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450 lat temu
19 stycznia 

1568 r. książę cie-
szyński Wacław 
III Adam wydał 
rozporządzenie 
regulujące we-
wnętrzne życie 
kościoła ewan-
gelickiego, tzw. 
Porządek kościel-
ny , tym samym 
usystematyzo -
wał i ugruntował 
w p ro w a d za n ą 
wcześniej reformację w Księstwie Cieszyńskim. 
Dokument ten dotychczas nieznany, odnalezio-
ny został przez wybitnego cieszyńskiego biblio-
fila Jana Wantułę z Ustronia podczas porządko-
wania Biblioteki im. Tschammera. Jego rękopis 
wszyty był wraz z rękopiśmiennymi modlitwa-
mi i różnymi notatkami do niemieckiej agen-
dy wydrukowanej w Norymberdze w 1569 r.  
W 1935 r. syn Jana Wantuły, późniejszy Biskup  
Kościoła E-A, obronił pracę doktorską na ten 
temat („Porządek kościelny Wacława Adama. 
Początki organizacji Kościoła Ewangelickiego 
na Śląsku Cieszyńskim”). Dzięki temu poznać 
możemy szczegóły tego interesującego histo-
rycznego dla nas dokumentu. Ogólnie powie-
dzieć można, że regulował on liturgiczne życie 
Kościoła luterańskiego w Księstwie. Już książę 
cieszyński Kazimierz II (†1528) oraz jego syn 
Wacław II (†1524), choć z urzędu nie uzna-

Czasy ludzie wydarzenia
li Reformacji w swym księstwie, także jej się 
nie sprzeciwiali, a o tym pierwszym pisze się, 
że „był luterskiego ducha”. Wdowa po księciu 
Wacławie II, księżniczka Anna – margrabian-
ka brandenburska z Ansbach (†1539), wyszła 
po raz drugi za mąż za magnata morawskie-
go Jana z Pernsteinu – gorącego zwolennika 
Reformacji. W tym duchu wychowywany był 
książę Wacław III Adam, który z chwilą uzy-
skania pełnoletniości w 1540 r. objął rządy w 
księstwie, oficjalnie przeszedł na luteranizm  
i tym samym z jego polecenia dziekan cieszyń-
ski Jan wprowadził w cieszyńskich kościołach 
– jako obowiązujące – wyznanie augsburskie. 
Była to jednak formalność, gdyż ludność księ-
stwa nie tylko w miastach, ale także na wsi, już 
wcześniej porzuciła katolicyzm i uczestniczyła 
w nabożeństwach luterańskich. Przedmiotowy 
dokument składał się z 9 artykułów, które do-
tyczyły następujących spraw:

1) O sakramencie chrztu
2) O spowiedzi
3) O sakramencie Wieczerzy Pańskiej
4) O zaklinaniu czyli święceniu
5) Zapowiedzi, ślub, wywód
6) O świętach
7) Reforma mszy
8) Porządek i skład nabożeństwa
9) O pogrzebie
Kolejną regulację wydała 20 kwietnia 1584 

r., po śmierci księcia (1579), jego druga żona 
Katarzyna Sydonia, uzupełniając dokument  
z 1568 r. o Porządek szkolny. Księżna bowiem 
sprawowała rządy w księstwie w imieniu ma-
łoletniego syna Adama Wacława (ur. 1574).

400 lat temu
21 stycznia 1618 r. zmarł w Łaszczowie 

(dawne woj. bełskie) ks. Krzysztof Kraiński 
duchowny reformowany, superintendent (bi-
skup) jednoty małopolskiej, autor słynnej 
dwutomowej postylli, wcześniej duszpasterz 
zboru w Lublinie, Opolu Lubelskim i Łaszczo-
wie.  Urodził się prawdopodobnie w 1556 r.  
w majątku Leszczowate, w powiecie bieszczadz-
kim. Był synem Andrzeja herbu Jelita, dzie-



39

Z życia i wiary

Informator Parafialny nr 89www.parafiajaworze.pl

dzica wsi Leszczowate i matki z domu Młod-
kowskiej. Zdobył szeroką edukację, zwłaszcza 
teologiczną. Swą działalność rozpoczął jako 
kaznodzieja zboru kalwińskiego w Lublinie, 
powołany na ten urząd w roku 1584. Uczestni-
czył w zjazdach i synodach zboru małopolskie-
go, po raz pierwszy na synodzie lubelskim 14 
lipca 1594 r. Został wówczas wybrany delega-
tem na synod generalny do Torunia, w którym 
uczestniczył od 21 do 27 sierpnia 1595 r. Brał 
także udział w synodzie lubelskim 17 czerwca 
1596 r. Uchwałą synodu bełżyckiego z 15 paź-
dziernika 1596 r. został przeniesiony do Opola 
Lubelskiego, gdzie osiadł dopiero po synodzie 
lubelskim w 1598 r. Na synodzie w Ożarowie, 
we wrześniu 1598 r. został wybrany superin-
tendentem generalnym małopolskich zborów 
reformowanych. Funkcję tę zgodnie z kanona-
mi sprawował do 1600 r., gdy ustąpił, zadowa-
lając się funkcją konseniora lubelskiego, którą 
sprawował do 1603 r. Następnie przesiedlił się 

do Łaszczowa w powiecie tomaszowskim, po-
łożonego bliżej swej posiadłości Hermanowice 
w powiecie przemyskim, powiększonej w roku 
1604 przez przyłączenie wsi Małkowice. 31 
maja 1603 roku, na synodzie lubelskim, złożył 
rezygnację z urzędu konseniora, motywując ją 
chęcią poświęcenia się pracy pisarskiej. Jednak 
już po kilku miesiącach (1604) wybrano go se-
niorem dystryktów: bełskiego, wołyńskiego  
i kijowskiego. Uczestniczył m.in. w konwokacji 
generalnej w Bełżycach (1613), przewodniczył 
synodowi generalnemu w Bełżycach (wrzesień 
1616) oraz brał udział w synodzie prowincjo-
nalnym w 1617 r. Popierał tolerancję religijną 
z luteranami i braćmi czeskimi, wrogo odnosił 
się do jezuitów i arian. Krytykował m.in. je-
zuitów, w jego Postylli czytamy, że krzewią oni 
swą naukę „z musu i przez gwałt, do niej bo-
wiem ludzi jednych obietnicą i upominkami 
wabią, drugich mieczem i ogniem przymuszają 
czego pełno we Włoszech, Hiszpanijej i na No-
wym Świecie”

Pierwszym dziełem Kraińskiego był Kate-
chizm z pieśniami. Pierwsze wydanie ukazało 
się w 1596 r., kolejne pod tytułem „Katechizm 
z naukami, z pieśniami, y z modlitwami, Ko-
ścioła powszechnego Apostolskiego [...]” wie-
lokrotnie wznawiany w 1599, 1603, 1609 i 1624 
roku. Jednak największym utworem Kraiń-
skiego była „Postylla kościoła powszechnego 
apostolskiego słowem bożym ugruntowana 
na Jezusie Chrystusie”. Czytywano ją wszędzie, 
gdyż „broniła ona genewskiego dogmatu prze-
ciw arianom, nie bawiła słuchaczy fraszkami, 
miała coś z czystości języka i naiwnej prostoty 
pierwszych lat reformacji.”

550 lat temu
3 lutego 1468 r.  

w Moguncji zmarł Jan 
Gutenberg (Johannes 
Gensdleisch zur La-
den zum Gutenberg). 
niemiecki rzemieślnik, 
złotnik i drukarz, twór-
ca pierwszej przemy-
słowej metody druku 
na świecie. Urodził się  
w Moguncji oko-
ło 1399 roku, jako 
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syn patrycjusza. Gutenberg opuścił Moguncję, 
wskutek gorącej walki w mieście miedzy patry-
cjatem a cechami. Swoją działalność rozwinął w 
Strasburgu, gdzie przebywał między 1434 a 1444 
r. Zawodowo zajmował się grawerowaniem w 
metalu, odlewnictwem i polerowaniem szlachet-
nych kamieni, produkcją lusterek i złotnictwem.  
W 1438 roku zawiązał spółkę, której działalność 
utrzymywał w ścisłej tajemnicy a jej istotą 
było eksperymentowanie z wynalazkiem ru-
chomych czcionek i prasą drukarską. Przyjmuje 
się, że ruchomą czcionkę wynalazł Gutenberg 
w Strasburgu w 1440 r. Następne lata spędził 
na żmudnym doskonaleniu sztuki typogra-
ficznej. Ruchome czcionki były tylko jednym  
z elementów wynalazku druku. Należało jesz-
cze rozwiązać techniczne problemy związane 
z użyciem patryc, matryc, czcionek, prasy dru-
karskiej, farby drukarskiej itd. Po powrocie do 
Moguncji w 1448 r. Jan Gutenberg zaczął wyda-
wać swe pierwsze niewielkie druki, doskonaląc 
swe umiejętności edytorskie. Dzięki pożyczce 
otrzymanej od finansisty Johanna Fusta mógł 
Gutenberg przystąpić do pracy nad dziełem 
swojego życia – drukiem „Biblii 42 wierszowej”. 
Jest to najsłynniejsza książka na świecie, pierw-
szy druk, uznawany również za najdoskonalsze 
dzieło sztuki typograficznej. Biblia Gutenberga 
nie posiadała karty tytułowej, ani kolofonu  
z oznaczeniem wydawcy. Nie posiada też pa-
ginacji. Oprawiona jest w dwóch tomach. Wy-
korzystano 46 tysięcy czcionek i trzy prasy dru-
karskie. Teks został złożony w dwu szpaltach 
(kolumnach) liczących po 42 wiersze. Biblia nie 
ma całostronicowych ilustracji. Domalowywa-
no po zakończeniu druku jedynie inicjały. Na-
kład Biblii 42 -wierszowej wyniósł 180 egzem-
plarzy. Część odbito na pergaminie, większość 
na papierze czerpanym. Do dziś zachowało się 
48 egzemplarzy Biblii Gutenberga. Jan Guten-
berg wydawał później zapewne i inne druki, 
jednak niestety nigdy nie podawał on swego 
nazwiska na drukowanych książkach. Zmarł  
w Moguncji i pochowany został w kościele 
franciszkanów, który w XVII wieku został ro-
zebrany i z tego powodu po grobie drukarza 
nie został żaden ślad. Wynalazek Gutenberga 
spowodował, że książki publikowano szybciej,  
w masowych nakładach, ich cena znacznie spa-
dła, przez co książki stały się powszechnie do-

stępne. Do końca XV wieku wydrukowano co 
najmniej kilkanaście milionów egzemplarzy in-
kunabułów. Sztuka drukarska dotarła za spra-
wą typografów niemieckich dosyć szybko do 
Polski, bo już w 1473 w Krakowie drukował  Ka-
sper Straube. Wyprzedziliśmy pod tym wzglę-
dem wiele krajów europejskich m.in. Anglię. 
Metalowa ruchoma czcionka Gutenberga była 
stosowana w drukarstwie aż do lat 90-tych XX 
wieku, kiedy to została ostatecznie wyparta 
przez skład komputerowy. 

100 lat temu
10 lutego 1918 r. zmarł dr Józef August Wolf, 

współwłaściciel firmy wydawniczej Gebeth-
ner i Wolf w Warszawie, wydawca i redaktor 
Tygodnika Ilustrowanego, redaktor Kuriera 
Codziennego, wraz z wspólnikiem protektor 
wydawania Zwiastuna Ewangelicznego. Uro-
dził się w 14 marca 1862 r. jako syn Augusta 
Roberta (1833–1910), założyciela spółki „Ge-
bethner i Wolff”, księgarza i wydawcy, oraz 
Julii Augusty z Gallów. Był gruntownie wy-
kształcony – studiował najpierw na Uniwer-
sytecie Warszawskim, później w Lipsku, gdzie 
się doktoryzował, w końcu na Sorbonie. Po po-
wrocie do kraju pracował w firmie „Gebethner 
i Wolff”, po śmierci ojca został szefem spółki i 
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doprowadził ją do rozkwitu. Okazał się świet-
nym organizatorem, pełnym pomysłów, zapa-
łu i pracowitości. Jego ambicją było wydanie 
dzieł wszystkich wybitnych pisarzy polskich. 
W latach 1886–1918 redagował i wydawał „Ty-
godnik Ilustrowany”, gdzie starał się promo-
wać młodych pisarzy i grafików. W latach 1911–
1918 był prezesem Związku Księgarzy Polskich. 
Ożenił się z Anną Wiktorią z Siekluckich (zm. 
1960), autorką nowel i opowiadań, działaczką 
społeczną. W swoim mieszkaniu (początkowo 
przy ul. Krakowskie Przedmieście 30, a od 1905 
r. przy ul. Zgody 12) razem z żoną prowadził sa-
lon literacki, którego gośćmi bywali znani pi-
sarze, muzycy, śpiewacy. Spoczął na cmentarzu 
Ewangelicko-Augsburskim. 

Grób wydawców Augusta Roberta Wolffa  
i Józefa Agusta Wolffa na cmentarzu ewange-
licko-augsburskim w Warszawie

[Na podstawie: Eugeniusz Szulc, Cmentarz 
Ewangelicko-Augsburski w Warszawie, War-
szawa 1989]

75 lat temu
26 lutego 1943 

r. zginął w obozie 
koncentracyjnym  
w Majdanku ks. 
Józef Nierostek. 
Urodził się w 1901 
roku w Suchej Śred-
niej, ukończył pol-
skie gimnazjum 
w Cieszynie. Jako 
os iemnasto la tek 
walczył z czeskimi 
najeźdźcami. Or-
dynowany w 1925 
roku, był wikariu-
szem w Trzyńcu, później od 1927 r. drugim pa-
storem w Cieszynie. Był twórcą Kół Związku 
Polskiej Młodzieży Ewangelickiej w RP Pełnił 
też funkcję prezesa Zarządu Głównego Związ-
ku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej RP. Był 
założycielem organu ZPME Głos Młodzieży 
Ewangelickiej oraz redaktorem Posła Ewange-
lickiego. Ks. Józef Nierostek przewodził środo-
wisku cieszyńskich przyjaciół harcerstwa obok 
nauczyciela gimnazjalnego Wacława Bandury. 
Wspólnie podjęli inicjatywę wybudowania  

w Cieszynie Domu Harcerskiego. Prace rozpo-
częły się w 1936 r., przy czym większość prostych 
robót wykonywali we własnym zakresie har-
cerze i harcerki. Kiedy w trakcie trwania budo-
wy Wacława Bandurę przeniesiono służbowo 
do Płocka, wtedy siłą motoryczną inicjatywy 
został ks. Józef Nierostek. Wielkim entuzja-
stą inwestycji był także phm. Witold Reger -  
w latach 1937-1938 komendant Hufca Męskiego. 
Nie znamy do tej pory kosztów nabycia parceli  
i budowy Domu Harcerskiego. Jego uroczyste 
przekazanie do użytku nastąpiło w niedzielę 
14 maja 1939 r. w obecności honorowego prze-
wodniczącego ZHP dr Michała Grażyńskiego 
- wojewody śląsko-dąbrowskiego. Niestety,  
w pierwszych dniach okupacji ks. Józef Niero-
stek został aresztowany w Cieszynie. Po uwol-
nieniu z więzienia przeniósł się do Kielc, gdzie 
pracował jako urzędnik w spółdzielni „Spo-
łem”. Udzieliwszy pomocy konfidentowi, który 
podawał się za zbiegłego z Oświęcimia więź-
nia, został przez tegoż wydany gestapo i od 
razu przewieziony do obozu koncentracyjnego 
w Majdanku, gdzie zginał. 

450 lat temu
27 lutego 1568 r zmarł Stanisław Ostroróg 

herbu Nałęcz, kasztelan międzyrzecki, działacz 
reformacji luterańskiej w Wielkopolsce. Uro-
dził się w 1519 r. jako syn Wacława kasztela-
na kaliskiego i Urszuli z Kutna Potockiej. Po 
śmierci ojca pozostawał pod opieką krewnych: 
Jerzego, Stanisława i Marcina Ostrorogów 
lwowskich. Nie wiadomo, gdzie Stanisław 
pobierał naukę. Prawdopodobnie w Lipsku.  
W 1548 r. był sekretarzem królewskim i posło-
wał do cesarza, odwożąc mu insygnia Złote-
go Runa po zmar-
łym Zygmuncie I, 
za co dostał staro-
stwo kościańskie. 
W 1552 r. otrzymał 
kasztelanię mię-
dzyrzecką i staro-
stwo zamechskie  
w ziemi przemy-
skiej. Nawiązał 
bliskie stosun-
ki z księciem Al-
brechtem, któ-
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ry w 1554 r. zabiegał dla niego  
o starostwo malborskie. Już w 1555 r. utrzymy-
wał luterańskiego duchownego w Grodzisku,  
w tym samym roku uczestniczył w pierwszym 
ewangelickim synodzie w Poznaniu. W maju 
1556 r. protestował wobec starosty general-
nego przeciw królewskim mandatom antyre-
formacyjnym. Mimo zabiegów Jana Łaskiego 
nie zdecydował się na połączenie z reformo-
wanymi małopolskimi i we wrześniu 1558 r. 
organizował synod w Poznaniu, na którym 
postanowiono pozostać przy wyznaniu augs-
burskim. W maju 1559 r. w Królewcu naradzał 
się z księciem Albrechtem nad projektem zwo-
łania wspólnego synodu luteranów polskich  
i pruskich. 

W sprawach politycznych był stronnikiem 
Hohenzollernów. Jego poparcia szukał elektor 
brandenburski, zabiegając w 1558 r. o następ-
stwo tronu polskiego dla swojego syna Zyg-
munta. W 1565 r. od króla dostał starostwo 
chełmskie za to, że pożyczył królowi na wojnę 
inflancką 22 tys. zł. Był właścicielem Grodziska, 
z którego zrobił niekoronowaną stolicę wielko-
polskiego luteranizmu, połowy Międzycho-
du, od 1556 r. posiadał Chocz i ponad 20 wsi 
w Wielkopolsce, Kryłów i kilka wsi w ziemi 
Chełmskiej. W Grodzisku Stanisław Ostroróg 
osiedlił wielu luteranów. Do Grodziska przy-
bywali także Bracia Czescy i hugenoci z Europy 
Zachodniej. Osiedlali się rzemieślnicy, głównie 
płóciennicy oraz piwowarzy. Nie brakowało 
także uczonych i ludzi pióra. W 1563 roku Sta-
nisław Ostroróg oddał kościół parafialny pro-
testantom, założył też w mieście szkołę, do któ-
rej zaprosił znakomitego wykładowcę, Erazma 
Glicznera, jednego z czołowych w Polsce orę-
downików nowego sposobu myślenia. Przeby-
wał w mieście w latach 1569-1589, pozostawia-
jąc po sobie znaczny dorobek twórczy. W latach 
1579-1581 druki dysydenckie wydawał w swej 
drukarni Melchior Nering. Miasto stało się jed-
nym z ważniejszych ośrodków myśli reforma-
torskiej w Wielkopolsce. Pod koniec XVI wieku 
Grodzisk liczył już około 1160 mieszkańców. 
Syn Stanisława Ostroroga - Jan (1565-1622), bę-
dąc człowiekiem gruntownie wykształconym, 
przyczynił się do rozwoju miasta, stwarzając 
dogodne warunki poprzez wytyczenie nowe-
go miasta, którego obszar składał się z dwóch 

części: nowego rynku w kształcie wydłużone-
go prostokąta oraz długiej ulicy łączącej go ze 
starym rynkiem. Oba ośrodki miejskie pozo-
stawały jednak nadal jednolitą całością gospo-
darcza i administracyjną.

Z małżeństwa zawartego w 1544 r. z Zofią Tę-
czyńską, miał syna Jana – wojewodę poznań-
skiego. 

450 lat temu
20 marca 1568 r. 

zmarł w Tapiewie 
(obecnie Gwar-
diejsk w obwodzie 
kaliningradzkim) 
książę Albrecht 
Hohenzollern (Al-
brecht von Bran-
denburg-Ansbach), 
ostatni wielki mistrz 
zakonu krzyżackie-
go przed sekulary-
zacją, od 10 kwiet-
nia 1525 r. książę 
Prus Książęcych. 
Urodził się 17 maja 
1490 w Ansbach 
na terenie Frankonii. Był synem Fryderyka 
Hohenzollerna i Zofii Jagielonki – córki Kazi-
mierza Jagiellończyka, czyli siostrzeńcem Zyg-
munta Starego. Albrecht jako rycerz zakon-
ny występował pod imieniem Albrecht von 
Brandenburg-Ansbach. Wybrany został na 
urząd wielkiego mistrza przy poparciu cesarza 
Maksymiliana I. W czasie pełnienia funkcji 
wielkiego mistrza zlikwidował urzędy wiel-
kiego szpitalnika i wielkiego szafarza, które 
setki lat istniały w ramach zakonu. Na terenie 
Prus Krzyżackich postępował proces laicyzacji 
wśród braci zakonnych, jak i wyższego ducho-
wieństwa diecezjalnego. Zachowane były jed-
nak zewnętrzne pozory religijności. W latach 
1519–1521 Albrecht prowadził ostatnią, zakoń-
czoną niekorzystnym dla zakonu rozejmem, 
wojnę zakonu krzyżackiego z Polską. Dwór Al-
brechta wraz z konwentem liczył 400 osób i od 
początku przypominał raczej dwór monarchy 
niż rycerza zakonnego. Na zamku w Królewcu 
odbywały się turnieje rycerskie i inne zabawy, 
jak na dworach królewskich. Albrecht nawią-
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zał kontakty z ośrodkiem reformacji w Witten-
berdze, rozmawiał z Lutrem  m w latach 1523 
i 1524. W roku 1524 dotychczasowy katolicki 
biskup sambijski Georg von Polentz przeszedł 
oficjalnie na luteranizm i objął nowo utworzo-
ną diecezję luterańską w Królewcu – pierwszą 
oficjalnie uznaną przez Lutra strukturę tego 
Kościoła w Europie. W wyniku sekularyzacji 
państwa krzyżackiego w 1525 powstały Prusy 
Książęce. Sekularyzacji zakonu nie uznawali 
cesarze i książęta niemieccy, a Albrecht musiał 
szukać wsparcia w Krakowie. W 1525 r. skoń-
czył się czteroletni rozejm po wojnie z Polską  
z lat 1519–1521. Albrecht wiedział, że w ewen-
tualnej wojnie nie uzyska wsparcia z Rzeszy, 
co z góry przesądzało jej wynik. Nie pozosta-
wało mu więc nic innego jak złożyć hołd len-
ny królowi Zygmuntowi. Postanowił to jed-
nak zrobić już jako książę świecki. Pertraktacje 
króla polskiego z udziałem senatorów Korony  
z księciem Albrechtem i przedstawicielami sta-
nów pruskich prowadzono w marcu 1525 roku 
we Wrocławiu. Traktat pokojowy podpisany 
został 8 kwietnia 1525 w Krakowie przez kró-
la, Albrechta, księcia Fryderyka legnickiego 
oraz margrabiego Jerzego von Hohenzollerna.  
W następnym dniu na oddzielnych dokumen-
tach podpisanych także przez króla i Albrech-
ta postanowienia traktatu ratyfikowała de-
legacja stanów pruskich z przedstawicielami 
zakonu z Prus Krzyżackich. W dniu 10 kwiet-
nia 1525 r. na rynku krakowskim Albrecht zło-
żył uroczysty hołd. Książę Albrecht, już jako 
władca świecki, w dniu 28 maja 1525 przyjął 
w Królewcu hołd od swoich poddanych, tak-
że od dotychczasowych braci zakonnych, któ-
rzy masowo zrzucali białe krzyżackie płaszcze, 
stając się tym samym zwykłymi świeckimi 
rycerzami, poddanymi księcia. Zakon utrzy-
mał się jednak w Niemczech, co było jednym 
z czynników wrogiego nastawienia cesarstwa 
do księcia Albrechta. Albrecht był przez cały 
okres swojego panowania lojalnym lennikiem 
Polski. Był m.in. doradcą króla Polski w spra-
wach bałtyckich. Książę Albrecht marzył o pol-
skim tronie i jak się wydaje w tym celu utrzy-
mywał szerokie kontakty z osobistościami 
politycznymi ówczesnej Rzeczypospolitej oraz 
był mecenasem polskich uczonych i artystów.  
W roku 1543 zalecił staroście z Ełku ochronę 

dzikich koni. Książę Albrecht w 1544 r. założył 
w Królewcu uniwersytet nazwany od jego 
imienia (Albert) Uniwersytetem Albertyna, 
któremu przywilejem z 1560 r. król Zygmunt 
August nadał takie prawa, jakie miała Akade-
mia Krakowska. 

Książę Albrecht był protektorem luterani-
zmu w I Rzeczpospolitej. Ufundował liczne 
stypendia dla młodzieży protestanckiej na uni-
wersytecie królewieckim, ale nie tylko, zapew-
nił też hojne stypendium (50 srebrnych marek) 
Janowi Kochanowskiemu. W 1551, dzięki jego 
wsparciu Stanisław Murzynowski dokonał 
pierwszego przekładu Nowego Testamentu na 
język polski. Na książęcym dworze w Królewcu 
bawił jako dworzanin syn Mikołaja Reja, a Jan 
Kochanowski bywał tam w latach 1551, 1552  
i 1555 – (przypuszczalnie wówczas Kochanow-
ski napisał hymn „Czego chcesz od nas Panie za 
Twe hojne dary”). Dbał też o rozwój literatury 
religijnej w językach litewskim i, w ograniczo-
nej już formie, pruskim. Książę sam również 
tworzył pieśni kościelne.

Albrecht był dwukrotnie żonaty. Pierwszą 
żoną Albrechta (ślub 1 lipca 1526) była Dorota 
Oldenburg, córka króla Danii i Norwegii Fryde-
ryka i Anny Hohenzollern. Para miała szóstkę 
dzieci: Anna Zofia (1527-1591) żona księcia Me-
klenburgii Jana Albrechta I, Katarzyna (1528), 
Fryderyk Albrecht (1529-1530), Lucia Dorota 
(1531-1532), Lucia (1537-1539), Albrecht (1539).

Drugą żoną Albrechta była od 1550 
Anna Maria, córka Eryka I Starszego księ-
cia brunszwickiego i Elżbiety Hohenzollern.  
Z drugiego związku narodzili się: Elżbieta (1551-
1596), Albrecht Fryderyk (1553-1618) – książę  
w Prusach.

Książę Albrecht pochowany został w Kró-
lewcu. W zniszczonej w czasie II wojny świa-
towej katedrze sambijskiej (od 1525 luterańska) 
zachowała się na ścianie wschodniej prezbi-
terium część pomnika grobowego księcia Al-
brechta z 1572. Wcześniej przy 
ścianie południowej prezbi-
terium pochowana została 
pierwsza żona Albrechta – Do-
rota Duńska (epitafium z 1549). 

Z różnych źródeł zebrał  
Józef Król


