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KRZESŁAW Z KUROZWĘK,
WIELKI KANCLERZ KORONNY I BISKUP WŁOCŁAWSKI
Dnia 5 kwietnia 1503 r. w swojej rezydencji biskupiej w Wolborzu zmarł
biskup włocławski Krzesław z Kurozwęk.1 Jednak ta rocznica nie jest wyłącznym powodem przypomnienia jego osoby. Dała tylko ku temu okazję.
Bardziej adekwatną przyczynę przedstawienia sylwetki tego biskupa włooławskiego stanowi fakt, że jest to typowy przedstawiciel ówczesnego
episkopatu polskiego, wywodzącego się w większości spośród ówczesnego
możnowładztwa, a przy tym zaangażowanego bezpośrednio w działalność
polityczną.
Wiadomości wstępne
Jakimi dysponujemy źródłami do biografii Krzesława z Kurozwęk? Spośród rękopiśmiennych najpierw należy wymienić metrykę koronną przezeń
prowadzoną i inne księgi kanclerskie znajdujące się w Archiwum Głównym
Akt Dawnych w Warszawie.2 Inne to akta działalności bpa Kurozwęckiego3
oraz akta kapituły katedralnej włocławskiej4, akta konsystorza generalnego
włocławskiego z tego czasu,5 wreszcie nieliczne zachowane dokumenty samoistne dotyczące tego biskupa,6 znajdujące się w Archiwum Diecezjalnym we
Włocławku. Wiele jest też dokumentów drukowanych, czyli wydanych drukiem źródeł, które bądź dotyczą samego Krzesława, bądź okoliczności czasu
i miejsca jego działalności.7
Krzesław wywodził się z rodu Porajów Różyców Kurozwęckich,8 których gniazdem były Kurozwęki w Małopolsce, koło Staszowa. Uczeni wywodzą ten ród z czasów sięgających X w. Twierdzą, że brat św. Wojciecha,
jedyny ocalały z rzezi libickiej, Sobiebor, osiadł w Polsce Bolesława Chrobrego i od niego pochodzą Poraje Różyce. Ród doszedł do wielkiego znaczenia politycznego za czasów Kazimierza Wielkiego, z racji udzielenia mu
poparcia w sprawie dziedzictwa tronu. Znakiem herbowym rodu była biała
róża w czerwonym polu, zaś zawołaniem słowo ״Poraj”.9
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Poraje byli rozsiedleni w różnych stronach Polski, tak w Wielkopolsce,
jak i w Małopolsce, i mieli wielu wybitnych przedstawicieli, jak chociażby
krakowski biskup Bodzanta (1348-13 66),10 bł. Wincenty, syn Kadłubka Karwowa (1207-1218)11 i szereg innych. Początkowo ród najbardziej był znany w Wielkopolsce, ale - podzieleni już na różne linie - szli Porajowie do
innych dzielnic. Nas najbardziej interesuje małopolska linia, której protoplastą był Zawisza z Czestkowa,12 podkoniuszy sandomierski. Jego syn Dobiesław pisał się z  ״Kurozwęk”.13 Znaczy to, że dobra te należały do niego.
Nazwa ״Kurozwęki” pojawia się przy większości imion potomków męskich
tego rodu. Widocznie te dobra były dla nich szczególnie ważne. Jest nawet
przypuszczenie, że myśleli oni o stworzeniu ordynacji, która gwarantowałaby
zachowanie całości stanu posiadania.14
Jakimi jednak drogami przedstawiciele tego rodu weszli w posiadanie
Kurozwęk, nie wiemy. Najstarsze dokumenty Kurozwęckich, przechowywane
w Kurozwękach jeszcze w 1747 r., zaginęły. Dopiero od czasów pokolenia
Krzesława są dokładniejsze. Można domniemywać, że większość swoich
dóbr osiągnęli oni drogą kupna.15
Skąd zatem brali fundusze? Odpowiedź jest dosyć prosta, jeżeli się zważy,
że od początku widzimy ich albo w środowisku królewskim, w jego kancelarii
albo wśród wyższego duchowieństwa. Zwłaszcza te pierwsze zajęcia stwarzały
możliwości otrzymywania od monarchy wynagrodzenia w postaci intratnych
kasztelanii, gdy były to osoby świeckie, względnie dochodowych beneficjów
kościelnych dla osób duchownych. A dokładne poznanie tego rodu poucza, że
w zdobywaniu beneficjów kościelnych ród Kurozwęckich celował. Wszystko
to pozwalało na powiększenie znacznego potencjału majątkowego. Ponadto
monarchowie polscy często znajdowali się w kłopotach materialnych i za
otrzymywane pożyczki od możnowładców, w tym i od Kurozwęckich, dawali
im w zastaw królewszczyzny. A to bogaciło tych ostatnich.16
Pochodzenie i młodość
Krzesław, przyszły biskup włocławski, był synem Krzesława z Grzybowa i Kurozwęk, kasztelana lubelskiego, stąd niekiedy nazywającego się ״Lubelczykiem”, i Ewy z Goszyc. Dokładnej daty urodzenia nie znamy, ale stało
się to około 1440 r., miejscem zaś był prawdopodobnie Chodów, jednak co
do tego historycy mają duże zastrzeżenie, ponieważ miejscowość ta, położona w pobliżu Miechowa, w tym czasie znajdowała się w posiadaniu bożogrobców w Miechowa.17
Krzesław ״Lubelczyk” miał sześciu synów. W trosce o zabezpieczenia
dla nich kariery zmienił orientację polityczną. Początkowo, jako stronnik
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Oleśnickiego, był przeciwny wstąpieniu na tron królewski w Krakowie Kazimierzą Jagiellończyka. Niebawem jednak, w miarę jak umacniała się pozycja młodego króla, przeszedł do jego stronników.
Synowie Krzesława mieli podstawę spodziewać się różnych awansów,
wszak ich ojciec posiadał znaczną fortunę. Jednakże zwrócono uwagę najeszcze jedną możliwość, jaką dawał stan duchowny. Spośród sześciu synów ״Lubelczyka” czterech zaczynało od kariery duchownej, chociaż wytrwało przy
niej tylko dwóch, a mianowicie Stanisław i Krzesław. I tak najstarszy, Piotr,
rozpoczynał od kanonii włocławskiej, którą miał w 1457 r., jednak na niej się
nie utrzymał i potem piastował stanowiska świeckie. Następny z Kurozwęckich, Dobiesław, także we Włocławku rozpoczynał, ale w 1459 r. zrezygnował
z kanonii włocławskiej na korzyść swego brata Krzesława. Stanisław z Kurozwęk miał wiele beneficjów, a mianowicie był kanonikiem krakowskim,
włocławskim, kieleckim, prepozytem gnieźnieńskim, a nawet w 1480 r. został
administratorem archidiecezji gnieźnieńskiej. Najwięcej atoli beneficjów
nagromadził czwarty z rodzeństwa, Krzesław, który miał godność kanonika
włocławskiego, dziekana kurzelowskiego, prepozyta bocheńskiego, kanonika
krakowskiego, dziekana gnieźnieńskiego, kantora poznańskiego, kanonika
przemyskiego, kantora krakowskiego i dziekana krakowskiego, a wreszcie
biskupa włocławskiego od 1494 r.18
Powstaje pytanie, co sprzyjało takiemu łatwemu zdobywaniu beneficjów
kościelnych we Włocławku? Wydaje się, że okolicznością sprzyjającą była
osoba krewniaka herbowego na stolcu biskupim we Włocławku, Jana Gruszczyńskiego (1450-1463), późniejszego biskupa krakowskiego i arcybiskupa
gnieźnieńskiego.
Przyszły biskup włocławski swoje wykształcenie zdobywał, podobnie jak
jego bracia, w Akademii Krakowskiej. Widocznie ich ojciec rozumiał wagę
wykształcenia. Krzesław rozpoczął studia jako 19-letni młodzieniec w 1459 r.
i musiał traktować je poważnie, skoro ukończył studia w 1462 r. ze stopniem
bakałarza, uzyskanym u mgra Stanisława z Pleszewa. Współcześni mu podkreślali także wrodzoną jego inteligencję.19 Chociaż przeznaczony został do stanu
duchownego, nie pozbawiono go przypadających mu dóbr rodowych. Jest
możliwe, że majątek ten mógł być dla niego tytułem do przyjęcia święceń
kapłańskich - titulus patrimonii.
Miał więc Krzesław przygotowanie do piastowania różnych wyższych stanowisk. Zatem znakomite warunki do startu po różnych szczeblach kariery.
0 stopniach kariery duchownej wspomniano wyżej. Zapewne nie brakowało
1 ambicji pięcia się coraz wyżej. Była zaś jeszcze jedna instytucja państwowa,
i to najważniejsza, która była właściwie kuźnią dla przyszłych najwyższych
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stanowisk politycznych i duchownych: kancelaria królewska. I ona była celem
Kurozwęckich.20
Wielki kanclerz koronny
Drogę do kancelarii utorował Krzesławowi starszy brat, wspomniany
wyżej Stanisław, który już w 1468 r. był sekretarzem królewskim, od 1471 r.
pierwszym sekretarzem, podkanclerzym od 1476 r., a po Arielu z Górki
w 1479 r. objął pieczęć wielką, jednakże sprawował te obowiązki tylko do
1481 r., prawdopodobnie rezygnując z nich dlatego, że od 1480 r. był administratorem archidiecezji gnieźnieńskiej i pracy duchownej poświęcił się całkowicie. Czyżby miał nadzieje na awans na stolicę arcybiskupią? Zmarł jednak
już w 1482/3 r.21
Nie ma wątpliwości, że Krzesław stan duchowny traktował jako pomoc
do osiągnięcia kariery politycznej. Może już wówczas myślał o jakimś biskupstwie. Takie aspiracje wówczas były na porządku dziennym. Kancelaria zaś
królewska, jak żaden inny urząd, dawała te możliwości. Starały się o pracę
w niej co wybitniejsze, zdolniejsze i ambitniejsze jednostki, często wywodzące
się spośród plebejuszy.
Urzeczywistnienie pragnień zatrudnienia w tej instytucji, która w rzeczywistości była rządem przy boku monarchy, nastąpiło w 1472 r. Nie wiemy, do
której, mniejszej czy większej, kancelarii został przyjęty. Wprawdzie najpierw
w charakterze pisarza, jednak jego awans był błyskawiczny, skoro tego jeszcze roku właśnie Krzesława Kurozwęckiego wysłał Kazimierz z poselstwem
dyplomatycznym do miasta Gdańska. Widocznie z powierzonego zadania
wywiązał się dobrze, skoro już w 1474 r. król uczynił go sekretarzem, a w dwa
lata później pierwszym sekretarzem w kancelarii, co oznaczało w praktyce, że
był pełnym zastępcą kanclerza i podkanclerzego.22
W związku z coraz większym zaangażowaniem się w pracy kancelaryjnej - zapoczątkował nawet prowadzenie nowych ksiąg metryki koronnej otrzymywał za wstawiennictwem monarchy coraz to nowe beneficja kościelne. Zdając sobie sprawę, że nie było to zgodne z prawem kościelnym,
w 1485 r. postarał się u papieża Sykstusa IV o przywilej zezwalający mu na
posiadanie kilku beneficjów.23
W swojej działalności politycznej zwracał dużą uwagę na uzdrowienie
finansów państwa. Niedoskonały był bowiem system podatkowy obowiązujący szlachtę, a ponadto wiele dóbr królewskich znalazło się w rękach prywatnych, nieraz nieprawnie. Dlatego został podjęty przez jego poprzedników
i kontynuowany przez kanclerza Krzesława ״ruch egzekucji”, aby móc rewindykować je w przyszłości.24 Był zwolennikiem umocnienia wpływów
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Polski na wschodzie wobec narastającej potęgi tureckiej i moskiewskiej.
Następnie był zdecydowanym przeciwnikiem zapędów separatystycznych
Stanów Pruskich, co ujawniło się na sejmie piotrkowskim w 1490 r. Przedstawiciele stanów Prus Królewskich chcieli, aby ich obrady odbywały się
osobno, co dawałoby pretekst do sądzenia, że Polskę z Prusami łączy jedynie osoba monarchy. Zdecydowanie przeciwko temu wystąpił kanclerz Krzesław. Nie ufał także Łukaszowi Watzenrodemu; gdy ten został wybrany na
biskupa warmińskiego, spotkał się ze sprzeciwem królewskim.25 Nie ufał
rzekomemu propolskiemu nastawieniu tego biskupa. Ogólnie w spotkaniach
z delegacjami pruskimi kanclerz wyrzucał im, że swojej tylko, a nie Rzeczypospolitej korzyści szukają.
Jednym z ważnych momentów jego kariery było związanie się z królewiczem Olbrachtem, najzdolniejszym z synów Kazimierzowych, z którym Krzesław wiązał wielkie nadzieje. Pragnął osadzić go na tronie węgierskim po
śmierci w 1490 r. króla węgierskiego Macieja Korwina. Planów tych nie udało
mu się zrealizować, ponieważ już wcześniej uzyskał poparcie inny z synów
Kazimierza Jagiellończyka, aktualnie król czeski, Władysław. Zaangażował się
jednak w walkę Olbrachta o tron węgierski, organizując fundusze. Chodziło
o pożyczkę z miasta Gdańska. Nie wchodząc w szczegóły, skończyło się tym,
że Gdańsk okazał się nieuczciwym kontrahentem. Olbracht, będący już ze
swoim wojskiem na Węgrzech, ostatecznie musiał zawrzeć w 1491 r. pokój
w Koszycach. Kanclerzowi chodziło w tych planach o stworzenie koalicji
przeciwko Turcji.
Tymczasem w 1492 r. zmarł Kazimierz Jagiellończyk i kanclerz, który
był przy jego śmierci, stał się i powiernikiem jego ostatniej woli, i wykonawcą testamentu. Wiedząc, że zmarły król dla Polski przeznaczył Olbrachta,
zaś dla Litwy Aleksandra, tak poprowadził sprawy sejmu elekcyjnego, że nie
udało się przeprowadzić elekcji księcia z mazowieckiej linii Piastów, czy też
króla Czech i Węgier - Władysława. Ostatecznie więc królem w dniu 27 VIII
1492 r. został wybrany Olbracht, który wiedząc, komu zawdzięcza zwycięstwo, potrafił niebawem się odwdzięczyć.26
Nowy monarcha miał ambitne plany i liczył na poparcie kanclerza. Dając
priorytet walce z Portą i widząc dwuznaczną politykę Stefana, hospodara
mołdawskiego, lennika Polski, ale kontaktującego się z Turcją, a nawet
z Moskwą, król Polski doprowadził do zwołania zjazdu w Lewoczy w 1494 r.,
na którym byli król Polski Olbracht, król Czech i Węgier Władysław, dwaj
królewicze, a mianowicie Zygmunt i kardynał Fryderyk. Nie było Aleksandra,
zajętego staraniem się o rękę córki cara moskiewskiego Iwana. Z dostojników
z Korony był jeszcze Andrzej Róża Boryszewski, arcybiskup lwowski.27
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Wprawdzie postanowiono tam wspólną walkę z Portą, jednakże wkrótce Władysław zawarł z nią rozejm. Ponadto król węgierski stanowczo sprzeciwił się walce ze Stefanem mołdawskim. Pewnie Olbracht nie wiedział, że
już wtedy Stefan był potajemnym hołdownikiem króla Węgier.
Na ile są prawdziwe domniemania, że w Mołdawii Polska chciała osadzić
królewicza Zygmunta, a nawet przenieść tam Krzyżaków celem obrony
wschodnich rubieży Polski, trudno powiedzieć wobec braku wystarczających
źródeł. Na pewno chodziło o ukaranie Stefana za jego wiarołomność, a także
o odzyskanie utraconych ważnych strategicznie twierdz w Kilii i Białogrodzie
nad Morzem Czarnym. W 1497 r. kanclerz, w towarzystwie Jana z Przytyku
Podlodowskiego, posłował do Stefana. Nie zapobiegło to jednak przyszłej
wojnie, zwanej mołdawską, jaką podjął jeszcze tego roku Jan Olbracht, pomimo to, że kanclerz usilnie ją odradzał. Wiemy, że ta wyprawa zakończyła się
klęską Polaków w lesie bukowińskim.28
Następstwem tej klęski było pogorszenie się stosunków monarchy ze
szlachtą, której dużo zginęło podczas wyprawy. Jednakże kanclerz dalej był
doradcą króla, zresztą całym sercem popierającym jego politykę wschodnią.
Wkrótce zaszła okoliczność, która poróżniła pomiędzy sobą kanclerza i króla. Kanclerz przeszedł na pozycje oligarchiczne i ze zwolennika silnej ręki
królewskiej stał się jego przeciwnikiem. Okazją do tego było wykrycie nadużyć brata Krzesława, podskarbiego koronnego, Piotra. Pierwszy zwrócił
uwagę na te nadużycia Maciej Drzewicki, ówczesny pierwszy sekretarz koronny. Nadużycie to polegało na tym, że chociaż próba monet bitych przez Piotra w mennicy królewskiej była dobra, to jednak z określonej ilości kruszcu
bito więcej monet, a więc miały one mniejszą wagę. Podskarbi, obawiając się
kary, jeszcze w 1498 r. uciekł do Wiednia, gdzie zresztą na początku 1499 r.
zmarł. Olbracht natomiast postępując zdecydowanie, nie tylko pozbawił go
urzędu, ale orzekł także przepadek mienia Piotra na rzecz skarbu koronnego.
Sejm w 1501 r. tę konfiskatę potwierdził29.
Ta decyzja dotknęła znanych z chciwości przedstawicieli rodu Kurozwęckich, w tym także i kanclerza, który od tej chwili zerwał współpracę
z monarchą i na jego dworze się nie pokazał. Ponieważ Olbracht zyskał sobie głównego doradcę w osobie Drzewickiego i z kanclerzem przestał się liczyć, Kurozwęckim pozostał jedynie niemy protest. Czekano na okazję.
Biskup włocławski
Powróćmy teraz do spraw kościelnych Krzesława. Oczywistym było, że
kanclerz, który był osobą duchowną, otrzyma kiedyś biskupstwo. Istniał
bowiem dawny zwyczaj wynagradzania urzędników kancelarii królewskiej
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beneficjami kościelnymi, kanclerzy zaś czyniono biskupami. Wprawdzie ta
praktyka była wbrew prawu kościelnemu, jednakże już w 1404 r. Jagiełło
uzyskał od papieża Innocentego IV bullą dyspensującą od obowiązku przestrzegania rezydencji przez pracowników kancelarii królewskiej.
Wspomniano już, że brano poprzednio pod uwagę osobę kanclerza na biskupstwo warmińskie, ale ponieważ Jan Olbracht zaakceptował Łukasza Watzenrodego, teraz, wykorzystując wakans stolicy biskupiej we Włocławku po
śmierci Piotra z Bnina Muszyńskiego, zmarłego w Raciążku 7 III 1494 r., postanowił posłać tam Krzesława.30
Kapituła katedralna, która przejmowała w takiej sytuacji opiekę nad diecezją, po pogrzebie (25 marca) biskupa Piotra zebrała się w dniu następnym
i wybrała wikariusza kapitulnego, którym został Jan z Łukowa, kanonik włocławski i archidiakon gnieźnieński oraz kanclerz poznański. Na wspomnianym
posiedzeniu był obecny kanonik Stanisław Gruszczyński, prawdopodobnie
synowiec arcybiskupa Jana Gruszczyńskiego, a więc krewny kanclerza, mogący coś wiedzieć o planach królewskich.
Zwyczajem ówczesnym kapituła, poprzez wybranych: scholastyka Wojciecha Górskiego i kanonika Jana Łąkę powiadomiła króla o wakansie oraz
że w dniu 1 czerwca przystąpi do wyboru nowego biskupa włocławskiego.
Rozmów przedstawicieli kapituły z monarchą nie znamy, jednak wiadomo
było, że decydujący głos będzie należał do niego. Toteż gdy w dniu 1 czerwca nie zjawili się wysłannicy do króla, odroczono wybór na dzień następny.
Kapituła, wysłuchawszy tego, z czym powrócili wysłannicy do króla, ״per
viam inspirationis”, jak wówczas mówiono, wybrali biskupem Krzesława
Kurozwęckiego.
Zgodnie ze zwyczajem, w dniu następnym obecny wikariusz kapitulny
Jan z Łukowa, scholastyk Wojciech Górski i wspomniany kanonik Stanisław
Gruszczyński udali się do elekta z prośbą o przyjęcie wyboru.31 Celem zaś
uzyskania instytucji kanonicznej, należało się odnieść do Stolicy Apostołskiej. List królewski w tej sprawie zawiózł do papieża Aleksandra VI sekretarz królewski Jan Łaski.32 Sam kanclerz od tej chwili podpisywał się jako
 ״elekt włocławski”.33
Jan Łaski załatwił wszystko pozytywnie i otrzymał pismo datowane
w kancelarii papieskiej dnia 10 XI 1494 r. informujące, że papież podniósł do
godności biskupa włocławskiego Krzesława Kurozwęckiego. Przy tej okazji
postanowił, że dochody z dotychczasowych beneficjów trzymanych przez
Krzesława przejdą na rzecz Jana, biskupa aleksandryjskiego, aktualnego kardynała tytułu św. Nereusza i Achilla, audytora Roty Rzymskiej.34 Jednak
papieżowi nie udało się wprowadzić swojego kandydata w te dobra.
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Bulla papieska prekonizująca nowego biskupa nosi datę 1 IX 1494 r. Kiedy nadeszła do rąk nominata, ten wysłał do Włocławka swojego prokuratora,
Pawła z Łobżenicy, proboszcza z Wągrowca i altarzystę gnieźnieńskiego, aby
w jego imieniu przejął diecezję i data 15 XI 1494 r. uważana jest za początek
rządów nowego biskupa, czyli tzw. ״institutio corporalis”. Od tej chwili sam
Krzesław podpisywał się jako  ״elekt zatwierdzony”.35
Nie mamy wiadomości, gdzie i z czyich rąk przyjął Krzesław sakrę biskupią. Uprawnionym do tego był metropolita gnieźnieński, kardynał Fryderyk
Jagiellończyk. Uroczysty ingres do katedry odbył Krzesław 5 I 1495 r. i wtedy złożył wobec kapituły prawem przepisaną przysięgę.36
Osiągnięcie przez Krzesława biskupstwa włocławskiego było dużym
awansem, ponieważ zajmowało ono wówczas wysokie, bo trzecie miejsce
pośród wszystkich polskich biskupstw, z należytym uposażeniem, które
obejmowało liczne majątki, rozsiane od Pomorza, przez Kujawy, po Małopolskę.
Jeżeli normalnym było, że biskupi zazwyczaj nie rezydowali w swojej
diecezji, to na korzyść nowego biskupa powiedzieć trzeba, że starał się
w swojej diecezji bywać jak najczęściej. Przez cały bowiem rok 1495 nie ma
śladów działalności biskupa kanclerza w kancelarii królewskiej. Widocznie
ten czas przeznaczył na dokładniejsze poznanie swojej diecezji. Miejscami,
gdzie najczęściej zatrzymywał się poza Włocławkiem, był Lubotyń, Chełmce,
na Pomorzu natomiast Subkowy. Poza diecezją miał rezydencję w Wolborzu, wprawdzie w dobrach włocławskich biskupów, ale na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej.37
Przychodząc do diecezji włocławskiej Krzesław zastał tu biskupa sufragana Jakuba, tytularnego biskupa margarytańskiego, który pełnił te obowiązki
także w sąsiedniej diecezji płockiej. Zmarł około 1497 r. Nie ma śladów
żadnej jego działalności i prawdopodobnie przez cały czas biskup obywał się
bez pomocnika. Miał jednak swoje plany stałego rozwiązania tego próbiemu. Pragnął związać urząd biskupa pomocniczego z każdorazowym opatem
cystersów z Koronowa i powziął odpowiednie starania zarówno u władz
zakonnych w Citeau we Francji, jak i w Rzymie. Zdołał otrzymać dodatkowo na utrzymanie sufragana parafię w Kowalu, będącą patronatu królewskiego. Należy sądzić, że zdołałby sprawę doprowadzić do końca, jednak niespodziana śmierć stanęła temu na przeszkodzie.38
W podziale administracyjnym diecezji nie zaszły za tego ordynariusza
żadne zmiany i diecezja dzieliła się na trzy archidiakonaty: włocławski i kruszwieki na Kujawach i archidiakonat pomorski. Jednakże musiał zwrócić uwagę,
że owi archidiakoni, wprawdzie już wówczas pozbawieni wielu uprawnień
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administracyjnych, ale ciągle wizytujący parafie, nie zawsze byli należycie do
tego przygotowani, dlatego postarał się u Stolicy Apostolskiej o dokument,
który postanawiał, że archidiakonami w diecezji włocławskiej mogą zostać
osoby posiadające doktorat z prawa lub teologii.39
W bezpośrednim administrowaniu diecezją wspomagali go naznaczeni
przezeń urzędnicy, a mianowicie vicarius in spiritualibus, czyli dzisiejszy
wikariusz generalny dla spraw administracyjnych, i oficjał dla spraw sądowych. Zwyczajowo oba te urzędy sprawowała jedna osoba, z pomocą innych
urzędników. Nazywano ten urząd konsystorzem. Z powodu rozległości diecezji, dla pomorskiej części diecezji ustanowiono osobny konsystorz, także
z pełnią władzy, czyli generalny. Ci urzędnicy stanowili tzw. kurię zadworną biskupa, dla spraw czysto kościelnych. Jednym z nich był Jan Łaski, który
przyszedł z Krzesławem do Włocławka i był nie tyle już sługą i współpracownikiem, co przyjacielem i powiernikiem.
Na terenie diecezji były dwie kapituły. Najważniejsza była katedralna,
która - podczas częstych nieobecności biskupów na miejscu, a także częstych
zmian na stolicy włocławskiej - nabierała szczególnego znaczenia. Jako instytucja stale rezydująca na miejscu, stała na straży dobra diecezjalnego, gdy
zmieniali się biskupi przechodzący do Krakowa czy Gniezna, albo też przed
zachłanną często rodziną, gdy biskup umierał.40 Drugą była kapituła kolegiacka w Kruszwicy.
Wbrew mniemaniu, że będąc zajętym prowadzeniem działalności politycznej, nie będzie miał czasu dla diecezji, okazało się, że biskup Krzesław
poświęcał jej wiele uwagi. Akta działalności tego biskupa świadczą, że interesował się duszpasterstwem i problemami, jakie stąd się rodziły, częstokroć osobiście rozsądzając wiele spraw.41
Problemy nurtujące diecezję i jej potrzeby poznawał zapewne ze sprawozdań wizytacyjnych archidiakonów. Wiedział, że wiele było do zrobienia
w pomorskiej części diecezji, która powróciła w granice polityczne Polski
dopiero po pokoju toruńskim 1466 r. Na Kujawach problemem były resztki
husytyzmu. Pomocą w rozwiązaniu problemów były synody. Wprawdzie posiadamy fragmentaryczne wzmianki o trzech tylko synodach odbytych przez
tego biskupa, ale prawdopodobnie było ich więcej.
Pomorską częścią swojej diecezji Krzesław interesował się szczególnie
i poświęcił dla niej dłuższy pobyt od 27 listopada 1496 r., pozostając tam
przynajmniej przez dwa miesiące. W tym też czasie zwołał synod do Subkowych, miejsca swojej rezydencji, na dni od 15 do 17 stycznia 1497 r. Pozwoliło mu to zapoznać się z problemami i dać przepisy synodalne mające
naprawić niedociągnięcia czy nadużycia. Wprawdzie przez niedbalstwo pi
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sarza prowadzącego księgę wpisów, statutów tego synodu nie wpisano, ale
ich treści możemy się domyślać, gdy zapoznamy się z sądem synodalnym
odbytym na Pomorzu, ujawniającym wiele braków wśród duchowieństwa.42
Wynika z tego, że głównym problemem była karność kościelna.
Duchowieństwo tejże diecezji nie było jednak zbytnio uległe swojemu
biskupowi. Gdy zapowiedziano, że biskup postara się o wydanie nowego
brewiarza dla diecezji włocławskiej, co zresztą zrealizował w 1502 r., duchowni z Gdańska już w 1498 r. postarali się o induit papieża Aleksandra
VI zezwalający na używania brewiarza krzyżackiego.43
Dla kujawskiej części diecezji mamy dwie wiadomości o synodach tego
biskupa, a mianowicie w Bydgoszczy w 1497 r. na świętego Mateusza (21 IX)
i we Włocławku w 1499 r., na święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W tej
części diecezji poważnym problemem była wciąż modna, i to przeważnie
wśród duchownych, herezja husytyzmu. Biskup Kurozwęcki postanowił temu
zaradzić. Dla przezwyciężenia tego błędu powołał pobożne stowarzyszenie
pod nazwą  ״Filadelfia”. Celem jego było niesienie sobie pomocy w duchu
miłości braterskiej. Wzajemna modlitwa za siebie, upominanie, gdy widzi się
błądzenie brata, a dopiero w ostateczności doniesienie, komu trzeba. Pierwszy
do tego stowarzyszenia w 1502 r. zapisał się sam biskup. Należeli do tej organizacji tak duchowni, jak i świeccy.44
Biskup ten należał do nielicznej chyba wówczas grupy biskupów, którzy
bądź to osobiście, bądź przez swoich zaufanych śledzili życie, obyczaje, a także
i sposób sprawowania liturgii przez duchowieństwo. Widział też stan nabożeństw
w katedrze i omawiał to z kapitułą. Uznając, że ważne jest głoszenie tam kazań,
ustanowił urząd kanonika kaznodziei, którym mógł zostać jedynie odpowiednio
przygotowany kapłan. Oddano mu ostatnią, 19 stallę w katedrze i takież miejsce
w kapitularzu. Ponadto jako dochód miał też parafię w Wieńcu.45
Dla kapituły zapisał się opracowaniem od nowa jej statutów. Poszczególne przepisy, jakimi się rządziła ta korporacja, były rozrzucone po różnych
księgach. W 1499 r. powstała myśl zebrania ich w całość. Nowa kodyfikacja
była zdaje się w głównej mierze dziełem dziekana kapituły Jana Łaskiego
i kanonika Krystyna z Bowentowa. W 1500 r. Krzesław Kurozwęcki zatwierdził nowe statuty kapituły.46 Kapituła zawdzięczała mu też ostateczne
załatwienie sprawy prepozytury św. Michała na zamku krakowskim, która
z nadania księżnej Judyty należała do uposażenia biskupów włocławskich. Ci
oddali ją kapitule, jednak z powodu uporu duchowieństwa krakowskiego ta nie
była w stanie wejść w jej posiadanie. Za sprawą biskupa Krzesława, król Aleksander, w zamian za tę prepozyturę, dał kapitule parafię w Gąbinie, co było dla
niej korzystne.47
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Jest rzeczą pewną, że bp Krzesław pamiętał o samej katedrze, która budowana w pośpiechu z powodu zagrożenia ze strony Krzyżaków - wymagała jeszcze wiele pracy. Szczegółów nie znamy, ale wiadomo, że sprowadzał potrzebny materiał z Gdańska, jak chociażby około 30.000 dachówek
i 20 beczek zaprawy murarskiej.48
Interesował się liturgią sprawowaną w katedrze i sprawił kosztowny pontyfikał. Wprowadził zwyczaj sprawowania mszy o Trójcy Świętej, dając
uposażenie dla wikariuszy, którzy będą ją odprawiać.49
Zwracał uwagę zarówno na nabożeństwa w samej katedrze, jak i na sposób sprawowania liturgii w diecezji. Celem jej ujednolicenia, postarał się
o wydanie brewiarza dla całej diecezji, noszącego tytuł Viaticum Vladislaviense, a opracowanego zapewne było kogoś spośród członków kapituły włocławskiej. Wydrukowany on został w 1502 r. w Norymberdze w drukami
Jerzego Stuchsa. Za tego biskupa w Gdańsku wydany został rytuał, zwany
Agendą Gdańską albo Wileńską, z racji redakcji przez niejakiego Marcina,
kanonika wileńskiego, ale zapewne było to za wiedzą biskupa miejsce drukowania i pewnie na terenie diecezji był także w użyciu.50
Schyłek życia
W ostatnim okresie życia Krzesława nastąpiła zmiana w stosunku do króla
Jana Olbrachta, a poszło o jego brata, o czym wspomniano wyżej. Kiedy Jan
Olbracht zmarł niespodziewanie w Toruniu 17 VI 1501 r., kanclerz powrócił
do sprawowania swojego urzędu i zrozumiał, że nadeszła godzina odrobienia
strat poniesionych przez ród w wyniku konfiskaty dóbr Piotra.51
Wespół z bratem królewskim, kardynałem Fryderykiem, interreksem,
przygotował pogrzeb. Ważniejsze jednak było przeprowadzenie elekcji nowego monarchy. Zanim jednak do tego przyszło, okazało się, że skarb królewski
był pusty. Pewnie chcąc się zemścić na Drzewickim, podkanclerzym i szafarzu dochodów królewskich, za to, że wskazał on na błędy Piotra, posądzono go
o malwersację. Oczywistym jednak było, że Olbracht wydał pieniądze na
wyprawę wołoską. W winę Drzewickiego sam Krzesław pewnie nie wierzył.
Toteż uwięzienie Drzewickiego było krótkotrwałe, chodziło bowiem tylko
0 to, żeby podkanclerzy nie psuł planów interreksa i kanclerza.52
Wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że Jagiellonowie nie wypuszczą
korony ze swojej ręki. W grę wchodził Aleksander, chociaż brano pod uwagę
1 najmłodszego - Zygmunta. Jednakże Fryderyk słusznie wnioskował, że
Aleksander, będący już wielkim księciem litewskim, będzie większość czasu spędzał na Litwie w obronie przed ekspansją cara moskiewskiego, stąd
rządy w Koronie będzie sprawował on jako interrex.
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Celem zyskania sobie przychylności Aleksandra, Krzesław i jego brat
Mikołaj udzielili znacznej pożyczki, aby zaradzić potrzebom finansowym
w czasie bezkrólewia. Jednak deklarując poparcie dla Aleksandra, zastrzeżono, żeby cofnięto konfiskatę dóbr Piotra, co też nastąpiło jeszcze w czasie
bezkrólewia, gdy prymas i senatorowie na sejmie piotrkowskim w 1501 r.
zwrócili natychmiast zabrane dobra, w tym zamek i miasto Kurozwęki, na
czym im najbardziej zależało. Aleksander wiedział, komu zawdzięcza koronę,
i dlatego zatwierdził zwrot konfiskaty.
Jako polityk, kanclerz zdawał sobie sprawę z największego zagrożenia ze
strony Moskwy i dlatego popierał Aleksandra. Jednakże chcąc się zabezpieczyć na przyszłość przed przewagą monarchy, sformułował, wespół z innymi
możnowładcami, słynne ustawy mielnickie, ograniczające władzę monarchy
na rzecz Rady Królewskiej.53
Może i dalsza jego działalność byłaby na korzyść polityki Aleksandra,
a mianowicie skutecznego przeciwstawienia się rosnącej potędze moskiewskiej, gdyby niespodziewana śmierć kanclerza nie stanęła na przeszkodzie.
Tak się złożyło, że w dniu pogrzebu kardynała prymasa, arcybiskupa gnieźnieńskiego i biskupa krakowskiego, w dniu 5 IV 1503 r. zmarł Krzesław
Kurozwęcki w swojej rezydencji w Wolborzu.54
Wydaje się, że jego samego śmierć nie zaskoczyła, ponieważ miał testament i upatrzoną osobę jako wykonawcę. Był nią Jan Łaski, jego uczeń i wychowanek; miał on sporo kłopotów z rodziną, która po śmierci, jak to potem
napisano, ״rozdrapała pozostałość po stryju” zanim jeszcze został pochowany
w katedrze włocławskiej dnia 27 IV 1503 r.55
Zmarły biskup pozostawił spore zapisy na katedrę i nabożeństwa w niej.
Zdołał załatwić, że wikariusze katedralni otrzymali na swoje uposażenie także parafię w Gostyninie. Powiększył uposażenie ołtarza Najświętszego
Sakramentu (widocznie miał to nabożeństwo w szczególnej cenie). Nie zapomniał też o zapisie na sprawy wagi państwowej, a mianowicie, dla zabezpieczenia się od wschodu, wiele kosztowności zapisał na odnowienie twierdzy kamienieckiej.56
Wszelkie nieuregulowane sprawy, jakie mogły pomimo wszystko pozostać, załatwiał sumienny wykonawca testamentu, który też wystawił, już jako
arcybiskup gnieźnieński, epitafium w katedrze - z czerwonego marmuru
z napisem: IOANNES DE LASCO ARCHI(EPISCO)PVS GNESNEN(SIS)
ALVMNVS SVO PATRONO CRESLAO DE CVROSVANKI E(PISCO)PO
WLAD(ISLAVIENSI) CAPVLV(M) CONDIT VITA FVNCTO WOLBO(RIAE), ANNO M 5 03 APRILIS V.57
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Krzesław z Kurozwęk był osobowością złożoną. Dobre cechy, jakie ujawniały się w działalności tak kościelnej, jak i państwowej, sąsiadowały z wadami rodu, z którego się wywodził. Jednakże starał się eliminować ewentualny
wpływ najbliższej rodziny na jego posunięcia, co w dobie rozwijającego się
już nepotyzmu, zasługuje na pozytywną ocenę.
0 jego życiu prywatnym niewiele można powiedzieć. Jednak z faktu
pielgrzymki jubileuszowej do Rzymu, pielgrzymki do Ziemi Świętej, czy
wreszcie z tego, że pomimo stosunkowo młodego wieku miał przygotowany testament, wnioskować można o znacznym urobieniu wewnętrznym.
W sumie była to pewnie osobowość nieco rozdarta. Sumienny pracownik
państwowy i pasterz diecezji, w pewnych przypadkach był podatny na wpływ
rodziny. Szczerze zainteresowany powodzeniem instytucji, której przewodniczył, chociaż często okoliczności niweczyły jego plany.
Można jednak oświadczyć bez wątpienia, że jego ideę przejął uczeń
i przyjaciel, Jan Łaski, który w swojej działalności w znacznej mierze realizował plany kanclerza Kurozwęckiego.
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