje do starych portretów Konopackich pochodzących z kaplicy grobowej w dawnym kościele klasztornym w Nowem. Miał nim być hrabia Mateusz Konopacki.
2
Nie wiadomo, do jakiej sytuacji odnosił się tu Konopacki, gdyż żaden z Rafałów nie był kanonikiem wileńskim. Być może chodzi o Rafała, kanonika warmińskiego, późniejszego kasztelana elbląskiego, lub jest to nawiązanie do błędnej genealogii przedstawionej przez Konopackiego z Litwy.
3
Pamiątka niezeszła.
4
UPKr, nr 486. Tytułował się tym urzędem w latach 1779–1789.
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Nieznana jest reakcja administracji pruskiej na te pretensje5. Tenże Mateusz jest
prawdopodobnie tożsamy z synem Józefa Leona Konopackiego herbu Trzaska, starosty głuchowskiego6.
Narastające przez dziesięciolecia nieporozumienia, niedomówienia i naginanie
prawdy skompilował w 1880 roku Żychliński, pisząc:
Wielce starożytna i znakomita rodzina panów z Konopat, m y l n i e przez Niesieckiego za wygasłą podana, kwitnie dotąd w kilku bujnych gałęziach, i to przeważnie
na Rusi i na Wołyniu, dokąd się potomkowie Jerzego, kasztelana chełmińskiego,
[...] w drugiej połowie XVII wieku przenieśli [...]7.

Opisując dalej historię rodziny, jej linie kresowe wywiódł od Jerzego Konopackiego, starosty nitawskiego. O ile jednak przy opisywaniu rodziny mieszkającej
w Prusach Królewskich posiłkował się i przywoływał od czasu do czasu źródła,
o tyle potomków starosty nitawskiego nie potraf ł już udokumentować8.
Wywody Żychlińskiego nie przekonały wybitnego heraldyka i genealoga Adama Bonieckiego, który w swym herbarzu wyraźnie wydzielił rodziny Konopackich
i podał w wątpliwość wywody poprzednika9. Zgodnie jednak z łacińską maksymą
„verba volant, scripta manent” słowa raz utrwalone zaczęły żyć własnym życiem,
a kiełkująca przez wiele lat wśród kresowych Konopackich nadzieja, że i w ich żyłach płynie kropla krwi senatorskiej, teraz otrzymała potwierdzenie w druku.
Na gruncie tych dywagacji genealogicznych wokół rodziny Konopackich powstawały coraz bardziej egzotyczne wywody. Przykładem może być sporządzone
jako maszynopis drzewo rodziny, które było poprowadzone aż do 1917 roku z „nieznanego” młodszego syna Jakuba Oktawiana Konopackiego — również Jakuba,
przechowywane w zbiorach Biblioteki Muzeum Narodowego w Krakowie10.
Czasy komunistyczne na dłuższy czas wstrzymały amatorskie badania genealogiczne i dopiero po 1989 roku zaczęło rosnąć zainteresowanie historią własnych
rodzin. W tym czasie naukowe środowisko historyczne znacznie posunęło naprzód
edycje źródeł historycznych, również z Prus Królewskich. Z jednej strony wydawano materiały dotyczące działalności politycznej z aktami stanów Prus Królewskich na czele, z drugiej serie materiałów o charakterze gospodarczym, jak lustracje
królewszczyzn czy inwentarze dóbr biskupich. Niebagatelne znaczenie miały też
prowadzone od okresu międzywojennego prace nad Polskim słownikiem biograf cznym. Wydawać by się mogło, że wystarczy sięgnąć po te materiały, by móc znacząco uzupełnić XIX–wieczne herbarze. Wszystko na to jednak wskazuje, że prace
ze źródłami historycznymi, również tymi, które ukazały się już drukiem, znacznie
Utracone kościoły i kaplice w dzisiejszej dyecezyi chełmińskiej. Podług urzędowych akt kościelnych opisał J. Fankidejski, Pelplin 1880, s. 266.
6
Boniecki, Herbarz, 11, s. 94.
7
T. Żychliński, Złota księga..., s. 38.
8
Tamże, s. 46 i n.
9
Boniecki, Herbarz, 11, s. 91–95.
10
MNK, MN 601/28.
5
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przerastają możliwości badaczy amatorów, miłośników genealogii i historii własnych rodzin. Jaskrawym przykładem jest publikacja dotycząca właśnie rodziny
Konopackich, autorstwa jednej z potomkiń litewskiej rodziny o tym nazwisku11.
Autorka, bazując głównie na materiale XIX–wiecznym, dokonała ponownej kompilacji i połączenia kilku rodzin noszących nazwisko Konopacki. Na potrzeby publikacji stworzyła dodatkowo własne wywody, prowadząc linie nie tylko od starosty
nitawskiego Jerzego IV — jak proponował Żychliński — lecz od kilku innych
przedstawicieli rodziny żyjącej w Prusach Królewskich. Spisując w dobrej wierze
dzieje własnej rodziny, jak sama pisała „z myślą o moich dzieciach i wnukach”, nieświadomie zaciemniła i tak niejasną już i zafałszowaną przez poprzedników historię
rodziny.
Nie tylko Konopaccy „padli of arą” domorosłych badaczy genealogii. Dotyczy
to także innych rodzin, również żyjących niegdyś w Prusach Królewskich, którzy
dawno już wygaśli, a których nazwisko jednak przetrwało. Przed środowiskiem naukowym stoi zatem niełatwe zadanie odtworzenia ich dziejów i dostarczenie rzeczywistych podstaw dla miłośników historii lokalnej, by mogli lepiej ją zrozumieć
i się z nią utożsamić.

11

E. Konopacka, Kronika rodu Konopackich, Ottawa, Pelplin 1994.
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Fot. 1–12, 14–18, 20 — W. Nowosad; fot. 13, 19 — Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu
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Indeks osób, zgromadzeń i miejsc
Indeks obejmuje wszystkie osoby, zgromadzenia i miejscowości występujące w publikacji. W wypadku miejscowości została podana współczesna przynależność administracyjna
z wyjątkiem miast, przy których taką informację uznano za zbędną. Identyfikacja miejscowości została przeprowadzona z wykorzystaniem bazy TERYT — Krajowy Rejestr
Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju, dostępnej online na stronie Głównego Urzędu
Statystycznego pod adresem http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa. W wypadku
wsi zaginionych lub znajdujących się poza granicami Polski pozostawiono przynależność
historyczną. Autorzy publikacji zostali zaznaczeni kursywą. Pogrubieniem oznaczono strony biogramów indeksowanych osób. Pominięto hasła: Dachnowski, Niesiecki, Boniecki,
Konopaccy h. wł.; chełmińska ziemia, Konopat, Korona, Litwa, Polska, Pomorze Gdańskie,
Prusy Królewskie, Wielkie Księstwo Litewskie, Żmudź, nazwy państw oraz historyczne
nazwy powiatów i województw Prus Królewskich.
Spis skrótów
1v. — w pierwszym małżeństwie
2v. — w drugim małżeństwie
3v. — w trzecim małżeństwie
abp – arcybiskup
bp — biskup
burgr. — burgrabia
bydg. – bydgoski
c. — córka
chełm. — chełmiński
chor. — chorąży
człuch. — człuchowski
dobrz. — dobrzyński
dworz. — dworzanin
elbl. — elbląski
gd. — gdański
gnieź. — gnieźnieński
gr. — grodzki

hetm. — hetman
inowr. — inowrocławski
jez. — jezioro
kan. — kanonik
kancl. — kanclerz
klan — kasztelan
kor. — koronny
krak. — krakowski
król. — królewski
ks. — ksiądz
lit. — litewski
ławn. — ławnik
m. — miasto
malb. — malborski
michał. — michałowski
miecz. — miecznik
mieszcz. — mieszczanin, mieszczka
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mirach. — mirachowski
mł. — młodszy
nak. — nakielski
pczaszy — podczaszy
pdsk. — podskarbi
pstol. — podstoli
pis. — pisarz
pkancl. — podkanclerzy
pkom. — podkomorzy
pok. — pokolenie
pom. — pomorski
pow. — powiat
ppłk. — podpułkownik
prep. — prepozyt
prob. — proboszcz
prus. — pruski (pruskie)
puc. — pucki
pułk. — pułkownik
rotm. — rotmistrz

rz. — rzeka
s. — syn
sekr. — sekretarz
sta — starosta
stoln. — stolnik
świec. — świecki
tczew. — tczewski
tor. — toruński(a)
warm. — warmiński
wda — wojewoda
włocł. — włocławski
woj. — województwo
wwda — wicewojewoda
zak. — zakonnica
ziem. — ziemski
zm. – zmarły
zob. — zobacz
ż. — żona

Achremczyk S. 13, 182
Alden Felix von — zob. Mełdzyński Szczęsny
Aleksander Jagiellończyk, król Polski 50,
52, 53
Alexy J. 71
Allen Łukasz von, sta świecki, rogoziński
58
Allen Tiedemann von, burmistrz tor. 51
Andrzej, karczmarz kobusowski 192
Anevil Johann von, komtur świecki 39
August II, król Polski 200
August III, król Polski 234
Bagniewski Gabriel 92
Bagniewski Jan 141
Baisen von — zob. Bażyńscy
Bajerski Michał, sędzia ziem. chełm. 82
Bajerze, pow. chełmiński, woj. kujawsko–
pomorskie 228
Bala, wieś na Grodzieńszczyźnie, dziś Białoruś 206, 211, 302, 306
Baranowscy 208
Baranowska z Wąglikowskich Zof a,
zob. Wąglikowska Zof a
Baranowski Damian 205, 208
Barbant Albrecht, sta Kłajpedy 74
Barcelona, m. 154

Baroniusz Marcin 25, 28
Bartoszewice, pow. wąbrzeski, woj. kujawsko–pomorskie 114, 115
Bartoszyce, m. 51
Bastanowo obecnie cz. Gdańska 77, 103,
109, 295, 296, 307
Batory Stefan 87
Bażyńscy 11, 264, 267, 274, 320, 321, 326,
328, 330
Bażyńska Barbara, ż. Orłowskiego 111
Bażyńska Dorota, ż. Mikołaja Cemy 320
Bażyńska Estera (Anna), ż. Michała Żelisławskiego 274
Bażyńska Eufrozyna, ż. Tomasza Sokołowskiego 77
Bażyński Gabriel, wda chełm. 44
Bażyńska Helena, c. Jana, ż. Jerzego Rokusza 114, 269, 271
Bażyński Jan, klan elbl. 68, 76, 320
Bażyński Jan, klan gd. 266, 269
Bażyński Jerzy, pkom. malb., wda malb. 58,
60, 321
Bażyński Mikołaj, wda malb. 51, 320
Bażyński Ścibor, sta generalny Prus 320
Bąkowscy 329
Bąkowski Jan Ignacy, pkom. chełm., pdsk.
ziem prus. 175
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Bąkowski Jan, chor. malb. 157, 172
Becherer Sebald 71
Bekier Piotr, mieszcz. świec. 181
benedyktynki chełmińskie 86, 87, 101, 102,
272
benedyktynki grudziądzkie 136, 297
benedyktynki jarosławskie 272
benedyktynki toruńskie 14, 56, 98, 105,
108, 111, 113, 142, 151, 154, 156, 157,
162, 163, 165, 166, 168, 171, 172, 184–
186, 250, 260, 261, 269, 281, 298, 324
benedyktynki żarnowieckie 223
Berger Michał, sługa Stanisława Konopackiego 121
Berlin, m. 15
bernardyni chełmińscy — zob. franciszkanie chełmińscy
bernardyni grodzieńscy 251
bernardyni nowscy 95, 96, 119, 122, 123,
136, 141–144, 213, 234, 235, 237, 238
bernardyni świeccy 198
Bestenkein — zob. Bastanowo
Bialeblatczken Kuncze — zob. Białobłocki
Kuncze
Bialeblatczken Niclos — zob. Białobłocki
Mikołaj
Białe, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 66, 86, 169, 298
Białobłoccy 46
Białobłocka Marianna, ż. Michała Kukowskiego 204
Białobłocki Adam 179
Białobłocki Kuncze (Bialeblatczken Kuncze) 46
Białobłocki Mikołaj (Bialeblatczken Niclos) 46
Białobłocki Mikołaj, ławn. ziem. michał.
260
Białobłocki Wojciech 94
Biechowo Małe — zob. Biechówko
Biechowo Wielkie — zob. Biechowo
Biechowo, pow. świecki, woj. kujawsko–
pomorskie 78, 79, 81, 100, 109, 176,
289, 294, 296, 298, 303, 305
Biechowska Katarzyna, ż. Piotra 78
Biechowski Maciej 109
Biechowski Młyn zob. Cieleszyński Młyn

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Biechowski Piotr 78, 79
Biechówko, pow. świecki, woj. kujawsko–
pomorskie 79
Bielczyny, pow. toruński, woj. kujawsko–
pomorskie 25, 26, 248
Bielińscy 329
Biguszki, wieś na Litwie 114, 121, 122,
188–190, 281, 295, 299
Birże, m. na Litwie 220
Biskup M. 48
Biskupice, pow. toruński, woj. kujawsko–
pomorskie 248, 256
Blocke Abraham von der 85, 111, 123, 129,
241
Blocke Willem von der 123, 150
Błaszkowski Wawrzyniec, woźny generał 219
Błędowo, pow. wąbrzeski, woj. kujawsko–
pomorskie 218
Bobola Andrzej, sekr. król. 103
Bochliński Jan, ławn. ziem. tczew. 86
Bodniak S. 77
Bolonia, m. we Włoszech 249, 310, 312
Bona Sforza, królowa Polski 55, 68, 70, 75,
270, 316, 317
Borawska T. 50
Borchman Mikołaj, ks. 223
Borcke Anton von 83, 265, 275
Borckowie 275
Borghese, rodzina 34, 38
Borkowska M. 13, 141, 142, 184, 185
Boroszewscy 62
Borowski Stanisław Antoni 230
Borówek, wieś niezidentyf kowana w ziemi
chełmińskiej 215
Boruchowo, pow. obornicki, woj. wielkopolskie 183
Borzejewski Krzysztof 146
Borzewski Stanisław, łowczy ziemi dobrz.
257, 258
Bourges, m. we Francji 151, 311, 312
Brachvogel E. 247, 250, 251
Bracia Wspólnego Życia 50, 56
Brandt Barbara, wdowa po Jerzym Sokołowskim 78
Brandt Jan 71
Branicka Teresa — zob. Konopacka Teresa,
c. Jakuba Oktawiana, ż. 1v. Gabriela
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Ferdynanda Szczepańskiego, 2v. Stanisława Kostki Branickiego
Branicki Stanisław Kostka, pułk. wojsk
król. 182, 206, 214, 218, 219, 285
Brański Maciej 95, 134, 147, 148, 277, 278
Bratysława, m. 154
Brąchnowska Gertruda, ż. Marcina Skurgiewskiego 243
Brąchnówko, pow. toruński, woj. kujawsko–pomorskie 243
Brochocki Jerzy 111
Browina, pow. toruński, woj. kujawsko–pomorskie 243
Brozyna Jan 19, 73
Bruchnal — zob. Ternowica
Bruski K. 40
brygitki grodzieńskie 205
Brzeski Andrzej 256
Brzezinko, pow. toruński, woj. kujawsko–
pomorskie 250
Brzeźno, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 125, 270
Buczakowicze — zob. Buczek
Buczek, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 86
Bug, zapewne Buczek, dziś dzielnica
Chełmży 25
Budziszyn, m. 26
Bullonius Gotfryd — zob. Gotfryd z Bouillon
Bussow — zob. Bysewo
Butler Jan, sta nowski i drohicki 208, 209,
211, 286, 303
Byale — zob. Białe
Bydgoszcz, m. 40, 73, 114
Bysewo, obecnie cz. Gdańska 77, 103, 109,
295, 296, 307
Bystram Ludwik Remigian 196
Bystram Michał, kan. warm. 251
Bystramowie 329
Bystrzec, pow. kwidzyński, woj. pomorskie
201, 202, 302
Bzowski Abraham 25
Cecylia Renata, królowa Polski 155, 159
Cema Achacy mł., s. Achacego, wda
pom. 82, 92, 238, 265, 267, 268, 273,
275

Cema Achacy, wda malb. 82, 88, 238, 264–
268, 317, 321
Cema Achacy, s. Achacego mł., sta kiszporski 243, 246, 254, 275
Cema Anna, c. Achacego, ż. Szczęsnego
Mełdzyńskiego 241, 251–253, 265
Cema Anna, c. Fabiana, ż. Zygmunta Guldensterna 202, 212, 258, 284, 285
Cema Barbara, c. Achacego, ż. Jana Plemięckiego 241, 251, 265, 275
Cema Elżbieta, c. Achacego, ż. Michała
Działyńskiego 272, 275
Cema Elżbieta, c. Fabiana, ż. Albrechta von
Polentz 275
Cema Eufemia (Eufrozyna), c. Achacego,
ż. Hansa von Preuck 265, 275
Cema Fabian, klan chełm., sta sztumski
254, 258, 259, 275
Cema Fabian, pkom. malb., chełm., klan
elbl., wda malb. 76, 241, 242, 244, 247,
264, 266, 267, 317, 321
Cema Fabian, s. Achacego, wda malb. 82,
93, 239, 247, 265, 267, 268, 273, 275,
310
Cema Helena, c. Achacego, ż. Łukasza
Konopackiego 82, 83, 93, 238, 239,
241–244, 247, 251, 252, 264, 265, 268,
275, 276, 321
Cema Justyna, c. Achacego, ż. Antona von
Borcke 265, 275
Cema Katarzyna, c. Achacego, ż. Piotra von
Dohna 265, 275
Cema Katarzyna, c. Achacego, ż. 1v. Mikołaja Ostroroga, 2v. Jana Farensbacha
275
Cema Krzysztof, s. Achacego, sta pasłęcki
82, 265
Cema Mikołaj, zaciężny krzyżacki 320, 330
Cema z Radziwiłłów Anna Zof a —
zob. Radziwiłł Anna Zof a, ż. Achacego
Cemy
Cemowie 11, 201, 206, 243, 244, 264,
266–168, 274, 275, 300, 302, 310, 320,
325, 328, 330, 332
Chachaj M. 249
Chełmicki Samuel 280
Chełmno, m. 50, 53, 56, 134, 168, 170, 171
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Chełmonie, pow. golubsko–dobrzyński,
woj. kujawsko–pomorskie 71, 305
Chełmża, m. 14, 15, 25, 29, 32, 57, 63, 65,
100, 107, 108, 113, 115, 152, 162–165,
228, 238, 240, 241, 244, 249, 254, 256,
257, 287, 292, 294
Chorążyczewski W. 19, 124
Chrapicki Mikołaj, bp chełm. 53, 54
Chrząstowski Franciszek 231
Chrząstowski Sędziwój 183
Chylona — zob. Chylonia
Chylonia, obecnie dzielnica Gdyni 77, 103,
109, 295, 296, 208
Cichoradz, pow. toruński, woj. kujawsko–
pomorskie 230
Cieleszyn Mały (Cieleszynek), zapewne
dziś Cieleszyn, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 64, 287, 305
Cieleszyn, pow. świecki, woj. kujawsko–
pomorskie 72, 78, 79, 81, 82, 98, 100,
107, 120, 287, 289, 293, 294, 303, 305
Cieleszyński Młyn — zob. Cieleszyn
Cieszymowo Wielkie, pow. sztumski, woj.
pomorskie 71, 288, 306
Cieśle, pow. poznański, woj. wielkopolskie
118, 157, 168
Cisowa, obecnie cz. Gdyni 77, 103, 209,
295, 296, 307
Connepid Lorenz von — zob. Konopacki
Wawrzyniec
Conopat von — zob. Konopacki
Conradswald — zob. Kuczwały
Conrathowo — zob. Kornatowo
Crispin Michał 62
Crockow von — zob. Krokowscy
Crosny — zob. Krusin
Cygusy, pow. sztumski, woj. pomorskie
201–203, 207, 210, 226, 227, 302, 303,
306
Cympel Bartłomiej 191
cystersi oliwscy 33, 108, 136
Czajewska Barbara, ż. 1v. Krzysztofa Czapskiego, 2v. Jerzego z Dźwierzna Konopackiego 177, 190, 280, 281
Czajkowski Antoni 231
Czapelki, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 66, 168, 298

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Czaple Nowe może tożsame z Czapelkami
— zob.
Czaple Wielkie — zob. Czaple
Czaple, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 66, 86, 168–170, 206, 208,
298, 303, 305
Czaplewski P. 140, 275
Czapscy 11, 65, 66, 108, 192, 201, 205,
212, 236, 237, 263, 328, 329
Czapska Anna, c. Ignacego, ż. Teodora
Pawłowskiego 237
Czapska Anna, ż. Macieja Kostki 182, 201,
279, 280
Czapska Barbara, c. Ignacego 237
Czapska Katarzyna, c. Ignacego 237
Czapska Ludwika, c. Ignacego, ż. 1v. Jana
Niewieścińskiego, 2v. Antoniego Dworzańskiego 237
Czapska Magdalena, c. Ignacego 237
Czapska Małgorzata, przeorysza norbertanek żukowskich 177
Czapska z Konopackich (Małgorzata?) —
zob. Konopacka (Małgorzata?), c. Macieja, ż. Czapskiego
Czapska z Konopackich Teof la — zob. Konopacka Teof la z Konopatu i Rynkówki, c. Stanisława Aleksandra, ż. Ignacego Czapskiego
Czapski Andrzej, s. Juliusza 108
Czapski Antoni Michał, s. Ignacego, pkom.
chełm. 237
Czapski Franciszek Stanisław Kostka,
s. Ignacego, wda chełm. 237
Czapski Franciszek, s. Piotra z Bąkowa 191
Czapski Ignacy, s. Jana Chryzostoma, klan
gd. 213, 235–237, 286
Czapski Jan Chryzostom, klan elbl. 235,
236
Czapski Jan Karol, s. Piotra z Bąkowa 191,
192, 314
Czapski Józef, s. Ignacego, klan elbl. 237
Czapski Juliusz, sędzia ziem. tczewski 65,
66, 108
Czapski Krzysztof 122, 190, 281
Czapski Marcin, s. Juliusza 201
Czapski Marcin I, ławn. ziem. świec. 65,
263
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Czapski Marcin II 65
Czapski Marcin, s. Jana 205, 210
Czapski Piotr 134, 135
Czapski Piotr z Bąkowa 146, 191
Czapski Sebastian 65, 66
Czapski Sebastian, s. Piotra z Bąkowa 96,
191
Czapski Stanisław, s. Ignacego 237
Czapski Walenty, scholastyk pozn., prob.
świec. i sartawski 236
Czapski Walerian 65
Czapski Wawrzyniec 208
Czarlińscy 226
Czarlińska Barbara — zob. Kęsowska Barbara, ż. Samuela Czarlińskiego
Czarlińska Helena, ż. Marcina Znanieckiego 207
Czarliński Jan Franciszek 283
Czarliński Jerzy 85
Czarliński Samuel, sędzia ziem. tczew. 204,
232, 301
Czartoryska Anna, c. Mikołaja Jerzego,
ż. Jana Tarły 283, 285
Czartoryska Helena Konstancja Deodata,
c. Jana Karola, ż. Józefa Myszkowskiego 223
Czartoryska z Konopackich Magdalena
— zob. Konopacka Magdalena z Konopatu, c. Jakuba Oktawiana, ż. 1v.
Wincentego Korwin Gosiewskiego, 2v.
Jana Karola Czartoryskiego
Czartoryski Antoni, s. Jana Karola 223
Czartoryski Jan Karol, s. Mikołaja Jerzego,
pkom. krak. 182, 195, 206, 219, 221,
223, 283, 285, 301, 315
Czartoryski Józef, s. Jana Karola 223
Czartoryski Kazimierz Florian, bp włocł.,
prymas Polski 217, 283, 285
Czartoryski Michał Jerzy, s. Mikołaja Jerzego, wda sandomierski 283, 285
Czartoryski Mikołaj Jerzy, wda wołyński
221, 283, 285
Czartowiec — zob. Hartowiec
Czechy 26
Czeczewo, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie 114, 115
Czemowie — zob. Cemowie

Czernesche Jenich von, 41
Czerniakowski Wojciech, ks., rektor kolegium jezuickiego 168, 172, 185
Czernin, pow. sztumski, woj. malborskie
228
Czersk — zob. Czersk Świecki
Czersk Świecki, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 94, 295
Czerwińsk, pow. starogardzki, woj. pomorskie 118, 119, 131–133, 136, 139, 294,
296, 297, 305
Czerwińska z Wysockich Gertruda —
zob. Wysocka Gertruda, ż. Jana Czerwińskiego
Czerwiński Jan 119
Czerwiński Walenty 119
Czerzewa — zob. Czeczewo
Człuchów, m. 59
Czopowie, mieszczanie kalwaryjscy 222
Czyckow, miejscowość niezidentyf kowana
w pow. świeckim 86
Czyzow — zob. Cisowa
Daniłowicówna Izabela 171
Dantyszek Jan, bp chełm. 50, 67, 74, 75
Danysz A. 69
Dąbrowscy 329
Dąbrowska Elżbieta, c. Jana, ż. Jerzego III,
Konopackiego 91, 95, 96, 127, 129–
132, 138, 139, 141, 142, 144, 147, 269,
271, 277, 278, 296
Dąbrowski Andrzej 125
Dąbrowski Jan, sta radzyński 98, 271
Dąbrowski Jan, wda pom. 56
Dąbrówka, pow. brodnicki, woj. kujawsko–
pomorskie 215
Dąbrówka, pow. obornicki, woj. wielkopolskie 183
Dąbrówno, pow. ostródzki, woj. warmińsko–mazurskie 45, 47, 287
Deczno, jez. 72, 79
Dembołęski (Konojadzki) Marcin 94, 131,
132, 139, 295, 297
Demińska z Ostromieckich Konstancja,
zob. Ostromiecka Konstancja, ż. Demińskiego
Denhoff Jan, klan witebski 285, 286
Denhoffowie 329
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Deszno — zob. Deczno, jez.
Dębińska — zob. Demińska
Ditrichsdorff — zob. Straszewo
Długosz J. 28
Dobre Miasto, m. 105
Dohna Helena von, ż. Jana Grudzińskiego
183
Dohna Piotr von, sta morąski 82, 265, 275
Dohnowie 275
Dombrówno, zapewne Dąbrówka, pow.
brodnicki, woj. kujawsko–pomorskie
— zob.
Dorposz — zob. Dorposz Szlachecki
Dorposz Szlachecki, pow. chełmiński, woj.
kujawsko–pomorskie 230
Dorpowscy 11
Drohojowski Krzysztof Tomasz, chor. przemyski 202, 285
Dromel Jan, szkot sztumski 117
Drozdowo, pow. świecki, woj. kujawsko–
pomorskie 98–100, 109, 157, 171, 176,
179, 181, 193, 198, 201, 205, 206, 228,
229, 233, 291–294, 296, 299–302, 305
Drzewiecka Barbara, ż. Łukasza Kretkowskiego 253, 276
Drzonek, pow. obornicki, woj. wielkopolskie 168, 170, 183
Dulscy 30, 270
Dulska Anna, c. Jana, ż. Mikołaja Kiszki
108, 269, 271
Dulska Barbara, c. Jana 108, 269, 271
Dulska Elżbieta, c. Jana, ż. Macieja Konopackiego 108, 111–113, 148, 150, 161,
163, 167, 170, 183–185, 269, 271, 277,
280
Dulska Katarzyna, c. Jana, ż. Mikołaja
Działyńskiego 108, 269, 271, 322
Dulska z Rozenów Barbara — zob. Rozen
Barbara, ż. Jana Dulskiego
Dulska Zof a, c. Jana, ksieni benedyktynek
tor. 102, 105, 113, 184–186, 269, 271,
324
Dulski Jan, pdsk. wielki kor. 93, 102, 104,
107, 111, 112, 269, 271, 291, 294, 322,
323
Dulski Jan, s. Marcina 156, 167
Dulski Marcin, sta rajgrodzki 131, 139

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Dunin Helena — zob. Dohna Helena von,
ż. Jana Grudzińskiego
Duryewski A. 27, 28, 332
Dworzaczek W. 13, 232
Dworzański Antoni 237
Dworzysko, pow. świecki, woj. kujawsko–
pomorskie 63, 72, 77–79, 81, 92, 114,
273, 287–291, 303, 307
Dybów, obecnie cz. Torunia 91, 273
Dygdała J. 13
Działyńscy 243, 266, 267, 328, 329
Działyńska Anna, c. Pawła, ż. Andrzeja
Zebrzydowskiego 272
Działyńska Febronia, c. Mikołaja, ż. Jana
Dąbrowskiego 95, 269, 271
Działyńska Katarzyna, ż. Andrzeja Tomickiego 271
Działyński Jan, klan chełm., wda chełm. 69,
82, 92, 266, 322
Działyński Kacper 113, 232
Działyński Michał, s. Mikołaja, pkom. pom.
264, 266
Działyński Michał, s. Pawła, wda brzeski
243, 272, 275
Działyński Mikołaj, sta kościański 282
Działyński Mikołaj, wda chełm., sta bratiański 104, 108, 112, 269, 271, 322
Działyński Mikołaj, klan chełm., wda pom.
95, 269
Działyński Paweł, klan dobrz. (słoński),
sta generalny dobrz. 73, 117, 264–266,
269, 272
Działyński Paweł, s. Pawła, sekr. król., dyplomata 117–119, 269, 272, 294
Działyński Paweł, sta bratiański 109, 168
Działyński Stanisław Konstanty, s. Mikołaja 282
Dzieckaw — zob. Gziki
Dziemiany, pow. kościerski, woj. pomorskie 250, 295, 296
Dzierzenek, pow. brodnicki, woj. kujawsko–pomorskie 253
Dzierzgoń, m. 51, 232, 244
Dzierzno, pow. brodnicki, woj. kujawsko–
pomorskie 253
Dzierżenko — zob. Dzierzenek
Dzierżno — zob. Dzierzno
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

359

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Dziewanowski Mikołaj 202, 204
Dzięcielski M. 143
Dzisna, m. w obwodzie witebskim 103
Dźwierzno, pow. toruński, woj. kujawsko–
pomorskie 29, 95, 98, 99, 100, 109,
110, 114–117, 121, 141, 152, 156, 157,
162–168, 171, 172, 185–189, 293, 294,
296–299, 306
Eichhorn A. 13, 250
Elbląg, m. 52, 56, 61, 69, 163, 164, 167,
268
Elżanowski Adam 205
Emerich Fabian, kan. warm. 88
Engelsberg, dwór 86
Essen Fromhold, major dragonów 230
Essenowie 230
Estka 300
Estka Erazm, mieszcz. tor. 165
Eulenburg Elżbieta von, c. Wacława, ż. Stanisława Kostki 32, 72, 87, 123, 321
Eulenburg Wacław von 72
Eulenburgowie 320
Exau von — zob. Kczewscy
Falck Daniel, mieszcz. gd. 106
Fanello Anna, c. Mikołaja 115
Fanello Mikołaj, s. Zygmunta, stoln. lubelski 115, 270, 271
Fanello z Rokuszów Helena — zob. Rokusz
Helena, c. Jerzego, ż. Mikołaja Fanella
Fanello Zygmunt, kuchmistrz kor. 270
Fanellowie 115
Fankidejski J. 135
Farensbach Jan 275
Febronia, ż. Macieja Komierowskiego 124
Felde vom — zob. Napolski
Felstete Rudolf, mieszcz. gd. 71
Ferreri Zachariasz, legat papieski 55
Firlej Mikołaj, klan biecki 103
Firlus, pow. chełmiński, woj. kujawsko–pomorskie 103
Flanss R. 71, 143, 144
Flemmingowie 328
Folząg, dziś nieistniejąca wieś w pow. toruńskim, woj. kujawsko–pomorskim
165
Fonenda Andrys, mieszcz. wileński 190
franciszkanie chełmińscy 136, 177

franciszkanie lubawscy 54
franciszkanie świeccy — zob. bernardyni
świeccy
Francze Kuncze von der 45, 46
Francze Mikołaj von der 45, 46
Frankfurt, m. 66, 74, 309, 312, 316
Frąccy 320
Frąca, pow. starogardzki, woj. pomorskie
45, 46
Frącka Justyna, ż. Sebastiana Czapskiego 65
Frącki Arnold, klan chełm. 62
Frącki Jan 140
Frącki Stanisław 94
Freundt Achacy, zm. kan. warm. 67
Freytag H. 80, 239
Frombork, m. 27, 67, 155, 250
Fryderyk Wilhelm, elektor brandenburski
175, 196, 220
Garczyn, pow. kościerski, woj. pomorskie
250
Garczyński Andrzej, pis. ziem. i poborca
pom. 179
Garczyński Michał 250
Gdańsk, m. 29, 31, 37, 50–52, 55, 60, 66,
70, 77, 102–106, 108, 111, 128, 129,
137, 154, 162, 175, 176, 179, 182, 191,
196, 206–209, 212, 216, 219, 226, 259,
299, 300
Gembart Wojciech 146
Genua, m. 154
Gerlach Walenty, mieszcz. tor. 65
Gierkowska, panna 186
Giese Tiedemann, bp chełm., warm. 50, 68,
76
Giese Tiedemann, rajca gd. 71
Giza Michał 158, 173
Głuchowski Jerzy 65
Gniew, m. 143, 144, 169, 176
Gniewkowo, m. 40
Gniewosz Mikołaj bp włocł., kancl. królowej Cecylii Renaty 136, 155
Gnińscy 329
Gockowski Krzysztof z Gockowic 140
Gonzaga Karol, książę de Neveris 249
Gosiewscy 283, 301
Gosiewska Anna, c. Aleksandra, brygitka
brzeska 285
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Gosiewska Helena, c. Aleksandra, ż. Samuela Szymona Sanguszki 283, 285
Gosiewska Teresa, c. Wincentego Korwina,
ż. 1v. Bogusława Słuszki, 2v. Jana Sapiehy 222
Gosiewska Zof a, c. Wincentego Korwina,
ż. Aleksandra Przyjemskiego 222
Gosiewski Aleksander, wda smoleński 219,
283, 285
Gosiewski Bogusław, s. Wincentego Korwina, bp smoleński 222
Gosiewski Krzysztof, s. Aleksandra, wda
smoleński 283, 285
Gosiewski Mikołaj, s. Aleksandra 285
Gosiewski Wincenty Korwin, s. Aleksandra, hetm. polny i pdsk. wielki lit. 18,
174, 175, 182, 193, 194, 216, 219–222,
281–283, 285, 315, 319, 325
Gosławska Teresa, ż. Marcina Czapskiego 205
Gosławski Andrzej z Watkowic, pis. ziem.
malb. 203
Gostkowo, pow. toruński, woj. kujawsko–
pomorskie 108
Gostkowska Zof a, ż. Ostromieckiego 207
Gostomscy (Babka) 329
Gotfryd z Bouillon 27
Górka Stanisław 91
Górkowie 267
Górski K. 48
Grabowiec, jez. 196, 221
Grabowiecki Gabriel 88
Grabowscy 11, 329
Grabski 252
Gratta Franciszek, sekr. król., generalny
poczmistrz 196, 216
Grąbczewski Władysław 209
Grądki, pow. elbląski, woj. warmińsko–mazurskie 67
Gremlin — zob. Gręblin
Gręblin, pow. tczewski, woj. pomorskie 71,
72, 288, 303, 307
Grochowicki Jan Wojciech, kan. płocki 248
Grodno, m. na Białorusi 205, 206, 251, 332
Grodno, pow. toruński, woj. kujawsko–pomorskie 64, 78, 81, 82, 239, 242, 289,
292, 293, 296, 300, 301, 303
Gromfeld — zob. Zielonki

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Gronowo, pow. toruński, woj. kujawsko–
pomorskie 103, 105, 110, 111, 156,
161, 162, 171, 295, 296, 307
Gross Czoppel — zob. Czaple
Gruczno, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 77
Grudziądz, m. 44, 48, 56, 77, 108, 109, 111,
132, 173, 174, 181, 189, 194, 195, 198,
199
Grudzińska Anna, c. Jana (Janusza), ż. Samuela Chełmickiego 280
Grudziński Jan, klan nak. 113, 183, 279,
280, 324
Grudziński Jan (Janusz) Zygmunt, klan
krzywiński 183, 279, 280
Grudziński Janusz, klan nak. 168
Grudziński Stefan, klan nak. 91
Grudziński Zygmunt, s. Janusza 168, 183,
279, 280
Grudziński Zygmunt, s. Stefana, wda inowr.
183
Grundhof — zob. Grądki
Grunfeld — zob. Zielonki
Grupa, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 133, 169, 170, 178, 297, 298
Grynfeld — zob. Zielonki
Grzywna, pow. toruński, woj. kujawsko–
pomorskie 32, 65, 238, 240–242, 244,
255, 259
Guldenfeld — zob. Złotnica
Guldenstern Barbara Marianna, c. Zygmunta, ż. Władysława Stanisława Łosia
202, 284, 285
Guldenstern Dorota Felicjanna, c. Zygmunta,
ż. Krzysztofa Drohojowskiego 202, 285
Guldenstern Jan Rafał, s. Zygmunta 285
Guldenstern Katarzyna Lukrecja, c. Zygmunta, ż. 1v. Jana Kazimierza Krekowskiego, 2v. Stanisława Aleksandra
Konopackiego 201–204, 206, 212, 225,
226, 238, 284, 285, 302, 303, 325
Guldenstern Władysław Kazimierz, s. Zygmunta 201, 203, 285
Guldenstern Zygmunt Hieronim, klan gd.
212, 284, 285
Guldensternowie 201, 203, 206, 212, 226,
223, 284, 325, 329, 330, 332
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

361

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Gustaw Adolf, król Szwecji 169
Gziki, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie 71, 98, 107, 109, 110, 120, 152,
156, 157, 162, 164–168, 171, 172, 185,
186, 288, 292, 293, 296–298, 303, 305
Habsburg Maksymilian 93
Han Herman — malarz gd. 137, 138
Hartowiec, pow. działdowski, woj. warmińsko–mazurskie 107
Hecker Jan Ephraim 206
Heidenstein Anna, c. Reinholda, ż. Andrzeja Stanisława Sapiehy 182, 279, 280
Heidenstein Elżbieta, c. Reinholda, ksieni
zakonu żarnowieckiego 223, 279, 280
Heidenstein Jan Reinhold, pkom. malb.,
klan gd. 182, 279, 280
Heidenstein Reinhold, sekr. król. 173, 182,
277–280
Heidenstein Teresa z Konarzyn — zob. Konarska Teresa Ertmuda, ż. Reinholda
Heidensteina
Heidenstein Zof a, c. Reinholda, ż. Jakuba
Oktawiana Konopackiego 36, 174, 178,
179, 182, 185, 191, 192, 196, 214, 219,
223, 224, 279–281, 324, 325
Heina Jerzy, ławn. ziem. puc. 215
Henneberg J. 275
Henryk IV, król Francji 154, 249
Henryk Walezy, król Polski 91
Herburt Zof a, ż. Jana Dulskiego 271
Hogendorf — zob. Czernin
Hohenzollern Albrecht Fryderyk, książę
pruski 105
Hohenzollern Albrecht, wielki mistrz krzyżacki, margr. brandenburski 55, 60, 316
Hohenzollern Jerzy Fryderyk 105
Holckener Filip, kancl. Jana Konopackiego 54
Honopacky Raphael — zob. Konopacki
Rafał
Hozjusz Stanisław, bp warm. 16, 69, 70, 75,
77, 268
Hubrik Wilhelm 209
Igły, pow. sztumski, woj. pomorskie 52
Iłowscy 267
Ingolstadt, m. w Bawarii 127, 130, 151,
188, 310, 312
Iwanowski Krzysztof 203

Iwicki Z. 137
Jabłecki Wawrzyniec, ks. 164
Jabłonowo, m. 218
Jabłonowscy 11
Jabłonowski Piotr 158, 179
Jackowska Elżbieta z Bąkowa, ż. Augustyna Konarskiego 145, 276, 277, 278
Jackowska Małgorzata, ż. Jerzego Krokowskiego 278
Jadwiga, ż. Wojciecha Sangerhausen 25
Jagiellończyk Fryderyk, kardynał 52
Jakubkowo, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie 205, 206, 302
Jakus–Borkowa E. 39, 42
Jan III Sobieski, król Polski 221
Jan Kazimierz Waza, król Polski 154, 155,
158, 159, 175, 176, 191, 192, 198, 220,
283, 314
Jan Olbracht, król Polski 48, 50–52
Jan von Rawszkaw 46
Jan z Lubodzieża, chor. świec. — zob. Lubodzieski Jan, chor. świec.
Jania — zob. Stara Jania
Jankowice, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie 206, 215, 218, 219,
222, 302
Jankowiczki — zob. Jankowice
Jarduniki, zob. Wiardunki
Jasieniec, pow. starogardzki, woj. pomorskie 39
Jasień, obecnie dzielnica Gdańska 77, 103,
106, 109, 295, 296, 307
Jasna, pow. sztumski, woj. pomorskie 201,
203, 204, 207, 231, 302, 306
Jerozolima, m. 27
Jezierscy 11
jezuici braniewscy 166
jezuici grudziądzcy 201, 218
jezuici toruńscy 157
Jeżewo, pow. żniński, woj. kujawsko–pomorskie 73
Jędrzejów, wieś na Grodzieńszczyźnie, dziś
Białoruś 206, 302, 306
Jorge von Grabaw 46
Juliusz II, papież 54
Justyna, ż. Antona von Borcke —
zob. Cema Justyna
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Juta z Chełmży, błogosławiona — zob. Sangerhausen Juta
Kaczmarski Fabian 247
Kadyny, pow. elbląski, woj. warmińsko–
mazurskie 209
Kalkstein Jan, wwda malb. 204, 226
Kalkstein Michał 210, 211
Kalkstein z Osłowskich Anna, zob. Osłowska Anna, ż. Michała Kalksteina
Kalksteinowie 211
Kalwaria Zebrzydowska, m. 222, 284
Kamienna Frąca — zob. Kamionka
Kamień, pow. człuchowski, woj. pomorskie 26
Kamiński Marcin 108, 242
Kamionka, pow. starogardzki, woj. pomorskie 64, 71, 94, 95, 117, 118, 133, 135,
137, 140, 180, 181, 196, 206, 221, 287–
289, 292–294, 296, 297, 299–303, 305
Kamionki, pow. toruński, woj. kujawsko–
pomorskie 108, 109, 111, 305
karciańska majętność na Żmudzi 211
Karnkowski Stanisław, bp kujawski 92
Karol Gustaw, król Szwecji 220
Karszewo — zob. Skarszewo
Kaski, pow. grodziski, woj. mazowieckie 91
Katarzyna, ż. Piotra Biechowskiego —
zob. Biechowska Katarzyna, ż. Piotra
Kaweczyńscy 42
Kaweczyński Fabian 155
Kaweczyński Jan 43, 169
Kawęcin, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 42, 43, 286, 305
Kawęciński Mikołaj, sędzia ziem. świec.
(Konopacki Mikołaj) 42, 43, 45, 286
Kawęciński Wojciech, sędzia ziem. świec.
42, 43, 45, 47, 286
Kawęczyn, pow. toruński, woj. kujawsko–
pomorskie 42
Kawieczyn — zob. Kawęczyn
Kawieczyński Albrecht — zob. Kawieczyński Wojciech, pkom. chełm.
Kawieczyński Andrzej 43
Kawieczyński Olbracht — zob. Kawieczyński Wojciech, pkom. chełm.
Kawieczyński Piotr (Pietrasz z Kawieczyna) 42
Kawieczyński Szczęsny 43

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Kawieczyński Wojciech, pkom. chełm. 203,
208, 213
Kazimierz Jagiellończyk, król Polski 40,
45, 48, 50, 274
Kczewscy 11, 329
Kęsicki Ludwik 230
Kęsowska Barbara, ż. Samuela Czarlińskiego 226
Kętrzyński W. 42, 48
Kiejdany, m. na Litwie 220, 221
Kijewo, pow. chełmiński, woj. kujawsko–
pomorskie 57, 63, 287, 305
Kijów, m. 15
Kiszczanka 190
Kiszewa — zob. Stara Kiszewa
Kiszka Mikołaj z Ciechanowca, sta drohicki
108, 113, 269, 271
Kiszpork — zob. Dzierzgoń, m.
Kitnowicze — zob. Kitnówko
Kitnowska Joanna 227
Kitnówko, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie 215
Klein Lubodzic — zob. Lubodzież Mały,
Kawęcin
Kleman Bartłomiej 124
Klemens VIII, papież 247, 248, 251, 317
Klimczyce, pow. łosicki, woj. mazowieckie
208, 209
Klińscy 211
Klińska z Zawadzkich Ewa, zob. Zawadzka
Ewa, ż. Franciszka Klińskiego
Kliński Franciszek 210, 211
Klonówka, pow. starogardzki, woj. pomorskie 133, 134, 297, 307
Kłódka, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–
pomorskie 100, 295
Kłuszyn (dziś Kłuszyno), wieś w Rosji
w obwodzie smoleńskim 189
Knipiński Jan 194
Kobrzyński Bartosz 242
Kobrzyński Michał, s. Bartosza 242
Kobrzyński Szczęsny, s. Bartosza 242
Kolenda Justyna, ż. Władysława Aleksandra Szujskiego 284, 285
Kolendzianka Justyna — zob. Kolenda
Justyna
Koło, m. 91
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Kołudzka, panna 185
Komierowo, pow. sępoleński, woj. kujawsko–pomorskie 123, 124
Komierowscy 19, 270
Komierowska Katarzyna, c. Macieja,
ż. Marcina Kraińskiego 124
Komierowska Małgorzata, c. Macieja,
ż. Bartłomieja Klemana 124
Komierowska z Konopackich Magdalena (Małgorzata) — zob. Konopacka
Magdalena (Małgorzata), c. Jerzego II,
ż. Macieja Komierowskiego
Komierowski Maciej, s. Mikołaja 73, 123,
124, 270, 271
Komierowski Mikołaj 124
Konarscy 33, 89, 137, 138, 173, 174, 178,
180, 191, 208, 245, 252, 274, 275, 277,
281, 301, 323, 324, 328, 330
Konarska Anna, c. Augustyna, ż. Jerzego
Radowickiego 278
Konarska Anna, c. Krzysztofa, ż. Łukasza II
Konopackiego 245, 246, 254, 255, 260,
261, 274, 275, 281
Konarska Anna, c. Samuela, ż. Grabskiego
252, 275
Konarska Anna, c. Szczęsnego, ż. Jerzego
IV Konopackiego 33, 34, 134–138,
147, 173, 180, 277, 278, 297
Konarska Barbara, ż. Jana Ulryka Schwerin, 134, 278
Konarska Gertruda, c. Krzysztofa, ż. Dymitra Wejhera 245, 254, 256, 261, 275, 276
Konarska Helena, c. Mirosława, ż. Piotra
Czapskiego 146, 191
Konarska Justyna, ż. Mikołaja Kosa 33, 88
Konarska Teof la, c. Mirosława 146
Konarska Teresa Ertmuda, ż. Reinholda
Heidensteina 36, 173, 182, 277–280
Konarska z Konopackich Zof a — zob. Konopacka Zof a z Rynkówki, c. Jerzego
III, ż. Mirosława Konarskiego
Konarski Andrzej, s. Krzysztofa 276
Konarski Andrzej, s. Samuela 301
Konarski Augustyn 276, 277, 278
Konarski Krzysztof, komisarz morski 246,
274, 276

Konarski Michał, opat oliwski 133, 136,
278, 323
Konarski Michał, s. Michała, kan. warm.,
prob. elbl. 276
Konarski Michał, s. Samuela, wda pom.
106, 323
Konarski Michał, sędzia ziem. człuch. 252,
275, 276
Konarski Mirosław, s. Mirosława 191, 192
Konarski Mirosław, s. Augustyna, chor.
pom., pkom. malb. 95, 119, 144–146,
169, 173, 174, 178, 191, 277, 278
Konarski Samuel 100
Konarski Samuel, klan gd., wda pom. 173,
252, 275
Konarski Samuel, s. Michała, chor. pom.
115, 251–253, 270, 271, 275, 276,
301
Konarski Samuel, sta hamersztyński 145
Konarski Stanisław, wda malb. 173
Konarski Szczęsny 99, 275
Konarski Szczęsny, ławn. ziem. świec. 135,
138, 277, 278
Konarzyny, pow. chojnicki, woj. pomorskie
145
Konojadzcy 230
Konojadzki Jan 230
Konopaccy h. Trzaska 73, 332
Konopacka (Małgorzata?), c. Macieja,
ż. Czapskiego 48, 65–66, 262, 263
Konopacka Anna z Konopatu, c. Jakuba
Oktawiana, benedyktynka żarnowiecka
182, 223, 282, 285, 325
Konopacka Anna z Rynkówki, c. Jerzego
III, ż. Ernesta Krokowskiego 95, 127,
142–144, 277, 278
Konopacka Anna, c. Jerzego II, ż. Piotra
Tomickiego 73, 94, 118, 121, 126–127,
188, 271, 272, 295, 311, 314
Konopacka Anna, rzekoma c. Jerzego IV
19, 135, 136
Konopacka E. 334
Konopacka Elżbieta z Konopatu i Rynkówki, c. Stanisława Aleksandra 213, 238
Konopacka Elżbieta z Konopatu, c. Macieja
113, 163, 168, 172, 185–187, 261, 280
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Konopacka Elżbieta z Rynkówki, c. Jerzego
III 95, 141–142, 147, 278
Konopacka Elżbieta, c. Jerzego I 64, 85–86,
264, 265
Konopacka Elżbieta, c. Jerzego II, ż. Mikołaja Trzebińskiego 73, 107, 125, 270,
271, 314
Konopacka Helena, c. Łukasza, ż. Samuela
Konarskiego 82, 251–252, 268, 270,
275, 276, 301
Konopacka Justyna, c. Łukasza II, benedyktynka tor. 246, 260, 261, 281
Konopacka Katarzyna z Konopatu, c. Macieja, benedyktynka tor. 113, 151, 162,
164, 167, 171, 184–185, 186, 187, 260,
261, 280
Konopacka Katarzyna z Rynkówki, c. Jerzego III, zak. żukowska 95, 134, 137,
140–142, 145, 146–147, 148, 278
Konopacka Katarzyna, c. Jerzego I,
ż. Krzysztofa Kostki 64, 67, 85, 86–87,
253, 264, 265, 268, 291, 321, 322
Konopacka Katarzyna, c. Łukasza, ż. Andrzeja Kretkowskiego 82, 252–253,
275, 276
Konopacka Ludwika z Konopatu i Rynkówki, c. Stanisława Aleksandra, ż. Jakuba
Ludwika Zboińskiego 211–213, 229,
232–235, 286, 303, 332
Konopacka Magdalena (Małgorzata), c. Jerzego II, ż. Macieja Komierowskiego
73, 123–124, 125, 270, 271, 314
Konopacka Magdalena z Konopatu, c. Jakuba Oktawiana, ż. 1v. Wincentego
Korwin Gosiewskiego, 2v. Jana Karola
Czartoryskiego 18, 174, 182, 193, 195,
196, 199, 205, 206, 216–218, 219–223,
224, 281–285, 301, 302, 314, 315, 319,
325
Konopacka Marianna z Rynkówki, c. Jerzego III, ż. 1v. Stanisława Przyłubskiego,
2v. Macieja Brańskiego 95, 134, 135,
146, 147–148, 277, 278
Konopacka Teof la z Konopatu i Rynkówki,
c. Stanisława Aleksandra, ż. Ignacego
Czapskiego 211, 213, 229, 233, 235–
237, 268, 286

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Konopacka Teresa Elżbieta z Konopatu,
c. Jakuba Oktawiana, ż. 1v. Gabriela
Szczepańskiego, 2v. Stanisława Kostki Branickiego 18, 38, 135, 181, 182,
191, 192, 194–196, 199, 205, 206,
214–219, 222, 282, 283, 285, 301,
302, 314
Konopacka Teresa Magdalena z Konopatu
i Rynkówki, c. Stanisława Aleksandra,
ż. Waleriana Kruszyńskiego 18, 206,
207, 210, 212, 225–232, 233, 235–238,
286, 303, 332
Konopacka z Cemów Helena — zob. Cema
Helena, c. Achacego, ż. Łukasza Konopackiego
Konopacka z Czajewskich Barbara —
zob. Czajewska Barbara, ż. Jerzego
z Dźwierzna Konopackiego
Konopacka z Dąbrowskich Elżbieta —
zob. Dąbrowska Elżbieta, c. Jana, ż. Jerzego III Konopackiego
Konopacka z Dulskich Elżbieta —
zob. Dulska Elżbieta, c. Jana, ż. Macieja Konopackiego
Konopacka z Guldensternów Katarzyna
Lukrecja — zob. Guldenstern Katarzyna Lukrecja, c. Zygmunta, ż. 1v.
Jana Kazimierza Kretkowskiego, 2v.
Stanisława Aleksandra Konopackiego
Konopacka z Heidensteinów Zof a —
zob. Heidenstein Zof a, c. Reinholda,
ż. Jakuba Oktawiana Konopackiego
Konopacka z Konarskich Anna — zob. Konarska Anna, c. Szczęsnego, ż. Jerzego
IV Konopackiego
Konopacka z Kospotów Helena Dorota
— zob. Kospoth Helena Dorota von,
c. Jana, ż. 1v. Jerzego Karola Konopackiego, 2v. Ludwika Remigiana
Bystrama
Konopacka z Kostków Anna — zob. Kostka Anna, c. Stanisława, ż. Jerzego II
Konopackiego
Konopacka z Kostków Barbara —
zob. Kostka Barbara, c. Macieja, ż. Jakuba Oktawiana Konopackiego
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Konopacka z Peckawów Magdalena —
zob. Peckaw Magdalena, c. Hansa,
ż. Jerzego I Konopackiego
Konopacka Zof a z Konopatu, c. Jakuba
Oktawiana, ż. 1v. Tomasza Wilkowskiego, 2v. Konstantego Jana Szujskiego 182, 195, 203, 213, 223–225,
282–285, 314, 315, 325
Konopacka Zof a z Konopatu, c. Macieja,
ż. Jana Grudzińskiego 113, 183, 279,
280, 324
Konopacka Zof a z Rynkówki, c. Jerzego
III, ż. Mirosława Konarskiego 95, 119,
144–146, 191, 277–279
Konopacka Zof a, c. Jerzego I, ż. Jerzego
Oleskiego 32, 64, 83–85, 86, 245,
264–266, 292, 321
Konopacka Zof a, c. Łukasza II 246, 257,
258, 260, 261, 281
Konopacka Zof a, rzekoma c. Jerzego II,
ż. Jana Brozyny 19, 73
Konopacka, córka Jerzego I, ż. Lubodzieskiego 18, 87–89, 264, 265
Konopacki Achacy z Mirakowa, s. Łukasza 32, 66, 82, 83, 238–242, 274–276,
291–293, 309, 310, 312, 321
Konopacki Adam z Mirakowa, s. Łukasza
II 178, 246, 254, 255–260, 261, 281,
299–301, 323
Konopacki Andrzej Maciej hr. na Konopacie, s. Macieja, kan. chełm., warm.
113, 157, 163–166, 167, 168, 172,
177, 184, 221, 277, 280, 297, 311,
312, 318, 324
Konopacki Andrzej, s. Jakuba Oktawiana
182, 196–197, 282, 285, 301
Konopacki Antoni Onufry, h. Trzaska, chor.
malb. 332
Konopacki Fabian, s. Łukasza, kan. chełm.,
gnieź., warm. 82, 111, 132, 239, 241,
244, 247–251, 253, 256, 274, 276, 291,
292, 295, 310, 312, 317, 321, 322
Konopacki Ferdynand 97
Konopacki Gabriel, hr. na Konopacie,
s. Macieja 110, 113, 152, 156, 161–163,
165, 168, 171, 184–186, 250, 277, 280,
295, 297, 311, 312, 318, 324

Konopacki Gabriel, sędzia ziem. świec.
42–44, 49
Konopacki Jakub Oktawian hr. na Konopacie, s. Macieja, klan elbl., pdsk. ziem
prus. 12, 27, 34, 36, 113, 134, 135, 152,
156–159, 162, 163, 165–167, 170–182,
184, 186, 190–193, 196–198, 201, 214,
215, 219, 223, 224, 259, 277, 279–285,
297–299, 301, 308, 311, 314, 315, 319,
324, 325, 327, 333
Konopacki Jan Karol hr. na Konopacie,
s. Macieja, opat tyniecki, bp nominat
warm. 12, 13, 26, 27, 37, 38, 97, 98,
110, 113, 127, 130, 134, 150–161, 162,
166, 167, 169–172, 176, 178–180, 184,
186–188, 190, 249, 277, 280–283, 294,
297–299, 304, 310–312, 314, 317, 319,
324, 326, 327
Konopacki Jan z Konopatu, s. Jakuba Oktawiana, dworz. król. 182, 191–192, 193,
215, 282, 285, 314
Konopacki Jan z Rynkówki, s. Jerzego III
31, 95, 127–129, 277, 278, 296, 301,
310, 318, 323
Konopacki Jan, baron na Bielczynach 25,
26
Konopacki Jan, s. Jerzego I, kan. warm. 64,
66–67, 74, 264, 265, 309, 312, 316
Konopacki Jan, s. Jerzego II, kan. chełm.
73, 95, 97–101, 107, 109, 111, 114,
117, 118, 120, 121, 126, 131, 188, 189,
248, 269, 271, 291–296, 310, 312, 319,
322
Konopacki Jan, s. Macieja, bp chełm. 12,
29, 35, 36, 39, 48, 49–57, 60, 61, 63,
66, 113, 262, 263, 287, 303, 309, 312,
315, 320, 321, 327
Konopacki Jerzy I, s. Macieja, wda pom.
12, 18, 29, 30, 39, 48, 55, 57–65,
66–68, 70, 74, 75, 80, 81, 83, 85–89,
262–265, 287, 303, 309, 312, 316, 320,
321, 327
Konopacki Jerzy II, s. Jerzego I, klan
chełm. 12, 19, 30, 32, 64, 67–74, 75,
76, 78–82, 86, 87, 89, 90, 97, 98, 101,
107, 114, 116, 120, 123–126, 264–270,
288–293, 309, 313, 317, 318, 321, 327
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Konopacki Jerzy III, s. Jerzego II, klan
chełm. 12, 31, 73, 89–96, 99, 101, 111,
117–121, 126, 127, 129–131, 138, 139,
141–144, 146, 147, 188, 269–271, 273,
277, 278, 290, 292–296, 313, 318, 319,
322, 323, 327
Konopacki Jerzy IV z Rynkówki, s. Jerzego
III, sta nitawski 19, 33, 34, 95, 109,
117, 129, 130–138, 139, 140, 142,
146–148, 151, 169, 173, 177, 180, 181,
190, 214, 277, 281, 296–299, 308, 323,
324, 333, 334
Konopacki Jerzy Karol hr. na Konopacie
i Rynkówce, s. Jakuba Oktawiana, sta
wieliski 182, 192–196, 197–199, 204,
217, 218, 221, 222, 224, 282, 283, 285,
301, 302, 314, 325
Konopacki Jerzy z Dźwierzna, s. Rafała 95,
99, 109, 114, 116, 120, 121, 130–132,
134, 139, 151, 177, 187–190, 280, 281,
297, 299, 310, 312
Konopacki Jerzy z Kuczwał, s. Łukasza 82,
90, 239, 241, 242–244, 245, 247, 254,
274, 276, 291, 292, 299, 309, 310, 312
Konopacki Józef Leon h. Trzaska, sta głuchowski 333
Konopacki Krzysztof z Rynkówki, s. Jerzego
III 95, 129–130, 145, 277, 278, 296, 323
Konopacki Krzysztof, s. Jerzego II 73, 94,
100, 101, 107, 109, 114, 116–119, 120,
123–127, 130, 131, 139, 161, 188, 189,
269–271, 291–297, 309, 310, 312
Konopacki Krzysztof, s. Łukasza II 178,
246, 254–255, 257–259, 261, 281, 299
Konopacki Łukasz II z Mirakowa i Kuczwał, s. Łukasza 82, 241, 244–246, 247,
254–258, 260, 261, 274–277, 281, 291,
292, 296, 299–301, 323
Konopacki Łukasz, s. Jerzego I 30, 32,
64, 65, 75, 78, 79, 81–83, 85, 87, 124,
238, 239, 242–245, 247, 251, 252, 263,
264–268, 270, 273–276, 288–292, 295,
310, 317, 321
Konopacki Maciej, s. Jerzego I 80, 89, 264,
309, 317, 321
Konopacki Maciej, s. Jerzego II, wda
chełm., bp chełm. 12, 27, 30, 34–36,

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

38, 73, 90, 93, 98, 99, 101–113, 114,
116, 117, 119–123, 126, 127, 130, 131,
139, 148–152, 156, 161–164, 167, 170,
171, 183–186, 188, 189, 250, 265,
269–271, 277, 279, 280, 291–297, 310,
319, 322–324, 327
Konopacki Maciej, s. Wojciecha, chor.
świec. 42–46, 57, 262, 263, 287, 309
Konopacki Mateusz h. Trzaska, s. Józefa
Leona 332, 333
Konopacki Mikołaj (Mikołaj z Konopatu)
26, 40, 41, 43, 286
Konopacki Piotr (Peter von Konopatte,
Piotr z Konopatu) 39
Konopacki Piotr, s. Macieja 27, 30, 38,
111–113, 148–150, 277, 280, 324
Konopacki Rafał z Dźwierzna, s. Jerzego II
73, 94, 95, 97, 99, 110, 111, 114–116,
117, 120, 121, 126, 131, 134, 187, 269–
271, 277, 280, 281, 291–296, 313, 319
Konopacki Rafał z Rynkówki, s. Jerzego
III, dworz. król. 37, 95, 109, 129, 130,
132, 134, 136, 138–141, 142, 146, 277,
278, 296–299, 310, 314, 323
Konopacki Rafał, s. Jerzego I, klan elbl. 12,
30, 64, 66–72, 74–80, 81, 82, 85, 87,
89, 98, 239, 245, 264–267, 288–292,
309, 316, 317, 321, 327
Konopacki Stanisław Aleksander hr. na Konopacie i Rynkówce, s. Jakuba Oktawiana, klan chełm., sta nowski 12, 19,
36–38, 182, 193, 196, 197–214, 218,
219, 222, 224–226, 232–238, 282–286,
301–303, 308, 325–327, 331, 332
Konopacki Stanisław, s. Jerzego II 32, 73,
98, 100, 101, 107, 109, 111, 114, 117,
118, 120–123, 126, 127, 131, 139, 162,
188, 189, 269–271, 291–297, 309, 310,
312
Konopacki Wawrzyniec (Lorko z Konopatu),
sędzia ziem. świec. 26, 29, 39, 40, 41,
43, 47, 262, 286, 320
Konopacki Władysław Maksymilian hr. na
Konopacie, s. Macieja 35, 36, 43, 113,
156–158, 163, 166, 167–170, 172, 173,
177–179, 184, 186, 187, 279, 280, 297,
298
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Konopacki Wojciech, sędzia ziem. świec.
42–44, 45–47, 48, 262, 286
Konopat Niemiecki, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 193, 198, 206, 211,
212, 228, 229, 234, 299–302
Konopat Polski, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 193, 198, 206, 212,
228, 229, 233, 234, 301, 302
Konradswalde — zob. Kuczwały
Konstancja, królowa Polski 152, 153
Kopernik Mikołaj 49, 50, 67, 75
Kopyccy 131, 139
Kopycki Jan 141
Kopycki Szczęsny, s. Jana 140
Kopytkowo, pow. starogardzki, woj. pomorskie 64, 287
Korecka Izabela, ż. Mikołaja Jerzego Czartoryskiego 221, 283, 285
Kornatowo, pow. chełmiński, woj. kujawsko–pomorskie 103
Korytkowski J. 13
Kos Fabian, ławn. ziem. świec. 194
Kos Jan, pdsk. ziem prus. 174
Kos Maciej z Łaszewa, pkom. pom. 92, 273
Kos Mikołaj 33, 88, 89, 134
Kos Mikołaj z Gołębiewa 148
Kos Rafał, ławn. ziem. świecki 79
Kos Szczęsny, opat pelpliński 147
Kos z Konarskich Justyna, zob. Konarska
Justyna, ż. Mikołaja Kosa
Kosowie 33, 34, 88, 89, 328, 330
Kosowo, pow. kartuski, woj. pomorskie 77,
103, 109, 191, 192, 197, 215–219, 295,
296, 307
Kosowo, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 43
Kospoth Helena Dorota von, c. Jana, ż. 1v.
Jerzego Karola Konopackiego, 2v. Ludwika Remigiana Bystrama 195, 196,
282
Kospoth Jan, kancl. elektora brandenburskiego 196, 282
Kossobudzki Tomasz 146
Kossowo, zob. Kosowo
Kossowscy 43, 44
Kossowski Adam 230
Kossowski Gabriel, chor. świec. 42, 44, 48, 49

Kossowski Piotr, chor. świec. 42
Kossowski Walenty 133
Kostka Andrzej, kan. warm. 265
Kostka Anna Aloisa, c. Macieja, ż. Maksymiliana Trzcińskiego 279, 280
Kostka Anna, c. Krzysztofa, benedyktynka
chełm., ksieni jarosławska 87, 272
Kostka Anna, c. Jana, ż. Aleksandra Ostroroga 272
Kostka Anna, c. Stanisława, ż. Jerzego II
Konopackiego 32, 68, 71–74, 80, 87,
89, 90, 97, 101, 102, 114, 116, 117,
120, 123–126, 264, 265, 268, 271, 290,
291, 321
Kostka Barbara, c. Macieja ż. Jakuba Oktawiana Konopackiego 181, 182, 193,
197, 198, 201, 224, 279, 280, 284, 285,
293, 299, 301, 325
Kostka Barbara, c. Stanisława, ż. Fabiana
Bystrama 265
Kostka Elżbieta, c. Jana, ż. Macieja Żalińskiego 272
Kostka Elżbieta, c. Stanisława, ż. Melchiora
Mortęskiego 86, 265, 272
Kostka Jakub 321
Kostka Jan, klan gd. 69, 76, 286
Kostka Jan, s. Jana 99, 103
Kostka Jan, s. Krzysztofa, opat oliwski 87,
98, 268, 272, 291
Kostka Jan, s. Stanisława, wda sand. 71, 73,
103, 266, 265, 272
Kostka Jerzy, s. Krzysztofa, wda malb. 87,
268, 272, 291
Kostka Katarzyna, c. Jana, ż. Adama Hieronima Sieniawskiego 272
Kostka Katarzyna, c. Krzysztofa, ż. Jana
Trzebuchowskiego 87
Kostka Katarzyna, c. Stanisława, ż. Jana
Niemojewskiego 265, 273
Kostka Katarzyna, przeorysza zakonu żukowskiego 201, 280
Kostka Krystyna, c. Stanisława, ż. Pawła
Działyńskiego 265, 272
Kostka Krzysztof, s. Krzysztofa, klan biecki
87, 268, 272
Kostka Krzysztof, s. Stanisława, wda pom.,
sta golubski 71, 73, 86, 87, 91, 94, 120,
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239, 241, 242, 245, 247, 253, 264, 265,
267, 268, 272, 273, 275, 290–293, 321
Kostka Maciej 139, 182, 280
Kostka Małgorzata, c. Stanisława, ż. Jana
Służewskiego 265
Kostka Paweł Marcjan, zakonnik 279, 280
Kostka Piotr Jerzy, s. Macieja, pkom. malb.,
chełm. 131, 133, 139, 279
Kostka Stanisław ze Sztembarku, sta golubski 62
Kostka Stanisław, s. Krzysztofa, pdsk. ziem
prus. 87, 268, 272
Kostka Stanisław, święty 154, 267
Kostka Stanisław, wda chełm., pdsk. ziem
prus. 68, 71–73, 87, 264–268, 288, 321
Kostka Stanisław, s. Stanisława 265
Kostka Szczęsny, opat pelpliński
Kostka z Konopackich Katarzyna —
zob. Konopacka Katarzyna, c. Jerzego
I, ż. Krzysztofa Kostki
Kostka Zof a, c. Krzysztofa, ż. Stefana Batorego 87
Kostka Zof a, c. Macieja 201, 280
Kostka Zof a, ż. Piotra Opalińskiego 157,
168
Kostkowie 30, 32, 70, 87, 93, 123, 154, 168,
201, 205, 249, 264, 266–268, 272, 273,
275, 279, 321, 322, 325, 328, 330, 332
Kościelecki Jan, klan biechowski 91
Kościelecki Mikołaj, prep. włocł. 52
Kościelecki Stanisław, hetm. ziem prus. 59
Kościelna Jania, pow. starogardzki, woj.
pomorskie 139, 194
Kościński K. 96, 144
Kotomierski Jan 207
Kotomierz, pow. bydgoski, woj. kujawsko–
pomorskie 98, 107, 117, 291
Kotomirski Jan 207
Kowalewo, m. 14, 227, 251, 287
Kowalikowski Mikołaj 62
Kowalkowski Andrzej 100
Kowalkowski J. 145
Kozicki Wojciech 204, 302
Kozłowo, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 100, 109, 112, 157, 171, 176,
179–181, 193, 198, 204, 206, 228–230,
234, 294, 296, 299–302, 305

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Kozłowscy 202
Kozłowska Kunegunda, ż. Adama Kossowskiego 230
Kozłowska z Wojanowskich Zof a Anna —
zob. Wojanowska Zof a Anna
Kozłowski Michał 99, 100, 202
Kracht Gertruda von, ż. Krzysztofa Cemy
265
Kraiński Marcin 124
Kraków, m. 50, 53–55, 60, 67, 70, 74, 75,
103, 127, 139, 159, 194, 195, 199, 217,
218, 221, 222, 312, 314, 316, 332
Krasnystaw, m. 172
Krąg, pow. starogardzki, woj. pomorskie
195, 206–208, 215–217, 219, 302
Krąpiewice, pow. świecki, woj. kujawsko–
pomorskie 94, 295
Kretki Duże, pow. brodnicki, woj. kujawsko–pomorskie 253
Kretki Wielkie — zob. Kretki Duże
Kretkowscy 201, 202, 204–206, 226, 229,
233, 302, 303, 329
Kretkowska Barbara, c. Andrzeja 253
Kretkowska Felicjanna 206
Kretkowska Jadwiga, c. Andrzeja 253
Kretkowska Teof la, c. Jana Kazimierza 226
Kretkowski Andrzej, s. Grzegorza 252, 253,
272, 275, 276
Kretkowski Andrzej., s. Łukasza, wda brzeski 253
Kretkowski Grzegorz, wda brzeskokuj. 253,
275, 276
Kretkowski Jan Kazimierz 202, 212, 226,
284, 302
Kretkowski Jan Władysław, s. Stanisława
229, 231, 235
Kretkowski Łukasz 253, 276
Kretkowski Mikołaj 276
Kretkowski Rafał, s. Jana Kazimierza 204,
207, 226
Kretkowski Stanisław, s. Jana Kazimierza
204, 207, 226, 229, 235
Kretkowski Władysław — zob. Kretkowski
Jan Władysław
Kretzmer Jan, kan. warm. 248
Krokowa, pow. pucki, woj. pomorskie 143
Krokowscy 11, 77
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Krokowska Elżbieta, c. Ernesta, ż. Rafała
Latalskiego 143
Krokowska z Konopackich Anna —
zob. Konopacka Anna z Rynkówki,
c. Jerzego III, ż. Ernesta Krokowskiego
Krokowska z Wejherów Barbara —
zob. Wejher Barbara, ż. Krokowskiego
Krokowska Zof a, c. Ernesta 143
Krokowski Ernest, sędzia ziem. puc. 95,
126, 127, 132, 142–144, 277, 278
Krokowski Jan, s. Ernesta 143
Krokowski Jan, s. Wawrzyńca 77
Krokowski Jerzy, s. Ernesta 143
Krokowski Jerzy, s. Reinholda, sta darłowski 278
Krokowski Jerzy, s. Wawrzyńca 77
Krokowski Krzysztof, s. Ernesta 143
Krokowski Reinhold 154, 249, 277, 278
Krokowski Wawrzyniec 77
Królewiec, m. 176, 220
Krupoccy 89, 207
Krupocka z Myszkowskich Konstancja —
zob. Myszkowska Konstancja, ż. Macieja Krupockiego
Krupocki Jerzy 198, 207
Krupocki Maciej 237
Krusin, pow. chełmiński, woj. kujawsko–
pomorskie 103, 295
Kruszyńscy 11, 212, 227, 228, 229–231,
234–236, 258
Kruszyńska Magdalena (Anna), c. Waleriana, ż. 1v. Sebastiana Józefa Radowickiego, 2v. Franciszka Chrząstowskiego, 3v. Stanisława Wałdowskiego
228, 231
Kruszyńska Marianna, c. Waleriana 230
Kruszyńska z Konopackich Teresa —
zob. Konopacka Teresa Magdalena,
c. Stanisława Aleksandra, ż. Waleriana
Kruszyńskiego
Kruszyński Antoni Maciej Tadeusz, s. Waleriana 228, 230, 231
Kruszyński Bernard 258, 300
Kruszyński Jan, ławn. ziem. chełm. 226
Kruszyński Michał, s. Waleriana 231, 232
Kruszyński Piotr, s. Waleriana 230, 231

Kruszyński Walerian, s. Jana, klan gd. 18,
205, 210, 212, 213, 225–228, 230, 231,
235, 236, 286, 303
Kryszpin Kirszensztein Andrzej Kazimierz,
s. Hieronima, wda witebski 285, 286
Kryszpin Kirszensztein Apolonia, c. Hieronima, ż. Jana Zawyszy 285, 286
Kryszpin Kirszensztein Barbara, c. Hieronima, ż. 1v. Aleksandra Wołłowicza, 2v.
Stanisława Aleksandra Konopackiego
203, 204, 206, 208, 212, 213, 232, 235,
238, 285, 286, 302, 326
Kryszpin Kirszensztein Franciszek, s. Hieronima 285
Kryszpin Kirszensztein Hieronim, pdsk.
wielki lit. 212, 284–286
Kryszpin Kirszensztein Jan Hieronim,
s. Hieronima, bp żmudzki 285, 286
Kryszpin Kirszensztein Krystyna, c. Hieronima, ż. Jana Denhoffa 285, 286
Kryszpin Kirszensztein Ludwika, c. Hieronima 285
Kryszpin Kirszensztein Marcin Michał,
s. Hieronima, klan trocki 285, 286
Kryszpin Kirszensztein Maria Elżbieta,
c. Hieronima, ż. Władysława Stanisława Łosia 285, 326
Kryszpin Kirszensztein Michał Antoni,
s. Hieronima 285
Krzycki Andrzej, bp płocki 74
Krzysztof z Milewa 40
Krzywczycka Jadwiga, ż. Jana Aleksandra
Szujskiego 225, 284, 285
Książnice, klucz opactwa wąchockiego 158,
180, 299
Księstwo Pruskie — zob. Prusy Książęce
Kucborowo, pow. kartuski, woj. pomorskie
207, 230, 231, 234, 237
Kuczborski Jan, bp chełm. 165, 250
Kuczwały, pow. toruński, woj. kujawsko–
pomorskie 57, 63, 64, 78, 81, 82, 239,
242–245, 247, 254, 260, 261, 274, 287,
289, 290, 292, 293, 296, 300, 303, 306
Kujawy 15, 148, 173, 188, 287, 291
Kukowski Michał 204
Kuligi, zapewne pow. brodnicki, woj. kujawsko–pomorskie 215
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

370

Kuncze von der Francze — zob. Białobłocki Kuncze
Kurlandia 133, 196
Kurozwęcki Krzesław, kanclerz kor. 50
Kwiatkowski K.
Kwidzyn, m. 176, 196
Kwileccy z Wróblewa 137
Ladekopp — zob. Lubieszewo
Lalkowy, pow. starogardzki, woj. pomorskie 119, 236
Latalski Rafał 143
Laubichius Marcin 82
Lawnau — zob. Suchostrzygi
Lehndorf N. 265
Leon XI, papież 248, 251, 317
Leski Michał, chor. i wwda chełm. 234
Leszczyński Jan klan gnieź. 220
Leszczyński Wacław, bp warm. 175, 176
Leśna Jania, pow. starogardzki, woj. pomorskie 74, 94, 95, 114, 117, 118, 131,
133, 139, 181, 196, 206, 221, 292, 293,
296, 297, 300–302, 305
Leynowicz, zapewne Linowiec, pow. nowomiejski, woj. warmińsko–mazurskie
— zob.
Libenaw — zob. Lignowy Szlacheckie
Libental, nieistniejąca dziś wieś na pd.
wsch. od Malborka 93, 273
Lichtenfeld — zob. Jasna
Lichtian Jan, ławn. ziem. chełm. 62
Lidzbark Warmiński, m. 68
Lignowy Szlacheckie, pow. tczewski, woj.
pomorskie 71, 72, 90, 92, 273, 288,
290, 291, 303, 307
Linde Adrian von der 192
Linowiec, pow. nowomiejski, woj. warmińsko–mazurskie 86
Lipicki Świętosław, klan konarski 91
Lipienek, pow. chełmiński, woj. kujawsko–
pomorskie 62, 287
Lipienicki Stanisław, marszałek mozyrski
206
Lipiński Jan Jakub, notariusz apostolski 101
Lipnicki Jan 239
Lippe — zob. Lipienek
Lipsk, m. 66, 309, 312, 316
Lipski Jan, bp chełm. 154, 185

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Lisewo, pow. chełmiński, woj. kujawsko–
pomorskie 62, 263, 287, 307
Liubocz — zob. Lubocheń
Liwa, pow. ostródzki, woj. warmińsko–mazurskie 209
Loitz Elżbieta, ż. Reinholda Krokowskiego
278
Loka Jan, pkom. pom., malb. 264, 266,
322
Loka Katarzyna, ż. Krzysztofa Konarskiego
246, 274, 276
Loka Mikołaj z Igieł 52
Lokowie 329
Lorenz von Connepid — zob. Konopacki
Wawrzyniec, sędzia ziem. świec.
Lorko z Konopatu — zob. Konopacki
Wawrzyniec, sędzia ziem. świec.
Losowo — zob. Lusowo
Lowanium, m. 97, 311, 312
Lubawa, m. 56, 57, 63, 86, 107, 113, 287
Lubelwald — zob. Rywałd
Lubieszewo, pow. nowodworski, woj. pomorskie 87
Lublin, m. 171, 172, 311
Lubocheń, pow. świecki, woj. kujawsko–
pomorskie 86
Lubodziescy 89
Lubodzieska z Konopackich — zob. Konopacka, córka Jerzego I, ż. Lubodzieskiego
Lubodzieski 33, 70, 264, 294
Lubodzieski Jan, bp chełm. 69, 70, 76,
87–89, 267
Lubodzieski Jan, chor. świec. 42
Lubodzieski Jerzy 115, 252, 270, 271
Lubodzieski Krzysztof, s. Wacława 100,
115, 270, 271
Lubodzieski Mikołaj 42, 69, 88, 89, 265
Lubodzieski Wacław, sędzia ziem. świecki
88, 92
Lubodzież Mały, miejscowość zaginiona
42
Lubodzież, pow. świecki, woj. kujawsko–
pomorskie 42
Luchowo, pow. starogardzki, woj. pomorskie 109, 118, 119, 131, 132, 139, 189,
294, 296, 297, 300, 301, 305
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Luckaw, miejscowość niezidentyf kowana
w pow. iławskim 86
Ludomie — zob. — Ludomy
Ludomy, pow. obornicki, woj. wielkopolskie 168, 183
Ludwika Maria, królowa Polski 174, 216,
217, 219, 224, 283, 315
Lusowo, pow. poznański, woj. wielkopolskie 250
Luter Marcin 55
Luzacja, zob. Łużyce
Luzjańscy 321
Luzjański Jan, wda chełm. 69
Lwów, m. 15, 102, 109, 172, 198, 295
Łaski Jan, sekr. król. 52
Łaszewska Anna, ż. Jana Wolffa 134
Łaszewski 64
Łaszewski Wojciech, ławn. ziem. mirach.
192
Łążyn, nieistniejąca dziś wieś koło Nieściszewa, pow. inowrocławski 272
Łebiński Jakub, ławn. ziem. mirach. 192
Łempicki Jakub, kan. gnieźn. 249
Łęgnowo, dziś cz. Bydgoszczy 94, 295
Łochocki Stefan 255, 258
Łopatki, pow. wąbrzeski, woj. kujawsko–
pomorskie 63, 70, 72, 90–92, 273,
287–291, 303, 307
Łosiowie 329
Łoś Władysław Stanisław, stoln. płocki
202, 206, 212, 219, 226, 284–286, 326
Łoś Wojciech, chor. chełm. 146
Łużyce Górne, kraina 37
Łużyce, kraina 28
Łyskowski Ludwik Jan 203
Maciej z Konopatu, chor. świec. —
zob. Konopacki Maciej, s. Wojciecha,
chor. świec.
Maciej ze Służewa — zob. Służewski Maciej
Maciejowski Bernard, bp krak. 249
Maercker H. 64, 73
Magdalena, ż. Ambrożego Spławskiego 63
Magna Lankow — zob. Wielka Łąka
Malbork, m. 29–31, 40, 45, 48, 51–54, 56,
58–61, 76, 77, 81, 93, 111, 149, 150,
198, 200, 233, 235, 250

Małachowski Jan bp chełm. i pomezański
212
Małe Płonne — zob. Płonko
Małecki J.M. 12, 150
Małgorzata, ż. Bartłomieja Trzebińskiego 125
Małgorzata, ż. Marcina II Czapskiego 65
Małopolska 283
Mały Cieleszyn — zob. Cieleszyn Mały
Mańkowski A. 12, 101, 164, 250
Marchia Brandenburska 59
Markowski Adam, sołtys grzywiński 242
Marycjusz Szymon, kancl. bpa Lubodzieskiego 69, 70, 76, 88, 267
Materna Szymon 58
Mełdzyńska Anna z Cemów — zob. Cema
Anna
Mełdzyński Szczęsny, miecz. chełm. 82, 83,
241, 265
Miączyński Franciszek 192
Michał Korybut Wiśniowiecki, król Polski
194, 198
Michałowski, sługa Czapskiego 192
Michorowo, pow. sztumski, woj. pomorskie
201–204, 207, 210, 226, 227, 302, 303,
306
Mieliwscy — zob. Milewscy
Międzyleski Wawrzyniec, bp kamieński 55
Mikołaj von Rawszkaw 46
Mikołaj z Kawęcina, sędzia ziem. świec. —
zob. Kawęciński Mikołaj, sędzia ziem.
świec.; Konopacki Mikołaj
Mikołaj z Konopatu zob. Konopacki Mikołaj
Mikołaj z Lipienek 40
Mikołajczewski Jan, kan. chełm. 165
Mikołajki — zob. Mikołajki Pomorskie
Mikołajki Pomorskie, pow. sztumski, woj.
pomorskie 90, 91, 290, 292, 293, 296,
307
Mikulski K. 13, 19, 45, 48, 66, 73, 263, 304
Milewo, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 41
Milewscy 29, 71
Milwe von der — zob. Milewscy
Minsterwałd (Munsterwalde), miejscowość
dziś nieistniejąca, położona k. Opalenia
94, 131, 132, 139, 295, 297
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Mińsk, m. 15
Mirakowo, pow. toruński, woj. kujawsko–
pomorskie 61–65, 78, 81–83, 88, 239,
242–245, 254, 255, 257, 259–261, 275,
287, 289, 291–293, 296, 300, 301, 303,
306, 321
Mirany — zob. Mirowice
Mirowice, pow. sztumski, woj. pomorskie
94, 201–203, 207, 210, 226, 227, 231,
292, 293, 302, 303, 306
Mlewiec, jez. 56
Mlewo, pow. golubsko–dobrzyński, woj.
kujawsko–pomorskie 61, 62, 287, 307
Młocka Anna, ż. Hieronima Kryszpin Kirszenszteina 212, 284, 285
Mniszek Barbara, ż. Jana Dulskiego 271,
296
Mniszek Jan, sta krasnostawski 108
Mniszek Jerzy, wda sandomierski 108
Mniszek Mikołaj, sta łukowski 108
Mokierski, podstarości świec. 92
Morczyny, pow. toruński, woj. kujawsko–
pomorskie 82, 88
Mortanngen — zob. Mortęgi
Mortęgi, pow. iławski, woj. warmińsko–
mazurskie 86
Mortęscy 86, 264, 267, 329
Mortęska Dorota, ż. Jana Bażyńskiego
269
Mortęska Magdalena, c. Melchiora, ksieni
benedyktynek chełm. 272, 315
Mortęska Zof a, ż. Samuela Żalińskiego
133, 297
Mortęski Ludwik 86, 265, 294
Mortęski Ludwik, pkom. chełm., klan gd.,
klan elbl., sta pokrzywiński 58, 62
Mortęski Ludwik, s. Melchiora, wda pom.
i chełm. 272
Mortęski Ludwik, sta pokrzywnicki 118
Mortęski Melchior, pkom. pom., malb. 73,
86, 266, 272, 274, 322
Moskwa, m. 189
Moszczeńska Małgorzata, ż. Mikołaja Komierowskiego 124
Myszkowska Konstancja, ż. Krupockiego
234, 237
Myszkowski Józef 223

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Myszkowski Zygmunt, marszałek wielki
kor. 249
Myślęcin, obecnie dzielnica Bydgoszczy
272
Myślęcinek, obecnie dzielnica Bydgoszczy
272
Napolscy 289
Napolski Jan 82, 289
Napolski Karol 82, 289
Napolski Krzysztof 82, 289
Napolski Michał 82, 289
Naruszewicz Konstancja, ż. Stanisława
Lipienickiego 206
Nawra, pow. toruński, woj. kujawsko–pomorskie 230–232, 236, 243, 257, 258,
300, 306
Niclos von der Francze — zob. Białobłocki
Mikołaj (Bialeblatczken Niclos)
Nidak, folwark 115
Niederhoff Leonardus, kan. warm. 67
Niemiecka Frąca — zob. Frąca
Niemojewscy 329
Niemojewska Anna, c. Jana, ż. Macieja
Kosa 273
Niemojewska Małgorzata, c. Jana, ż. Kacpra Rozdrażewskiego 273
Niemojewski Jan, klan chełm. 273
Niemojewski Maciej Feliks, s. Jana, klan
chełm., wda pom. 254, 273
Niemojewski Stanisław, s. Jana, klan chełm.
273
Nientna — zob. Ninino
Nieściszewo, pow. świecki, woj. kujawsko–
pomorskie 125, 270
Nieściszewski Mikołaj — zob. Trzebiński
Mikołaj
Niewierski Jerzy, mieszcz. chełm. 63, 287
Niewieścińska Małgorzata, wdowa po Jerzym Werdzie 133, 297
Niewieścińska Marianna, ż. Jerzego Krupockiego 207
Niewieściński Franciszek 198
Niewieściński Jan
Niewieściński Jerzy 237
Ninino, pow. obornicki, woj. wielkopolskie
183
Ninkow — zob. Jasień
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Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

norbertanki żukowskie 64, 95, 136, 137,
141, 146–148, 177, 259
Nowak Z. H. 97
Nowe nad Wisłą, m. 14, 29, 32, 33, 41, 46,
59, 83, 84, 94, 95, 117, 119, 122, 134,
141–144, 175, 229, 233–235, 238, 332
Nowodworski Bartłomiej 141
Nowosad W. 13
Nowy Dwór Gdański, m. 87
Objezierze, pow. bytowski lub chojnicki,
woj. pomorskie 78, 305
Obłąk J. 150, 154, 159
Oborniki, m. 168
Obrąb, nieistniejąca dziś wieś pod Chełmżą 258
Obrębski Jan 258
Obrębski Michał 165
Ocień, las koło Dźwierzna 100, 109, 152,
156, 162, 189, 250, 294–297, 299, 306
Ocieski Jan, pkancl. kor. 69, 88
Ogier Charles, pamiętnikarz 154, 159, 187
Okolski S. 26, 28, 32, 39, 42, 48
Olescy 83, 84, 329
Oleska Elżbieta, c. Jerzego, ż. Jerzego
Czarlińskiego 85
Oleska z Konopackich Zof a — zob. Konopacka Zof a, c. Jerzego I, ż. Jana
Oleskiego
Oleski Jan, s. Jerzego, pkom. pom., pkom.
kor. 32, 85, 119, 148, 245, 292
Oleski Jerzy, klan chełm. 32, 64, 77, 83–85,
264–266, 292, 321
Oleski Maciej 64, 83
Oleśnica, pow. chodzieski, woj. wielkopolskie 83
Oleśnicka Zof a, ż. Jana Dulskiego 271
Oliwa, obecnie cz. Gdańska 33, 37, 88, 89,
104, 138
Opacki Wojciech, pkom. warszawski 285
Opalenie, pow. tczewski, woj. pomorskie
94, 132, 139, 295, 297
Opalińska z Kostków Zof a — zob. Kostka
Zof a, ż. Piotra Opalińskiego
Opaliński Piotr, wda poznański 168
Oporowo, m. 126
Oporowscy 127
Oporowska Zof a, ż. Jana Tomickiego 126,
271, 272

Oracki T. 12, 74, 90, 93, 97, 105, 150, 182
Orkusz, pow. kwidzyński, woj. pomorskie
241
Orle, pow. kościerski, woj. pomorskie 250
Orlean, m. we Francji 154
Orlow — zob. Orłowo, pow. nowodworski,
woj. pomorskie
Orłowo, pow. nowodworski, woj. pomorskie 87
Orłowo, pow. obornicki, woj. wielkopolskie
183
Orłowska z Bażyńskich Barbara —
zob. Bażyńska Barbara, ż. Orłowskiego
Orsel Werner von, wielki mistrz krzyżacki
165
Orzelska Izabela, ż. Mikołaja Działyńskiego 282
Osa, rz. 206, 218, 302
Osieczkowski Krzysztof 81
Osłowska Anna, ż. Michała Kalksteina
210
Osłowski Adam Kalkstein, miecz. wschowski 231
Osokno, wieś niezidentyf kowana na Litwie
189
Ossoliński Jerzy, kancl. kor. 159, 172, 180
Ossoliński Stefan, chor. mielnicki 204, 213,
225, 229
Ostasiejów, wieś na grodzieńszczyźnie, dziś
Białoruś 206, 302, 306
Ostaszewo, pow. nowodworski, woj. pomorskie 87
Ostromiecka Konstancja, ż. Demińskiego
230, 234
Ostromiecka z Gostkowskich Zof a —
zob. Gostkowska Zof a
Ostromiecki Bartłomiej, s. Szymona 243
Ostromiecki Szymon, ławn. ziem. chełm.
243
Ostroróg 102
Ostroróg Aleksander, wda wołyński 272
Ostroróg Mikołaj, klan bełzki 275
Ostrowiccy 198
Ostrowicki Franciszek 198
Ostrowicki Jakub 198
Ostrowicki Jan 198
Ostrowicki Jerzy — zob. Oleski Jerzy
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Ostrowite, pow. tczewski, woj. pomorskie
83, 86
Ostrowo, pow. wąbrzeski, woj. kujawsko–
pomorskie 114, 115
Ostrowski Antoni, bp włocł. 236
Ostróda, m. 45
Ostrów — zob. Ostrowo
Pac Ewa, ż. Aleksandra Gosiewskiego 219,
285
Pac Michał Kazimierz, hetm. wielki lit.
193, 195
Padniewski 153, 298
Padwa, m. 151, 152, 161, 249, 310–312
Papowo, pow. chełmiński, woj. kujawsko–
pomorskie 53, 57, 63, 287
Paprocki Ł. 27, 28
Paryż, m. 154, 164, 249
Paweł V, papież 27, 34, 106, 111, 164, 166,
248, 249, 251, 317
Pawlak M. 80, 127, 130, 151, 188, 239,
308, 311
Pawłowicze, pow. sokólski, woj. podlaskie
206, 211, 302, 306
Pawłowo, pow. gdański, woj. pomorskie
241
Pawłowski Franciszek, sędzia ziem. świec.
211, 213
Pawłowski Teodor 237
Peckaw Bertold, mieszcz. tor. 65
Peckaw Elżbieta, domniemana ż. Macieja
Konopackiego 48
Peckaw Hans, mieszcz. tor. 48, 64, 71, 263
Peckaw Herman, mieszcz. tor. 62, 263,
287
Peckaw Jan, mieszcz. tor. 62, 263, 287
Peckaw Magdalena, c. Hansa, ż. Jerzego
I Konopackiego 48, 49, 62, 64–67, 74,
78, 80–83, 85–89, 123, 263, 265
Peckawowie 62
Perlbach M. 147
Perrenot Odinet, kan. chełm. 101, 164, 248
Perugia, m. we Włoszech 164, 166, 311,
312, 318
Pestwynn, miejscowość niezidentyf kowana
w pow. świeckim 86
Peter von Konopatte — zob. Konopacki
Piotr

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Pęsławice zob. Przesławice
Pfeilsdorf Mikołaj, klan gd. 71
Phalco Stefan, lekarz król. 71
Piaseczno, pow. tczewski, woj. pomorskie
135, 136
Pieczewski Aleksy 242
Piela Stara, wieś zaginiona w pow. poznańskim 183
Pieniążkowo, pow. tczewski, woj. pomorskie 32, 83–85
Pietrasz z Kawieczyna zob. Kawieczyński
Piotr
Piliński Jan, ks. 250
Piotr von Rawszen 46
Piotr z Konopatu zob. Konopacki Piotr
Piotrków, m. 52, 55, 68, 233, 255, 256, 258
Pisińska Katarzyna von Renglin, ż. Fabiana
Cemy 265
Pisiński Jan, kan. chełm. 164
Piwniccy 11
Piwnicki Antoni 228
Piwnicki Kazimierz 228, 229
Piwnicki Konstanty Kazimierz 202
Plata Michał 158, 179
Plemięccy 99, 104, 110, 116, 117, 121, 187,
188, 252, 275, 299, 329
Plemięcka Barbara — zob. Cema Barbara,
c. Achacego, ż. Jana Plemięckiego
Plemięcka Estera — zob. Rokusz Estera,
c. Jerzego, ż. Jana Plemięckiego
Plemięcki Achacy, klan chełm., sta kowalewski 97, 110, 114, 117
Plemięcki Bartłomiej, kan. chełm. 82, 242
Plemięcki Daniel, sędzia ziem. chełm. 270
Plemięcki Fabian 103, 162, 250
Plemięcki Jan, s. Daniela 110, 115, 187,
188, 270, 271. 275
Plemięcki Jan, sta kowalewski 83, 99, 265
Plemięcki Sykstus, kan. chełm. 82
Pluskowęsy, pow. toruński, woj. kujawsko–
pomorskie 56, 63, 64, 78, 81, 231, 239,
244, 258, 259, 274, 287, 289, 292, 293,
296, 300, 303, 306
Płonko, pow. golubsko–dobrzyński, woj.
kujawsko–pomorskie 253
Płonne, pow. golubsko–dobrzyński, woj.
kujawsko–pomorskie 253
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Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Płutowski Paweł 118
Pniewite, pow. chełmiński, woj. kujawsko–
pomorskie 103
Pogenpol, dawna dzielnica Gdańska 207
Pokrzywno, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie 219
Poledno, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 63, 72, 77–79, 81, 90, 92, 114,
273, 287–291, 303, 307
Poledziński Dwór — zob. Dworzysko
Polenc Wojciech 259, 275
Polentz Albrecht von — zob. Polenc Wojciech
Poliksy, pow. sztumski, woj. pomorskie 246
Pomezania 55, 321
Port de Bouc, zamek we Francji 154
Potulicka Zof a ze Zbąszyna 169
Powalski Jan 179
Powalski Krzysztof 169, 170, 179, 298
Powalski Remigian Aleksander, sędzia
ziem. świec. 198
Powalski Szczęsny 158
Powersche Helena von — zob. Powierska
Helena
Powierscy 321
Powierska Helena, ż. Achacego Cemy 82,
265
Prabuty, m. 209, 241
Preuck Hans von, burgr. brandenburski 83,
265, 275
Preuckowie 275
Prewancjusz, prob. toruński 250
Prusewo, pow. pucki, woj. pomorskie 91
Prusow — zob. Prusewo, pow. pucki, woj.
pomorskie
Prusy Krzyżackie 52, 321
Prusy Książęce 55, 60, 68, 175, 195, 275,
325
Pruszakowie 329
Przebendowscy 11, 328, 330
Przebendowski Jan Jerzy, sta mirachowski
219
Przechowo, pow. świecki, woj. kujawsko–
pomorskie 99
Przeczno, pow. toruński, woj. kujawsko–
pomorskie 239, 258, 293, 295, 296,
300, 306
Przepałkowski Jan 241

Przesławice, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie 201, 204, 206, 302,
303, 306
Przesmno — zob. Przeczno
Przewoski Marcin, ławn. ziem. mirach.
192
Przyjemscy 329
Przyjemski Aleksander, pstol. kor. 222
Przyjemski Stanisław 72, 90–93, 97, 102,
114, 116, 120, 273, 290, 329
Przyłubski Stanisław — cześnik inowr. 95,
134, 147, 148, 277, 278
Przysiersk, pow. świecki, woj. kujawsko–
pomorskie 79, 213
Psków, m. 103
Puck, m. 143
Pudłowski Samuel, urzędnik Butlera 209
Pułkowice, pow. kwidzyński, woj. pomorskie 106, 109, 151, 156, 157, 170, 178,
179, 295–300, 307
Pyszkowscy 201
Raba Anna, ż. Jana Szorca 241, 273
Radłow — zob. Redłowo
Radominowie 114
Radomska Anna, ż. Wawrzyńca Czapskiego
208
Radowiccy 281, 301
Radowicka Zof a, ż. Adama Konopackiego
259, 281, 301, 323
Radowicki Andrzej 259
Radowicki Jakub 259
Radowicki Jerzy 278
Radowicki Maciej 259
Radowicki Sebastian Józef 231
Radowicki Stanisław 259
Radziejowscy 267
Radziki Wielkie, pow. rypiński, woj. kujawsko–pomorskie 114, 115
Radziki — zob. Radziki Wielkie
Radziwiłł Albrycht Stanisław 151, 153–
155, 159, 220
Radziwiłł Anna Zof a, ż. Achacego Cemy
82, 265
Radziwiłł Bugusław, generalny namiestnik
Prus Książęcych 175, 176, 216, 220
Radziwiłł Jan Jerzy 243
Radziwiłł Janusz, hetm. wielki lit. 220, 249
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Radziwiłł Jerzy, kardynał, bp wileński 107,
114, 120, 121, 188, 189, 313
Radziwiłł Krzysztof, hetm. polny lit. 134,
177, 190
Radziwiłłowie 120, 121, 134, 190, 243,
267, 295, 299
Radzyn Chełmiński, m. 63, 104, 109, 110,
151, 162, 184, 287, 293
Rakowice, pow. iławski, woj. warmińsko–
mazurskie 86
Rakowicz — zob. Rakowice
Ranisch Bartłomiej, murarz 207
Rauden — zob. Rudno
Rawszkaw Bartosz 46
Rawszky — zob. Ruszkowo
Redłowo, obecnie dzielnica Gdyni 77, 103,
109, 295, 296
reformaci dzierzgońscy 232
reformaci gdańscy 182, 219
Reich Feliks, kan. warm. 75
Reidemeyer Krzysztof, of cer piechoty król.
192
Rembowska Dorota, ż. Michała Konarskiego 145
Reza, kapitan wojsk król. 195
Rętf ny — zob. Rętwiny
Rętwiny, pow. golubsko–dobrzyński, woj.
kujawsko–pomorskie 253
Rogalin, pow. sępoleński, woj. kujawsko–pomorskie 239, 241, 242, 247,
253, 293
Rogalino — zob. Rogalin
Rogoźno — zob. Rogoźno Zamek
Rogoźno Zamek, pow. grudziądzki, woj.
kujawsko–pomorskie 100, 295
Rokossowski Jakub, klan śremski, pdsk.
wielki kor. 97, 291
Rokusz Anna, ż. Jakuba Kostki 321
Rokusz Barbara, c. Jerzego, ż. 1v. Rafała
Konopackiego, 2v. Jana Jaranda Wilkostowskiego 99, 100, 110, 114–116, 187,
188, 269, 271, 280, 281
Rokusz Dorota, c. Jerzego, ż. 1v. Jerzego
Lubodzieskiego, 2v. Samuela Konarskiego 115, 252, 270, 271
Rokusz Estera, c. Jerzego, ż. Jana Plemięckiego 110, 115, 187, 270, 271

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Rokusz Helena, c. Jerzego, ż. Mikołaja
Fanella 115, 270, 271
Rokusz Jerzy 114–116, 187, 269, 271
Rokusz Katarzyna, c. Jerzego, ż. Krzysztofa
Lubodzieskiego 100, 115, 270, 271
Rokusz z Bażyńskich Barbara — zob. Bażyńska Barbara, ż. Jerzego Rokusza
Rokuszowie 270
Rola Jan 121
Rosochacki Baltazar, tor. medyk 110
Roszak S. 19, 124
Rozdrażewski Kacper, klan śremski 273
Rozen Barbara, ż. Jana Dulskiego 112, 269,
271
Rozenowie 30
Rozrażewski Hieronim, bp kujawski, sekr.
wielki kor. 16
Rożnówna Barbara — zob. Rozen Barbara,
ż. Jana Dulskiego
Rubach Krzysztof, sekr. król. 259, 300
Rucellai markiz de 153
Rudnicki Szymon, bp chełm., warm. 105,
248
Rudno, pow. tczewski, woj. pomorskie 71,
72, 90, 92, 273, 288, 290, 291, 303
Rudolf II, cesarz 104
Rusinowo, pow. rypiński, woj. kujawsko–
pomorskie 253
Rusocka Katarzyna, ż. Grzegorza Kretkowskiego 254, 276
Rusowo — zob. Rusinowo
Ruszkowo, pow. działdowski, woj. warmińsko–mazurskie 45–47, 286
Rychendryzy, zaginiona wieś w pow.
sztumskim 243, 254, 299
Rychława, pow. świecki, woj. kujawsko–
pomorskie 141
Rychnowo — zob. Rychnowo Wielkie
Rychnowo Wielkie, pow. golubsko–dobrzyński, woj. kujawsko–pomorskie 111
Rychnowski Maciej, ławn. ziem. chełm. 82
Rydzińska, ż. Jana Tomickiego 271
Ryga, m. 103
Rynkówka, pow. starogardzki, woj. pomorskie 74, 94, 95, 114, 117, 118, 121, 132,
133, 135–137, 140, 143, 145, 147, 151,
165, 173, 177, 180, 181, 191, 193, 196,
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198, 201, 205, 206, 210–212, 214, 217,
218, 221, 227, 229, 232, 236, 237, 277,
292, 293, 296, 297, 299–302, 305, 323
Rywałd, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–
pomorskie 91
Rzym, m. 25, 108, 120, 164, 166, 247, 248,
310–312, 318
Sadlinki, pow. kwidzyński, woj. pomorskie 94,
206, 215, 218, 219, 222, 292, 293, 302
Sadłuki, pow. sztumski, woj. pomorskie
201–203, 207, 210, 226, 227, 231, 302,
303, 306
Salan, zamek we Francji 154
Sandgrube, dawna dzielnica Gdańska 179,
219, 299
Sangerhausen Jan (Anno), wielki mistrz
krzyżacki 25
Sangerhausen Juta 25, 26
Sangerhausen Wojciech 25
Sanguszko Samuel Szymon 283, 285
Sapieha Andrzej Stanisław, sta hamersztyński, klan wileński 182, 279, 280
Sapieha Jan, wda wileński, hetm. wielki lit.
222
Sarnowo, pow. żuromiński, woj. mazowieckie 108, 109, 156, 167, 168, 294, 296,
298, 304, 306
Sartawice — zob. Sartowice
Sartowice, pow. świecki, woj. kujawsko–
pomorskie 230
Sąmpławski Marcin 108, 294
Scharpffenberg Anna Barbara 216
Schele Konrad, mieszcz. gd. 50
Schlegelsdorff — zob. Warszewice
Schlieben Ernest Zygmunt von 209
Schmauch H. 51
Schmidt Sebastian, mieszcz. gdański 96
Schoneberg — zob. Ostaszewo
Schonefelde Ambroży von 41
Schönwalt Jerzy 179
Schultz F. 143
Schultz Jan 207
Schwarzwald Eufrozyna von, ż. Ernesta
Krokowskiego 144
Schwengel Georg, prob. kartuski 145
Schwerin Jan Ulryk, dworz. i rotm. król.
134, 278

Sczawiński Jan 56
Sczawiński Mikołaj 61, 287
Sczawiński Stanisław 56
Sczawiński Walenty, kan. chełm., archidiakon uniejowski 164
Segersdorf — zob. Zegartowice
Senlleblich Marcin 51
Siebmacher J. 28
Sielliccy Hrehorowicze 207, 226
Sieniawski Adam Hieronim, pczaszy kor. 272
Sienieński Bartłomiej 98, 107, 116, 117,
291
Sierakowski Jan, wda łęczycki 92
Siewierski Andrzej 185
Sisteron, cytadela we Francji 154
Skarszewo, pow. świecki, woj. kujawsko–
pomorskie 64, 72, 78, 79, 81, 98, 100,
107, 109, 120, 157, 171, 176, 177, 179–
181, 193, 194, 198, 206, 229, 234, 259,
287, 289, 293, 296, 299–303, 305
Skarszewy, m. 14, 196, 215, 217, 233
Skurgiewski Marcin 248
Sławiński T. 253
Sławska A. 137, 138
Słubawski Maciej 46
Słuchacz, młyn w Kamionce 196, 221, 302
Słupecki Kazimierz, podstolic mozyrski
208
Słupski Wawrzyniec, sędzia gr. kcyński,
żupnik bydg. 93, 273
Słuszka Bogusław, hetm. polny lit. 222
Służewo, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko–pomorskie 59
Służewski Jan, wda brzeski 73, 91
Służewski Maciej, wda łęczycki, sta malb. 51
Smarzewo, pow. starogardzki, woj. pomorskie 118, 131, 132, 136, 139, 294, 296,
297, 300, 301, 305
Smarzewscy 118
Smerzyński Adaukt alias Zboży, s. Piotra 73
Smerzyński Piotr, wda inowr. 73
Smętowo, pow. świecki, woj. pomorskie
201
Smoliński M. 85, 123, 150, 241
Snopek Paweł, kan. warm. 67
Sobieska Zof a Konstancja, ż. Zygmunta
Ferdynanda Szczepańskiego 214, 282
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Sobieski Jakub 249
Sobieski Jan, hetm. wielki kor. 199
Sochaczew, m. 91
Sokołowscy 78
Sokołowska Anna, ż. Mikołaja Kretkowskiego 276
Sokołowska Eufrozyna, ż. Szczęsnego Konarskiego 135, 277, 278
Sokołowski 51, 266, 267
Sokołowski Jerzy, s. Jerzego 77, 78
Sokołowski Jerzy, sędzia ziem. chełm. 77,
106
Sokołowski Tomasz, s. Jerzego 77, 103
Soły, wieś w dawnym powiecie oszmiańskim, dziś na Białorusi 107, 109, 190,
281, 205, 299
Spławski Ambroży 63
St. Tropez, m. 154
Stanisław Leszczyński, król Polski 200
Stara Jania, pow. starogardzki, woj. pomorskie 73, 95, 131, 139, 321
Stara Kiszewa, pow. kościerski, woj. pomorskie 274
Starogard, m. 93, 200, 218, 239, 242, 273
Starogród, pow. chełmiński, woj. kujawsko–pomorskie 53, 57
Starowolski Szymon 27, 28, 57, 128, 150,
152, 153, 155, 158, 161, 163, 244
Stary Sumin, pow. tucholski, woj. kujawsko–pomorskie 158, 179
Stefan Batory, król Polski 93, 106, 109, 117
Stein Francze — zob. Kamionka
Steinsdorff von 28
Steinsohn Szymon, kan. warm. 248
Stolcemberg, dawna dzielnica Gdańska
(Chełm) 182, 219
Straszewo, pow. kwidzyński, woj. pomorskie 90, 91, 93, 94, 107, 140, 290,
292–294, 296
Strzeszkowscy 205
Strzeszkowska Elżbieta, ż. Konstantego 203
Strzeszkowski Konstanty z Opatkowic 203,
207
Strzeżmieńska Zof a, ż. Jana Grudzińskiego
183
Suchostrzygi, obecnie cz. Tczewa 63, 71,
78, 81, 94, 98, 100, 107, 114, 117, 118,

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

120, 131, 135, 139, 181, 193, 196, 198,
201, 206, 221, 287–289, 291, 293, 294,
296, 297, 299–303, 305
Suchywilk Jan, abp gnieźnieński 26
Sulęczyno, pow. kartuski, woj. pomorskie
173
Sulnowo, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 72, 79
Sumin — zob. Stary Sumin
Swibicz, wieś w dawnym pow. brzeskim,
dziś terytorium Białorusi 224
Szafraniec Piotr, klan wiślicki, sta malb. 52
Szarlejski Mikołaj 40
Szczepanki, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie 206, 215, 217–
219, 302
Szczepańscy 191, 192, 216, 218, 222, 282
Szczepańska Regina Cecylia, c. Zygmunta
Ferdynanda, ż. Stanisława Konstantego
Działyńskiego 282
Szczepańska Teresa — zob. Konopacka
Teresa, c. Jakuba Oktawiana ż. 1v. Gabriela Ferdynanda Szczepańskiego, 2v.
Stanisława Kostki Branickiego
Szczepańska Teresa Jadwiga, c. Zygmunta
Ferdynanda, ż. Jana Franciszka Czarlińskiego 283
Szczepański Gabriel Ferdynand, s. Zygmunta Ferdynanda, sta grudziądzki
135, 181, 182, 191, 192, 194, 214–218,
282, 285
Szczepański Jakub 218
Szczepański Zygmunt Ferdynand, sta mirachowski 191, 192, 197, 214, 215
Szczytowski Jakub 118, 119
Szembek J. 213
Szeprski Piotr 265
Szorc A. 248
Szorc Franciszek 241
Szorc Jan, sta kiszewski 99, 273, 274
Szorc Jan, s. Jana, sta kiszewski 241, 274
Szorc Katarzyna, c. Jana, ż. Achacego Konopackiego 241, 273, 274
Szorc Piotr z Obrębu 274
Szorcowie 273, 274
Szpot Mikołaj z Krajowa, wda pom. 58, 59
Szpot Piotr 77
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Szramowo, pow. brodnicki, woj. kujawsko–
pomorskie 260
Szramy, pow. kwidzyński, woj. pomorskie
241
Sztum, m. 15
Sztumska Wieś, pow. sztumski, woj. pomorskie 154
Szujska Benedykta, c. Konstantego Jana,
ż. Stefana Ossolińskiego 204, 213, 225,
229
Szujska Paulina Antonina, c. Konstantego
Jana 222, 223–225
Szujski Jan Aleksander, chor. brzeskolitewski 224, 225, 284, 285
Szujski Kazimierz, s. Konstantego Jana,
chor. brzeskolitewski 225
Szujski Konstanty Jan, pis. wielki lit. 182,
195, 196, 203, 223–225, 284, 285
Szujski Władysław Aleksander, s. Jana
Aleksandra, chor. brzeskolit. 284, 285
Szyszkowski Mikołaj, bp warm. 153, 155, 159
Świadoście, m. na Litwie 107, 109, 122,
134, 177, 190, 281, 295, 299
Świadość — zob. Świadoście
Świecie nad Wisłą m. 14, 39, 42, 57, 58, 60,
64, 65, 71, 75, 81, 92, 97, 98, 102, 107,
109, 120, 168, 181, 182, 186, 198, 205,
291–294, 296, 316
Świerkocin — zob. Czerwińsk
Świerkocin Mały — zob. Luchowo
Święcicki Stanisław Jacek, ks. 217
Tanino — zob. Tonin
Targewitz Jan von — zob. Targowski Jan,
sędzia ziem. chełm.
Targowisko, pow. iławski, woj. warmińsko–
mazurskie 56, 63, 287, 306
Targowski Jan, sędzia ziem. chełm. 46
Targowski Jerzy, pkom. chełm. 59
Tarło Jan 283, 285
Tarło Stanisław, sta sochaczewski 113, 269,
271
Tarłowie 108
Tarłówna Marianna, starościanka sochaczewska 184
Tarnowski Jan, referendarz kor. 103
Taszewo, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 133, 169, 170, 178, 297, 298

Tatarzy 60
Tczew, m. 43, 51
Teichnitz Krzysztof 45, 46
Tenk Anna, ż. Szymona Marycjusza 76
Ternowica, wieś w obwodzie lwowskim na
Ukrainie 108, 109, 157, 168, 170, 172,
179, 186, 294, 296, 298, 304, 306
Tesmendorff, zob. Cieszymowo Wielkie
Tesno — zob. Deczno, jez.
Thanschenn, zapewne Tuszewo, pow. iławski, woj. warmińsko–mazurskie — zob.
Thawer Jenich von der 46
Thuge — zob. Nowy Dwór Gdański
Tomczak A. 70
Tomiccy 126
Tomice, pow. poznański, woj. wielkopolskie 109, 118, 126, 157, 164, 165, 167,
168, 170, 176, 295
Tomicka Eżbieta, c. Piotra 127
Tomicka Helena, c. Piotra 127
Tomicka Jadwiga, c. Piotra 127
Tomicka Katarzyna, c. Piotra 127
Tomicka z Konopackich Anna — zob. Konopacka Anna, c. Jerzego II, ż. Piotra
Tomickiego
Tomicka Zof a, ż. Jana Roli 121
Tomicki Andrzej, s. Jana 271
Tomicki Jan, klan gnieź. 126, 271, 272
Tomicki Jan, s. Jana 271
Tomicki Jan, s. Piotra 127, 157, 168
Tomicki Krzysztof, s. Piotra 127, 130, 151,
157, 168, 188, 311
Tomicki Mikołaj, s. Jana 271
Tomicki Piotr, bp krakowski, pkancl. kor.
67, 74, 75, 309, 316, 317
Tomicki Piotr, s. Jana 73, 100, 120, 126,
127, 168, 188, 271, 272, 311, 314
Tomicki Tomasz, sługa Teresy z Konopackich Kruszyńskiej 232
Tonin, pow. sępoleński, woj. kujawsko–pomorskie 239, 242, 247, 253, 293
Topoliński, chor. świec. 42
Topolno, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 112, 252
Torres Giovanni de, nuncjusz papieski 220
Toruń, m. 14, 40, 48, 49, 51, 54–56, 58, 59,
61–63, 70, 91, 105, 108, 110, 111, 113,
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

380

152, 154, 156, 157, 162, 163, 168, 169,
171, 172, 184–187, 200, 230, 231, 241,
246, 251, 252, 254, 256, 258, 261, 269,
273, 291, 294, 296, 298, 320
Trebnic Jan 257
Trebnic Jan, s. Jerzego 258
Trebnic Jerzy 257, 258, 300
Trost Bertold 57
Trost Matylda, ż. Hansa Peckaw 64, 263
Trzciano, pow. kwidzyński, woj. pomorskie
90, 91, 93, 140, 290, 292, 293, 296
Trzciński Adam, wwda chełm. 201, 204
Trzciński Cyprian, ławn. ziem. michał. 196,
218
Trzciński Jan, pis. ziem. chełm. 175
Trzciński Maksymilian Andrzej, łowczy
sochaczewski 279, 280
Trzciński Michał, sędzia ziem. i wwda
chełm. 255, 258
Trzebicki Andrzej, bp krak. 176
Trzebień, pow. bydgoski, woj. kujawsko–
pomorskie 125, 270
Trzebińska Anna, c. Mikołaja, ż. Seweryna
Zaleskiego 107, 125
Trzebińska Barbara, c. Mikołaja 125
Trzebińska Małgorzata, c. Mikołaja, ż. Andrzeja Dąbrowskiego 125
Trzebińska z Konopackich Elżbieta —
zob. Konopacka Elżbieta, c. Jerzego II,
ż. Mikołaja Trzebińskiego
Trzebiński Bartłomiej 125
Trzebiński Jerzy, s. Mikołaja, stoln. inowr. 125
Trzebiński Mikołaj 73, 125, 270, 271
Trzebiński Piotr, s. Mikołaja 125
Trzebno — zob. Trzbień
Trzebuchowski 246
Trzebuchowski Jan 87
Tuchołka Piotr, pkom. malb. 197
Tuchołka Stanisław, sługa wdy malb. 93
Tuchołkowie 329
Tullen Ewa de, ż. Fromholda Essen 230
Tur Mikołaj 230
Turcy 60
Tuszewo, pow. iławski, woj. warmińsko–
mazurskie 86
Tychnowy, pow. kwidzyński, woj. pomorskie 212

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Tylicki Piotr, bp chełm. warm., włocł. 248,
317
Tymon, mieszcz. malb. 57
Tyniec, obecnie cz. Krakowa, 26, 155, 158,
159, 180
Ubysz Teresa, ż. Wojciecha Zboińskiego
232
Ujejscy 126, 127
Urban VIII, papież 155
Vieregg Idea von, ż. Jerzego Krokowskiego
278
Vincennes, zamek we Francji 154
Wahanowo, wieś w dawnym pow. brzeskim, dziś terytorium Białorusi 224
Walewski Adam Mikołaj, klan elbl. 79
Walewski Jan 94
Wallenrab zob. Walraben Gotard Maciej
ppłk wojsk król.
Walraben Gotard Maciej ppłk wojsk król.
195, 217
Walwitz Anna Małgorzata de, ż. Jana Kospotha 196, 282
Wałden Michał, kapitan wojsk król. 195
Wałdowski Jan 179
Wałdowski Maciej 98, 291
Wałdowski Stanisław 231
Wałycz, pow. wąbrzeski, woj. kujawsko–
pomorskie 90, 91, 131, 290, 293, 296,
307
Waplewo, pow. sztumski, woj. pomorskie
274
Warszawa, m. 91, 105, 107, 112, 144, 152,
153, 155, 156, 162, 167, 171, 172,
193, 194, 198, 199, 208, 209, 221,
297, 314
Warszewice, pow. toruński, woj. kujawsko–
pomorskie 56, 63, 64, 78, 81, 239, 247,
250, 256, 257, 287, 289, 292, 293, 296,
300, 303, 306
Watzenrode 48, 262
Watzenrode Elżbieta 48
Watzenrode Katarzyna, ż. Hansa Peckaw 48
Watzenrode Łukasz, bp warm. 48, 49,
51–54, 58, 61, 64, 71, 81, 262, 263,
309, 316, 320
Wawrzyniec z Konopatu — zob. Konopacki
Wawrzyniec, sędzia ziem. świec.
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Wawrzyniec z Laskowic — zob. Konopacki
Wawrzyniec
Waza Aleksander, królewicz 153
Waza Jan Albert, bp warm. 153
Wazowie 284, 325
Wąbrzeźno, m. 81, 113
Wąchock, m. 155, 158
Wąglikowscy 11
Wąglikowska Zof a 205, 208
Wda, rz. 56, 294
Wedelstedt Adam 257
Wedelstedt Anna, ż. Bernarda Kruszyńskiego 258, 300
Wedelstedt Konstancja Katarzyna, ż. Jana
Kruszyńskiego 226
Wedelstedt Krzysztof 257, 300
Wedelstedt Maciej 257
Wegner R. 42
Wejher Barbara, ż. Krokowskiego 143, 277,
278
Wejher Dymitr, sta kościerski 245, 254,
256, 275, 276
Wejher Ludwik, wda pom. 174
Wejher Melchior 132
Wejherowie 11, 328, 330
Wejherowo, m. 112
Wełcz — zob. Wałycz
Wenecja, m. we Włoszech 215
Werda Jerzy, sta nowski 131, 133, 139
Werki, obecnie dzielnica Wilna 220
Węsierscy 137
Wiardunki, pow. obornicki, woj. wielkopolskie 183
Wiedeń, m. 40, 116, 120, 154, 215, 216, 312
Wieder Daniel, mieszcz. gd. 179
Wielewicz — zob. Wielowicz
Wielka Klonia, pow. tucholski, woj. kujawsko–pomorskie 124
Wielka Łąka, pow. golubsko–dobrzyński,
woj. kujawsko–pomorskie 103, 295
Wielkie Konarzyno — zob. Konarzyny
Wielkie Płonne — zob. Płonne
Wielkopolska 91, 94, 100, 109, 118, 120,
121, 130, 168, 176, 295, 298
Wielowicz, pow. sępoleński, woj. kujawsko–pomorskie 239, 241, 242, 247,
253, 293

Wielowieyska Marianna, ż. 1v. Aleksandra
Owaniszewicza Wygranowskiego, 2v.
Stanisława Aleksandra Konopackiego,
3v. Stefana Ossolińskiego 182, 211–
213, 229, 233, 285, 286, 303, 332
Wieruszew — zob. Wieruszów
Wieruszów, m. 94, 118, 121, 126, 127, 272,
295, 306
Wierzbowska Helena, ż. Juliusza Czapskiego 65
Wierzbowski T. 15, 42, 95
Wilczewska z Wojanowskich Marianna —
zob. Wojanowska Marianna, ż. 1v. Andrzeja z Watkowic Gosławskiego, 2v.
Krzysztofa Iwanowskiego, 3v. Ludwika
Wilczewskiego
Wilczewski Ludwik, ławn. ziem. malb. 203
Wilkostowscy 99
Wilkostowski Jan Jarand, klan konarski 99,
116, 188, 281
Wilkowska z Konopackich Zof a —
zob. Konopacka Zof a z Konopatu,
c. Jakuba Oktawiana, ż. 1v. Tomasza
Wilkowskiego, 2v. Konstantego Jana
Szujskiego
Wilkowski Kazimierz, s. Tomasza 224
Wilkowski Michał 133
Wilkowski Tomasz, chor. mielnicki 182,
223, 224, 284, 285, 315
Willich Kornelius, mieszcz. gd. 207
Wilno, m. 15, 52, 103, 107, 134, 177, 190,
194, 221, 281, 299
Winnica, obecnie dzielnica Torunia 98
Wisła, rz. 57, 61, 64, 82, 119, 176, 260, 298
Witebsk, m. 193
Witosławska Katarzyna, ż. Jana Reinholda
Heidensteina 280
Wittenberga, m. 80, 89, 90, 238, 242, 309,
310, 312, 317
Władysław IV, król Polski, 27, 152, 153, 178
Włosienica, pow. tczewski, woj. pomorskie
118, 131–133, 136, 139, 294, 296, 297,
300, 305
Wojanowska Marianna, 1v. Andrzeja z Watkowic Gosławskiego, 2v. Krzysztofa
Iwanowskiego, 3v. Ludwika Wilczewskiego 203, 204
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Wojanowska Zof a Anna, ż. Michała Kozłowskiego 202
Wojciech z Kawęcina, sędzia ziem. świec.
— zob. Kawęciński Wojciech, sędzia
ziem. świec.; Konopacki Wojciech
Wojciech z Konopatu, sędzia ziem. świec.
— zob. Konopacki Wojciech, sędzia
ziem. świec.
Wolff Fromhold a Ludinghausen 194
Wolff Jan a Ludinghausen 134
Wołłowicz Aleksander Kazimierz, cześnik
grodzieński 205
Wołłowicz Aleksander, sta płotelski 212,
213
Wołłowicz z Kryszpinów Kirszenszteinów
Barbara — zob. Kryszpin Kirszensztein
Barbara, c. Hieronima, ż. 1v. Aleksandra Wołłowicza, 2v. Stanisława Aleksandra Konopackiego
Workusz, — zob. Orkusz
Woźniakowa M.
Wrocław, m. 215
Wta, folwark przy Taszewie 178
Wulff Fromhold — zob. Wolff Fromhold
a Ludinghausen
Wulkowscy 78, 275, 320, 329
Wulkowska Anna, c. Jana, ż. Jerzego Sokołowskiego 78
Wulkowska Dorota, ż. Michała Konarskiego 252, 275, 276
Wulkowska Małgorzata 59
Wulkowski Jan, klan elbl. 58, 59, 77, 78,
316
Würzburg, m. 130, 138, 310, 312, 314
Wybczyńska Marianna, ż. Antoniego Piwnickiego 228
Wybczyńska Teresa, ż. Ludwika Kęsickiego
230
Wybicki Aleksander, pis. gr. kiszporski 234
Wygranowscy 211, 286
Wygranowska z Wielowieyskich Marianna
— zob. Wielowieyska Marianna, ż. 1v.
Aleksandra Owaniszewicza Wygranowskiego, 2v. Stanisława Aleksandra
Konopackiego
Wygranowski Aleksander Owaniszewicz
213, 286

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Wypczyńska Anna, wdowa po Janie Bagniewskim 141
Wypczyński Kazimierz 228
Wyrwa, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 228, 229, 233
Wyrzykowska 229
Wysocka Anna, ż. Jana Kaweczyńskiego
169
Wysocka Gertruda, ż. Jana Czerwińskiego
119
Wysocki Kazimierz 194
Zadzik Jakub, bp krakowski 155
Zajączkowo, pow. toruński, woj. kujawsko–
pomorskie 114, 115
Zajezierze, pow. sztumski, woj. pomorskie
94, 117, 201–203, 207, 210, 226–228,
292, 293, 302, 303, 306
zakonnice grodzieńskie — zob. brygitki
grodzieńskie
zakonnice żukowskie — zob. norbertanki
żukowskie
Zakrzewski Jan, von Felden 254
Zalesice, klucz opactwa wąchockiego 158,
180, 299
Zalesie, pow. tucholski, woj. kujawsko–pomorskie 43, 157, 158, 169, 170, 178,
179, 298, 305
Zaleski Fryderyk, kan. chełm. 101
Zaleski Seweryn z Czartowca, miecz. ziem
prus. 107, 125
Zamoyski Jan, kanclerz i hetm. wielki kor.
16, 102, 103, 112
Zandrowskie Pastwiska, cz. klucza bystrzeckiego 201
Zapędowski Jan 257
Zaremba Aleksander 127
Zatoka Gdańska 104
Zawada 203
Zawadzcy 329
Zawadzka Ewa, ż. Franciszka Klińskiego
211, 212
Zawisza Jan, sta brasławski 285,286
Zboińscy 212, 213, 229, 233–236
Zboińska Franciszka, c. Jakuba Ludwika,
ż. Zakrzewskiego 234
Zboińska Katarzyna, ż. Kaspra Działyńskiego 232
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Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Zboińska Konstancja, c. Jakuba Ludwika,
ż. 1v. Garczyńskiego, 2v. Głębockiego
234
Zboińska Magdalena, c. Jakuba Ludwika,
ż. Żurawskiego 234
Zboiński Antoni, s. Jakuba Ludwika 234
Zboiński Ignacy, s. Jakuba Ludwika, klan
dobrz. 234
Zboiński Jakub Ludwik, s. Wojciecha, klan
elbl., sta lipiński 211, 213, 229, 232,
233–235, 286, 303
Zboiński Józef, s. Jakuba Ludwika, sta
nowski, szambelan Augusta III 234
Zboiński Kazimierz, s. Jakuba Ludwika,
pułk. wojsk saskich 234
Zboiński Michał, s. Jakuba Ludwika, generał 234
Zboiński Stanisław, s. Jakuba Ludwika,
kustosz katedry kujawskiej 234
Zboiński Wojciech, pkom. dobrz., sta lipiński 232
Zborowo, pow. poznański, woj. wielkopolskie 157, 168
Zbranowo, nieistniejąca dziś wieś koło Nieściszewa, pow. inowrocławski 272
Zebrzydowska Anna, ż. Jana Karola Czartoryskiego 221
Zebrzydowska Marianna z Więcborka,
wdowa po Samuelu Konarskim 145
Zebrzydowski Andrzej, pczaszy kor. 272
Zegartowice, pow. chełmiński, woj. kujawsko–pomorskie 57, 63, 287, 306
Zehmen von — zob. Cemowie
Zeifert Erazm, mieszcz. krak. 75
Zeifertowie 75
Zelgno, pow. toruński, woj. kujawsko–pomorskie 114, 115
Zęgwirski Wawrzyniec 246
Zgliński Marcin 257

Zielonki, pow. sztumski woj. pomorskie
231, 232, 259, 300
Złotnica, pow. elbląski, woj. warmińsko–
mazurskie 201, 204, 207, 231, 302, 306
Znaniecki Marcin 207, 226
Zof a, ż. Jana Kotomierskiego 207
Zych Jan, chłop skarszewski 194
Zygmunt August, król Polski 68, 70, 90,
267, 273, 290
Zygmunt I Stary, król Polski 50, 53–55,
58–60, 62, 67, 68, 75, 313, 316
Zygmunt III Waza, król Polski 93, 96, 104,
105, 112, 129, 140, 141, 152, 153, 164,
166, 171, 172, 224, 248, 314, 317
Zyth Mikołaj, kupiec krak. 51
Żalińscy 329
Żalińska Dorota, c. Samuela, ż. Mirosława
Konarskiego 146, 178
Żaliński Maciej, klan gd. 272
Żaliński Samuel, wda pomorski 133, 169,
297
Żarnowiec, pow. pucki, woj. pomorskie 38,
219
Żdżarowska Barbara, ż. Jana Reinholda
Heidensteina 280
Żelewski R. 246
Żelisławscy 275, 320, 329
Żelisławska Katarzyna, c. Michała, ż. Jana
Szorca 274
Żelisławski Michał, pkom. chełm. 76, 266,
317, 322
Żółkiew, m. w obwodzie Lwowskim na
Ukrainie 217
Żółkiewski Stanisław, hetm. wielki kor. 189
Żukczyn, pow. gdański, woj. pomorskie 108
Żukowo, pow. kartuski, woj. pomorskie 95,
145, 146, 148
Żuławy 52, 87, 133, 297
Żychliński T. 19, 73, 125, 333, 334

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Konopaccy z Konopatu h. wł. (Mur, Odwaga)

Mikołaj z Konopatu († po 1445)

Lorko z Konopatu († po 1454)
sędzia ziemski świecki

I.1 Wojciech († po 1480 [po 1490])
sędzia ziemski świecki

Gabriel († po 1492)
sędzia ziemski świecki

II.1 Maciej († po 1498)
podkomorzy chełm.

IV.1 Jan († 1535)
kanonik warm.

IV.2 Jerzy II († 27 X 1566)
kasztelan chełm., sta świecki
x (przed 14 IX 1546)
Anna ze Sztembarku Kostka

V.1 Jerzy III
(* ok. 1547 — † 8 IX 1604)
kasztelan chełm.
x Elżbieta Dąbrowska

IV.3 Rafał († ok. 1570 )
kasztelan elbl.

VI.1 Jan z Rynkówki
VI.3 Jerzy IV z Rynkówki
VI.2 Krzysztof z Rynkówki
(* ok. 1576 — † 20 VIII 1594) (* ok. 1577–1583 — † przed 1604) (* ok. 1584 — † 1 XII 1650)
sta nitawski
x (przed 11 V 1615)
Anna Konarska († 18 I 1646)

VI.10 Piotr z Konopatu
(* 1587 — † 17 VIII 1589)

VI.11 Jan Karol z Konopatu
(* ok. 1591 — † 23 XII 1643)
opat tyniecki, biskup
nominat warmiński

1
VII.1 Jan z Konopatu
(* ok. 1638 — † przed 19 XII 1659)
dworzanin JKMci

IV.4 Maciej († przed 1546)

IV.5 Łukasz († 1570)
x (ok. 1550) Helena Cema
zob. LINIA NA MIRAKOWIE

V.4 Rafał z Dźwierzna
V.5 Krzysztof z Rynkówki
V.3 Maciej
(* ok. 1551 — † 1 XI 1613) (* ok. 1552 — † przed 11 IX 1591) (* ok. 1555 — † przed 21 III 1611)
x (przed 10 VII 1590)
wojewoda chełm.
Barbara Rokusz
biskup chełm.
x (ok. 1584) Elżbieta Dulska

V.2 Jan
(* ok. 1549 — † 14 V 1601)
kanonik chełm.

VI.12 Gabriel z Konopatu
(* 1596 — † 19 V 1617)

VI.4 Rafał z Rynkówki
(* ok. 1585 — † 1619/1620)
dworzanin JKMci

VI.5 Elżbieta? z Rynkówki
(† przed 29 III 1617)

1

1
VII.3 Andrzej
(* ok. 1647 — † po 12 VIII 1665)

1
VIII.1 Teresa Magdalena
(* ok. 1679 — † 17 V 1742)
x (29 I 1704) Walerian Kruszyński
kasztelan gd.

V.6 Stanisław
(* ok. 1560 — † 12 I 1608)

2

2
VIII.2 Ludwika (* przed 18 VII 1687 — † po 1755)
x (16 VII 1709) Jakub Zboiński
kasztelan elbl.

IV.8 Katarzyna († przed 3 X 1581)
x (ok. 1550)
Krzysztof ze Sztembarku Kostka
wojewoda pom., sta kościański, golubski

V.7 Magdalena (Małgorzata)
V.8 Elżbieta
(* ok. 1546 — † przed 1570)
(* ok. 1548 — † przed 22 I 1610)
x (przed V 1562) Maciej Komierowski x (przed 11 X 1563) Mikołaj Trzebiński

VI.7 Zofia z Rynkówki
(* ok. 1595 — † 30 VII 1624)
x (18 II 1610)
Mirosław Konarski
podkomorzy malb.

VI.15 Jakub Oktawian
z Konopatu
(* ok. 1602 — † 13 VI 1665)
kasztelan elbl.
podskarbi ziem prus.
x 1v. (27 VII 1626)
Zofia Heidenstein
x 2v. (przed 9 XI 1651) Barbara
ze Sztembarku Kostka

VII.4 Stanisław Aleksander
z Konopatu i Rynkówki
(* ok. 1652 — † przed 9 VI 1710)
kasztelan chełm.,
sta płotelski i nowski
x 1v. (XII 1678) Katarzyna
Lukrecja Guldenstern
x 2v. (1685/86)Barbara
Kryszpin Kirszensztein
x 3v. (przed 10 V 1710)
Maryanna Wielowieyska

IV.7 Elżbieta († po 29 III 1558)
x [? Ludwik Mortęski]

IV.6 Zofia (* ok. 1515 — † 31 V 1593)
x (przed 1534) Jerzy z Ostrowitego Oleski
kasztelan chełm.

VI.6 Anna z Rynkówki
(* ok. 1587 — † 13 XI 1610)
x (17 II 1602)
Ernest I Krokowski
sędzia ziem. pucki

VI.13 Andrzej Maciej z Konopatu VI.14 Władysław Maksymilian
(* ok. 1597 — † 27 II 1622)
z Konopatu
kanonik chełm. i warm.
(* ok. 1598 — † przed 14 III 1634)

VII.2 Jerzy z Konopatu i Rynkówki
(* ok. 1640 — † przed 18 VIII 1683)
sta wieliski

III.3 Małgorzata?
x Marcin I Czapski
ławnik ziem. świec.

III.2 Jerzy I (* ok. 1480 — † 28 II 1543)
wojewoda pom., sta świecki
x Magdalena Peckaw

III.1 Jan (* ok. 1470 — † 23 IV 1530)
biskup chełm.

VI.8 Katarzyna z Rynkówki
(* ok. 1600 — † 24 XI 1631)
zakonnica żukowska

VI.16 Zofia z Konopatu
(* ok. 1594 — † przed 1622)
x (1609) Jan Grudziński
kasztelan nakiel.

1
VII.5 Teresa Elżbieta
z Konopatu
(* ok. 1635 — † 2–17 X 1691)
x 1v. (29 VIII 1649)
Gabriel Ferdynand Szczepański
sta grudziądzki
x 2v. Stanisław Kostka Branicki
pułkownik JKMci

1

2
2
VIII.4 Elżbieta († 24 III 1705)
VIII.3 Teofila (* ok. 1690 — † 6 IX 1733)
x (25 II 1716) Ignacy Czapski
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V.9 Anna
(* przed 1566 — † po 1610)
x (przed 12 I 1585) Piotr Tomicki

VI.9 Marianna z Rynkówki
(* ok. 1603 — † przed 12 III 1643)
x 1v. Stanisław Przyłubski
cześnik inowr.
x 2v. (1635) Maciej Brański

VI.19 Jerzy z Dźwierzna
(* ok. 1585 — † przed 12 XII 1630)

VI.17 Katarzyna z Konopatu VI.18 Elżbieta z Konopatu
(* ok. 1596 — † po 1643) (* ok. 1601 — † po 31 VII 1635)
benedyktynka toruńska

VII.6 Magdalena z Konopatu
(* ok. 1636 — † 11 II 1694)
x 1v. (11 II 1652)
Wincenty Korwin Gosiewski
hetman polny i podskarbi
wielki litewski
x 2v. (III 1668) Jan Karol
ks. Czartoryski
podkomorzy krakowski

IV.9 N. — córka
x Mikołaj Lubodzieski
ławn. ziem. świecki

1
VII.7 Anna z Konopatu
(* ok. 1637 — † 9 IV 1654)
benedyktynka żarnowiecka

1
VII.8 Zofia z Konopatu
(* ok. 1646 — † przed 19 VIII 1688)
x 1v. Tomasz Wilkowski
chorąży mielnicki
x 2v. (przed 20 VIII 1678) Konstanty Jan
ks. Szujski
chorąży brzeskolit.

Konopaccy z Konopatu h. wł. (Mur, Odwaga).
Linia mirakowska

IV.5 Łukasz z Mirakowa († 1570)
x (ok. 1550) Helena Cema

V.10 Achacy
(* ok. 1550 — † 11 XI 1599)

V.11 Jerzy z Kuczwał
(* ok. 1552 — † przed 1620)

VI.20 Krzysztof
(* ok. 1595 — † przed 2 XII 1647)

V.12 Łukasz II
(† przed 18 III 1627)
x (przed 1595) Anna Konarska

VI.21 Adam
(* ok. 1598 — † po VI 1662)
x Zofia Radowicka

V.13 Fabian
(* ok. 1561 — † 22 V 1619)
kan. chełmiński, gnieźnieński,
warmiński

VI.22 Justyna
(* ok. 1599 — † VI 1616)
benedyktynka toruńska

V.14 Helena
(† przed 2 X 1597)
x (przed 1583) Samuel Konarski
sędzia ziemski chełm.

VI.23 Zofia
(* ok. 1601 — † po 3 VII 1627)
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V.15 Katarzyna
(* ok. 1568 — † ok. 1588)
x (12 VI 1583) Andrzej Kretkowski
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Konopaccy
•

Monografia Konopackich jest pierwszym tak obszernym opracowaniem
dziejów rodu Prus Królewskich. Dotychczasowe publikacje zajmujące się
rodzinami pruskimi miały charakter szkicowy lub wybiórczy, przedstawiający wybranych ważniejszych reprezentantów rodów. Niniejsza publikacja
opisuje jeden z najważniejszych dla tej prowincji rodów, którego przedstawiciele wywierali przemożny wpływ na dzieje tego regionu przez ponad 200 lat.
Jest to jednocześnie przede wszystkim praca źródłowa. Autor sięgnął i wykorzystał źródła archiwalne rozproszone po archiwach i bibliotekach w kraju,
jak i poza jego granicami. Kwerenda została uzupełniona licznymi informacjami pozyskanymi z wydanych już drukiem źródeł. Natomiast dotychczasowe publikacje na temat poszczególnych członków rodziny zostały
wykorzystane w ograniczonym zakresie. Studia archiwalne wykazały znaczne nieścisłości narosłe przez lata wokół przedstawicieli rodu.
Publikacja wyszła znacznie poza schemat monografii genealogicznych.
Obok bowiem tak charakterystycznych dla nich biogramów poszczególnych
członków rodu Autor pokusił się również o ogólną charakterystykę rodu,
skupiając się na głównych obszarach aktywności: polityce rodzinnej i jej
wpływie na działalność publiczną poszczególnych przedstawicieli rodu,
majątku i edukacji. Tym ogólnym zagadnieniom została poświęcona cała
II część pracy.

Wiesław Nowosad

Dr Wiesław Nowosad (ur. 1969), adiunkt w Instytucie Historii i Archiwistyki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, sekretarz Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, członek Zarządu Towarzystwa Miłośników Torunia, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, maratończyk.
Zainteresowania badawcze — genealogia rodów szlachty Prus Królewskich, organizacja i funkcjonowanie urzędów Prus Królewskich, staropolskie
archiwa prywatne XV–XVIII w.
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