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Geografia historyczna, traktowana jako odrębna nauka pomocnicza historii,
daje możliwość odtworzenia przeszłości konkretnego regionu w zakresie działalności
osadniczej i gospodarczej człowieka, a także zmian terytorialnych państw i ich podziałów administracyjnych. Nadmieńmy, iż wykreślenie precyzyjnego zakresu badań
w jej ramach nie wydaje się jednak możliwe. Pozostaje on bowiem w ścisłym związku
z charakterem źródeł dotyczących obszaru poddawanego analizom. Z tego względu
geografia historyczna opiera się także na metodologii i przedmiocie poszukiwań innych nauk (np. geografii), a przedmiot i zakres prowadzonych w jej ramach badań
wciąż poddawany jest dyskusjom metodologicznym (o czym poniżej)1.
Obszar określany „Podlasiem” od przełomu XV/ XVI wieku2 został ukształtowany na tle polityczno-wojennych zmagań pomiędzy Polską (księstwem mazowieckim i Królestwem Polskim), państwem litewskim, Rusią i zakonem krzyżackim.
Rywalizację tę wygrali w pierwszej połowie XV wieku władcy Wielkiego Księstwa
Litewskiego (dalej WKL)3. Od połowy XV stulecia kształtowały omawiany region
1
G. Labuda, Uwagi o przedmiocie i metodzie geografii historycznej, Przegląd Geograficzny, 1953, t. 25,
z. 1, s. 38; J. Janczak, Geografia historyczna – samodzielna dyscyplina czy tylko nauka pomocnicza?, w: Ojczyzna
bliższa i dalsza, red. J. Chrobaczyński i in., Kraków 1993, ss. 83–89.
2
A. Kołodziejczyk, Przemiany społeczno-gospodarcze na Podlasiu w XV–XVI wieku, Olsztyn 2012, ss.
17–22.
3
J. Wiśniewski, Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litewskim od końca XIV do połowy XVII
w., Acta Baltico-Slavica, 1964, t. 1, s. 116, 121.
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działalność polityczna i kolonizacyjna władców WKL, jak i długoletnie państwowe
unie personalne litewsko-polskie. Wpływały one aż do czasów ostatnich Jagiellonów na wzmocnienie znaczenia pogranicza litewsko-polskiego w rejonie Podlasia,
jako obszaru łączącego graniczące ze sobą państwa. Skomplikowana przeszłość
historyczna Podlasia, charakterystyczna dla większości regionów pogranicznych,
zdecydowała o jego zróżnicowaniu etnicznym, prawnym i gospodarczym4.
Podkreślić należy, iż kształtowanie się Podlasia pod względem osadniczym
i gospodarczym, a szczególnie politycznym było związane w sposób nierozerwalny
z warunkami miejscowego środowiska geograficznego. Ich odtworzenie, szczególnie w zakresie rekonstrukcji krajobrazu naturalnego regionu, stanowi punkt wyjściowy do wszelkich rozważań z zakresu geografii historycznej obszaru (podobnie,
jak w odniesieniu do innych obszarów poddawanych analizom historycznym)
wiodących przez rekonstrukcję krajobrazu kulturalnego do odtworzenia jego krajobrazu historyczno-politycznego. Stanowi zatem etap wstępny wszelkich badań
nad osadnictwem, gospodarką oraz historią polityczną regionu, a dość często bywa
pomijane w prowadzonych przez historyków analizach.
Tak sformułowane postępowanie badawcze w ramach geografii historycznej,
której integralnym elementem są badania nad krajobrazem historyczno-geograficznym, wiązać należy – jak się zwykle przyjmuje – z XIX wiecznymi koncepcjami szkoły niemieckiej, reprezentowanej w tym zakresie przez Friedricha Ratzla oraz
francuskiej, kształtowanej pod wpływem Paula Vidal de la Blache’a. Wprawdzie oddziaływanie pomiędzy człowiekiem i środowiskiem, w którym funkcjonował, a może
jeszcze precyzyjniej – między grupami społecznymi a środowiskiem, zauważano już
w starożytności, a pierwsze próby wyjaśniania wpływu czynników środowiskowych
na społeczeństwo i jednostkę podejmowano w XVIII wieku, jednak dopiero uczeni
XIX wieczni wypracowali podstawę metodologiczną do dyskusji w tym zakresie5.
Wspomniany F. Ratzel stworzył koncepcję skrajnie deterministyczną, wyrażając przekonanie, iż to środowisko geograficzne wywiera główny i zdecydowany
wpływ na formy i organizację życia człowieka. Ten sposób widzenia związku człowiek (grupy społeczne) – środowisko nie zyskał wielu zwolenników. Powszechniejszy stał się pogląd de la Blache’a i jego kontynuatorów: Luciena Febvre’a, Marca
Blocha i innych. Uczeni ci odrzucili tę wybitnie skrajną koncepcję uczonego niemieckiego i stwierdzali, że społecznie zorganizowany człowiek wykorzystuje tylko
pewne elementy środowiska geograficznego dla rozwoju form życia zbiorowego
oraz działalności społeczno-kulturowo-gospodarczej6.
A. Kołodziejczyk, op. cit., passim.
S. Herbst, Dzieje geografii historycznej od XIV do XVIII w., w: idem, Potrzeba historii czyli o polskim
stylu życia, t. 2, Warszawa 1978, ss. 470–474.
6
S. Arnold, Geografia historyczna jej zadania i metody, Przegląd Historyczny, 1929, t. 8, z. 1, ss. 3–4.
4
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Efektem ożywionych studiów nad rolą środowiska geograficznego w kształtowaniu form życia ludzkiego podjętych, zwłaszcza początkowo, wśród badaczy
niemieckich (ich dociekania niewątpliwie wynikały z dyskusji nad geografią historyczną wzbudzoną przez wizję Ratzla) stało się coraz precyzyjniejsze formułowanie
zadań i metod badawczych geografii historycznej. I chociaż wypracowane w środowisku niemieckim propozycje w tym zakresie zawężały możliwości badawcze
geografii historycznej, sprowadzając je do rekonstrukcji środowiska geograficznego, to przyniosły przyjęte i uznawane w nauce do dziś za słuszne spojrzenie na
pojęcie krajobrazu jako przedmiotu badań w geografii historycznej J. Wimmera.
To właśnie ten uczony ten zaproponował, aby geografia historyczna zajmowała się
badaniami w ramach krajobrazu poddanego oglądowi w jego trzech aspektach:
a)
naturalnym – czyli w zasadzie nie zmienionym poprzez działalność człowieka;
b) kulturalnym – poddanym działalności człowieka, głównie gospodarczej
i osadnictwu;
c)
historyczno-politycznym – ukazującym podziały administracyjne, polityczne, także kościelne, kształtujące się w wyniku splotu interesów różnorodnych
grup społecznych.
Ten schemat postępowania badawczego jest obecnie dość powszechnie
stosowany (z różnymi efektami, zależnymi od charakteru źródła historycznego)
i uznawany w geografii historycznej7. Zauważyć jednak należy, że o ile program
rekonstrukcji środowiska geograficznego Wimmera w przedstawionych wyżej segmentach był akceptowany, to ograniczenie przez niego jednocześnie spojrzenia na
związki środowiska i człowieka przez pozbawienie ich elementów koncentrujących
się na roli środowiska geograficznego w rozwoju życia człowieka (do czego według
tego uczonego służyć miały badania antropogeograficzne), spotkało się z krytyką.
Czołowym jej reprezentantem był wspomniany już Lucien Febvre. Jego zdaniem akcent w badaniach geograficzno-historycznych należało położyć na stosunek
grup społecznych do środowiska geograficznego, co również, dodajmy, w wyraźny
sposób te badania ograniczało8.
Badania polskich historyków i geografów w ramach geografii historycznej
podjęte zostały właściwie dopiero od początków XIX wieku. Niejednokrotnie były
one już przedmiotem opracowań i syntez naukowych9. Zwrócić jednak należy uwaJ. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2002, ss. 204–220.
Ibidem, s. 202.
9
J. Tyszkiewicz, Geografia historyczna Polski w średniowieczu. Zbiór studiów, Warszawa 2003, ss. 10–14;
idem, Geografia historyczna. Zarys problematyki, Warszawa 2014, ss. 10–16; J. Szymański, op. cit., ss. 200–204; H.
Szulc, Geografia historyczna osadnictwa wiejskiego w Polsce – kierunki i metody badań oraz perspektywy, Przegląd
Geograficzny, 2003, t. 75, z. 3, ss. 335–350; idem, Osadnictwo wiejskie Polski w pracach geograficzno-historycznych
w latach 1918–1993, w: Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce, lata 1918–1993. Polskie Towarzystwo
Geograficzne. Sekcja Geografii Osadnictwa i ludności, t. 2, red. S. Liszewski, Łódź 1994, ss. 77–92; Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce. Materiały konferencyjne, red. M. Koter, J. Tkocz, Toruń–Łódź 1994, passim;
B. Szady, Geografia historyczna w Polsce – rozwój i perspektywy, Studia Geohistorica, 2013, nr 1, ss. 19–37.
7
8
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gę na doskonałe ówczesne studia Joachima Lelewela, który koncentrował swoje
zainteresowania na kartografii i dziejach horyzontu geograficznego10. Kontynuatorem tych badań, ale jednocześnie śmiałym twórcą nowszych ujęć i poszerzania praktyki badawczej w ramach geografii historycznej, stał się Franciszek Bujak.
Jego studia z początku XX wieku dały teoretyczne i praktyczne podstawy do badań
nad historią geografii i horyzontu geograficznego, kartografią historyczną i ogólnie
geografią historyczną11.
Jako pierwszy, na gruncie polskim, dyskusję właśnie z poglądami Febvre’a
podjął Stanisław Arnold, protestując przeciwko przyjętemu przez niego zakresowi badań w geografii historycznej. Podstawowym zarzutem wobec francuskiego
uczonego było – według S. Arnolda – odejście od łącznego rozpatrywania związków człowieka i środowiska współcześnie i w ujęciu historycznym, jak pisał polski
uczony: „Trzeba bowiem stwierdzić, że owych „stosunków”, występujących dzisiaj
między społeczeństwami ludzkimi a środowiskiem geograficznym nie można żadną miarą oddzielać od tych, które były wczoraj: stosunek człowieka do środowiska geograficznego nie zawiązuje się z dnia na dzień; w tym co jest przeszłość”12.
W efekcie stanowisko to doprowadziło Arnolda do sformułowania pojęcia geografii historycznej, jako: „nauki, która przedstawiając dzieje krajobrazu kulturalnego
i historyczno-politycznego, bada oddziaływanie danego środowiska geograficznego na rozwój faktów życia społecznego w przeszłości” i odróżnienia jej od antropogeografii rozumianej, jako: „nauka, która bada oddziaływanie środowiska
geograficznego na rozwój faktów życia społecznego człowieka”13.
Poglądy swoje w tej kwestii rozwinął S. Arnold w wydanej w 1951 r. książce
Geografia historyczna14. Pisał, że geografia historyczna jest przede wszystkim nauką
historyczną, pomocniczą dla geografii i historii i dlatego powinna ona rekonstruować krajobraz naturalny, to jest zespół czynników fizjograficznych występujących
na danym terytorium, ustalać wygląd krajobrazu kulturalnego, czyli przedstawiać
wszystkie zmiany, jakie do krajobrazu naturalnego wniósł człowiek oraz przedstawić krajobraz historyczno-polityczny, wyrażający się w rekonstrukcji podziałów
terytorialnych organizmów społecznych.
Efektem takiego rozumienia zadań geografii historycznej stało się wypracowanie przez Arnolda definicji tej nauki. Stwierdzał, że: „geografia historyczna
jest nauką, która przedstawiając dzieje krajobrazu kulturalnego i historyczno-politycznego bada rolę i znaczenie danego środowiska geograficznego w rozwoju sił
10
11
12
13
14

J. Lelewel, Pisma pomniejsze geograficzno-historyczne, Warszawa 1814, passim.
F. Bujak, Studia geograficzno-historyczne, Warszawa 1925, passim.
S. Arnold, op. cit., s. 6.
Ibidem, ss. 6–7.
S. Arnold, Geografia historyczna, Warszawa 1951.
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wytwórczych i odpowiadających im stosunków produkcyjnych poszczególnych
społeczeństw ludzkich”15.
Dywagacje i polemiki S. Arnolda poddał weryfikacji Gerard Labuda. Określił on protest Arnolda jako spór czysto akademicki, metodologiczny i wskazał, że
istota badań obu nauk – antropogeografii i geografii historycznej zasadza się na
tym samym: „tak antropogeografia, jak i geografia historyczna mają się zajmować
badaniem oddziaływania środowiska geograficznego na człowieka”16.
Postulowane rozumienie zadań i pól badawczych geografii historycznej
znajduje swoje rozwinięcie (choć nie we wszystkich aspektach równomiernie) we
współczesnych pracach jej dotyczących. Historycy tacy, jak Józef Szymański czy
Jan Tyszkiewicz zwracają uwagę na konieczność intensywniejszych badań w ramach geografii historycznej. Szczególnie postulują podejmowanie problemów badawczych związanych z rozumieniem pojęcia przestrzeni, rozwojem horyzontu
geograficznego, przemianami sieci komunikacji, geografią historyczną regionów
(w nomenklaturze J. Tyszkiewicza – regionistyką17), a także klęskami elementarnymi18, które poszerzają możliwości rekonstrukcji środowiska geograficzno-historycznego dla wybranych momentów dziejowych.
Określenie definicji oraz zadań badawczych geografii historycznej jest zatem
nadal zagadnieniem otwartym dla historyków. Stało się także przedmiotem dyskusji pomiędzy geografami i historykami, bowiem obydwie te nauki odmiennie kładą
akcenty w ramach tej problematyki19.
Dość zawiły charakter wzajemnych zależności historii i geografii w ramach
geografii historycznej oddał, jak dotąd chyba najtrafniej, wspomniany już Gerard
Labuda. Zaproponował on definicję geografii historycznej, która w udany sposób
łączyła problematykę badawczą geografii i historii w odniesieniu do środowiska
geograficznego i społecznego stwierdzając, iż: „Geografia historyczna bada środowisko geograficzne w rozwoju metodami historycznymi i geograficznymi oraz
przedstawia na jego podłożu wszystkie przejawy ludzkiej działalności, nadające się
do zobrazowania ilościowego i przestrzennego w ujęciu kartograficznym”20.
Dyskusja nad definicją geografii historycznej dała asumpt do kilku innych
podsumowań, na przykład sformułowania przez Henryka Rutkowskiego hasła
Ibidem, ss. 12–13.
G. Labuda, op. cit., s. 10.
17
J. Tyszkiewicz, Środowisko naturalne i antroporegiony dorzecza Narwi przed 1000 lat, Wrocław 1975,
ss. 160–168; A. Wyrobisz, O pojmowaniu regionów historycznych w nauce polskiej, Kwartalnik Historyczny, 1986,
nr 1, ss. 133–148.
18
J. Tyszkiewicz, Geografia historyczna, s. 12–14; J. Szymański, op. cit., ss. 176–177.
19
M. Kiełczewska–Zaleska, Rozwój badań geograficznych osadnictwa wiejskiego w Polsce, Czasopismo
Geograficzne, 1964, t. 35, z. 3–4, ss. 337–353; H. Szulc, O nowych drogach badań w geografii historycznej, Czasopismo Geograficzne, 1964, t. 35, z. 1, ss. 21–28.
20
G. Labuda, op. cit., s. 39.
15
16
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„Geografia historyczna”, zamieszczonego w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej21.
Określił on tam geografię historyczną jako naukę badającą środowisko geograficzne w przeszłości, jego przemiany i związki z historią społeczeństw oraz przemiany
zjawisk przyrodniczych, jak również przestrzennych form zasiedlenia i zagospodarowania ziemi, składających się na środowisko geograficzne i wyrażających się
w krajobrazie naturalnym. Bada ona wzajemne oddziaływania przyrody i społeczeństwa. H. Rutkowski włączył również do grupy źródeł, którymi posługują się
badacze zajmujący się geografią historyczną, dawne plany i mapy, źródła archeologiczne i pisane. Określił także kierunki badań w geografii historycznej, jako:
geograficzno-fizyczny (zainteresowany wpływem społeczeństwa na przyrodę),
geograficzno-ekonomiczny i geograficzno-historyczny.
Dociekania naukowe historyków, oscylujące wokół zagadnień geografii historycznej, posiłkują również w nie mniejszym stopniu niż geografia – archeologia, etnologia, demografia historyczna, badania nad kondycją i strukturą społeczną
ludności, historia rozwoju Kościoła, zagadnienia dotyczące rozwoju sieci drożnej
(szlaków komunikacyjnych i transportowych), rozwoju własności ziemskiej czy
historia prawa22. Pozwalają one stworzyć model środowiska geograficznego poddanego działalności ludzkiej w konkretnym czasie i oddać go wizualnie w postaci
kartograficznej23. Potrzebę takiej współpracy postulowano niejednokrotnie wśród
historyków i geografów. Ostatnio bodaj najdobitniej podkreślił tę konieczność
J. Tyszkiewicz stwierdzając, iż historyk nie powinien izolować się od innych nauk,
a poszukiwać z nimi kontaktu i wykorzystywać ich dokonania24. Spojrzenie na
wzajemne związki środowiska geograficznego i człowieka zyskało też we współczesnym dyskursie naukowym ujęcie posthumanistyczne. Kładzie ono akcent na
traktowanie środowiska jako podmiotu badań – punktu wyjściowego i ośrodka
rekonstrukcji historycznej, w której człowiek jest jednym z jego elementów, a nie
jedynie osią, wokół której przeprowadza się ową rekonstrukcję25. Podkreśla się także konieczność ściślejszej współpracy w tym zakresie nauk przyrodniczych oraz
historycznych (z wykorzystaniem nowoczesnych możliwości badawczych)26.
Dorobek badań nad geografią historyczną Wielkiego Księstwa Litewskiego, w
tym Podlasia, w jego granicach po 1566 roku (po wyłączeniu województwa brzeskoWielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. 4, Warszawa 1964, ss. 184–185.
J. Tyszkiewicz, Badanie związków między społeczeństwem a środowiskiem geograficznym, w: idem,
Człowiek w środowisku geograficznym Polski średniowiecznej. Związki i uwarunkowania przyrodniczo-kulturowe,
Warszawa 1981, ss. 7–33.
23
W. Semkowicz, Encyklopedia nauk pomocniczych historii, opr. B. Wyrozumska, Kraków 1999, ss. 199–205.
24
J. Tyszkiewicz, Geografia historyczna, s. 9.
25
Ostatnio omówiła te zagadnienia wraz z szerokim spojrzeniem na dotychczasowe badania tego rodzaju
oraz z podaniem postulatów badawczych M. Praczyk, Czy historia się ekologizuje? Polska historiografia współczesna wobec natury, Historyka. Studia Metodologiczne, 2015, t. 45, ss. 39–54.
26
A. Izdebski, Konwergencja nauk przyrodniczych i historycznych: teoretyczny potencjał i praktyczne trudności, Historyka. Studia Metodologiczne, 2014, t. 44, ss. 67–93.
21
22
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-litewskiego) do 1569 roku, stanowiącego część państwa litewskiego, poddany został
w ostatnich latach omówieniu przez poznańskiego historyka Grzegorza Błaszczyka27.
Obraz wyłaniający się z tego podsumowania daje asumpt do sformułowania sądu o bardzo obszernym, aczkolwiek nierównomiernym zasobie opracowań
z zakresu geografii historycznej regionu. Do spadkobierców prekursora badań nad
Podlasiem Aleksandra Jabłonowskiego, któremu zawdzięczamy trzytomową monografię Podlasia z lat 1908–191028, zaliczyć należy Jerzego Wiśniewskiego29 Stanisława Alexandrowicza30. Interesujące, acz kontrowersyjne są również publikacje
Jerzego Hawryluka, uzasadniające tezę o wybitnie ruskim charakterze etnicznym
omawianego regionu (ziemia drohicka)31.
Dzieje Podlasia w XV–XVI wieku omawiano dotychczas w wielu aspektach,
skupiając się w szczególności na rozwoju osadnictwa, sieci miejskiej, prawa miejskiego32. Istotne konstatacje w odniesieniu do regionu zwierają studia Jana Tyszkiewicza,
m.in. jego opracowania o środowisku naturalnym i antroporegionach dorzecza Narwi
G. Błaszczyk, Geografia historyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego, Poznań 2012, passim.
Jabłonowski A., Podlasie, w: Źródła dziejowe, t. 17, cz. 1. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. 6, cz. 1, Warszawa 1908; cz. 2, Warszawa 1909; cz. 3, Warszawa 1910.
29
J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w powiecie augustowskim od XV do końca XVIII wieku, w: Studia
i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego, red. J. Antoniewicz, Białystok 1967; idem, Dzieje osadnictwa
w powiecie grajewskim do połowy XVI wieku, w: Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego, t. 1, red. M.
Gnatowski, H. Majecki, Warszawa 1975; idem, Jeszcze raz o domniemanych śladach osad jaćwieskich, Rocznik
Białostocki, 1962, t. 3, ss. 397–399; idem, Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litewskim od końca XIV
do połowy XVII w., Acta Baltico-Slavica, 1964, t. 1, ss. 115–135; idem, Osadnictwo wschodniej Białostocczyzny:
geneza, rozwój oraz zróżnicowanie i przemiany etniczne, Acta Baltico-Slavica, 1977, t. 11, ss. 7–79; idem, Badania
nad dziejami osadnictwa ziem dawnej Jaćwieży i jej pogranicza – wyniki i propozycje, Rocznik Białostocki, 1981,
t. 14, ss. 235–255; idem, Początki Białegostoku i okolicznego osadnictwa, w: Studia i materiały do dziejów miasta
Białegostoku, t. 4, red. H. Majecki, Białystok 1985, ss. 7–27.
30
S. Alexandrowicz, Stosunki handlowe polsko–ruskie do roku 1240, Zeszyty Naukowe UAM, Historia,
1958, z. 3, ss. 10–21; idem, Mapy majątkowe północnego Podlasia z XVI wieku, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1966, nr 2, ss. 270–305; idem, Ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego na mapie Karola Perthéesa Polonia
z końca XVIII wieku, Zeszyty Naukowe UAM, Historia, 1971, z. 11, ss. 15–28; idem, Mappa szczegulna województwa podlaskiego […] Karola de Perthées z 1795, Studia Podlaskie, 1990, t. 1, ss. 91–97; idem, Studia z dziejów miasteczek Wielkiego Księstwa Litewskiego, Toruń 2011, ss. 331–354; idem, Kartografia Wielkiego Księstwa Litewskiego
od XV do połowy XVIII wieku. Cartographia Magni Ducatus Lithuaniae XV–XVIII saeculorum, Warszawa 2012.
31
J. Hawryluk, Z dziejów Cerkwi prawosławnej na Podlasiu w X–XVI w., Bielsk Podlaski 1993; idem,
Podlasie na przestrzeni wieków, cz. 3: W Wielkim Księstwie Litewskim, w: Nad Bugom i Narwoju, nr 1, 1993, ss.
12–15; idem, Rozwój miast podlaskich i ich skład etniczny od XV do pierwszej połowy XVII w., Krakowskie Zeszyty
Ukrainoznawcze, 1994–1995, t. 3/4, ss. 365–380; idem, Kraje ruskie Bielsk, Mielnik, Drohiczyn. Rusini, Ukraińcy
na Podlaszu: fakty i kontrowersje, Kraków 1999. Zob. też: A. C. Dobroński, Obraz historyczny Podlasia. Pytania
badawcze, w: Podlasie nadbużańskie. 500-lecie Województwa Podlaskiego, red. O. Łatyszonek, Ciechanowiec 2013,
ss. 9–23; W. Pietruchin, Podlasie w politycznych i etnokulturowych procesach w Europie Wschodniej (I tysiąclecie n.e.
– początek II tysiąclecia n.e.), w: ibidem, ss. 25–35; O. Łatyszonek, Ziemia brzesko-drohicka w X-XII wieku w świetle
ostatnich badań, w: ibidem, ss. 37–49.
32
S. Alexandrowicz, Powstanie i rozwój miast województwa podlaskiego (XV–I poł. XVII w.), Acta Baltico-Slavica, 1964, t. 1, ss. 137–156; idem, Studia z dziejów miasteczek, ss. 95–117; W. Jarmolik, Prawa miejskie Suraża
za Jagiellonów, Białostocczyzna, 1989, nr 1, ss. 1–7; idem, Prawa miejskie Goniądza w XVI w., Białostocczyzna,
1991, nr 2, ss. 5–7; idem, Lokacja miejska Sokołowa Podlaskiego w XV w., w: Sokołów Podlaski. Dzieje miasta i okolic, red. G. Ryżewski, Białystok–Sokołów Podlaski 2006, ss. 51–62; D. Michaluk, Miasteczko Narew w XVI wieku
– powstanie i rozwój, w: Europa Orientalis. Polska i jej sąsiedzi wschodni od średniowiecza po współczesność: studia
27
28
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oraz Józefa Maroszka33. Kwestię reformy włócznej, doniosłej dla zmian w krajobrazie
osadniczym Podlasia poruszali w swych rozprawach Jerzy Ochmański, Wladimir I.
Piczeta34, Matwiej Lubawskij, Mitrofan F. Downar-Zapolskij, Ludwik Kolankowski
oraz ostatnio Edvardas Gudavičius, Andriej Hubryk i Alfredas Bumblauskas35.
Dzieje szlachty podlaskiej w różnorodnym ujęciu podejmowali Zygmunt
Gloger, Bohdan Baranowski, Ignacy T. Baranowski, Marian Butkiewicz czy Dorota Michaluk36. Ostatnio zaś o osadnictwie tutejszym, np. w ziemi drohickiej, pisał
Tomasz Jaszczołt37. Brak jest jednak nadal na ten temat wyczerpującej monografii.
Wielką własnością na Podlasiu zajmowali się Jerzy Ochmański, Maria Malczewska,
Maria Kuźmińska i Anna Laszuk, Elżbieta Bagińska oraz Jan Siedlecki38.
i materiały ofiarowane Prof. Stanisławowi Alexandrowiczowi w 65 rocznicę urodzin, red. Z. Karpus, T. Kempa,
D. Michaluk, Toruń 1996, ss. 127–134; eadem, Z dziejów Narwi i okolic. W 480 rocznicę nadania prawa chełmińskiego 1514–1994, Białystok–Narew 1996; eadem, Mielnik stolica ziemi mielnickiej na Podlasiu (do końca XVIII
wieku), Mielnik 1999; Z. Romaniuk, Tykocin w XV w., w: Małe miasta. Przestrzenie, red. M. Zemło, Supraśl 2003,
ss. 277–293; Studia nad społeczeństwem i gospodarką Podlasia w XVI–XVIII w., red. A. Wyrobisz, Warszawa 1981;
G. Ryżewski, Sztabin. Dzieje obszaru gminy Sztabin od czasów najdawniejszych do współczesności, Białystok–Sztabin 2002, passim.
33
J. Tyszkiewicz, Środowisko naturalne i antroporegiony dorzecza Narwi przed 1000 lat, Wrocław 1975;
J. Tyszkiewicz, Puszcze nad Narwią w średniowieczu, Sylwan, 1976, nr 12, ss. 1–15; J. Tyszkiewicz, Środowisko
geograficzne w pradziejach i średniowieczu, w: Dzieje Mazowsza do 1526 roku, red. A. Gieysztor i H. Samsonowicz, Warszawa 1994, ss. 30–43; J. Maroszek, Siemiatycze jako ośrodek dóbr ziemskich w XV–XVIII w. (do 1801 r.),
w: Studia i materiały dziejów Siemiatycz, red. H. Majecki, Warszawa 1989, ss. 7–25; idem, Zaginione miasto Zygmuntowo, w: Miasto–region–społeczeństwo, Białystok 1992, ss. 51–67; idem, Dobra goniądzkie w XVI–XVIII w.,
Białostocczyzna, 1993, nr 4, ss. 3–13; idem, Dolina Biebrzy w przeszłości do końca XVIII wieku, Białostocczyzna,
1995, nr 1, ss. 1–21; idem, Dolina Nereśli w przeszłości, Białostocczyzna, 1997, nr 2, ss. 3–19; J. Kloza, J. Maroszek,
Dzieje Goniądza w 450 rocznicę praw miejskich, Białystok–Goniądz 1997 i inne.
34
В. И. Пичэта, Аграрная рэформа Сигисмунда Августа в Литовско-русском государстве, Москва
1917; idem, Беларусь и Литва XV–XVI вв., Москва 1961, ss. 11–121; J. Ochmański, Reforma włóczna na Litwie
i Białorusi w XVI wieku, w: idem, Dawna Litwa. Studia historyczne, Olsztyn 1986, ss. 158–174; idem, Reforma
włóczna w dobrach magnackich i kościelnych w Wielkim Księstwie Litewskim w drugiej połowie XVI wieku, w: idem,
Dawna Litwa, ss. 175–197.
35
М. Любавский, Областноэ дэлене и мэстное управлене литовско-русскаго государства ко
врэмени изданя перваго Литовскаго Статута, Москва 1892, s. 64 in.; idem, Очэрк истории литовско–
русского государства до Люблинской унии включитэльно, Москва 1915, s. 239 in.; М. Ф. Довнар–
Запольский, Государственноэ хозяйство Великаго Княжэства Литовскаго при Ягеллонах, т. 1, Киев 1901;
L. Kolankowski, Pomiara włóczna, Ateneum Wileńskie, 1927, t. 4, z. 13, ss. 244–245; A. Hubryk, Reforma włóczna
na Ukrainie w XVI wieku, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 1999, t. 59, ss. 107–126; Gudavičius
E., Lietuvos istorija, t. 1: Nuo seniausių laikų iki 1569 metų, Vilnius 1999, ss. 587–591; A. Bumblauskas, Senosios
Lietuvos istorija 1009–1795, Vilnius 2004, s. 250 i n. (zarys założeń reformy).
36
Z. Gloger, Dawna ziemia bielska i jej cząstkowa szlachta, Biblioteka Warszawska, t. 3, 1873, passim;
idem, Dolinami rzek, Warszawa 1903; idem, Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków 1900; B. Baranowski, Z dziejów antyfeudalnych ruchów chłopskich na Podlasiu (Walka chłopów surazkich z feudalnym uciskiem
w XV–XVII wieku), Warszawa 1953; I.T. Baranowski, Podlasie w przededniu Unii Lubelskiej. Trzy studia z dziejów
społeczno-ekonomicznych, Przegląd Historyczny, 1908, t. 7, ss. 49–59, 182–203; M. Butkiewicz, Dobra szlacheckie
w powiecie tykocińskim, Lublin 1998; D. Michaluk, Ziemia mielnicka, passim
37
T. Jaszczołt, Osadnictwo lewobrzeżnej części ziemi drohickiej w XV i na początku XVI wieku, w: Sokołów
Podlaski. Dzieje miasta i okolic, red. G. Ryżewski, Sokołów Podlaski 2006, ss. 63–243. Interesującym podsumowaniem badań nad osadnictwem Litwy jest praca: J. Jurkiewicz, Osadnictwo polskie w W. Ks. Litewskim w świetle
badań historycznych, Acta Baltico-Slavica, 1994, t. 22, ss. 237–255.
38
J. Ochmański, Struktura feudalnej własności ziemskiej na Podlasiu w XVI w., Acta Baltico–Slavica, 1964,
t. 1, ss. 157–163; E. Bagińska, Szlachta podlaska w kręgu Radziwiłłów birżańskich, Zeszyt Naukowy Muzeum Woj-
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Schyłek XX i pierwsze dziesięciolecie XXI wieku przyniosły opracowania,
które wpisywały się w realizację nowych postulatów badawczych, dotyczących
Podlasia39. Uzupełniono też w większym stopniu obraz rozwoju sieci osadniczej
i parafialnej, szczególnie w tym względzie zwracając uwagę na północną część województwa podlaskiego w jego granicach z 1513 roku40. Rozwinięto badania nad
ska w Białymstoku, 1995, z. 9, ss. 30–40; M. Kuźmińska, Olbracht Marcinowicz Gasztołd, Ateneum Wileńskie,
1927, nr 4, ss. 135–171; A. Laszuk, Zaścianki i królewszczyzny. Struktura własności ziemskiej w Województwie
Podlaskim w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1998; eadem, Duża i średnia prywatna własność ziemska na
Podlasiu w II połowie XVII w., Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska w Białymstoku 1995, nr 9, ss. 41–55; M. Malczewska, Latyfundium Radziwiłłów w XV do połowy XVI w., Warszawa 1985; J. Siedlecki, Rodzina Brzozowskich na
ziemi bielskiej, Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska w Białymstoku, 1989, nr 3, ss. 18–26; J. Kiaupienė, Rola klienteli
w procesie jednoczenia narodu politycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI w., w: Rzeczpospolita państwem
wielu narodowości i wyznań. XVI–XVIII wiek, red. T. Ciesielski i A. Filipczak–Kocur, Warszawa–Opole 2008, ss.
167–178.
39
L. Dacewicz, Stosunki społeczno-gospodarcze a sposoby identyfikacji ludzi w dawnym województwie
podlaskim, w: Granice i pogranicza. Historia codzienności i doświadczeń, t. 1, red. M. Liedke, J. Sadowska, J. Trynkowski, Białystok 1999, ss. 135–141; J. Maroszek, Badania J. Wiśniewskiego dziejów Podlasia i Grodzieńszczyzny
a obecny stan wiedzy, w: Jerzy Wiśniewski (1.01.1928–30.10.1983 r.), red. A. Dobroński, Łomża 2000, ss. 17–20;
D. Michaluk, O możliwościach badań struktury etnicznej ludności Podlasia w XVI wieku, Białoruskie Zeszyty Historyczne, 2002, t. 17, ss. 57–62; eadem, Przedwojenne opracowanie mapy województwa podlaskiego w XVI wieku, w:
Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie. Źródła historyczne, stan badań, materiały z konferencji, red. M. Kietliński,
Białystok 2003, ss. 46–47; A. Laszuk, Ludność województwa podlaskiego w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa
1999; M. Radoch, W sprawie daty nadania przez Władysława Jagiełłę ziemi drohickiej księciu mazowieckiemu Januszowi I, w: Szkice z dziejów kolonizacji Podlasia i Grodzieńszczyzny od XIV do XVI wieku, red. J. Śliwiński, Olsztyn
2002, ss. 11–20; idem, Rywalizacja litewsko-mazowiecka o ziemię drohicką (i brzeską) oraz okręg Tykocin i Łopuchowo (wraz ze Złotorią) od XIV wieku do 1425 roku, w: Puszcze wielkoksiążęce wielkoksiążęce na północnym Podlasiu
i zachodniej Grodzieńszczyźnie w XV–XVI wieku (podziały, administracja, służby leśne i wodne), red. J. Śliwiński,
Olsztyn 2007, ss. 133–142.
40
Ks. E. Beszta-Borowski, Dzieje parafii katolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim, Drohiczyn 2012; M. Choińska, Powinności mieszczan w mieście królewskim a w mieście
prywatnym: przykład Tykocina w XVI–XVIII wieku, Studia Podlaskie, 2009/2010, t. 18, ss. 7–11; W. Jarmolik,
Znaczenie i funkcje Tykocina w XVI–XVII wieku. Królewska historia miasta, Białostocczyzna, 1991, nr 3, ss. 5–9;
T. Jaszczołt, Gmina Grodzisk k. Siemiatycz. Dzieje ziemi i mieszkańców, Grodzisk 2004; idem, Dokument Władysława Jagiełły dla Abrahama Chamca z 1 VII 1390 roku – najstarsze znane nadanie dóbr ziemskich na Podlasiu,
Białostockie Teki Historyczne, 2006, t. 4, ss. 49–65; idem, Fundacje kościelne na Podlasiu do końca XV wieku,
w: Kościoły a państwo na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim. Źródła i stan badań, red. M. Kietliński, K. Sychowicz, W. Śleszyński, Białystok 2005, ss. 14–52; idem, Most w Drohiczynie i jego właściciele w I połowie XVI
wieku, w: Małe miasta. Gospodarka, red. M. Zemło, Lublin–Supraśl 2007, ss. 11–33; idem, Osadnictwo lewobrzeżnej części ziemi drohickiej w XV i na początku XVI w. – okolice Sokołowa, Węgrowa i Mord, w: Sokołów Podlaski.
Dzieje miasta i okolic, red. G. Ryżewski, Białystok–Sokołów Podlaski 2006, ss. 63–241; idem, Osadnictwo Podlasia
nadbużańskiego w XV i początkach XVI wieku, w: Podlasie nadbużańskie. 500-lecie Województwa Podlaskiego, red.
O. Łatyszonek, Ciechanowiec 2013, ss. 73–168; J. Maroszek, Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta
Augusta. Z historii dziejów realizacji myśli monarszej między Niemnem a Narwią, Białystok 2000, ss. 13–107; idem,
Struktura osadnictwa rycerskiego i drobnoszlacheckiego dawnej ziemi bielskiej do końca XVIII wieku, Białostocczyzna, 2002, t. 1–2, ss. 66–152; idem, Jaświły. Dzieje obszaru gminy do końca XVIII wieku, Białystok 2004; idem,
Dzieje obszaru gminy Szepietowo w XV–XX wieku, Szepietowo 2006; idem, Najdawniejsza przeszłość Choroszczy, w:
Czas na Podlaskie – Choroszcz. Referaty z sesji historycznej 8 września 2007 r., z. 3, Białystok 2008, ss. 13–37; J. Maroszek, A. Studniarek, Dzieje Trzciannego i obszaru gminy Trzcianne w XV–XX wieku, Trzcianne 2004; J. Maroszek,
A. Studniarek, Podlaska wieś Wyszowate, Białystok 2006; D. Michaluk, Rezydencja hospodarska w Mielniku w XIV–
XVI wieku, Białostocczyzna, 1993, nr 3, ss. 1–4; eadem, Rozwój układu przestrzennego Mielnika w XIII–XVIII w.,
Studia Podlaskie, 1993, t. 4, ss. 25–50; eadem, Dobra Międzyrzec do końca XVIII w. Stan badań, Białostocczyzna,
1997, nr 1, ss. 110–116; eadem, Między Koroną a Litwą. Kształtowanie się terytorium ziemi mielnickiej w XVI–XVII
wieku, w: Granice i pogranicza. Historia codzienności i doświadczeń, t. 1, red. M. Liedke, J. Sadowska, J. Trynkowski,
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szeroko rozumianym pojęciem i przebiegiem granic Wielkiego Księstwa Litewskiego, w tym szczególnie granicy zachodniej41.
Podjęto również analizę krajobrazu naturalnego regionu, którego słabe rozpoznanie w historiografii zauważył wspomniany G. Błaszczyk42. W tym zakresie Józef Śliwiński oraz Anna Kołodziejczyk wypełnili znaczną lukę w dziejach Podlasia,
omawiając podziały administracyjne tutejszych puszcz i ich eksploatację, zmniejszający się areał zasobów puszczańskich i korelację tego procesu z zachodzącymi
w regionie procesami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi43. Poddano również analizie takie elementy krajobrazu naturalnego Podlasia, jak: orografia, gleby,
zasoby surowców mineralnych, hydrografię oraz klimat44. Ustalono, że wskutek podejmowanej eksploatacji w drugiej połowie XVI wieku puszcze podlaskie znacznie
zmniejszyły swój areał. Wchodziły wówczas w skład następujących jednostek: Puszczy Bielskiej, Lasów Rajgrodzkich, Puszczy Dobarz, Puszczy Tykocińskiej (Puszcza Czarna) oraz Puszczy Knyszyńskiej45. Stwierdzono, iż przeszłość geologiczna
Podlasia wpłynęła na uformowanie obszaru o charakterze niżowym z niewielkimi
Białystok 1999, ss. 36–54; eadem, Ziemia mielnicka województwa podlaskiego w XVI–XVII wieku. Osadnictwo, własność ziemska i podziały kościelne, Toruń 2002; K. Pietkiewicz, Polityka w. ks. litewskiego Aleksandra wobec miast,
Białostocczyzna, 2002, nr 1–2, ss. 18–41; Z. Romaniuk, Bielsk w latach 1366–1513 (na tle dziejów regionu), w:
Bielsk Podlaski. Studia i materiały do dziejów miasta, red. Z. Romaniuk, Bielsk Podlaski 1999, ss. 5–30; idem, Wójt
tykociński Piotr z Gumowa (koniec XIV w. – po 1459 r.), Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska w Białymstoku, 2000, nr
14, ss. 71–76; idem, Piotr z Gumowa, w: Słownik biograficzny białostocko-łomżyński, 2002, z. 1, ss. 103–105; idem,
Nowe źródła do dziejów miast podlaskich w XV i na początku XVI w., Białostocczyzna, 2002, nr 1–2, ss. 42–50;
idem, Kontakty handlowe miast podlaskich z Gdańskiem w XV w., w: Małe miasta. Między tradycją a wyzwaniem
przyszłości, red. M. Zemło, Supraśl, ss. 69–87; A. Mironowicz, Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI
i XVII wieku, Białystok 1991; idem, Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów, Białystok 2003, ss.
141–249; M. Sokół, W. Wróbel, Kościół i parafia pw. Bożego Ciała w Surażu. Monografia historyczna do 1939 r.,
Suraż 2010.
41
L. Bucevičiūtė, Regionalna specyfika pojęcia granic i pograniczy Wielkiego Księstwa Litewskiego w XV–
XVI wieku, Rocznik Lituanistyczny, 2017, t. 3, ss. 7–25; eadem, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XV–XVI a. Valstybės erdvės ir jos sienų samprata. Mokslo monografija, Kaunas–Vilnius 2015; eadem, Lietuvos valstybės teritoriniai
kontaktai rytuose XV–XVI a. Keletas sienų istorijos epizodų, Istorija 78, 2010, nr 2, ss. 3–14; eadem, Stepės teritorinė
specifika XVII–XVIII a. Geografinis ir kartografinis aspektas, Darbai ir dienos 61, 2014, ss. 213–232; T. Čelkis,
Nuo teritorinio ruožo prie linijos. Sienų sampratos pokyčiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikš–tystėje XIV–XVI amžiuje,
Lietuvos istorijos studijos, 2008, t. 22, ss. 58–73; idem, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienų sutartys ir delimitacijos procedūra XIV–XVI amžiuje, Lietuvos istorijos studijos, 2010, t. 25, ss. 25–47; idem, Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės sienų stepėse XIV–XVI amžiuje samprata, Lietuvos istorijos studijos, 2012, t. 30, ss. 29–35; T. Čelkis,
D. Antanavičius, 1545 metų Livonijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienos patikrinimas (Livonijos pareigūnų
ataskaita), Lietuvos istorijos studijos, 2011, t. 27, ss. 164–178; T. Čelkis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorija. Sienų samprata ir delimitaciniai procesai XIV–XVI amžiuje, Vilnius 2014; D. Michaluk, Granice województwa
podlaskiego i postrzeganie obszaru Podlasia w latach 1513–2013, w: Podlasie nadbużańskie. 500-lecie Województwa
Podlaskiego, red. O. Łatyszonek, Ciechanowiec 2013, ss. 169–191.
42
G. Błaszczyk, Geografia historyczna, ss. 14–15.
43
A. Kołodziejczyk, Kompleksy leśne na pograniczu mazowiecko-krzyżacko-litewskim od XV połowy
XVI w. Lasy włości rajgrodzkiej i goniądzkiej, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2006, nr 2(252), ss. 195–207;
J. Śliwiński, Grodzieńszczyzna i Podlasie w XV–XVI wieku w Wielkim Księstwie Litewskim (wielkoksiążęce puszcze
i włości, eksploatacja, pożary), Olsztyn 2010.
44
A. Kołodziejczyk, Warunki naturalne puszcz na Podlasiu, w: Puszcze wielkoksiążęce, ss. 43–65.
45
A. Kołodziejczyk, Puszcze na Podlasiu, ich kolonizacja i podziały w XV–XVI wieku, w: Puszcze wielkoksiążęce, ss. 244–245.
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wysoczyznami, który ze względów naturalnych nie tworzył wyodrębnionego regionu fizyczno-geograficznego, a w związku z tym dawał możliwość w miarę swobodnego przepływu osadników (przy sprzyjających warunkach politycznych)46.
Analiza współczesnego ukształtowania powierzchni regionu, którą można odnieść
do wczesnego średniowiecza47, pokazała interesującą korelację obszarów poddawanych najwcześniejszej penetracji osadniczej (od X wieku), czyli Wysoczyzny
Drohickiej, Równiny Bielskiej, Wysoczyzny Białostockiej oraz Wysoczyzny Goniądzkiej48, z ich wyniesieniem nad poziom morza. Są to na terenie pomiędzy Bugiem i Biebrzą obszary najwyżej położone. Stwierdzono również, że utrudnienia
osadnicze (w sensie działalności rolniczej) stanowiły tutaj raczej rozległe obszary
puszczańskie oraz bagienne, a także warstwy sandrów Wysoczyzny Białostockiej,
które ze względu na walory glebowe nie nadawały się do celów rolniczych49.
Poddano również analizie profil glebowy Podlasia. W przeważającej części
składały się na niego gleby typu bielicowego i bagiennego z niewielkim udziałem
madów w dolinie rzeki Bug, powstałe zasadniczo na bazie pozostawionej przez lodowiec i jego wody roztopowe, czyli glin, piasków i żwirów i różnorodnych osadów pyłowych. Pod względem osadniczym ich przemieszana struktura utrudniała
początkowo tworzenie większych skupisk ludności, a wymagała znajomości i wykorzystania różnorodnych elementów środowiska naturalnego do rozpoznawania
przydatnych pod uprawę miejsc (np. w pierwszym rzędzie trzebiono lasy liściaste,
zwłaszcza dębowe, które sygnalizowały dobrą glebę). Powodowała także dość szybko konieczność stosowania chociażby podstawowych zabiegów kultywacyjnych
(np. nawożenia) w celu odtworzenia wydajności zasiewów50.
Z punktu widzenia potrzeb osadnictwa równie istotna, jak rodzaj gleb, była
zasobność regionu w bogactwa mineralne, niestety, nie było ich na Podlasiu wiele.
Wykorzystaniu gospodarczemu poddawano tutejsze złoża torfu i kredy (złoża wokół Mielnika, Suraża, Radziwiłłówki i Knyszyna)51, jednak dopiero od XVI wieku,
a wcześniej – już od wczesnego średniowiecza52 zalegające na obszarach bagiennych
rudy darniowe. Rudy darniowe występowały najobficiej zwłaszcza w dolinie Narwi,
J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, Warszawa 1998, ss. 21–31.
J. Tyszkiewicz, Puszcze nad Narwią, s. 3.
48
J. Kondracki, Polska północno-wschodnia, Warszawa 1972, ss. 236, 243, 250–251.
49
J. Powierski, Z najnowszych badań nad rolą środowiska geograficznego w dziejach północno-wschodnich
ziem Polski w średniowieczu, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1976, nr 1(131), s. 101.
50
A. Kołodziejczyk, Warunki naturalne puszcz na Podlasiu, w: Puszcze wielkoksiążęce, ss. 45–47.
51
J. Maroszek, Rzemiosło w miastach podlaskich w XVI–XVIII w., w: M. Kwapień, J. Maroszek, A. Wyrobisz, Studia nad produkcją rzemieślniczą w Polsce XV–XVIII wieku, Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej, 1976, t. 51, s. 105.
52
A. Zbierski, Stan badań nad historią górnictwa i hutnictwa w Polsce wczesnośredniowiecznej, w: Studia
z dziejów górnictwa i hutnictwa, t. 1, red. J. Pazdur, Wrocław 1957, ss. 17–26; Województwo białostockie. Monografia geograficzno-gospodarcza, red. J. Kostrowicki, Lublin 1967, ss. 27–28.
46
47
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choć pozyskiwano je miejscowo również na terenie całego regionu53. Osiągały one
miąższość 50-100 cm i charakteryzowała je mała zawartość żelaza. Do końca XVI
wieku rudnictwo podlaskie zamarło, głównie ze względu na brak surowca i drewna niezbędnego do wytopu żelaza. Niewielką rolę odgrywały też zasoby żwirów,
piasków i iłów zastoiskowych (Wysoczyzna Białostocka), które wykorzystywano
w budownictwie czy produkcji ceramicznej.
Elementami krajobrazu naturalnego Podlasia, poddanymi w ostatnich latach
omówieniu w historiografii, są również sieć hydrograficzna i klimat. Tutejsza sieć
hydrograficzna stanowiła jeden z bezsprzecznych walorów regionu54. Ze względu
na opisaną wyżej przeszłość geologiczną Podlasia, nie wykształciła się tutaj znacząca liczba jezior. Do znaczniejszych zaliczyć należy jeziora na obszarach pojaćwieskich: Rajgrodzkie (graniczące z Prusami), Dręstwo, Tajno i Krasiowo (Kraszewo).
Poza nimi występowały dość liczne małe zabagnione jeziorka. Podlasie posiadało
natomiast gęstą sieć rzeczną, wyznaczaną przez główne rzeki: Bug, Narew i Biebrzę
oraz ich liczne dopływy. Należały one do dorzecza Wisły i miały charakter nizinny,
a ich zlewiskiem było Morze Bałtyckie55. Ważną cechą sieci hydrograficznej regionu był w średniowieczu znacznie wyższy niż współcześnie poziom wód. Z jednej
strony ułatwiał on transport, jednak naturalnie meandrujące rzeki, tworząc liczne
starorzecza, stanowiły – zwłaszcza wiosną – naturalną zaporę osadniczą i uniemożliwiały także prowadzenie działań zbrojnych56. Dodać należy, iż ważnym, a niepodejmowanym nadal w literaturze problemem, jest zarówno eksploatacja zasobów
wodnych regionu, jak również kształtowanie się ich zarządu z ramienia wielkich
książąt litewskich57.
Dokonanie charakterystyki klimatu, stanowiącego ważny czynnik kształtujący środowisko geograficzne, jest dość trudnym zadaniem dla średniowiecza
i wczesnej nowożytności. Wynika to z braku zapisów źródłowych oraz jednolitych
kryteriów i metod badawczych dla wyznaczania przyczyn i przebiegu zmian klimatu, stosowanych przez klimatologów58. Trudności te dotyczą zwłaszcza mniejszych
jednostek terytorialnych, takich jak Podlasie59. Ogólnie przyjmuje się, iż od początJ. Tyszkiewicz, Puszcze nad Narwią, s. 3.
A. Kołodziejczyk, Warunki naturalne, ss. 49–52; Narew w dziejach i współczesności Mazowsza i Podlasia, red. A. Dobroński, W. Grębecka, Łomża 2004.
55
Z. Mikulski, Zarys hydrografii Polski, Warszawa 1965, s. 112; J. Kondracki, Geografia fizyczna Polski,
Warszawa 1988, s. 91.
56
J. Tyszkiewicz, Ludzie i przyroda w Polsce średniowiecznej, s. 22; A. Kołodziejczyk, Warunki naturalne,
ss. 49–52.
57
G. Błaszczyk, Geografia historyczna, s. 10.
58
M. Polaczkówna, Wahania klimatyczne w Polsce w wiekach średnich, Prace Geograficzne E. Romera,
z. 5, Lwów 1925, ss. 1–64; A. Schmuck, Zarys klimatologii Polski, Warszawa 1959, s. 7; В. В., Клименко, А. М.,
Сьлепцов, Обобшчэние палеоклиматичэских данных и рэконструкция климата восточной Эуропы за
последние 2000 лет, История и соврэмэнност, нр 1, Москва, wykresy: rys. 1–7.
59
A. Kołodziejczyk, Warunki naturalne, ss. 79–82.
53
54
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ku pierwszego tysiąclecia n.e. klimat w Europie stawał się coraz cieplejszy i – mimo
przejściowych wahań – przewyższał w latach 600-1000 temperatury współczesne
przeciętnie o 3–4°C, z większymi opadami. Wysokie temperatury trwały aż do XIV
wieku, osiągając najwyższy poziom w drugiej połowie XII i w ciągu XIII wieku60.
Z kolei poziom opadów atmosferycznych osiągnął najniższy poziom w X wieku.
Zaznaczyć należy, że miało to wpływ na obniżenie poziomu wód gruntowych, czyli
także na zmniejszenie się areału terenów bagiennych i obniżenie poziomu wody
w rzekach. Można by zaryzykować tezę, że taka sytuacja hydrologiczna wpłynęła
też na charakterystyczny ówcześnie wzrost ruchu osadniczego w środkowej części Podlasia, która to część miała korzystne (mimo ogólnie mniejszych opadów)
warunki wodne – dzięki gęstej sieci rzecznej i znacznemu zalesieniu, umożliwiającym lepsze zaopatrzenie w wodę terenów objętych rolnictwem. W drugiej połowie
XI i w XII wieku doszło w Europie do wzrostu opadów. Wahały się one wówczas
pomiędzy 600 a 800 mm rocznie61. Nie spowodowało to jednak zmiany w ogólnych tendencjach wzrostu temperatury, mogło jednak stanowić jedną z przyczyn
zmniejszania się zasięgu osadnictwa w XIII wieku – ze względu na podniesienie
poziomu rzek i odnowienie terenów bagiennych62. Od połowy XIV wieku warunki klimatyczne w Europie ulegały znacznemu pogorszeniu, ochłodzenie trwało do
początku XVI wieku. W tym stuleciu po krótkotrwałym periodzie cieplejszym,
a potem doszło do krótkotrwałego nawrotu ciepła. Od połowy XVI wieku ponownie zarysowała się niekorzystna zmiana klimatyczna – ochłodzenie63.
Powyższe informacje pozwalają na wyrobienie ogólnego tylko poglądu, co do
stosunków klimatycznych na takich obszarach, jak Podlasie. Skłoniło to badaczy
tego elementu krajobrazu naturalnego Podlasia do odwoływania się do dzisiejszego
jego obrazu klimatycznego i przyjęcia poglądu o Podlasiu w okresie średniowiecza i wczesnej nowożytności jako obszarze niewielkiej zmienności występowania
poszczególnych typów pogody na przestrzeni roku oraz kontrastowości pomiędzy
poszczególnymi porami roku. Chociaż Podlasie należało do obszarów o bardzo
małej zmienności występowania poszczególnych typów pogody w ciągu roku, charakteryzowało się jednak klimatem dość surowym (w stosunku do innych ziem
polskich) i niesprzyjającym działalności gospodarczej człowieka64.
J. Tyszkiewicz, Środowisko naturalne, s. 74.
Idem, Ludzie i przyroda w Polsce średniowiecznej, s. 22.
62
J. Powierski, Z najnowszych badań nad rolą środowiska, s. 112; J. Stasiak, Holocen Polski północno-wschodniej, Warszawa 1971, s. 71 i n.
63
A. Walawender, Kronika klęsk elementarnych w Polsce i w krajach sąsiednich w latach 1450–1586, cz. 1:
Zjawiska meteorologiczne i pomory, Lwów 1932, s. 20; K. Górski, Z problematyki geografii historycznej: wpływ klimatu, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1965, nr 3, ss. 545–547; H. Maruszczak, Tendencje zmian klimatu
ziem Polski w czasach historycznych, Przegląd Geograficzny, 1987, nr 4, ss. 471–484; J. Tyszkiewicz, Środowisko
geograficzne, ss. 35–36.
64
A. Kołodziejczyk, Warunki naturalne, s. 79–82; eadem, Przemiany, ss. 45–46.
60
61
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Reasumując można stwierdzić, że dorobek historiografii w zakresie geografii historycznej Podlasia (do 1569 roku) jest obszerny, szczególnie w zakresie
problematyki osadnictwa miejskiego i wiejskiego, własności możnowładczej oraz
szlacheckiej, kartografii, granic, struktury zalesienia. Zagadnienia te otrzymały już
dość zadawalające omówienie zarówno w historiografii polskiej, jak i litewskiej
oraz białoruskiej. Warto pokusić się o rozwinięcie badań nad siecią hydrograficzną regionu w jej korelacji z działalnością gospodarczą (młynarstwo). Na swojego
mistrza czeka także nadal pełne opracowanie rozwiniętej szczególnie w XVI wieku
na Podlasiu gospodarki stawowej. Należy wyrazić nadzieję, iż powyższe postulaty
zostaną zrealizowane w najbliższych latach, dając możliwość wszechstronniejszego,
we współpracy z licznymi dziedzinami badań naukowych, spojrzenia na przeszłość
tej niezwykłej krainy, stanowiącej modelowy przykład pogranicza – wieloetnicznego, kulturowego, religijnego oraz politycznego.

Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Podlasie im Lichte zeitgenössischer Forschungen zur historischen Geographie des Großherzogtums Litauen (bis 1569)
Zusammenfassung
Historische Geographie, die als separate Hilfswissenschaft der Geschichte behandelt wird, gibt Historikern die Möglichkeit, die Vergangenheit einer bestimmten Region auf dem Gebiet der Besiedlung und wirtschaftlichen Tätigkeit des Menschen sowie der territorialen Veränderungen von Staaten und ihrer administrativen
Spaltungen neu zu erstellen. Es sollte betont werden, dass die Entwicklung von Podlasie hinsichtlich der Siedlung
und der wirtschaftlichen, insbesondere politischen, untrennbar mit den Bedingungen der örtlichen geographischen Umgebung zusammenhängt. Ihre Rekonstruktion, vor allem im Bereich der Rekonstruktion der natürlichen Landschaft der Region, ist der Ausgangspunkt für eine Betrachtung der historischen Geografie der Region
(ähnlich wie in anderen Gebieten, die historischen Analysen unterzogen wurden), die durch die Rekonstruktion
der Kulturlandschaft zur Rekonstruktion ihrer historischen und politischen Landschaft führte. Es ist daher die
erste Phase jeglicher Forschungen zur Siedlungs-, Wirtschafts- und politischen Geschichte der Region und wird in
den Analysen der Historiker häufig ausgelassen. Gegenstand des Artikels ist ein breites Panorama zeitgenössischer
Errungenschaften von Forschern, die ihr Interesse an der Rekonstruktion der historischen und geographischen
Landschaft von Podlasie bis zum Ende des 16. Jahrhunderts mit besonderem Schwerpunkt auf der natürlichen
Landschaft und einem Überblick über Forschungspostulate in Bezug auf die Landschaftsanalyse der Region richten. Sie werden es möglich machen, seine einzigartige Vergangenheit, die für das Grenzgebiet charakteristisch
ist, zu ergänzen, ein Schmelztiegel, in dem Nationen, Kulturen und Religionen vermischt wurden, wodurch eine
einzigartige soziale, politische und wirtschaftliche Struktur geschaffen wird.
Übersetzt von Anna Pytasz-Kołodziejczyk
Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Podlasie in the light of contemporary research on historical geography of
the Grand Duchy of Lithuania (until 1569)
Summary
Historical geography, treated as a separate auxiliary science of history, gives historians the opportunity to
recreate the past of a specific region in the field of settlement and economic activity of people, as well as territorial
changes of states and their administrative divisions. It should be emphasized that the development of Podlasie in
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terms of settlement and economics, especially politics, was inseparably connected with the conditions of the local
geographical environment. Their reconstruction, especially in term of the natural landscape of the region, is the
starting point for any consideration of the historical geography of the area (similar to other areas subjected to
historical analyses) leading through the reconstruction of the cultural landscape to reconstruct its historical and
political landscape. It is therefore the initial stage of any research on the settlement, economy and political history
of the region, and is quite often omitted in the analyses carried out by historians. The subject of the article is a wide
panorama of contemporary achievements of researchers focusing their interest on the reconstruction of the historical and geographical landscape of Podlasie until the end of the 16th century with a particular emphasis on the
natural landscape and an outline of research postulates in relation to the region’s analysis of the landscape. This
will make it possible to complement its unique past characteristic of the borderland, a crucible in which nations,
cultures and religions were mixed together, creating a unique social, political and economic structure.
Translated by Anna Pytasz-Kołodziejczyk
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I. O Marii Butrymównie – informacje biograficzne
Maria Butrymówna pochodziła ze starego rodu bojarów żmudzkich1. Gałąź
rodu Butrymów do której należała, od końca XVIII wieku posiadała majątki, leżące
w powiecie poniewieskim i należące do gminy i parafii Nowe Miasto2. W 1841 roku
rodzina została wylegitymowana i zapisana do ksiąg szlachty guberni kowieńskiej3.
Domem rodzinnym M. Butrymówny był dwór w Jodkanach4 (ryc.
1). Tu przyszła na świat w dniu 26 lutego 1875 roku5. Jej ojcem był Nikodem
1
W przeszłości Butrymowie zamieszkiwali na Litwie w regionie zwanym Laudą, leżącym na północ od
Kowna, między Niemnem, Wilią i Dubissą. Najstarszy znany z imienia Butrym to Jan, który w początkach XV w. był
marszałkiem dworu księcia Witolda, a po unii horodelskiej w 1413 r. został przyjęty do herbu Topór (zob. K. Niesiecki,
Herbarz polski, Lipsk 1859, t. II, ss. 367–370; A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1900, t. II, cz. I,, s. 266). O rodzinie
Butrymów zob. P. Juknevičius, Jutkoniai, Panevėžio balsas 1994, nr 36, s. 5; idem, Iš Pakalniškių kaimo senowės, Tevynė
1995, nr 95, s. 2; A. A. Bajor, Słynne rody na Laudzie – Butrymowie, Kurier Wileński nr 163 z 26 sierpnia 1998 r., s. 5 oraz
nr 164 z 27 sierpnia 1998 r., s. 5; J. Żenkiewicz, Dwór polski i jego otoczenie, Toruń 2008, ss. 143–146.
2
Nowe Miasto, pow. poniewieski – lit. Naujamiestis, r. Panevežys.
3
Zob. S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 2, Warszawa 1905, s. 99; J. Sikorska-Kulesza, Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Białorusi w XIX w., Warszawa 1995, ss. 64–93.
4
Jodkany, pow. poniewieski – lit. Jutkoniai, r. Panėvežys. W materiałach źródłowych ta nazwa własna występuje w zapisie w dwóch formach: Jodkany i Jotkany. W dokumencie Stan plebanii nowomiejskiej podczas wizyty
generalnej odemnie księdza Józefa Zabielskiego kanonika inflantskiego, dziekana wiłkomierskiego i plebana żejmeńskiego, sporządzony i zweryfikowany roku 1784, miesiąca Januarii 21 dnia (http://www.lkma.lt/site/archive/fh/VIII/15.
pdf, dostęp 10.04.2018), Jotkany – to nazwa dworu Butrymów, zaś Jodkany – to nazwa wsi do tego dworu należąca.
W niniejszej publikacji autorka przyjęła jedną formę: Jodkany. Dwór w Jodkanach, w którym urodziła się M. Butrymówna zbudował w połowie XIX w. jej dziad – Konstanty Butrym (zob. Jerzy Żenkiewicz, Dwór polski i jego otoczenie, Toruń 2008, s. 145). Mieszkał w nim ze swoją żoną Eufrozyną oraz dziećmi: Marią (1845–1936), Nikodemem
(ok. 1850–1910), Kazimierą (zm. pod koniec lat.20. XX w.) i Antonim Michałem (1853–1930 lub 1931).
5
Informacje dotyczące rodziny, daty i miejsca urodzenia oraz chrztu M. Butrymówny – dotąd nieznane
– autorka uzyskała z kościelnej księgi parafii Nowe Miasto, zob. Księga parafialna parafii św. Mateusza Apostoła
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Ryc. 1. Dwór w Jodkanach. Fot. z internetu, adres internetowy
https://kresy.genealodzy.pl/litwin/slides/jodkany_butrym.htm (dostęp 1.03.2018)

Butrym6 herbu Topór, a matką Teresa de domo Wiszniewska herbu Prus7 z Żybortan8.
Miała starszą siostrę Julię Eufrozynę urodzoną w Jodkanach w dniu 21 sierpnia 1872
roku. Nie znaleziono informacji o innym jej rodzeństwie.
Chrzest M. Butrymówny odbył się 25 grudnia 1875 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Mateusza Apostoła w Nowym Mieście. Jej row Nowym Mieście, lata 1868–1876, strona 173, pozycja 232 (http://www.epaveldas.lt/vbspi/lang.do?language=en,
dostęp 1.03.2018 r.). Za pomoc w dotarciu do tego źródła autorka składa podziękowanie panu mgr. Rafałowi Degielowi, Głównemu Inwentaryzatorowi w Muzeum Historycznym w Legionowie.
6
Nikodem Butrym (ok. 1850-1910), syn Konstantego i Eufrozyny Butrym, ziemianin, właściciel Jodkan
(potwierdzenie własności w 1872 r. i w 1882 r.). Od 1899 roku był członkiem Towarzystwa Miłośników Starożytności i Ludoznawstwa w Wilnie (zob. Henryka Ilgiewicz, Societates Academicae Vilnenses. Towarzystwo Przyjaciół
Nauk w Wilnie i jego poprzednicy, Warszawa 2008, s. 469). W latach 1907–1910 jego nazwisko było wymieniane
w spisie członków wileńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk („członek zwyczajny z Wilna, opłaca składkę roczną
w wysokości 5 rubli”), publikowanym w Roczniku Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie (w tomach I–IV).
7
Teresa Wiszniewska (1851–1905), córka Julii z Jeleńskich i Karola Onufrego Wiszniewskiego (1811–
1855), marszałka szlachty guberni kowieńskiej. Miała 3 braci: Józefa Karola, Wilhelma i Witolda (zob. Roman Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 3, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, ss. 297–299).
8
Żybortany, powiat poniewieski – lit. Žybartonis, r. Panėvežys. Majątek zakupiony ok. 1790 r. przez
Wincentego Wiszniewskiego (1761–1804), który rozbudował stary dwór i park.
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dzicami chrzestnymi byli: Maria Butrym9 i Wilhelm Wiszniewski10 oraz Benigna
Waszkiewicz11 i Witold Wiszniewski12.
M. Butrymówna została ochrzczona w kościele dziesięć miesięcy po urodzeniu. Nie wiadomo, jaka była przyczyna tej zwłoki; musiała jednak być bardzo
ważna, gdyż normą wówczas był kościelny chrzest kilka dni po urodzeniu. Starszą
siostrę Marii – Julię Eufrozynę ochrzczono w kościele po czterech dniach13.
Nie znaleziono dotąd żadnych wiadomości o dzieciństwie i wczesnej młodości M. Butrymówny.
Pierwsza informacja o niej pojawiła się w materiałach źródłowych w 1898
14
roku . Wówczas jej prawdziwą pasją była archeologia, a ściślej odkrywanie stanowisk archeologicznych i ich eksploracja. Jej aktywność w tym względzie była znana
w środowisku litewskich archeologów amatorów15.
M. Butrymówna interesowała się także etnografią. Wzorem wielu ówczesnych miłośników folkloru zapisywała pieśni i podania litewskie, które następnie
publikowała w czasopismach o profilu etnograficznym. Współpracowała z redakcją
czasopisma „Wisła”16, została nawet nazwana przyjaciółką i stałą współpracownicz9
Maria Butrym (1845–1936), siostra ojca M. Butrymówny. Według relacji członków rodziny „zwano ją
Marynią i była osobą nieprzeciętną. Jej narzeczony zginął w powstaniu [styczniowym – przyp. Maria Krajewska],
ona zaś, nie chcąc być rezydentką u braci [Nikodema w Jodkanach lub Antoniego Michała w Polesiu – przyp.
Maria Krajewska], postanowiła pojechać do Warszawy, zdobyć tam jakiś zawód i być kobietą samodzielną. Była
to decyzja, jak na tamte czasy, szokująca. Rodzina się sprzeciwiała, całe sąsiedztwo wzięło Marynię „na języki”:
to nie do pomyślenia, żeby panienka z dobrego, ziemiańskiego domu jechała do Warszawy na jakieś tam nauki
i w dodatku sama!!! Ale Marynia była twarda. Do Warszawy pojechała, skończyła tam kursy ogrodniczo-pszczelarskie i po powrocie zaczęła w okolicznych dworach zakładać na wielką skalę pasieki. Połowę miodu otrzymywał
właściciel majątku, a połowę – Marynia. Sprzedawała ten miód aż w Petersburgu i na tym miodzie tak się dorobiła,
że w Poniewieżu kupiła sobie uroczy domek i 4 hektary ziemi. Miała własnego konia i bryczkę i objeżdżała swoje
pasieki. […] Żyła bardzo długo, nie chorowała, do ostatnich chwil życia zachowała doskonałą pamięć i bystrość
umysłu. W ostatnich latach życia już nie pracowała, mieszkała w swoim domku” (A. A. Bajor, Słynne rody na Laudzie – Butrymowie, Kurier Wileński nr 163 z 26 sierpnia 1998 r., s. 5). W księdze parafialnej jej nazwisko zapisane
zostało bez końcówki -ówna (mimo, iż była panną), ponieważ zapis został sporządzony w języku rosyjskim.
10
Wilhelm Wiszniewski – brat matki M. Butrymówny zob. przyp. 7.
11
Nie znaleziono informacji biograficznych.
12
Witold Wiszniewski – brat matki M. Butrymówny zob. przyp. 7.
13
Chrzest Julii Eufrozyny Butrym odbył się w dniu 25.08.1872 r., zob. Księga parafialna parafii św. Mateusza Apostoła w Nowym Mieście, lata 1868–1876, strona 99, pozycja 134 (http://www.epaveldas.lt/vbspi/lang.
do?language=en, dostęp 1.03.2018 r.).
14
Zob. PDN, PMA, notatnik E. Majewskiego nr 3757/B/53, wpis po 16.11.1898 a przed 24.11.1898.
15
Np. znany aktywny archeolog amator Wandalin Szukiewicz wysoko cenił wiedzę M. Butrymówny
o stanowiskach archeologicznych na Żmudzi i w 1903 r. rekomendował ją Michałowi Eustachemu Brensztejnowi opracowującemu wówczas Inwentarz archeologiczny guberni kowieńskiej (zob. list W. Szukiewicza do M. E.
Brensztejna z 31.07.1903 r. (zob. LVIA, F. 1135, ap.6, nr teczki 10, nr dokumentu 8). Także archeolog amator i kolekcjoner Antoni Zaborski z Poszuszwia (lit. Pašušvys) wiedział o badaniach wykopaliskowych M. Butrymówny
i o jej kontaktach z archeologami (zob. Maria Krajewska, Antoni Zaborski and his passion for collecting, Lietuvos
Archeologija 2013, t. 39, ss. 312–313).
16
Czasopismo „Wisła. Miesięcznik poświęcony krajoznawstwu i ludoznawstwu”, ukazywał się w Warszawie: w latach 1887–1888 pod redakcją Artura Gruszeckiego, w latach 1888–1899 pod redakcją Jana Karłowicza
i w latach 1899–1905 pod redakcją E. Majewskiego. Pismo odegrało ważną rolę w rozwoju polskiej etnografii, na
jego łamach były publikowane artykuły i rozprawy etnograficzne i antropologiczne, materiały folklorystyczne, re-
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ką tego pisma17, a jej prace konsultował profesor Jan Baudouin de Courtenay18.
Interesujące, że jej starsza siostra Julia Eufrozyna także współpracowała z „Wisłą”;
w 1900 roku opublikowała w tym czasopiśmie rysunki starych krzyży19, które stały
w pobliżu dworu w Jodkanach.
M. Butrymówna chętnie podróżowała. Odwiedzała licznych krewnych i znajomych mieszkających w różnych miejscowościach na Litwie20. Bywała w Warszawie21, odbyła podróż do Włoch22.
Pod koniec XIX wieku straciła dom rodzinny: majątek Jodkany wykupił brat
ojca M. Butrymówny – Antoni Michał Butrym23, ponieważ jej ojciec Nikodem
Butrym tak zadłużył majątek, że groziła mu licytacja24. M. Butrymówna mieszkała
jednak dalej we dworze, gdyż stamtąd pisała listy do Erazma Majewskiego25.
cenzje, przekłady, sprawozdania i bibliografia (zob. H. Kapełuś, Wisła (1887–1905), w: Dzieje folklorystyki polskiej
1864–1918, red. H. Kapełuś i J. Krzyżanowski, Warszawa, 1982, ss. 264–337).
17
Zob. [M. Butrymówna], Śpiewy ludowe litewskie (dáinos) jako wzory narzecza „nowomiejskiego” (Naujãmiestis) powiat Poniewieski (Pãnevėžis), Wisła 1904, tom XVIII, ss. 206–216. Praca została opublikowana bez
podania nazwiska autorki, zostało ono wymienione w przypisie 1 na stronie 206: „Niniejszy cenny przyczynek
do ludoznawstwa litewskiego otrzymaliśmy od przyjaciółki i stałej współpracowniczki naszego pisma, panny M.
Butrymówny. Nie będąc na razie upoważnieni do ogłoszenia nazwiska autora, pozostawiamy to do najbliższej
przyszłości”.
18
Jan Niecisław Ignacy Baudouin de Courtenay (1845–1929), językoznawca i publicysta. Profesor
gramatyki języków indoeuropejskich w Kazaniu (od 1874), gramatyki porównawczej języków słowiańskich
w Dorpacie (od 1883), językoznawstwa porównawczego w Krakowie (od 1894) i w Petersburgu (od 1900), profesor honorowy UW. Współwydawca czasopisma Prace Filologiczne. Korespondował z E. Majewskim (zob. PMA,
Listy do Erazma Majewskiego, teka I, kieszeń 11, nr 3757/A/66, 67 i bn), redagował jego rozprawy (zob. PMA,
notatniki E. Majewskiego, nr 3757/B/59, wpis 28.11.1902) oraz prace językoznawcze przysyłane przez innych autorów do redakcji „Wisły”. Konsultował teksty złożone do redakcji przez M. Butrymównę: „Przedmowa panny
B.[utrymówny] jest dosyć naiwnie zredagowana, ale można ją drukować bez zmiany […]. Co do pieśni litewskich
panny Butrymówny, to oczywiście byłoby najlepiej wydrukować je bez zmiany, tak jak w rękopisie” (zob. PMA,
Listy do Erazma Majewskiego, teka I, kieszeń 11, nr 3757/A/67).
19
Zob. Krzyże żmujdzkie ze wsi Jodkany (pow. poniewieski, gub. kowieńska), rysowała p.[anna] J.[ulia]
Butrymówna, „Wisła” 1900, t. XIV, z. II, s. 131.
20
Zob. list M. Butrymówny do E. Majewskiego, PMA, PDN, Listy do Erazma Majewskiego, t. I, k. 38, nr
3757/A/227.
21
Zob. PMA, PDN, notatnik E. Majewskiego nr 3757/B/53, wpis po 16.11.1898 a przed 24.11.1898 oraz
PDN, PMA, notatnik E. Majewskiego nr 3757/B/58, wpis: po 1.12.1901 a przed 7.12.1901
22
Zob. PMA, PDN, notatnik Erazma Majewskiego nr 3757/B/63, wpis 22 maja 1905.
23
Antoni Michał Butrym (1853–1930 lub 1931), młodszy brat Nikodema Butryma. W 1906 r. dał ogłoszenie o wydzierżawieniu Jodkan: „Jest do wydzierżawienia majątek Jodkany w powiecie poniewieskim 20 wiorst
od Poniewieża. Od stacji Łaba – 8, od Bejszagoły – 18. Gruntów ornych z folwarkiem 235 dziesięcin. Grunta dobre
i uprawianie [uprawne?]. Łąki zalewne. Wiadomość na miejscu oraz w Administracji „Kur.[iera] Lit.[ewskiego]”
(„Kurjer Litewski dziennik polityczny, społeczny i literacki”, nr 271, Wilno, środa 29 listopada/12 grudnia 1906 r.,
s. 4). Po śmierci A. M. Butryma Jodkany odziedziczył jego syn Bogdan (1888–1941), absolwent gimnazjum w Libawie oraz politechniki w Rydze, członek korporacji akademickiej „Arkonia”. Mieszkał w Jodkanach wraz z żoną
i dwoma synami do 1940 r.; w tym roku majątek został przez władze sowieckie znacjonalizowany (Jerzy Żenkiewicz, Dwór polski i jego otoczenie, Toruń 2008, ss. 145–146).
24
Zob. Alwida Antonina Bajor, Słynne rody na Laudzie – Butrymowie, Kurier Wileński nr 163 z 26 sierpnia 1998 r., s. 5.
25
Erazm Majewski (1858–1922), przemysłowiec, przedstawiciel pozytywizmu warszawskiego, intelektualista o wielokierunkowych zainteresowaniach, publicysta, pisarz, działacz w wielu organizacjach i towarzystwach
naukowych. Redagował czasopisma „Światowit” (w latach 1899–1913) i „Wisła” (w latach 1899–1905). Był twórcą
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W 1902 roku – miała wtedy lat 27 – zamieszkała w Wilnie26 przy ulicy Wileńskiej 21, w domu należącym do architekta Juliana Januszewskiego27; swój nowy
adres podała w liście do E. Majewskiego. Ostatnia pewna wiadomość o M. Butrymównie pochodzi z 22 maja 1905 roku28. Nie wiadomo, jakie były jej dalsze losy29,
kiedy zmarła30 i gdzie jest jej grób31. Nie odnaleziono dotąd także jej wizerunku.
II. Maria Butrymówna i archeologia
Archeolog amator Wandalin Szukiewicz32, który uważał M. Butrymównę za
muzeum archeologicznego w Warszawie. Stworzył naukowe podstawy rozwoju archeologii pradziejowej; skupiał
w latach 1892–1922 działalność archeologów polskich, finansował badania wykopaliskowe i opracowania naukowe. Został mianowany profesorem zwyczajnym archeologii przedhistorycznej na Uniwersytecie Warszawskim
(6.10.1919). Jego spuścizna, stanowiąca bogate materiały źródłowe ujawniające i potwierdzające jego osiągnięcia
oraz rolę, jaką odegrał w życiu naukowym, społecznym i kulturalnym Warszawy jest przechowywana w PMA
(zob. M. Krajewska, Spuścizna Erazma Majewskiego w Pracowni Dokumentacji Naukowej Państwowego Muzeum
Archeologicznego w Warszawie. W 150 rocznicę urodzin E. Majewskiego (1858–1922), Wiadomości Archeologiczne
t. LX, 2008, s. 1–87 – tu także dalsza literatura).
26
Prawdopodobnie M. Butrymówna zamieszkała w Wilnie z rodzicami, wskazywałoby na to miejsce ich
pochówku (zob. Jan Puchalski, Księgi osób spoczywających na cmentarzach wileńskich: Rossa, Bernardyński i Antokolski, Wilno 2008, s. 69). Mieszkających w Jodkanach członków rodziny chowano na „jodkańskich mogiłkach”– cmentarzyku odległym pięćset metrów od dworu lub przy kościele parafialnym w Nowym Mieście, (zob. Jerzy Żenkiewicz,
Dwór polski i jego otoczenie, Toruń 2008, s. 145). Natomiast zmarłą 17.01.1905 r. matkę M. Butrymówny pochowano
w Wilnie na Rossie: grób 0317, kwatera 018, nr rzędu 01142 ( na nagrobku napis: „Butrymowa Teresa z Wiszniewskich”). W tym samym grobie spoczywa Nikodem Butrym, choć daty 1840–1918 wyryte na dolnej części nagrobka
są nieprawidłowe: zbyt wczesny rok urodzenia (w 1863 r. Nikodem był nastolatkiem, zob. Alwida Antonina Bajor,
Słynne rody na Laudzie – Butrymowie, „Kurier Wileński” nr 163 z 26 sierpnia 1998 r., s. 5) i zbyt późny rok śmierci
(zmarł w 1910 r., zob. ogłoszenie w „Kurierze Wileńskim” z października 1910, nr 2, s. 3).
27
Julian Januszewski (1857–1914) architekt. Sam zaprojektował własny dom w Wilnie, ul. Wileńska 21.
28
Zob. PMA, PDN, notatnik Erazma Majewskiego nr 3757/B/63, wpis 22 maja 1905.
29
M. Butrymówna była jeszcze niezamężna w 1905 r. Wskazywała na to forma zapisu jej nazwiska: końcówka -ówna była wyznacznikiem stanu cywilnego <panna> (zob. Kazimierz Nitsch, Uwagi o nazwiskach kobiet zamężnych i panien, „Język Polski” 1951, t. XXXI, ss. 62–68). Nazwisko w tej formie pojawiło się jeszcze w październiku
1910 r. w ogłoszeniu prasowym: „Dla uczczenia pamięci śp. Nikodema Butryma zamiast wieńca ofiarowali: Antoni
Butrym – 5 rubli, Maria Butrymówna – 5 rubli, Kazimiera Staniewiczowa – 5 rubli, Wilhelm Wiszniewski – 5 rubli.
Ofiary złożone w Administracji Kuriera Wileńskiego” (zob. „Kurier Wileński” 1910, nr 2, s. 3). Nie ma jednak pewności, czy wymieniona Maria Butrymówna to córka Nikodema Butryma czy jego siostra, która także była panną (zob.
przypis 9). Nie znaleziono dotąd dowodów, że M. Butrymówna wyszła za mąż i zmieniła nazwisko.
30
Nie znaleziono informacji o zgonie M. Butrymówny w księgach zgonów parafii w Nowym Mieście,
Poniewieżu i Wodoktach, w których wpisy sięgają roku 1922.
31
Nie znaleziono jej grobu na żadnym z trzech wileńskich cmentarzy: na Rossie, Bernardyńskim i Antokolu (zob. Jan Puchalski, Księgi osób spoczywających na cmentarzach wileńskich: Rossa, Bernardyński i Antokolski,
Wilno 2008). Jedyny znany grób opatrzony nazwiskiem „Butrymuwna Maria” (pisownia oryginalna) został zainwentaryzowany w Pacunelach (lit. Pociūnėliai, r. Šiauliai) na cmentarzu przykościelnym (zob. Jan Skłodowski,
Cmentarze na Żmudzi. Polskie ślady przeszłości Obojga Narodów, Warszawa 2013, s. 332). Nie można jednak przypisać tego grobu Marii Butrymównie urodzonej w Jodkanach, gdyż na płycie grobowej nie zachowała się żadna
dodatkowa informacja o osobie tam pochowanej.
32
Wandalin Szukiewicz (1852–1919), archeolog amator, kolekcjoner. Mieszkał w rodzinnym majątku
Nacza, pow. lidzki, woj. wileńskie (dziś Начa, rejon werenowski, obwód grodzieński, Białoruś). Prowadził badania wykopaliskowe, których wyniki publikował m. in. w „Światowicie” (zob. korespondencja W. Szukiewicza
z E. Majewskim, PMA, PDN, Listy do Erazma Majewskiego, teka XI, kieszenie 43–45, nr 3757/A/2205, 2286–2304,
2306–2312, 2314, 2315). Był prezesem działającego w latach 1899–1907 Towarzystwa Miłośników Starożytnictwa
i Ludoznawstwa w Wilnie oraz (od 1907 r.) wileńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (zob. Henryka Ilgiewicz,
Societates Academicae Vilnenses. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie i jego poprzednicy, Warszawa 2008).
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osobę bardzo inteligentną33, nazwał ją „osobą zamiłowaną w archeologii” i widział
w jej działalności badawczej wielką nadzieję na poznanie pradziejów Żmudzi34.
Nie odnaleziono dotąd informacji, kiedy M. Butrymówna zainteresowała się
archeologią. Wiadomo jedynie, że mając 22 lata prowadziła badania wykopaliskowe, a wcześniej zbierała wiadomości o stanowiskach i znaleziskach archeologicznych w czasie wizyt u krewnych i przyjaciół oraz podczas konnych przejażdżek
w okolicy rodzinnego domu.
Uczestniczyła w eksploracji pochówków szkieletowych, odkrytych na dziedzińcu dworu w Jodkanach oraz w pozyskaniu znalezionych w tej miejscowości
„kamieni ze znakami”. Przeprowadziła wykopaliska na dwóch cmentarzyskach
kurhanowych: w Pakalniszkach35 i w Niewieżnikach36; metodyka jej prac badawczych została dobrze oceniona przez współczesnych archeologów37.
33
Zob. list Wandalina Szukiewicza do Michała Eustachego Brensztejna z 31.07.1903 r., zob. LVIA, F. 1135,
ap.6, nr teczki 10, nr dokumentu 8.
34
Zob. list Wandalina Szukiewicza do Michała Eustachego Brensztejna z 31.07.1903 r., LVIA, F. 1135,
ap.6, nr teczki 10, nr dokumentu 8: „W tej chwili przeczytałem przysłane mi łaskawie Pańskie prace archeologiczne. Dały mi one prawdziwą rozkosz duchową, bo mówią o krainie niezmiernie interesującej pod względem archeologicznym, a dotychczas tak jeszcze mało zbadanej! Pan Dowgird – jeżeli się nie mylę – był pierwszym, który
rydlem badacza rozciął łono matki ziemi żmujdzkiej – lecz wkrótce jakoś ostygł w zapale. Mówią, że zgromadza
materjały do jakiejś większej pracy etnograficznej – więc archeologję porzucił. Teraz przeto, nadzieja tylko na
Szanownym Panu, i – może na pannie Butrymównie z Jodkanow[!], bo o innych badaczach przeszłości Żmujdzi
jakoś nie słychać. Czy Sz.[anowny] Pan zna p.[annę] Butrymównę? Bardzo to inteligentna osoba i zamiłowana
w archeologii”.
35
Pakalniszki – lit. Pakalniškiai, r. Panėvežys. Cmentarzysko kurhanowe w tej miejscowości M. Butrymówna badała w 1897 r. (zob. Ф. В. Покровский, Археологическая карта Ковенской губерии, Вильна 1899,
s.118; E. Majewski, Kurhany w Pakalniszkach w pow. poniewieskim zbadane przez Marię Butrymównę, z 3-ma
tablicami, XIII-XV i 3-ma rysunkami w tekście, „Światowit” t.II-1900, ss. 92–103; С. А. Андреевич, Курганы близ
Пакальнишек Ковенской губерни, Известя Императорской Археологической Коммиссии, 1902, z. 2, ss. 95–
98). W 1907 r. opis stanowiska i znalezionych przez M. Butrymównę zabytków znalazł się w pracy Michała Eustachego Brensztejna, który zapisał nazwę miejscowości jako „Pokalniszki” (zob. M. E. Brensztejn, Inwentarz archeologiczny guberni kowieńskiej, Telsze 1907, ss. 103–104, rękopis w PDN PMA, nr. 10948, opublikowany: Inwentarz
archeologiczny guberni kowieńskiej Michała Eustachego Brensztejna. Archäologisches Inwentar des Gouverments
Kowno von Michał Eustachy Brensztejn. Archeologinis Kauno gubernijos inventorius parengtas Mykolo Eustachijus
Brenšteino, red. A. Bitner-Wróblewska i R. Banytė-Rowell, Aestiorum Hereditas III/2, Warszawa 2016, t. I, s. 254;
M. Makarenko, Zabytki przedhistoryczne guberni kowieńskiej, Kwartalnik Litewski, 1910, t. III, s. 103; L. Sawicka, Lithuanian spiral disks from the Polish perspective, Archaeologia Lithuana, t. 7, 2006, ss. 31–42; L. Sawicka,
G. Grižas, Mogiła Wielkoludów… Szwedów czy konfederatów. Cmentarzysko kurhanowe w Pakalniszkach (północna
Litwa) w świetle badań Marii Butrymówny w 1897 roku, Wiadomości Archeologiczne, 2007, t. LIX, ss. 165–202;
A. Szczerba, Rzecz o niezwykłych kobietach (działalność archeologiczna Marii Butrymówny i Katarzyny Skarżyńskiej), w: Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin, red. A. Urbaniak,
R. Prochowicz, I. Jakubczyk, M. Levada, J. Schuster), Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina, T. II,
Łódź-Warszawa 2010, ss. 813–817; eadem, Pionierki archeologii, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 2017, R. 62,
nr 4 ss. 1–12).
36
Niewieżniki – lit. Nevežninkai, r. Panėvežys. Cmentarzysko kurhanowe w tej miejscowości M. Butrymówna badała we wrześniu 1902 r. (zob. Maria Butrymówna, Kurhany w Niewieżnikach w pow. poniewieskim,
„Światowit” 1902, t. IV, s. 148; M. E. Brensztejn, Inwentarz archeologiczny guberni kowieńskiej, Telsze 1907, s. 101,
rękopis w PDN PMA, nr. 10948, opublikowany: Inwentarz archeologiczny guberni kowieńskiej Michała Eustachego
Brensztejna, III/2, Warszawa 2016, s. 249 (zapisał nazwę miejscowości jako „Niewiażniki”).
37
Zob. L. Sawicka, G. Grižas, op. cit., ss. 169–171.
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Drobne informacje o planach badawczych M. Butrymówny znajdują się w jej
korespondencji z E. Majewskim. Zamierzała wykonać kwerendę w guberni mohylewskiej38 oraz przebadać rozpoznane przez nią stanowiska archeologiczne w miejscowościach Upita39, Raginiany40, Mickiemie41 i Symoniszki42. Nie zachowały się
jednak żadne dokumenty potwierdzające realizację tych zamiarów.
III. Kontakty Marii Butrymówny z Erazmem Majewskim
Podstawową wiedzę z zakresu archeologii M. Butrymówna zdobywała zapewne z literatury. Jako amatorka potrzebowała jednakże konsultacji i wskazówek,
szczególnie o metodyce badań wykopaliskowych. W końcu XIX wieku autorytetem
w dziedzinie archeologii był E. Majewski i to on stał się jej doradcą.
Nie wykluczone, że do zainteresowania się M. Butrymówny archeologią
w ogóle przyczyniła się ówczesna publicystyka E. Majewskiego, a w szczególności
seria jego artykułów pod tytułem „Nieco o starożytnościach”, które cyklicznie publikował w tygodniku popularnonaukowym ilustrowanym „Wędrowiec”43 w latach
1896–1897 i których treść stanowiła vademecum dla archeologa amatora. Propagując postawę „czynnego miłośnika archeologii”, E. Majewski prosił o nadsyłanie
na jego adres informacji o odkryciach i zabytkach archeologicznych. Podawał spis
prac naukowych, które „trzeba przeczytać, aby gruntowanie zapoznać się z archeologią przedhistoryczną”. Instruował, jak dokonywać odkryć archeologicznych i jak
postępować, aby ich nie zniszczyć. Publikował wykłady o zabytkach i stanowiskach
archeologicznych, w tym 10 pytań, na które trzeba odpowiedzieć, aby prawidłowo
opisać znalezisko. Pouczał, jak się obchodzić z przedmiotami znalezionymi w ziemi
oraz cytował proste przepisy na preparaty konserwujące te przedmioty. I wreszcie
dawał wskazówki, jak zabezpieczać przesyłane zabytki oraz jak je pakować, aby nie
uległy uszkodzeniu w czasie transportu.
38
Gubernia mohylewska dzieliła się na jedenaście powiatów (уезды). Nie wiadomo, w którym M. Butrymówna zamierzała prowadzić badania.
39
Upita – lit. Upytė, dawniej miasteczko, dziś wieś, r. Panėvežys.
40
Raginiany, pow. poniewieski – lit. Raginėnai, r. Panėvežys. Znajdujące się w pobliżu tej wsi kurhany badał w połowie XIX w. Dubois de Montpéreux (zob. A. Rzeszotarska-Nowakiewicz, Frédéric Dubois de Montpéreux
– francuski badacz litewskich kurhanów. Frédéric Dubois de Montpéreux – Ein französicher Erforscher litauischer
Hügelgräber. Prancūzas Frédéricas Dubois de Montpéreux – lietuviškų pilkapių tyrinėtojas, w: Inwentarz archeologiczny guberni kowieńskiej Michała Eustachego Brensztejna. III/2, Warszawa 2016, ss. 352–353).
41
Mickiemie – lit. Mickiemiai, r. Panėvežys.
42
Symoniszki, pow. poniewieski – lit. Simoniškis, r. Panėvežys.
43
Czasopismo „Wędrowiec” – tygodnik popularnonaukowy, wychodzący w Warszawie w latach 1863–
1906. Drukowano w nim sprawozdania z podróży, opisy miejscowości, artykuły z zakresu nauk przyrodniczych,
geologii, archeologii, paleontologii, antropologii oraz przekłady z literatury zagranicznej. E. Majewski współpracował z tym czasopismem w latach 1886–1899, publikował na jego łamach swoje artykuły: zob. E. Majewski, Nieco
o starożytnościach, 1896 nr 17, s. 338; nr 19, s. 378; nr 26, s. 518; idem, Wykopaliska i odkrycia 1896, nr 48, s. 443;
nr 49, s. 452; nr 51, s. 490 oraz 1897, nr 2, s. 38; idem, Przesyłanie zabytków starożytnych 1897 nr 20, s. 376; idem,
Wiadomości z dziedziny archeologii 1897, nr 44, s. 879.

32

Maria Krajewska

Od 1897 roku E. Majewski publikował w „Kurierze Warszawskim”44 artykuły
o projekcie utworzenia muzeum archeologicznego oraz odezwy w sprawie przysyłania na jego adres zabytków do projektowanego muzeum wraz z informacjami
o sposobach ich pozyskania45.
Oba czasopisma były znane na Litwie. Archeolodzy amatorzy kontaktowali
się z E. Majewskim po przeczytaniu jego publikacji w tych czasopismach46. Prawdopodobnie należała do nich także M. Butrymówna.
Nie znaleziono dotąd w materiałach źródłowych informacji o dokładnym
terminie i okolicznościach nawiązania kontaktu. Wiadomo jedynie, że stało się to
przed drugą połową listopada 1898 roku. E. Majewski zapisał w swoim notatniku, że zamierza odwiedzić przebywającą wówczas w Warszawie M. Butrymównę
i udzielić jej wskazówek archeologicznych47. Zatem musieli poznać się już wcześniej – przynajmniej korespondencyjnie.
Zachowana w zbiorach Pracowni Dokumentacji Naukowej (dalej PDN) Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (dalej PMA) korespondencja M. Butrymówny z E. Majewskim obejmuje lata 1899–190248. W skład zespołu
wchodzi: bilet wizytowy z zapisanym tekstem49, osiem listów50 (ryc. 2), trzy odbitki
fotograficzne51 przedstawiające kamienie ze znakami z Jodkan oraz dwa rękopisy
ręką M. Butrymówny: zapis fonetyczny trzech pieśni litewskich52 oraz opis badań
wykopaliskowych przeprowadzonych przez autorkę w Pakalniszkach i zabytków
44
„Kurier Warszawski” – gazeta codzienna o charakterze konserwatywnym, wydawana w Warszawie
w latach 1821–1939. Była najtańszą informacyjną gazetą w Polsce, niezależną, komercyjną. Początkowo dziennik,
od 1883 r. dwie edycje dziennie: rano i wieczorem (w niedzielę tylko wyd. poranne, a w dni poświąteczne tylko
wieczorne). Pismo skupiało najwybitniejszych literatów i dziennikarzy tego okresu.
45
Zob. E. Majewski, O muzeum archeologiczne 1897, nr 280; idem, O muzeum miejskie 1897, nr 335.
46
Np. Wandalin Szukiewicz regularnie czytał czasopismo „Wędrowiec” i sam nawiązał korespondencję
z E. Majewskim w styczniu 1897 r. właśnie po przeczytaniu serii jego artykułów.
47
Zob. PDN, PMA, notatnik E. Majewskiego nr 3757/B/53, wpis po 16.11.1898 a przed 24.11.1898: „panna Butrym, w domu Krasińskich róg Kotzebuego i Wierzbowej – 4 piętro – w mieszk.[aniu] p.[ani?] Marcinowej.
Odwiedzić i wskazówki archeologiczne udzielić”. M. Butrymówna mieszkała wówczas w kamienicy należącej do
Ludwika hr. Krasińskiego, stojącej na rogu ulic Kotzebuego (dziś Fredry) i Wierzbowej. Była to czteropiętrowa
budowla, która miała trzy fronty: dwa od wymienionych ulic i trzeci od ulicy Niecałej (dziś Alberta).
48
Datowany jest bilet wizytowy (1899 r.) i dwa listy (1900 r. i 1902 r.), pozostała korespondencja posiada
tylko daty dzienne. Analiza ich treści sugeruje, iż pochodzą z 1902 r.
49
Zob. PDN, PMA, Listy do Erazma Majewskiego, teka I, kieszeń 38, nr 3757/bez numeru (zob. M. Krajewska, The archival materials of amateur archaeologists active in Lithuania – in the State Archaeological Museum in
Warsaw, Archaeologia Lituana, 2009, nr 10, s. 146, fig. 6).
50
Zob. PDN, PMA, Listy do Erazma Majewskiego, teka I, kieszeń 38, nr 3757/221–225, 3757/227–229
i opis badań w Pakalniszkach bez numeru: M. Krajewska, op. cit., s. 147, fig. 7a, 7b).
51
Fotografie zostały przysłane Majewskiemu w liście Nr 3757/222 z 23/VI.1902 r. (zob. M. Krajewska, op.
cit., s. 148, fig. 8, 9, 10).
52
Rękopis ręką M. Butrymówny, sześć stron zapisanych czarnym atramentem, papier w linie o wymiarach 20,9 × 13,4. Jest to zapis fonetyczny trzech pieśni litewskich (dáinos): Giagutieła – Kukułka, Biruta i pieśń bez
tytułu, podanych w dialekcie żmudzkim (A. Szczerba, op. cit., ss. 1–12). Teksty zostały przysłane E. Majewskiemu
w liście nr 3757/222 z 23/VI.1902 r. w celu opublikowania w Wiśle.
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Ryc. 2a, b, c, d. List Marii Butrymówny do Erazma Majewskiego, PMA, PDN,
Listy do Erazma Majewskiego, t. I, k. 38, nr 3757/A/221
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wówczas pozyskanych53. Wszystkie te dokumenty są unikatowe jako jedyne znane
jej rękopisy; ich tematem jest przede wszystkim archeologia (zob. treść korespondencji w Aneksie w niniejszej pracy). Adresat odpisywał na listy, ale obecny los tej
korespondencji jest nieznany.
E. Majewski publikował zapiski etnograficzne M. Butrymówny na łamach
„Wisły”54 oraz wyniki jej badań archeologicznych na łamach „Światowita”.
W lutym 1900 roku ukazał się obszerny artykuł prezentujący przebieg prac
wykopaliskowych na cmentarzysku kurhanowym w Pakalniszkach oraz opis pozyskanych zabytków55. Jego autorem był E. Majewski, ale podstawę stanowił tekst
napisany przez M. Butrymównę. Na jej rękopisie, który zachował się w zbiorach
PMA56, E. Majewski dokonał korekt, podkreśleń i dopisków w postaci uwag redakcyjnych i merytorycznych oraz wprowadził numerację kurhanów, która obowiązuje do dziś. Przygotowując tekst do publikacji sporządził własną notatkę57 (ryc. 3),
która zawiera zestawienie zabytków, znalezionych przez M. Butrymównę w kurhanach nr 3 i 11 – najobficiej wyposażonych obiektach w Pakalniszkach.
W 1902 r. E. Majewski opublikował fragment listu M. Butrymówny, w którym znalazła się relacja z prowadzonych przez nią badań i pozyskanych zabytków
na cmentarzysku kurhanowym w Niewieżnikach58.
M. Butrymówna zapraszała E. Majewskiego w imieniu swoim i swoich rodziców do Jodkan, pisząc, że „miejscowość obfituje w ciekawe zabytki i obiecywała
interesujące efekty poszukiwań archeologicznych”59. Jednak na podstawie materiałów źródłowych wiadomo, że E. Majewski nigdy osobiście nie prowadził badań
archeologicznych na Litwie, nie ma także potwierdzenia jego pobytu w Jodkanach.
M. Butrymówna i E. Majewski znali się osobiście. W materiałach źródłowych
znajduje się potwierdzenie odbytych trzech spotkań, choć zapewne było ich więcej60.
53
Tekst zapisany ręką M. Butrymówny na czterech kartach zawiera korektę oraz redakcyjne uwagi, podkreślenia i dopiski merytoryczne, wykonane ołówkiem oraz czerwonym i czarnym atramentem ręką E. Majewskiego. Rękopis ten był osobnym tekstem; świadczy o tym forma zapisu na poszczególnych kartach oraz brak
formułek grzecznościowych. Rękopis ten prawdopodobnie został przysłany lub przywieziony do Warszawy wraz
z zabytkami z Pakalniszek przed sierpniem 1899 r. Pełny tekst zob. w niniejszej pracy aneks V.2.
54
Zob. przyp. 17.
55
E. Majewski, Kurhany w Pakalniszkach w pow. poniewieskim zbadane przez Marię Butrymównę, z 3-ma
tablicami, XIII–XV i 3-ma rysunkami w tekście, „Światowit” t. II-1900, ss. 92–103.
56
Zob. przyp. 53.
57
Notatkę E. Majewski zatytułował Kurhany z porzecza Niewiaży z Pakalniszek. Materyały. Zachowała się
w zbiorach PDN PMA. Jest to rękopis ręką E. Majewskiego, jedna strona zapisana czerwonym i czarnym atramentem, papier w kratkę o wymiarach 27,8 × 21,9.
58
M. Butrymówna, Kurhany w Niewieżnikach w pow. poniewieskim, „Światowit” 1902, t. IV, s. 148. Jest to
fragment listu M. Butrymówny do E. Majewskiego nr 3757/A/227 z 6/18 września 1902 r.
59
Zob. PMA, PDN, Listy do Erazma Majewskiego, t. I, k. 38, nr 3757/A/227.
60
Prawdopodobnie doszło do spotkania E. Majewskiego z M. Butrymówną w drugiej połowie listopada
1898 r. (zob. PDN, PMA, notatnik E. Majewskiego nr 3757/B/53, wpis po 16.11.1898 a przed 24.11.1898).
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Ryc. 3. Notatka Kurhany z Pakalniszek. Materyały,
sporządzona ręką Erazma Majewskiego ok. 1899 r. Zbiory PMA

W grudniu 1901 roku M. Butrymówna przebywała w Warszawie, mieszkała wówczas w kamienicy należącej do Jerzego hr. Skarbka, stojącej przy ul. Nowy
Świat 37. E. Majewski odwiedził ją 8 grudnia 1901 roku61.
Spotkali się także wiosną 1902 roku62. M. Butrymówna prawdopodobnie poznała wówczas żonę E. Majewskiego – Lucynę z Bieńkowskich Majewską63; w swoim liście przesłała dla niej pozdrowienia.
61
Zob. PDN, PMA, PMA, notatnik E. Majewskiego nr 3757/B/58, wpis: po 1.12.1901 a przed 7.12.1901:
„Nowy Świat 37 P.[anna] Butrym numery Pani Walewskiej” oraz wpis 9.12.1901: „Wczoraj byłem u p.[anny] Butr.[ym]”.
62
Zob. list M. Butrymówny do E. Majewskiego, PMA, PDN, Listy do Erazma Majewskiego, t. I, k. 38, nr
3757/227 z 6/18 września 1902 r.
63
Lucyna Majewska (1871–1953), córka przemysłowca warszawskiego Wojciecha Bieńkowskiego i Anieli
z Laskowskich. Jej ślub z E. Majewskim odbył się 17.04.1888. Posiadała niezwykłą osobowość. Brała udział we
wszystkich przedsięwzięciach E. Majewskiego: w pracach redaktorskich, konserwatorskich, poszukiwawczych,
pełniła funkcję sekretarki, tłumaczki (z języka francuskiego), przepisywała teksty po korektach.
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Kolejne poświadczone w archiwaliach spotkanie nastąpiło 22 maja 1905 roku
w Wenecji64 na Placu Świętego Marka. E. Majewski nazwał wówczas M. Butrymównę „dobrą znajomą”.
IV. Zbiory archeologiczne Marii Butrymówny
Zabytki archeologiczne pozyskane przez M. Butrymównę w trakcie własnych
badań lub w formie darowizn od osób zaprzyjaźnionych utworzyły kolekcję. M.
E. Brensztejn publikując w październiku 1906 roku w „Kurierze Litewskim” wykaz zbiorów prywatnych w guberni kowieńskiej napisał, że „Butrymówna posiada
zbiór archeologiczny z cmentarzysk powiatu poniewierskiego”65.
M. Butrymówna nie była kolekcjonerem–pasjonatem, część kolekcji przekazała do zbiorów Muzeum Erazma Majewskiego (dalej MEM), a resztę – do Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie.
E. Majewski otrzymał od M. Butrymówny zabytki z Pakalniszek do opracowania przed 17 sierpnia 1899 roku66. Wykonał wówczas ich zdjęcia67 (ryc. 4, 4a, 5,
5a, 6), które zamierzał opublikować jako ilustracje do projektowanego artykułu68.
64
Zob. PMA, PDN, notatnik Erazma Majewskiego nr 3757/B/63, wpis 22 maja 1905: „poniedziałek. Spotkaliśmy wracając na drugie śniadanie statkiem do placu św[iętego] Marka – pannę Butrymównę. Ucieszyła się.
To już drugi wypadek spotk.[ania] niespodzianego dobrych znajomych […]”.
65
Michał Eustachy Brensztejn, Zbiory prywatne w guberni kowieńskiej, „Kurier Litewski” 1906, nr 232, s. 2.
66
Zob. PDN, PMA, notatnik E. Majewskiego, nr 3757/B/54, wpis 17.08.1899.
67
W zbiorach PMA zachowały się trzy oryginalne szklane klisze formatu 13x18 centymetrów, przedstawiające zabytki z Pakalniszek: zob. PMA, PDN, klisza nr 1878 (opublikowana przez E. Majewskiego zob. Światowit t.II, tabl. XIV), klisza nr 1879 (niepublikowana) i klisza nr 1880 (opublikowana przez E. Majewskiego zob.
Światowit t.II, tabl. XIII). Zachowały się opisy do dwóch klisz (opublikowanych) wykonane ręką NN (dwie strony
zapisane czarnym atramentem, papier gładki, o wymiarach 14,9 × 10,9 centymetrów). E. Majewski wykorzystał je
w swoim artykule, opisując „zawartość kurhanów”.
„Tabl.[ica] N-o[numero] 1 [opis do kliszy nr 1880]
Kółko (platka) gru szer.[okość] 11,5 cm, wysokość 11 cm.
Szpila (1) długość 10,5 cm
Szpila (2) dug.[! długość] 12 cm
Bransol.[eta] (10 wysok.[ość] 7,8 cm., grubość wałeczka największa 0,6 cm., [grubość wałeczka] najmniej.
[sza] 0,5 cm
Bransol.[eta] (2) mniejsza wysokość 7,2 cm, grubość wałecz.[ka] najwięk.[sza] 0,4 cm., [grubość wałeczka] najmn.[iejsza] 0,2 cm.
Pierśc.[ień] z nogi szerokość 3,6 cm., wysok[ość] 20 mm, grubość drutu 0,4
Pierśc[ień] z ręki szerok.[ość] 2,7 cm., wysok.[ość] 13 [lub 23] mm, grub.[ość] drutu 0,3 cm
Brans.[oleta] ciężka szerok.[ość] 9,7, grubość wałecz.[ka] 0,7 c., średn.[ica] najw.[iększa] obróć
Tabl.[ica] N-o[numero] 2 [opis do kliszy nr 1878]
N-o [numero] 1 wysok.[ość] 28 mm.
N-o [numero] 6 wysok.[ość] 25 mm.
N-o [numero] 10 (1) dług.[ość] drutu 37 mm – grub.[ość] drutu 4 mm, szerokość wisiorka 18 mm
N-o [numero] 12 wysok.[ość] 45 mm szerok.[ość] guziczka N-o [numero] 13 10 mm
N-o [numero] 14 dług.[ość] 66, grubość 6
N-o [numero] 18 dług.[ość] 47, grub.[ość] 7”.
68
E. Majewski układając w połowie sierpnia 1899 r. zawartość drugiego tomu „Światowita”, umieścił
w spisie treści „opis bronzów Butrymównej” (zob. PDN, PMA, notatnik E. Majewskiego, nr 3757/B/54, wpis
17.08.1899).

Maria Butrymówna – „zamiłowana w archeologii” badaczka cmentarzysk

Ryc. 4. Klisza nr 1878 przedstawiająca zabytki z Pakalniszek, zbiory PMA
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Ryc. 5. Klisza nr 1879 przedstawiająca zabytki z Pakalniszek, zbiory PMA

Ryc. 5a.Opis ręką NN do kliszy nr 1879, zbiory PMA
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Ryc. 6. Klisza nr 1880 przedstawiająca zabytki z Pakalniszek, zbiory PMA

Ryc. 6a. Opis ręką NN do kliszy nr 1880, zbiory PMA
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W drugiej połowie 1899 roku E. Majewski odesłał zabytki właścicielce, ale
nie wszystkie. M. Butrymówna pozwoliła mu wówczas zatrzymać „kilka okazów
w charakterze dubletów”69, były to: ozdoba naskroniowa w formie kolistej tarczki (nr
inw. MEM 10829), bransoleta (nr inw. MEM 10830), zawieszka w formie krzyżyka
(nr inw. MEM 10831)70 oraz zawieszka trzyczęściowa składająca się z podłużnego
łącznika, kółka i małej lunulki (nr inw. MEM 10832), 2 rurki i fragment 1 rurki (nr
inw. MEM 10833), 10 nitów z blaszki brązowej (nr inw. MEM 10834)71.W zbiorach
E. Majewskiego znalazła się wówczas także „spiralka brązowa z drutu” oraz „paciorek szklany, segmentowy, poczwórny, przezroczysty, barwy niebieskiej”72.
Zwrócone przez E. Majewskiego zabytki M. Butrymówna posłała do Imperatorskiej Komisji Archeologicznej w Petersburgu73. Ponieważ jednak zgodnie z ustawą Komisja nie mogła z urzędu ich zatrzymać, gdyż zostały pozyskane na gruntach
prywatnych74, zaproponowano dobrowolne pozostawienie ich w Petersburgu. M.
Butrymówna nie wyraziła na to zgody, co ujawnił zajmujący się zabytkami z Pakalniszek członek Imperatorskiej Komisji Archeologicznej Aleksander Spicyn75, który
równocześnie oświadczył, że zabytki zostały jej zwrócone w 1900 roku. M. Butrymówna potwierdziła ten fakt w liście do E. Majewskiego76.
69
Por. informację w liście E. Majewskiego do M. E. Brensztejna z 22 września 1904 r. (zob. LVIA, F. 1135,
ap. 6, nr 120): „Po bliższym rozpatrzeniu się […] okazało się, że niemam nic oprócz tego, co opisane było w t.[omie] II Światowita, i czasowo znajdowało się w moich rękach, później wróciło do właścicielki, z wyjątkiem kilku
okazów w charakterze dubletów mi udzielonych”. M. E. Brensztejn przygotowywał w tym czasie swój Inwentarz
archeologiczny guberni kowieńskiej, prowadził w związku z tym rozległą kwerendę dotyczącą stanowisk i zabytków
z terenów tej gubernii ( zob. Maria Krajewska, Dzieje <Inwentarza archeologicznego guberni kowieńskiej> Michała
Eustachego Brensztejna, Aestiorum Hereditas III/2, Warszawa 2016, ss. 136–173).
70
Wymienione trzy zabytki zostały zainwentaryzowane przez E. Majewskiego w kwietniu 1900 r. jako
„dar od p. Butrymówny w 1899”: nr inw. 10829 – „1 ozdoba krążkowata z kurhanu 11” , nr inw. MEM 10830 –
„1 bransoleta gruba wagi 335 gram”, nr inw. MEM 10831 – „1 krzyżyk-wiszorek z 4 gałeczkami i uszkiem” (zob.
Księga Inwentarzowa MEM, t. I, s. 72, data wpisu 21.04.1900 r. umieszczona w lewym dolnym rogu strony).
71
Zawieszka, rurki i nity zostały zainwentaryzowane przez E. Majewskiego w styczniu 1901 r.: nr inw.
MEM 10832 – „1 wiszorek z półksiężycem”, nr inw. MEM 10833 – „2 wiszorki rurkowate”, nr inw. MEM 10834 –
„10 blaszek-guzów” (zob. Księga Inwentarzowa MEM, t. I, s. 73, data wpisu 22.01.1901 r. umieszczona w lewym
dolnym rogu strony).
72
E. Majewski wymienił te zabytki w swojej notatce Kurhany z porzecza Niewiaży z Pakalniszek. Materyały (zob. przyp. 57). Z informacji na kartach katalogowych Działu Archeologii Bałtów PMA wynika, że zabytki
te były przyczepione do tablicy MEM z numerami 10829–10834, a więc z darowiznami z 1899 r., jednak nie posiadały numerów inwentarzowych MEM. Nie wiadomo, dlaczego E. Majewski ich nie zainwentaryzował.
73
Przepis prawny obowiązujący w Rosji i zaborze rosyjskim nakładał na badacza obowiązek przysłania do
Imperatorskiej Komisji Archeologicznej w Petersburgu sprawozdania i zabytków po zakończeniu badań terenowych.
M. Butrymówna posłała do Petersburga zabytki z Pakalniszek w 1899 r. (zob. L. Sawicka, G. Grižas, op. cit., s.166).
74
Zabytki pozyskane na ziemiach państwowych, publicznych i cerkiewnych były przejmowane przez Imperatorską Komisję Archeologiczną w Petersburgu, natomiast pozyskane na gruntach prywatnych mogły wrócić
do badacza lub właściciela ziemskiego (zob. Adrianna Szczerba, Rola Cesarskiej Komisji Archeologicznej w ochronie
zabytków archeologicznych na terenie Imperium Rosyjskiego, Analecta 2010, R. XIX, z. 1–2, ss. 7–21). Grunty, na
których znajdowały się kurhany w Pakalniszkach, należały do rodziny Podbereskich herbu Gozdawa.
75
Zob. Спицын Александр Андреевич, Курганы близ Пакальнишек Ковенской губерни, Известя
Императорской Археологической Коммиссии, 1902, z. 2, s. 95. Aleksander Spicyn (1858–1931), rosyjski archeolog i historyk.
76
Zob. List M. Butrymówny do E. Majewskiego, PMA, PDN, Listy do Erazma Majewskiego, t. I, k. 38, nr
3757/A/225.
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Z analizy materiałów źródłowych wynika, że M. Butrymówna trzykrotnie
przekazywała E. Majewskiemu brązowe zabytki z Pakalniszek: raz w 1899 roku77
i dwa razy w 1900 roku.
W lutym 1900 roku78 M. Butrymówna przekazała do zbiorów E. Majewskiego
pierścień (nr inw. MEM 28648), zawieszkę trzyczęściową, składającą się z podłużnego łącznika, kółka i małej lunulki (nr inw. MEM 28649), fragment rurki brązowej
i 6 fragmentów brązowych nitów (nr inw. MEM 28650)79, a w maju tego samego
roku80 – 3 zapinki brązowe (nr inw. MEM 16629–16631)81.
Zabytki z Pakalniszek, które znalazły się w zbiorach MEM82 wymienił E. Majewski w swojej notatce zatytułowanej „Dodatek”83, sporządzonej na prośbę M. E.
Brensztejna: „[…] Do Pakalniszki (pow. poniewieski) 19 przedmiotów znajduje
się w Muz.[eum] Erazma Majewskiego (N-a[numera] 10829–[10]834 i 16629–
[16]631) (Reprodukowane w Światowicie t. II)”.
W lutym 1900 roku84 wraz z zabytkami z Pakalniszek M. Butrymówna przekazała E. Majewskiemu fragment naszyjnika brązowego (nr MEM 10836) z miejscowości Symoniszki w guberni kowieńskiej85 oraz klucz z brązu (nr MEM 10835),
pochodzący z nieznanej miejscowości w ówczesnym powiecie wiłkomirskim nad
rzeką Świętą (lit. Šventoji)86.
Zob. przyp. 69.
Zob. informacja w liście M. Butrymówny do E. Majewskiego, PMA, PDN, Listy do Erazma Majewskiego, t. I, k. 38, nr 3757/A/221.
79
Wymienione zabytki zostały zainwentaryzowane przez E. Majewskiego po 1911 r.: nr inw. MEM 28648
– „1 pierścień karbowany”, nr inw. MEM 28649 – „1 wiszorek z półksiężycowatym zakończeniem”, nr inw. MEM
28650 – „drobne blaszki” ” (zob. Księga Inwentarzowa MEM, t. II, s. 259).
80
Zob. informacja w liście M. Butrymówny do E. Majewskiego, PMA, PDN, Listy do Erazma Majewskiego, t. I, k. 38, nr 3757/A/225: bez daty rocznej, na podstawie treści listu rok 1900.
81
Trzy zapinki brązowe zostały zainwentaryzowane przez E. Majewskiego ok. 1907 r.: nr inw. MEM
16629 – „1 zapinka brązowa”, nr inw. MEM 16630 – „1 zapinka masywna bez inkrustacji”, nr inw. MEM 16631 –
„1 zapinka masywna brąz inkrustowany” ” (zob. Księga Inwentarzowa MEM, t. I, s. 111).
82
Zabytki z Pakalniszek przekazane E. Majewskiemu dziś znajdują się w zbiorach Działu Archeologii Bałtów PMA (zob. Anna Bitner-Wróblewska, Cezary Sobczak, Lithuanian artifacts in the collection of the Department
of Balt Archaeology in State Archaeological Museum in Warsaw, Archaeologia Lituana, 2009, nr 10, ss. 109–110).
Z zespołu przekazanego przez M. Butrymównę nie zachowały się trzy zabytki: nr inw. MEM 10830, 28649 i 28648.
83
Notatka ręką E. Majewskiego, czarnym atramentem na papierze cienkim, gładkim, o wymiarach
21,3 × 17, niedatowana. Sporządzona została ok. 1904 r. na prośbę M. E. Brensztejna. Zawiera informacje o zabytkach pochodzących z guberni kowieńskiej znajdujących się w zbiorach MEM, które M. E. Brensztejn zamieścił
w swoim Inwentarzu archeologicznym guberni kowieńskiej (zob. przyp. 35) na stronie 104. E. Majewski wymienił
jedynie te zabytki z Pakalniszek, których wizerunki były reprodukowane w „Światowicie” (zob. przyp. 55). Notatka
obecnie jest przechowywana w PDN PMA jako załącznik do rękopisu „Inwentarza…”.
84
Zob. informacja w liście M. Butrymówny do E. Majewskiego, PMA, PDN, Listy do Erazma Majewskiego, t. I, k. 38, nr 3757/A/221.
85
Symoniszki, pow. Święciany – lit. Simoniškis, r. Svencionys. E. Majewski zainwentaryzował wymieniony zabytek w styczniu 1901 r.: nr inw. MEM 10836 – „1 obręcz (łęk) naszyjn.[ika]? brązowego” (zob. Księga
Inwentarzowa MEM, t. I, s. 73, data wpisu 22.01.1901 r. umieszczona w lewym dolnym rogu strony). Zabytek nie
zachował się w zbiorach PMA.
86
E. Majewski zainwentaryzował ten zabytek w styczniu 1901 r.: nr inw. MEM 10835 – „1 klucz lany brązowy” (zob. Księga Inwentarzowa MEM, t. I, s. 73, data wpisu 22.01.1901 r. umieszczona w lewym dolnym rogu
strony). Zabytek nie zachował się w zbiorach PMA.
77
78
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W maju 1902 roku M. Butrymówna przysłała E. Majewskiemu wykopane
wówczas na dziedzińcu w Jodkanach kości ludzkie87. Nie wiadomo, ile i jakie kości
przysłała, gdyż Majewski zainwentaryzował jedynie czaszkę ze szczęką dolną (nr
inw. MEM 28474)88.
We wrześniu 1902 roku Butrymówna przekazała do zbiorów MEM jedenaście zabytków ze stanowiska Niewieżniki89. Były to: zapinka brązowa (nr inw. MEM
15656), 4 bransolety brązowe (nr inw. MEM 15657–15660), 3 skręty z płaskiego
drutu brązowego (nr inw. MEM 15661), 2 paciorki z niebieskiego szkła (nr inw.
MEM 15662) i toporek żelazny (nr inw. MEM 15663). E. Majewski zainwentaryzował je na stronie 93 w I tomie Księgi Inwentarzowej MEM.
Zabytki otrzymane od M. Butrymówny wyeksponował E. Majewski w swoim Muzeum Archeologicznym w gmachu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
w Warszawie90. Pozostałe zabytki M. Butrymówna przekazała w 1907 roku do muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie91, zostało to odnotowane w sprawozdaniu z działalności i stanu Towarzystwa: […] „dział archeologii przedhistorycznej
powiększył się o 490 okazów, z których znaczną część (zawartość 13 kurhanów na
Żmujdzi) ofiarowała p. Marja Butrymówna”92.
V. ANEKS
V.1. Listy Marii Butrymówny do Erazma Majewskiego
Wszystkie publikowane teksty oparte są na autografach. Ponieważ powstały
w czasie obowiązywania innych norm języka literackiego, zawierają wiele form językowych odmiennych od dzisiejszych. Nie zastosowano jednak żadnych zabiegów
modernizacyjnych, aby nie naruszać indywidualnych cech języka autorów tekstów
oraz ich oryginalnego stylu.
Wszystkich podkreśleń i skreśleń dokonali autorzy tekstów.
87
Zob. informacja w liście M. Butrymówny do E. Majewskiego, PMA, PDN, Listy do Erazma Majewskiego, t. I, k. 38, nr 3757/A/224.
88
E. Majewski zainwentaryzował pod jednym numerem inwentarzowym (nr inw. MEM 28474) czaszkę
wraz ze szczęką dolną z Jodkan po 1911 r. (zob. Księga Inwentarzowa MEM, t. II, s. 257).
89
Zob. informacja w liście M. Butrymówny do E. Majewskiego, PMA, PDN, Listy do Erazma Majewskiego, t. I, k. 38, nr 3757/A/227. Zabytki z Niewieżnik przekazane E. Majewskiemu dziś znajdują się w zbiorach
Działu Archeologii Bałtów PMA (zob. A.Bitner-Wróblewska, C. Sobczak, op. cit., ss. 109–110). Z zespołu przekazanego przez M. Butrymównę nie zachowało się pięć zabytków: nr inw. MEM 15661, 15662.
90
Zob. M. Krajewska, Archeologiczne Muzeum Erazma Majewskiego w Warszawie, „Światowit” 2013, t. IX
(L), Fasc. B, ss. 22–24. Przymocowane do tabliczek zabytki były eksponowane w gablocie numer 32, zob. PDN
PMA, klisza nr Ms 2779. Jedna z tych tabliczek zachowała się w zbiorach Działu Archeologii Bałtów PMA: zob. A.
Bitner-Wróblewska, C. Sobczak, op. cit., s. 88, fig. 5.
91
M. Butrymówna przekazała w 1907 r. zabytki uporządkowane, przytwierdzone do tekturowych tablic
i w takiej postaci zostały one zainwentaryzowane w katalogu muzealnym Towarzystwa. Dziś wchodzą w skład
zbiorów Lietuvos nacionalinis muzjejus w Wilnie (zob. L. Sawicka, G. Grižas, op. cit., s. 169).
92
Zob. Sprawozdanie z działalności i stanu T-wa w 1907 r., Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie 1907, t. I, Wilno 1908, s. 181.
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Osoby występujące w niniejszej pracy posiadają swoje noty biograficzne,
które zostały umieszczone w przypisach przy pierwszym pojawieniu się nazwiska.
W biogramie znajdują się dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, daty roczne życia, zawód lub funkcja, tytuł naukowy) oraz informacje wiążące postać z tekstem
objaśnianym.
W pracy występują liczne komentarze w formie przypisów. Obszerność przypisów spowodowana jest tym, że wiele podawanych faktów należało uzupełnić lub
wyjaśnić.
W edytorskim opracowaniu korespondencji i cytowanych tekstów rękopiśmiennych w nawiasie kwadratowym [ ] rozwiązano stosowane przez autorów
skróty i uzupełniono wyrazy uszkodzone lub mało czytelne w autografie oraz oznaczono:
– trzema kropkami wyraz nieczytelny […],
– wykrzyknikiem – chęć zwrócenia uwagi np. na rażący błąd autora [!],
– pytajnikiem – wątpliwości odczytów tekstowych [?].
Korespondencja została ułożona chronologicznie według dat jej napisania.
Daty (oryginalne lub zrekonstruowane) podawane są na początku dokumentu, bez
względu na to, gdzie były umieszczone w oryginale. Ich zapis został ujednolicony
do formatu: dzień (cyfry arabskie), miesiąc (słownie) i rok (cyfry arabskie). Brakujące daty zostały zrekonstruowane na podstawie treści cytowanego dokumentu.
Każda opublikowana w niniejszej pracy jednostka epistolarna została opatrzona metryką, która zawiera: informację o miejscu przechowywania (biblioteka,
sygnatura rękopisu), opis zewnętrzny (format papieru: wymiary arkusza listowego
zostały podane w centymetrach w kolejności: wysokość – szerokość, charakterystyka papieru i stan jego zachowania) oraz charakterystykę zapisu.
1899 r.
PMA, PDN, Listy do Erazma Majewskiego, t. I, k. 38, nr 3757/A/bez numeru
Bilet wizytowy, kartonik o wymiarach 4 × 9,5. Na awersie nadruk „Marya
Butrymówna”
18 grudnia [18]99.
Szanowny Panie! List Pana i broszurki otrzymałam93, bardzo za nie Szanownemu Panu dziękuję. Co do ozdób94 proszę się bynajmniej nie krępować i zatrzymać je ile tylko będą Szanownemu Panu potrzebne. Łączę wyrazy głębokiego
szacunku i poważania
93
Zapis potwierdzający, że korespondencja była nawiązana wcześniej i że zachowana korespondencja M.
Butrymówny nie jest kompletna.
94
Zob. przyp. 69.
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1900 r.
PMA, PDN, Listy do Erazma Majewskiego, t. I, k. 38, nr 3757/A/221
List. Rękopis, cztery strony zapisane czarnym atramentem, papier gładki, o wymiarach 17,4 × 11. Znak wodny: schematyczne wizerunki kwiatków oraz napis
„Mary Mill Pansy Paper”.
Jodkany 19/395 Lutego 1900.

Szanowny Panie!
Pozwoli Pan złożyć sobie podziękowanie za przysłany numer „Światowita”96.
Z przyjemnością, a zarazem niejaką dumą odczytałam swoje nazwisko w nagłówku artykułu o naszych wykopaliskach97. Jakkolwiek zasługa moja niewielka, jednak
ambicya moja inicjatorki poszukiwań, nadspodziewanie uwieńczonych powodzeniem mile połechtaną została, z czem jednocześnie wzrosła ochota do dalszej
działalności na tem polu. Ponieważ zaś utrwaleniem moich skromnych trofeów
jestem obowiązaną Szanownemu Panu, więc składam Mu szczere podziękowania
za łaskawy współudział98 i zainteresowanie się. Na wiosnę mam zamiar robić dalsze
poszukiwania w okolicy a nawet chciałabym pojechać do Mohylewskiej gubernji,
gdzie znajomi obiecują mi bogate zdobycze. Miło mi bardzo że mogę Szanownemu
Panu przesłać parę nowych okazów.
Łęk99 został wyorany w naszem sąsiedztwie we wsi Symoniszki p.[owiatu] Januszewskiego.
Klucz100 zaś wykopany w Wiłkomierskim powiecie nad rzeką Świętą. Był jeszcze drugi podobnej formy, ale został złamany. W Symoniszkach jest dużo kurhanów, które chcę w najbliższej przyszłości rozkopać. Jeżeli Szanowny Pan pozwoli,
zawiadomię Go o rezultacie poszukiwań. Byłabym bardzo szczęśliwą gdyby Szanowny Pan załączone przedmioty za swoje uważać chciał. Łączę wyrazy głębokiego
szacunku i poważania
95
Datowanie podwójne, które istniało na ziemiach polskich znajdujących się pod zaborem rosyjskim
w latach 1863–1915, wynika ze stosowania na tym terenie dwóch kalendarzy: urzędowego juliańskiego i tradycyjnego gregoriańskiego. Kalendarz juliański (ustanowiony w 46 r. p.n.e. przez Juliusza Cezara) był do 1918 r.
obowiązującym kalendarzem państwowym w Rosji (i do 1915 r. na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim).
Równocześnie na ziemiach polskich funkcjonował kalendarz gregoriański (ustanowiony przez papieża Grzegorza
VIII, w Polsce wprowadzony w 1582 r.). W praktyce datowanie wg kalendarza juliańskiego „spóźnia się” w stosunku do gregoriańskiego: w XIX wieku o 12 dni, w XX wieku o 13 dni.
96
Tom II „Światowita”, w którym ukazał się artykuł E. Majewskiego o wykopaliskach w Pakalniszkach
ukazał się w lutym 1900 r.
E. Majewski wysłał M. Butrymównie tomy I–IV tego czasopisma (por. Notatnik, brulion wydawnictwa
„Światowit”, 1899–1904, Materiały Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Archiwum PAN w Warszawie, I-2,
Dodatki, b.p.).
97
Określenie „nasze wykopaliska” dotyczy zabytków archeologicznych ze stanowiska w Pakalniszkach.
98
Określenie „łaskawy współudział” dotyczy zapewne artykułu w „Światowicie”, nie ma bowiem dotąd
żadnych dowodów na udział E. Majewskiego w badaniach.
99
Zob. przyp. 84 i 85.
100
Zob. przyp. 84 i 86.
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PMA, PDN, Listy do Erazma Majewskiego, t. I, k. 38, nr 3757/A/225
List. Rękopis, trzy strony zapisane czarnym atramentem, papier gładki, o wymiarach 18,5 × 11,5
15/28 maj [bez daty rocznej, na podstawie treści listu rok 1900]
Szanowny Panie!
Przepraszam najmocniej za zwłokę w odpowiedzi na list Jego z dnia 6 bieżącego miesiąca. Dłuższy czas byłam nieobecną w domu i dopiero wczoraj wróciwszy
zastałam list Szanownego Pana. Bardzo Mu dziękuję za upoważnienie do przysyłania mych skromnych notatek do Światowita. Jak tylko będę miała coś godniejszego
uwagi natychmiast skorzystam z łaskawego pozwolenia Szanownego Pana i przyślę
Mu je. Obecnie mam tylko kilka pieśni litewskich i legend, lecz nie wiem czy się
kwalifikują do Wisły, tem bardziej że tłomaczenie nastręcza pewne trudności.
Zapinkę Nr 41 z II Tomu Światowita, znalezioną w Pakalniszkach posyłam stosownie do życzenia Szanownego Pana. Załączam również dwie zapinki znalezione jednocześnie w Pakalniszkach a zwrócone mi niedawno przez Komisyą archeologiczną
z Petersburga101, sądząc że może się również przydadzą do określenia epoki wykopaliska102.
Byłabym bardzo wdzięczna gdyby Szanowny Pan zechciał zawiadomić mię
o rezultacie badań103. Proszę przyjąć wyrazy głębokiego szacunku i poważania
PMA, PDN, Listy do Erazma Majewskiego, t. I, k. 38, nr 3757/A/226
List. Rękopis, dwie strony zapisane czarnym atramentem, papier gładki, o wymiarach 18,5 × 11,6. Lewa krawędź wskazuje, że nie zapisana część została oderwana.
12/25 sierpień [bez daty rocznej, 1900?], st.[acja] Poniewież, Jodkany
Szanowny Panie!
Nie mogłam dotychczas zakomunikować Szanownemu Panu nic nowego,
ponieważ próby niedawno przezemnie powzięte rozkopania kurhanu nie dały żadnych rezultatów. Dziś jednak zdarza mi się okazja rozkopania kurhanu, o którym
dużo ciekawych wersyi po okolicy chodzi.
Ponieważ, jak Panu wiadomo, miałam z powodu rozkopywania nieprzyjemności z strony policyi, więc dla uniknięcia teraz takowych upraszam Szanownego
Pana o poinformowanie mnie. Czy wolno jest kopać za zgodą właścicieli na gruntach drobnej szlachty?104 W oczekiwaniu łaskawej odpowiedzi łączę wyrazy prawdziwego szacunku
Zob. przypis 74.
Do wydatowania stanowiska archeologicznego.
103
Niejasne. Prawdopodobnie chodzi o przeprowadzenie analiz i datowania zabytków.
104
Na podstawie ustawy z 1899 r. zatwierdzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji wyłączne
prawo organizacji wykopalisk i wydawania zezwoleń na prowadzenie badań terenowych na ziemiach rządowych,
101
102
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1902 r.
PMA, PDN, Listy do Erazma Majewskiego, t. I, k. 38, nr 3757/A/224
List. Rękopis, trzy strony zapisane czarnym atramentem, papier gładki, o wymiarach 14,5 × 11,5. Znak wodny: wizerunki kwiatków na całej powierzchni papieru.
Jodkany 9/22 maja [bez daty rocznej, na podstawie
porównania z treścią listu nr 3757/A/222 rok 1902]

Szanowny Panie
Posyłam Mu wykopane dzisiaj na dziedzińcu w Jodkanach kości105. Znajdowały się one w głębokości około 1½ arsz.[yna]106. Szkielet mały, którego czaszkę
przy wydobywaniu połamano, miał wokoło rozrzucone drzazgi drzewne jedną
z nich posyłam także. Czaszkę większą znalazłam leżącą, bez innych kości.
Według podania była za strumieniem Kirszyn świątynia pogańska, którą jacyś rycerze spalili, a na miejscu gdzie obecnie jest dwór i ogród była bitwa. Szkielety znajdują się często i podobno znajdywano kawałki żelaza, ja nigdy nic prócz
kości nie wykopałam. Że zaś mówił mi Pan że taki szkielet mógłby Mu być użyteczny, zrobiłam poszukiwanie i natychmiast wysyłam znalezione kości i bardzo bym
była zadowoloną, gdyby Mu się przydały.
W okolicy naszej znajdują czasami kamienie z wykutemi na nich znakami,
przeważnie w kształcie okrągłych mis. Trzy podobne okazy znaleziono przed kilku dniami u nas, sfotografowałam je107 i w tych dniach wyślę Szanownemu Panu
fotografie i wymiar kamieni. Światowita dzisiaj otrzymałam i bardzo Szanownemu
Panu zań dziękuję. Proszę przyjąć wyrazy prawdziwego szacunku
PMA, PDN, Listy do Erazma Majewskiego, t. I, k. 38, nr 3757/A/222
List. Rękopis, trzy strony zapisane czarnym atramentem, papier w linie, o wymiarach 18,1 × 11,2
Jodkany 23/VI.1902 r.
Szanowny Panie!
Przed kilku tygodniami znaleziono w Jodkanach kilka kamieni z znakami.
gminnych, miejskich i cerkiewnych miała Imperatorska Komisja Archeologiczna w Petersburgu. Przepis ten nie
dotyczył stanowisk, znajdujących się na gruntach prywatnych. Na straży przestrzegania tej ustawy stała policja
i administracja państwowa. Jednak w praktyce często stosowano tę ustawę także w odniesieniu do wykopalisk,
prowadzonych na gruntach prywatnych (zob. A. Szczerba, op. cit., ss. 7–21), dlatego M. Butrymówna miała „nieprzyjemności z strony policyi”. Na zadane w liście pytanie E. Majewski odpowiedział m. in. na łamach „Światowita” (zob. em[Erazm Majewski], Prawa i rozporządzenia dotyczące wykopalisk, „Światowit”, tom II–1900, s. 231).
105
Zob. przyp. 87 i 88.
106
Arszyn – rosyjska miara długości = 0, 7111936 metra (Encyklopedia Powszechna S. Orgelbranda, t. I,
Warszawa 1898, s. 472).
107
Zob. przyp. 51.
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Sądząc że mogą one przydać się Sz.[anownemu] Panu do Światowita sfotografowałam je, i posyłam Mu odbitki108 wraz z wymiarami. Jeden z kamieni ma długości
cali109 38, szerokości 24, grubości 18, mniej więcej w środku, ma bardzo prawidłową, okrągłą miskę szerokości 7, głębokości 6½, powierzchnię kamień ten ma gładką. Podanie miejscowe mówi że miski takie służyły do wytłaczania oleju. Kamień
ten został wyorany.
Drugi, płaski, okrągły, w kształcie żarna, z jednej strony powierzchnia wygładzona starannie, długości 13 cali, grubości 5½, w środku przebity na wylot, otwór w szerszym końcu 3½ cali w węższym 2. Wyciągnięty przy połowie ryb w strumieniu Kirszyn.
Trzeci wreszcie kamień jest prawie trójkątny o powierzchni chropawej. Długości 27 cali, u podstawy szerokości 25, u góry 7, grubości 18. W szerszym końcu
znajduje się otwór w kształcie jakby kieszeni, idący ukośnie w głąb kamienia, głębokości 10 cali, długości 7, szerokości 5.
Gdyby Szanowny Pan zechciał mieć który z tych kamieni, proszę o zawiadomienie mnie, a wyślę Mu go natychmiast.
Łączę wyrazy prawdziwego szacunku
[adnotacja ręką E. Majewskiego na trzeciej stronie:] odp.[isałem] 9/10 z prośbą o wysłanie 1 i 2-go kamienia na mój koszt. EM.
Do listu dołączone zostały przez autorkę trzy odbitki foto przedstawiające:
– kamień żarnowy większy, wymiary odbitki 11,8 × 8,9
– kamień żarnowy mniejszy, wymiary odbitki 11,8 × 9,1
– dwie osoby przy kamieniu, wymiary odbitki 11,2 × 9,2
PMA, PDN, Listy do Erazma Majewskiego, t. I, k. 38, nr 3757/A/227
List. Rękopis, sześć stron zapisanych czarnym atramentem, papier w linie, o wymiarach 20,8 × 13,4
6/18 września [bez daty rocznej, na podstawie
treści sugerowany rok 1902] Jodkany

Szanowny Panie.
Niewiedząc kiedy będę mogła być w Warszawie a chcąc coprędzej wręczyć
Panu skromne moje zdobycze archeologiczne, sądząc że tym razem Szanowny Pan
nie odmówi mi przyjęcia ich, posyłam Mu je.
Niestety wszakże nie są one takie jak zeszłoroczne; większość kurhanów leży
na gruntach włościańskich i mimo zgody ich właścicieli kopać obawiam się110. NieZob. przyp. 51.
Cal – miara długości, cal warszawski=24 milimetry, cal rosyjski=1,06 cala warszawskiego (Encyklopedia Powszechna S. Orgelbranda, t. III, Warszawa 1898, s. 267).
110
Zob. przyp. 104.
108
109
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dawno w sąsiednim majątku p.[ana] J. Jasieńskiego Niewieżnikach, znaleziono przy
braniu żwiru toporek żelazny i dwie fibule. Pan Jasieński znając moje zamiłowanie
przysłał mi je i upoważnił do rozkopania kilku kurhanów. Wprawdzie w zeszłym roku
poszukiwania moje w Niewieżnikach nie zostały uwieńczone pożądanym skutkiem
gdyż nie znalazłam absolutnie nic. Przed paru dniami pojechałam do p.[ana] Jasieńskiego i zabrałam się do rozkopywania kilku kurhanów leżących na prawym brzegu
Niewiaży u stóp niewielkiego wzgórza. W trzech dużych rozkopanych kurhanach
nieznaleźliśmy absolutnie nic prócz massy kości rozrzuconych w nieładzie. W mniejszym noszącym wyraźne ślady bardzo dawnego kopania, oprócz niewielkiej ilości
kości o ile wnosić można należących do kilku trupów, przy czaszce jednego, zupełnie
połamanej tak zabrać jej nie można było, znalazłam kilka paciorków i kawałek bronzu. Dalej nieco na kawałku kości dwie bransolety, przy dalszem kopaniu w znacznej
odległości znalazłam jeszcze dwie takież bransolety. Więcej kości nie było prócz dwu
kawałków żeber i kręgów. W tymże kurhanie ale o parę arszynów dalej leżało znów
trochę kości przy nich żelazny toporek. Zresztą nic ani kamieni, glinianych czerepów
czy bronzu, w jednym z poprzednich kurhanów znaleźliśmy parę kawałków węgla
i kamyk który zwrócił trochą uwagę swoją formą i który też załączam. W wycieczkach moich konnych zwróciły uwagę także kurhany w wsi Mickiemiach, a zwłaszcza w Reginianach. Ta ostatnia miejscowość jest ogromnie ciekawa, kilka wiorst nad
rzeką Dowgiweną ciągną się ślady wzgórz sypanych ręką ludzką. Jedno z nich formy
prawie okrągłej o dwu kondygnacyach znacznej wysokości. Opodal wzgórze porosłe sosną otoczone jakby wałem z dwuch[!] stron i całe pokryte kurhanami różnej
wielkości. Znajdywano tam o ile wnosić można z opisów włościan urny i bronzowe
ozdoby w liczbie dość znacznej, mimo to większość kurhanów jest nietkniętą.
Zdziwi może Pana moja propozycya i prośba, na wiosnę mówił mi Pan, że się
wybiera w Kowieńskie dla badań111. Może więc zechciałby Pan zboczyć112 choć na
kilka dni do nas, Rodzicom moim byłoby bardzo przyjemnie poznać Pana i czem
tylko moglibyśmy chcielibyśmy Mu być użytecznymi. Zdaje mi się że nie żałowałby
Pan trudu, gdyż miejscowość obfituje w ciekawe zabytki. Muszę dodać że Raginiany są wsią, lecz włościanie zgadzają się na kopanie, gdyż jak pisałam są to nieużytki.
Zresztą gdyby Pan zechciał przyjechać do nas, raz jeszcze pojechałabym do nich
aby się rozmówić z nimi. Chociaż o ile mi się zdaje Pan jako członek komisyi archeologicznej113 miałby i tak pełne prawo.
111
Na podstawie znanych materiałów źródłowych wiadomo, że E. Majewski nigdy nie prowadził osobiście
badań archeologicznych na Litwie, ani nie uczestniczył w takich badaniach, nie ma także potwierdzenia jego pobytu w Jodkanach.
112
Zboczyć tu: zjechać, skręcić z obranego kierunku.
113
E. Majewski był członkiem Cesarskiego Rosyjskiego Towarzystwa Archeologicznego w Petersburgu od
1894 r. (zob. M. M. Blombergowa, Cesarskie Rosyjskie Towarzystwo Archeologiczne w Petersburgu, Annalecta 2003,
nr 12/1–2, ss. 147–163, inf. s. 154).
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Prócz tego właściciel Upity oddaje ją na nasze rozkazy i zdaje się że jeszcze
otrzymam pozwolenie od jednego obywatela.
Kończę list mój powtarzając raz jeszcze moją propozycyą i łącząc wyrazy
prawdziwego szacunku i poważania
Pani Majewskiej ukłony zasyłam.
Gdyby Pan się zdecydował na przyjazd prosiłabym o zawiadomienie nas
abyśmy mogli przysłać po Niego konie na stacją[!] Bejsagołę114. Listy odbieramy
z Poniewieża maj.[ątek] Jodkany, telegrammy z st.[acji] Łaba. Załączam te kilka
drobiazgów sądząc że tym razem Szanowny Pan nie odmówi mi przyjęcia ich. Toporek przysłany mi przez p. Jasieńskiego jako zupełnie jednostajny115 z wykopanym
przeze mnie lecz trochę złamany zachowałam dla siebie. Posyłam także trzy pieśni
litewskie sądzę wszakże że są już znane.
PMA, PDN, Listy do Erazma Majewskiego, t. I, k. 38, nr 3757/A/228
List. Rękopis, dwie strony zapisane czarnym atramentem, papier o powierzchni
wytłaczanej (imitującej papirus?), o wymiarach 18 × 11,1. Lewa krawędź wskazuje, że nie zapisana część została oderwana.
7/20 listop[ada] [bez daty rocznej, z treści tego listu, nawiązującego do listu
nr 222 i 224 można sądzić, że jest to 1902 r.]
Szanowny Panie!
List Jego z dnia 9/X doszedł mię bardzo późno bo dopiero przed kilku dniami. Cieszę się bardzo że mogłam zrobić Szanownemu Panu dog[...] ofiarowując Mu
te kamienie. Szkoda tylko że z wysłaniem ich trochę się spóźnię. Mieszkam obecnie
w Wilnie, zanim więc każę kamienie ze wsi wysłać zejdzie kilka dni, przytem droga
obecnie fatalna że zaś jeden z kamieni jest duży trudno będzie dostawić go na kolej.
Przepraszam więc Szanownego Pana za mimowolną zwłokę. Łączę wyrazy głębokiego szacunku i poważania
Adres Wilno, ul. Wileńska d.[om] Januszewskiego
P.S.116 Mam obecnie kilkanaście pieśni ludowych litewskich, przetłumaczonych białym wierszem117. Może je przysłać Szanownemu Panu?

Bejsagoła lit. Baisogala – stacja kolejowa linii Lipawa – Dyneburg – Romny.
Jednostajny tu: jednakowy, taki sam.
116
P. S. – skrót postscriptum łac. po napisanym tekście, dopisek do listu umieszczany na jego końcu.
117
Biały wiersz – typ wiersza, który nie posiada rymów w końcowych odcinkach wersów (klauzulach).
Stosowane zabiegi wersyfikacyjne to układ akcentowy oraz intonacyjno-składniowy.
114
115
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Bez daty
PMA, PDN, Listy do Erazma Majewskiego, t. I, k. 38, nr 3757/A/223
List. Rękopis, jedna strona zapisana czarnym atramentem, papier gładki, o wymiarach 16 × 10,1. Lewa krawędź wskazuje, że nie zapisana część została oderwana.
[bez daty, ręką NN]

Szanowny Panie!
Łaskawie obiecane mi książki otrzymałam, najuprzejmiej za nie dziękuję.
Łączę wyrazy wysokiego szacunku i poważania

V.2. Opis badań wykopaliskowych w Pakalniszkach
Rękopis ręką M. Butrymówny, sześć stron zapisanych czarnym atramentem,
papier w linie o wymiarach 20,9 × 13,3.
[dopiski na pierwszej stronie u góry ręką E. Majewskiego:] 227 str.[ona]
Sł.[ownika] G.[eograficznego Królestwa Polskiego] Nowe Miasto118. Porzecze Niewiaży. Liberyszki119
Miejsce znalezienia wykopalisk gub.[ernia] Kowieńska pow.[iat] Poniewieski
[ręką E. Majewskiego: gm[ina] Nowe miasto] na granicy wsi Pakalniszki i Mickiemie. Miejscowość położona przy spływie dwu rzek Kirszyna [ręką E. Majewskiego:
-y] i Szoi. Jest to wysokie wzgórze, na brzegu którego w kierunku rzeki (Kirszyna)
rozszerzonych [ręką E. Majewskiego: jest] kilkanaście kurhanów różnej wielkości
i bez wszelkiej symetryi. Ludowe podania mówią że to jest mogiła Wielkoludów;
inne głoszą o bitwie szwedów czy konfederatów.
Pierwszego dnia roboty rozkopane zostały 3 kurhany. W jednym w niewielkiej głębokości znaleziono trzy szkielety nieporządnie złożone dwu osób dorosłych
i dziecka. Na jednej z czaszek był ślad cięcia czy pęknięcia pionowego. Drugi kurhan
zawierał trochę kości rozrzuconych co nasuwa przypuszczenie że był już kopany.
W trzecim leżał kościotrup [ręką E. Majewskiego: w głębokości łokcia120], około
żeber a właściwie miedzy niemi znaleziono kawałek żelaznego nożyka ze śladami
rękojeści [ręką E. Majewskiego: dł.[ugość], w.[wysokość], szer.[okość]]; u pasa zaś
jakby zaszyte w pochewkach ze skóry trzy monety srebrne jedna z orłem i pogonią
(złamana) druga z orłem i koroną (złamana) trzecia dobrze zachowana z 1560 czy
8 r. i monogramem SA i pogonią.
Hasło „Nowe miasto”, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, t. VII, Warszawa 1886, s. 227.
Liberyszki lit. Liberiškis – wieś w pow. poniewieskim, trzy kilometry na północny zachód od Nowego
Miasta, nad rzeczką Szoją (lit. Šuoja) lewym dopływem Kirszyny (lit. Kiršinas), wpadającej kilka kilometrów dalej
do Niewiaży (lit. Nevėžis). Właścicielem Liberyszek był w omawianym okresie Maurycy Józef Franciszek Karp
(1858–1905).
120
Łokieć – miara długości, 1 łokieć warszawski czyli nowopolski = 0,576 metra (Encyklopedia Powszechna S. Orgelbranda, Warszawa 1901, t. IX, s. 476).
118
119
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Drugiego dnia rozkopano największy [ręką E. Majewskiego: 4-ty?] z kurhanów, znaleziono [ręką E. Majewskiego: kurhanów. Znaleziono] 4 szkielety, dwa
złożone porządnie (jeden z nich długości 1 metr 61 centym.[etrów]) [ręką E. Majewskiego: ?] i dwa w nieładzie. Przy czaszce jednego z nich leżał cienki łańcuszek
zwyczajnej roboty (zdaje się z bronzu) długości 14 cm.
Drugi [ręką E. Majewskiego: 5-ty?] kurhan robił wrażenie ogólnego grobu.
Znaleziono 7 szkieletów w nieporządku w różnych kierunkach i różnej głębokości
złożonych (jeden dziecinny). Znaleziono 2 kawałki żelaznych nożyków i cienką
obrączkę z drutu w kształcie jakby węża.
Trzeciego dnia w pierwszym kurhanie [ręką E. Majewskiego: 9-ty?] odkopano szkielet długości 1 m.[etr] 62 cm.[centymetry] złożony bardzo starannie przy
nim osada od nożyka.
Drugi [ręką E. Majewskiego: 7-my] kurhan zawierał tylko trochę kości.
W trzecim [ręką E. Majewskiego: 8-my] przedmioty z bronzu.
W czwartym i piątym nie znaleziono nic nawet kości.
Czwartego dnia w pierwszym [ręką E. Majewskiego: 9-ty N[umer] 11] znaleziono przedmioty z bronzu.
W drugim [ręką E. Majewskiego: 10-ty 9 Nr drugi] trochę rozrzuconych kości i [mały rysunek odręczny] obręcz bronzową [ręką E. Majewskiego: nierzeźbioną, ale z końcami ozdabianemi]. W trzecim [ręką E. Majewskiego: 11-ty N[umer]
3] obok najbogatszego szkieletu [ręką E. Majewskiego: kurhanu] tylko mniej głęboko dobrze zachowany kościotrup zwrócony ku wschodowi; przy nim pieniążek
srebrny z czasów Zygmunta Augusta i kawałek żelaznego noża. W czwartym [ręką
E. Majewskiego: 12-ty 12] kurhanie przy rozrzuconych kościach klamrę żelazną
prostej roboty [mały rysunek odręczny], a nieco dalej dwa kółka gładkie z bronzu,
ten kurhan był poprzednio widocznie kopany.
W piątym [ręką E. Majewskiego: 13-ty 13] przy również rozrzuconych kościach pierścionek cienki jakby z drutu.
Przy pogłębianiu [ręką E. Majewskiego: III-go] jednego [ręką E. Majewskiego: 11-ty] z kurhanów [ręką E. Majewskiego: niezbyt głęboko] rozkopanych pierwej w którym znalazłam pieniążki z epoki Zygmunta Augusta w głębokości około
1½ arszyna121 natrafiłam na szkielet o ile się zdaje kobiecy.
Zwrócony był twarzą ku zachodowi, kości były bardzo spróchniałe i rozsypały się przy wyjęciu, tylko grubsze zostały.
Około głowy była obręcz rzeźbiona, z obu zaś stron głowy (tak się zdaje) leżały 2 klamry czy nausznice. Pod szyją łańcuszek dość gruby zwykłej roboty; na
piersiach 2 szpilki, przy jednej z których zwieszał się pęk łańcuszków roboty sznur121

Zob. przyp. 106.
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kowej zakończonych jakby kutasikiem coś w rodzaju akselbantów122. Koło nich leżały 2 krzyżyki i podkówka, kilka paciorków z bronzu i rurek kręconych w kształcie
sprężynek.
Na rękach znaleziono: na prawej grubą kutą bransoletę, na lewej takąż grubą
i 4 cienkie. Na palcu prawej ręki pierścionek potrójny w kształcie węża (złamany).
Oprócz tego znaleziono jeszcze rodzaj klamry czy broszki ze sprężynką.
Czwartego dnia odkopałam kurhan [ręką E. Majewskiego: 13-ty] w którym
złożony był szkielet bardzo spróchniały, zwrócony twarzą ku zachodowi. Pod czaszką leżały 2 klamry okrągłe, przełożone warstwą próchna, zdaje się, w niem tkwiło
kilka rurek takich jak w pierwszym kurhanie.
Rurek tych wielka ilość leżała koło głowy oraz 20 sztuk pręcików zakończonych półksiężycami stanowiących zapewne ozdobę głowy.
Na szyi dużo paciorków glinianych, szklanych oraz krzyżyków 2 rodzajów
między niektóremi osadzone były kulki metalowe. Przytem było jeszcze coś w rodzaju spinki a raczej kółka [mały rysunek odręczny] z pięciu wypukłościami.
Na piersiach mnóstwo małych blaszek podobnych do skorupek od orzechów,
oraz 2 klamry czy broszki [ręką E. Majewskiego: zapinki] z których jedna zwykła,
druga zdobna inkrustacją, i dwie szpilki wraz z łańcuszkiem i pękiem podobnych
do poprzednich akselbantów lecz inaczej zakończonych.
Na rękach 2 bransolety grube, na prawej 2 cienkie. Na palcu prawej pierścień
potrójny wężowy na lewem[!] takiż pojedynczy. Wielkie palce u nóg ozdobione
pierścieniami poczwórnemi wężowemi. W kurhanie obok [ręką E. Majewskiego:
N[umer] 2-gi zapewne] znaleziono trochę rozrzuconych kości i małą obręcz.
Kurhany nie były kopane w ziemi lecz sypane, przytem ciała złożone w piasku, którego nigdzie w pobliżu niema, chyba był brany z dna rzecznego.
[na ósmej nie zapisanej stronie ręką NN (M. Butrymówny?):] Sprawozdania
Komisyi antropologicznej Akad.[emii] Um.[iejętności] w Krakowie 1897 – 6 – 5123

122
Akselbanty – naramienne sznurki plecione wełniane lub jedwabne, mogą być pozłacane lub posrebrzane, noszone przy mundurze wojskowym (Encyklopedia Powszechna S. Orgelbranda, t. I, Warszawa 1898, s. 107).
123
Sprawozdania z posiedzeń Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie były drukowane w Materiałach Antropologiczno-Archeologicznych i Etnograficznych. Na posiedzeniach omawiano prace
z dziedziny archeologii oraz relacje z prowadzonych badań wykopaliskowych. Cyfry w zapisie mogą dotyczyć
posiedzenia Komisji w czerwcu 1897 r., choć forma zapisu daty jest nietypowa, a termin dzienny podany został
błędnie. Posiedzenie Komisji Antropologicznej odbyło się 8.06.1897 r., sprawozdanie z jego przebiegu zostało opublikowane (zob. Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, 1898, t. III, ss. VI–VII). Na posiedzeniu Komisji w dniu 8.06.1897 r. omawiano pracę M. E. Brensztejna Wykopalisko na folwarku „Rajnie” w powiecie
telszewskim na Żmujdzi; została ona opublikowana w tym samym tomie, co sprawozdanie z posiedzenia (zob.
Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, 1898, t. III, ss. 38–40).
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Maria Krajewska, „Verliebt in die Archäologie“, Forscherin von Gräberfelder in Litauen und ihren Kontakten zu Erasmus Majewski
Zusammenfassung
Maria Butrymówna wurde am 26. Februar 1875 in Jodkany geboren. Ihr Vater war Nicodemus Butrym
vom Wappen von Topór und ihre Mutter Teresa de domo Wiszniewska vom Wappen von Prus aus Żybortany. Sie
interessierte sich für Ethnographie: Sie schrieb Lieder und litauische Anwendungen nieder, die sie anschließend
in Zeitschriften zum Thema Ethnographie veröffentlichte. Ihre wahre Leidenschaft war jedoch die Archäologie:
das Entdecken archäologischer Stätten und ihre Erkundung. Als Amateurin benötigte sie jedoch Beratungen und
Tipps, insbesondere zur Methodik der Ausgrabungsforschung. Ende des 19. Jahrhunderts war E. Majewski die
Autorität auf dem Gebiet der Archäologie und er wurde ihr Berater. M. Butrymówna und E. Majewski waren
in der Korrespondenz (die Korrespondenz in der PMA bezieht sich auf die Jahre 1899-1902), sie kannten sich
auch persönlich. E. Majewski veröffentlichte ethnographische Notizen von M. Butrymówna in den Seiten von
„Wisła“ und die Ergebnisse ihrer archäologischen Forschungen in „Światowit“. Archäologische Denkmäler, die
M. Butrymówna im Rahmen ihrer eigenen Forschung oder in Form von Spenden von befreundeten Menschen
erworben hatte, bildeten eine Sammlung. Ein Teil davon wurde der Sammlung des Erazm Majewski-Museums
und der Rest des Museums der Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften in Vilnius übergeben.
Überstetz von Piotr Ambroziak
Maria Krajewska, Maria Butrymówna – „passionate about archeology” researcher of cemeteries in Lithuania and her contacts with Erasmus Majewski
Summary
Maria Butrymówna was born on February 26, 1875 in Jodkan. Her father was Nicodemus Butrym of the
Topór family, and her mother Teresa de domo Wiszniewska of the Prussians from Żybortan. She was interested
in ethnography: she wrote down Lithuanian songs and prose which she then published in ethnographic journals.
However, her true passion was archaeology: discovering and exploring archaeological sites. As an amateur, however, she needed consultation and advice, especially concerning excavation methodology. At the end of the 19th
century, E. Majewski was the authority in archeology and he became her adviser. M. Butrymówna and E. Majewski
corresponded with each other (the correspondence kept in PMA covers the years 1899-1902), and they also knew
each other personally. E. Majewski published M. Butrymówna’s ethnographic notes in the pages of „Wisła” and the
results of her archaeological research in „Światowit”. Archaeological finds acquired by M. Butrymówna during the
course of her own research or in the form of donations resulted in a collection. Part of the collection was handed
over to the Erazm Majewski Museum and the rest to the Museum of the Society of Friends of the Sciences in
Vilnius.
Translated by Aleksander Pluskowski
mgr Maria Krajewska
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
krajsla@gmail.com
Źródła archiwalne
Archiwum PAN w Warszawie
Majewski Erazm, Kurhany z porzecza Niewiaży z Pakalniszek. Materyały, notatka odręczna. Notatnik,
brulion wydawnictwa „Światowit”, 1899–1904, Materiały Towarzystwa Naukowego Warszawskiego,
I-2, Dodatki, b.p.
Lietuvos valstybės istorijos archyvas (LVIA)
Brensztejn Michał Eustachy, archiwalia, sygn. F. 1135, ap. 6.
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Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (PMA)
Pracownia Dokumentacji Naukowej (PDN)
Brensztejn Michał Eustachy, Inwentarz archeologiczny guberni kowieńskiej, Telsze 1907, s. 103–104, PDN
PMA, nr 10948.
Listy do Erazma Majewskiego, nr 3757/A.
Spuścizna Erazma Majewskiego, notatniki, PMA, nr 3757/B.
Pracownia Inwentaryzacji i Ruchu Muzealiów PMA
Księga Inwentarzowa Muzeum Erazma Majewskiego, t. I–II, rękopis, bez numeru.
e-Paveldas Bibliotekos.Muziejai.Archyvai
Księga parafialna parafii św. Mateusza Apostoła w Nowym Mieście, lata 1868–1876, strona 173, pozycja
232, http://www.epaveldas.lt/vbspi/lang.do?language=en, dostęp 1.03.2018 r.
Źródła drukowane
Bitner-Wróblewska Anna, Banytė-Rowell Rasa (red.)
2016 Inwentarz archeologiczny guberni kowieńskiej Michała Eustachego Brensztejna. Archäologisches Inwentar
des Gouverments Kowno von Michał Eustachy Brensztejn. Archeologinis Kauno gubernijos inventorius parengtas Mykolo Eustachijus Brenšteino, red. A. Bitner Wróblewska, R.Banytė-Rowell, Aestiorum Hereditas
III/1–2, Warszawa 2016.
Boniecki Adam,
1900 Herbarz polski, t. II, cz. I., Warszawa.
Brensztejn Michał Eustachy
1898 Wykopalisko na folwarku „Rajnie” w powiecie telszewskim na Żmujdzi, Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, t. III, ss. 38–40.
1906 Zbiory prywatne w guberni kowieńskiej, „Kurier Litewski”, nr 232, s. 2.
Butrymówna Maria
1902 Kurhany w Niewieżnikach w pow. poniewieskim, „Światowit”, t. IV, s. 148.
1904 Śpiewy ludowe litewskie (dáinos) jako wzory narzecza „nowomiejskiego” (Naujãmiestis) powiat Poniewieski
(Pãnevėžis), „Wisła” tom XVIII, ss. 206–216.
em[Erazm Majewski]
1900 Prawa i rozporządzenia dotyczące wykopalisk, Światowit, t. II, s. 231.
Majewski Erazm
1896 Nieco o starożytnościach, „Wędrowiec”, nr 17, s. 338; nr 19, s. 378; nr 26, s. 518.
1896 Wykopaliska i odkrycia, „Wędrowiec”, nr 48, s. 443; nr 49, s. 452; nr 51, s. 490.
1897 Wykopaliska i odkrycia, „Wędrowiec”, nr 2, s. 38.
1897 Przesyłanie zabytków starożytnych, „Wędrowiec”, nr 20, s. 376.
1897 Wiadomości z dziedziny archeologii, „Wędrowiec”, nr 44 s. 879.
1897 O muzeum archeologiczne, „Kurier Warszawski”, nr 280.
1897 O muzeum miejskie, „Kurier Warszawski”, nr 335.
1900 Kurhany w Pakalniszkach w pow. poniewieskim zbadane przez Marię Butrymównę, z 3-ma tablicami, XIII–
XV i 3-ma rysunkami w tekście, Światowit, t. II, ss. 92–103.
Niesiecki Kasper
1859 Herbarz polski, t. II, Lipsk.
Puchalski Jan
2008 Księgi osób spoczywających na cmentarzach wileńskich: Rossa, Bernardyński i Antokolski, Wilno.
Sprawozdanie z działalności
1908 Sprawozdanie z działalności i stanu T-wa w 1907 r., Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie 1907,
t. I, Wilno, ss. 170–183.
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Sprawozdanie z posiedzeń
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Wstęp
W kwietniu 1945 roku w Olsztynie przy Urzędzie Pełnomocnika Rządu RP
uformował się Wydział Oświaty. Jego naczelnikiem został autochton Paweł Sowa.
W okresie funkcjonowania Wydziału Oświaty przy Urzędzie Pełnomocnika Rządu
RP od kwietnia do końca sierpnia 1945 roku, za sprawą tego Wydziału w Okręgu
Mazurskim zorganizowano sieć administracji oświatowej w terenie oraz powołano
pierwsze szkoły i uruchomiono skrócone formy kształcenia nauczycieli. Szczególny
rozwój szkolnictwa polskiego miał miejsce w Olsztynie, któremu sprzyjał wzmożony ruch osadniczy.
Początki administracji szkolnej w Olsztynie
Olsztyn, po kapitulacji Niemiec w maju 1945 roku stał się integralną częścią
Polski. W nim zaczęto tworzyć polską administrację1. 14 marca 1945 roku Rada
Ministrów podzieliła tymczasowo tzw. Ziemie Odzyskane na cztery okręgi administracyjne: I – Śląsk Opolski, II – Dolny Śląsk, III – Pomorze Zachodnie i IV – Prusy
Wschodnie oraz wyznaczyła pełnomocników na każdy okręg. W okręgu IV Prusy
Wschodnie funkcję pełnomocnika objął Jerzy Sztachelski, a jego drugiego zastępcy
1

R. Tomkiewicz, Ułomna samorządność Polski Ludowej Warmia i Mazury 1945–1990, Olsztyn 2016, s. 58.
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Jerzy Burski. 30 marca 1945 roku „Pełnomocnikiem Rządu RP na Okręg byłych
Prus Wschodnich” został płk dr Jakub Prawin, natomiast jego zastępcą wspomniany nauczyciel Jerzy Burski2. W miesiącach kwiecień, maj i czerwiec trwało formowanie się Urzędu Pełnomocnika w Olsztynie. Powstawały projekty organizacyjne3.
W maju 1945 roku został opracowany projekt pełnej organizacji Urzędu Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski, który zakładał utworzenie 11 wydziałów,
w tym Wydziału Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego4. Wydział o tej nazwie nie powstał. Z chwilą przybycia do Olsztyna Pawła Sowy, byłego burmistrza
Działdowa, urodzonego w powiecie olsztyńskim, w kwietniu 1945 roku zaczęto
tworzyć Wydział Oświaty przy Urzędzie Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski. W maju Wydział Oświaty został połączony z Wydziałem Kultury i Sztuki5.
Do lipca siedziba Wydziału mieściła się w ratuszu.
W Wydziale Oświaty przy Urzędzie Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski, poza Pawłem Sową jako naczelnikiem, pracował też Zygmunt Bombel i Maria
Zientara-Malewska. Z. Bombel był doświadczonym pedagogiem z województwa białostockiego6. W Wydziale Oświaty otrzymał funkcję zastępcy naczelnika natomiast
autochtonka Maria, wówczas jeszcze Zientara, pełniła funkcję kierownika referatu
przedszkoli7. Wspomniane osoby nominację na pracowników Wydziału Oświaty
otrzymały z dniem 1 kwietnia 1945 roku8. Najdłuższy staż pracy miała Maria Zientara, która przepracowała 26 lat, następnie o rok mniej Paweł Sowa i 24 lata pracy Z.
Bombel. Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia, to pierwszy skład pracowników
Wydziału Oświaty posiadał uprawnienia pedagogiczne zdobyte w różnych zakładach
kształcenia nauczycieli. Paweł Sowa kwalifikacje pedagogiczne zdobył na kursach nauczycielskich w Poznaniu, ale też studiował filologię w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, Z. Bombel ukończył Państwowy Instytut Nauczycielski w Warszawie
a Maria Zientara żeńskie Seminarium Nauczycielskie w Krakowie. Byli oni doświadczonymi nauczycielami szkół powszechnych. W pierwszej dekadzie maja 1945 roku
do władz oświatowych w Olsztynie dołączył Antoni Bąk absolwent Państwowego
Męskiego Seminarium Nauczycielskiego im. Stanisława Staszica w Grudziądzu, który tak wspomina początki organizacji szkolnej administracji: „Ta placówka oświatowa wówczas miała nazwę: Wydział Oświaty, Kultury i Sztuki przy Pełnomocniku
2
Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina. Wybór dokumentów. 1945 r. Przygotował do druku T. Baryła, Olsztyn 1996, s. 56.
3
APO, zespół: Urząd Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski, sygn. 390, Inwentarz, s. 5.
4
M. Płotek, Trudne początki Okręg Mazurski w latach 1945–1946, Dąbrówno, 2011, ss. 23–24.
5
Ibidem, ss. 35–36.
6
OBN, zespół: Zbiory Specjalne sygn. R-807, A. Bąk, „Antoni”, Moje życie i praca na Warmii i Mazurach/
40-lecie, k. 24.
7
P. Sowa, Po obu stronach kordonu. Wspomnienia, Olsztyn 1969, s. 154.
8
APO, zespół: Urząd Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski, sygn. 390/13, Pracownicy Kuratorium, k. 93. P. Sowa, op. cit., ss. 146–147.
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Rządu. Po pewnym czasie Kultura i Sztuka została oddzielona i pozostał tylko Wydział Oświaty […] Wszystko w tym czasie stanowiło prowizorkę – lokal, organizacja
pracy a nawet my pracownicy, to był zlepek przypadkowych ludzi, nie wiele obeznanych z pracą w administracji szkolnej, bez papieru, bez maszyny do pisania a nawet
w prowizorycznych granicach województwa. Ale ktoś musiał zająć się organizacją
oświaty […] Początkowo praca ta szła z niepewnością i obawą, ale sytuacja zmuszała
do dalszego wysiłku i usprawnienia działalności”9.
To pierwsze grono władz oświatowych w Olsztynie w miesiącach maj-czerwiec rozrosło się do 15 osób. W lipcu Wydział Oświaty został przekształcony w Kuratorium Okręgu Szkolnego Mazurskiego przy Urzędzie Pełnomocnika Rządu RP
w Olsztynie10 jako organ władzy niezespolonej11. Posiadał już 6 wydziałów takich jak:
Wydział Ogólny (5 osób), Wydział Szkół Średnich (1 os.), Wydział Szkół Powszechnych (1 os.), Wydział Oświaty Pozaszkolnej (12 os.), Wydział Przedszkoli (3 os.), Wydział Finansowy (2 os.)12. Poza P. Sową, Z. Bomblem i M. Zientarą, w Kuratorium
były zatrudnione następujące osoby: Jadwiga Królówna, Antoni Bąk, Władysław
Wąsowicz, Zofia Ruczyńska, Teresa Pepłowska, Jadwiga Borowska, Natalia Dobrakowska, Mieczysława Kobylińska, Mieczysław Kotarbiński, Jadwiga Piochówna, Stanisław Sajdakowski, Kazimierz Wojtaszek13. Funkcję p.o. kuratora okręgu szkolnego
sprawował Paweł Sowa14, który w tym okresie wnosił też prośby o przemianowanie
Wydziału Oświaty na Kuratorium15, co ostatecznie zostało osiągnięte.
Pilnym zatem zadaniem władz oświatowych w Olsztynie było organizowanie
sieci inspektoratów szkolnych w terenie. Wspomnieć należy, że ówczesny Okręg
Mazurski był terenem rozległym. Zanim została ostatecznie uregulowana granica państwa, w skład Okręgu Mazurskiego wchodziło 27 powiatów. W okresie od
3 kwietnia do 11 lipca 1945 roku w Okręgu Mazurskim powstało 19 inspektoratów
szkolnych, w których obsadzono 63 etaty16. Jak relacjonuje P. Sowa, na inspektorów
9
Antoni Bąk urodził się 1910 roku. W 1931 roku zdobył maturę w Państwowym Męskim Seminarium
Nauczycielskim im. Stanisława Staszica w Grudziądzu. Był nauczycielem szkół powszechnych. OBN, zespół: Zbiory Specjalne sygn. R-807, A. Bąk, „Antoni”, Moje życie i praca na Warmii i Mazurach/40-lecie, k. 24.
10
Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina, s. XIV.
11
APO, zespół: Urząd Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski, sygn. 390/13, Sprawozdanie Naczelnika Wydziału Oświaty Pawła Sowy za pracę na terenie Kuratorium Okręgu Szkolnego Mazurskiego za czas od
3 kwietnia 1945 roku, k. 92.
12
APO, zespół: Urząd Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski, sygn. 390/13, Sprawozdanie Naczelnika Wydziału Oświaty Paweł Sowy za pracę na terenie Kuratorium Okręgu Szkolnego Mazurskiego za czas od
3 kwietnia 1945 roku, k. 92.
13
APO, zespół: Urząd Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski, sygn. 390/13, Pracownicy Kuratorium, k. 93.
14
Ministerstwo Oświaty. Materiały sprawozdawcze działalności Ministerstwa Oświaty w okresie od lipca
1944 r. do grudnia 1946 r., Warszawa 1948, s. 18.
15
OBN, zespół: Zbiory Specjalne, sygn. R-158/VI/2, Wykaz Kuratorów i Inspektorów Szkolnych zatrudnionych w Okręgu Szkolnym Olsztyńskim w latach 1945–1970, k. 1.
16
APO, zespół: Urząd Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski, sygn. 390/13, Sprawozdanie Naczelnika Wydziału Oświaty Paweł Sowy za pracę na terenie Kuratorium Okręgu Szkolnego Mazurskiego za czas od
3 kwietnia 1945 r., k. 92.
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szkolnych wybierano głównie nauczycieli „o najdłuższym stażu pracy pedagogicznej i możliwie najwyższym wykształceniu. Najczęściej pochodzili oni z województwa warszawskiego”17. Bardziej szczegółowo proces rekrutacji nauczycieli do pracy
w inspektoratach i szkolnictwie opisał Antoni Bąk: „Praktycznie wyglądało to w ten
sposób, że spośród zgłaszających się do nas nauczycieli wybieraliśmy najbardziej
doświadczonych pedagogów i organizatorów (byłych kierowników szkół wyżej
zorganizowanych) i zlecaliśmy im organizację szkół w powiecie, czyli powierzało
się im funkcję inspektorów szkolnych. […] Ludzi o krótkim stażu pracy i mniej
energicznych kierowaliśmy do pracy w szkołach podstawowych w Olsztynie, powiecie olsztyńskim […] lub do innych powiatów. […] Zainteresowany otrzymywał
wtedy z Wydziału nominację, napisaną ręcznie na ćwiartce papieru (makulatury)
i wyjeżdżał w teren. Treść nominacji była mniej więcej taka: Zaświadcza się, że ob.
NN jest organizatorem szkolnictwa na terenie powiatu X. Władze wojskowe i cywilne proszone są o udzielenie petentowi jak najdalej idącej pomocy. Ta treść była
napisana obok w języku rosyjskim. A więc […] ten papierek był respektowany”18.
Zatem każdy, kto się zgłaszał do Wydziału Oświaty otrzymywał nominację i wyruszał w teren. Warto dodać, że władze oświatowe, nauczyciele należeli do grupy
osób uprzywilejowanych, którym przysługiwało mieszkanie oraz aprowizacja, co
egzemplifikuje wypowiedź Augustyna Klimka19: „Wydz. Oświaty mianował mnie
inspektorem szkolnym w powiecie reszelskim. […] W starostwie zgłosiłem się do
wicewojewody […], który wyraził swe zadowolenie z przybycia organizatora szkolnictwa polskiego na terenie powiatu, polecił burmistrzowi miasta przydzielić mi
pokój mieszkalny i wciągnąć na listę uprawnionych do korzystania ze stołówki”20.
W okresie powojennym, kiedy to były poważne trudności z terminową wypłatą
wynagrodzenia za pracę, kartki do stołówek stanowiły znaczącą pomoc nauczycielom w codziennym życiu.
Pierwszy inspektorat w Okręgu Mazurskim powstał w Olsztynie. 5 maja 1945
roku inspektorem szkolnym Olsztyna i powiatu olsztyńskiego został Brunon Boehm (Bem) (ur. 1898) 21, a podinspektorem szkolnym Stanisław Wiśniewski (ur.
P. Sowa, op. cit., s. 155.
OBN, zespół: Zbiory Specjalne, sygn. R-807, A. Bąk, „Antoni”, Moje życie i praca na Warmii i Mazurach/40-lecie, kk. 13–14.
19
Augustyn Klimek (1892–1982) – nauczyciel, działacz oświatowy. Ukończył seminarium nauczycielskie
w Bydgoszczy. W 1920 roku był nauczycielem w Gietrzwałdzie. W latach 1926–1939 kierował szkołą w Radzyniu.
Po II wojnie światowej organizował szkoły w Biskupcu Reszelskim. T. Oracki, Słownik biograficzny Warmii, Mazur
i Powiśla w XIX i XX wieku (do 1945 roku), Warszawa 1983, s. 159.
20
OBN, zespół: Zbiory Specjalne, sygn. R-10, Augustyn Klimek. Stary Wiarus [wspomnienia z lat 1944–
1963], k. 7.
21
Brunon Boehm (1898–1956) urodził się w Pluskach. W latach 1919–1920 był uczestnikiem kursów nauczycielskich w Olsztynie. Ukończył Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie w Lubawie. Przed II wojną światową
był nauczycielem w wsi Prusy w powiecie działdowskim. APO, zespół: Urząd Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski, sygn. 390/13, Inspektorzy Szkolni i Instruktorzy Oświaty Pozaszkolnej, k. 94. T. Oracki, op. cit., s. 63.
17
18
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1901)22, którego zatrudniono 1 lipca 1945 roku23. Biuro inspektoratu mieściło się
w gmachu Wydziału Oświaty, które też zmieniało swą siedzibę (ul. Mickiewicza
17, ul. Kościuszki 2324). Ze sprawozdania B. Boehma wynika, że „Warunki pracy są
nie możliwe i pomimo wszelkich starań widoki uzyskania własnego gmachu w tej
chwili są nie do osiągnięcia. Personel biurowy niedostateczny i stała zmiana Podinspektorów Szkolnych wpływa ujemnie na ciągłość pracy”25. Inspektorat szkolny
w Olsztynie podzielono na dwa rejony wizytacyjne, w tym miasto Olsztyn.
5 maja 1945 roku nominację na inspektora szkolnego w Kwidzynie otrzymał
Bolesław Paprocki (ur. 1895), w Sztumie Leonard Męczyński (ur. 1905), w Malborku Czesław Krajka (ur. 1911), w Ostródzie Jan Leśniewski (ur. 1909) 26, w Elblągu
Brunon Talaśka (ur. 1896). 7 maja inspektorat braniewski objął Tadeusz Balicki
(ur. 1907), a dzień później w Reszlu Augustyn Klimek (ur. 1892). A. Klimek, podobnie jak B. Boehm pochodził z powiatu olsztyńskiego, i miał spośród wszystkich
inspektorów najdłuższy staż pracy – 33 lata. Wymienieni wyżej inspektorzy legitymowali się wykształceniem pedagogicznym uzyskanym w seminariach nauczycielskich. 15 maja 1945 roku inspektorat w Kętrzynie objął Grzegorz Szczepanik (ur.
1895), a dziesięć dni później inspektorem w Ełku został Franciszek Maciejowski
(ur. 1895). Obaj ukończyli seminarium nauczycielskie i Wyższy Kurs Nauczycielski
(WKN). 26 maja nominację na inspektora w Węgorzewie otrzymał Józef Gasik (ur.
1906), a dwa dni później inspektorat w Suszu objął Maksymilian Tomaszewski (ur.
1894), zaś w Szczytnie Stanisław Żenczykowski (ur. 1900)27, a Paweł Chrzanowski (ur. 1911) przejął obowiązki inspektora w Giżycku. 5 czerwca na inspektora
szkolnego w Pasłęku wydelegowano Jana Lipkowskiego (ur. 1913). Nominację na
inspektora w Morągu 13 czerwca otrzymał Leon Żmijewski (ur. 1906), a dzień później Klemens Masłowski (ur. 1895) inspektorat piski z siedzibą w Białej. 28 czerwca
1945 roku inspektorem w Dobrym Mieście został Julian Bogowski (ur. 1903), a dwa
dni później Marian Lew (ur. 1909) objął urząd w Mrągowie.
22
Stanisław Wiśniewski urodził się 16 września 1901 roku w Nosarzewie Polnym. W 1925 roku ukończył Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie im. Stanisława Żółkiewskiego w Mławie i rozpoczął pracę
w zawodzie nauczycielskim. APO, zespół: Urząd Wojewódzki, sygn. 1253/15/791, Księga pamiątkowa (316), Ob.
Stanisław Wiśniewski, bez pag.
23
OBN, zespół: Zbiory Specjalne, sygn. R-158/VI/1, Nauczyciele szkół podstawowych, pracownicy Biblioteki Pedagogicznej i administracji szkolnej w latach 1945–1970, k. 129.
24
OBN, Zbiory Specjalne, sygn. R-158/III/15, Obwód szkolny miasto Olsztyn, k. 3.
25
APO, zespół: Inspektorat Szkolny w Olsztynie, sygn. 42/624/2, Dane statystyczne powiatu olsztyńskiego, dn. 1 X 1946, k. 37.
26
Jan Leśniewski urodził się 27 sierpnia 1909 roku w Omule. W 1939 roku rozpoczął pracę w zawodzie
nauczycielskim. APO, zespół: Urząd Wojewódzki, sygn. 1253/15/791, Księga pamiątkowa (316), Ob. Jan Leśniewski, bez pag.
27
Stanisław Żenczykowski urodził się 21 lutego 1900 roku w Czaryżu. Ukończył seminarium
nauczycielskie. Pracę na stanowisku nauczyciela rozpoczął w 1922 roku. W latach 1942–1944 organizował tajne
nauczanie w zakresie szkoły średniej. APO, zespół: Urząd Wojewódzki, sygn. 1253/15/791, Księga pamiątkowa
(316), Ob. Stanisław Żenczykowski, bez pag.
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Oprócz Stanisława Żenczykowskiego i Juliana Bogowskiego, którzy studiowali na uniwersytetach, pozostali inspektorzy byli absolwentami seminarium
nauczycielskiego i dodatkowo Wyższych Kursów Nauczycielskich bądź tylko ukończyli kursy pedagogiczne jak K. Masłowski28.
W lipcu 1945 roku na skutek podziału terytorialnego Okręg Mazurski
zmniejszony został do 17 powiatów. Zorganizowane inspektoraty szkolne w powiatach tj. Elbląg, Malbork, Kwidzyn i Sztum włączono do Kuratorium gdańskiego, zaś
inspektoraty ełcki, olecki i gołdapski przejęło Kuratorium białostockie. Nowy podział administracyjny Okręgu Mazurskiego ustalił zatem nową sieć inspektoratów
szkolnych, w których obsadzanie inspektorów przez Pawła Sowę zostało zakończone przed wakacjami 1945 roku29. Pierwszym inspektorem szkolnym w Nidzicy
był Antoni Robicki30, z kolei Feliks Zalewski w Bartoszycach31 a Władysław Burdyński w Gierdawach32. W powiecie iławeckim na czele inspektoratu szkolnego
stanął Włodzimierz Głada33. Ustalanie władz oświatowych w Okręgu Mazurskim
odbywało się w specyficznych warunkach spowodowanych zaprzestaniem działań
wojennych, przebywaniem w terenie radzieckich komendantur wojskowych, wprowadzeniem godziny policyjnej, migracjami ludności a przede wszystkim w okresie
krystalizowania się granicy Okręgu Mazurskiego. Te uwarunkowania zadecydowały też o tym, że brakowało personelu biurowego, często zmieniali się inspektorzy i podinspektorzy szkolni. Pewna stabilizacja w funkcjonowaniu administracji
szkolnej pojawiła się dopiero w roku szkolnym 1945/4634.
W Olsztynie do końca sierpnia 1945 roku Paweł Sowa był Kuratorem Okręgu Szkolnego Mazurskiego przy Urzędzie Pełnomocniku Rządu RP w Olsztynie35.
Pierwszego września 1945 roku obowiązki Kuratora Okręgu Szkolnego Mazurskiego w Olsztynie objął Zygmunt Szulczyński36 nominowany na to stanowisko przez
28
APO, zespół: Urząd Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski, sygn. 390/13, Inspektorzy Szkolni
i Instruktorzy Oświaty Pozaszkolnej, kk. 94–95.
29
P. Sowa, op. cit., s. 163.
30
Antoni Robicki był inspektorem szkolnym w okresie od maja do końca lipca 1945 roku. OBN, zespół,
Zbiory Specjalne, sygn. R-158/III/14, Inspektorzy szkolni w powiecie nidzickim, k. 89. Zdarza się, że nazwisko
tego inspektora jest pisane jako Rokicki. T. Filipkowski, Oświata na Warmii i Maurach w latach 1945–1960, Warszawa 1978, s. 82.
31
Feliks Zalewski urodził się 17 lutego 1908 roku w Radzanowie. W 1931 roku rozpoczął pracę w zawodzie nauczycielskim. W okresie okupacji organizował i prowadził tajne nauczanie. APO, zespół: Urząd Wojewódzki, sygn. 1253/15/791, Księga pamiątkowa (316), Zalewski Feliks, bez pag.
32
P. Sowa, op. cit. s. 163.
33
T. Filipkowski, op. cit., s. 82.
34
Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 13 marca 1946 roku w sprawie zakresu działania i kompetencji
inspektorów szkolnych oraz organizacji wewnętrznych inspektoratów szkolnych. Dz. Urz. MO 1946, nr 2, poz. 45.
35
Ministerstwo Oświaty. Materiały sprawozdawcze działalności Ministerstwa Oświaty w okresie od lipca
1944 r. do grudnia 1946 r., Warszawa 1948, s. 18.
36
Zygmunt Szulczyński (1897–1967) – przed 1919 rokiem studiował w Seminarium Duchownym
w Pelpinie, którego nie ukończył. W latach 1919–1921 studiował filologię na Uniwersytecie w Heidelbergu. Następnie uczył w progimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim oraz w seminarium nauczycielskim w Tucholi.
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ministra oświaty Czesława Wycecha37, a P. Sowa został naczelnikiem Wydziału
Ogólnego tegoż Kuratorium.
Zadaniem pierwszych władz administracji szkolnej w Olsztynie było zorganizowanie szkolnictwa powszechnego oraz średniego ogólnokształcącego.
Początki organizacji szkolnictwa miejskiego
Tworzenie struktur polskiej administracji oświatowej w Olsztynie i we
wszystkich powiatach Okręgu Mazurskiego było procesem trudnym i zbiegło się
z organizacją szkół na terenie Warmii i Mazur. Specyficzne warunki tego regionu
zadecydowały, że rozwój szkolnictwa i akcji oświatowej w pionierskim okresie skupił się głównie w samym Olsztynie i niektórych większych ośrodkach miejskich
Okręgu Mazurskiego.
Olsztyńskie władze szkolne bardzo szybko przystąpiły do przeglądu niemieckiej bazy lokalowej szkół. Z istniejących w 1935 roku szkół na terenie Olsztyna
zachowały się budynki takie jak: Horst Wessel Schule (szkoła ewangelicka, ul. Stanisława Moniuszki38), Overberg Schule (koedukacyjna katolicka szkoła podstawowa, ul. Jagiellońska39), Hindenburg Schule (koedukacyjna ewangelicka szkoła
ludowa ul. Seweryna Pienieżnego40), Bismarck Schule (koedukacyjna ewangelicka
szkoła ludowa ul. Seweryna Pienieżnego41) i Stadt Schule42 oraz Luisen Schule (ul.
Wyzwolenia) i Królewskie Gimnazjum (ul. Adama Mickiewicza). Natomiast całkowitemu spaleniu w 1945 roku uległa Miejska Szkoła Realna położona w pobliżu
Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa. Teofil Ruczyński43, kierownik pierwMiał doświadczenie w administracji szkolnej. W latach 30. XX wieku pracował w Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego (KOSW). Będąc członkiem Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Wilnie
w 1924 roku wszedł w skład pierwszej kadencji Zarządu Centralnej Biblioteki Pedagogicznej przy KOSW wraz
z Tadeuszem Młodkowskim (Związek Zawodowy Nauczycielstwa Polskich Szkół Średnich), Teresą Zakrzewską
(Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego), Bronisławem Zapaśnikiem (Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych) oraz Wincentym Moczulskim (Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycielstwa
Szkół Powszechnych w Polsce). Od 1929 roku zatrudniony w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego (naczelnik wydziału i wizytator ministerialny). W czasie okupacji był kierownikiem Okręgu Biura
Oświaty i Wychowania na Pomorze tajnego Departamentu Oświaty z siedzibą w Warszawie. Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. Suplement II, red. Z. Nowak, Gdańsk 2002, ss. 275–276. M. Radziszewska, Losy
uczestników strajku szkolnego 1905 roku na przykładzie biografii Tadeusza Młodkowskiego, Rozprawy z Dziejów
Oświaty, 2016, t. LIII, s. 90.
37
W. Chmielewski, Czesław Wycech jako kreator polityki oświatowo-wychowawczej, Wychowanie w Rodzinie, 2004/2, t. X, s. 22.
38
R. Bętkowski, Olsztyn jakiego nie znacie. Obraz miasta na dawnej pocztówce, Olsztyn 2003, s. 121.
39
Ibidem, s. 112.
40
Ibidem, s. 54.
41
Ibidem, s. 54.
42
OBN, Zbiory Specjalne, sygn. R-158/III/15, Inwestycje szkolne m. Olsztyn, kk. 29–30.
43
Teofil Ruczyński (1896–1979) – nauczyciel, poeta. Absolwent Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Lubawie. Do 1939 roku nauczyciel w powiecie działdowskim. W lutym 1945 roku zorganizował
szkołę w Dąbkach w powiecie mławskim. A. Staniszewski, Teofil Ruczyński (1896–1979), Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 4(146), 1979, ss. 539–545.
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szego olsztyńskiego kursu pedagogicznego, wspomina, że te budynki szkolne były
„niemal wszystkie zajęte w okresie wojny przez wojska hitlerowskie na szpital dla
rannych żołnierzy. W popłochu jaki nastąpił z chwilą szybko posuwającej się ofensywy radzieckiej ranni żołnierze zostali ewakuowani a gmachy pozostały nieoczyszczone”44. Władze szkolne na organizację szkół w Olsztynie wytypowały budynki
szkolne przy ul. Wyzwolenia i przy ul. Adama Mickiewicza. Jednak, jak wynika
z relacji jednego z pierwszych nauczycieli: „Ani jeden, ani drugi gmach nie nadawał się zupełnie. Były to zanieczyszczone poszpitalne lokale, wypełnione piętrowymi pryczami. Podłogi zaśmiecały kawałki zakrwawionej waty i bandaży. Łachmany
i strzępy podartych, cuchnących mundurów niemieckich i bielizny żołnierskiej”45.
Stan zniszczeń wojennych sprawił, że pierwsze szkoły w Olsztynie lokowano w budynkach szkolnych jak najmniej zdewastowanych, czyli przy ul. Wyzwolenia 37, ul.
Stanisława Moniuszki 10 i ul. Adama Mickiewicza 6.
Budynek przy ul. Adama Mickiewicza 6 przeznaczono na szkołę średnią
ogólnokształcącą. Przygotowania do otwarcia w nim gimnazjum polskiego poczynił sam naczelnik Wydziału Oświaty Paweł Sowa. „Największą i pierwszą troską
otoczyłem gmach gimnazjum przy ulicy Mickiewicza. Wchodząc do tej szkoły, […]
stwierdziłem, że po uprzątnięciu brudów można tu stosunkowo szybko uruchomić pierwsze na Warmii i Mazurach polskie gimnazjum”46. W tym też kierunku
naczelnik Wydziału Oświaty postarał się o organizatora placówki. Jak wspomina:
„wcześniej stanowisko dyrektora pierwszego gimnazjum w Olsztynie zarezerwowaliśmy dla profesora Fiutaka, którego od dawna znałem osobiście, ufaliśmy mu
i który zadeklarował swój przyjazd do Olsztyna, jednak nagła choroba nie pozwoliła mu wywiązać się z danej mi obietnicy”47. Szczęśliwy zbieg okoliczności strawił,
że organizacją gimnazjum zajął się Mieczysław Chomicki, przybyły do Olsztyna
27 maja 1945 roku wraz z grupą nauczycieli wileńskich.
Jeszcze w roku szkolnym 1944/45 powstała pierwsza w Olsztynie i pierwsza w Okręgu Mazurskim średnia szkoła ogólnokształcąca. Ta szkoła to Państwowe Gimnazjum Męskie w Olsztynie. 29 maja 1945 roku w Wydziale Oświaty przy
Urzędzie Pełnomocniku Rządu RP w Olsztynie nominację na nauczycieli męskiego
gimnazjum otrzymała grupa nauczycieli ekspatriantów ze Święcian w województwie wileńskim. Byli to: Mieczysław Chomicki – kierownik, Władysław Zapaśnik– nauczyciel matematyki, Zygmunt Mieszkowski – nauczyciel historii, Janina
Gutkowska – nauczycielka języka rosyjskiego, Zofia Borejko – nauczycielka fizyki,
Gabriela Rudzińska – nauczycielka wychowania fizycznego, Emilia Szczerbicka –
44
45
46
47

OBN, Zbiory Specjalne, sygn. R-27, Teofil Ruczyński. Wspomnienia z lat 1964, k. 4.
EM., Piętnastolecie pierwszej powojennej szkoły polskiej w Olsztynie, „Słowo Powszechne” z 18–19 VI 1960.
P. Sowa, op. cit., s. 150.
Ibidem, s. 156.
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nauczycielka geografii. Do tego grona dołączyła też Helena Tucewicz nauczycielka
języka polskiego z Warszawy oraz Wanda Kaczkowska jako nauczycielka biologii
i chemii przybyła z Anina. Wanda Kaczkowska (ur. 1919) jest przykładem nauczyciela pozyskanym dla oświaty olsztyńskiej za pomocą ministerstwa oświaty. A mianowicie po śmierci męża odpowiedziała na apel Ministra Oświaty, który zachęcał
nauczycieli do podjęcia pracy na Ziemiach Odzyskanych. Na miejsce osiedlenia
wybrała Olsztyn i podjęła w nim pracę zawodową. Posiadała dyplom nauczyciela
szkół średnich, a wcześniej zdobyła dyplom mgr filozofii w zakresie zoologii wraz
z anatomią porównawczą w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie48. Warto
wspomnieć, że zgodnie z ówcześnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 1937 roku49 Wanda Kaczkowska
posiadała pełne kwalifikacje do nauczania nie tylko w gimnazjum, ale i w liceum.
Grupa nowo przybyłych do Olsztyna nauczycieli niezwłocznie przystąpiła do
prac porządkowych budynku szkolnego przy ul. A. Mickiewicza, co ilustruje poniższe wspomnienie nauczyciela: „Zakasawszy rękawy stanęliśmy w jednym rzędzie
z nieliczną gromadką młodzieży, która z nami przyjechała ze Święcian. Szorowaliśmy
podłogi. Myliśmy okna, a raczej zabijaliśmy je dyktą i deskami lub zaklejaliśmy papierem. Zwoziliśmy z różnych punktów Olsztyna pozrzucane w nieładzie i pośpiechu
do stodół: ławki, tablice, szafy i inny sprzęt szkolny. Znosiliśmy pomoce naukowe
do różnych przedmiotów, znalezione w innych szkołach jak; mapy, tablice, obrazy,
wypchane ptaki i zwierzęta. W taki sposób już w dniu 29 maja 1945 roku mogliśmy
przystąpić do rozpoczęcia zapisów przy równoczesnym dalszym porządkowaniu i zaopatrywaniu szkoły w niezbędny sprzęt. […] Warunki, w których odbywały się te
zapisy były osobliwe i z innego punktu widzenia. Osobliwe, bo pełniliśmy dyżury,
nieraz o głodzie i chłodzie. Poborów nie płacono nam kilka miesięcy. […] z jakąż niecierpliwością czekaliśmy godz. 14, by pójść do bezpłatnej stołówki, zorganizowanej
dla repatriantów przez PUR na zupkę, w której jedna krupka goniła drugą”50.
Z kolei jeden z pierwszych uczniów gimnazjów dodaje: „Już 4 czerwca [1945]
rozpoczęły się zajęcia z niemałą grupą 190 uczniów. Poprzedziła je msza święta odprawiona przez ks. Jana Hanowskiego, absolwenta tej szkoły, którą ukończył jeszcze
przed pierwszą wojną światową. Otwarcie szkoły odbyło się w auli udekorowanej
flagami państwowymi, w obecności licznie przybyłych rodziców. Po raz pierwszy
w tych murach rozbrzmiewały wówczas słowa naszego hymnu narodowego”51.
(m), Wanda Kaczkowska, „Głos Olsztyński” 1958, nr 15, s. 5.
Pełne kwalifikacje do nauczania w gimnazjum i licem posiadał nauczyciel, który ukończy studia uniwersyteckie oraz złożył egzamin państwowy. Dz. Urz. Min. WRiOP, 1937, nr 5, poz. 125.
50
EM., Piętnastolecie pierwszej powojennej szkoły polskiej w Olsztynie, „Słowo Powszechne” z dn. 18–19
czerwca 1960.
51
W. Pepol, Z Wołynia na Warmię, w: Olsztyńskie korzenie: rok 1945, (red. i wybór) T. Śrutowski, Olsztyn
2006, ss. 64–71.
48
49
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Uroczystego otwarcia pierwszego polskiego gimnazjum w Okręgu Mazurskim dokonał naczelnik Wydziału Oświaty Paweł Sowa.
W Olsztynie, równocześnie trwały prace nad uruchomieniem pierwszych
szkół powszechnych. Nad tym zadaniem czuwał inspektor szkolny B. Boehm.
W dzieje szkolnictwa powszechnego w Olsztynie również wpisują się nauczyciele z Kresów Wschodnich. Transportem ze miasta i powiatu Święciany, co grupa
organizatorów gimnazjum męskiego, przybyli również pierwsi nauczyciele Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1. Byli to: Leon Bowszys z żoną Bronisławą, Hieronim
Borkowski, Władysław Usajewicz, Maria Paździor. Leon Bowszys (ur. 1908) osiedlił
się w dzielnicy Zatorze i 27 maja 1945 roku zgłosił się do Wydziału Oświaty i Kultury w celu otrzymania skierowania do pracy. W Wydziale spotkał się z Zygmuntem
Bomblem, Antonim Bąkiem i Pawłem Sową, który skierował do niego następujące
słowa: „Ponieważ pan mieszka na Zatorzu, […] wobec tego, niech pan odszuka tam
przy Mozartstrasse 10, Horst Wessel Schule i zajmie się tą szkołą”52. W ten sposób L.
Bowszys otrzymał nominację na kierownika szkoły i przystąpił do jej organizowania.
Pod koniec maja 1945 roku również dotarli do Olsztyna nauczyciele z Wilna, którzy
zostali skierowani do pracy na terenie Warmii i Mazur. W tej grupie znalazła się m.in.
Zofia Laddy (ur. 1903)53, która tak wspomina początki pracy w Olsztynie. „28 maja
1945 r. po przyjeździe transportem z Wileńszczyzny udałam się do kuratorium, […].
Wyjawiłam naczelnikowi cel swojej wizyty. Po rozpatrzeniu moich dokumentów p.
Bombel skierował mnie do inspektora szkolnego. […] Tam zostałam przyjęta bardzo
serdecznie i wtedy inspektor Brunon Bem polecił mi zorganizowanie Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie”54. Nominowani na organizatorów miejskich szkół powszechnych niezwłocznie przystąpili do prac porządkowych i spisu uczniów.
Leon Bowszys wraz z pierwszymi nauczycielami zajął się porządkowaniem
otoczenia i budynku byłej szkoły niemieckiej, który oddano do użytku w 1935 roku.
Szkoła zlokalizowana w „Dzielnicy Muzycznej”, od momentu powstania umożliwiała
edukację początkową dzieciom i młodzieży wyznania ewangelickiego55. W okresie
wojny w budynku urządzono niemiecki szpital. Po jego likwidacji we wewnątrz gmachu pozostał sprzęt szpitalny oraz stosy opatrunków i szmat, które należało usunąć.
Podczas prac porządkowych znaleziono też pocisk artyleryjski, którym po interwencji kierownika szkoły zajęli się saperzy56. Przy urządzaniu szkoły pomagali ko52
Zbiory archiwalne Szkoły Podstawowej nr 1 im. R. Knosały w Olsztynie, Wycinek prasowy. S. Wieczorek, Zapalenie kaganka oświaty.
53
T. Filipkowski, Nauczyciele z Wileńszczyzny na Warmii i Mazurach po 1945 roku, w: Wilno–Olsztyn.
Kontynuacje tradycji kulturalnej, Olsztyn 1992, s. 26.
54
B. Berlińska, R. Karpińska, 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie. Przeszłość i współczesność 1945–2005, Olsztyn 2005, s. 8.
55
R. Bętkowski, Olsztyn jakiego nie znacie. Obraz miasta na dawnej pocztówce, Olsztyn 2003, s. 121.
56
Zbiory archiwalne Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ryszarda Knosały w Olsztynie. Kronika szkoły, Ze
wspomnień kierownika szkoły Leona Bowszysa.
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lejarze wraz z rodzinami, którzy osiedlali się w tej dzielnicy Olsztyna. To dzięki nim
zmieniono flagi na budynku szkoły, o czym tak relacjonuje L. Bowszys: „Poprosiłem
dwóch kolejarzy, którzy akurat przechodzili, aby postarali się o biało-czerwoną flagę i zawiesili na budynku. […] Na drugi dzień zniknęła niemiecka tablica z nazwą
szkoły, a pojawiła się polska z napisem: »Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 w Olsztynie«”57. Oficjalne otwarcie Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1 w Olsztynie przy
ul. S. Moniuszki 10 nastąpiło 5 czerwca 1945 roku. Naukę szkolną rozpoczęło 180
uczniów w 6 oddziałach. Nauczało 4 nauczycieli systemem dwuzmianowym58.
W pierwszej dekadzie czerwca 1945 roku została też uruchomiona Publiczna
Szkoła Powszechna nr 2 przy ul. Wyzwolenia 37. O początkach szkoły tak wspomina jej organizatorka Zofia Laddy: „Przed wojną mieściła się tu szkoła59, jednak
żadnych sprzętów w niej nie było […]. O ławki starałyśmy się już we dwie wspólnie z kol. Zofią Fuksową. Wkrótce zostały one przywiezione, bo inspektor Bem
sam zajął się tą sprawą, gdyż dążył do szybkiego rozpoczęcia nauki w szkole”60.
W dniu otwarcia szkoły, przy dwóch siłach nauczycielskich naukę rozpoczęło
40 dzieci w dwóch klasach: „Do jednej uczęszczały dzieci mówiące tylko po niemiecku, a do drugiej znające jako tako język polski. Z tej ostatniej klasy wyróżniała
się Genia Hasenbergówna, […] która bardzo ładnie mówiła po polsku. Ona nam
pomagała dużo w pracy, zwłaszcza przy porozumiewaniu się i załatwianiu spraw.
Była łączniczką między nami, a dziećmi mówiącymi po niemiecku”61. Fakt ten
wskazuje też na specyfikę pracy w polskiej szkole na tzw. Ziemiach Odzyskanych.
W Olsztynie, poza 5-letnim funkcjonowaniem dwuklasowej Prywatnej Katolickiej
Szkoły Powszechnej z polskim językiem wykładowym w latach (1934–1939)62, nie
było tradycji polskiego szkolnictwa, zwłaszcza w czasie II wojny światowej. Ten
okres sprawił, że najmłodsza generacja ludności autochtonicznej mówiła w języku niemieckim lub gwarą warmińską lub mazurską. To właśnie szkoła, zgodnie
z „Wytycznymi organizacji szkół powszechnych w roku szkolnym 1944/45” miała
w pracy dydaktyczno-wychowawczej skupić się na wyrównywaniu strat i braków,
spowodowanych warunkami okupacyjnymi.
60 Lat Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ryszarda Knosały w Olsztynie, Olsztyn 2005, bez paginy.
Ibidem.
59
Mowa tu o Luisen Schule, żeńskiej szkole średniej. Od 1924 r. oficjalna nazwa szkoły to Stadtische
Oberlyzeum (Miejskie Wyższe Liceum). Kronika II Liceum Ogólnokształcącego im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie
od chwili powstania do 1977r. Opr. Violetta Bogdanowicz, Teresa Rzewuska, Anna Szalc, bez. pag. http://www.
zso1.olsztyn.pl/www/index.php/2-uncategorised/104-kroniki-szkolne-menu [06.11.2017].
60
B. Berlińska, R. Karpińska, 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie. Przeszłość i współczesność 1945–2005, Olsztyn 2005, s. 8.
61
Ibidem, ss. 9–10.
62
W latach 1929–1934 na Warmii otwarto 15 szkół polskich, w tym 14 w powiecie olsztyńskim i jedną
w powiecie reszelskim. Wszystkie te szkoły, oprócz szkoły w Olsztynie, były szkołami powszechnymi niżej zorganizowanymi, o jednym nauczycielu i niewielkiej liczbie uczniów w wieku od 6 do 12 lat. T. Filipkowski, Oświata
na Warmii i Mazurach w latach 1945–1960, Warszawa 1978, s. 26.
57
58
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Wytyczne były próbą zmodyfikowania ustroju szkół powszechnych przy zachowaniu ich trójstopniowości organizacyjnej, wprowadzonej Ustawą z 11 marca
1932 roku o ustroju szkolnictwa. Zgodnie z nim, przy planowaniu organizacji szkół
należało uwzględnić:
–
szkoły I stopnia o jednym nauczycielu, gdzie liczba dzieci nie powinna przekroczyć 50 uczniów, można realizować program czterech klas,
–
szkoły I stopnia o dwóch nauczycielach, przy liczbie 80 uczniów i programie
sześciu klas,
–
szkołę II stopnia o trzech nauczycielach realizującą program siedmiu klas
szkół III stopnia63.
W szkole powszechnej przy rekrutacji uczniów do poszczególnych klas wskazywano selekcję w formie sprawdzenia stopnia przygotowania ucznia na pierwszych
lekcjach po rozpoczęciu zajęć szkolnych, bez organizowania systemu egzaminów.
Dzieci, które by nie mogły z pożytkiem korzystać z nauczania i wpływałyby hamująco na tok pracy w klasie, należało przyjąć o klasę niżej i jednocześnie przedłużyć
im okres obowiązku szkolnego o jeden rok64.
W olsztyńskich szkołach w trakcie nauki szkolnej, prowadzono rekrutację
uczniów, aby ich zaklasyfikować do odpowiednich klas. Zgodnie z Wytycznymi
organizacji publicznych szkół powszechnych dzieci i młodzież mogły realizować
obowiązek szkolny w klasach od I do VII65. Należy przy tym zaznaczyć, że dzieci, którym należało umożliwić pobieranie nauki były zróżnicowane pod wieloma
względami, np. wiek, doświadczenia wojenne, ilość ukończonych klas szkoły polskiej jak i niemieckiej. Nauczyciele mieli świadomość nierównego rozwoju uczniów,
dlatego też przy rekrutacji stosowali uproszczone i raczej elastyczne zasady przyjęcia do szkoły, co potwierdza wspomnienie nauczyciela olsztyńskiej „Jedynki”: „Jeśli
przyszły uczeń umiał trochę pisać i czytać, a wyglądał na 8, 9, 10 lat, kierowało się
go do klasy pierwszej, drugiej i trzeciej, jeśli znał trochę tabliczkę mnożenia, mógł
trafić do czwartej lub piątej. Znajomość Mickiewicza była podstawą przyjęcia do
klasy szóstej”66. Nauczyciele wspomnianej szkoły nie rekrutowali uczniów do klasy
VII. Ze sprawozdań inspektora szkolnego B. Boehma wynika, że obie olsztyńskie
szkoły powszechne w roku szkolnym 1944/45 były w stadium organizacji, stąd też
nie możliwym było określenie stopnia organizacyjnego szkół według Wytycznych.
Olsztyński nspektor szkolny w tej rubryce wpisywał informację „rozwojowa”67.
63
Wytyczne organizacji publicznych szkół powszechnych w roku szkolnym 1944/45, Druk Resortu
Oświaty PKWN. Podano za: S. Mauersberg, M. Walczak, Oświata polska w latach 1944–1956. Wybór źródeł. Część
pierwsza lata 1944–1948, t. 1, Warszawa 1999, ss. 50–55.
64
Ibidem, s. 55.
65
Ibidem, ss. 50–55.
66
Zbiory archiwalne Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ryszarda Knosały w Olsztynie. Kronika szkoły, Ze
wspomnień nauczyciela Hieronima Borkowskiego.
67
APO, zespół: Inspektorat Szkolny w Olsztynie, sygn. 42/624/2, Wykaz powiatowy szkół powszechnych
w roku szkolnym 1945/46, k. 7.
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W myśl Wytycznych przykładowy plan godzin zajęć dydaktycznych w szkole powszechnej mógł ulegać zmianom w zależności od indywidualnych potrzeb
szkół. Np. w klasie pierwszej zaplanowano od 18 przy stopniu I do 12 przy stopniu
III godzin lekcyjnych tygodniowo. Resort Oświaty zezwalał na zniżki godzin niezależnie od stopnia organizacyjnego szkół. Planowana reorganizacja szkół miała
dokonywać się stopniowo, z zachowaniem dużej ostrożności i wnikliwości. Dlatego
też w czerwcu 1945 roku naczelnik Wydziału Oświaty Paweł Sowa apelował do Koleżanek i Kolegów „Po raz pierwszy w historii tej ziemi niegdyś wschodnio-pruską
zwanej rozpoczynamy dzieło Krzewienia Oświaty Polskiej w ramach ogólnopaństwowych. […] W pionierskiej pracy swej zarówno Inspektorzy jak i cały Zespół
Nauczycielski wszystkich typów szkół winni każde zagadnienie dobrze przemyśleć
i dobrze wykonać. Nie wszystko jest uregulowane przepisem prawnym. Często samym należy ustalać normy i według nich pracę prowadzić. Więc w pracy swej należy brać nie to, co powinno lecz to, co w tych warunkach, jakie mamy wykonać”68.
Warto dodać, że w pionierzy olsztyńskiego szkolnictwa stanowili doświadczony
i wykwalifikowany zespół nauczycielski. Stąd też, dzięki własnemu zaangażowaniu,
stworzyli tak wiele z prawie niczego.
W Olsztynie w dwóch organizowanych jednocześnie w miesiącach czerwiec-lipiec w roku szkolnym 1944/45, szkołach powszechnych, nie udało się utworzyć
szkoły II stopnia z klasą VII. W Publicznej Szkole Powszechnej nr 1 w Olsztynie
uruchomiono klasy od I do VI przy obsadzie czterech nauczycieli (Maria Paździor,
Hieronim Borkowski, Władysław Usajewicz, Leon Bowszys)69. Natomiast w Publicznej Szkole Powszechnej nr 2 w Olsztynie dwie nauczycielki Zofia Laddy i Zofia Fuchs otworzyły dwie klasy polską i niemiecką, ale przed zakończeniem roku
szkolnego funkcjonowały już klasy normalne od I do V70, z językiem wykładowym
polskim. Taki stan rzeczy spowodowany był migracją ludności do Olsztyna i Okręgu Mazurskiego.
Pierwszy rok szkolny w powojennym Olsztynie na każdym poziomie edukacji był więc okresem nieustannych przegrupowań dzieci i młodzieży. Nauczyciele poznawali uczniów, ich stan wiedzy i możliwości. Choć wszystkie olsztyńskie
szkoły uruchomiono w budynkach szkolnych z rodowodem niemieckim, to jednak codzienna praca pedagogiczna była bardzo trudna, gdyż: „Nie było książek,
zeszytów, pomocy naukowych, pisano na szarym papierze pakowym, na kwitach
kasowych, na marginesach niemieckich książek. Nie było nawet kredy do pisania
na tablicy, ale szybko chłopcy znaleźli na to radę. Otóż niemal w każdym mieszka68
APO, Inspektorat Szkolny w Olsztynie, sygn. 42/624/1, Odezwa Pawła Sowy Naczelnika Wydziału
Oświaty do Inspektora Szkolnego w Olsztynie, dn. 1 VI 1945 r., kk. 1–3.
69
Zbiory archiwalne Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ryszarda Knosały w Olsztynie. Kronika szkoły, rkp.
70
B. Berlińska, R. Karpińska, 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie. Przeszłość i współczesność 1945–2005, Olsztyn 2005, ss. 8–10.
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niu były gipsowe figurki Hitlera. Któryś z chłopców chwycił kawałek takiej figurki
znaleziony w spalonym domu i począł nim rysować na drzwiach. Świetnie pisało.
Od tego czasu w razie potrzeby rzucano Hitlera w ogień i po wypaleniu stawał się
kredą”71. Z kolei w gimnazjum męskim również narzekano na brak podręczników
i materiałów piśmiennych. Ponadto „Nauczyciel musiał wykład dyktować w krótkich, a zwięzłych notatkach, by uczniowie mieli z czego nauczyć się”72. Z uwagi na
brak papieru również zachowana dokumentacja nauczycielska była prowadzona na
odwrocie poniemieckich druków i miała charakter typowo sprawozdawczy.
Pierwszy rok szkolny 1944/1945 w Olsztynie był okresem selekcji, ale też
najkrótszym rokiem szkolnym. Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia
4 lipca 1945 roku ostatni dzień zajęć szkolnych przypadał w klasach nie kończących nauki 14 lipca, zaś w klasach końcowych 31 lipca73. Np. w Publicznej Szkole
Powszechnej nr 1 zajęcia dydaktyczne były prowadzone przez 26 dni, a w Publicznej Szkole Powszechnej nr 2 przez 46 dni74. Choć rok szkolny trwał kilka tygodni,
to jednak spełnił swoje zadanie polegające na zapewnieniu dzieciom i młodzieży
dostępu do edukacji. W roku szkolnym 1944/45 w olsztyńskich szkołach wzrosła
liczba uczniów i nauczycieli. Na przełomie czerwca i lipca 1945 roku w Publicznej Szkole Powszechnej nr 1 uczyło się 390 uczniów, a pracowało 9 nauczycieli,
w tym dwóch niekwalifikowanych. Natomiast w Publicznej Szkole Powszechnej
nr 2 zatrudnionych było 6 wykwalifikowanych nauczycieli. Do szkoły uczęszczało
189 uczniów75. Według sprawozdania naczelnika Wydziału Oświaty Pawła Sowy
10 lipca 1945 roku w dwóch olsztyńskich szkołach powszechnych uczyło się 650
uczniów, a pracowało 18 nauczycieli76. Przed wakacjami, które zaczęły się w sierpniu, do olsztyńskiego gimnazjum uczęszczało 290 uczniów77. Przyrost uczniów
i nauczycieli w szkołach spowodowany był przeludnieniem Olsztyna w ramach akcji zagospodarowywania Ziem Północnych i Zachodnich i co ciekawsze jak pisały
„Wiadomości Mazurskie” osiedleńcy nie wykazywali „inicjatywy […] w kierunku
obejmowania innych miast Okręgu”78. Według statystyki opracowanej przez WojeIbidem.
EM., Piętnastolecie pierwszej powojennej szkoły polskiej w Olsztynie, „Słowo Powszechne” z dn. 18–19
czerwca 1960.
73
Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 4 lipca 1945 roku (Nr II Śr – 281/45) w sprawie zakończenia roku
szkolnego 1944/45 i ferii letnich. Dz. Urz. MO. 1945 , nr 2, poz. 60.
74
APO, zespół: Inspektorat Szkolny w Olsztynie, sygn. 42/624/2, Wykaz powiatowy szkół powszechnych
w roku szkolnym 1945/46, k. 7.
75
APO, zespół: Inspektorat Szkolny w Olsztynie, sygn. 42/624/2, Wykaz powiatowy szkół powszechnych
w roku szkolnym 1945/46, k. 7.
76
APO, zespół: Urząd Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski, sygn. 390/13, Sprawozdanie Naczelnika Wydziału Oświaty Paweł Sowy za pracę na terenie Kuratorium Okręgu Szkolnego Mazurskiego za czas od
3 kwietnia 1945 r., k. 92.
77
Ibidem.
78
(b.a.), Z życia Okręgu, „Wiadomości Mazurskie” nr 2 z 3–4 sierpnia 1945, s. 1.
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wódzki Wydział Osiedleńczy w Olsztynie na początku sierpnia 1945 roku było 22
tys. mieszkańców, w tym 15 tys. Polaków79.
Wzrost osadników w Olsztynie rodził też potrzebę rozbudowy miejskiej sieci
szkolnej. Wydział Oświaty na przełomie lipca i sierpnia 1945 roku przystąpił do
organizacji kolejnych szkół. Lokowano je w gmachu przy ul. Wyzwolenia 37, w istniejącej już tam Publicznej Szkole Powszechnej nr 2, gdyż nie było w tym czasie na
terenie Olsztyna innych budynków nadających się do pracy szkolnej.
Prawdopodobnie jeszcze w lipcu 1945 roku, trafiła do olsztyńskich władz
oświatowych instrukcja Ministra Oświaty ws. organizacji szkolnictwa średniego
ogólnokształcącego w roku szkolnym 1945/4680. Ministerstwo oświaty dopuszczało
następujące formy kształcenia na poziomie średnim:
gimnazja z czteroletnim cyklem kształcenia, gimnazja jako skrócona dwuletnia szkoła gimnazjalna o ustroju semestralnym dla młodzieży opóźnionej wiekiem
oraz gimnazja dla dorosłych (dzienne i wieczorowe);
licea z cyklem dwuletnim normalne i dla dorosłych, licea jako skrócona trzyletnia szkoła średnia o ustroju semestralnym dla starszej młodzieży oraz licea jako
jednoroczna klasa wstępna przy liceach pedagogicznych i zawodowych81.
Instrukcja zezwalała na przyjmowanie do gimnazjum i liceum nowych
uczniów ze środowisk wiejskich, robotniczych oraz młodzież pracującą. Ponadto
kształcenie na poziomie szkoły średniej udostępniano młodzieży w różnym wieku i o różnym poziomie przygotowania niezależnie od płci. Tymczasem w Olsztynie istniało tylko gimnazjum męskie. Brakowało natomiast szkół średnich dla
dziewcząt. Początki jednej z nich tak wspomina Jadwiga Lindner: „W pierwszych
dniach sierpnia 1945 roku byłam już w Olsztynie. Dr Irena Pietrzak-Pawłowska82
przyjechała z Warszawy wcześniej i wzywała listownie harcerki przygotowane do
pracy pedagogicznej. Miałyśmy organizować pierwsze gimnazjum żeńskie na ziemi warmińsko-mazurskiej. […] otrzymałam zaświadczenie w języku polskim i rosyjskim – o zatrudnieniu z dniem 6 sierpnia 1945 roku w charakterze nauczycielki
Gimnazjum Żeńskiego w Olsztynie. Wkrótce dołączyły do nas dwie harcerki: Maria Osipow z Warszawy, nauczycielka geografii, która wkrótce była pierwszą Ko(b.a.), Z życia Okręgu, „Wiadomości Mazurskie” nr 3 z 7–8 sierpnia 1945, s. 2.
Instrukcja z dnia 16 lipca 1945 roku w sprawie organizacji roku szkolnego 1945/46 w średnich szkołach
ogólnokształcących. Dz. Urz. M.O. 1945, nr 2, poz. 62.
81
Ibidem.
82
Irena Pietrzak-Pawłowska (ur. 1909) – organizator i pierwszy kierownik Gimnazjum Żeńskiego
w Olsztynie przy ul. Wyzwolenia, a jednocześnie kierownik Ośrodka Metodycznego dla nauczycieli historii oraz
inicjatorka pozaszkolnych projektów oświatowych i repolonizacyjnych. Uczestnik działań podejmowanych w Instytucie Mazurskim, współzałożycielka i przewodnicząca olsztyńskiego oddziału PTH (1949), członek Rady Naukowej Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego Olsztynie, a także autorka prac związanych z historią
Mazur i Warmii. T. Oracki, Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970. Materiały
biograficzne, Olsztyn 1975, ss. 135–136.
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mendantką Harcerskiej Chorągwi Mazurskiej oraz Stanisława Zacharuk z terenów
wschodnich”83. Do organizacji gimnazjum żeńskiego dołączyła też Władysława
Knosała oraz Otylia Grot (Groth)84. Obie miały doświadczenie pracy w środowisku
warmińskim wśród mniejszości polskiej w latach międzywojennych. Władysława
Knosała (ur. 1908) pochodząca z Kaszub została zatrudniona w 1935 roku w charakterze drugiego nauczyciela w Prywatnej Katolickiej Szkole Powszechnej z polskim językiem wykładowym w Olsztynie, która mieściła się w Domu Polskim (dziś
siedziba Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego)85. Z kolei Otylia Groth (ur. 1909) poczynając od 1927 roku prowadziła ochronki w Gietrzwałdzie, w Nowej Kaletce i w Olsztynie oraz pomagała mężowi Józefowi Grothowi
w pracy pozaszkolnej w Nowej Kaletce86.
Pomimo tego, że w gmachu przy ul. Wyzwolenia w Olsztynie już funkcjonowała Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 to lokal nadal wymagał prac porządkowych. J. Lindner kontynuując wątek pisze, że wraz z gronem pedagogicznym
i pierwszymi pracownikami szkoły „[…] rozpoczęłyśmy pierwsze nasze działania
od czynności jak najbardziej prymitywnych. Usunęło się śmieci, zbędne sprzęty
poszpitalne, odszukiwało się na strychach i w piwnicach przedmioty przydatne dla
szkoły, z terenu miasta korzystając z pomocy rodziców i znajomych zwoziło się
różnorodne meble, doprowadzając je do stanu używalności przynajmniej w kompletowaniu pomocy naukowych, książek szkolnych, bibliotek. Z zakresu nauk
przyrodniczych i matematycznych można było wykorzystać pomoce poniemieckie – tablice, mikroskop, cyrkle, kątomierze, ale o wiele trudniej było zastosować
odpowiednie środki dydaktyczne do przedmiotów humanistycznych. W Olsztynie
w roku 1945 nie było ani biblioteki ani żadnej księgarni, która by mogła pomóc
w tym zakresie. W zasadzie – należało tworzyć wszystko z niczego”87. Poza porządkowaniem budynku szkolnego i internatu prowadzono również zapisy do szkoły.
Na łamach „Wiadomości Mazurskich” w tej sprawie ukazała się następująca informacja: „Gimnazjum i Liceum Żeńskie zorganizowane zostało w gmachu szkolnym
przy ul. Wyzwolenia 37 (obok Urzędu Wojewódzkiego) przez grono profesorów
warszawskich. Dawne i nowe uczennice spotkają się tam 1 września. Dla zapóźnionych przewidziana jest klasa wstępna przygotowawcza. Szczegółowe informacje
i zapisy kandydatek do 20 sierpnia w kancelarii Gimnazjum”88. Ostatecznie uroOBN, Zbiory Specjalne, sygn. R-322, Jadwiga Lindner, k. 5.
Ibidem, k. 6.
85
T. Filipkowski, W obronie polskiego trwania. Nauczyciele polscy na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach
międzywojennych, Olsztyn 1989, ss. 77–78.
86
M. Radziszewska, Działalność patriotyczna nauczycielek na Warmii i Mazurach w okresie międzywojennym, w: Kobieta a patriotyzm. Konteksty historyczno-pedagogiczne XVI–XX wieku, red. E.J. Kryńska, Ł. Kalisz,
A. Konopacki, Białystok 2012, ss. 144–148.
87
OBN, Zbiory Specjalne, sygn. R-322, Jadwiga Lindner, k. 6.
88
[b. a.], Z życia Okręgu, „Wiadomości Mazurskie” nr 8 z 18–20 sierpnia 1945, s. 2.
83
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czyste otwarcie Państwowego Gimnazjum Żeńskiego w Olsztynie miało miejsce
w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 1945/4689, czyli 4 września 1945 roku.
Poza zapewnieniem dzieciom i młodzieży edukacji na poziomie podstawowym i średnim ogólnokształcącym Wydział Oświaty przy Pełnomocniku Rządu
RP na Okręg Mazurski zabiegał też o uruchomienie różnorodnych form kształcenia i dokształcania kandydatów do zawodu nauczycielskiego. Pod koniec lipca
1945 roku w Olsztynie zakończył się dziesięciotygodniowy kurs pedagogiczny dla
kandydatów na nauczycieli szkół powszechnych zorganizowany przez Wydział
Oświaty90. Kierownikiem kursu był Teofil Ruczyński (ur. 1896)91. Na kursie uczyła
też Genowefa Wiśniewska. Pedagodzy ci przybyli do Olsztyna z województwa warszawskiego. Wkrótce Genowefa Wiśniewska otrzymała zadanie zorganizowania
szkoły ćwiczeń w Olsztynie.
Szkoła Ćwiczeń powstała jako integralna część Państwowego Liceum Pedagogicznego w Olsztynie zajmującego się kształceniem „młodzieży i dorosłych
do zawodu nauczycielskiego”92. Została zorganizowana, zdaniem naczelnika Wydziału Oświaty Pawła Sowy, jeszcze przed początkiem roku szkolnego 1945/4693.
Pierwszym lokum szkoły ćwiczeń był budynek przy ul. Wyzwolenia 37, gdzie przez
krótki okres czasu mieściła się wraz ze Publiczną Szkołą Powszechną 2. Organizacją szkoły zajęła się Genowefa Wiśniewska94. Do Olsztyna przybyła wraz z mężem Stanisławem Wiśniewskim. Posiadała kwalifikacje pedagogiczne, ukończyła
Wyższy Kurs Nauczycielski95. 9 maja 1945 roku została zatrudniona w Olsztynie
i „[…] w niezwykle trudnych warunkach podjęła pracę społeczną i oświatową. Początkowo brała udział w kursach przygotowawczych dla nauczycieli oraz kursach
języka polskiego dla ludności miejscowego pochodzenia, a następnie organizowała
Szkołę Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym w Olsztynie”96. Szkoła ćwiczeń potocznie zwana „ćwiczeniówką” spełniała podwójne zadanie: wzorowej szkoły powszechnej, w której uczyły się dzieci i młodzież oraz szkoły, w której praktycznie
uczyli się kandydaci do zawodu nauczycielskiego. Zgodnie z zamierzeniem władz
ministerialnych ćwiczeniówkę miała stanowić własna szkoła powszechna „w miarę
89
Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 16 lipca 1945 roku (Nr II – 375/45 N) w sprawie organizacji roku
szkolnego 1945/46 w szkolnictwie ogólnokształcącym i zakładach kształcenia nauczycieli. Dz. Urz. MO. 1945,
nr 2, poz. 62.
90
OBN, Zbiory Specjalne, sygn. R-27, Teofil Ruczyński. Wspomnienia z lat 1964, kk. 4–5.
91
T. Ruczyński, Z tamtych lat, Warszawa 1977, ss. 179–180.
92
[b. a.], Z życia Okręgu, „Wiadomości Mazurskie”, nr 11 z 25–27 VIII 1945, s. 2.
93
P. Sowa, op. cit., s. 164.
94
Genowefa Wiśniewska urodziła się 14 lutego 1902 roku w miejscowości Niskie w obecnym powiecie
przasnyskim. Pracę w zawodzie nauczycielskim rozpoczęła w 1931 roku [b.a.], Pamięci Towarzyszce Genowefie
Wiśniewskiej, „Głos Olsztyński” 1961, z dn. 5-6 sierpnia.
95
OBN, zespół Zbiory Specjalne, sygn. R-158/III/15, Szkoła ćwiczeń, k. 80.
96
[b.a.], Wspomnienie pośmiertne o Genowefie Wiśniewskiej, „Głos Olsztyński” 1962, z dn. 3 sierpnia.
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możliwości z przedszkolem”97. W Olsztynie uruchomiono szkołę powszechną jako
szkołę ćwiczeń z klasami od I do VI. Pierwsi nauczyciele olsztyńskiej szkoły ćwiczeń to wspomniana G. Wiśniewska oraz Anna Morawska98.
We wrześniu 1945 roku szkołę ćwiczeń przeniesiono do gmachu szkolnego
przy ul. S. Pieniężnego 3, w którym 3 września otwarto pierwszy zakład kształcenia
nauczycieli w Okręgu Mazurskim - Państwowe Liceum Pedagogiczne w Olsztynie99. Zakład ten dał początek szkolnictwu pedagogicznemu w Okręgu Mazurskim
po II wojnie światowej.
Zakończenie
W Olsztynie, w okresie od kwietnia do sierpnia 1945 roku, przy Urzędzie Pełnomocnika Rządu RP zorganizowano pierwsze władze oświatowe. Powstały wówczas Wydział Oświaty przejął obowiązki tworzenia sieci inspektoratów szkolnych
oraz organizacji szkolnictwa. Dzięki przybyłym do Olsztyna nauczycielom uruchomiono pierwszy kurs pedagogiczny i otwarto pierwsze szkoły. Warto wspomnieć,
że były to: Państwowe Gimnazjum Męskie, Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 oraz
Publiczna Szkoła Powszechna nr 2. Choć grono pierwszych władz oświatowych
stanowiły osoby wywodzące się z Warmii jak Paweł Sowa (naczelnik Wydziału
Oświaty), Maria Zientara (kierowniczka referatu przedszkoli w Wydziale Oświaty), Brunon Boehm (inspektor szkolny) to organizowanie olsztyńskich szkół było
zasługą nauczycieli z Kresów Wschodnich oraz Polski centralnej, głównie z województwa warszawskiego. W historii edukacji Olsztyna, to właśnie ci nauczyciele
oraz działacze oświatowi, zapisali się jako pionierzy krzewienia polskiej oświaty
na ziemi warmińskiej po II wojnie światowej. Natomiast budynki szkolne przy ul.
S. Moniuszki, ul. A. Mickiewicza, ul. S. Pieniężnego od ponad 70 lat nadal służą realizacji ogólnopolskich zadań edukacyjnych. Warto ocalić je od zapomnienia
skromną tablicą pamiątkową.

97
Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 16 lipca 1945 roku (Nr II – 375/45 N) w sprawie organizacji roku
szkolnego 1945/46 w szkolnictwie ogólnokształcącym i zakładach kształcenia nauczycieli. Dz. Urz. MO. 1945,
nr 2, poz. 62.
98
Anna Morawska urodziła się w 1924 roku. Ukończyła Wyższy Kurs Nauczycielski. W charakterze nauczyciela została zatrudniona 9 sierpnia 1945 roku OBN, zespół Zbiory Specjalne, sygn. R-158/III/15, Szkoła ćwiczeń, k. 80.
99
J. Sempioł, Licea pedagogiczne w województwie olsztyńskim 1945-1970, Olsztyn 1983, s. 20.
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Maria Radziszewska, Bildungsorganisation in der Pionierzeit in Allenstein durch das Bildungsministerium beim Regierungsbevollmächtigten der Republik Polen (April–August 1945)
Zusammenfassung
Im April 1945 wurde in Olsztyn vom Bildungsbevollmächtigten der polnischen Regierung das Bildungsministerium gebildet. Sein Kopf war der Autochton Paweł Sowa. Während des Funktionierens der Bildungsabteilung beim Regierungsbevollmächtigten der Republik Polen von April bis Ende August 1945 wurde dank dieser
Abteilung im Masurischen Bezirk ein Netzwerk von Bildungsverwaltungen in der Region organisiert und die
ersten Schulen gegründet.
In Allenstein fand eine besondere Entwicklung des polnischen Schulwesens statt, die durch den zunehmenden Siedlungsverkehr unterstützt wurde. Ziel des Artikels ist es, die Anfänge der Organisation von allgemeiner und sekundärer allgemeiner und pädagogischer Bildung in Olsztyn unter der Leitung der Bildungsabteilung
des Regierungsbevollmächtigten in der Pionierzeit vorzustellen, die bis zur Ernennung des Masurischen Schulbezirks in Olsztyn am 1. September 1945 dauerte.
Übersetzt von Piotr Ambroziak
Maria Radziszewska, The organization of education in the pioneer period in Olsztyn by the ment of Education at the Plenipotentiary Office of the Government of the Republic of Poland (April–August 1945)
Summary
In April 1945, the Department of Education was formed in Olsztyn by the Plenipotentiary Office of the
Government of the Republic of Poland. Its head was the native Paweł Sowa. During the functioning of the Department of Education at the Plenipotentiary Office of the Government of the Republic of Poland from April through
to the end of August 1945, thanks to this department in the Masurian district, a network of educational administration in the area and the first schools were established. Polish education particularly developed in Olsztyn,
supported by the increase in inhabitants. The aim of this article is to present the beginnings of the organization of
primary and secondary education as well as pedagogic education in Olsztyn under the direction of the Department of Education in the Plenipotentiary Office during the pioneer period, which lasted until the appointment of
the School District of Masuria in Olsztyn, i.e. September 1, 1945.
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M ISCELLANEA
Sławomir Karp
KARPIOWIE Z REKIJOWA NA ŻMUDZI W XX WIEKU.
PRZYCZYNEK DO DZIEJÓW ZIEMIAŃSTWA POLSKIEGO
NA LITWIE
Słowa kluczowe:

Karpiowie, Re(y)kijów, ziemiaństwo polskie na Litwie w XX wieku
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Karp familly, Re(y)kijów, Polish landed gentry in Lithuania in 20th century

Badając XX-wieczne losy ziemiaństwa polskiego z kresów północno-wschodnich dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego nie sposób pominąć rodziny Karpiów z Re(y)kijowa1 na Żmudzi. Niedawne dzieje jej przedstawicieli doskonale
obrazują przemiany jakim została poddana ta warstwa społeczna w minionym
wieku. Konsekwencją ich był kres istnienia tamtejszego ziemiaństwa. Zmierzch
żmudzkich Karpiów nastąpił dość szybko, bo zaledwie w ciągu ćwierćwiecza licząc
od 28 lipca 1914 roku, tj. daty wybuchu I wojny światowej2 do inwazji sowieckiej na
Republikę Litewską w dniu 15 czerwca 1940 roku. Występujące na przestrzeni tych
lat – w dużej skali dwukrotne – działania wojenne, zmiany systemu polityczno-gospodarczego, a w tym reforma rolna zapoczątkowana w odrodzonym państwie
litewskim w 1922 roku oraz wywózki na Syberię z 1940 roku brutalnie zamknęły
ostatni stabilny rozdział w życiu właścicieli Rekijowa, definitywnie eksterminując
ich po przeszło 348 latach z ziemi przodków. Związki rodziny Karpiów z majątkiem
Rekijów (Rykijów) należy bowiem datować już co najmniej od 21 września 1592
roku3, choć formalnie dobra te stały się ich własnością 28 listopada 1605 roku4.
Oprócz elementu zasiedziałości opisywanej rodziny trzeba też podkreślić ich spoPierwotna nazwa Rykijów. Zmiana nastąpiła pod koniec XIX wieku. Leży w pow. szawelskim.
Z tym, że jeszcze do 28 IV 1915 roku, tj. rozpoczęcia ofensywy wojsk niemieckich na Litwę Żmudź była
wolna od działań wojennych a życie jej mieszkańców toczyło się zwykłym trybem.
3
Ślub Mikołaja Iwanowicza Karpia, podkomorzego wołkowyskiego z Katarzyną Stanisławówną
Skaszewską, starościanką krożską dziedziczką tych dóbr.
4
Urzędowy zapis posażnych dóbr Katarzyny Skaszewskiej, a w tym Rykijowa na rzecz męża Mikołaja
Karpia, podkomorzego wołkowyskiego. Dokonała tego po 13 latach małżeństwa.
1
2

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2019, nr 1(303)
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re znaczenie gospodarcze i polityczne w zamieszkałym regionie. Te dwa ostatnie
aspekty nabrały rozpędu zwłaszcza od pierwszych lat XIX wieku i miały swoje odzwierciedlenie aż do 1922 roku. W tym czasie Karpiowie wspólnie posiadali ok.
70 050 ha5 oraz wydali krajowi dwóch marszałków gubernialnych (wileński, kowieński) i dwóch powiatowych (upicki, poniewieski). Z tym, że poniższa notatka
dotyczy wyłącznie losów najbliższej rodziny Felicjana Karpia z Rekijowa, jednego
z najbogatszych właścicieli ziemskich Żmudzi i Auksztoty dwóch pierwszych dekad
XX stulecia. Po ojcu odziedziczył on 36 762 dziesięcin ziemi czyli ok. 40 163 ha. Pozostałym krewnym po mieczu pochodzącym z tej samej linii dysponującym równie
rozległymi dobrami z ośrodkiem dworskim w Johaniszkielach (ok. 29 888 ha) na
czele oraz posiadającym mniejsze gospodarstwa jak Liberyszki, Podziszki i Murowany Dwór na Litwie czy majątek Wielką Myssę i folwark Gorzelnię na kresach
Drugiej Rzeczypospolitej autor poświęci osobne notatki.
Felicjan Karp urodził się 28 maja 1886 roku. Pochodził z mieszanego małżeństwa. Jego ojciec Eustachy Ignacy Karp (ur. 3 V 1863 – zm. 25 X 1887) był Polakiem
i katolikiem, potomkiem starej polskiej rodziny szlacheckiej pochodzenia ruskiego,
regularnie pojawiającej się w źródłach pod koniec XV wieku. Natomiast matka Olga
Modestówna Koniarówna (ur. 15 I 1860 r.) była prawosławną Rosjanką. Zrodzona
z matki Olgi Gorochow i ojca Modesta Koniara, gubernatora archangielskiego a od
31 sierpnia 1881 roku gubernatora besarabskiego6. Z kolei jej dziadek Maurycy Koniar był jednym z najbogatszych finansistów Królestwa Polskiego pierwszej połowy
XIX wieku. Mając pochodzenie żydowskie w 1839 roku przyjął prawosławie i został nobilitowany. Dzięki wyjątkowym zdolnościom, charakterowi i ciężkiej pracy
odegrał on jedną z czołowych ról w kształtowaniu się początków kapitalizmu na
ziemiach Królestwa Polskiego. Zmarł nagle 19 lutego 1848 roku w Dreźnie pozostawiając 5 synów i 8 córek oraz bajońską sumę 1 391 316 rubli (ok. 10 mln zł.)7.
Bez wątpienia ten szczególny mariaż rodzicielski odegrał w życiu młodego
Felicjana Karpia niebagatelną rolę. Ponadto już we wczesnym dzieciństwie utracił on ojca (24 l.). W rezultacie jego wychowaniem i edukacją zajmowała się wyłącznie matka. Okazało się to brzemienne w skutkach. Przede wszystkim zgodnie
z jej wolą – a wbrew zmarłemu ojcu – młody Felicjan zamiast katolikiem został
5
Spadkobiercy Felicjana Stefana Antoniego Karpia (16 X 1821 – 5 VIII 1880), rtm. pułku ułanów gwardii (1857), marszałka powiatu poniewieskiego (10 XII 1858), honorowego kuratora szkół p-tu poniewieskiego
(1859), kuratora więzień poniewieskich (19 I 1862), marszałka guberni kowieńskiej (19 I 1862 – 12 V 1878) posiadali 36 762 dziesięciny ziemi (1 dz. = 1,0925 ha). Natomiast potomkowie Franciszka Karpia (29 III 1814 –
23 I 1872), adiutanta gen. Dembińskiego (1831) dziedziczyli areał o wielkości 27 357 dziesięcin. Szerzej patrz:
A. Meysztowicz, Karpiowie herbu własnego, Wilno 1906, ss. 76–80; S. Karp, Karpiowie z Rykijowa na Żmudzi do
końca XVIII w. Dzieje linii litewskiej i kurlandzkiej, Warszawa 2013 (mps).
6
„Gazeta Toruńska”, nr 200, piątek 2 września 1881, R. XV, s. 1.
7
A. Jezierski, Koniar Maurycy (Coniar Moritz), w: Polski Słownik Biograficzny, Warszawa-Wrocław-Kraków 1967–1968, t. XIII, ss. 501–503.
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prawosławnym. Ochrzczono go w Birżańskiej cerkwi prawosławnej św. Archanioła
Michała a rodzicami chrzestnymi byli najbliżsi spośród rodziny matki, tj. dziad
Modest, tajny radca dworu i jego siostra Leontina, Koniarowie. Od początku zadbano o właściwe ułożenie losów pierworodnego. Dnia 22 września 1889 roku,
na mocy dekretu Deputacji wywodowej szlacheckiej guberni kowieńskiej Felicjana zapisano w spisie szlachty 2 kategorii (razriada) pow. poniewieskiego. Następnie wspólnie z młodszą siostrą Olgą (pogrobowcem ur. 16 XI 1987 roku – ochrz.
28 I 1888 roku) decyzją Departamentu Heroldii z 3 października 1902 roku zostali
ostatecznie zatwierdzeni do części 6 księgi genealogicznej guberni kowieńskiej8.
Od wczesnych lat dzieciństwa razem z siostrą odbierał solidne wykształcenie od
guwernerów, tak zresztą jak na ówczesny zamożny dom ziemiański przystało. Jeszcze za życia, ojciec w celach wychowawczo-edukacyjnych sprowadził do Rekijowa
bonę z Londynu. Niedługo potem decyzja o sprowadzeniu angielki dała młodemu
Felicjanowi znakomitą możliwość naturalnego i szybkiego poznania języka angielskiego, który jeszcze wtedy nie był zbyt popularny w kręgach ziemiańskich zaboru rosyjskiego. Oprócz tego dorastając swobodnie pojął on także języki: rosyjski,
francuski, niemiecki i litewski. Obycia towarzyskiego nabrał w salonach petersburskich u boku matki, córki gubernatora a w drugim małżeństwie księżnej i senatorowej rosyjskiej. Nie wiemy czy dostatecznie dobrze został on w tak krótkim czasie
przygotowany przez otoczenie do objęcia jednej z największych fortun ziemskich
w guberni kowieńskiej przełomu XIX i XX wieku. Z zebranych informacji wynika, że najprawdopodobniej nie. Pomimo tego oraz młodego wieku i braku należytego doświadczenia w zarządzaniu gospodarstwem wielkoobszarniczym Felicjan
utrzymał wysoki stan posiadania aż do litewskiej reformy rolnej z 1922 roku. Choć
z pewnymi ubytkami. Oprócz sprzedaży kilku mniejszych folwarków, część majętności jak Dawydyszki i Kaukle przejęła w posagu młodsza siostra Olga. W tym
miejscu należy przypomnieć, że jego dziadek Felicjan Stefan Antoni Karp posiadał
dobra ziemskie obejmujące 36 762 dziesięcin ziemi (1 dziesięcina tzw. skarbowa =
1,0925 ha). Po rodzinnych spłatach dwóch ciotek Marianny, późniejszej Benedyktowej Karpiowej z Johaniszkieli i Felicji późniejszej Szymonowej Meysztowiczowej,
Karpiówien młody Felicjan przejął gros z tej spuścizny. W jej skład wchodziły majątki zlokalizowane w różnych powiatach tzw. Litwy właściwej (Auksztota). Były
to: Lassy z Naciunami, Dowgielany, Linkowce, Rymkuny, Pojeziorki, Gulbiniany,
Dawydyszki i Kaukle9. Oprócz tego zaradna, dysponująca sporymi funduszami panieńskimi i mężowskimi matka niedługo po 13 maja 1904 roku odkupiła na rzecz
syna całą żmudzką schedę dziadka Karpia przypadającą stryjostwu Ignacemu
8

(49 kart).
9

Российский государственный исторический архив (RGIA), f. 1343, op. 35, d. 10714, k. 10, 34–39,
A. Meysztowicz, Karpiowie herbu własnego, Wilno 1906, ss. 80–82.
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i Marcelinie z baronów von Hahn, Karpiom. Należały do niej obszerne dobra Rekijów z 10 folwarkami i Gilwidzie pow. szawelski oraz Sę(n)kany pow. poniewieski.
Były one jednak poważnie zadłużone przez szwagra i Olga Karpiowa z Felicjanem uregulowali z własnej kieszeni wszystkie wierzytelności. Ponadto ustanowili dożywotnie roczne pensje dla Marceliny baronówny von Hahn Karpiowej i jej
dwóch synów, Ignacego juniora i Eustachego (późniejszy właściciel Wielkiej Myssy pod Smorgoniami). Zgodnie z umową zawartą w Sankt Petersburgu nabywcy
wpłacili do Państwowego Banku w Rydze 100 000 rubli w formie kapitału zabezpieczającego realizację wspomnianego dożywocia. Przez pierwsze pięć lat każdy
beneficjent miał otrzymywać po 3 600 rubli, przez kolejne pięciolecie 4 800 rubli,
a następnie po 6 000 rubli aż do śmierci. W przypadku wcześniejszego zgonu matki
jej część przypadała po równo na synów.
Z oczywistych względów nad prowadzeniem należytej gospodarki w majątkach czuwał liczny zastęp rządców, administratorów i wielu innych pomniejszych
hierarchicznie urzędników dworskich. Należy zaznaczyć, że rok 1907 był przełomowym w jego życiu. Osiągnąwszy wiek dorosły wyszedł spod kurateli matki i przejął
rodzinną spuściznę. Niestety wieloletni brak ojcowskiej ręki i apodyktyczność matki ukształtowały młodzieńca o dość chwiejnym charakterze mającego słabość do
dojrzałych przedstawicielek płci pięknej. Tymczasem matka zaczęła układać swoje
życie na nowo. Dnia 31 sierpnia 1907 roku Olga z Koniarów primo voto Karpiowa
poślubiła ks. Gieorgija Władimirowicza Kastrioto-Skanderbeka-Driekałowicza (ur.
24 XI 1846 – zm. w styczniu 1919), senatora (od 1 I 1900) i wysokiego urzędnika rosyjskiego ministerstwa sprawiedliwości (12 V 1869). Wcześniej był on także
przydzielony do wileńskiego sądu głównego i miejskiego, a 1 stycznia 1899 roku
został tajnym sowietnikiem. Wybranek był synem znanego rosyjskiego kompozytora z książęcego domu10. Dla obojga było to już drugie małżeństwo.
Wkrótce po usamodzielnieniu się ekonomicznym Felicjan Karp przeszedł na
katolicyzm. Wydaje się, że głównie zadecydowały tu przekonania samego zainteresowanego a nie tylko szacunek do woli przedwcześnie zmarłego ojca. Zresztą
swym pochodzeniem i przynależnością religijną Felicjan zaczął się interesować już
w wieku 10-12 lat. Dość szybko też wypełnił „próżnię” powstałą po odejściu matki.
W 1909 roku ożenił się ze straszą od siebie o 13 lat rozwódką Martą Margaritą Aleksandrą von Erdberg-Krzenciewską primo voto Borysową baronową von Vietinghoff-Scheel11, ur. 15 września 1873 roku w Rydze. Z pierwszego małżeństwa Marta
miała już dwie córki. Ninę ur. 7 kwietnia 1903 roku w Rydze i zmarłą 16 lipca 1910
10
Н. А. Мурзанов, Кастриото-Скандербек-Дриекалович, в: Cловацкие русианские сенаторы
1711–1917. Материалы для биографии, под ред. Д.Н. Шилов, С.[ankt] -Петербург 2011, с. 199.
11
Borys baron von Vietinghof-Scheel ur. 30 I 1862 roku w Dorpacie – zm. 28 II 1919 roku w Rydze. Związek małżeński zawarli 1 V 1902 roku w Libawie. Wspólnie przeżyli niecałe 6 lat. Wkrótce po rozwodzie Vietinghoff
ożenił się z Alwiną Elżbietą Seewald ur. 3 X 1871 roku w Rydze. Ślub miał miejsce 14 X 1909 roku w Wyborgu.
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roku w Rekijowie na dyfteryt oraz Margaritę Aleksandrę Elizę, ur. 3 października
1905 roku w Rydze. Rodzinne przekazy ustne mówią, iż wygrał o nią zakład w karty. Nowożeńcy zamieszkali w pałacu rekijowskim. Oczywiście w ich związku prym
wiodła bardziej doświadczona i zaradna żona. Wkrótce małżeństwo Karpiów także
dochowało się dwóch córek. W 1910 roku przyszła na świat Beata a w 1912 roku
Benita. Ponieważ potrzeby rodzinne znacznie wzrosły jeszcze w 1912 roku Felicjan
wystawił na sprzedaż kilka folwarków12. Najprawdopodobniej chodziło o szybkie
zgromadzenie funduszy na nowoczesną i kompleksową modernizację siedziby13,
bo zaraz na początku 1913 roku stara karpiowska rezydencja w Rekijowie14 została
zelektryfikowana15. W owym czasie był to przecież ewenement na skalę całego rejonu. Trzeba przyznać, że również inne sfery życia domowego Felicjanostwa Karpiów stały na nowoczesnym i wysokim poziomie. Jednak spokojne i dostatnie życie
całkowicie pokiereszował wybuch I wojny światowej. W czasie działań wojennych
tuż przed 13 czerwca 1915 roku Karpiowie zostali zmuszeni przez Niemców do nagłego opuszczenia domu. Pośpiech był tak gwałtowny, że Felicjan nie zdążył zabrać
nawet garstki osobistych rzeczy. Po niespodziewanej ewakuacji początkowo ulokowali się w Poniewieżu16. Tam przez pewien czas z ramienia niemieckiego okupanta
Karp nadzorował prace przy budowie okolicznych okopów17. W międzyczasie żona
z dziećmi wyjechała do Rygi. W tamtejszym szpitalu pracowała jako pielęgniarka
wolontariuszka.
Dla Felicjana Karpia wojna była pierwszym olbrzymim ciosem. Przede
wszystkim mając 28 lat bezpowrotnie utracił dom rodzinny. Niedługo później
Niemcy doszczętnie go zbombardowali. Całe wyposażenie i pamiątki rodzinne
gromadzone od wielu pokoleń przepadły z kretesem. Poza namacalnymi stratami materialnymi doznania wojenne mocno nadszarpnęły jego zdrowie psychiczne.
Od tego czasu cierpiał na ostrą nerwicę. Po zakończeniu wojny oraz ogłoszeniu
16 lutego 1918 roku niepodległości Litwy przez „Tarybę” i ostatecznym wyparciu
bolszewików rozpoczął on już całkiem inne życie w nowo powstałym państwie litewskim. Początkowo starał się nawet jak i inni właściciele ziemscy o odszkodowania od Towarzystwa Rolników Poszkodowanych przez wojnę. Tutaj dzięki swojej
niefrasobliwości padł ofiarą oszukańczej oferty znajomego pośrednika Waldemara
Dowiatta18. Co gorsza, na mocy litewskiej reformy rolnej z 1922 roku Felicjan Karp
„Kuryer Litewski” nr 111, czwartek 17 V 1912 Wilno, s. 2.
Najstarszą część pałacu stanowił dawny klasycystyczny dwór z piętrowym trójosiowym frontonem
zbudowany zapewne jeszcze w pierwszej ćwierci XIX wieku. Kilkadziesiąt lat później został on znacznie przebudowany i rozbudowany zyskując walory „pałacu w duchu francuskim”.
14
Unikalna ostatnia fotografia pałacu znajduje się w zbiorach autora.
15
http://www.senergija.lt/article/articleview/25/1/126/ (dostęp 31.07.2007).
16
E. Romer, Dziennik 1914-1918, Warszawa 1995, t. I, s. 186.
17
Ibidem, s. 243.
18
Ibidem, s. 347.
12
13
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stracił całą – zgromadzoną przez wiele pokoleń przodków – fortunę. Wywłaszczenia poszczególnych majętności odbywały się sukcesywnie i trwały kilka lat. W 1924
roku władze litewskie upaństwowiły centrum dóbr – Rekijów, majątek będący w rękach Karpiów przez 332 lata, tj. od 1592 roku19. Co prawda pałac już wtedy nie istniał po niemieckim bombardowaniu, ale w skład dóbr wchodził przecież olbrzymi
areał ziemi. Było tam 10 folwarków (Turakiszki I, II, III, Kardziuny, Pambalnie,
Mikołajcie, Niemłówka, Pogierwinie, Normancie i Karpiszki20). W tymże roku na
cele reformy rolnej Litwini przejęli też majątek Pojeziory z osadą Wajdeginie gm.
piniawska pow. poniewieski21. Z kolei w 1926 roku wywłaszczono go z folwarku
Budniki22.
Po tych dotkliwych stratach Karpiowie zamieszkali w Linkowcach23 jedynym
dworze jaki udało się im wtedy zatrzymać i którego nie dotknęła aż tak dotkliwie
reforma rolna24. Wszystkie te zdarzenia niestety jeszcze bardziej pogłębiły i tak już
głęboką nerwicę Felicjana. Należy pamiętać, że jeszcze w marcu 1919 roku został on
wzięty przez bolszewików do pobliskiego Linkowa jako zakładnik wraz z grupą 40
znaczniejszych gospodarzy i inteligentów. Z wiekiem coraz bardziej też uaktywniła
się jego zadawniona neurastenia. Zwykle podczas napadów tych stanów tkwił samotnie w gabinecie dworu racząc się co chwilę kolejnymi filiżankami herbaty. Z tym, że
nieraz kulminacje ataków choroby stawały się dla domowników niezwykle uciążliwe
a nawet niebezpieczne, bo w ich trakcie Felicjan potrafił nawet wygrażać rewolwerem.
W związku z tym, całością spraw domowych i zawiadywaniem gospodarką w majątku zajmowała się obrotna żona Marta. Doskonale czuła swój obowiązek obywatelski
i wyjątkowo dobrze dbała o zachowanie stanu posiadania. Gospodarstwo prowadziła
wzorowo wszystkiego doglądając samodzielnie. Tam też dorastała trójka dzieci: Margarita baronówna von Vietinghoff-Scheel oraz Beata i Benita Karpiówny. Pomimo
ówczesnej dość agresywnej i wszechpanującej lituanizacji były one wychowywane
w duchu polskości i wierności religii katolickiej. Zachowanie polskich obyczajów
i pielęgnowanie tradycji przodków oraz dbałość o język ojczysty i kulturę narodową
stały się ich priorytetem25. Obie należały do polskiego poniewieskiego hufca harcer19
Zachował się park pałacowy (14 ha) oraz trzy budowle, a w tym: dawna stajnia nad brzegiem jeziora,
która obecnie pełni rolę siedziby miejscowego klubu żeglarskiego oraz kaplica dworska, która służy miejscowej
ludności za świątynię. Z kolei tuż nad samym brzegiem olbrzymiego jeziora rykijowskiego posadowiony jest grobowiec Maurycego Franciszka Karpia, posła na Sejm Czteroletni i wyjątkowo płodnego pisarza doby oświecenia.
20
„Dzień Kowieński” [dalej jako: DK] nr 10, środa 14 stycznia 1925 r., R. V, s. 4.
21
W tym czasie wywłaszczono też Gułminy majętność jego siostry Olgi Karpiównej. Patrz: DK nr 10,
środa 14 stycznia 1925 r., R. V, s. 3.
22
DK nr 260, wtorek 24 stycznia 1925 r., R. V, s. 2.
23
Leży nieopodal miasta Linkowa (lit. Linkuva).
24
Majętność ta niegdyś wchodziła w skład karpiowskich dóbr Mikołajuny pow. poniewieski. Patrz: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XV cz. 2, Warszawa 1902, s. 332.
25
Świadczą o tym dobitnie krótkie wspomnienia Beaty z Karpiów Rędziejowskiej spisane ok. 1970 roku
w Perth (Australia). Maszynopis w zbiorach autora.
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skiego26. Ukończyły też Polskie Gimnazjum w Poniewieżu (Beata 21 VI 1928 roku)27.
W tym czasie Felicjan Karp mocno już podupadł na zdrowiu.
Warto też wspomnieć, że pomimo dolegliwości nerwicowych posiadał on zarówno broń krótką, jak i myśliwską. Zresztą pasji łowieckiej poświęcił większość
swojego życia. Polował często na swoich okrojonych gruntach oraz kuzynów po
mieczu z Johaniszkieli (łącznie z atencjami Gostany i Eustachówka 699 ha), Liberyszek (397,85 ha), Podziszek i Murowanego Dworu a także na zaproszenia innych
znajomych ziemian.
Felicjan Karp, ostatni z rodziny właściciel Rekijowa, zmarł 28 sierpnia 1931 roku
w Linkowcach, w wieku 45 lat. Pogrzeb odbył się 1 września o godz. 9.00 rano w nekropolii rodzinnej w Johaniszkielach28. Niestety pomimo tzw. „dobrego” urodzenia
i wszystkich pozostałych walorów jakie ono ze sobą niosło (obycia towarzyskiego, wykształcenia, świetnego ustosunkowania w przedrewolucyjnych salonach Sankt Petersburga) oraz wydawałoby się nieograniczonych możliwości organizacyjnych opartych
na ogromnym majątku (przynajmniej w pierwszej fazie życia) nic spektakularnego
w żadnej z dziedzin życia nie dokonał. Możemy jedynie przypuszczać, że w młodym
wieku przy braku doświadczenia zwyczajnie nie potrafił z sensem użyć fortuny, natomiast w dorosłym etapie życia olbrzymie możliwości błyskawicznie zniknęły pozostawiając zgoła odmienne realia i notoryczną frustrację naszego bohatera.
Niedługo później, bo 5 stycznia 1932 roku najstarsza córka Marty Karpiowej,
Margarita baronówna von Vietinghoff-Scheel wyszła za mąż za Jana Żylińskiego,
geometrę. Z tego związku 9 października 1932 roku urodził się syn Roman. Stadło
to nie przetrwało zbyt długo, bo oprócz różnic charakterów Żyliński dość aktywnie
brał udział w parcelacji polskich majątków.
Z kolei Beata Karpiówna znająca biegle trzy języki (litewski, niemiecki i rosyjski) po ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu inż. leśnictwa poślubiła Kazimierza
Oszurko. Ze względu na pracę męża zamieszkali w Białymstoku. Tam też wkrótce
po wejściu Sowietów w 1939 roku zostali aresztowani. W listopadzie tegoż roku
przetransportowano ich do więzienia w Baranowiczach. Dla Beaty była to ostateczna rozłąka z mężem. Osadzono ją w celi nr 27. Jak przyznała po latach – jeszcze
wtedy nie zdawała sobie sprawy, że w tym czasie podczas jednego z kolejnych przesłuchań enkawudziści zamęczyli jej ukochanego męża. Jego ciało zakopano wraz
z innymi nieszczęśnikami pod bramą więzienia. Niedługo potem Beata jako więzień polityczny otrzymała wyrok 10 lat łagru. Postawiono jej dwa zarzuty. Przede
26
Beata należała do pierwszego zastępu I-ej żeńskiej Drużyny Harcerskiej im. A. Mickiewicza a Benita
do trzeciego zastępu II-iej Drużyny im. Królowej Jadwigi. Patrz: K. Bojko, Harcerstwo polskie na Litwie kowieńskiej
w latach 1918-1945, Warszawa 2015, s. 34.
27
DK nr 141, środa 27 czerwca 1928 r., R. VIII, s. 4.
28
DK nr 196, poniedziałek 31 sierpnia 1931 r., R. XII, s. 1.
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wszystkim oskarżono ją o szpiegostwo, czego dowodem według sowieckich śledczych była biegła znajomość języków obcych (niemiecki, rosyjski, litewski). Drugie
obwinienie miało o wiele większy ciężar gatunkowy, bo dotyczyło pomocy jaką
udzieliła partyzantom w Białowieży. Niestety nie są nam znane bliższe szczegóły
jej działalności na terenie Puszczy Białowieskiej. Wywózki więźniów z Baranowicz
zaczęły się zaraz na początku 1940 roku. Już w styczniu tego roku Beata z Karpiów Oszurkowa trafiła do łagru – jak to sama określiła – położonego, gdzieś między
Tomskiem i Omskiem. W tamtejszym obozie przydzielono ją do szycia wojskowych
mundurów i watowanych kurtek. Trzeba też zaznaczyć, że dopiero na Syberii dowiedziała się od współwięźniarek o śmierci męża i miejscu jego pogrzebania29.
W międzyczasie dwór Karpiów w Linkowcach gościł wielu uciekinierów
z Polski. Taki stan rzeczy trwał do agresji ZSRR na Litwę, tj. 15 czerwca 1940 roku.
Początkowo Karpiów jedynie wyrzucono z majątku a we dworze zrobiono przytułek dla wszelkiej maści bezdomnych. Jednak niedługo potem Marta Karpiowa i najstarsza z córek Margarita Żylińska z 7-letnim synkiem Romkiem również zostały
objęte zsyłką. W przeciwieństwie do Beaty szczęśliwie nie uznano je za „polityczne”
i w rezultacie znalazły się w kołchozie pod Bijskiem. Umieszczono tam głównie
Polaków i Litwinów. Z kolei młodsza siostra Benita jeszcze przed agresją sowiecką
na Litwę wyszła za mąż za Kazimierza Janowicza właściciela majątku Użgiry koło
Kielm pow. szawelski. Tam też do 15 czerwca 1940 roku wspólnie gospodarowali.
Wkrótce po tej dacie w czasie napadu „czerwonoarmiejców” na dwór użgirski Benita poroniła. Napastnicy sądząc, że nie żyje pozostawili ją w rozgrabionym dworze. W ciężkim stanie została znaleziona przez okolicznych Litwinów i tylko dzięki
ich szybkiej pomocy cudem przeżyła. Ponieważ męża Kazimierza Janowicza w tracie tego najścia Sowieci aresztowali i wszelki ślad po nim zaginął Benita znalazła
się w bardzo trudnej sytuacji zwłaszcza, że została całkowicie pozbawiona oparcia
finansowego. Samotnie przetrwała do agresji niemieckiej na Litwę, tj. 22 czerwca
1941 roku, a następnie została wywieziona na roboty do Niemiec. Nie jest jasne
dlaczego bliski zamożny kuzyn Benedykt jr. Karp z Liberyszek mając ówcześnie
dobre kontakty z Niemcami (!) nie zapewnił jej należytego wsparcia.
Po sierpniu 1941 roku na mocy układu Sikorski–Majski z 30 lipca tegoż roku
i zawarciu umowy wojskowej na formowanie Armii Polskiej w ZSRR (14.08.1941
roku) Beatę z Karpiów Oszurkową, jako obywatelkę polską (po mężu) zwolniono
z łagru. W tym miejscu, trzeba pamiętać, że matka Marta i siostra Margarita miały
obywatelstwo litewskie. Należy też zwrócić uwagę, że obie nie pracowały w kołchozie. Matkę Martę Karpiową (67 l.) zwolniono z obowiązku pracy ze względu
na wiek, a siostrę Margaritę Żylińską z powodu chorego serca (!). Nie mając przy29

Beata z Karpiów Rędziejowska, Wspomnienia, Perth ok. 1970, (mps).
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chodów ich stan zdrowia i wyżywienia był krytyczny. Szczęśliwie Beata po wyjściu
z łagru dość szybko odnalazła rodzinę pod Bijskiem i zamieszkała wspólnie z nimi.
Było to konieczne, ponieważ nie pracując cała trójka (leciwa matka, chora siostra
i jej małoletni syn) wysprzedawszy wszystko co mieli przymierała głodem. Tymczasem Beata zarobkując przy pracach polowych zagwarantowała rodzinie jako
takie dochody i tym samym zwiększyły się ich szanse na przeżycie. Istotne było
też to, że Beata będąc jedyną „dobrowolną mieszkanką” obozu mogła swobodnie
poruszać się po całym terenie. W grudniu 1941 roku doszły do nich wieści o tworzonym wojsku polskim. Już w styczniu 1942 roku Beata wstąpiła na ochotnika do
Polskiej Służby Kobiet (P.S.K.) przy 7 Dywizji. Otrzymała przydział do kancelarii
Sztabu 7 Dywizji w Kermine w Uzbekistanie. Pracowała tam jako kreślarka. Następnie w sierpniu tego roku wyjechała z Krasnowodzka i przez Morze Kaspijskie
i trafiła do Khanaqinu w Iraku. Tam prowadziła kantynę a następnie była maszynistką w sztabie. Później wyruszyła wraz z wojskiem do Palestyny i znalazła się
w obozie pod Tel-Avivem. Dnia 12 stycznia 1943 roku w Rozkazie nr 8 wzmiankowano ją jako ochotniczkę bez przydziału w Kompanii PSK30. W tymże roku otrzymała przydział do szpitala polowego w Egipcie, a następnie przebyła całą kampanię
włoską, tj. bitwy o Monte Cassino, Loreto i Anconę. Już po wojnie ukończyła podchorążówkę w miejscowości Matera na południu Włoch. Niedługo potem dostała
zadanie wyszkolenia w pracach polowych dziewczyn wywiezionych na roboty do
Niemiec. Sprawa nie była łatwa, bo przydzielone Karpiównie kobiety były całkiem
zdemoralizowane przeżyciami wojennymi. Poza tym część z nich pochodziła z tzw.
marginesu i od wielu lat były one ofiarami prostytucji. Natomiast w tym przedsięwzięciu głównie chodziło o to, aby mogły już nieco „ucywilizowane” i umundurowane wyjechać do Anglii by rozpocząć nowe życie.
Pod koniec 1946 roku nastąpiła demobilizacja wojska polskiego we Włoszech
i Beata wyjechała do Anglii. Tam też poznała swego przyszłego męża Zbigniewa
Rędziejowskiego, żołnierza spod Tobruku i Monte Cassino, kawalera Krzyża Walecznych. Oboje ponownie rozpoczęli normalne życie. Beata początkowo pracowała w zakładach Philipsa, gdzie lutowała małe druciki w żarówkach. Następnie
zatrudniła się w fabryce pędzli i szczotek. Dopiero pod koniec 1948 roku sprowadziła do siebie matkę. Realnie oceniając swoją przyszłość wspólnie z mężem postanowili wyemigrować do Argentyny. Z początku pomysł ten niestety spalił na
panewce, ponieważ tamtejsze władze odmówiły przyjęcia matki Marty Karpiowej
(75 l.) tłumacząc to jej podeszłym wiekiem. Wobec takiego obrotu sprawy zadecydowano, aby Zbigniew pojechał pierwszy i na miejscu przygotował przyszłą
„bazę” dla obu pań. Rozłąka małżonków trwała rok. W tym czasie Beata zarobku30
Instytut Sikorskiego w Londynie, Dokumenty, Dowództwo Armii Polskiej na Wschodzie, Rozkazy
dzienne 1 I – 31 XII 1943 r. R. 10, Część II, Odkomenderowanie, s. 3, pkt. 11.
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jąc samotnie opiekowała się matką. Warto wspomnieć, że Karpiówna miała dużą
zdolność lingwistyczną. Jak pamiętamy z domu wyniosła bardzo dobrą znajomość
trzech języków (litewski, niemiecki, rosyjski). Natomiast w czasie wojennej tułaczki
szybko nauczyła się następnych trzech, tj. angielskiego, włoskiego i hiszpańskiego.
Tym samym w sumie biegle władała aż sześcioma językami. Dzięki temu będąc już
w Buenos-Aires zatrudniła się w dużym luksusowym hotelu jako tłumaczka. Nowa
dobrze płatna posada znacząco odmieniła status materialny rodziny. Niestety ten
etap wydawałoby się dobrej i spokojnej stabilizacji nie trwał długo. Po śmierci Ewy
Peron, jak tylko zaczęły się w Argentynie zamieszki, we trójkę – bojąc się skutków
kolejnej wojny – wyjechali do Australii. Zamieszkali w jej zachodniej części w mieście Perth. Tam wspólnie z mężem prowadziła małą fabryczkę wyrobów chemicznych. W 1960 roku zmarła matka Marta Karpiowa (87 l.). Ponad 20 lat później
na skutek wylewu 14 kwietnia 1982 roku zmarła także Beata Melita Sybila z Karpiów primo voto Kazimierzowa Oszurkowa secundo voto Zbigniewowa Rędziejowska. Pochowano ją w Perth. Po stracie żony Zbigniew Rędziejowski wyjechał do
Hiszpanii i zamieszkał w Grenadzie, gdzie zmarł w 1999 lub 2000 roku. Starsza
siostra Margarita Janowa Żylińska zmarła w 1976 roku w Melbourne31, a młodsza
Benita z Karpiów primo voto Kazimierzowa Janowiczowa secundo voto Andrzejowa Przewoska w 1955 roku w Cottbus (Niemcy). Obie Karpiówny nie pozostawiły
potomstwa. Były córkami ostatniego właściciela Rekijowa, ale nie ostatnimi przedstawicielkami tej linii rodziny.

Sławomir Karp, Familie Karp aus Rekijow in Samogitia in 20. Jhdt. Ein Beitrag zur Geschichte der
polnischen Landbesitzer in Litauen
Zusammenfassung
Der Artikel befasst sich mit dem Schicksal der Familie von Felicjan Karp, einem der reichsten Gutsbesitzer
von Samogitia (Litauen) in den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts und erbte nach seinem Vater rund
40 163 ha. Die Geschichte dieser Familie veranschaulicht perfekt die Veränderungen, die diese soziale Schicht im
vergangenen Jahrhundert durchgemacht hat. Das Ende ihrer Existenz war das Ende der Existenz des Grundbesitzers. Die Dämmerung von Samogitian Karp kam für nur ein Vierteljahrhundert vom 28. Juli 1914, dem Zeitpunkt
des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges bis zur sowjetischen Invasion der Republik Litauen, recht schnell 15. Juni
1940 Im Laufe dieser Jahre - in zweifacher Hinsicht im großen Stil - Militäreinsätze, Veränderungen im politischen
und wirtschaftlichen System, einschließlich der 1922 im wiedergeborenen litauischen Staat eingeleiteten Agrarreform und der Abschiebung nach Sibirien im Jahr 1940 schloss das letzte stabile Kapitel im Leben der Besitzer von
Rekijow und sie definitiv nach mehr als 348 Jahren aus dem Land ihrer Vorfahren ausgerottet. Die Beziehungen
31
Jedynak Roman Żyliński zm. 10 III 2017 roku w Melbourne, w wieku 85 lat, z żony Elżbiety Heczko
pozostawił synów Andrzeja i Bogdana oraz córkę Ewę (Australia). Po rozpadzie ZSRR i odzyskaniu niepodległości
przez Litwę (11 III 1990 roku) wrócił do Linkowców i jako najbliższy spadkobierca, a przede wszystkim obywatel
litewski, po żmudnych procedurach prawnych uzyskał z dawnego majątku w ramach rekompensaty areał 18 ha
żyznej gleby tuż przy granicy parku, ale niestety bez centrum dworskiego. Dawny dwór Karpiów był już wtedy
całkowicie przebudowany na potrzeby działającego tam od wielu lat Domu Pomocy Społecznej.
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zwischen der Karp-Familie und dem Gut Rekijow sollten mindestens ab dem 21. September 1592 datiert werden. Neben dem Element der beschriebenen Familie muss auch ihre bedeutende wirtschaftliche und politische
Bedeutung in der bewohnten Region betont werden. Diese beiden letzten Aspekte haben vor allem in den ersten
Jahren des 19. Jahrhunderts an Bedeutung gewonnen und wurden bis 1922 reflektiert. Zu dieser Zeit besaßen die
Mitglieder der Familie Karp zusammen rund 70 050 ha und gaben dem Land zwei Provinzgouverneure (Vilnius,
Kaunas) und zwei Poviat (Upita, Ponevezys) aus.
Der Autor stellt auch sein Schicksal während des Zweiten Weltkriegs vor (Aufenthalt im sibirischen Gulag,
Amnestie unter dem Sikorski-Majski-Abkommen vom 30. Juli 1941) Krasnowodsk, Kaspisches Meer, Khanaqin
im Irak, Palästina zum Militärlager in der Nähe von Tel Aviv und dann Ägypten und der gesamte italienische
Feldzug, d.h. die Schlachten von Monte Cassino, Loreto und Ancona. Nach dem Krieg Abfahrt von Italien nach
England (1946) und Dann einen kurzen Aufenthalt in Argentinien und schließlich in Perth, Australien.
Übersetzt von Sławomir Karp
Sławomir Karp, Karp Familly from Rekijow in Samogitia in 20th century. A contribution to the history
of Polish landowners in Lithuania
Summary
The article concerns the fate of Felicjan Karp’s family, one of the richest landowners of Samogitia (Lithuania) in the first two decades of the 20th century. After his father, he inherited approximately 40,163 hectares.
The history of this family perfectly illustrates the changes that this social class has undergone in the past century.
The end of their existence was the end of the landowner’s existence. The twilight of the Samogitian Karps took
place quite quickly, for only a quarter of a century from July 28, 1914, the date of the outbreak of World War I
to the Soviet invasion of the Republic of Lithuania on June 15, 1940. Over the course of these years - on a large
scale two-fold - military operations, changes in the political and economic system, including agricultural reform
initiated in the reborn Lithuanian state in 1922 and deportations to Siberia in 1940 brutally closed the last stable
chapter in the life of Rekijów’s owners, definitively exterminating them after more than 348 years from the land of
their ancestors. Relations between the Karp family and the Rekijów estate should be dated at least from September
21, 1592. In addition to the description of the family, it is also necessary to emphasize their significant economic
and political importance in the inhabited region. These last two aspects gained momentum especially from the
first years of the 19th century and were reflected until 1922. At that time, representatives of the Karp family jointly
owned approximately 70,050 ha and provided the country with two provincial marshals (Vilnius, Kaunas) and
two county marshals (Upita, Ponevezys). The author also presents their fate during World War II in the Siberian
Gulag, during the amnesty under the Sikorski–Majski Agreement of July 30, 1941, joining the formed Polish Army
in the USSR (August 14, 1941), the soldier’s journey through Kermine in Uzbekistan, Krasnovodsk, Caspian Sea,
Khanaqin in Iraq, Palestine to the military camp near Tel-Aviv and then Egypt and the entire Italian campaign,
that is the battles of Monte Cassino, Loreto and Ancona. After the war, leaving Italy to England (1946), followed by
a short stay in Argentina and finally settling in Perth, Australia.
Translated by Sławomir Karp
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Linkowce młyn ok. 1930 r.

Marta z Erdberg-Krzęciewskich Felicjanowa Karpiowa

Karpiowie z Rekijowa na Żmudzi w XX wieku

Rekijów - dawna stajnia, obecnie siedziba klubu żeglarskiego fot. 2001 r

Rekijów dawna stajnia obecnie siedziba klubu żeglarskiego fot. 2001 r.
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Rekijów grobowiec posła Maurycego Franciszka Karpia

Benita Karpiówna nad brzegiem jeziora Rekijowskiego
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Rekijów pałac ok. 1912 r.

Rekijów, kaplica fundowana przez Maurycego Franciszka Karpia, posła na Sejm Czteroletni

93

94

Maria Korybut-Marciniak

M ISCELLANEA
Maria Korybut-Marciniak
Z WILEŃSZCZYZNY DO BARCZEWA. ZNANI I NIEZNANI
EKSPATRIANCI Z KRESÓW
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Do zniszczonego wojną Wartenburga1 w pierwszej już w połowie maja 1945
roku zaczęli przybywać pierwsi ekspatrianci z Kresów – Polacy, którzy znaleźli się
na terenach anektowanych przez ZSRS. Przyjeżdżali przede wszystkim z Litewskiej, Białoruskiej i Ukraińskiej SRS. Pozostawiali domy, ziemię, krewnych, sąsiadów, przyjaciół i osiedlali się na terenach Warmii i Mazur z nadzieją na lepszy los,
spokojniejsze jutro, życie bez lęku. Chcieli żyć w Polsce, pragnęli zachować polskie
obywatelstwo. Osoby przesiedlone ze Związku Sowieckiego z Wileńszczyzny stanowiły 26,25% osiedlonych na tych ziemiach ekspatriantów ze wschodu2. Według
oficjalnych danych na początku stycznia 1946 roku w Barczewie mieszkało 1520
osób, z czego 908 należało do dawnych mieszkańców identyfikujących się z polskością, 593 osoby pochodziły z dawnych Kresów Wschodnich i 19 osób należało do
narodowości niemieckiej3. Liczba przesiedlonych z dawnych Kresów Wschodnich
w 1948 roku zwiększyła się ponad trzykrotnie4.
1
W pierwszych powojennych miesiącach używano oficjalnej nazwy Wartenbork, co przypominało dotychczasową niemiecką nazwę miasta Wartenburg. Od sierpnia 1947 roku miasto przyjęło oficjalną nazwę Nowowiejsk, a od marca 1947 roku przyjęto nazwę Barczewo. Szerz. na temat Barczewa w 1945 roku zob. W. Zenderowski, Miasto z Aniołami w herbie. Historia Barczewa, cz. 1, Barczewo 2014, ss. 253–272.
2
J. Czerniakiewicz, Repatriacja ludności polskiej z ZSRR 1944–1948, Warszawa 1987, ss. 195–198; zob.
też W. Gieszczyński, Kilka uwag na temat przesiedleń Polaków z Wileńszczyzny na Warmię i Mazury w latach 19451947, w: Między Wilnem a Olsztynem. W 70. rocznicę przybycia Polaków z Wileńszczyzny na Warmię i Mazury, red.
P. Bojarski, A. Szmyt, Olsztyn 2016, ss. 27–34.
3
R. Tomkiewicz, Od Wartenburga do Barczewa. Odradzanie się miasta, w: Szkice z dziejów Barczewa,
red. G. Białuński, R. Klimek, A. Kuzborska, Barczewo 2014, ss. 122–123.
4
Ibidem, s. 123. Należy jednak pamiętać, że ruchy migracyjne ciągle trwały. Według danych Stanisława.
Żyromskiego przesiedleńcy z Kresów zamieszkujący Barczewo stanowili trzecią część ludności: S. Żyromski, Procesy migracyjne w województwie olsztyńskim w latach 1945-1949, Olsztyn 1974, s. 65.
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W niniejszym tekście autorka skupiła się na biografiach osób, które przybyły
do Barczewa z Wileńszczyzny i dla których miasto, lub pobliskie miejscowości stały
się miejscem stałego zamieszkania. Wybór Barczewa i okolic na miejsce osiedlenia był najczęściej przypadkowy. Można domniemywać, że osadników ze wschodu
mogła zatrzymywać korzystna lokalizacja (15 km w odległości od Olsztyna) i możliwości zatrudnienia (więzienie). W Barczewie były większe szanse na znalezienie
dogodnego mieszkania niż w Olsztynie, oraz – co ważne dla osób trudniących się
gospodarką – ziemi uprawnej. Podstawę źródłową szkicu stanowią relacje Kresowiaków – dzisiejszych mieszkańców Barczewa, nieliczne, zachowane w rodzinnych
archiwach dokumenty, spisane wspomnienia osób już nieżyjących, a także opublikowane opracowania biograficzne. Celem artykułu jest ukazanie roli ekspatriantów
z Wileńszczyzny w powojennym Barczewie oraz uchwycenie zapisanych w ludzkiej
pamięci światów – tego, który został pozostawiony za wschodnią granicą Polski,
tego zastanego w byłych Prusach Wschodnich i tego, który w wielokulturowej mozaice Barczewa został stworzony. Artykuł stanowi również próbę określenia relacji
pomiędzy ludnością autochtoniczną a ludnością napływową i odszukanie elementów, które społeczność Barczewa spajały, oraz tych, które utrudniały integrację.
Pośród przesiedleńców z Wileńszczyzny najliczniejszą grupę stanowiły rodziny pochodzenia wiejskiego, trudniące się gospodarką lub rzemiosłem, najczęściej bez wykształcenia. W powojennym Barczewie osiedliła się również grupa
osób wykształconych (pracowników umysłowych), którzy odegrali kluczową rolę
w tworzeniu szkół, bibliotek, przedszkoli, punktów pomocy społecznej oraz stowarzyszeń i pełnili ważną rolę w organizacji nowej administracji w powojennej
rzeczywistości. Stali się oni animatorami życia kulturalnego w mieście. Pośród wykształconych Kresowiaków z Wileńszczyzny, którzy swoim zaangażowaniem w życie tutejszej społeczności zaznaczyli swoje miejsce w pamięci potomnych należeli
między innymi: Franciszek Iwanowski, Józef Woźniak, Władysław Naruszewicz,
Marian Nikadem, Julian Stefan Dębowski, Antoni Kawecki.
Franciszek Iwanowski urodził się 29 sierpnia 1907 roku w Wilnie5. Tam
zdobył wykształcenie pedagogiczne i do 1946 roku pracował w szkole powiatowej w Duszkach na Wileńszczyźnie. W czerwcu 1946 roku wraz z żoną, dwójką
dzieci i wiekową matką wsiadł do jednego z wagonów towarowych wiozących repatriantów do Polski. O swojej podróży na nowe miejsce osiedlenia pisał w pamiętnikach6: „Kilkudniowa podróż urozmaicona dłuższymi postojami, nie obfitowała
5
T. Oracki, Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945–1970. Materiały biograficzne, Olsztyn 1975, s. 73; Franciszek Iwanowski, bibliotekarz z Barczewa, Przegląd Zachodni, nr 4, 1958, ss. 306–315.
6
Franciszek Iwanowski przesłał swój tekst na konkurs Instytutu Zachodniego ogłoszony w 1956 roku
odnoszący się do relacji pamiętnikarskich osadników przybyłych na „Ziemie Odzyskane”. Jego Pamiętnik uzyskał
pozytywne oceny i został opublikowany w zbiorze pt. „Pamiętniki osadników Ziem Odzyskanych” (pierwsze wydanie miało miejsce w 1963 roku).
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w specjalne przygody. Monotonię długich godzin jazdy skracało się oglądaniem
przesuwającego się krajobrazu z otwartych drzwi wagonu i komentowaniem tego,
gdzie zostaniemy wyładowani, gdzie osiedleni, jakie tam nas czekają możliwości
życiowe”7. Wszystkim podróżującym towarzyszyła niepewność, ale też nadzieja
na znalezienie nowego miejsca do życia na terenach dawnych Prus Wschodnich,
w nowej Polsce. Iwanowski wspominał, że jechał w wagonie z trzema rodzinami z podwileńskich wsi, którzy zapełnili wagon różnorodnym dobytkiem – trzy
czwarte przestrzeni zajmowały skrzynie, worki z ziarnem i mąką, stare meble. Po
przekroczeniu granicy wszyscy cieszyli się, że są już w Polsce. Podczas parogodzinnego postoju dało się odczuć ożywienie. Ludzie rozpalali ogniska, karmili żywy
inwentarz, rozmawiali – w dyskutujących grupkach często słychać było śmiech8.
Iwanowski oglądał krajobraz noszący ślady niedawnych działań wojennych – zniszczone stacje kolejowe, wsie i miasteczka, leżące w rowach czołgi, niezagospodarowane, porośnięte chwastami pola – był jednak zauroczony przyrodą, mnogością
lasów i jezior. Tereny te znał z lektury Melchiora Wańkowicza „Na tropach Smętka”.
Podczas postoju w Szczytnie przypomniał sobie pobyt Juranda w tutejszym zamku z lektury Krzyżaków Henryka Sienkiewicza. Miejscem docelowym transportu
stały się tereny pomiędzy Bisztynkiem a Reszlem – pociąg zatrzymał się na stacji
w Sątopach, jednak Iwanowscy nie opuścili pociągu nie widząc możliwości egzystencjalnych na wiejskim terenie. Pociąg zawiózł ich do Olsztyna. Noc spędzona na
rampie dworca kolejowego w Olsztynie nie należała do najwygodniejszych. O świcie Iwanowski wyruszył w poszukiwaniu krewnych swojej małżonki oraz możliwości kwaterunku: „Łaziłem do wieczora po mieście w nadziei znalezienia jakiegoś
prowizorycznego pomieszczenia. Niestety, wysiłki moje nie odniosły skutku. Wróciłem zmęczony i rozgoryczony na rampę”9. Następnego dnia Iwanowscy zdecydowali się na wyjazd do Częstochowy – tam mieszkał brat Franciszka, u którego mieli
nadzieję znaleźć wsparcie. Niestety okazało się, że brat jest poważnie chory i mieszka w skrajnie trudnych warunkach. Podróżowali więc dalej – do Warszawy, do Torunia, do Wąbrzeźna (pod Wąbrzeźnem w miejscowości Osieczek Iwanowski miał
objąć posadę kierownika czteroklasowej szkoły), w końcu z powrotem do Olsztyna. Tu w inspektoracie szkolnym zaproponowano pedagogowi z Wilna objęcie
posady w szkole powiatowej w Barczewie10. Po kilkutygodniowej podróży przybył
do zniszczonego miasteczka, w którym miał zamieszkać: „Minąłem dwa okazałe,
murowane budynki. Z położenia budynków i kształtu okien wywnioskowałem, że
muszą być to budynki szkolne […]. Po kilkunastu minutach dostałem się na nie7
F. Iwanowski, Początki pracy kulturalno-oświatowej w powiecie olsztyńskim, w: Pamiętniki osadników
Ziem Odzyskanych, oprac. Z. Dulczewski i A. Kwilecki, wyd. II, Poznań 1970, s. 623.
8
Ibidem, ss. 624–625.
9
Ibidem, s. 627.
10
Ibidem, kk. 628–631.
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duży plac z trzech stron otoczony ścianami wypalonych domów. Z pożogi ocalała
tylko jedna strona, składająca się z kilku mocno odrapanych kamienic. W środku
placu znajdował się długi, wąski, piętrowy budynek ozdobiony w środku smukłą
gotycką wieżyczką.[…] W tym budynku znajdował się zarząd miejski, od którego
chciałem otrzymać przydział na mieszkanie”11. Mieszkanie trzeba było sobie znaleźć – w poszukiwaniach lokum pomagał Iwanowskiemu na polecenie burmistrza
jeden z urzędników. Po godzinie znaleziono nieco zniszczone, pozbawione szyb,
z niedomykającymi się drzwiami, dwupokojowe mieszkanie na ul. Mickiewicza
„mniej lub więcej nadające się do natychmiastowego sprowadzenia się”12. Nauczyciel zdecydował się, by przewieźć do niego rzeczy pozostające w wagonie na stacji.
Franciszek Iwanowski podjął początkowo pracę w szkole podstawowej w Barczewie13. Wspominał, że początki były trudne, bardzo często dochodziło do bijatyk
pomiędzy młodzieżą autochtoniczną i napływową, w budynku szkolnym znajdowano niewybuchy. Bardzo powoli oswajał się z nowym otoczeniem, nie mógł zrozumieć nieufności autochtonów, raziła go używana przez nich warmińska gwara
i niechęć do nauki. Po dwóch latach pracy zaczął dostrzegać już pewne pedagogiczne sukcesy14.
Jesienią 1946 roku Iwanowski został wyznaczony przez kierownika szkoły do
zorganizowania biblioteki powiatowej w mieście. Wiedział, że będzie to zadanie
trudne, ponieważ obok kłopotów logistycznych – znalezienie lokalu, mebli, gromadzenia i opracowywania księgozbioru, należało również rozpocząć akcję krzewienia czytelnictwa pośród tutejszej społeczności: „Zaniedbywałem rodzinę, własne
samokształcenie, nie miałem czasu na żadną rozrywkę. Wieczory wprawdzie spędzałem w domu, ale przy opracowywaniu księgozbioru, wypożyczaniu książek, redagowaniu pism, sporządzaniu katalogów, gazetek i haseł propagujących książki
i czytelnictwo”15. Na budynek biblioteki udało mu się pozyskać dawną ewangelicką
plebanię przy ul. Grunwaldzkiej, która nie wymagała zbyt dużych inwestycji. Zabiegał, by stworzyć tu nie tylko bibliotekę, ale dom kultury. Odpowiednie pozwolenie otrzymał, ale niejednokrotnie własne środki finansowe musiał przeznaczać na
cele organizacji tego ośrodka. Efektem tych zabiegów i ogromnej pracy było utworzenie nie tylko biblioteki, czytelni, świetlicy, ale również zorganizowanie kursu
repolonizacyjnego dla młodzieży autochtonicznej, uruchomienie szwalni dla ubogich dziewcząt, zorganizowanie odczytów oraz zespołu teatralnego16. Aktywność
Ibidem, s. 632.
Ibidem.
13
Zob. 60 lat powojennej historii barczewskiej podstawówki 1945–2005, red. J. Bandurska, Barczewo 2005.
14
F. Iwanowski, op. cit., ss. 633–634.
15
Ibidem, s. 636.
16
Zob. J. Wróblewski, Rozwój bibliotek powszechnych w powiecie olsztyńskim w latach 1946–1959, Komunikaty Warmińsko-Mazurskie, nr 3, 1958, ss. 395–397.
11
12
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Iwanowskiego zaowocowała również powołaniem Powiatowego Towarzystwa Teatru i Muzyki Ludowej, był on też jednym ze współzałożycieli Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego „Warmianka”. W 1964 roku Franciszek Iwanowski
przeniósł się do Tczewa, gdzie zmarł w 1995 roku17.
Jednym z pierwszych ekspatriantów przybyłych do Wartenborka był Józef
Woźniak (1904–1984). Urodził się w 6 czerwca w Jarosławiu, gdzie rozpoczął naukę w szkole średniej. Kontynuował ją w Rzeszowie. Następnie wyjechał do Wilna,
gdzie uzyskał wykształcenie wyższe niepełne. W 1923 roku został kierownikiem
Szkoły Powszechnej w Solecznikach. Następnie był nauczycielem w Jaszunach.
Do Barczewa przybył wraz z rodziną 7 lipca 1945 roku, a we wrześniu rozpoczął
nauczanie w Szkole Podstawowej w Barczewie18. Został zapamiętany jako surowy,
ale sprawiedliwy pedagog. W ramach środków dyscyplinujących sięgał również
po kary cielesne. Jeden z jego uczniów wspominał, że rózgi nie były wymierzane
jedynie ekspatriantom z Wileńszczyzny19. Józef Woźniak po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego został w 1950 roku został kierownikiem Szkoły Podstawowej w Barczewie. Poza tym nauczał matematyki i biologii w Szkole Podstawowej
dla Pracujących oraz filii olsztyńskiego Liceum Ogólnokształcącego w Barczewie,
a także w Szkole Wieczorowej oraz w szkole w barczewskim Zakładzie Karnym20.
To on przyciągnął do Barczewa rodziny z okolic Jaszun, które zdecydowane na wyjazd podążyły za „swoim nauczycielem”. Do Barczewa ze względu na znajomość
z nauczycielem jaszuńskim przyjechała rodzina Macewiczów21.
Pośród inteligencji kresowej w powojennym Barczewie zamieszkał Julian Stefan Dębowski. Urodził się 10 grudnia 1885 roku w Pobójsku na Litwie. Ukończył
Wydział medyczny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Do Prus Wschodnich
przyjechał jeszcze przed wojną. W latach 1934-1947 pracował jako lekarz Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie. W 1946 roku zorganizował w Barczewie Ośrodek
Zdrowia (ul. Obrońców Warszawy). Był jego pierwszym kierownikiem22. Wcześniej
opieka zdrowotna mieszkańców była znikoma. Od końca maja 1945 roku funkcjonowało prowizoryczne ambulatorium miejskie, w którym pomocą medyczną trudnił się felczer23. Mienie przedwojennego szpitala zostało wywiezione. W czerwcu
1945 roku uruchomiono na jego miejscu szpital zakaźny – dominowali w nim chorzy wenerycznie24. Julian Dębowski do Barczewa na stałe przeprowadził się w 1947
17
18
19
20
21
22
23
24

W. Zenderowski, Miasto z aniołami w herbie. Osobowości ziemi barczewskiej, Barczewo 2013, ss. 55–56.
Ibidem, s. 135.
Relacja Jana Żynisa.
W. Zenderowski, op. cit., s. 136.
Relacja Ireny Wasyluk z dnia 20.08.2017.
W. Zenderowski, Miasto z aniołami w herbie. Historia, cz. 1, s. 267.
Ibidem, s. 266.
R. Tomkiewicz, op. cit., s. 125.

Z Wileńszczyzny do Barczewa. Znani i nieznani ekspatrianci z Kresów

99

roku. Tu zorganizował punkt Polskiego Czerwonego Krzyża. Zapamiętany został
jako dobry lekarz, stosujący czasem nietypowe, lecz skuteczne metody leczenia25.
Zmarł w 1959 roku26.
Władysław Naruszewicz urodził się w Rybakach (powiat grodzieński) w rodzinie Antoniego i Anny Chocin. Szkołę powszechną i średnią ukończył w Nowogródku. Następnie wstąpił do szkoły kadetów podchorążych i ukończył Studium
Administracji Komunalnej Wolnej Wszechnicy Polskiej. Od 1919 roku pracował
w Zarządzie Miejskim w Brześciu nad Bugiem oraz jako administrator tartaków
w zarządzie leśnym. Do Barczewa przybył w początku maja 1945 roku. W latach
1945–1949 pełnił funkcję wiceburmistrza miasta. W latach 1949–1953 kierował
Powiatową Biblioteką Publiczną w Barczewie27. Angażował się w sferze kultury nawet po przejściu na emeryturę w 1961 roku. Był współzałożycielem, pierwszym
kierownikiem i kustoszem Muzeum Feliksa Nowowiejskiego (w latach 1961–1970).
Zmarł w 1978 roku28.
Urodzony w 1936 roku w Ogrodnikach na Wileńszczyźnie Marian Nikadem
wraz z rodzicami – Władysławem i Heleną Rodziewicz, przybył do Korsz w 1946
roku. Ukończył w Olsztynie Liceum Pedagogiczne i w 1953 roku przeniósł się do
Barczewa. Był kierownikiem Powiatowej Biblioteki Publicznej, prowadził zajęcia
teatralne w Domu Kultury, a od 1959 roku podjął pracę w Zakładzie Karnym.
W pamięci potomnych zapisał się przede wszystkim jako poeta – jego wiersze i poematy były publikowane w prasie i prezentowane w olsztyńskim radiu. Był wielokrotnie wyróżniany za swoją twórczość29. Zmarł w Barczewie w lipcu 2007 roku.
Zawiłe losy zaprowadziły na ziemię barczewską Antoniego Kaweckiego,
urodzonego 22 października 1906 roku w Sinej Górce (gmina Wiszniew, powiat
Wołożyński, województwo Nowogrodzkie)30. Był najmłodszy z rodzeństwa – miał
trzy starsze siostry: Marię, Emilię i Urszulę. Rodziców – Jana i Annę z Moszków
stracił wcześnie i po wybuchu I wojny światowej został zabrany wraz z transportem
bezdomnych dzieci przez Organizację Czerwonego Krzyża do Moskwy. W Moskwie odnalazła go najstarsza siostra, z którą zamieszkał w Petersburgu, a następnie
w Mariampolu. Po wojnie udało mu się dostać do szkoły w Lidzie (tam mieszkał
w internacie), skąd przeniesiono go w 1921 roku do Częstochowy, gdzie ukończył
I Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza. Od 1929 roku był pracownikiem samorządowym (w gminie Wrzosowa i w Kszepicach). W 1936 roku ukończył kurs adRelacja Edwarda Cyfusa z dnia 31. 08. 2017.
W. Zenderowski, Miasto z aniołami w herbie. Osobowości, s. 28.
27
T. Oracki, op. cit, s. 119.
28
W. Zenderowski, op. cit, ss. 90–91.
29
Ibidem, k. 93; Olsztyńskie biografie literackie, red. J. Chłosta, Olsztyn 1991, s. 18.
30
Świadectwo metryczne urodzenia i chrztu z ksiąg metrycznych Wiszniewskiego rzymsko-katolickiego
parafialnego kościoła z dnia 12 marca 1936 roku [w posiadaniu rodziny Kaweckich].
25
26
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ministracji samorządowej przy Wolnej Wszechnicy w Warszawie31. Również w tym
roku pojął za żonę Kazimierę – wówczas kierowniczkę przedszkola w Mostowie.
W końcu sierpnia 1939 roku został powołany do wojska i brał udział w wojnie
obronnej Polski. 15 października 1939 roku dostał się do niewoli niemieckiej i trafił do obozu jenieckiego w Stalagu VII A koło Insbrucka, w którym przebywał do
września 1940 roku. Z obozu jenieckiego powrócił chory. Osiadł wówczas wraz
z żoną i synem w miejscowości Mstów pod Częstochową, a w listopadzie 1944
roku przeniósł się do pobliskich Rędzin32. Po wojnie skontaktował się z nim jego
dawny znajomy major Szczepański, który zaproponował osiedlenie w Lamkowie
i pracę przy organizowaniu na terenach Prus Wschodnich nowej administracji.
Starostwo Powiatowe w Olsztynie pozytywnie rozpatrzyło podanie Kaweckiego,
w którym zgłaszał chęć objęcia posady w administracji powiatowej33. W dniu 3 lipca 1945 roku otrzymał zaświadczenie z Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na
bezpłatny przejazd koleją do Olsztyna34. 10 lipca pojawił się w Lamkowie. Zachował się list do żony, która pozostała pod Częstochową z opisem podróży i nowego
miejsca zamieszkania oraz warunków bytowych we wschodniopruskiej wsi. Prosił
w nim żonę, o zakup mąki, ponieważ plonów z zagospodarowanych pól jeszcze
nie zebrano. Do niezbędnych artykułów, których brakowało należała sól, mydło,
cukier, papier (co bardzo utrudniało pracę administracyjną)35. W Lamkowie został
mianowany sekretarzem i wójtem (pełnił obydwie funkcje równocześnie). Kawecki
energicznie zabrał się do organizowania gminy. W swoim życiorysie pisał, że bardzo przydała mu się dobra znajomość języka rosyjskiego, dzięki której otrzymał
pomoc z komendantury wojskowej Wartenborka i zezwolenia na zorganizowanie
z miejscowej ludności grupy remontowej i „żniwnej”. Zaangażowanie w odbudowę
gminy przyniosło szybkie efekty – udało się wyremontować większość budynków
mieszkalnych i gospodarczych, naprawić maszyny rolnicze, uruchomiono niedziałający wiatrak, dzięki czemu ludność posiadała własny młyn, w pierwszych dniach
października Kawecki zorganizował dożynki. Pod koniec 1945 roku udało się otworzyć szkołę podstawową i rolniczą w Lamkowie36. Zachował się zbiór rachunków
i pokwitowań wójta gminy Lamkowo na zakupy żywności, remonty mebli, zastrzyki na tyfus etc., a także donos, w którym Wójt został oskarżony o „bliskie konA. Kawecki, Życiorys, 10 maja 1945 [w posiadaniu rodziny Kaweckich].
Zaświadczenie Wójta Gminy Rędziny z dnia 2 lipca 1945 roku o miejscu zamieszkania Antoniego
Kaweckiego [w posiadaniu rodziny].
33
Pismo ze starostwa Powiatowego w Olsztynie z dnia 6 czerwca 1945 roku dotyczące osobistego stawienia się Antoniego Kaweckiego celem określenia zakresu i warunków pracy [w posiadaniu rodziny Kaweckich].
34
Zaświadczenie PUR (Punkt etapowy w Częstochowie) z dnia 03.07.1945 [w posiadaniu rodziny Kaweckich]
35
List Antoniego Kaweckiego do Kazimiery Kaweckiej z dnia 20 lipca 1945 roku [w posiadaniu rodziny
Kaweckich].
36
A. Kawecki, Życiorys, wrzesień 1977 [w posiadaniu rodziny Kaweckich].
31
32
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takty z kułakami” i wspieranie ich dla własnych korzyści materialnych37. 1 lutego
1946 roku Antoni Kawecki otrzymał służbowe polecenie przeniesienia do Barczewa i objęcia stanowiska sekretarza gminy38. W końcu marca otrzymał stanowisko
sekretarza Zarządu Miejskiego w Barczewie39. Antoni Kawecki zajął się przede
wszystkim sprawami gospodarczymi – w życiorysie pisał, że Barczewo posiadało
ogromne możliwości: elektrownię, młyn, wodociągi, las, rzeźnię z chłodnią, targowisko, gospodarstwo rolne w Karolinowie, wystarczyło tylko „stworzyć podstawę
do prawidłowego gospodarowania”40. Stanowisko sekretarza Zarządu miejskiego
piastował do lipca 1949 roku. Od 1 stycznia do 1 lutego 1949 roku pełnił również
obowiązki burmistrza Barczewa41. W czasie swojego urzędowania przyczynił się do
uporządkowania gospodarki miejskiej – organizował wyrąb lasów miejskich, przyczynił się do wyremontowania szkoły, wyposażenia przedszkola (Antoni Kawecki
sam pomagał w konstruowaniu mebli). W latach 1952–1954 pracował w Centrali
Dostaw Drzewnych Przemysłu Węglowego, a w latach 1955–1971 w Przedsiębiorstwie Obróbki Drewna w Barczewie. W życiu prywatnym był człowiekiem bardzo
pogodnym i uczynnym. Miał niezwykłą zdolność do oswajania różnych zwierząt.
W wolnych chwilach oddawał się malowaniu, głównie pejzaży i martwych natur.
Bardzo lubił też wędkowanie – sąsiedzi często widzieli go nad rzeką, która przepływała nieopodal domu z wędką w dłoni42. Zmarł 4 maja 1987 roku43.
Udział w kulturze Warmii i Mazur ekspatriantów z dawnych Kresów Wschodnich, ich zaangażowanie organizacyjne w życie społeczne i aktywność w ważnych
działach gospodarki jest nie do przecenienia i było sygnalizowane publikacjami44.
Osób przesiedlonych bez wykształcenia nie znajdziemy w słownikach, a w odtworzeniu ich doświadczeń przesiedlenia służą przede wszystkim relacje z minionych
wydarzeń zachowane w pamięci (czasami w pamięci kolejnego pokolenia).
Z Wilna pochodziła rodzina Rynkiewiczów. Kazimierz i Jadwiga Rynkiewiczowie wraz z trójką dzieci: Janem (ur. 1937), Władysławem (ur. 1938) i Józefem
(ur. 1940) do Warteborka przybyli w lipcu 1946 roku. Kazimierz Rynkiewicz uroDokumenty w posiadaniu rodziny Kaweckich.
Dokument przeniesienia wystawiony przez Starostę Powiatowego Olsztyńskiego z dnia 25 02. 1946
[w posiadaniu rodziny Kaweckich].
39
Dokument Starosty Powiatowego Olsztyńskiego z dnia 29. 03. 1946 [w posiadaniu rodziny Kaweckich].
40
A. Kawecki, Życiorys, wrzesień 1977 [w posiadaniu rodziny Kaweckich].
41
R. Tomkiewicz, op. cit., s. 128.
42
Wspomnienia Gertrudy Nikadem (maj 2009) [w posiadaniu rodziny Kaweckich].
43
W. Zenderowski, Miasto z aniołami w herbie. Osobowości, s. 63.
44
J. Sikorski, Kresowiacy w kształtowaniu środowiska kulturalnego na Warmii i Mazurach, w: Tożsamość
kulturowa społeczeństwa Warmii i Mazur, red. B. Domagała, A. Sakson, Olsztyn 1998, ss. 139–167; M. Korybut-Marciniak, Antoni Korybut Daszkiewicz (1911–1989) – założyciel Laboratorium Drogowego w Olsztynie, w: Między Wilnem, ss. 87–100; J. Z. Trusewicz, Wileńscy lekarze na Warmii i Mazurach, w: ibidem, ss. 121–132; M.
Ankudowicz-Bieńkowska, Prekursorka warmińsko-mazurskiej reumatologii – Maria Kalinowska Ankudowicz,
w: ibidem, ss. 133–142.
37
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dził się w 1904 roku w Wilnie i tam pracował jako piekarz. Ze swojego pierwszego
małżeństwa (szybko owdowiał) urodziła mu się córka Olimpia. Uchodził za człowieka o pogodnym usposobieniu, cechowała go stanowczość i opanowanie w pracy.
Był wielbicielem muzyki, sam również muzykował (grał na harmonii)45. Drugą jego
żoną Kazimierza była Jadwiga Tomaszewska ze wsi Sokoły, urodzona w 1912 roku,
córka kowala Konstantego Tomaszewskiego, najstarsza z siedmiorga rodzeństwa.
Po ślubie z Kazimierzem Rynkiewiczowie zamieszkali w Wilnie. Wiosną 1946 roku
podjęli decyzję o przyjeździe do Prus Wschodnich. Nie znamy motywacji wyjazdu,
można się tylko domyślać, że pragnęli znaleźć spokojne miejsce w granicach Polski. Kazimierz Rynkiewicz po przyjeździe do Barczewa zatrudnił się jako strażnik
w Więzieniu Karnym. Obowiązkowo, wraz z innymi pracownikami więzienia brał
udział w odgruzowywaniu miasta. Na służbie, która w ówczesnych warunkach była
bardzo trudna (przeludnienie, ciężkie warunki socjalne), czasami recytował poezję
Janki Kupała (Iwana Łucewicza)46. Został członkiem chóru przy więzieniu założonego przez Stanisława Bonusiaka47. Zmarł 29 listopada 1966 roku. Jadwiga Rynkiewicz była gospodynią domową, zajmowała się wychowaniem dzieci, którym starała
się zapewnić jak najlepszą egzystencję. W latach 1957-1974 pracowała w stołówce
w Szkole Podstawowej i została zapamiętana jako bardzo dobra kucharka48. Zmarła
19 listopada 1977 roku. Ich syn Tadeusz Rynkiewicz urodzony już w Barczewie
(6 kwietnia 1947 roku) wspominał: „Z chwilą gdy ich [rodziców] zabrakło, sąsiedzi opowiadali, że byli dobrymi, religijnymi i uczynnymi ludźmi, tak jak wszyscy
z Wileńszczyzny. Byli prostymi ludźmi i niczym szczególnym nie wyróżniali się pośród innych. Chodzili tak samo ubrani w dni powszednie i odświętne w niedziele,
tak samo uczęszczali do kościoła. Jednak było w nich coś szczególnego i wyjątkowego”49. Tadeusz Rynkiewicz (1947-2002) – pedagog, poeta, redaktor, społecznik,
luminarz kultury w Barczewie miał świadomość swoich kresowych korzeni, często
podróżował na Wileńszczyznę, zabierał ze sobą innych przesiedleńców oraz organizował pomoc polskim rodzinom na Litwie50. Należał do następnej generacji
przesiedleńców z Kresów, jednak wielokrotnie odwoływał się do wpojonego przez
rodziców poszanowania wartości uniwersalnych, wrażliwości i patriotyzmu, których doświadczył w domu.
Pierwszego maja 1946 roku na stacji kolejowej w Wartenborku wysiedli Jan
i Scholastyka Subocz. Scholastyka Subocz z domu Miłaszewska urodziła się w WilW. Zenerdowski, Osobowości Barczewa. Tadeusz Rynkiewicz, Barczewo 2009, ss. 7–8.
Janka Kupała, właść. Iwan Łucewicz (1882–1942) był klasykiem literatury białoruskiej i jednym z twórców białoruskiego języka literackiego. Znany przede wszystkim z poezji, które publikował również w języku polskim.
47
Wspomnienia Tadeusza Rynkiewicza w posiadaniu Wojciecha Zenderowskiego.
48
Relacja Edwarda Cyfusa z dnia 31.08.2017.
49
Wspomnienia Tadeusza Rynkiewicza w posiadaniu Wojciecha Zenderowskiego.
50
W. Zenerdowski, op. cit., ss. 159–164.
45
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nie w 1922 roku i ukończyła szkołę powszechną nr 23 im. Władysława Syrokomli.
Pochodziła z rodziny wielodzietnej. Po śmierci rodziców opiekę nad Scholastyką
roztoczyła ciotka, dla której katolickie praktyki religijne były bardzo ważne, co
starała się zaszczepić wychowance. W czasie wojny Scholastyka przebywała w Wilnie: „[…] w dniu wybuchu II wojny światowej miałam 17 lat. Najpiękniejsze lata
życia przyszło mi spędzić w rodzinnym Wilnie tak bardzo cierpiącym. Bombardowania, wkraczanie wojsk sowieckich, niemieckich, litewskich, naloty, wywózki,
nacjonalizm był na porządku dziennym. Tylko dzięki ukrywaniu się uniknęłam
wywózki”51. W kwietniu 1946 roku wzięła ślub z Janem Subocz. Następnego dnia
po ślubie opuścili Wilno, w którym nie było szans na planowanie wspólnej przyszłości. Zamierzali dotrzeć na „Ziemie Odzyskane” do Szczecina. Scholastyka
Subocz pamiętała pierwszy postój na ziemiach polskich – w Korszach, gdzie gorącą kawą przywitali ekspatriantów polscy kolejarze. Kolejnym przystankiem był
Olsztyn – tu małżeństwo Subocz poczuło się bardzo dobrze, ciepłe przywitanie
wielu Kresowiaków, którzy przyjechali wcześniej oraz przyjazna atmosfera spowodowała, że młodzi małżonkowie postanowili pozostać na Warmii. Wraz z 18
osobami pociągiem dojechali do Wartenborka. Wrażenia z powojennej atmosfery miasta pani Subocz zawarła we wspomnieniach: „Początkowo zamieszkaliśmy
przy ulicy Wojska Polskiego 25. Miasto było puste, wszędzie było czuć wojenną
stęchliznę. Naszym marzeniem było objęcie większej zagrody, dlatego wkrótce zostaliśmy mieszkańcami Ruszajn. Mąż zdecydował się na podjęcie pracy w charakterze kolejarza na stacji, a ja zostałam gospodynią wiejską. Z początku było trudno
i wyjątkowo ciężko. Na zakupy jeździliśmy furmanką do Olsztyna. Z UNRRY
otrzymaliśmy jeden kwintal żyta, który zdołaliśmy rozmnożyć do tego stopnia, że
zaopatrywaliśmy w ziarno okolicznych rolników. Żyto cięliśmy sierpem, a młóciliśmy cepem”52.Osobą, która wspierała w tych pierwszych, najtrudniejszych latach
rodziny osadników był ksiądz Maksymilian Tarnowski, proboszcz barczewskiej
parafii. Udało mu się zorganizować odbudowę zniszczonego kościoła poklasztornego (św. Andrzeja) w Barczewie, gdzie odprawiał nabożeństwa53. Od 1947 roku,
gdy naprawiono zniszczony dach, msze odbywały się już w kościele farnym św.
Anny. Scholastyka Subocz pamiętała jak udzielał wsparcia duchowego jej rodzinie.
O Warmiakach, swoich sąsiadach, pani Subocz miała bardzo dobre mniemanie.
Mówiła o nich, że to „porządni ludzie”54. Po latach dowiedziała się, że w Barczewie
Wspomnienia Scholastyki Subocz z 1994 roku w posiadaniu Wojciecha Zenderowskiego.
Ibidem.
53
Maksymilian Tarnowski (1883–1981) był Mazurem z pochodzenia. Z Barczewem był związany od
1936 roku – początkowo jako proboszcz parafii św. Anny a następnie barczewski dziekan. Cieszył się dużym
szacunkiem wśród ludności miejscowej polskiego pochodzenia; zob. szerz.: W. Zenderowski, Miasto z aniołami
w herbie, Osobowości, ss. 129–130.
54
Wspomnienia Scholastyki Subocz z 1994 roku w posiadaniu Wojciecha Zenderowskiego.
51
52
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urodził się twórca pieśni „O polski kraju święty” – Feliks Nowowiejski55. Pieśń tę
śpiewała jako chórzystka szkoły Syrokomli w Wilnie w 1936 roku. Wówczas nie
przypuszczała, że zamieszka na dalekiej Warmii, gdzie dzieciństwo i młodość spędził sławny kompozytor56.
Większość ekspatriantów z Wileńszczyzny pochodziło z obwodu Solecznickiego. Obawa przed zagarnięciem ojcowizny przez władze sowieckie, powszechne
zsyłki na Syberię, laicyzacja życia oraz ciągły lęk przed rabunkami i aresztowaniami
skłonił wiele rodzin do decyzji wyjazdu na „Ziemie Odzyskane”. Zazwyczaj w tych
rodzinach nie zachowały się dokumenty, a okoliczności ekspatriacji pozostały jedynie w pamięci. Nieliczni już mieszkańcy Barczewa pamiętają jeszcze kresową rzeczywistość i przyjazd na tereny dawnych Prus Wschodnich.
We wrześniu 1946 roku do Barczewa przyjechała rodzina Macewiczów. Irena Wasyluk (wówczas Łowkiel) z domu Macewicz urodzona w Wilnie 16 marca
1923 roku przybyła do Barczewa jako najstarsza z rodzeństwa wraz ze swoją matką
Marią Macewicz z domu Duszkiewicz (1983–1967), dwiema siostrami (Wandą ur.
w 1926 i Haliną ur. w 1933 roku), dwoma braćmi (Tadeuszem ur. w 1924 i Jerzym
ur. w 1935 roku) i dwuletnim synem Henrykiem (ur. w 1944 roku). Rodzice Ireny
Wasyluk: Józef Macewicz (1896-1937) z miejscowości Sokoły i Maria Macewicz
z domu Duszkiewicz z Lenkiszek pobrali się w Rudnikach w 1922 roku i zamieszkali w Sokołach w gminie Małe Soleczniki. Ojciec pani Ireny był raniony przez niemieckiego żołnierza, pobierał rentę inwalidzką, dzięki czemu rodzina jakoś wiązała
koniec z końcem. W kwietniu 1937 roku Józef Macewicz zmarł57. Po jego śmierci
matka pani Ireny – Maria Duszkiewicz starała się o rentę po mężu. Często wybierała się do oddalonego około 30 km Wilna pieszo ubiegać się o należne jej środki
po stracie męża. Na jej utrzymaniu pozostało pięcioro dzieci – najstarsza 13-letnia
Irena, 12-letni Tadeusz, 10-letnia Wanda, 4-letnia Halina i 2-letni Jerzy – rodzina
właściwie pozostała bez środków na utrzymanie. Respondentka wspomina, że było
bardzo ciężko. Mieszkali w Sokołach w jednym domu z rodziną brata ojca – Stanisława Macewicza. Dom jednak był niewykończony, nie było studni. Dopiero po
ponad dwóch latach starań zapadła pozytywna decyzja w sprawie należnej wdowie
renty, którą w kwietniu 1939 roku dostała wraz z zaległościami. Była to dla rodziny
bardzo duża kwota – 2000 zł. Dzięki gotówce można było pomyśleć o zbudowaniu
nowego domu – od kwietnia do września 1939 roku powstał drewniany domek –
nie zdążono tylko wstawić pieca i wybuchła wojna58.
W okresie wojny Irena Wasyluk (wówczas Łowkiel) została wywieziona na
Pieśń skomponowana do słów Władysława Bełzy.
Wspomnienia Scholastyki Subocz z 1994 roku w posiadaniu Wojciecha Zenderowskiego.
57
Zachował się dokument przyznający Marii Macewicz zapomogę pogrzebową z powodu śmierci męża
– inwalidy wojennego, zmarłego 5 kwietnia 1937 roku w wysokości 87 zł i 50 gr (w posiadaniu Ireny Wasyluk).
58
Relacja Ireny Wasyluk z dnia 20.08.2017.
55
56
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przymusowe roboty do III Rzeszy. Pracowała w niemieckim gospodarstwie przez
cztery lata (1940–1944). Jej młodsza siostra Wanda Macewicz, urodzona 1926 roku
została więźniem łagru w rejonie Workuty, wywieziono ją do Workułagu, gdzie
spędziła prawie rok na robotach przy budowie torów kolejowych (od 15 sierpnia
1945 do 26 czerwca 1946 roku)59. Pani Irena twierdzi, że po powrocie siostry rodzina chciała wyjechać na „Ziemie Odzyskane”. Dokumenty wyjazdowe już wcześniej
pomógł wypełnić rodzinie Józef Woźniak – kierownik Szkoły Powszechnej w Solecznikach. Rodzina właściwie nic ze sobą nie wzięła, wszystko w czasie wojny zostało zrabowane przez Rosjan – bydło, owce, konie, nawet dywany, płótna, ręczniki.
Irena Wasyluk nie pamięta dokładnego terminu przyjazdu – musiał to być koniec
sierpnia lub początek września. Pociągiem dojechali do Olsztyna, a tam mieli adres Józefa Woźniaka, który do Barczewa trafił w 1945 roku i Rynkiewiczów, którzy
osiedlili się już w lipcu 1946 roku w Barczewie. Do Olsztyna po Macewiczów przyjechał Kazimierz Rynkiewicz wozem z końmi z barczewskiego więzienia. Przywiózł
rodzinę „do takiej budy z drzwiami, tylko bez klamek”. Piece też były bez rusztu
i bez drzwiczek, bo „szabrownicy” zdążyli wszystkie metalowe elementy wymontować. Pani Irena pamięta gruzy – zniszczone budynki. Gdzie jest dziś park – wszystko
było zniszczone, wspomina. W każdą niedzielę mieszkańców obowiązywała praca
społeczna, w celu odgruzowania miasta. Akcję porządkową w powojennym Barczewie rozpoczęto w październiku 1946 roku60. Rodziny typowały jedną osobę
z rodziny, która musiała odpracować „dniówkę” w „czynie społecznym”: „Wszyscy
pracowali, pracowali i śpiewali, cieszyli się, że wojna się skoczyła, że tutaj wodę
mamy w kranie, nie trzeba wody nosić”61. Macewicze kilka razy zmieniali mieszkanie. Pierwszym domem był nieistniejący już dziś dom na ul. Kościuszki, następnie
zamieszkali na ulicy Kopernika, potem na ulicy Mickiewicza. Szukano domu, gdzie
były drzwi, gdzie zachowały się szyby, albo chociaż okienne ramy. W pierwszym
okresie pobytu ekspatriantom doskwierał głód: „Nie mieli na jutro co jeść. No i jak
szłam ulicą, mężczyzna zatrzymuje się i pyta, czy nie wie, czy ktokolwiek poszedłby kartofle kopać. No i poszłam kopać kartofle, tam na Granicznej, na „zapole”
– tak to się nazywało. Tam patrzymy – wszystko bogate – i maszyny mają i krowy
mają. Pytamy, a skąd wy macie, przecież Niemcy i Ruskie wszystko pozabierali. Ale
oni mówią, że to niemieckie – jak Niemcy uciekali to wszystko zostawili. Z UNRRY były śledzie – to mama zaprawiała gotowane śledzie mąką, kartofli pojedli.
I tak o było. Macewicze i w Barczewie nie chcieli żadnej ziemi. Jednym z powodów
było to, że nie było komu pracować”62. Poza tym pozostał strach przed „rozkuła59
Indeks represjonowanych, http://www.indeksrepresjonowanych.pl/int/wyszukiwanie/94,Wyszukiwanie.html [dostęp 14.02.2019].
60
R. Tomkiewicz, op. cit., s. 136.
61
Relacja Ireny Wasyluk z dnia 20.08.2017.
62
Ibidem.
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czaniem”, ponieważ wiele rodzin z okolic Jaszun było wywiezionych za posiadanie
nawet niewielkich areałów – w przekonaniu niektórych ekspatriantów, lepiej było
nie mieć żadnych gruntów.
Warmiacy, autochtoniczni mieszkańcy Barczewa byli bardzo dobrze wspominani przez nowych osadników. Wszyscy mówili po polsku, chodzili wspólnie
na nabożeństwa do katolickiego kościoła, łączyły ich codzienne troski w trudnej
powojennej rzeczywistości. Pani Irena twierdzi, że wszystkie koleżanki Warmiaczki
były niezwykle sympatyczne. A ona chętnie świadczyła im swoje usługi krawieckie.
Mimo, że wielu jej znajomych wyjechało do Niemiec to do dnia dzisiejszego utrzymują z Panią Ireną korespondencyjny kontakt. „Z nimi nie było najmniejszych napięć, wszyscy ludzie wtedy byli bardzo biedni. Była zgoda, nie było zazdrości”63.
W pierwszych latach pobytu w Barczewie drogę do Olsztyna pokonywano
najczęściej pieszo, czasem autostopem – gdy pojawił się jakiś samochód ciężarowy
wiozący gruz. Najubożsi mieszkańcy nie korzystali z kolei. Irena Wasyluk przemierzała trasę pomiędzy Barczewem a Olsztynem pieszo. Wysoko oceniała jakość
szosy, podziwiała obsadzenie drzew wokół drogi – pisała nawet o tym do rodziny,
która pozostała na Litwie.
Ekspatrianci utrzymywali się z różnych dorywczych prac – prania, szycia,
prac sezonowych w gospodarstwach rolnych. W początkach pobytu w Barczewie
panią Irenę z siostrą Wandą zatrudniono do pracy w gospodarstwie pod Olsztynem
– w majątku Piękna Góra. Wypłaty otrzymywano w płodach rolnych: „to żyto dali,
to owies dali, to groch dali, to jęczmień dali – i to we młynie można było sprzedać.
Kiedyś boso z Wandą z Pięknej Góry prowadziłyśmy dwie Krowy na spotkanie
do byków – a to było z 15 kilometrów”64. Podczas pracy w majątku pani Irena zachorowała na tyfus65. Trafiła do olsztyńskiego szpitala, w którym przebywała około 6 tygodni. Szukano też zatrudnienia w biurze pośrednictwa pracy w Olsztynie:
„A tam tłumy zawsze. I mówią, że partyjniaków to przyjęliby do pracy, ale jak nie
należysz do partii to nie przyjmują. A my nie wiedzieli co to znaczy partia, no bo
skąd mogli wiedzieć”66.
Wraz z rodziną Pani Ireny Wasyluk jesienią 1946 roku przyjechała do Barczewa spokrewniona z Macewiczami rodzina Żynisów ze wsi Skubiaty (miejscowości
położonej w rejonie solecznickim). Janina Mazanek z domu Żynis urodzona w 1927
roku w Skubiatach, córka Andrzeja i Stefanii z domu Duszkiewicz pamiętała dobrze kresowy świat, gospodarstwo w Skubiatach, kościół w Małych Solecznikach,
w którym otrzymała sakrament chrztu i komunii. Janina Mazanek była najmłodszą
Ibidem.
Ibidem.
65
Tyfus brzuszny na tych terenach przybrał postać epidemiczną, zalecano szybkie izolowanie chorych
i kierowanie do szpitala.
66
Ibidem.
63
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z rodzeństwa – miała trzech starszych braci: Stanisława (ur. 1914), Jana i Wacława.
Stanisław w czasie wojny został aresztowany, trafił najpierw do więzienia na Łukiszkach w Wilnie, a następnie został wywieziony na Sybir. Wacław w czasie wojny
znalazł się w Armii Berlinga. Rodzina otrzymała informację o jego śmierci, która
okazała się pomyłką. Decyzja o opuszczeniu trzynastohektarowego gospodarstwa
w Skubiatach została podjęta szybko. Już wcześniej reżim stalinowski i proces rozkułaczania budził niepokój Żynisów, tym bardziej, że spokrewniona z nimi rodzina
Bogdziunów została już wywieziona na Sybir67. Jednak, gdy otrzymano poufną informację, że rodzina pani Janiny znajduje na liście osób, które zostaną zesłane do
łagru, wyjazdu nie odwlekano: „Na początku problemy zaczęli mieć Bogdziuny, bo
byli najbogatsze. Potem my, bo mieliśmy 13 hektarów, to już też Ruskie liczyli, że
kułaki. A tam mieli po 6 czy 4 hektary to już takie biedniejsze. Byliśmy na liście, że
będziemy wywiezione do Rosji, na Sybir. Jakiś tam znajomy powiedział do mojego
taty: „Andrzej, wy jesteście na liście na wywóz na Sybir. Albo uciekacie do Polski albo
czekajcie aż was zabiorą”. No i wtedy musieliśmy tu wyjechać”68. Andrzej i Stefania
Żynisowie wraz z córką Janiną i synem Janem (posiadającym już własną rodzinę –
żonę Apolonię i czteroletniego syna Jana) postanowili zabrać ze sobą cały ruchomy
majątek oraz żywy inwentarz. Do wagonu transportującego ekspatriantów do Prus
Wschodnich załadowano skrzynie z dobytkiem, maszyny rolnicze, narzędzia, konia, krowy, świnie, kury oraz ule z pszczołami. Pożegnanie z Wileńszczyzną było
trudne dla rodziców Janiny Mazanek – opuszczali nie tylko ojcowiznę, zostawiali
nowo wybudowany, nie ukończony jeszcze dom, wyjeżdżali w nieznane: „Jak już
się spakowaliśmy i wyjeżdżaliśmy, to moja mama położyła się na podłogę krzyżem.
Ciężko było wyjeżdżać, tak wszystko zostawić”69.
Pociągiem Żynisowie dojechali do miejscowości Sątopy, która znajdowała
się przy linii kolejowej pomiędzy Korszami a Olsztynem. Tam otrzymali polecenie
opuszczenia wagonu. W Sątopach rodzina spędziła kilka tygodni, bydło wypasano
na łąkach, spano w różnych miejscach. Jednak odpowiedniego lokalu mieszkalnego w okolicy nie naleziono. Andrzej Żynis wraz z synem poszukiwali jakiejś lepszej lokalizacji – miejsca, gdzie można by było odtworzyć gospodarstwo i budynku
mieszkalnego z choćby niewielkim areałem ziemi70. Po kilku tygodniach znaleziono
67
Bugdziun Jan został aresztowany w 1944, w lutym 1945 został zesłany do Stalinogorska. Repatriowany
w 1946 roku; zob. Indeks represjonowanych; http://www.indeksrepresjonowanych.pl/int/wyszukiwanie/94, Wyszukiwanie.html [dostęp: 14.02.2019].
68
Relacja Janiny Mazanek z dnia 17. 08. 2017.
69
Ibidem.
70
Ekspatrianci mieli prawo do otrzymania ziemi, która miała być „ekwiwalentem” pozostawionego na
Kresach mienia. Na kartach ewakuacyjnych umieszczony był opis pozostawionego majątku, który stanowił podstawę do otrzymania nowego gospodarstwa na „Ziemiach Odzyskanych”, zob. R. Gross, Kresowiacy na olsztyńskiej
wsi w latach 1945-1956 w świetle źródeł Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego/Wojewódzkiego Urzędu Do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie, w: Między Wilnem a Olsztynem, ss. 149–150.
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odpowiedni dom w Barczewie. Znajdował się na ulicy Olsztyńskiej, w pobliżu ruin
zbombardowanego przez Armię Czerwoną niemieckiego sierocińca (ocalała tylko
jedna ściana). Nie był w najlepszym stanie – właściwie było to mieszkanie stróża
sierocińca. Dla rodziny z żywym inwentarzem liczyły się przede wszystkim zachowane w dobrym stanie budynki gospodarcze (stajnia i stodoła). Żynisowie pobyt na
Warmii traktowali jako stan przejściowy; Andrzej Żynis często powtarzał: To tylko
chwilowo, jak się uspokoi wracamy do domu. Ale z Wileńszczyzny dochodziły tylko
niepokojące wiadomości. Trwały aresztowania i zsyłki tych, którzy zdecydowali się
pozostać – między innymi siostra Andrzeja Żynisa wraz z mężem, dziećmi i wnukami została wywieziona do łagru. Tęsknota za pozostawioną ziemią była bardzo
silna. W końcu gospodarz pogodził się z niemożnością powrotu i ze wzruszeniem
rozsiał ziemię przywiezioną ze Skubiat w swoim barczewskim gospodarstwie71.
Powojenne Barczewo oczami osiemnastoletniej Janiny Żynis było bardzo
zniszczone. Rodzinie z inwentarzem przywiezionym z Wileńszczyzny było zdecydowanie lepiej, niż tym, którzy pozbawieni byli całego dobytku. Jednak pierwsza
zima na ziemiach odzyskanych nie była łatwa – podstawę wyżywienia stanowiły
ziemniaki i żywność z pomocy UNRRA. Andrzej Żynis zabrał się za uprawę ziemi.
Stefania Żynis z córką pomagały w gospodarstwie. Remontowano systematycznie
w miarę możliwości finansowych zniszczoną stróżówkę. Pani Janina dobrze wspominała swoich sąsiadów Warmiaków. W pierwszych miesiącach pobytu korzystano
z ich wody. W jej wspomnieniach pojawił się również sklep kolonialny Liszewskiego przy kościele świętej Anny. Pamiętała, że pracownicy barczewskiego więzienia
otrzymywali towary w kredycie. Cztery lata po przyjeździe ze Skubiat Janina Żynis
wyszła za mąż za Bolesława Mazanka pochodzącego z Olchawy w pobliżu Bochni,
który po wojnie otrzymał zatrudnienie w Zakładzie Karnym w Barczewie72.
Podolsztyńskie miasteczko w oczach osadników z Wileńszczyzny było początkowo miejscem niełatwym do życia – pamiętano przede wszystkim głód, trudne warunki mieszkaniowe, codzienne zmagania o zapewnienie rodzinie minimum
egzystencji. Jan Żynis przyjechał do Barczewa w wieku 4 lat. Nie pamięta już podróży. Zniszczony Wartenbork w oczach dziecka był miejscem pełnym tajemnic. Jan
Żynis pamięta zburzone budynki – między innymi ruiny domu przy ulicy Olsztyńskiej, z którego brano cegły na budowę kapliczki przy skrzyżowaniu dróg. Chłopca
interesowały wszystkie pozostałości militarne – wspomina stojący na placu przy
ul. Olsztyńskiej czołg radziecki. Nieopodal na polu pamiętał również spalony czołg
niemiecki. Jego zabawy dziecięce polegały na eksploracji ruin i niezamieszkanych
budynków wraz z kolegami w poszukiwaniu „skarbów”. Najczęściej znajdowano
niewybuchy, porzuconą broń, czasami natrafiono na działo73.
71
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Relacja Janiny Mazanek z dnia 17. 08. 2017.
Ibidem.
Relacja Jana Żynisa z dnia 15.07. 2017.
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Nieliczni Kresowiacy przybyli na barczewską ziemię w ostatniej „fali repatriacji” – w drugiej Polowie lat 50. XX wieku. Do tej grupy należy rodzina Niechwiedowiczów74. Regina Niechwiedowicz urodziła się 6 stycznia 1952 roku w Kozińcach
w Białoruskiej SRR (dziś to wieś w rejonie iwiejskim obwodu grodzieńskiego Białorusi). Wieś była oddalona o 12 km od miasteczka Iwie i należała do iwiejskiej
parafii. Ojciec Reginy Niechwiedowicz – Józef urodził się 8 stycznia 1916 roku w rodzinie rolniczej. Rodzina posiadała kilka hektarów ziemi uprawnej (około 5) i las.
U małego Jana dostrzeżono uzdolnienia plastyczne i nauczyciele proponowali mu
po ukończeniu szkoły podstawowej dalszą naukę w Lidzie, rodzice jednak uznali,
że powinien pozostać na roli. Matka Renaty Niechwiedowicz – Janina z Mikszów
urodziła się w Łukaszynie75 (rejon iwiejski) 20 grudnia 1925 roku. Po ślubie zamieszkali razem w Kozińcach. Pani Renata pamięta drewniany, kryty strzechą dom
w Kozińcach. Przypomina sobie również podłogę – klepisko, która była posypywana jasnym piaskiem. Praktyki religijne były w rodzinie Niechwiedowiczów bardzo
ważne. Uczęszczano na niedzielne msze do katolickiego kościoła św. Piotra i Pawła kościoła w Iwiu – oddalonego około 12 km od domu w Kozińcach, najczęściej
drogę przemierzano boso, a dopiero przed kościołem nakładano buty, tylko zimą
jeżdżono na saniach. Przypomina sobie również wspólne modlitwy w domu. Rodzina Niechwiedowiczów posługiwała gwarą, która była mieszanką białoruskiego,
rosyjskiego i polskiego. Wszyscy znali język rosyjski. Starszy brat Reginy Niechwiedowicz – Leon, który urodził się w 1947 roku uczęszczał do rosyjskiej szkoły76.
W połowie lat 50. XX wieku, w ramach kolektywizacji niewielki majątek rodziców został przejęty przez państwo i włączony do kołchozu. Rodzina w obawie
przed deportacjami, które obejmowały „kułaków” nie widziała innego wyjścia. To
był dla Niechwiedowiczów bardzo trudny okres, na nic nie było pieniędzy77. Janina
Niechwiedowicz chcąc zapewnić dzieciom możliwie dostatni byt, jeździła pociągiem
do Moskwy, by za sprzedane tam mięso móc zakupić cukier i białe bułki. Pani Regina
wspomina, że obawiali się takiego życia, mieli świadomość, że gospodarki już nie
odzyskają, nikt nie łudził się nadzieją, że sytuacja się zmieni. Poza tym część rodziny
była już w Polsce. W 1958 roku w ramach tzw. drugiej fali repatriacji (1955–1959)78
Niechwiedowicze zdecydowali się na przyjazd na Warmię. Był to jeden z ostatnich
transportów z Białoruskiej SRS – potem władze zaczęły hamować proces migracji
ludności polskiej na zachód w obawie przed ruiną kołchozów, które mogły zostać
Właściwie Niechwiadowiczów – w dokumentach wystawionych w Polsce nazwisko zostało zniekształcone.
W II RP - Łukoszyn
76
Relacja Reginy Niechwiedowicz z dnia 25.08.2017.
77
Ibidem.
78
Zob. szerz. M. Ruchniewicz, Repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1955–59, Warszawa 2000.
Zob. też: Druga repatriacja ludności polskiej z ZSRS na Warmii i Mazurach. Wybór dokumentów z zasobu Archiwum
Państwowego w Olsztynie z lat 1955-1962, wybór i wstęp M. Korejwo, Olsztyn 2016.
74
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pozbawione pracowników. Niechwiedowicze nie zabrali ze sobą praktycznie żadnego dobytku, ponieważ właściwie niczego nie posiadali. Z miejscowości Kozińce tym
samym transportem przyjechała z nimi rodzina Gruszewskich. Dotarli pociągiem do
Pasłęka, a tam zostali skierowani do Państwowego Gospodarstwa Rolniczego w Dłużynie. Marzyli jednak o własnym kawałku ziemi. W 1959 roku przeprowadzili się
do Lamkowa w gminie Barczewo – tam dostali niewielkie gospodarstwo po rodzinie Schultzów, którzy wyjechali do Niemiec. Zajęli dom i wydzierżawili 5,5 ha ziemi.
Z gospodarstwa byli bardzo zadowoleni. Nigdy nie myśleli o powrocie na wschód,
choć część rodziny tam pozostała. Z rodziną, która BSRS nie opuściła, zachowano
kontakt korespondencyjny. W Lamkowie przez ludność warmińską byli przyjęci
bardzo dobrze. Natomiast ludność napływowa z centralnej Polski potrafiła dokuczać
najmłodszym Niechwiedowiczom (zwłaszcza w szkole) przezywając ich „Ruskimi”.
Najmłodszy brat Reginy – Jan (ur. 1955) często przychodził ze szkoły z płaczem z powodu wyzwisk. Do Barczewa przeprowadzili się dopiero w 1979 roku – rodzice ze
względu na stan zdrowia nie mogli już zajmować się gospodarstwem. Pani Regina
jest w posiadaniu licznych fotografii ze swojego miejsca urodzenia i z sentymentem
wspomina wczesne dzieciństwo w Kozincach i swoją rodzinę z Łukaszyny79.
Pośród rodzin przesiedlonych do Barczewa z Wileńszczyzny, spośród których
nie żyją już osoby pamiętający repatriacje, lub których losy rzuciły w inne części
Polski, należy wymienić: Czepulonisów, Arciszewskich, Szczerbów, Zaprudników.
Mieszkańcy autochtoniczni Barczewa – Warmiacy, nowych osadników
z Kresów Wschodnich nazywali „Zabugowcami”, a na główną wyróżniającą ich
cechę wskazywali sposób wymowy, ze specyficznym zaśpiewem – „zaciąganiem”.
Uważali, że ekspatrianci ze Wschodu traktowali osiedlanie na Warmii jako stan
przejściowy. Zdaniem Edwarda Cyfusa, komunizm, którego doświadczyli przesiedleńcy z drugiej repatriacji, odcisnął swoje piętno miedzy innymi na podejściu do
własności – Kresowiacy często pola, łąki traktowali jako wspólną własność, co dla
miejscowych Warmiaków było zupełnie nie do przyjęcia80.
O ile z dystansem autochtoni podchodzili do osadników z Kurpiowszczyzny, czy
północnego Mazowsza, kojarząc ich przede wszystkim ze zjawiskiem szabrownictwa,
tak „Zabugowców” traktowano z większym zaufaniem. Początkowa niechęć do osób,
które przybyły z terenów Związku Sowieckiego ustępowała, a jednym z istotnych czynników spajających była konfesja. Pan Edward wspomina, że w kościele podczas pasterki, gdy organista zaintonował kolędę „Stille Nacht, heilige Nacht” Warmiacy śpiewali
ją po niemiecku, ale była grupa ekspatriantów, którzy śpiewali ją w języku polskim.
Praktyki religijne w ramach jednej parafii stały się mocnym spoiwem81.
79
80
81

Relacja Reginy Niechwiedowicz z dnia 25.08.2017.
Relacja Edwarda Cyfusa z dnia 31. 08. 2017.
Ibidem.
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Przesiedleńcy byli bardzo uczynni, pracowici, chętnie pomagali w gospodarstwach Warmiaków. Czasami zadziwiali sposobami pracy – dostrzegalne były
różnice cywilizacyjne, osadnicy potrafili żąć zboże sierpami (gdy w powojennym
gospodarstwie zabrakło kos byli podczas żniw nie do zastąpienia). Kresowiacy uczyli się nowych, łatwiejszych sposobów pracy. Dobre stosunki wynikały też
z charakteru przesiedleńców z Kresów. Edward Cyfus pamięta, że „oni się nie wywyższali”, stąd też nie było powodów do konfliktów. Bardzo rzadko nazwał ktoś
Warmiaka „Szwabem”82. Ekspatrianci mieli poczucie niższości, wschodni „zaśpiew”, przez który byli rozpoznawani często był powodem zażenowania. Wielu
przybyłych osadników starało się szybko nauczyć czystej polszczyzny.
Ludność Kresowa miała ogromny wpływ na obyczajowość – nowe elementy
wprowadzano do kultury codziennej. Warmiacy przed wojną nie znali zwyczaju
dzielenia się opłatkiem w czasie Wigilii, obce było im święcenie jajek i potraw w
okresie Wielkiej Nocy. Adopcja tych zwyczajów nastąpiła bardzo szybko83. Zaszły
zmiany w kuchni wschodniopruskiej – nie znano tutaj wcześniej bigosu, panierowanych kotletów, czy pierogów – te dania zostały wprowadzone przez osadników.
Kresowiacy przywieźli na Warmię własną kulturę muzyczną. Edward Cyfus wspomina z sentymentem i podziwem zwłaszcza śpiew kobiet, których głosy harmonizowały ze sobą, pomimo tego, że Kresowianki czasami widziały się po raz pierwszy.
Taki spontaniczny śpiew słyszał czasami podczas wesel. Podczas uroczystości weselnych grano na cymbałach – instrumencie w Prusach Wschodnich nie znanym.
Wprowadzano nowe tańce. Małżeństwa mieszane Warmiaków z Kresowiakami
zdarzały się jednak sporadycznie84. Częściej Warmiaczki wychodziły za mąż za
osadników z Kresów, zaś do małżeństw Kresowianek z Warmiakami właściwie nie
dochodziło85.
Barczewo w wyniku napływu przesiedleńców z Kresów zmieniało swoje
oblicze. Ludność napływowa z Wileńszczyzny szybko adoptowała się w nowych
warunkach. Integracji społecznej Barczewa służyła trauma wojenna, wspólna konfesja, swoiste poczucie „niższości” ekspatriantów, problemy codziennej egzystencji.
Zarówno ekspatrianci jak i Warmiacy odczuwali podobny dyskomfort „językowy”
– autochtonów nazywano „Szwabami”, zaś przybyłych z Wileńszczyzny „Ruskimi”
lub „Zabugowcami”. Ich wspólnym dążeniem była nauka czystej polszczyzny. Podobnie jak w innych miastach, do których przybywała ze wschodu grupa ludzi wyIbidem.
Francieszek Iwanowski wspominał zorganizowaną uroczystość „opłatkową” (1947 rok) w nowopowstałej barczewskiej świetlicy, która była nie znana wśród młodzieży, zob. F. Iwanowski, op. cit., ss. 642–643.
84
Na kwestię sporadycznych przypadków małżeństw mieszanych zwróciła uwagę Halina Murawska, zob.
H. Murawska, Udział ludności przesiedlonej z Kresów północno-wschodnich II Rzeczypospolitej w kulturze Warmii
i Mazur, w: Tożsamość kulturowa, ss. 135–136.
85
Relacja Edwarda Cyfusa z dnia 31. 08. 2017.
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kształconych, również w Barczewie odegrała ważną rolę w sferze rozwoju kultury,
oświaty, administracji.
Ekspatrianci z Wileńszczyzny zachowali w pamięci utraconą ojczyznę i żywili
nadzieję, że uda im się do niej powrócić. Stopniowo nadzieja na zmianę stosunków
politycznych słabła, a oni wrastali coraz mocniej w społeczność Barczewa. Pamięć
kresowych korzeni w wielu przypadkach jest pielęgnowana w następnych pokoleniach.
Maria Korybut-Marciniak, Von Vilniusregion nach Wartenburg. Bekannte und unbekannte Ausgebürgerte Grenzlands
Zusammenfassung
In diesem Artikel wird es gezeigt, welche Rolle im Leben von Nachkriegs-Wartenburg spielen die Ausgebürgerte aus Vilniusregion, außerdem geht es um Erfassung von den Welten, die sich im menschlichem Gedächtnis eingeschrieben haben: der verlassenen hinter östlicher Grenze, der gefundenen in ehemaligen Ostpreußen
und der neu geschaffenen in multikulturellen Mosaik Wartenburgs. Es wurden Personen porträtiert, die aus Ost
Grenzland neu angekommen sind, deren Wege nach Wartenburg, deren Lebensumstände in den ersten Nachkriegsjahren, deren alltags Probleme. Der Artikel beschreibt außerdem die Verhältnisse zwischen den Alteingesessenen (Autochthonen) und den Zugewanderten. Die Grundlage des Artikels bilden Berichte von den Einwohnern
Grenzlands – heutigen Einwohnern Wartenburgs; vereinzelte Dokumente, die in den Familien-Archiven erhalten
sind; aufgezeichnete Berichte der Verstorbenen und veröffentlichte biografische Monografien.
Übersetzt von Maria Korybut-Marciniak
Maria Korybut-Marciniak, From the region of Vilnius to Barczewo. Known and unknown expatriates
from Borderlands
Summary
The article’s goal is to show the role of expatriates from the region of Vilnius in post-war Barczewo and
also to capture the worlds saved in human memory – the one that was left behind the eastern border of Poland, the
one in former East Prussia and also one that was created in Barczewo’s multicultural mosaic. In the article there
are presented the characteristics of people who came from these eastern borderlands. There is also shown the relationship between the indigenous population and the migrant population. The basis of the article is the relations
of the Kresowiak family - today’s inhabitants of Barczewo. A few preserved in family archival documents, written
relations of people already dead, as well as published biographical studies.
Translated by Maria Korybut-Marciniak
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Wstęp
Jeszcze w trakcie działań wojennych sytuacja prawna ziem zachodnich i
północnych – które miały zostać włączone w granice państwa polskiego – została
przejściowo uregulowana uchwałą Rządu Tymczasowego RP z 14 marca 1945 roku
o podziale tych obszarów, określanych mianem Ziem Odzyskanych, na cztery okręgi
administracyjne, zarządzane przez pełnomocników okręgowych1.
W Okręgu IV – Prusy Wschodnie, nazywanym także Mazurskim2, pierw1
Poza Mazurskim na obszarze Ziem Odzyskanych utworzono jeszcze trzy inne okręgi: I – Śląsk Opolski, II – Śląsk Dolny, III – Pomorze Zachodnie. Okręgi zostały podzielone na obwody, zarządzane przez pełnomocników obwodowych. Do podstawowych zadań pełnomocników należało m.in. organizowanie i nadzorowanie
„władz zespolonych na obszarze swojego okręgu” oraz „przygotowanie terenu do przyjęcia osadnictwa polskiego”
.Pełnomocnikiem Generalnym dla Ziem Odzyskanych został mianowany 11 IV 1945 roku płk Edward Ochab (od
7 IV 1945 roku. minister administracji publicznej). 28 VI 1945 roku zastąpił go na tym stanowisku dr Władysław
Kiernik. Szerzej na ten temat: T. Marczak, Granica zachodnia w polskiej polityce zagranicznej w latach 1944 -1950,
Acta Universitatis Wratislaviensis, Historia CXXIII, Wrocław 1995, nr 1789, ss.78–85.
2
Początkowo Okręg Mazurski liczył 27 powiatów o łącznej powierzchni około 27 000 km². Były to następujące powiaty: bartoszycki, biskupiecki (reszelski), braniewski, darkiejmski, elbląski, ełcki, gierdawski, giżycki,
gołdapski, iławecki, kętrzyński, kwidzyński, lidzbarski, malborski, morąski, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, ostródzki, pasłęcki, piski, suski, świętomiejski, szczycieński, sztumski i węgorzewski – por. E. Kierejczyk, Województwo olsztyńskie w latach 1945–1949. Kształtowanie się administracji ogólnej, rad narodowych i samorządu
terytorialnego, Olsztyn 1980, ss. 42–43. Pierwotny kształt terytorialny Okręgu Mazurskiego uległ zmianie 7 VII
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szym pełnomocnikiem został mianowany kpt. Jerzy Sztachelski3. Już 30 marca 1945
roku. zastąpił go na tym stanowisku ppłk Jakub Prawin4. Tego samego dnia Prawin
przybył na czele grupy operacyjnej do Olsztyna, gdzie ustanowiono siedzibę Urzędu Pełnomocnika Rządu RP5.
W Okręgu Mazurskim, takiej bowiem nazwy używano powszechnie, znalazły się początkowo dwa miasta posiadające status wydzielonych z obszaru powia1945 roku. Wtedy to, uchwałą Rady Ministrów, wyłączono z Okręgu Mazurskiego siedem powiatów: ełcki, gołdapski i olecki – wcielono do województwa białostockiego, a elbląski, kwidzyński, malborski i sztumski – do
województwa gdańskiego – por. Uchwała Rady Ministrów z 7 VII 1945 roku, w sprawie wyłączenia z okręgów:
Pomorze Zachodnie, Mazurskiego (Prusy Wschodnie) i Śląsk Dolny niektórych powiatów i przyznania na terenie
tychże powiatów wojewodom; gdańskiemu, białostockiemu, pomorskiemu i poznańskiemu uprawnień pełnomocników okręgowych Rządu RP – Monitor Polski, 1945, nr 29, poz.77.
3
Jerzy Sztachelski (ur. 17 I 1911 roku w Pułtusku – zm. 17 XII 1975 roku. w Warszawie), dr medycyny, kpt.
Wojska Polskiego. W czasie wojny lekarz w Armii Czerwonej (1941–1943) i oficer Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR
(1943–1944) oraz sekretarz generalny Zarządu Głównego Związku Patriotów Polskich (luty–sierpień 1944).Członek Polskiej Partii Robotniczej (od 1945 roku) i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (od 15 XII 1948 roku).
28 VII 1944 roku mianowany pełnomocnikiem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (dalej: PKWN) na
województwo białostockie. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku (26 VIII – 21 X 1944)
i wojewoda białostocki (4 I – 28 III 1945), od 14 do 28 III 1945 roku pełnomocnik Rządu Tymczasowego RP na Okręg
Mazurski. Minister aprowizacji i handlu (30 III 1945 – 5 II 1947), poseł do Krajowej Rady Narodowej (dalej: KRN
– wrzesień 1944–luty 1947) i na Sejm Ustawodawczy (1947–1952) – por. T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944–1991.
Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 430 (biogram).
4
Jakub Prawin (ur. 18 IV 1901 roku w Tarnowie – zm. 7 VII 1957 roku. w Warszawie), wykształcenie wyższe, dr nauk ekonomicznych, gen. brygady WP. Członek Komunistycznej Partii Polski (od 1931 roku)
i Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) – od 1941 roku. W czasie II wojny światowej żołnierz
Armii Czerwonej (1941–1943) i zastępca dowódcy I Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki do spraw polityczno-oświatowych (lipiec 1943 – wrzesień 1944). Ciężko ranny pod Warszawą we wrześniu 1944 roku. Po rekonwalescencji, oddelegowany do służby państwowej w resorcie skarbu, a następnie w ministerstwie komunikacji (1944–
1945). Pełnomocnik Rządu Tymczasowego RP przy dowództwie 2 Frontu Białoruskiego (od 26 II 1945 roku)
i dowództwie 3 Frontu Białoruskiego (od 23 III 1945 roku). Od 30 III do 15 XII 1945 roku Pełnomocnik Rządu
Tymczasowego RP na Okręg Mazurski. Po awansie na stopień gen. brygady, powołany w listopadzie 1945 roku
na stanowisko szefa Polskiej Misji Wojskowej przy Sojuszniczej Radzie Kontroli w Berlinie. Od lipca 1950 roku
wiceprezes Narodowego Banku Polskiego – por. A. Kunert, Jakub Prawin, w: Polski słownik biograficzny, t. 28/2,
z. 117, Wrocław-Warszawa-Kraków 1985, ss. 362–363; B. Łukaszewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe na Warmii
i Mazurach w latach 1945–1947, Olsztyn 1991, s. 10; T.T. Majer, Pełnomocnik Rządu RP na Okręg Mazurski – budowa aparatu państwowego, Studia Prawnoustrojowe, 2012, t.18, ss. 103–119.
5
Organizację i zasady funkcjonowania aparatu administracji państwowej i samorządowej w latach
1944–1950 określały następujące podstawowe akty prawne: dekret PKWN z 21 VIII 1944 roku o trybie powoływania władz administracji ogólnej I i II instancji (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – dalej: DzU, 1944, nr 2,
poz. 8. Obowiązywał od 22 VIII 1944 roku – uchylony 13 IV 1950 roku; ustawa KRN z 11 IX 1944 roku o organizacji i zakresie działania rad narodowych (DzU, 1944, nr 5, poz. 22). Obowiązywała od 20 IX 1944 r. – uchylona
faktycznie 20 III 1950 r. Na podstawie nowelizacji ustawy z 3 I 1946 roku (DzU, 1946, nr 3, poz. 19), pozycja
rad narodowych uległa jeszcze dodatkowemu umocnieniu, jako organów planowania całokształtu działalności
publicznej w terenie, a także wyposażonych w uprawnienia do sprawowania kontroli nad rządowymi i samorządowymi organami wykonawczymi; dekret PKWN z 23 XI 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu
terytorialnego (DzU, 1944, nr 14, poz. 74). Obowiązywał od 11 XII 1944 roku – uchylony 13 IV 1950 roku. Treść
dekretu opracowano – z pewnymi wyłączeniami – na podstawie przepisów ustawy z 23 III 1933 roku o częściowej
zmianie ustroju samorządu terytorialnego (DzU, 1933, nr 35, poz. 294 – tekst jednolity: DzU, 1936, nr 80, poz. 555).
Postanowienia dekretu nie obejmowały miast stołecznych Łodzi i Warszawy.
Regulacje prawne dotyczące starostów i wojewodów oparto w sierpniowym dekrecie PKWN – niemal
w całości – o postanowienia rozporządzenia Prezydenta RP z 19 I 1928 roku o organizacji i zakresie działania
władz administracji ogólnej (DzU, 1928, nr 11, poz. 86). Istotną zmianą w stosunku do przepisów z okresu II RP,
było ich podporządkowanie kontroli rad narodowych.
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towych związków samorządowych. Były to Elbląg i Olsztyn, a ich prezydenci lub
wiceprezydenci mieli sprawować równocześnie funkcje starostów grodzkich6.
W Olsztynie prezydent miasta Bronisław Latosiński7 powierzył w kwietniu
1945 roku tymczasowe pełnienie obowiązków starosty grodzkiego, powołanemu
przez siebie wiceprezydentowi8.
12 lipca 1945 roku Pełnomocnik Rządu RP na Okręg Mazurski wystąpił formalnie do ministerstwa administracji publicznej o zgodę na uznanie jego decyzji
o utworzeniu w Olsztynie starostwa grodzkiego, niezależnie od braku wymaganej
6
Oba miasta nie spełniały jednak podstawowego warunku dotyczącego stanu zaludnienia, które w razie
tworzenia starostw grodzkich – zgodnie z art. 73 rozporządzenia prezydenta RP z 19 I 1928 roku o organizacji
i zakresie działania administracji ogólnej – według ostatniego spisu ludności musiały liczyć nie mniej niż 75 000
mieszkańców. Niezależnie od tego, poszczególni pełnomocnicy okręgowi na ziemiach zachodnich i północnych
oraz wojewodowie na obszarze dawnych ziem polskich – swobodnie interpretując obowiązujące wówczas przepisy
o miastach wydzielonych – przyznawali prezydentom takie uprawnienia. W przypadku Elbląga – po jego włączeniu do województwa gdańskiego – zarządzeniem wojewody gdańskiego z 31 VII 1945 roku, prezydent miasta
otrzymał uprawnienia przedstawiciela powiatowej administracji ogólnej. Decyzja ta zresztą, ze względu na wolny napływ ludności osadniczej, została szybko anulowana. Elbląg utracił ostatecznie status powiatu grodzkiego
w maju 1946 roku, a kompetencje z tym związane, przejął od prezydenta miasta starosta powiatu elbląskiego – por.
Z. Chmielewski, Kancelaria miejska na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945–1950, cz.1, Szczecin 1982,
ss. 53–54.
7
Bronisław Latosiński (ur. 14 VI 1898 roku w Warszawie – zm. 11 X 1978 roku w Warszawie), wykształcenie wyższe handlowe, z zawodu urzędnik, kpt. Wojska Polskiego. W latach 1918–1921 służył ochotniczo w szeregach 36 pułku piechoty Legii Akademickiej na Ukrainie i w wojnie polsko-radzieckiej. Absolwent
Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, pracował jako kierownik referatu w Urzędzie Komisarza Rządu miasta
stołecznego Warszawy (1926–1933 lub 1935), a następnie został delegatem starostw grodzkich przy Zarządzie
Miejskim m. st. Warszawy do spraw poruczonych samorządowi miejskiemu przez administrację państwową (1933
lub 1935–1939). Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, walczył w obronie Modlina. Okres okupacji spędził
w Warszawie, a po upadku powstania warszawskiego przedostał się wraz z rodziną do Siemiatycz. Po powrocie
do stolicy pracował jako urzędnik w ministerstwie administracji publicznej (od 1 II 1945 roku). 29 III 1945 roku
został skierowany przez ministerstwo administracji publicznej – na własną prośbę – do Okręgu Mazurskiego i wyjechał z Warszawy w składzie grupy operacyjnej, kierowanej przez płk J. Prawina. Do Olsztyna przybył 30 III 1945
roku. 3 XI 1945 roku Latosiński zwrócił się do Urzędu Pełnomocnika Rządu RP, z prośbą o udzielenie miesięcznego urlopu, z uwagi na „wyczerpanie pracą” i potrzebę „dłuższego wypoczynku”. W odpowiedzi Pełnomocnik
Rządu RP, decyzją z 5 XI 1945 roku, udzielił mu urlopu, z jednoczesnym poleceniem przekazania obowiązków
prezydenta Tadeuszowi Pałuckiemu. Po wykorzystanym urlopie, nie powrócił już na stanowisko prezydenta miasta Olsztyna. Zwolniony, na własną prośbę, decyzją Pełnomocnika Rządu RP z 26 XI 1945 roku. W lipcu 1946 roku
opuścił Olsztyn. Członek PPR (od stycznia 1944 roku), II sekretarz (18–24 IV 1945 roku) i członek egzekutywy
Komitetu Wojewódzkiego PPR w Olsztynie (24 IV – ? 13 VIII 1945 roku) – por. Z. Chmielewski, Kancelaria miejska na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945–1950, cz. 1, Szczecin 1982, ss. 81–94.
8
Jednym z wiceprezydentów Olsztyna został Jan Trzópek (ur. 21 VIII 1890 roku w Gruszowie, pow.
limanowski – zm. 29 VII 1965 roku w Olsztynie) – wykształcenie wyższe prawnicze, adwokat. Przybył do miasta
prawdopodobnie 14 lub 15 IV 1945 roku, jako członek grupy operacyjnej ministerstwa administracji publicznej.
Pierwszy wiceprezydent miasta Olsztyna (kwiecień 1945 – 20 I 1946). Od 7 IX 1945 do 20 I 1946 roku kierował,
z upoważnienia Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski, agendami starostwa grodzkiego w Olsztynie. Członek Stronnictwa Ludowego i Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Radny Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie (1946–1950) i Olsztyńskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie (1947–1949) – por. np. K. Gełdon,
Radni Olsztyńskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej z lat 1945–1950. Materiały biograficzne, Komunikaty Mazursko
Warmińskie (dalej: KMW), 2003, nr 3 (241), s. 350. Należy także zwrócić uwagę, że zachowane sprawozdanie
z działalności Starostwa Grodzkiego w Olsztynie, sporządzone w styczniu 1946 roku, obejmuje okres od 10 IV
do 31 XII 1945 roku, czyli od początku jego funkcjonowania – por. APO, Zarząd Miejski w Olsztynie 1945–1950
[1958], (dalej: ZMO), sygn. 411/4, kk.111–112.
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liczby ludności. Sytuacja uległa komplikacji – głównie w związku z trudnościami
w ustaleniu właściwego podziału dotacji finansowych na potrzeby miasta – po powołaniu, decyzją Prawina z 20 sierpnia 1945 roku, Tymczasowego Zarządu Miejskiego w Olsztynie. Na jej podstawie prezydent miasta otrzymał wówczas „funkcję
starosty grodzkiego”9.
W wydanym 7 września 1945 roku przez Pełnomocnika Rządu RP zarządzeniu polustracyjnym dla prezydenta miasta Olsztyna, zostały określone regulacje
dotyczące struktury, zakresu działania i podziału czynności Zarządu Miejskiego.
Tym samym do kompetencji starostwa grodzkiego, jako wydziału administracyjnego Zarządu Miejskiego, należały zarówno czynności z zakresu poruczonego (państwowego) oraz ewidencja ludności, nadzór sanitarny i administracja
placówkami zdrowia publicznego, sprawy przemysłu miejskiego, urząd stanu cywilnego i miejska straż porządkowa10. Kierowanie agendami starostwa grodzkiego
powierzono I wiceprezydentowi miasta11.
Ten stan rzeczy nie uległ również zasadniczym zmianom po utworzeniu województwa olsztyńskiego12 i przetrwał aż do 1950 roku. Wówczas to na mocy ustawy
z 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej dokonano faktycznej likwidacji podziału na administrację ogólną i samorządową. Ustawa,
m.in. znosiła stanowiska wojewodów, starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz – odpowiednio – ich zastępców. Na wszystkich szczeblach struktury administracyjnej, role te pełnili odtąd przewodniczący prezydiów rad narodowych.
Zniesieniu uległy tym samym urzędy wojewódzkie i starostwa, wydziały wojewódzkie i powiatowe oraz zarządy gminne i miejskie. Zakres ich dotychczasowych
uprawnień przejęły w pełni prezydia, jako kolegialne organy wykonawcze i zarządzające rad narodowych13.
9
Por. T. Baryła, Dokumenty do dziejów Zarządu Miejskiego Olsztyna w 1945 r., w: Olsztyn w dokumentach. Wybór źródeł do historii miasta 1353–1949, pod red. nauk. D. Bogdan, Olsztyn 2015, s. 111; Okręg Mazurski
w raportach Jakuba Prawina. Wybór dokumentów. 1945 rok. Przygotował do druku T. Baryła, Olsztyn 1996, s. 153,
przypis nr 4 (dok. nr 36).
10
Por. E. Kierejczyk, op. cit., ss. 83–84.
11
APO, ZMO, sygn.411/ 25, kk. 52–62. Por. Dokumenty do dziejów miasta, ss. 151–158 (pełny tekst zarządzenia). Fakt powierzenia wiceprezydentowi Trzópkowi pełnienia obowiązków starosty grodzkiego, potwierdzają
także niepublikowane wspomnienia pierwszego powojennego prezydenta Olsztyna – zob. Muzeum Warmii i Mazur
w Olsztynie, Dział Historii, sygn. DH 4445 OMO. B. Latosiński, Garść wspomnień z czasów pionierskich w m. Olsztynie w latach 1945–1946, Warszawa listopad 1975, s. 6; ibidem, sygn. DH 4446 OMO. B. Latosiński, Wspomnienia
z działalności Zarządu Miejskiego m. Olsztyna z okresu pionierskiego 1945–1946, Warszawa 12 IX 1977, ss. 4, 8.
12
Utworzone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 29 V 1946 roku województwo olsztyńskie
składało się z 18 powiatów o łącznej powierzchni 18 832 km². Były to powiaty: bartoszycki, braniewski, giżycki, iławecki, kętrzyński, lidzbarski, morąski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, ostródzki, pasłęcki, piski, reszelski, suski,
szczycieński, węgorzewski i Olsztyn – powiat grodzki (miejski) – por. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie
tymczasowego podziału administracyjnego Ziem Odzyskanych (DzU, 1946, nr 28, poz. 177 – utworzenie województw: olsztyńskiego, szczecińskiego i wrocławskiego – obowiązywało od 28 VI 1946 roku.); E. Kierejczyk, op.
cit, s. 45; Okręg Mazurski, s. XIII.
13
Dz U, 1950, nr 14, poz. 130 (obowiązywała od 13 IV 1950 roku. – uchylona 29 I 1958 roku).
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W ostatnim dniu października 1947 roku Marian Palamarczyk14 naczelnik
wydziału inspekcji Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wystosował pismo okólne
do wszystkich starostów powiatów ziemskich i prezydenta miasta Olsztyna, jako
starosty powiatu grodzkiego. W piśmie znalazło się zobowiązanie do dostarczenia
przez nich – w terminie do 1 grudnia 1947 roku – zestawień o charakterze opisowo-statystycznym, dotyczących każdej z podległych im jednostek administracyjnych, według załączonego wzoru formularza15.
Przedmiotem zainteresowania wydziału inspekcji było pozyskanie zbiorczego opracowania z zakresu szeroko rozumianych ekonomiczno-społecznych
warunków funkcjonowania powiatów. Wśród wymienionych w formularzu zestawienia znalazły się następujące ogólne działy tematyczne, podzielone wewnętrznie na szczegółowe podrozdziały: położenie ogólne, obszar ziemi, ludność (płeć,
narodowość, wiek, wyznanie, zatrudnienie), zniszczenia wojenne i odbudowa,
stan przemysłu i handlu, zagadnienia rolne, zagadnienia zdrowia ludności, opieka
społeczna, oświata, kultura i sztuka, sprawy wyznaniowe, komunikacja, hydrologia
i meteorologia, bezpieczeństwo publiczne, administracja i jej struktury oraz budżety i stan majątkowy poszczególnych związków samorządowych i samorządów
terytorialnych16.
Już nawet pobieżna analiza tych obszernych dokumentów wskazuje na wi14
Marian Józef Palamarczyk (ur. 8 XII 1912 roku we Lwowie), wykształcenie wyższe humanistyczne, dr,
z zawodu urzędnik. W 1932 roku ukończył gimnazjum typu humanistycznego w Leszniowie koło Brodów. Służbę wojskową odbył w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Tarnopolu (1935–1936). Absolwent Wydziału
Humanistycznego (mgr filozofii) w 1937 roku oraz Studium Dyplomatycznego Wydziału Prawa Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie w 1938 roku. Praktykant i referendarz oddziału organizacyjnego Wydziału Ogólnego Urzędu Wojewódzkiego Nowogródzkiego (1938–1939). Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, ranny
w bitwie pod Starym Samborem (11 IX 1939 roku). Granicę polsko-węgierską przekroczył 20 IX 1939 roku, gdzie
został internowany. W 1940 roku władze węgierskie skazały go na półtora roku więzienia, na polecenie gestapo,
za prowadzenie pracy oświatowej i społecznej wśród internowanych. Powtórnie aresztowany 20 III 1944 roku,
zbiegł z transportu do obozu koncentracyjnego w Mauthausen. Po wejściu Armii Czerwonej na Węgry pracował
w Polskim Komitecie Repatriacyjnym (luty –15 VIII 1945 roku). Do kraju powrócił 20 VIII 1945 roku. Skierowany
27 VIII 1945 roku, przez ministerstwo administracji publicznej do Olsztyna. Inspektor (10 IX 1945 – 28 II 1946)
oraz pełniący obowiązki naczelnika (1 III – 30 IV 1946 roku) i naczelnik wydziału inspekcji starostw Urzędu
Pełnomocnika Rządu RP i Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (1 V 1946 – 30 XI 1947). Radny Miejskiej Rady
Narodowej w Olsztynie (od 20 I 1946 roku), jeden z założycieli i wykładowców Studium Prawno-Administracyjnego w Olsztynie, będącego filią Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (od 26 X 1946 roku). Członek PPR
(od marca 1946 roku). Od 1 XII 1947 roku, przeniesiony służbowo na stanowisko wicedyrektora Departamentu
Inspekcji MZO – por. Zbiory Specjalne Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie,
sygn. R-18, Wspomnienia dr. Mariana Palamarczyka z lat 1945–1948, Warszawa listopad 1965.
15
APO, Urząd Wojewódzki w Olsztynie 1946–1950 (dalej: UW), sygn. 391/147, k. 1. Pismo M. Palamarczyka do starostów powiatowych i prezydenta miasta Olsztyna w sprawie „dostarczenia danych dotyczących
powiatów” z 31 X 1947. W teczce opatrzonej nazwą: „Opis powiatów województwa olsztyńskiego. Wykaz naczelników i kierowników urzędów wojewódzkich i starostw 1947–1948”, zachowały się statystyczne opisy wszystkich
powiatów ówczesnego województwa olsztyńskiego według stanu z grudnia 1947 roku
16
Ibidem, kk. 12–21. Załącznik – Opis powiatu województwa olsztyńskiego (wzór).
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doczne niedostatki w należytym ich opracowaniu. W opisach poszczególnych
starostw, w tym i miasta Olsztyna, brakuje niektórych danych z różnych dziedzin
objętych zakresem opisu lub też zawierają one informacje niepełne. Głównej przyczyny tego stanu rzeczy należy upatrywać przede wszystkim w narzuconym przez
władze wojewódzkie, niezwykle krótkim, zaledwie miesięcznym terminie ich wykonania17. Dodatkowo, abstrahując od nałożonego ograniczenia czasowego, nakreślony tam obraz potwierdza również niedwuznacznie niezmiernie zróżnicowany
poziom przygotowania fachowego terenowego aparatu urzędniczego w urzędach
administracji ogólnej I instancji na obszarze województwa olsztyńskiego, w pierwszych latach powojennych.
Wymienione zastrzeżenia nie mają jednak zasadniczego wpływu na ogólną
wysoką ocenę wartości historycznej tych archiwaliów oraz ich przydatności w badaniach życia gospodarczo-społecznego życia społecznego regionu, określanego
potocznie mianem Warmii i Mazur, po 1945 roku.
Opisy zostały sporządzone niewątpliwie na potrzeby planowania czynności
wydziału inspekcji UW w zakresie kontroli poszczególnych jednostek administracyjnych szczebla powiatowego, ale także jako istotny sprawozdawczy materiał statystyczny w pracach Ministerstwa Ziem Odzyskanych18.
W przypadku zarówno miasta Olsztyna, jak i powiatów ziemskich, miesięczne sprawozdania sytuacyjne były sporządzane dla Urzędu Pełnomocnika Rządu
RP na Okręg Mazurski, niemal równolegle z tworzeniem terenowych struktur administracji ogólnej i samorządowej19. Od wiosny 1945 roku dokonywano również
17
Wydział Inspekcji UW w Olsztynie zdawał sobie sprawę z krótkiego terminu i stopnia trudności realizacji nałożonego zadania. W piśmie do starostów Palamarczyk zalecał, m.in.: „By uniknąć przeciążeń maszyn,
formularz należy wypełnić odręcznie pismem czytelnym. O ile na opracowanie pewnych odpowiedzi zabraknie
miejsca, [należy] dołączyć odpowiednio oznaczone i numerowane kartki, oznaczając w odnośnym punkcie formularza nr załącznika” – ibidem, k. 1.
18
Dodatkowo, dla ziem zachodnich i północnych podstawowym aktem prawnym – sankcjonującym odrębność tych terenów „na okres przejściowy, dopóki wymagać tego będą potrzeby nadzwyczajne” – był dekret
Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej z 13 XI 1945 roku o zarządzie Ziem Odzyskanych (DzU, 1945, nr 51,
poz. 295 – obowiązywał od 27 XI 1945 roku) Na jego mocy utworzono ministerstwo Ziem Odzyskanych z Władysławem Gomułką, wicepremierem rządu, na czele. Ministerstwo Ziem Odzyskanych uzyskało wyłączne uprawnienia, m.in. w kwestii koordynacji i nadzoru nad administracją ziem zachodnich i północnych, w podobnym
zakresie, jaki na pozostałym obszarze państwa posiadał minister administracji publicznej.
Zgodnie z treścią dekretu, wojewodów powoływała i odwoływała Rada Ministrów na wniosek ministra
Ziem Odzyskanych. Analogicznie, starostów powoływał i odwoływał minister Ziem Odzyskanych na wniosek wojewody. Wojewodowie i starostowie, wcześniej jako pełnomocnicy okręgowi i obwodowi, sprawowali „zwierzchnie kierownictwo nad wszystkimi działami zarządu państwowego”, wynikające z zakresu kompetencji ministra
Ziem Odzyskanych.
Ustawa z 11 I 1949 roku o scaleniu zarządu Ziem Odzyskanych z ogólną administracją państwową (DzU,
1949, nr 4, poz. 22) znosiła ministerstwo Ziem Odzyskanych. Jego uprawnienia dotyczące tego obszaru zostały
przekazane ministerstwu administracji publicznej.
19
Pierwsze zachowane miesięczne sprawozdanie sytuacyjne Zarządu Miejskiego miasta Olsztyna do
Urzędu Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski zostało opracowane za miesiąc czerwiec 1945 roku – zob.
APO, ZMO, sygn. 411/46, kk. 250–259. Por też: ibidem: sygn. 411/55; sygn. 411/56; sygn. 411/57 (m.in. zawierają
sprawozdania sytuacyjne Zarządu Miejskiego miasta Olsztyna z lat 1945–1947). Sprawozdanie Zarządu Miejskie-
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wielu doraźnych inspekcji w różnych powiatach Okręgu Mazurskiego i w mieście
Olsztynie, przeprowadzanych zarówno przez delegatów ministerstwa administracji publicznej, jak i inspektorów wydziału samorządowego Urzędu Pełnomocnika
Rządu RP na Okręg Mazurski. Ich podstawowym celem było zebranie informacji
na temat infrastruktury społecznej i gospodarczej oraz ruchu ludności, przydatnych w szeroko rozumianym procesie budowy podstaw państwowości polskiej na
ziemiach zachodnich i północnych20.
W tym znaczeniu opis Olsztyna – najobszerniejsze spośród wytworzonych
w latach 1945–1947, zachowanych opracowań statystycznych poświęconych miastu – stanowi przykład rozbudowanej treściowo kontynuacji praktyki tworzenia
dokumentacji studyjnej na potrzeby kreowania państwowej polityki gospodarczo-społecznej, poprzez pryzmat mocno ograniczonego w swej niezależnej działalności samorządu miejskiego.
Z punktu widzenia współczesnego odbiorcy, zdecydowanie ważniejsza powinna być jednak analiza i weryfikacja zgromadzonych tam danych, ukazujących
rzeczywisty stan miasta i warunki życia jego mieszkańców sprzed siedmiu dziesięcioleci. Wychodząc z tego założenia, pozostaję w przeświadczeniu, że opis stanowi
wartościowe źródło do badań nad powojennymi dziejami stolicy Warmii i Mazur.
Dokument pochodzi z zespołu aktowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w latach 1946–1950, przechowywanego w zasobach Archiwum Państwowego
w Olsztynie. Został on zachowany w postaci oryginalnego maszynopisu, z pieczęciami wydziału administracyjnego Zarządu Miejskiego miasta Olsztyna i Tadeusza
Pałuckiego21 prezydenta miasta Olsztyna oraz jego własnoręcznym podpisem.
go miasta Olsztyna za miesiąc lipiec 1945 roku., opublikował Tadeusz Baryła – zob. Dokumenty do dziejów, ss.
119–124 (pełny tekst). Szerzej na temat organizacji i zakresu kompetencji wydziału inspekcji starostw Urzędu
Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski, przemianowanego w 1947 roku na wydział inspekcji Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – por. E. Kierejczyk, op. cit., ss. 71–76; M. Płotek, Trudne początki. Okręg Mazurski w latach
1945–1946, Dąbrówno 2011, ss. 27–28; F. Sokołowski, Z badań nad administracją Okręgu Mazurskiego 1945–1946,
KMW, 1974, nr 3(125), s. 296.
Warto również dodać, że Zarząd Miejski miasta Olsztyna przygotowywał także, w latach 1945–1946,
miesięczne sprawozdania sytuacyjne do Biura Prezydialnego Krajowej Rady Narodowej. W zasobach Archiwum
Państwowego w Olsztynie zachowały się kopie sprawozdań za miesiące październik, listopad i grudzień 1945 roku
– zob. APO, ZMO, sygn. 411/54, kk. 2–4, 8–11, 20–22.
20
Por. np. R. Syrwid, Protokół inspekcji powiatu olsztyńskiego w 1945 roku, KMW, 2006, nr 3(253),
ss. 387–425; Sprawozdanie Mariana Mirskiego, członka komisji powołanej przez Pełnomocnika Rządu, z lustracji
22 miejscowości powiatu olsztyńskiego, przeprowadzonej 16 i 17 kwietnia, z 18 IV 1945, w: Warmiacy i Mazurzy
w PRL. Wybór dokumentów. Rok 1945. Przygotował do druku Tadeusz Baryła, Olsztyn 1994, ss. 20–25 (dokument
nr 10); Sprawozdanie naczelnika wydziału administracji ziem odzyskanych departamentu samorządu Ministerstwa
Administracji Publicznej, Henryka Bogatkowskiego, z pobytu w Okręgu Mazurskim, w dniach 5 i 6 lipca, po 6 VII
1945, w: Okręg Mazurski, ss. 88–95.
21
Tadeusz Pałucki (ur. 12 VIII 1903 roku w Wiskitkach, pow. żyrardowski – zm. 12 IV 1968 roku
w Gdańsku), wykształcenie niepełne średnie, z zawodu urzędnik. Etatowy pracownik Zarządu Głównego Związku
Zawodowego Pracowników Miejskich miasta stołecznego Warszawy (1928–1930) oraz inspektor kontroli i nadzoru organizacji ubezpieczeń społecznych w Kasie Chorych miasta stołecznego Warszawy, przemianowanej –
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Prezentowany materiał został zaopatrzony w nagłówek i legendę. W nagłówku zamieszczono datę (rok, miesiąc, dzień) i miejsce wystawienia oraz informację
o rodzaju źródła, jego wystawcy i odbiorcy. Legenda zawiera dane o miejscu przechowywania tekstu (archiwum, zespół aktowy, sygnatura, karty), a także określenie
jego strony formalnej.
Publikowany dokument archiwalny opracowano z założeniem utrzymania
jego pierwotnego charakteru, przy jednoczesnym dążeniu do poprawy czytelności
i jasności samego przekazu.
Podstawową ingerencją wydawcy było wprowadzenie do tekstu numeracji
rzymskiej dla dwudziestu jeden tematycznych działów, wyodrębnionych w opisie
miasta. Pozwoliło to, bez burzenia oryginalnej konstrukcji i układu, uporządkować
i uprościć formę statystycznego zapisu, ułatwiając tym samym jego należyty odbiór.
Konieczne zabiegi modernizacyjne, dotyczące pisowni, składni oraz niedoskonałości językowych, sygnalizowano w tekście w nawiasach kwadratowych
i przypisach tekstowych oznaczonych numeracją alfabetyczną. Podobną zasadę
przyjęto w przypadku występujących w dokumencie skrótów, rozwiązywanych
w miejscu ich pierwszego wystąpienia. Ujednolicono także, bez zaznaczania, układ
akapitów oraz uporządkowano interpunkcję źródła wedle współczesnych zasad.
W przypisach rzeczowych, z numeracją cyfrową, zawarto szereg informacji uzupełniających i wyjaśniających, a dotyczących występujących w tekście różnorodnych danych z szeroko rozumianej problematyki funkcjonowania miasta.
Dotyczy to również not biograficznych prezydenta miasta T. Pałuckiego, M. Palamarczyka i członków prezydium MRN w Olsztynie, opracowanych na podstawie kart osobowych z zespołu aktowego Zarządu Miejskiego w Olsztynie w latach
1945–1950 oraz akt personalnych z zasobu Archiwum Zakładowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

w 1935 roku – w Ubezpieczalnię Społeczną w Warszawie (1930–1944). W okresie okupacji niemieckiej, mieszkając w Warszawie, działał również w konspiracji jako członek Korpusu Bezpieczeństwa. Po upadku powstania
warszawskiego był urzędnikiem Ubezpieczalni Społecznej w Żyrardowie (październik 1944 – styczeń 1945). Do
Olsztyna przybył na czele grupy operacyjnej Zarządu Centralnego Państwowego Urzędu Repatriacyjnego 2 IV
1945 roku. Pierwszy naczelnik Oddziału i Okręgu PUR w Olsztynie (7 IV – 5 XI 1945 roku). 5 XI 1945 roku Pełnomocnik Rządu RP na Okręg Mazurski płk. J. Prawin, powierzył Pałuckiemu pełnienie obowiązków prezydenta
miasta Olsztyna (formalna nominacja została wystawiona 20 XI 1945 roku) Odwołany ze stanowiska – po złożonej
rezygnacji – uchwałą MRN w Olsztynie z 29 XI 1948 roku. Członek Polskiej Partii Socjalistycznej w okresie międzywojennym (1926–1930) i po 1945 roku. Członek Wojewódzkiego Komitetu PPS w Olsztynie (5 X 1945 – 15 IX
1947) i I wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej PPS w Olsztynie (15 IX 1947 – ?29 XI 1948). Członek PZPR (od
15 XII 1948 roku). Po odwołaniu, skierowany przez Komitet Centralny PZPR do Sopotu, gdzie pełnił obowiązki
wiceprezydenta miasta (styczeń 1949 – czerwiec 1950).
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ŹRÓDŁO
1947 grudzień 3, Olsztyn – Pismo Tadeusza Pałuckiego prezydenta miasta
Olsztyna do wydziału inspekcji Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Załącznik
– Opis miasta Olsztyna.
Archiwum Państwowe w Olsztynie, Urząd Wojewódzki w Olsztynie 1946–1950. Wydział Inspekcji. Opis powiatów województwa olsztyńskiego. Wykaz naczelników i kierowników urzędów wojewódzkich i starostw 1947–1948, sygn. 391/147, kk. 252-267,
maszynopis –oryginał, z pieczęciami i podpisem Tadeusza Pałuckiego.
Zarząd Miejski m. Olsztyna 		
Olsztyn, dn. 3 grudnia 1947 r.
Wydział Administracyjny
Pieczęć
II Og. Adm. 4 – 2/47
Określenie sprawy: Opis miasta
Załączników: 8a.
						Do
						Urzędu Wojewódzkiego
						Wydział Inspekcji
						w Olsztynie
Na polecenie z dn. 31 października 1947 r. Nr T 2 – 106/47, przedstawiam
w załączeniu opis miasta Olsztyna.

Załącznik

Prezydent
m. Olsztyna
T. Pałucki
Pieczęć i podpisb

Opis miasta Olsztyna
I. Położenie ogólne
Obwód terenu miasta wynosi około 27 km, długość terenu około 7 km, szerokość około 5 km.
a
Brak załączników. Były to prawdopodobnie sprawozdania poszczególnych wydziałów Zarządu Miejskiego
miasta Olsztyna, stanowiące podstawę opracowania niniejszego opisu.
b
W lewym górnym rogu pierwszej strony dokumentu pieczęć: „Pismo wpłynęło do Wydziału Inspekcji dnia
4 XII 1947 roku (data wpisana odręcznie) za Ldz. 21/106/47” (numer wpisany odręcznie). U dołu pierwszej strony
dokumentu dwie odręczne adnotacje: I –„Insp. 4 XII 47, podpis nieczytelny”; II –„ O.H. 5 XII 47, podpis nieczytelny”.
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II. Obszar ziemic
Ogółem obszar ziemi [wynosi] 5359 ha1, w tym: ziemi ornej – 1030 ha, łąk
i pastwisk – 464 ha, sadów i ogrodów – 285 ha, lasów – 2184 ha, nieużytków – 396
ha, wodyd – około 1000 ha i jedna rzeka Łyna. Wody zarybione oprócz rzeki.
III. Ludność
Zaludnienie przed wojną, t[o] j[est] w 1939 r. – 49 5002 osób. Obecnie –
44 1823 osoby.
1) [Ludność] pochodzenia miejscowego – 3219 [osób], przesiedleńcy – 27 848,
repatrianci – 13 115;
2)
Wyznania: rzymsko-katolickie – 43 203, ewangelickie – 495, prawosławne – 152,
innych chrześcijane – 52, mojżeszowe – 68, inne – 158, bezwyznaniowych –54.
3) Narodowość: polska –44 127, niemiecka –6, rosyjska –29, litewska –8, innych
–13f;
4) Wiek: do 7 lat – 4664, szkolny 7–18 lat – 7024, 18–65 lat – 31 041, ponad 65
lat –1453;
5) [Osób]: płci męskiej – 21 380, płci żeńskiej – 22 8024;
6) Utrzymuje się z pracy w: rolnictwie – około 500 [osób], przemyśle przetwórczo-wytwórczym – około 2000, usługach – około 100, wolnych zawodach
–1100, handlu – około 10 000, innych – około 30 000 5.
IV. Zniszczenia wojenne miasta
Stopień zniszczenia – 38%. Odbudowano 59 budynków, w tym: państwowych – 6, samorządowych – 11, prywatnych – 4, spółdzielczych – 38. Ziemi zaminowanej nie ma. [Ziemi] nieużytecznej z powodu zasieków i okopów nie ma. Ziemi
zajętej na grobownictwo wojenne – 2 ha.
Tu: powierzchnia.
Według Rocznika Statystycznego 1947, Warszawa 1947, s. 16, powierzchnia powiatu miejskiego (grodzkiego) Olsztyna wynosiła 53 km².
d
Chodzi tu o jeziora Długie, Kortowskie i Krzywe, położone w granicach administracyjnych miasta.
2
Według spisu z 17 V 1939 r. liczba mieszkańców Olsztyna wynosiła 50 396 osób – por. S. Żyromski,
Rozwój ludności Olsztyna w latach 1945–1961, Olsztyn 1964, s. 17.
3
Według stanu na 31 XII 1947 r. liczba mieszkańców Olsztyna wynosiła 44 071 osób – ibidem, s. 33.
Nieznacznie odmienna liczba mieszkańców miasta – 44 075, podana jest w Kronice Olsztyna 1945–1950. Zapisał
i wydał A. Wakar, Olsztyn 1972, s. 87.
e
Tak w tekście.
f
Tak w tekście. Łączna liczba wyniosła 44 183 osoby.
4
Według stanu na 31 XII 1947 r. liczba osób płci męskiej wynosiła 21 301, a płci żeńskiej – 22 774 – por.
S. Żyromski, op. cit., s. 17.
5
Zawyżona liczba zatrudnionych wymienionych w kategorii „ inne”. Warto zwrócić uwagę, że według
stanu na 31 XII 1947 r. w ogółem 19 zakładach przemysłowych branż: chemicznej, drzewnej, metalowej, papierniczej i przetwórstwa rolnego na terenie miasta było zatrudnionych 259 pracowników. W 327 olsztyńskich warsztatach rzemieślniczych pracowało w tym samym czasie ogółem 768 pracowników – por. Kronika Olsztyna, ss. 89–90.
c

1
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V. Stan przemysłu i handlu
Zakłady i sklepy prywatne: zakłady gastronomiczne –37, sklepy spożywcze –
120, sklepy z galanterią – 70, owocarnie – 6, sodowiarnie – 2, sklepy z materiałami
piśmiennymi – 5, rozlewnie piwa – 5, sklepy z artykułami technicznymi – 5, sklepy z artykułami tekstylnymi – 12, księgarnie i wypożyczalnie książek – 3, gotowe
obuwieh – 6, sklepy [sprzedaży] farb – 2, sklepy artykułów mydlarskich – 8, składy
opałowe – 3, składy apteczne – 1, kioski – 60, sklepy z żelazem i artykułami gospodarstwa domowego – 3, sklepy sprzedające szkło – 2, dorożki – 6, furmanki – 10,
taksówki – 2, hurtownie – 1, stragany mięsne w hali [targowej] – 16, ryby i przetwory rybne – 2, inne – 38. Razem – 425.
Zakłady i sklepy spółdzielcze: zakłady gastronomiczne – 1, sklepy spożywcze
– 15, sklepy z materiałami piśmiennymi – 3, rozlewnie piwa – 1, księgarnie – 3,
owoce i warzywa – 2, artykuły monopolu tytoniowego – 1, artykuły mydlarskie,
farby i artykuły gospodarstwa domowego – 2, żelazo i galanteria żelazna – 1, drukarnia – 1, ryby i przetwory rybne – 6. Razem – 36.
Stan przedsiębiorstw handlowych:
państwowych – 7, zatrudnionych – 54 [pracowników];
spółdzielczych – 36, zatrudnionych – 153;
prywatnych – 425, zatrudnionych – 658.
Razem [przedsiębiorstw] – 468, razem zatrudnionych – 8656.
Przed wojną na terenie m. Olsztyna, oprócz obecnie czynnych, istniały [następujące] przedsiębiorstwa przemysłowe: fabryka dachówek – 1, wytwórnia mebli
żelaznych – 1, wytwórnia farb – 1, przetwórnie owoców – 2, fabryka płyt izolacyjnych – 1, wytwórnia wózków dziecięcych – 1, fabryka sody krystalicznej – 1,
wyrób pomp – 1, fabryka tytoniu – 1, wytwórnia worków – 1, wytwórnia serów –1,
fabryka obuwia – 1, wytwórnia betonu –1, cegielnie – 2.
Wymienione przedsiębiorstwa stanowiły prywatną własność, i wszystkie, za
wyjątkiem fabryki sody krystalicznej (ul. Ogrodowa7), uległy zupełnemu zniszczeniu. Z urządzeń fabryki sody krystalicznej nic nie zostało.
Przemysł chałupniczy – ludowy na terenie m. Olsztyna nie istnieje [i] nie
ma widoków rozwoju tegoż, z powodu słabego uprzemysłowienia miasta i [braku]
dostatecznej ilości ziemi ornej.
Tak w tekście. Chodzi tu o sklepy obuwnicze.
Bardziej szczegółowe dane na temat handlu, rzemiosła i przemysłu w Olsztynie według stanu na 31 XII
1947 r. – zob. Kronika Olsztyna.
7
Obecnie ul. R. Knosały. Adresy siedzib instytucji publicznych, organizacji i przedsiębiorstw na terenie
miasta Olsztyna podano na podstawie „Wykazu budynków państwowych użytkowanych przez przedsiębiorstwa,
monopole, banki i instytucje państwowe oraz przez stronnictwa polityczne i organizacje społeczne. Stan na dzień
1-go lipca 1946 r.” – APO, ZMO, sygn. 411/359, kk. 1–27.
h
6
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Przedsiębiorstwa i zakłady użyteczności publicznej8:
Gazownia Miejska9
zatrudnionych – 54 budżet – 16 337 660 zł;
10
Wodociągi Miejskie
zatrudnionych – 89 budżet – 30 299 712 zł;
Miejskie Zakłady Komunikacyjne11 zatrudnionych – 123 budżet – 29 266 858 zł;
Rzeźnia Miejska12
zatrudnionych – 25 budżet – 5 157 000 zł;
VI. Zagadnienia rolne
Na terenie m. Olsztyna jest: gospodarstw indywidualnych –56 [o powierzchni] 435 hai, państwowych – 2 [o powierzchni] 275 haj, samorządowych – 1 [o powierzchni] 110,53 hak, oraz w posiadaniu poszczególnych instytucji: więziennictwo
– 10 ha, [Zarząd Wojewódzki] Związku Samopomocy Chłopskiej (maj[ątek] Talberg13) – 165 ha, Towarzystwo Ogródków Działkowych –3,5 ha, Państwowe Liceum
Ogrodnicze14 – 6 ha, Szpital Mariacki15 –50 ha, Państwowe Zakłady Ceramiczne
– 82 ha, Parafia św. Józefa16 – 12 ha, Parafia Serca Jezusowego17 – 16 ha, Państwowe Liceum Ogrodnicze – 20 ha, D[yrekcja] O[kręgowa] K[olei] P[aństwowych]
w Olsztynie (majątek Jędrzejówka18) – 22 ha, Centrala Skór Surowych19 (majątek
Królikarnia20) – 75 ha.
Jednostki administrowane przez Zarząd Miejski miasta Olsztyna.
Gazownia Miejska w Olsztynie została oficjalnie uruchomiona 1 I 1946 r. Napełnianie sieci gazem
rozpoczęło się następnego dnia, tzn. 2 I 1946 r. Ostatecznie wyłączona z ruchu w 1974 r. Dyrektorem Gazowni
w latach 1945–1948 był Władysław Adamaszek.
10
Właściwie: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie uruchomione 11 XI 1945
roku.
11
Miejskie Zakłady Komunikacyjne – uruchomione w 1946 r. Siedziba MZK mieściła się przy ul. Pieniężnego 15. Dyrektorem był inż. Ludwik Zalewski.
12
Rzeźnia Miejska w Olsztynie działała, od lata 1945 r., w obiektach przy ul. Lubelskiej 26/28. Zakład dokonywał uboju i wychładzania mięsa bez jego przetwarzania. Rzeźnia Miejska w Olsztynie została przejęta przez
Państwowe Zakłady Mięsne, podlegające Centrali Przemysłu Mięsnego, w 1949 r.
i
Liczba dopisana odręcznie.
j
Liczba dopisana odręcznie.
k
Liczba dopisana odręcznie.
13
Talberg (obecnie Grądek w północno-wschodniej części Olsztyna nad Jeziorem Trackim) – dawny
majątek ziemski, w latach 1868–1945 własność rodziny Hartmannów.
14
Błąd w tekście. Chodziło o Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogrodnicze w Olsztynie. Wymienione
6 ha gruntu stanowiło gospodarstwo szkolne gimnazjum.
15
Obecnie Miejski Szpital Zespolony im. M. Kopernika w Olsztynie przy ul. Niepodległości 44.
16
Właściwie: Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Józefa w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 41.
17
Właściwie: Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie przy ul. Mickiewicza 10.
18
Jędrzejówka ( Andrzejowa Góra, niem. Andreasberg) – dawniej majątek ziemski położony na terenach
po prawej stronie obecnej ulicy Żołnierskiej. Współcześnie znajduje się tam m.in. siedziba Szpitala Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.
19
Właściwie „Centrala Skór Surowych” Oddział w Olsztynie. Przedsiębiorstwo utworzone na podstawie
zarządzenia ministra przemysłu z 27 IV 1945 r.
20
Królikarnia (niem. Bergenthal) – dobra ziemskie położone w części na terenie obecnej dzielnicy Nagórki, z pałacykiem przy ul. Metalowej 6 (siedziba Muzeum Przyrody). Majątek w I poł. XX wieku należał kolejno do
Maxa Liona i Richarda Palmowskiego.
8
9
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Ogólna ilośćl obszaru użytkowanego przez instytucje i urzędy wynosi –
461 ha, zakładów ogrodniczych – 6 ha.
Na terenie m. Olsztyna jest jedne Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogrodnicze. Obszar użytkowany – 26 ha. Szkół rolniczych nie ma. Przysposobienie Rolniczo-Wojskowe21 na terenie miasta nie zostało zorganizowane.
Dla kobiet zorganizowane zostały, przez Samopomoc Chłopską, kursy: tkackie, zdrowiał, [przygotowywania] przetworów owocowych oraz planowania ogrodów warzywnych. Stacji doświadczalnych na terenie m. Olsztyna nie ma.
Uprawa roli i rodzaj gleby
Na terenie m. Olsztyna gleba jest przeciętnie żytnio – kartoflana.
Uprawiane są: żyto – 75 ha, pszenica – 29 ha, jęczmień – 38 ha, owies – 82 ha,
gryka – 3 ha, rośliny okopowe – 120 ha, rośliny strączkowe – 60 ha, warzywa –
38 ha, sady – 4 ha.
Maszyny i narzędzia rolnicze są w ilościm wystarczającej. Możliwość zaopatrzenia w maszyny i narzędzia jest jedynie przez Spółdzielnię Rolniczą [„Rolnik”]
na ogólnych warunkach.
Stacji traktorowych w m. Olsztynie nie ma.
Koni zdolnych do pracy – 232.
Nawozy sztuczne otrzymują rolnicy w Spółdzielni Rolniczej „Rolnik” na
skrypty dłużne.
Nasiona otrzymują rolnicy za pośrednictwem Akcji Siewnej22, na warunkach
kredytu krótkoterminowego. Stacji oczyszczania nasion na terenie [miasta] nie ma.
VII. Gospodarka hodowlana
Krów – 137, koni – 232, świń – 221, kóz – 196, owiec – 25.
Rasy zwierząt są przeważnie mieszane, które przesiedleńcy przywieźli z różTak w tekście. Powinno być: „wielkość”.
Przysposobienie Rolniczo-Wojskowe – organizacja paramilitarno-zawodowa młodzieży wiejskiej,
powołana zarządzeniem ministrów rolnictwa i reform rolnych oraz obrony narodowej z 14 III 1947 r. W ministerstwie rolnictwa i reform rolnych utworzono wydział PRW, któremu podlegały inspektoraty wojewódzkie i powiatowe, przy urzędach wojewódzkich i starostwach, oraz instruktorzy gminni. Na poziomie gromad planowano
tworzyć zespoły łączone w hufce gminne. Podstawowymi celami PRW miało być kształcenie rolnicze, wstępne
przeszkolenie wojskowe, a także polityczne w myśl założeń ideologii komunistycznej. Od lutego 1948 r. struktury
PRW, pod nazwą Służba Przysposobienia Rolniczego, zostały przekazane Zarządowi Głównemu Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”. Zlikwidowana 12 XII 1951 r.
ł
Tak w tekście.
m
Tak w tekście.
22
Uchwałą Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z 29 I 1946 r. został powołany główny pełnomocnik akcji siewnej. Jego odpowiednikami na terenie kraju byli pełnomocnicy wojewódzcy, powiatowi i gminni. Od
1 VIII 1946 r. główny pełnomocnik akcji siewnej podlegał, na obszarze ziem zachodnich i północnych, ministrowi
ziem odzyskanych. Stanowisko głównego pełnomocnika akcji siewnej zostało zlikwidowane 1 VII 1948 r. Siedziba
wojewódzkiego pełnomocnika akcji siewnej w Olsztynie znajdowała się w budynku przy ul. Ogrodowej 5/6 (obecnie ul. R. Knosały).
l

21
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nych stron kraju, oprócz koni szwedzkich i norweskich oraz krów rasy skandynawskiej dostarczonych przez UNRRA23.
Ze względu na lokalne warunki najodpowiedniejsze rasy koni, to szwedzka
i norweska, a krów duńska. Istnieje możliwość sprowadzenia bydła z województw
krakowskiego i rzeszowskiego za gotówkę.
Stacji hodowli zwierząt rasowych nie ma, punktów kopulacyjnych nie ma.
W Olsztynie jest jedna lecznica zwierząt i trzech lekarzy weterynarii.
Nasilenie chorób zwierzęcych w roku bieżącym: różyca – 7 wypadków, pomór świń – 3, wścieklizna – 3.
Walkę z tymi chorobami prowadzi się za pomocą szczepionek, których liczba
jest dostateczna.
Rzeźnia miejscowa – 1. Punkty uboju tylko w rzeźni. Grzebowisko – 1.
Pasza
Na paszę uprawia się przeważnie mieszankę. Stan łąk zły. Liczba pastwisk
niedostateczna.
VIII. Rybactwo
Zarybione są jeziora: Krzywe, Długie i Kortowskie. Ludzi zatrudnionych
w rybactwie jest 130. Sprzęt rybacki niewystarczający. Spółka rybacka24 – 1.
Przewiduje się rozwój rybactwa, po zarybieniu jezior w należytym stopniu
i odpowiednim uzupełnieniu sprzętu rybackiego.
IX. Pszczelarstwo
Na terenie miasta jest 17 pasiek i 94 ule. W Olsztynie istnieje Wojewódzki
Związek Pszczelarski i Powiatowy Związek Pszczelarski. Liczba członków – 140.
Możliwości rozwoju nie ma.
X. Myślistwo
Na terenie m. Olsztyna występują dziki, lisy i zające oraz ptactwo: kaczki
i kuropatwy. Urządzane są polowania przez kółka myśliwskie, których na terenie
miasta jest 8, a mianowicie: Mazurskie Koło Myśliwskie – liczba członków 28,
Koło Łowieckie Pracowników [Okręgowej] Dyrekcji Lasów Państwowych – liczba
23
UNRRA – United Nations Relief and Rehabilitation Administration (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy) – organizacja międzynarodowa utworzona w Waszyngtonie w 1943 r. w celu
niesienia pomocy krajom Europy i Azji po zakończeniu II wojny światowej. W 1945 r. UNRRA stała się agendą
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rozwiązana w 1947 r.
24
Miejskie Przedsiębiorstwo Rybne zostało utworzone przez Zarząd Miejski w Olsztynie w lipcu 1945 r.
Mazurska Spółdzielnia Rybacka „Rybak” w Olsztynie powstała w sierpniu 1945 r. Jej pierwszym przewodniczącym
zarządu był inż. Bolesław Gastman. W 1948 r. spółdzielnia została przejęta pod zarząd olsztyńskiego Oddziału
Centrali Rybnej w Warszawie. Jej ostateczna likwidacja nastąpiła w 1951 r.
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członków 24, Koło Łowieckie „Jeleń” – liczba członków 18, Koło Łowieckie 15 Dywizji Piechoty25 – liczba członków 27, Koło Łowieckie „Głuszec” – liczba członków
68, Koło Łowieckie „Ryś” – liczba członków 18, Koło Łowieckie „Żubr” – liczba
członków 15, Koło Łowieckie „Wrzos” – liczba członków 15.
Ogólna liczba członków – 213.

1)

2)
3)
4)
5)
6)

XI. Przetwórczość płodów rolnych
Na terenie m. Olsztyna jest siedem zakładów przetwórczych:
Dwa młyny,[z] których jeden, wodny, przy ul. Nowowiejskiego26, prowadzony
[jest] przez Spółdzielnię [Rolniczo – Handlową] „Rolnik”27 – zatrudniającą
trzech robotników – o zdolności przetwórczej 9 ton na dobę. Drugi, elektryczny, przy ul. Dworcowej 33, prowadzony jest przez Zw[iązek Gospodarczy Spółdzielni RP] „Społem28 – który zatrudnia 26 robotników – o zdolności
przetwórczej 11-12 ton na dobę;
Fabryka octu i musztardy przy ul. Stalina 2429, prowadzona przez Mazurskie
Zrzeszenie Chemiczne w Olsztynie30. Zatrudnia 6 osób – o zdolności przetwórczej 200 litrów octu i 200 kg musztardy na dobę;
Kwaszarnia ogórków i kapusty przy ul. Stalina 24, prowadzona przez wymienione [wyżej] zrzeszenie. Zatrudnian – o zdolności przetwórczej 2 tony na
dobę;
Wytwórnia konserw rybnych „Rybol” przy ul. 3 Maja 2431, prowadzona przez Zenona Żółcińskiego. Zatrudnia 16 osób – o zdolności przetwórczej 4500 kgo na dobę;
Wędzarnia ryb przy Grunwaldzkiej 13, prowadzona przez Mazurską Spółdzielnię
Rybacką w Olsztynie. Zatrudnia 20 osób – o zdolności przetwórczej 2 tony na dobę;
Mleczarnia znajdująca się przy ul. Pieniężnego 18, prowadzona przez Związek Gospodarczy Spółdzielni „Społem”. Zatrudnia 4 osoby i sprzedaje dziennie do 2000 litrów mleka.

25
15 Dywizja Piechoty, z siedzibą dowództwa w Olsztynie, została sformowana na mocy rozkazu naczelnego dowódcy Wojska Polskiego w czerwcu 1945 r. Od 9 VI 1946 r. nosiła nazwę „Mazurskiej” 15 DP. Pierwszym dowódcą 15 DP został płk. Maksymilian Nakonieczny, jego zastępcą do spraw polityczno-wychowawczych
kpt. Mieczysław Harley, a szefem sztabu ppłk. Włodzimierz Ławrientiew. Stan etatowy jednostki, na dzień 31 XII
1946 r., wynosił 4438 żołnierzy i 47 pracowników kontraktowych.
26
Chodzi tu o ul. Nowowiejskiego 15. Obecnie mieści się tam restauracja.
27
Siedziba Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Rolnik” w Olsztynie mieściła się w budynku przy al. Niepodległości 16 (obecnie ul. Niepodległości).
28
Oddział Związku Gospodarczego Spółdzielni RP „Społem w Olsztynie powstał w czerwcu 1945 r. Siedziba oddziału mieściła się w budynku przy ul. Wyzwolenia 27. Dyrektorem Oddziału w latach 1946–1947 był
Stefan Fiszer, członek PPS.
29
Obecnie ul. Dąbrowszczaków.
30
Mazurskie Zrzeszenie Chemiczne sp. z oo. w Olsztynie powstało 31 VIII 1945 r. Największe udziały
w spółce posiadał Zarząd Miejski miasta Olsztyna, a prezydent miasta pełnił funkcję prezesa jej rady nadzorczej.
n
Brak liczby zatrudnionych.
31
Obecnie ul. Prosta.
o
Tak w tekście.
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XII. Zagadnienie zdrowia
Na terenie m. Olsztyna jest: lekarzy – 37, felczerów – 6, lekarzy dentystów – 6,
położnych – 47, pielęgniarek – 61, szpitali – 5, ośrodek zdrowia – 1 (COZ ZM32),
przychodnie dentystyczne – 2, apteki – 3, [punkt] opieki nad matką i dzieckiem – 1,
[punkt opieki] nad młodzieżą szkolną33 – 1.
Stan zdrowotny ludności
W okresie od 1 stycznia do 15 listopada 1947 r. chorych na gruźlicę [było]
6188 osób, jaglicę – 168, choroby weneryczne – 6456, choroby epidemiczne (tyfus,
odra, płonica, błonica) – 193.
Przy Szpitalu Mariackim jest oddział zakaźny. Szczepienia profilaktyczne
przeciw ospie [otrzymały] 3043 [osoby], przeciw durowi brzusznemu – 27 050.
Propaganda zdrowia
Pogotowie ratunkowe jest w stadium organizacji34. Zielarstwo lecznicze nie
[jest] prowadzone. Walkę z alkoholizmem prowadzi się.
Nadzór nad żywnością wykonuje lekarz sanitarny Zarządu Miejskiego. Propagandę prowadzi się za pomocą radia, prasy i odczytów.
Wodociąg – 1, stacje pomp – 3 (z czego czynna 1), filtry [wodne] – 6 sztuk.
Zbiorniki wody – 1 czynny, 2 w remoncie.
Kąpielisko miejskie – 1, łaźnie – 2.
Higiena szkolna
Wszystkie szkoły są pod opieką lekarzy, a wszystkie zakłady użyteczności publicznej pod kontrolą referatu zdrowia [Zarządu Miejskiego].
XIII. Wychowanie fizyczne
Na terenie m. Olsztyna jest: kół sportowych – 8, liczba członków – 1588.
Urządzeniap sportowe: boiska – 2, stadiony – 2, hale gimnastyczne – 2, baseny
– [brak]r, pływalnie kryte – brak, [pływalnie] otwarte – 2, przystanie wioślarskie – 3,
skocznie narciarskie – brak, korty tenisowe – 1, strzelnice małokalibrowe – 1, tereny
ślizgawkowe stałe – 5, place do zabaw dziecinnych – 2. Możliwości rozwoju duże.
32
COZ ZM – Centralny Ośrodek Zdrowia Zarządu Miejskiego miasta Olsztyna uruchomiono 1 VIII
1945 r. Jego siedziba mieściła się w budynku przy ul. Partyzantów 75. Pierwszym kierownikiem Ośrodka została
dr Janina Skrzypińska.
33
Chodziło tu o świetlicę międzyszkolną Miejskiego Komitetu Opieki Społecznej w Olsztynie.
34
Pogotowie Ratunkowe PCK w Olsztynie rozpoczęło działalność 1 VI 1949 r.
p
Wyraz napisany odręcznie.
r
W tekście pozostawione jako miejsca niewypełnione.
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XIV. Opieka społeczna
Następujące instytucje sprawują opiekę [społeczną] na terenie m. Olsztyna:
1) Zarząd [Miejski] m. Olsztyna – referat opieki społecznej prowadzi centralną
kartotekę podopiecznych. Nad zarejestrowanymi w referacie Zarząd m. Olsztyna roztacza opiekę polegającą na dostarczeniu pomocy: a) lekarskiej – ubogiej ludności m. Olsztyna; b) wypłacie pieniężnych zapomóg miesięcznych;
c) opiece nad matką i dzieckiem.
2) Miejski Komitet Opieki Społecznej – prowadzi kuchnię ludową, wydając
do czterystu obiadów dziennie. Poza tym prowadzi świetlicę dla młodzieży
w wieku szkolnym z której korzysta około 450 dzieci. Dzieci w świetlicy są
dożywiane. MKOS prowadzi również szwalnię, która ma charakter zarobków
szkoleniowych35. W szwalni zatrudnionych jest 13 osób.
3) Polski Czerwony Krzyż – w zakresie opieki społecznej prowadzi dom noclegowy obliczony na 70 osób oraz rozdawnictwo odzieży najuboższej ludności36.
4) „Caritas”37 – w Olsztynie prowadzi jedną kuchnię ludową, która wydaje do 100
obiadów dziennie. Wypłaca [także] doraźnie zapomogi do 100 zł na osobę.
5) Liga Kobiet38 – prowadzi izbę dworcową dla kobiet z dziećmi39.
Zakłady opieki całkowitej
Prowadzony jest przez „Caritas” dom dziecka dla sierot przy ul. Jagiellońskiej
57. Dom obliczony jest na 35 dzieci, w wieku od 3 do 18 lat.
W zakresie opieki częściowej prowadzi się dwie kuchnie ludowe, jeden warsztat krawiecki, jak wyżej.
Pomoc lekarską i pogrzebową daje Zarząd m. Olsztyna – referat opieki społecznej.
Pomoc ta polega na:
a)
leczeniu ambulatoryjnym [i] bezpłatnym w Miejskim Ośrodku Zdrowia;
b) wydawaniu bezpłatnie lekarstw, na rachunek miasta, w aptece publicznej;
c)
kierowaniu [chorych] do szpitali i innych zakładów leczniczych na rachunek
Zarządu Miejskiego.
Tu: kursy kroju i szycia.
Siedziba Oddziału Okręgowego i dom noclegowy PCK w Olsztynie mieściły się w budynku przy ul.
Partyzantów 47 w Olsztynie. Ambulatorium i biuro informacyjne PCK działało w budynku przy ul. Stalina 29
(obecnie ul. Dąbrowszczaków).
37
Caritas (Caritas Catholica) – katolicka organizacja charytatywna działająca na ziemiach polskich od
1907 r. Po II wojnie światowej oddziały Zrzeszenia Katolików „Caritas” reaktywowały swoją działalność przy wszystkich diecezjach w kraju. 23 I 1950 r. władze komunistyczne, rozporządzeniem ministrów pracy i opieki społecznej
oraz administracji publicznej, wprowadziły zarząd przymusowy we wszystkich siedzibach związków diecezjalnych
Zrzeszenia – zob. Monitor Polski, 1950, nr A-11, poz.112. Działalność organizacji pod nazwą „Caritas Polska”, jako
instytucji charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski, została przywrócona 10 X 1990 r., w oparciu o postanowienia
ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego z 17 V 1989 r. – zob. DzU, 1989, nr 29, poz. 154.
38
Właściwie: Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet. Siedziba Zarządu Wojewódzkiego S-OLK w Olsztynie
mieściła się budynku przy ul. Warszawskiej 4.
39
Izba dworcowa dla matki i dziecka została uruchomiona 3 I 1947 r. W izbie mogły nocować i otrzymać
posiłek podróżujące matki z małymi dziećmi.
35
36
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Pogrzeby i wydawanie trumien dla najuboższej ludności są bezpłatne. Wydatki te pokrywa Zarząd Miejski.
Opiekę nad matką i dzieckiem prowadzą referaty opieki społecznej i zdrowia
Zarządu Miejskiego.
Referat opieki społecznej prowadzi:
1) żłobek dzielnicowy, obliczony na 50 dzieci, w którym 50 dzieci w wieku od 0
do 3 lat otrzymuje bezpłatnie całkowitą opiekę i wyżywienie w godz. od 7-ej
do 17-ej;
2) punkt opieki nad matką i dzieckiem, w którym 55 kobiet z dziećmi do lat 3,
otrzymuje artykuły żywnościowe. Miesięcznie dostają po 1 kg cukru, 2 kg
mąki, 1 kg masła i 5 jaj. Poza tym w kuchni mlecznej przy MOZ, również
opłacanej przez referat opieki społecznej, 80 dzieci otrzymuje bezpłatnie lub
za opłatą 150 zł miesięcznie po ½ l mleka lub mieszanki [dziennie], według
wskazówek lekarza.
MOZ prowadzi [także] stację opieki nad matką i dzieckiem. W stacji zarejestrowanych jest 704 dzieci, które są pod stałą opieką lekarza specjalisty.
Dożywianie podopiecznych prowadzone jest w kuchniach ludowych. Rozdziału artykułów żywnościowych nie prowadzi się.
Zaopatrywanie w odzież
Rozdział odzieży z darów UNRRA, otrzymanych z wojewódzkiego wydziału
opieki społecznej, Zarząd Miejski zlecił MKOS. W 1947 r. rozdano 1793 osobom
4877 sztuk odzieży.
Akcja pomocy zimowej w 1946/1947 r.
[Miejski] Komitet Pomocy Zimowej w Olsztynie w 1946/1947 r., działał sprawnie pod przewodnictwem prezydenta miasta. Odbyły się cztery zbiórki uliczne, Zebrano ogółem 616 909 zł, którą to sumę przekazano MKOS do rozprowadzenia.
Najwięcej wpłacił świat pracy – 274 319zł, zbiórki uliczne dały – 153 197 zł,
„Społem” – 131 910,33 zł, Izba Rzemieślnicza40 – 51 975 zł i różne – 5 508.
Akcja rodzin zastępczych
W referacie opieki społecznej nie ma zarejestrowanych rodzin zastępczych,
natomiast akcję tę prowadzi w szerszym zakresie Kuratorium Szkolne41.

40
Izba Rzemieślnicza w Olsztynie powstała 18 VII 1945 r. na mocy decyzji ministra przemysłu. Jej siedziba mieściła się (do 1952 r.) przy ul. Mazurskiej 1. Współorganizatorem i pierwszym prezesem Izby Rzemieślniczej,
w latach 1945–1960, był Józef Łukiewski, mistrz szklarski.
41
Właściwie: Kuratorium Okręgu Szkolnego Olsztyńskiego.
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Plano[wa]ny rozwój opieki społecznej
Dla pełnego wykonania ustawy o opiece społecznej42, potrzebne jest zorganizowanie na terenie m. Olsztyna następujących zakładów:
a)
opieka nad dorosłymi – należałoby zorganizować warsztaty pracy, obliczone
na około 200 kobiet. Kobiety niewykwalifikowane, matki mające na wyłącznym utrzymaniu nieletnie dzieci, nie mogą znaleźć zatrudnienias w Olsztynie
ponieważ nie ma większych zakładów pracy;
b) zorganizowanie dużego zakładu krawieckiego, który wykonywałby zamówienia
dla państwa lub instytucji. Poprawiłoby to zasadniczo położenie tych kobiet;
c)
dom opieki nad dorosłymi;
d) w zakresie opieki nad matką i dzieckiem należy zorganizować dom matki
i dziecka oraz jeszcze dwa żłobki dzielnicowe.
Co do realizacji warsztatu pracy dla kobiet, brak jest zarówno kredytu, jak
i pomieszczeń.
Liczba korzystających z opieki społecznej
W chwili obecnej zarejestrowanych jest w referacie opieki nad dorosłymi
295 rodzin, [liczących] 686 osób.
Referat opieki nad matką i dzieckiem do lat trzech – 55 matek, 175 osóbt.
W liczbie tych podopiecznych przeważają samotne kobiety, mające na swym
utrzymaniu nieletnie dzieci, które nie mogą znaleźć zatrudnienia z powodu braku
zakładów pracy. Nie są one zarejestrowane jako bezrobotne, gdyż mając nieletnie
dzieci nie mogą odejść z domuu. Organizując dla nich warsztaty pracy, należałoby
zorganizować jednocześnie środki opieki nad dziećmi.
XV. Oświata i kultura
Na terenie m. Olsztyna istnieje 5 szkół powszechnych. Uczęszcza do nich
4054 dzieci. Nauczycieli w nich jest 106.
Budynki tych szkół znajdują się w stanie zadowalającym.
Sprzęt szkolny, poniemiecki, mocno podniszczony i wymaga remontu,
względnie zamiany na nowy. Ilość tego sprzętu jest niedostateczna. Brak jest w dużej mierze pomocy naukowych, jak: podręczników, map, obrazów, urządzeń doświadczalnych oraz warsztatów pracy.
42
Chodzi tu o ustawę z 16 VIII 1923 r. o opiece społecznej (DzU, 1923, nr 92, poz. 726), która obowiązywała również w powojennej Polsce. Stan ten usankcjonował dekret z 22 X 1947 r. w sprawie mocy obowiązującej
niektórych przepisów ustawodawstwa z zakresu opieki społecznej – por. DzU, 1947, nr 65, poz. 389. Uchylony
29 XI 1990 r.
s
W tekście: „pracy”.
t
Tzn., że opieką było objętych 120 dzieci.
u
Tak w tekście.
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Szkolnictwo średnie, wyższe, samorządowe i zawodowe
Szkoły średnie ogólnokształcące
Państwowe Gimnazjum i Liceum Męskie Ogólnokształcące43 , ul. Mickiewicza 6. Liczba uczniów – 364. Liczba nauczycieli – 25. Brak pomocy naukowych: map, obrazów, gabinetów przyrodniczych i fizycznych;
Państwowe Gimnazjum i Liceum Żeńskie Ogólnokształcące44, ul. Wyzwolenia 12. Liczba uczniów – 420. Liczba nauczycieli – 29;
Państwowe Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne Ogólnokształcące dla opóźnionychw, ul. Mickiewicza 6. Liczba uczniów – 340. Liczba nauczycieli – 22.
Szkoła korzysta z budynku Państwowego Gimnazjum i Liceum Męskiego
Ogólnokształcącego oraz ze wszystkich urządzeń szkolnych. Nauczyciele
z Państwowego Gimnazjum i Liceum Męskiego Ogólnokształcącego.
Średnie szkoły zawodowe
Państwowe Gimnazjum i Liceum Komunikacyjne45, aleja Wojska Polskiego 17.
Liczba uczniów – 438. Liczba nauczycieli – 45. Przy szkole [są] warsztaty: mechaniczny, elektryczny, stolarski i laboratoria. Pomieszczenia w odbudowie;
Szkoła Handlowa Stopnia Gimnazjalnego i Licealnego46, ul. Pieniężnego 3.
Liczba uczniów – 319.Liczba nauczycieli – 19. Szkoła handlowa ma tymczasowe pomieszczenie w budynku szkoły ćwiczeń. Budynek własny przy ul. Jagiellońskiej47 w odbudowie. Nauka odbywa się wieczorem;
Gimnazjum Krawieckie z klasami dla dorosłych i wydział gospodarstwa domowego. Liczba uczniów – 162. Liczba nauczycieli – 19. Szkoła mieści się
w lokalu Gimnazjum i Liceum Żeńskiego przy ul. Wyzwolenia [12]. Nauka
odbywa się wieczorem. Szkoła zabiega o własny lokal. Posiada warsztaty krawieckie, dziewiarskie i gospodarstwa domowego;
Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa. Liczba uczniów – 353. Liczba nauczycieli – 15. Szkoła mieści się w gmachu Państwowego Liceum Komunikacyjnego, al. Wojska Polskiego 17. Nauka odbywa się wieczorem. Budynek własny
w odbudowie. Brak warsztatów pracy;

Obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Olsztynie.
Obecnie II Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego z oddziałami dwujęzycznymi, przy ul. K.
i R. Małłków 3 w Olsztynie.
w
Tak w tekście. Była to szkoła wieczorowa.
45
Obecnie Zespół Szkół Samochodowych im. ppor. A. M. Bocheńskiego w Olsztynie.
46
W 1947 roku była to Państwowa Koedukacyjna Szkoła Handlowa stopnia gimnazjalnego i licealnego
w Olsztynie. Kontynuatorkami tradycji pierwszej średniej szkoły handlowej na Warmii i Mazurach po II wojnie
światowej są obecnie dwie placówki: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła
w Olsztynie przy ul. Paderewskiego 10/12 oraz Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie przy
ul. Bałtyckiej 37.
47
W 1949 r. szkoła przeniosła się tymczasowo do budynku w dawnych koszarach przy ul. Jagiellońskiej
60. Stałą siedzibą placówki, w latach 1956–1972, był budynek przy ul. Jagiellońskiej 75.
43
44
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Państwowe Gimnazjum i [Liceum] Pedagogiczne, ul. Pieniężnego 3. Liczba
uczniów – 239. Liczba nauczycieli – 11;
Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogrodnicze, ul. Okrzei 3. Liczba uczniów
– 71. Liczba nauczycieli – 11. Szkoła posiada gospodarstwo rolne (20 ha ziemi przy ul. Kościuszki), cieplarnię, której nie można całkowicie uruchomić
[z powodu] braku kredytów na urządzenie wewnętrzne i opał. W szkole nie
ma biblioteki;
Państwowe Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych48. Liczba uczniów – 878.
Liczba nauczycieli – 36. Szkoła mieści się budynku Szkoły Powszechnej nr
349. Nauka [odbywa się] wieczorem. Zabiega o lokal własny;
Szkoła Pracy Społecznej TUR50. Liczba uczniów – 88. Liczba nauczycieli – 7.
Szkoła mieści się w budynku Szkoły Powszechnej nr 251.

Szkoły wyższe
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Studium Prawno-Administracyjne52. Liczba uczniówx – 338. Liczba nauczycieli – 16. Budynek miejski. Uniwersytety mieści się w Starym Ratuszu (Stary Rynek)53.
Szkoły i kursy dokształcające
W [Publicznej] Szkole [Powszechnej] nr 154 prowadzone są kursy dla dorosłych w zakresie 7 klasy szkoły powszechnej. Uczących się jest 395. Nauczycieli –
12. Nauka odbywa się wieczorem.

Od 1970 r. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, wchodzące w skład obecnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie przy ul. K. i R. Małłków 3.
49
Siedzibą Publicznej Szkoły Powszechnej nr 3 w Olsztynie był wówczas budynek przy ul. Kościuszki 68.
50
TUR – Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego. Organizacja oświatowo-kulturalna związana ideowo
z ruchem socjalistycznym, istniejąca w latach 1923–1948. 10 XII 1948 r. TUR połączone zostało z Towarzystwem
Uniwersytetów Ludowych, tworząc Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych i Ludowych.
51
Siedzibą Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 w Olsztynie od września 1945 r. był budynek przy ul.
Kościuszki 70.
52
Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Prawno-Ekonomicznej w Olsztynie odbyła
się 19 X 1945 r. Rektorem uczelni został prof. Tadeusz Hilarowicz. Placówka, pod nową nazwą, Studium Prawno-Administracyjne. została przekształcona w filię Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu decyzją ministerstwa
oświaty z 5 X 1946 r. Studium rozpoczęło oficjalną działalność 26 X 1946 r. Filia została zlikwidowana w 1950 r.
x
Tak w tekście. Powinno być: „słuchaczy”.
y
Tak w tekście. Powinno być: „Studium Prawno-Administracyjne”.
53
Stary Ratusz – wzniesiony ok. 1500 r., najstarsza siedziba władz miejskich i sądowniczych Olsztyna.
Spalony w pożarze w 1620 r. Odbudowany w 1624 r. W połowie XVIII w. obiekt został poddany generalnemu
remontowi. W 1945 r. ponownie spalony. Prace rekonstrukcyjne budynku były prowadzone w latach 1946–1949.
W 2003 roku ratusz przeszedł ostatni, jak dotychczas, generalny remont. Obecnie siedziba, m.in. Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej im. E. Sukertowej- Biedrawiny w Olsztynie przy ul. Stare Miasto 33.
54
Siedziba Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1 w Olsztynie mieściła się wówczas w budynku przy ul.
Moniuszki 10.
48
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W szkole nr 455 prowadzone są kursy repolonizacyjne. Uczęszcza 270 uczniów,
wykłada 5 nauczycieli. Nauka odbywa się wieczorem.
Przy szkole nr 4 Instytut Oświaty56 organizuje kursy metalowców. Na razie
jest 42 kandydatów na te kursy.
Kursy dla nauczycieli
Przy Liceum Pedagogicznym odbywają się kursy dla nauczycieli w okresie
ferii letnich sześciotygodniowych. W okresie świąt Bożego Narodzenia i [świąt]
Wielkiej Nocy – dwutygodniowe.
Na terenie m. Olsztyna jest: Biblioteka Miejska57 – 4200 tomów, Biblioteka
Pedagogiczna58 – 1010 tomów i trzy wypożyczalnie książek – 5800 [tomów].
Księgozbiór – 2000 tomów profesora Śliwińskiego59.
[Teatry]
Teatr stały zawodowy im. S. Jaracza60
Teatr kukiełkowy TUR
Towarzystwo Teatru i Muzyki Ludowej61 przy Kuratorium Okręgu Szkolnego.
Zespoły teatralne
Przy [Publicznej] Szkole Powszechnej dla Dorosłych62, świetlicy międzysz55
Siedziba Publicznej Szkoły Powszechnej nr 4 w Olsztynie mieściła się wówczas w budynku przy ul.
Pieniężnego 3.
56
Prawdopodobnie chodzi tu o Instytut Rzemieślniczy w Olsztynie, utworzony 23 V 1946 r. podczas zjazdu starszych cechów Okręgu Mazurskiego. Dyrektorem Instytutu był dr Stefan Kubica. Siedziba placówki mieściła
się początkowo w lokalu Izby Rzemieślniczej w Olsztynie przy ul. Mazurskiej 1, a od 1948 r. we własnym budynku
przy ul. Mickiewicza 5.
57
Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie została otwarta 5 VI 1946 r. Jej pierwszą kierowniczką była Wanda
Dąbrowska. Od marca 1947 r. Miejska Biblioteka Publiczna miała swoją siedzibę w budynku przy ul. Pieniężnego 15.
58
Właściwie: Centralna Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie, powołana w styczniu 1946 r. przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Olsztyńskiego. Jej siedziba mieściła się w budynku przy ul. Pieniężnego 3. Pierwszym
kierownikiem był Otton Lipkowski.
59
Chodzi tu o prywatny księgozbiór naukowy prof. Artura Śliwińskiego (1877–1953), znanego historyka,
a także m.in. premiera rządu polskiego (w 1922 r.) i senatora RP (1935–1939), przekazany Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Olsztynie przez ministerstwo oświaty we wrześniu 1946 r.
60
Teatr w Olsztynie zainicjował swą powojenną działalność 18 XI 1945 r. premierą sztuki Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność pani Dulskiej”. Uchwałą Rady Miejskiej z 16 VI 1946 r. placówka otrzymała oficjalną nazwę
„Miejski Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie”. Teatr został upaństwowiony na mocy zarządzenia ministra kultury
i sztuki z 19 IV 1949 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa pod nazwą: „Państwowy Teatr im. S. Jaracza
w Olsztynie” – zob. Monitor Polski, 1949, nr 45, poz. 616.
61
Oddział Wojewódzki Towarzystwa Teatru i Muzyki Ludowej RP w Olsztynie został utworzony 19 III
1946 r. Pierwszym przewodniczącym Tymczasowego Zarządu TTiML został dr Władysław Gębik. W kwietniu
1946 r. wybrano Zarząd Wojewódzki TTiML w Olsztynie z dr. W. Gębikiem jako przewodniczącym. Przy ZW
TTiML działał teatr kukiełkowy prowadzony przez Irenę Stankiewicz. W marcu 1948 r. TTiML zostało włączone
do Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych RP.
62
Państwa Szkoła Powszechna dla Dorosłych w Olsztynie (wieczorowa) mieściła się wówczas w budynku
Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1 przy ul. Moniuszki 10.
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kolnej [MKOS], Związku Walki Młodych63, Związku Harcerstwa Polskiego64, Drukarni Państwowej65.
Muzyka
Na terenie m. Olsztyna istnieje jedna szkoła muzyczna66. Uczęszcza do niej
270 uczniów. Nauczycieli – 15.
Zespoły muzyczne są przy [Zarządzie Wojewódzkim] Związku Zawodowego
Kolejarzy i Związku Harcerstwa Polskiego.
Zespoły śpiewacze
Chór katedralny67, chór kościoła Serca Jezusowego, chór ZW ZZK, chór
ZWM, przy kursach repolonizacyjnych, przy Szkole Muzycznej.
Plastyka i wystawy
W roku bieżącymz na terenie m. Olsztyna zostały zorganizowane następujące wystawy dzieł sztuki plastycznej przez Związek Artystów Plastyków Oddział
w Olsztynie68:
1) wystawa obrazów [członków] Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków w Olsztynie, w miesiącu czerwcu 1946 r.69;
2) wystawa dzieł sztuki plastycznej [członków] Związku Zawodowego Polskich
63
Związek Walki Młodych – młodzieżowa organizacja ideowo związana z ruchem komunistycznym,
przybudówka PPR (1943–1948). Zarząd Wojewódzki ZWM w Olsztynie ukonstytuował się 25 VI 1945 r. Pierwszym przewodniczącym ZW ZWM był Kazimierz Błaszczyński, którego w sierpniu 1945 r. zastąpił Zdzisław Fibich.
64
Komendę Chorągwi Harcerek ZHP w Olsztynie powołano we wrześniu 1945 r. Pierwszą komendantką została harcmistrz Maria Osipow. Komendę Chorągwi Harcerzy ZHP w Olsztynie utworzono 10 X 1945 r.
Pierwszym komendantem został harcmistrz dr Konrad Zembrzuski. Siedzibą obu chorągwi był budynek nazwany
„Stanicą Harcerską” przy ul. Bałtyckiej 5. Oba hufce zostały połączone w, powołanej 28 II 1949 r., Warmińsko-Mazurskiej Chorągwi ZHP.
65
Drukarnia Państwowa w Olsztynie została uruchomiona 15 XI 1945 r. Jej pierwszą siedzibą był budynek przy ul. 22 lipca 7 (obecnie ul. 11 Listopada).
66
Pierwsza Szkoła Muzyczna w powojennym Olsztynie zainaugurowała działalność 4 IX 1945 r. Została
ona otwarta staraniem Towarzystwa Muzycznego, a jej kierownikiem był Mirosław Dąbrowski. Siedziba szkoły
mieściła się w budynku przy ul. Nowowiejskiego 10. 1 I 1948 r. Szkoła Muzyczna została przejęta pod zarząd
Wojewódzkiego Związku Samorządowego. Upaństwowiona 1 I 1950 r. pod nazwą Państwowej Średniej Szkoły
Muzycznej i Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie. Obecnie jest to Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. F. Chopina w Olsztynie. Siedziba szkoły znajduje się przy ul. T. Kościuszki 39.
67
Bazylika konkatedralna św. Jakuba Apostoła w Olsztynie. Siedziba parafii archikatedralnej pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Olsztynie znajduje się obecnie przy ul. Staszica 11.
z
Tak w tekście.
68
Delegatura Związku Polskich Artystów Plastyków w Olsztynie zainaugurowała działalność w październiku 1946 r. Pierwszym przewodniczącym zarządu wybrano Hieronima Skurpskiego (1914–2006), założyciela,
kustosza i pierwszego dyrektora Muzeum Mazurskiego na Zamku w Olsztynie (1945–1964). Delegatura podlegała
zarządowi Okręgu Pomorskiego ZPAP z siedzibą w Bydgoszczy. Oddział ZPAP w Olsztynie został utworzony
w marcu 1955 r.
69
Wystawę zorganizowano 9 VI 1946 r. w teatrze olsztyńskim.
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Artystów Plastyków Okręgu Pomorskiego (malarstwo, rzeźby, grafika, rysunek) w okresie od 15 grudnia 1946 do 11 lutego 1947 r.70;
3) wystawa obrazów [członków] Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu
Gdańskiego w miesiącach sierpniu i wrześniu 1947 r.71;
4) wystawa malarstwa, rzeźb, grafiki [i] rysunku [członków] Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków w Olsztynie z listopada i grudnia 1947 r.72;
5) wystawa druków mazurskich – urządzał w 1946 r. Instytut Mazurski73;
6) wystawa łowiecka zorganizowana przez Dyrekcję Okręgową Lasów Państwowych w dniach od 4 do 8 listopada 1947 r.
Muzeum Okręgu Mazurskiego mieści na zamku olsztyńskim pod opieką wojewódzkiego wydziału kultury i sztuki74.

1)

2)
3)

Radiofonizacja
Osiedli i szkół zradiofonizowanych na terenie m. Olsztyna nie ma75.
Muzea i zabytki na terenie miasta:
zamek założony w XIV w., w stylu gotyckim, z resztkami murów obronnych.
W zamku mieszkał przez jakiś czas astronom Mikołaj Kopernik76. Zamek
znajduje się w dobrym stanie pod opieką wojewódzkiego wydziału kultury
i sztuki;
Katedra św. Jakuba77 – powstanie datuje się od połowy XIV do połowy XV w.
W dobrym stanie;
Kaplica Jerozolimska78 – wybudowana w XVI w. i przebudowana w XVIII w.

Wystawa była prezentowana na zamku olsztyńskim.
Wystawa była prezentowana na zamku olsztyńskim.
72
Wystawa była prezentowana na zamku olsztyńskim.
73
Błąd w tekście. Wystawa Instytutu Mazurskiego polskich druków z terenu Warmii i Mazur od XVI do
XX w. została otwarta 12 I 1947 r. Instytut Mazurski – konspiracyjny instytut naukowy utworzony przez grupę
działaczy mazurskich w Radości pod Warszawą w 1943 r. Po II wojnie światowej reaktywowany 17 VII 1945 r. podczas zebrania na zamku olsztyńskim. Pierwszym prezesem Instytutu Mazurskiego został wybrany Karol Małłek.
Siedziba Instytutu Mazurskiego mieściła się w budynku przy ul. Kętrzyńskiego 4. 1 VIII 1948 r. Instytut Mazurski.
został przekształcony w Stację Naukową Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Obecnie kontynuatorem dokonań
Instytutu Mazurskiego jest, działający od 26 III 1963 r., Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie przy ul. Partyzantów 87.
74
Właściwie: Wydział kultury i sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Organizatorem i kustoszem
Muzeum Mazurskiego na zamku w Olsztynie był w maju 1945 r. Hieronim Skurpski. Muzeum zostało upaństwowione 1 I 1950 r. pod nową nazwą „Państwowe Muzeum Mazurskie w Olsztynie”. 1 I 1976 r. placówka otrzymała
nazwę „Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie”.
75
Ekspozytura Programowa Polskiego Radia w Olsztynie rozpoczęła działalność 2 X 1952 r., nadając
pierwszą 15-minutową audycję w sieci kablowej. Kierownikiem ekspozytury był Feliks Kostyra. Pierwsza siedziba
placówki mieściła się w budynku przy ul. Kajki 8. Delegatura została przekształcona w Rozgłośnię Polskiego Radia
w Olsztynie 1 I 1958 r.
76
Mikołaj Kopernik (1473–1543) będąc, m.in. administratorem dóbr kapituły warmińskiej w komornictwie olsztyńskim, przebywał na zamku w Olsztynie, z krótką przerwą, w latach 1516–1521.
77
Kościół został zbudowany w II poł. XIV w. W 1596 r. wzniesiono w miejsce częściowo drewnianej,
nową wieżę. Przebudowany w 1721 r. Generalny remont świątyni przeprowadzono w latach 1866–1868.
78
Właściwie: Kaplica pod wezwaniem św. Krzyża, zwana także Jerozolimską, przy ul. Grunwaldzkiej
70
71
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– pozostałości po szpitalu trędowatych. Znajduje się w niej rzeźba Ukrzyżowanego Chrystusa z XVI w.;
4) Wysoka Brama79 – wybudowana w XIV w. Obecnie przeznaczona na siedzibę
Towarzystwa Krajoznawczego80;
5) Stary Ratusz w odbudowie – część budynku została odbudowana na siedzibę
Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu – Studium Prawno-Administracyjnego.
Wszystkimi zabytkami miasta opiekuje się wojewódzki wydział kultury
i sztuki i Zarząd Miejski.
XVI. Stowarzyszenia i związki
Na terenie m. Olsztyna istnieją następujące stowarzyszenia i związki:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

[Związki zawodowe]
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Poligraficznego [i Pokrewnych
Zawodów] – [rodzaj] zawodowy, liczba członków – 142;
Związek Zawodowy Transportowców –zawodowy, liczba członków – 1220;
Związek Zawodowych Pracowników Sądowych i Prokuratorskich –zawodowy, liczba członków – 176;
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych –zawodowy, liczba członków – 1730;
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Gastronomicznego [i Hotelowego] – zawodowy, liczba członków– 4;
Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych –zawodowy, liczba członków
– 243;
Związek Zawodowy Pracowników Instytucji Ubezpieczeń Społecznych – zawodowy, liczba członków – 219;
Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych81 – zawodowy, liczba członków – 3737;
Związek Zawodowy Muzyków [RP] – zawodowy, liczba członków – 47;
Związek Zawodowy Metalowców – zawodowy, liczba członków – 397;

26. Wzniesiona w poł. XVI w. przy nieistniejącym już szpitalu św. Jerzego dla zakaźnie chorych. Przebudowana
w 1609 i odrestaurowana w 1775 r. W Kaplicy znajduje się krucyfiks z postacią Jezusa Chrystusa naturalnej wielkości i dwa krzyże z wiszącymi na nich łotrami (datowany na pocz. XVI w.).
79
Właściwie: Brama Górna – wzniesiona w XIV w., jedyna ocalała z trzech bram wzniesionych w murach obronnych miasta. Wyremontowana w 1788 roku. Zaadaptowana na więzienie w 1858 r. Od 1898 r. siedziba
komisariatu policji. Odrestaurowana w 2003 r.
80
Właściwie: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze – Oddział w Olsztynie zainaugurował działalność 20 V
1946 r. Jego pierwszym prezesem był Jan Bohucki. PTK objęło administrację Górnej (Wysokiej) Bramy 14 VII
1948 r., organizując przy tym schronisko przeznaczone dla 100 osób.
81
Właściwie: Związek Zawodowy Kolejarzy.
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11)

Związek Zawodowy Pracowników Polskiego Radia – zawodowy, liczba członków – 56;
Związek Zawodowy Robotników i Pracowników Przemysłu Spożywczego –
zawodowy, liczba członków – 320;
Związek Zawodowy Robotników i Pracowników Przemysłu [Ceramicznego], Budowlanego [i Pokrewnych Zawodów] – zawodowy, liczba członków
– 1278;
Związek Zawodowy Pracowników Handlowych i Biurowych – zawodowy,
liczba członków – 218;
Związek Zawodowy Artystów i Pracowników Teatrów i Widowisk – zawodowy, liczba członków – 34;
Związek Zawodowy Pracowników Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego – zawodowy, liczba członków – 1166;
Związek Zawodowy Pracowników Poczt i [Tele]komunikacji – zawodowy,
liczba członków – 804;
Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego i Użyteczności
[Publicznej] – zawodowy, liczba członków – 750;
Związek Zawodowy Pracowników Filmowych82 – zawodowy, liczba członków – 250;
Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczych – zawodowy, liczba członków – 911;
Związek Zawodowy Pracowników Cywilnych Administracji Wojskowej – zawodowy, liczba członków – 322;
Związek Zawodowy Nauczycielstwa Polskiego – zawodowy, liczba członków –a-a;
Związek Zawodowy Samopomocy Chłopskiej (Koło Miejskie) – zawodowo-gospodarczy, liczba członków – 221;

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

1)
2)
3)
4)
5)

[Stowarzyszenia i towarzystwa]
Polski Związek Zachodni – społeczno-polityczne, liczba członków – 410;
Polski Związek Zachodni (Koło przy PKP) – społeczno-polityczne, liczba
członków – 163;
Polski Związek Zachodni (Koło przy Izbie Skarbowej) – społeczno-polityczne, liczba członków – 92;
Związek Inwalidów Wojennych [RP] (Koło Powiatowe) – 382;
Pomorski Związek [Kół] Śpiewaczy[ch] – kulturalno-oświatowe, liczba
członkówb-b;
Właściwie: Związek Zawodowy Pracowników Filmu Polskiego.
Brak liczby członków.
b-b
Liczba niewyraźnie zapisana.
82

a-a
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7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
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Olsztyński Związek Hodowców Bydła – gospodarcze, liczba członków – 255;
Olsztyński Związek Hodowców Koni – gospodarcze, liczba członków – 246;
Związek Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” – ideowo-wychowawcze, liczba
członków – 37;
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej – ideowo-wychowawcze, liczba członków – 30;
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej – ideowo-wychowawcze, liczba członków –21;
Polski Związek Byłych Więźniów [Ideowo] – Politycznych [z czasów wojny
1939–1945] – społeczno-charytatywnec-c, liczba członków – 550;
Towarzystwo Wyższej Szkoły Prawno-Ekonomicznej – naukowe, liczba
członków –75;
Naukowy Instytut Rzemieślniczy – naukowo-rzemieślnicze, liczba członków – 36;
Towarzystwo Ogrodów i Osiedli Działkowych – gospodarcze, liczba członków –1500;
Towarzystwo Muzyczne – kulturalne, liczba członków – 38;
Towarzystwo Przyjaciół Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Żeńskiego – społeczno-wychowawcze, liczba członków – 320;
Mazurskie Towarzystwo Rybackie – gospodarcze, liczba członków – 295;
Towarzystwo Teatru i Muzyki Ludowej – kulturalno-oświatowe, liczba członków – 210;
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze – naukowe, liczba członków – 36;
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej – społeczno-państwowed-d, liczba
członków – 58;
Jacht Klub Polski –sportowe, liczba członków – 97;
Olsztyński Klub Motocyklowy – sportowe, liczba członków – 49;
Aeroklub Olsztyński – sportowe, liczba członków – 180;
Robotniczy Klub Sportowy „Drukarz” – sportowe, liczba członków – 27;
Klub Sportowy „Zryw” – sportowe, liczba członków – 145;
Sportowy Klub Spółdzielczy „Społem” – sportowe, liczba członków – 543;
Kołoe-e Łowieckie „Ryś” – sportowe, liczba członków – 18;
Koło Łowieckie „Głuszec” – sportowe, liczba członków – 68;
Koło Łowieckie „Jeleń” – sportowe, liczba członków – 18;
Koło Łowieckie 15 Dywizji Piechoty WP – sportowe, liczba członków – 27;
Koło Łowieckie Pracowników Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych –
sportowe, liczba członków – 24;
c-c
d-d
e-e

Tak w tekście.
Tak w tekście.
W tekście: „Kółko”.
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32)
33)

Mazurskie Koło Myśliwskie – sportowe, liczba członków – 20;
Zrzeszenie Prawników Demokratów –społeczno-naukowe, liczba członków
– 53;
Zrzeszenie Kupców –handlowo-gospodarcze, liczba członków – 290;
Polski Czerwony Krzyż –społeczno-charytatywne, liczba członków –572
czynnych, 10 900 zarejestrowanych;
Liga Morska – społeczno – wyszkoleniowef-f, liczba członków – 2870;
Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet – społeczne, liczba członków – 813;
Koło Łowieckie „Wrzos” – sportowe, liczba członków – 15;
Koło Łowieckie „Żubr” – sportowe, liczba członków – 15.

34)
35)
36)
37)
38)
39)

XVII. Sprawy wyznaniowe
Na terenie m. Olsztyna najliczniejszym wyznaniem jest [wyznanie] rzymskokatolickie. Posiada 43 200 wiernych, kurię biskupią, 13 księży, 5 kościołów, 2 kaplice (przy kurii biskupiej i Szpitalu Mariackim) oraz 55 ha ziemi.
Zakon męski:
„Ojcowie Bernardyny” [!]83 – 4 księży i 1 brat zakonny.
Zakony żeńskie:
Siostry misjonarki84 – 11 osób, [siostry] katarzynki85 – 2 osoby i [siostry] elżbietanki86 –2 osoby.
Wyznanie ewangelickie – 492 osoby, 1 duchowny, 1 kościół.
Wyznanie prawosławne – 152 osoby.
Wyznanie mojżeszowe – 68 osób.
Wyznawcy Kościoła Chrystusowego wyznania ewangelickiego – 285 osób,
3 duchownych, 1 kaplica87.
Tak w tekście.
Bernardyni – właściwie: Zakon Braci Mniejszych założony przez św. Franciszka z Asyżu w XIII w.
(zwany też franciszkańskim). W XVI-XIX w. można wyróżnić w nim dwa główne nurty wspólnoty. Pierwszy to
tzw. franciszkanie obserwanci, zwani też potocznie bernardynami, działający na ziemiach polskich od XV w. Nazwa pochodzi od wezwania pierwszego klasztoru św. Bernarda ze Sieny w Krakowie. Obecnie bernardyni są skupieni w Prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Drugi
to, tzw. franciszkanie konceptualni, obecni na ziemiach polskich od XIII w. Często oba nurty uważano niesłusznie
za odrębne zakony. Franciszkanie przybyli do Olsztyna ze śląskiej prowincji św. Jadwigi w 1919 r. Kościół franciszkański został zbudowany w 1927 r., a budynek klasztorny w 1932 r. W marcu 1945 r. w budynku klasztornym
usytuowano szpital kolejowy. Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Chrystusa Króla przy klasztorze franciszkanów w Olsztynie, przy ul. Wyspiańskiego 4, została erygowana w 1978 r.
84
Właściwie: Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.
85
Właściwie: Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy.
86
Właściwie: Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety.
87
Chodzi tu o Zbór Kościoła Chrystusowego w Olsztynie, który rozpoczął działalność w czerwcu 1945 r.
Kaplica Kościoła Chrystusowego znajduje się przy ul. Warmińskiej 23.
f-f
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XVIII. Komunikacja
Miasto Olsztyn posiada, we wszystkich kierunkach, komunikację kolejową
i autobusową. Stan dróg na terenie miasta – zadowalający. Na drogach miejskich są
22 mosty. Wszystkie w stanie dobrym.
Przedsiębiorstw wytwórczości materiałów drogowych na terenie miasta nie ma.
Hydrologii i meteorologii na terenie miasta nie ma88.
XIX. Turystyka
Na terenie miasta rozpowszechniany jest najbardziej „Przewodnik po Olsztynie”89, który zawiera wiele zdjęć i ciekawych opisów zabytków olsztyńskich. Olsztyn
ma możliwości rozwoju turystyki, ale najbardziej stoi na przeszkodzie brak hoteli.

1)

2)

XX. Bezpieczeństwo – straże pożarne
W m. Olsztynie są następujące straże pożarne:
Miejska Zawodowa Straż Pożarna – licząca 63 strażaków [i] zaopatrzonag-g
w Okręgowe Pogotowie Pożarnicze (wóz ciężarowy z wyposażeniem stanowisk), wóz półciężarowy z wyposażeniem stanowisk, wóz ciężarowy gospodarczy, 6 motopomp i 2 drabiny mechaniczne;
oprócz tego jest jeszcze straż pożarna w Fabryce Zapałek90, na kolei i w każdej
jednostce wojskowej.

Straż porządkowa
Przy Zarządzie Miejskim jest Miejska Straż Porządkowa w liczbie 40 osób,
które pełnią służbę przy obiektach miejskich i załatwiają zlecone im czynności, jak
zbieranie informacji, wywiadów itp.
Aresztu administracyjnego w Olsztynie nie ma.

88
Chodzi tu o stacje pomiarów hydrologiczno-meteorologicznych, tworzone przez powołany w 1945 r
Państwowy Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny. Obecnie działa w Olsztynie Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przy ul. Sielskiej 34.
89
Chodzi tu o Przewodnik po Olsztynie. Zestawił Władysław Muzolf, wydany przez Spółdzielnię Wydawniczą „Zagon” w Olsztynie w 1947 r.
g-g
Tak w tekście.
90
Państwowa Fabryka Zapałek w Olsztynie została otwarta 18 XII 1945 r. Jej siedzibą był budynek przy al.
Zwycięstwa 22 (obecnie al. Marszałka Józefa Piłsudskiego). Fabryka została postawiona w stan likwidacji 1 I 1948 r.
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XXI. Administracja miasta
Zarząd Miejski w Olsztynie jest jednocześnie władzą administracyjną I instancji91. Prezydentem miasta jest Pałucki Tadeusz, wiceprezydentami Witold Zieliński92 i Jerzy Smoleński93.
Sprawy starościńskie załatwia wydział administracyjny, który dzieli się na referaty: ogólno-administracyjny, karny, wojskowo-osiedleńczy, przemysłowo-handlowy i aprowizacji.
Miejska Rada Narodowa składa się z 48 członków94. Przewodniczący MRN –
Kruczyński Aleksander95, wiceprzewodniczący – Kamiński Marian96.
91
Starostwo Grodzkie w Olsztynie, jako jednostka władzy administracyjnej I instancji, zostało powołane
decyzją ppłk. J. Prawina Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski w kwietniu 1945 r. Kierowanie nim Bronisław Latosiński prezydent miasta, formalnie starosta grodzki, powierzył jednemu z wiceprezydentów Janowi
Trzópkowi – por. Wstęp. Szerzej na ten temat: T. Baryła, Dokumenty do dziejów, ss.109–160.
92
Witold Władysław Zieliński (ur. 1 III 1907 r. w Oberhausen – Niemcy – zm. 29 II 1977 r. w Olsztynie),
wykształcenie wyższe prawnicze, z zawodu urzędnik. Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego
w 1935 r. W latach 1928–1939 był kierownikiem biura w prywatnej kancelarii adwokackiej w Warszawie. Podczas
II wojny światowej mieszkał i pracował w stolicy, m.in. jako radca prawny w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych (1941–1942) oraz prokurent w prywatnej firmie budowlanej (1942–1944). W trakcie powstania warszawskiego został wysiedlony w okolice Krakowa, gdzie przebywał do kwietnia 1945 r. W Olsztynie od maja 1945 r.
Naczelnik wydziału ogólnego w Wojewódzkim Urzędzie Ziemskim (10 VI 1945–28 II 1947) i II wiceprezydent
miasta Olsztyna (28 IV 1947–28 VI 1948). Radny (od 20 I 1946 r.) i członek Prezydium MRN w Olsztynie (od 27
V 1946 r.) Członek Stronnictwa Demokratycznego (od 1 V 1945 r.), członek Komitetu Wojewódzkiego SD w Olsztynie (1946–1948).
93
Jerzy Michał Smoleński (ur. 29 IX 1913 r. w Rawie Mazowieckiej – zm. w 1993 r. w Warszawie), wykształcenie wyższe prawnicze, prokurator i publicysta prawny. Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego w 1935 r. W 1939 r. zdał egzamin sędziowski. Podczas II wojny światowej przebywał początkowo w Łomży
(1939–1941), a następnie w Warszawie. Po upadku powstania warszawskiego wywieziony do Niemiec. Po powrocie z obozu pracy w Rostocku w maju 1945 r., był krótko podprokuratorem Sądu Okręgowego w Warszawie. Od
19 VI 1945 r. w Olsztynie. Podprokurator (czerwiec 1945–czerwiec 1946) oraz wiceprokurator (czerwiec 1946–
kwiecień 1947) Sądu Okręgowego w Olsztynie. Członek prezydium Miejskiej Rady w Olsztynie (od 20 I 1946 r.).
28 IV 1947 r., uchwałą MRN w Olsztynie został powołany na stanowisko I wiceprezydenta miasta. 28 VI 1948 r.
złożył rezygnację z pełnionej funkcji i powrócił do pracy w prokuraturze. Od 19 XI 1948 r. wiceprokurator, a następnie prokurator (styczeń–wrzesień 1950) Sądu Apelacyjnego w Olsztynie. Prokurator wojewódzki w Zielonej
Górze (1950–1951). Wiceprokurator (1951 –1960) i prokurator w Prokuraturze Generalnej (od 1960 r.) w Warszawie. Członek SD (czerwiec 1945–styczeń 1947). W styczniu 1947 r. wystąpił z SD. Członek PPR (od 1 II 1947 r.)
Członek egzekutywy KM PPR w Olsztynie (od 11 V 1947 r.). Członek PZPR (od 15 XII 1948 r.) Członek Komisji
Rewizyjnej KW PZPR w Olsztynie (od 13 VI 1949 r.). Radny OWRN w Olsztynie (?1948 –1950).
94
Wykaz radnych MRN w Olsztynie według stanu z 28 IV 1947 i 20 I 1948 r. – zob. Kronika Olsztyna,
ss.78–79, 93.
95
Aleksander Kruczyński (ur. 13 VI 1899 r. w Górach, pow. ostrołęcki), ps. „Bąk”, wykształcenie średnie, z zawodu urzędnik. W latach 1918–1939 był urzędnikiem kolejowym Dyrekcji Okręgu Kolei Państwowych
w Warszawie oraz kierownikiem ekspedycji dworca kolejowego w Ostrołęce. W latach 1939–1940 w niewoli niemieckiej, zwolniony z powodu złego stanu zdrowia. Po powrocie z niewoli pracował kolejno jako robotnik leśny
i referent podatkowy w zarządzie gminy Długosiodło pow. ostrołęcki (1940–1944). Od marca do lipca 1944 r. był
dyżurnym ruchu Grójeckiej Kolei Dojazdowej. Od marca 1945 r. w Olsztynie, jako kierownik działu w DOKP.
Radny i wiceprzewodniczący prezydium MRN w Olsztynie (od 20 I 1946 r.), wiceprezydent m. Olsztyna (od 27 V
1946 r.), przewodniczący prezydium MRN w Olsztynie (28 IV 1947–31 XII 1949). Członek OWRN w Olsztynie
(od 11 VII 1947 r.). Członek PPR (od 6 VI 1945 r.), członek KW PPR w Olsztynie (od 15 IV 1946 r.). Członek PZPR
(od 15 XII 1948 r.),członek egzekutywy KM PZPR w Olsztynie (od 24 XII 1948 r.)
96
Marian Kamiński (ur. 25 III 1909 r. w Płocku), wykształcenie średnie, z zawodu urzędnik. Do wybuchu
II wojny światowej pracował jako urzędnik w Zarządzie Miejskim m. st. Warszawy (1934–1939). W 1943 r. został
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Przynależność partyjna członków przedstawia się następująco: PPR – 21, PPS
– 15, SL – 3, SD – 7 i SP97 – 2.
Budżet Zarządu Miejskiego wynosi 135 718 745 zł.98
Majątek Zarządu Miejskiego:
Ziemi –h-h, lasów – 2300 ha, budynków – 145, wodociągi i kanalizacja – 1,
gazownia – 1, Miejskie Zakłady Komunikacyjne – 1, rzeźnia –[1].
Prezydent m. Olsztyna
T. Pałucki
Pieczęć i podpis
Robert Syrwid, Beschreibung der Stadt Olsztyn vom 3. Dezember 1947. Eine Quelle für die Untersuchung der wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen für das Funktionieren städtischer Zentren in
Ermland und Masuren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs
Zusammenfassung
Der vorgelegte Text enthält eine Beschreibung von Olsztyn vom Dezember 1947 – die umfangreichsten in
den ersten Jahren der Nachkriegszeit entwickelten und erhaltenen statistischen Studien, die der Stadt gewidmet
sind. Das Dokument wird in den Ressourcen des Staatsarchivs in Olsztyn aufbewahrt. Es wurde vom Stadtrat
für die Planung der Inspektion des Woiwodschaftsamtes auf dem Gebiet der Kontrolle einzelner Verwaltungseinheiten auf Kreis-Ebene erstellt und ist gleichzeitig Vergleichsmaterial in der Studienarbeit des Ministeriums
für Wiederaufgenommene Gebiete.Das gesammelte Material enthält Daten zu verschiedenen Sektoren des wirtschaftlichen und sozialen Lebens der Hauptstadt der damaligen Provinz Olsztyn (allgemeiner Standort, Region,
Bevölkerung, Geschlecht, Nationalität, Alter, Religion, Beschäftigung, Kriegsschäden und Wiederaufbau, Zustand
der Industrie und Handel, Landwirtschaft, Gesundheits- und Sozialhilfe, Bildung, Kultur und Kunst, religiöse
Fragen, Kommunikation, Hydrologie und Meteorologie, öffentliche Sicherheit, Verwaltung und ihre Strukturen
usw.). Aus der Sicht des zeitgenössischen Empfängers sollte die Analyse und Verifizierung der in der Beschreibung
enthaltenen Informationen - die den aktuellen Zustand der Stadt und die Lebensbedingungen der Einwohner seit
sieben Jahrzehnten darstellen - als nützliche Quelle für die weitere Erforschung der Infrastruktur der städtischen
Zentren in Ermland und Masuren nach Ende des II. Weltkriegs.
Übersetzt von Piotr Ambroziak

aresztowany przez gestapo. Podczas przesłuchania wybito mu zęby i doznał urazu czaszki. Walczył w powstaniu
warszawskim jako żołnierz Korpusu Bezpieczeństwa. W Olsztynie od czerwca 1945 r. Decyzją Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski z 2 VII 1945 r. otrzymał tymczasową nominację na stanowisko wiceprezydenta miasta
Olsztyna. Wiceprzewodniczący MRN w Olsztynie (20 I 1–27 V 1946 r.) i wiceprzewodniczący Prezydium MRN
w Olsztynie (27 V 1946–29 IX 1948). Członek przedwojennej PPS. Skarbnik WK PPS w Olsztynie (15 IX 1947–3 X
1948) i członek Rady Wojewódzkiej PPS w Olsztynie (15 IX 1947–3 X 1948). Wykluczony z partii, jako „element
kapitalistyczny, wrogi klasie robotniczej”, 3 X 1948 r.
97
SP – Stronnictwo Pracy.
98
Kwota zawyżona. Według zestawienia ogólnego dochodów i wydatków za rok 1947, budżet miasta
został wykonany po stronie wydatków na kwotę 107 139 594 zł, a po stronie dochodów na kwotę 102 256 169 zł.
Niedobór budżetowy wyniósł 4 883 426 zł – por. Kronika Olsztyna, s. 92.
h-h
Brak danych.
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Robert Syrwid, A description of the city of Olsztyn from December 3, 1947. A source for the study of
economic and social functions of urban centres in Warmia and Masuria after the end of World War II
Summary

This article presents a description of Olsztyn from December 1947 – the most extensive developed in the
first post-war years and preserved in statistical studies of the city. The document is stored in the resources of the
State Archives in Olsztyn. It was drawn up by the City Board for the planning of the inspectorate of the Voivodeship Office in the context of individual administrative units at the district (powiat) level, whilst at the same time
constituting comparative material in the activities of the Ministry of Regained Territories. The collected material
contains data on various sectors of economic and social life in the capital of the then Olsztyn province (general
location, area, population, sex, nationality, age, religion, employment, war damage and reconstruction, the state
of industry and trade, agricultural issues, healthcare and social assistance, education, culture and arts, religious
issues, communication, hydrology and meteorology, public safety, administration and its structures, etc.). From a
contemporary perspective, the analysis and verification of the information presented in the description – showing
the actual condition of the city and the living conditions of its inhabitants seven decades ago – provides a useful
source for further research on the infrastructure of urban centres in Warmia and Masuria after the end of World
War II.
Translated by Aleksander Pluskowski
dr Robert Syrwid
Ośrodek Badań Naukowych
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
rosyrwid11@wp.pl
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K RONIKA NAUKOWA
Iwona Lewoc
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WYKOPALISKOWYCH NA
CMENTARZYSKU GRUPY OLSZTYŃSKIEJ W WÓLCE
PRUSINOWSKIEJ, STAN. I, POW. MRĄGOWSKI W
LATACH 2017–2018
Słowa kluczowe:

grupa olsztyńska, okres wędrówek ludów, stanowiska archiwalne,
cmentarzysko, Fundacja Terra Desolata

Schlüsselwörter:

westmasurische Gruppe, Völkerwanderungszeit, archäologische Archive,
Gräberfeld, Terra Desolata Stiftung

Keywords:

Olsztyn Group, Migration Period, archaeological archives, cmentarzysko,
grave field, Terra Desolata Foundation

Cmentarzysko w Wólce Prusinowskiej położone jest na północno-wschodnim, wysokim brzegiem jeziora Zyzdrój Wielki (ryc. 1). Odkryte zostało w 2. połowie XIX wieku1. Pierwsze wykopaliska przeprowadził z 1899 roku niemiecki
archeolog-amator Emil Hollack, w kolejnych sezonach kontynuowane były przez
Felixa E. Peisera2. Obaj badacze odkryli w sumie co najmniej 179 grobów. Odnalezione zabytki należy łączyć z rozwiniętą fazą okresu wędrówek ludów (faza E). Jest
to zatem jedna z najpóźniejszych nekropoli grupy olsztyńskiej3. W trakcie II Wojny
Światowej zabytki z niemieckich wykopalisk zaginęły, utracono także informacje
o dokładnej lokalizacji stanowiska.
Wiosną 2017 roku grupa studentów, absolwentów oraz miłośników archeologii zrzeszonych w nieformalnej grupie TERRA DESOLATA rozpoczęła realizację
projektu pn. Inwentaryzacja i weryfikacja stanowisk archeologicznych z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów (I–VII w. n.e.) w mikroregionie jezior Mojtyny, Nawiady i Zyzdrój Wielki. W trakcie wiosennych badań powierzchniowych
udało się uzyskać pierwsze informacje na temat lokalizacji archiwalnego stanowi1
W. Nowakowski, Schyłek grupy olsztyńskiej – próba nowego spojrzenia: „nowe” materiały z cmentarzyska
w Wólce Prusinowskiej w powiecie mrągowskim, Komunikaty Warmińsko-Mazurskie, nr 4(246), 2004, s. 410.
2
Ibidem.
3
Ibidem, s. 408.

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2019, nr 1(303)
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Ryc. 1. Lokalizacja stanowiska w Wólce Prusinowskiej, pow. mrągowski

ska w Wólce Prusinowskiej4. W lipcu 2017 roku przeprowadzono tam pierwsze,
powojenne badania wykopaliskowe5.
Obecnie obszar ten jest porośnięty lasem. Wykopy zostały założone w miejscach, gdzie widać było nienaturalne przekształcenia terenu. Okazało się, że są to
pozostałości po badaniach przeprowadzonych przeszło 100 lat wcześniej.
Podczas pierwszego sezonu odkryto kilkaset fragmentów przepalonych kości
ludzkich i ceramiki oraz kilkadziesiąt przedmiotów metalowych. Wszystkie pocho4
W tym miejscu chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania Marcinowi Laskowi – lokalnemu pasjonatowi historii, który wskazał nam miejsce potencjalnej lokalizacji stanowiska oraz przekazał znalezione tam
zabytki archeologiczne.
5
Badaniami kierowali mgr Kamil Niemczak oraz pisząca te słowa. W pracach uczestniczyli również
członkowie projektu oraz wolontariusze.
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dziły z zasypiska niemieckich wykopów. Były to przedmioty przeoczone lub wyrzucone przez pierwszych badaczy. Do najciekawszych zabytków należą: brązowa
zapinka pięciopalczasta – połączenie typów Csongrád i Novi Banovci-Kielary, brązowe szczypczyki, brązowa zapinka tarczowata z zachowaną drewnianą wkładką,
żelazna sprzączka z przewężoną ramką oraz – występujące najliczniej – niewielkie,
brązowe, prostokątne okucia rzemienia6.
Planem badawczym na rok 2018 było odnalezienie nieprzebadanej części stanowiska. W tym celu przeprowadzono wyprzedzające badania geofizyczne7. Wykorzystano metody magnetyczną oraz elektrooporową. Zarejestrowano anomalnie,
które mogłyby być związane z obecnością niewyeksplorowanych grobów. Wykopy
założono w dwóch miejscach w obrębie stanowiska – na obszarze, gdzie zarejestrowano anomalie oraz w strefie widocznych śladów po badaniach niemieckich.
Weryfikacja wykopaliskowa ustaleń geofizycznych przyniosła pozytywne
efekty – udało się odkryć trzy groby bezpopielnicowe oraz niewielką jamkę z ceramiką znajdującą się w okolicy jednego z pochówków. Niestety żaden z obiektów nie
zawierał zbytków, które pozwoliłyby na dokonanie weryfikacji dotychczasowych
ustaleń chronologicznych nekropoli.
Znaleziono również kolejne interesujące zabytki, które zostały przeoczone
przez niemieckich badaczy: zapinkę ornitomorficzną (niem. Vögelfibeln), zapinkę
tarczowato-krzyżową, dwustożkowy przęślik zdobiony dookolnymi liniami rytymi,
szklany, niebieski paciorek trójsegmentowy, dwustożkowy paciorek brązowy wykonany ze spiralnie skręconego drutu (ryc. 2). Wszystkie zabytki pochodzą z przemieszanej żółto-szarej ziemi stanowiącej wypełnisko przedwojennych wykopów.
Oprócz przedmiotów metalowych zarejestrowano kilkaset fragmentów ceramiki
oraz niewielką liczbę przepalonych kości ludzkich.
Podczas dwóch pierwszych sezonów wykopaliskowych udało się potwierdzić
lokalizację oraz późną chronologię archiwalnego stanowiska w Wólce Prusinowskiej. Ważnym osiągnięciem jest odnalezienie nieprzebadanej części stanowiska.
Współcześnie odnalezione zabytki pasują chronologiczne do odkryć badaczy niemieckich. Większość datować można na fazę E2b–E3. Niestety pozbawione kontekstu zabytki nie przyczyniają się znacznie do powiększenia wiedzy na temat czasu
funkcjonowania nekropoli oraz schyłku grupy olsztyńskiej.
I. Lewoc, K. Niemczak, Pierwszy sezon współczesnych badań wykopaliskowych na cmentarzysku w Wólce Prusinowskiej, stan. 1, gmina Piecki. Badania w roku 2017, Światowit, (w druku).
7
Kolejny sezon wykopaliskowy, pod niezmienionym kierownictwem, odbył się w lipcu 2018 roku. Nieformalny studencki projekt został sformalizowany – powstała Fundacja Terra Desolata. W pracach uczestniczyli
członkowie Fundacji, studenci z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz wolontariusze. Badania
były prowadzone w ramach projektu pn. Przeszłość w ziemi ukryta. Interdyscyplinarne badania oraz rozwijanie świadomości archeologicznej na Mazurach. Projekt TERRA DESOLATA 2018. Oba sezony wykopaliskowe
współfinansowane były przez Radę Konsultacyjną ds. Studenckiego Ruchu Naukowego, Fundację Universitatis
Varsoviensis, Fundację Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Archeologii UW.
6
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Ryc. 2. Wólka Prusinowska, stan. 1., pow. mrągowski. Wybór zabytków z badań w 2018
roku: a – dwustożkowy przęślik gliniany zdobiony dookolnymi liniami rytymi, b – dwustożkowy przęślik gliniany zdobiony „iksami”, c – brązowa zapinka tarczowato-krzyżowa,
d – brązowa zawieszka dwuspiralna, e – brązowa zapinka ornitomorficzna, f – brązowy
dwustożkowy paciorek ze spiralnie zwiniętego drutu, g – trójsegmentowy, niebieski
paciorek szklany (fot. Terra Deslata); b – znaleziony w grobie bezpopielnicowym, a, c–f
– zabytki przeoczone przez badaczy niemieckich, g – zabytek znaleziony luźno w okolicy
grobów bezpopielnicowych.
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Fundacja Terra Desolata ma w planach kontynuowanie badań w kolejnych sezonach. Prace skupiać się będą na poszukiwaniach nienaruszonej części nekropoli.
Iwona Lewoc, Bericht über Ausgrabungen auf dem Olsztyn-Gruppe Gräberfeld in Wólka Prusinowska
I. Kreis Mrągowo in 2017–2018
Zusammenfassung
Die Begräbnisstätte in Wólka Prusinowska befindet sich am nordöstlichen Hochufer des Zyzdrój WielkiSees. Dort wurden Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts erste Ausgrabungen durchgeführt. Die Position wurde 2017 wiederentdeckt. In zwei Forschungsjahren wurden Dutzende von Metallobjekten, verbrannte
menschliche Knochen und Bruchstücke von Keramiken entdeckt, die von den ersten Forschern übersehen oder
verworfen wurden. Dank nichtinvasiver Tests haben wir den ungeprüften Teil des Friedhofs gefunden. Das erhaltene historische Material sollte auf die entwickelte Migrationsphase der Völker datiert werden.
Übersetzt von Piotr Ambroziak
Iwona Lewoc, Report on excavations at the cemetery of the Olsztyn Group in Wólka Prusinowska, site
1, Mrągowo district in 2017–2018
Summary
The cemetery in Wólka Prusinowska is situated in the north-eastern upper bank of Lake Zyzdrój Wielki.
The first excavations were conducted there at the end of the 19th and beginning of the 20th century. The site was
rediscovered in 2017. During the two seasons of excavation, dozens of metal objects, burnt human bones and
fragments of ceramics overlooked or discarded by the first researchers were discovered. Thanks to non-invasive
tests, the unexcavated part of the cemetery was also identified. The discovered finds can be dated to the main part
of the Migration Period.
Translated by Aleksander Pluskowski
mgr Iwona Lewoc
Fundacja Terra Desolata
Instytut Archeologii
Uniwersytet Warszawski
iwona1807i@wp.pl
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Badania przeprowadzone w 2018 roku na grodzisku w Pasymiu w powiecie szczycieńskim są kontynuacją prac z 2016 i 2017 roku1. Grodzisko w Pasymiu
od dawna jest przedmiotem zainteresowania archeologów. Było badane zarówno
w XIX wieku2, jak i latach 60. XX wieku3. Stanowisko znajduje się 1,5 km na północny zachód od Pasymia. Jest położone na półwyspie zwanym Ostrów, usytuowanym pomiędzy odnogami jeziora Kalwa, na niewielkim cyplu na zachodnim
brzegu półwyspu (Ryc. 1).
Dzięki przeprowadzonym w 2016 roku badaniom geomagnetycznym zlokalizowano wykopy z lat 60. XX wieku4, co umożliwiło wytyczenie nowej siatki arowej,
uwzględniającej lokalizację wykopów archiwalnych i badanych obecnie.
Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych w ramach finansowania stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora na podstawie decyzji numer DEC-2015/16/S/HS3/00533.
Badania prowadzono w terminie 2–28 lipca 2018 r. W pracach brali udział Grzegorz Chojnowski, mgr Marcin
Woźniak oraz studenci Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Gdańskiego. Na temat wcześniejszych badań:
S. Wadyl, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na grodzisku zwanym „Okrągła Góra” w Pasymiu, pow. Szczytno, stan. 1 w roku 2016, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2016, nr 2(292), ss. 379–382; idem, Sprawozdanie
z badań wykopaliskowych na grodzisku zwanym „Okrągła Góra” w Pasymiu, pow. Szczytno, stan. 1 w roku 2017,
Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2017, nr 4(298), ss. 717–724.
2
H. Boenigk, Der runde Berg bei Passenheim, Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia, 1880,
Bd. 6, ss. 108–110; G. Bujack, Der runde Berg bei Passenheim, Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia,
1881, Bd. 7, ss. 108–110; idem, Der Kuglacker Schlossberg und andere Wallberge, Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia, Bd. 13, ss. 89–93.
3
R. Odoj, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na grodzisku zwanym „Okrągła Góra” w Pasymiu-Ostrowie, pow. Szczytno, w roku 1962, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1962, nr 4, ss. 827–830; idem, Wyniki
badań grodziska z VI-VIII w. n.e. w Pasymiu, pow. Szczytno, a problemy kultury mazurskiej, Rocznik Olsztyński,
1968, R. 7, ss. 113–147.
4
Badania zrealizował mgr Wiesław Małkowski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
1

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2019, nr 1(303)
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Ryc. 1. Lokalizacja grodziska w Pasymiu, pow. Szczytno. Rys. S. Wadyl

W sezonie badawczym w 2018 roku wyeksplorowano trzy wykopy (Ryc. 2).
Prace koncentrowały się głównie w obrębie plateau grodziska. Wykop 1 wytyczono
w zachodniej jego partii (ha 1, ar 52, ćw. BD, ar 62, ćw. B) na przedłużeniu w kierunku południowym wykopu 1 z 2017 roku. Zajmował obszar o wymiarach 15 × 5 m.
W toku prac wykop poszerzono w części południowej w kierunku wschodnim –
otwarto ar 63, ćw. A nadając mu oznaczenie 1A. Wykop 2 usytuowano w północno-zachodniej partii grodziska, na stoku opadającym łagodnie w stronę jeziora (ha
1, ar 32, ćw. B). Wykop był styczny od południa do wykopu 1 z 2017 roku, zaś narożnikiem północno-wschodnim stykał się z narożnikiem południowo-zachodnim
wykopu 1 z 2016 roku. Wykop miał wymiary 5 × 5 m. Ostatni z wykopów (oznaczony numerem 3) wytyczono u podnóża grodziska od strony jeziora (ar 31, ćw. A).
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Ryc. 2. Pasym, pow. Szczytno, stan. 1. Lokalizacja wykopów z lat 2016-2018 w odniesieniu
do siatki arowej na tle Numerycznego Modelu Terenu. Oprac. S. Wadyl

Usytuowano go na wyraźnym wypłaszczeniu stoku, na kilkumetrowej szerokości
tarasie. Wykop miał charakter sondażowy, a jego wymiary wynosiły 2 × 2 m. Łącznie badaniami objęto obszar o powierzchni 1,29 ara.
W wykopie 1 zadokumentowano nawarstwienia kulturowe o miąższości od
0,3 m (w części wschodniej) do około 1,5 m w miejscu, gdzie odkryto obiekty 4
i 13. Zarejestrowano dość klarowną sytuację stratygraficzną – pod warstwą humusu i podglebia (warstwy 1 i 2) odsłonięto piaszczyste i żwirowe nawarstwienia interpretowane jako calec (warstwa 3), na tle których zarysowały się stropy obiektów.
Odkryte obiekty można zaszeregować do czterech kategorii: pierwsza to niewiel-
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kich rozmiarów owalne jamy o średnicy około 1 m, druga to większych rozmiarów
obiekty o funkcji mieszkalnej, trzecia to obiekty w postaci podłużnych rowków
(analogiczne do odkrytych w latach 2016–2017), a także czwarta – doły posłupowe.
Do pierwszej grupy należy zaliczyć obiekty 6, 9, 12, 23/17. Prawdopodobnie wszystkie należy łączyć z młodszym horyzontem zasiedlenia „Okrągłej Góry”
– z późnym okresem wędrówek ludów i początkami wczesnego średniowiecza
(OWL/WŚ). Były to jamy o charakterze śmietniskowym bądź o bliżej niejasnej
funkcji.
Szczególnie interesujące są obiekty zaszeregowane do drugiej kategorii. Były
to pozostałości budynków o powierzchni wynoszącej około 20 m2. Zaliczono tu
obiekty oznaczone numerami: 4 i 13 oraz 9/17. Wszystkie reprezentują młodszy
(OWL/WŚ) horyzont użytkowania tego miejsca. Obiekty 4 i 13 w niewielkich partiach zostały zarejestrowane i wyeksplorowane w latach 60. XX wieku. Obiekt 4
został odkryty na arze 52, ćw. D i 62, ćw. B. Odsłonięty w trakcie tegorocznych
prac obiekt miał 6,2 m długości i 4 m szerokości. Odznacza się tym samym największymi rozmiarami z dotychczas zarejestrowanych. Maksymalna zachowana
miąższość jego nawarstwień wynosiła 1,4 m. Początkowo, w stropie obiekt rysował się jako jednorodny, w przybliżeniu prostokątny kształt z półowalną częścią po
stronie północno-zachodniej. Na 3-4 poziomie eksploracji (około 30 cm od jego
stropu) obiekt przybrał bardzo regularny prostokątny kształt o wymiarach około
4,2 na 3,2 m. Na głębokości około 50–60 cm od stropu zaobserwowano, że dzielił
się on na dwie mniejsze jamy. W trakcie eksploracji pozyskano bardzo liczny zbiór
materiałów źródłowych: 637 fragmentów ceramiki, 3959 szczątków zwierzęcych,
a także 13 zabytków wydzielonych. Na szczególną uwagę zasługują brązowa bransoleta/kółko z haczykowatym zapięciem, starannie wykonana osełka z otworem do
zawieszenia oraz pół bieguna żarna rotacyjnego. Od północno-zachodniej części
jamy odchodził biegnący łukowato wzdłuż krawędzi wzgórza niewielkiej głębokości rów, analogiczny do rejestrowanych w poprzednich latach. Obserwacja relacji
stratygraficznych sugeruje, że oba elementy są jednoczasowe. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu zarejestrowano dwie niewielkie owalne jamy, jedną po północno-zachodniej, drugą zaś po stronie południowo-zachodniej.
Kolejny z wyróżniających się obiektów (oznaczony numerem 13) został odsłonięty na arze 63, ćw. A. Jego rozmiary w rzucie na poziomie stropu wynosiły 4,2
na 3,8 m. Razem z częścią odsłoniętą podczas dawnych prac miał wymiary około
5 × 3,8 m. Największa zachowana miąższość obiektu miała blisko 1,6 m. W wypełnisku obiektu znaleziono 649 fragmentów ceramiki, 3752 szczątków zwierzęcych,
a także 18 zabytków wydzielonych (m.in. fragmenty dwóch noży, dwie osełki, rogowe narzędzie do wyplatania sieci zaopatrzone w otworek do podwieszania czy
żelazne szydło z zachowanym fragmentem drewnianej rękojeści). Pewnym novum
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w porównaniu do dotychczas odkrytych obiektów była obecność fragmentów ceramiki wykonanej na kole, zwłaszcza w warstwie stropowej – warstwie 13a. Być może
należy liczyć się z dwiema fazami użytkowania obiektu.
Zastanawiająca jest wyraźna dysproporcja w ilości odkrywanej w omawianych obiektach ceramiki i kości zwierzęcych. W obiekcie 9 z 2017 roku proporcje
ceramiki do kości wynosiły 1 do 3, z kolei w obiektach 4 i 13 z 2018 roku jest to odpowiednio 1 do 6 i 1 do 6,5. Odkryte obiekty 4 i 13 to kolejne po obiekcie 9 z 2017
roku i przypuszczalnie obiektach 3 i 5 z 2016 roku relikty budynków o niewątpliwie
mieszkalnym charakterze. Szczegółowych studiów i dalszych analiz będzie wymagała jednak kwestia ich konstrukcji. Wydaje się, że były to budowle o konstrukcji
słupowej, a odkrywane w trakcie badań relikty są pozostałością części zagłębionych
w ziemi.
Poza obiektami o charakterze gospodarczym i mieszkalnym odkryto również
obiekt w postaci podłużnego rowku biegnącego po zewnętrznej krawędzi majdanu.
Obiekt oznaczony numerem 5, zadokumentowany na arze 52, ćw. BD, biegł od południowo-zachodniej krawędzi obiektu 4 do krawędzi wykopu na 2 m ara 52, ćw.
B (licząc od północny) i miał szerokość od 0,25 do 0,4 m. W przekroju miał profil
U-kształtny, zaś jego miąższość sięgała 0,3 m. W wypełnisku odkryto kilkanaście
fragmentów ceramiki o chronologii OWL/WŚ. Dodatkowo odkryto pięć dołów
posłupowych (oznaczone nr 7a-7e). Wszystkie były zlokalizowane na arze 52, ćw.
D i tworzyły układ zbliżony do trapezu.
W wykopie 2 odsłonięto nawarstwienia kulturowe o miąższości od 1,5 do
1,75 m. Poniżej humusu i warstwy podglebia (warstwy 1 i 2) zalegała warstwa spływów o miąższości od 0,35 do 0,6 m (warstwa 3 i 3a) bogata w materiał zabytkowy. Oprócz licznych fragmentów ceramiki (853 ułamki) i kości zwierzęcych (935
fragmentów) odkryto m.in. dwie brązowe zawieszki romboidalne, nóż żelazny,
fragmenty ciężarków tkackich, osełkę i przęślik. Poniżej zarejestrowano warstwy 4
i 5, przypuszczalnie o charakterze akumulacyjnym. Odkryto w nich bardzo dużo
szczątków zwierząt (warstwa 4 – 737 fragmentów, warstwa 5 – 951 fragmentów)
oraz fragmentów ceramiki (warstwa 4 – 601 fragmentów, warstwa 5 – 783 fragmentów), a także zabytków wydzielonych. Warto odnotować unikatową łyżeczkę
do czyszczenia uszu, fragment grotu włóczni, dwa paciorki szklane, dwie osełki
(warstwa 4) oraz paciorek szklany i pierścień brązowy (warstwa 5). Miąższość nawarstwień akumulacyjnych wynosiła przeciętnie 0,4–0,45 m.
W południowej części wykopu zadokumentowano kontynuację obiektu
związanego z warsztatem tkackim odkrytym w 2017 roku. Obiekt oznaczony numerem 20/17 znajdował się między 2 a 3 m od licząc od zachodu i ciągnął się na
odcinku około 1,4–1,5 m w kierunku północno-wschodnim. Odkryto w nim kolejne fragmenty ciężarków tkackich zainwentaryzowane pod 10 numerami inwen-
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tarzowymi, igłę kościaną, ząb od grępła oraz przęślik, 403 fragmenty ceramiki oraz
355 szczątków zwierzęcych.
Na krawędzi stoku i majdanu zadokumentowano obiekt w kształcie rowka
o łukowatym przebiegu. Został oznaczony numerem 9. W przekroju miał kształt
U-kształtny, dość wyraźnie pochylony w kierunku stoku. We wschodniej i północno-wschodniej części wykopu, w dolnej części stoku zadokumentowano nawarstwienia (warstwa 11) i obiekty z wczesnej epoki żelaza (obiekty 12 i 15). Miąższość
tych nawarstwień sięgała 0,2–0,25 m. Obiekt 12 to niewielka jama o dość regularnym prostokątnym kształcie w rzucie, zaś obiekt 15 to niewielki dołek posłupowy
o owalnym kształcie o średnicy 0,3 m i zachowanej miąższości 0,2–0,25 m.
W wykopie 3 zarejestrowano nawarstwienia o miąższości wynoszącej
przeciętnie 0,75 m Poniżej współczesnego humusu i podglebia zalegała warstwa
spływów (warstwa 3), w której odkryto 85 fragmentów ceramiki oraz 73 kości zwierzęcych. Jedyny zabytek wydzielony – grot strzały z zadziorami znaleziono w warstwie humusu. Być może, rdzawe struktury uznawane pierwotnie za calcowe, nie
zawierające materiału zabytkowego będzie należało uznać za pozostałości dołów
posłupowych czy innej formy umocnienia znajdującego się u podnóża wyniesienia.
W trakcie badań pozyskano liczny zbiór zabytków (zob. np. Ryc. 3, 4). Zespół ceramiki naczyniowej liczy 5 082 fragmenty (311 o metryce wczesnożelaznej).
Odkryto kilkadziesiąt fragmentów polepy konstrukcyjnej. Szacowana liczba kości
zwierzęcych wraz ze szczątkami ryb to 11 569. Zabytki wydzielone liczą 121 pozycji
inwentarzowych. Odkryto dość rzadkie przedmioty, takie jak na przykład brązowa
łyżeczka do czyszczenia uszu, kilka elementów wisiorka z zawieszkami romboidalnymi, rogowe narzędzie do wyplatania sieci oraz cztery paciorki szklane. Warto
podkreślić odkrycie licznego zbioru ciężarków tkackich, który wraz z odkrytymi
w ubiegłym roku tworzy najliczniejszy jak dotychczas zespół z ziem pruskich.
Pozyskany zbiór zabytków wnosi istotne informacje na temat chronologii założenia. Zdecydowana większość przedmiotów pochodzi z początków wczesnego
średniowiecza (2 połowa VII – pierwsza połowa IX w.). W obiekcie 13, w stropowej
warstwie (13A) odkryto kilkadziesiąt fragmentów ceramiki wykonanej na kole, co
jest dość pewną przesłanką wskazującą, że należy się liczyć również z młodszym
horyzontem zasiedlenia Okrągłej Góry.
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Ryc. 3. Pasym, pow. Szczytno, stan. 1. Wybór ceramiki z badań. Rys. D. Żak-Boryszko
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Ryc. 4. Pasym, pow. Szczytno, stan. 1. Wybór zabytków z badań. A – osełka, b – igła, c –
narzędzie do wyplatania sieci, d, e – przęśliki, f, g – półprodukty z poroża. A – kamień, b
– kość, c, f, g – poroże, d, e – glina. Rys. D. Żak-Boryszko

Sławomir Wadyl, Ein Bericht über Ausgrabungen in der Siedlung „Rundberg“ in Pasym, Kreis Szczytno,
Stelle I im Jahr 2018
Zusammenfassung
Im Jahr 2018 wurden die Ausgrabungen der Burgwall in Pasym, im Landkreis Szczytno fortgesetzt (Abbildung 1). Die Arbeiten konzentrierten sich hauptsächlich auf das Plateau der Burgwall. Während der Studie
wurden drei Ausgrabungen ausgegraben (Abbildung 2). Der Graben 1 (15 × 5 m) wurde in seinem westlichen
Teil auf der Verlängerung südlich des Grabens 1 ab 2017 markiert. Die Ausgrabung 2 (5 × 5 m) befand sich im
nordwestlichen Teil der Burgwall am Abhang zum See hin. Der Graben 3 (2 × 2 m) ist am Fuße der Burgwall von
der Seeseite aus markiert. Insgesamt umfasste die Studie eine Fläche von 1,29 Ar.
Besonders hervorzuheben ist die Entdeckung von zwei weiteren großformatigen Objekten (Objekte 4 und
13) mit Wohncharakter. Die Ergebnisse früherer Studien zeigen deutlich, dass sich Gebäude dieser Art am Rande
befanden. Während der Forschung wurde eine große Sammlung von Funden erworben: 5.082 Keramikstücke,
11.559 Tierknochen und 121 Artefakten.
Übersetzt von Piotr Ambroziak
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Sławomir Wadyl, Report on the excavation at the settlement of “Round Hill” in Pasym, Szczytno district, site 1, in 2018
Summary
In 2018, excavations at the stronghold in Pasym in the Szczytno district continued (Figure 1). They were
mainly concentrated on the area within the stronghold. Three excavations were carried out (Figure 2). Trench 1
(15 × 5 m) was situated in the western part on the extension south of Trench 1 from 2017. Excavation 2 (5 × 5 m)
was located in the north-west part of the stronghold, on the slope descending towards the lake. Trench 3 (2 × 2
m) was located at the foot of the stronghold on the lake side. In total, the excavated area was 1.29

ar. Particularly
noteworthy was the discovery of two large features (4 and 13) of a residential character. The results of previous
studies clearly indicate that buildings of this type were located along the edge of the inner area of the stronghold.
A large number of finds was recovered during the excavations: 5,082 ceramic fragments, 11,559 animal bone
fragments and 121 artefacts.
Translated by Aleksander Pluskowski
dr Sławomir Wadyl
Instytut Archeologii
Uniwersytet Warszawski
slawomirwadyl@wp.pl
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WYSTAWA „W SŁUŻBIE NIEPODLEGŁOŚCI. TELEGRAMY
PATRIOTYCZNE 1895–1939”
Ubiegłoroczne obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości obfitowały w liczne wydarzenia kulturalne zarówno w skali ogólnokrajowej, jak i lokalnej. W upamiętnienie jednego z najważniejszych momentów polskiej historii
włączyło się również Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie organizując wystawę
„W służbie niepodległości. Telegramy Patriotyczne 1895–1939”.
Głównym celem ekspozycji jest ukazanie roli, jaką w drodze do odzyskania
niepodległości odegrało podtrzymywanie pamięci historycznej, tradycji narodowej,
wiary i kultury oraz podkreślenie wartości działań pozytywistycznych prowadzonych
przez Polaków na obszarze trzech zaborów. Istotne miejsce zajęła kwestia znaczenia
symboli państwowych w pielęgnowaniu pamięci narodowej. Szeroka problematyka wystawy została powiązana z historią regionalną, w przypadku której na pierwszy plan wysuwają się zmagania ludności warmińskiej i mazurskiej z germanizacją.
Główny element wystawy stanowią telegramy patriotyczne. Pomysł ich wydawania
zrodził się podczas obchodów stulecia insurekcji kościuszkowskiej, natomiast edycję
rozpoczęto w październiku 1895 roku. Początkowo telegramy nazywano kościuszkowskimi, gdyż właśnie wizerunek Naczelnika stanowił pierwszy i główny motyw
dekoracyjny. Nowe wzorce pojawiały się wraz z kolejnymi rocznicami ważnych wydarzeń historycznych. Pierwsze telegramy powstały w zakładzie litograficznym Antoniego Rose w Poznaniu, a ich edycja i kolportaż były kontynuowane do II wojny
światowej. W okresie II RP telegramy zdobiono ilustracjami nawiązującymi do rozwoju i sukcesów młodego państwa. Na olsztyńskiej ekspozycji zaprezentowano łącznie 113 telegramów w tym 60 z prywatnej kolekcji Andrzeja Soleckiego.
Opisywana wystawa jest największą w regionie ekspozycją z okazji stulecia
odzyskania przez Polskę niepodległości. Została zaprezentowana w czterech salach
olsztyńskiego zamku. W każdej sali przedstawiono jeden z podstawowych wątków
tematycznych. Narracja prowadzona jest niejako na trzech poziomach. Część wprowadzająca wystawy (sala pierwsza) łączy dzieje Warmii z ogólną historią Polski.
Znalazły się w niej nawiązania do bitwy pod Grunwaldem, II pokoju toruńskiego
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oraz I rozbioru Polski, w którego wyniku Warmia znalazła się w granicach Księstwa Pruskiego. Ekspozycję w sali pierwszej poświęcono jednak przede wszystkim
Tadeuszowi Kościuszce będącemu archetypem bohatera narodowego walczącego
o „wolność, niepodległość i całość”. Spośród około 40 wzorów telegramów poświęconych Kościuszce na olsztyńskim zamku zobaczyć można aż 24. Obok blankietów
z wizerunkiem Naczelnika zaprezentowano m.in.: rogatywkę generalską należącą
prawdopodobnie do Kościuszki, krzyżyk z Olszynki Grochowskiej oraz odznaczenie ustawione przez Naczelnika w formie złotej obrączki z inskrypcją „Ojczyzna
obrońcy swemu”. Tematyka kościuszkowska obejmuje również ryciny, bilety skarbowe z okresu insurekcji 1794 roku, zabytki numizmatyczne, rzeźbę „Kościuszko
na koniu”, bloczek kartek żywnościowych z wizerunkiem T. Kościuszki czy wreszcie
tłok pieczęci herbowej z popiersiem Naczelnika. W sali pierwszej właściwa tematyka wystawy dotyczy także żałoby narodowej w okresie powstania styczniowego.
Z tym epizodem polskiej historii związane są m.in.: fotografia kobiet w „żałobie
narodowej”, biżuteria patriotyczna oraz kopia sukni żałoby narodowej.
Ekspozycja w sali drugiej poświęcona jest problematyce walki narodu o przetrwanie na polu kultury i edukacji podkreślając wartość kultury narodowej oraz potrzebę szerzenia oświaty wśród ludu. W odniesieniu do Warmii zwrócono uwagę na
pierwszorzędną rolę wiary katolickiej (zwłaszcza objawień gietrzwałdzkich) w dochodzeniu do świadomości narodowej. Wyeksponowane w sali drugiej telegramy
ukazują zabytki, miejsca kultu religijnego, zabytki związane z przeszłością Polski, poetów, kompozytorów oraz Henryka Sienkiewicza (jedynego pisarza przedstawianego na telegramach). Na przykładzie ziemiańskiej rodziny Donimirskich, zasłużonej
w działalności polskiej na Warmii i Mazurach podkreślono znaczenie przywództwa
duchowego inteligencji i szlachty w budzeniu świadomości polskiej wśród ludu. Tę
część eskpozycji zaaranżowano w formie wnętrza saloniku nawiązującego do wystroju wnętrz dworku Donimirskich w Ramzach Małych. Kolejny wątek zaprezentowany na sali drugiej dotyczy Towarzystwa Czytelni Ludowych. Zwiedzający zobaczyć
mogą m.in. telegramy związane z szerzeniem oświaty wśród ludu oraz działalnością
TCL; mapkę z miejscowościami na Warmii, w których tworzono biblioteki Towarzystwa; nazwiska bibliotekarzy i kolektorów (zbierających składki na TCL) oraz listę ok.
1000 nazwisk czytelników z Warmii. Warto wspomnieć o stanowisku multimedialnym umożliwiającym przeglądanie zdigitalizowanej książki Lucjana Siemieńskiego
„Wieczory pod lipą czyli historya narodu polskiego opowiadana przez Grzegorza
z pod Racławic”. Kolejną część ekspozycji poświęcono muzyce. Obok telegramów
z kompozytorami warto zwrócić uwagę na fotografię przedstawiającą chór im. Feliksa Nowowiejskiego utworzony w Olsztynie przez Antoniego Szajka.
W trzeciej sali ukazano czyn zbrojny oraz zabiegi dyplomatyczne mające na
celu odzyskanie niepodległości. Wyeksponowane tutaj telegramy ukazują m.in.
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generała Henryka Dąbrowskiego i księcia Józefa Poniatowskiego. Ponadto zaprezentowano telegramy z wizerunkami Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego
oraz Ignacego Paderewskiego (są to jedyni sportretowani na telegramach twórcy
niepodległości; poprzez prezentacje pocztówki podkreślono również rolę Wincentego Witosa). Na sali trzeciej zobaczyć można również telegramy z władcami Polski
przedrozbiorowej: Bolesławem Chrobrym, Stefanem Batorym czy Janem III Sobieskim. Dodatkowo wyeksponowane zostały fotografie, pocztówki oraz cytaty związane z zakończeniem I wojny światowej, odzyskaniem przez Polskę niepodległości,
tworzeniem się polskich władz oraz kształtowaniem granic.
W sali czwartej przedstawiono sytuację Warmii i Mazur po 1918 roku. Ekspozycja ilustruje trudne położenie ludności polskiej, która w wyniku plebiscytu z 11 lipca 1920 roku pozostała w granicach państwa niemieckiego. Podobnie jak w okresie
zaborów polskość tych ziem starano się zachować poprzez pozytywistyczną pracę
u podstaw. Obok krzewienia przywiązania do języka ojczystego, tradycji oraz pamięci o historii przodków przejawiała się ona tworzeniem i prowadzeniem polskich
gazet, księgarń oraz bibliotek TCL. W sali czwartej poprzez fotografie, dokumenty
oraz różnego rodzaju pamiątki ukazane zostały postacie Jana Baczewskiego, Alojzego Śliwy oraz Witolda Niewiadomskiego. Dwaj pierwsi stanowią przykład działaczy
walczących o polskości Warmii i Mazur, natomiast W. Niewiadomski reprezentuje
ludność kresową przybyłą do Olsztyna po 1945 roku. Poza tym ekspozycja porusza
wątki takie jak: plebiscyt 11 lipca 1920 r., ruch polski w Niemczech, zakład Antoniego
Rose w Poznaniu (zdjęcia). Wspomnieć należy o miejscu interaktywnym, gdzie przy
użyciu maszyny dociskowej uczestnicy mogą wydrukować tytuł oraz logo wystawy.
Wystawę zamyka hasło: „Ta praca się nie kończy”.
W niniejszym sprawozdaniu omówiono jedynie niektóre z prezentowanych
eksponatów. Otwartą 18 października 2018 roku wystawę można oglądać do 30 listopada roku bieżącego. Autorką scenariusza i kuratorem wystawy jest Danuta Syrwid.
Projekt oprawy plastycznej przygotowała Krystyna Wojtaszek–Markunas, opracowanie graficzne – Marta Wójcicka–Schulz, a opracowanie prezentacji multimedialnych - Michał Jankowski. Wsparcia w zakresie merytoryki udzielił Oddział Zbiorów
Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Należy
zaznaczyć, iż obok zbiorów Muzeum Warmii i Mazur wystawa prezentuje eksponaty
lub kopie pozyskane z: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu,
Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Biblioteki
Uniwersyteckiej w Olsztynie, Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz prywatnej kolekcji Andrzeja Soleckiego.

Podsumowanie działalności Archiwum Państwowego w Olsztynie w 2018 roku

165

K RONIKA NAUKOWA
Marta Zbrzeźniak
PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM
PAŃSTWOWEGO W OLSZTYNIE W 2018 ROKU1
W roku sprawozdawczym Archiwum Państwowe w Olsztynie (dalej: APO)
realizowało planowane zadania statutowe. Do archiwum przyjęto w formie nabytków 20.949 jednostek archiwalnych, w tym materiały archiwalne przekazane przez
archiwa państwowe w Gdańsku, Malborku, Szczecinie i Archiwum Główne Akt
Dawnych w ramach scalania zasobu. W I kwartale 2018 roku zakończono skontrum zasobu zlikwidowanego Oddziału APO w Nidzicy oraz zewidencjonowano ten zasób w systemie ZoSIA. Trwały także prace inwentaryzacyjne oraz prace
związane z modyfikacją opisów jednostek archiwalnych w systemie ZoSIA. Łącznie
wprowadzono 75.741 nowych opisów jednostek.
Z przyjemnością odnotowujemy wzrost liczby odwiedzających Pracownię
Naukową oraz zgłaszanych tematów badawczych. W 2018 roku wśród zgłoszeń
użytkowników dominowały zagadnienia dotyczące badań naukowych, poszukiwań genealogicznych, badań regionalnych oraz związane z kwestiami urzędowymi i własnościowymi. Do najczęściej udostępnianych archiwaliów należały m.in.
archiwa rodzinne rodów Prus Wschodnich, Uniwersytetu Albrechta w Królewcu,
akta miejskie, parafialne, sądowe, USC, akta urzędów katastralnych, komitetów
powiatowych i miejskich Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Państwowego
Urzędu Repatriacyjnego, gminnych rad narodowych, gminy żydowskiej w Królewcu, Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Olsztynie, Centralnego Związku Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Wojewódzkiego
Biura Projektów „Miastoprojekt” w Olsztynie, Wojewódzkiego Biura Planowania
Przestrzennego w Olsztynie, Kuratorium Okręgu Szkolnego Olsztyńskiego w Olsztynie oraz Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie.
Rok 2018 w życiu APO upłynął przede wszystkim pod znakiem obchodów
70-lecia istnienia instytucji. W dniu 19 września 2018 roku w budynku Wydziału
Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (dalej: UWM) w Olsz1
Tekst został przygotowany na podstawie Sprawozdania z działalności Archiwum Państwowego w Olsztynie w 2018 roku, udostępnionego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
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tynie odbyły się uroczystości jubileuszowe, którym towarzyszyła konferencja poświęcona dziejom olsztyńskiego archiwum. Historię APO w swych wystąpieniach
przybliżyli: dr Mariusz Korejwo, kierownik Oddziału I – Nadzoru Archiwalnego APO, Anna Karpińska, była dyrektor APO oraz prof. Janusz Jasiński, badacz
regionu i wieloletni użytkownik archiwum. O nowych wyzwaniach stojących
przed olsztyńską placówką w dobie cyfryzacji i internetu opowiedziała Romualda Piotrkiewicz, kierownik Oddziału II – Opracowania Zasobu APO. Kolejnym
punktem uroczystości była promocja publikacji Filigrany w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie autorstwa Andrzeja Ulewicza z Oddziału V – Konserwacji
Archiwaliów APO oraz dr. inż. Józefa Dąbrowskiego, związanego z Instytutem
Papiernictwa i Poligrafii na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej. W trakcie uroczystości miała również miejsce prezentacja serwisu
Atlas Warmii i Mazur, wojewódzkiego portalu informacji przestrzennych, której dokonał Jerzy Kowalczyk, kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej. Obchodom jubileuszowym towarzyszyła wystawa
przygotowana przez pracowników APO, na której przedstawiono najcenniejsze
archiwalia, m.in. plany założeń ogrodowych autorstwa Johannesa Larassa oraz nabytki kartograficzne. Zaproszeni goście mieli także możliwość poznania przebiegu
etapów poszczególnych prac konserwatorskich oraz uzyskania informacji związanych z działalnością edukacyjną APO.
Uroczystości jubileuszowe zorganizowane w dniu 19 września 2018 roku zaszczycili swoją obecnością: Dyrektor Naczelny Archiwów Państwowych dr Wojciech Woźniak, Kinga Suplicka, dyrektor generalna z Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych, wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski, marszałek województwa Miron Sycz, prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, rektor UWM
prof. Ryszard J. Górecki, prof. Mieczysław Jagłowski (prodziekan ds. nauki Wydziału Humanistycznego UWM), dr hab. Irena Makarczyk (dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego UWM), prof.
Wojciech Maksymowicz (prorektor ds. Collegium Medicum UWM), prof. Jerzy
Jaroszewski (prorektor ds. nauki UWM), prof. Mirosław Gronowicz (prorektor ds.
ekonomicznych i rozwoju UWM), ks. prof. Mieczysław Różański (pracownik Archiwum Archidiecezji Łódzkiej, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM).
Wśród gości zaproszonych na jubileusz nie zabrakło również przedstawicieli
władz sądowych, policji i wojska. W uroczystościach wzięli udział: Danuta Hryniewicz
(prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie), prokurator okręgowy Cezary Fiertek, sędzia
Mariusz Stachowiak (komisarz wyborczy w Olsztynie), archiwistka Katarzyna Żebrowska-Gieszczyńska (reprezentująca komendanta wojewódzkiego policji Roberta Klimka).
Władze samorządowe i duchowieństwo reprezentowali: dr Janusz Lorenz
(senator i były wojewoda, dzięki którego staraniom APO otrzymało Certyfikat

Podsumowanie działalności Archiwum Państwowego w Olsztynie w 2018 roku

167

Miejsca Przyjaznego Seniorom), poseł na Sejm RP Andrzej Maciejewski, arcybiskup metropolita warmiński Józef Górzyński, arcybiskup senior Edmund Piszcz
oraz Stanisław Leszek Szatkowski (dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie). Listy gratulacyjne na ręce dyrektora APO prof. Norberta Kasparka przesłali posłowie na Sejm RP: Iwona Arent, Anna Wasilewska oraz Jerzy
Gosiewski.
Olsztyńskich bibliotekarzy reprezentował Andrzej Marcinkiewicz, dyrektor
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz Przemysław Zieliński, który pojawił się na
uroczystości w imieniu dyrektor Biblioteki UWM dr inż. Scholastyki Baran.
W jubileuszu uczestniczyli również przedstawiciele instytucji kultury
i oświaty oraz środowiska naukowego: dyrektor Ośrodka Badań Naukowych im.
Wojciecha Kętrzyńskiego dr Jerzy Kiełbik, Piotr Sułkowski (dyrektor naczelny Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej), Anna Cicińska (dyrektor artystyczny Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej), dr Kinga Raińska i Anna Gromkowska z Muzeum
Warmii i Mazur, Sebastian Nowakowski, reprezentujący prof. Karola Sacewicza
(naczelnika Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Olsztynie), kierownik Archiwum i Muzeum UWM Danuta Kasparek wraz z załogą, ks. prof. Andrzej Kopiczko
(dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Olsztynie), Anna Mróz z Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Anna Kowalewska
(dyrektor Wydziału Geodezji i geodeta powiatowy), Zbigniew Marek Hass (p.o.
dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza), Igor Gumiński (dyrektor Regionalnego Oddziału Telewizji Polskiej), Kornelia Kurowska ze Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia”, Joanna Sroka (kierownik Działu Zbiorów Zabytkowych Biblioteki
Elbląskiej), Elżbieta Bielinowicz i Paweł Bielinowicz z Akademii Trzeciego Wieku
przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie, dr Iwona Liżewska i Joanna Piotrowska z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, a także Krystyna Płocharska oraz Aleksander Bauknecht z Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej.
Jubileusz 70-lecia APO świętowali z olsztyńskimi archiwistami dyrektorzy
i pracownicy archiwów państwowych: Piotr Wierzbicki (Gdańsk), Beata Herdzin
(Toruń), Małgorzata Janusz (Malbork), prof. Krzysztof Kowalczyk (Szczecin) wraz
z prof. Pawłem Gutem, dr Tomasz Piekarski (Płock), Monika Jurgo-Puszcz (Warszawa), prof. Wojciech Krawczuk (Kraków), Tadeusz Radziwinowicz (Suwałki,
Oddział APS w Ełku), Aldona Bagińska (Bydgoszcz), dr Piotr Dymmel (Lublin).
Wśród gości nie zabrakło byłych pracowników APO, na czele z najdłużej piastującym stanowisko dyrektora olsztyńskiego archiwum Józefem Judzińskim. W uroczystościach wzięły także udział wnuki śp. Tadeusza Grygiera, dyrektora APO
w latach 1950–1966.
Kontynuację wydarzeń związanych z jubileuszem stanowiło spotkanie naukowe, zorganizowane w siedzibie APO w dniu 15 listopada 2018 roku. W trakcie
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prelekcji Rafał Gelo, kierownik Sekcji Kwerend APO, przedstawił sylwetki pierwszych dyrektorów i pracowników olsztyńskiego archiwum oraz początki działalności naszej placówki.
W roku ubiegłym APO kontynuowało rozpoczętą współpracę z instytucjami
i stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi regionu, nawiązało również nowe kontakty, które zaowocowały kolejnymi inicjatywami o charakterze popularno-naukowym i edukacyjnym.
W 2018 roku archiwum nawiązało współpracę z Diecezją Mazurską Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego i Mazurskim Towarzystwem Ewangelickim, włączając się w wydarzenia związane z obchodami „Nocy Muzeów”. Efektem współpracy
była wystawa, zorganizowana 19 maja 2018 roku w Kościele Chrystusa Zbawiciela
na olsztyńskim Starym Mieście, zatytułowana: „Parafia Ewangelicka w Olsztynie
w świetle źródeł archiwalnych”. Zwiedzający mieli okazję zapoznać się m.in. z historią parafii, planami budowy kościoła, domu parafialnego czy nowej plebanii.
W dniu 10 lipca ubiegłego roku APO po raz czwarty gościło na Ogólnopolskim Zlocie Grunwaldzkim, współorganizowanym przez Chorągiew Warmińsko-Mazurską im. Grunwaldu. Harcerze uczestniczący w warsztatach prowadzonych
przez olsztyńskich archiwistów mieli okazję poznać tajniki kaligrafii i poćwiczyć
sztukę pięknego pisania za pomocą stalówki, obsadki i atramentu.
W dniach 26-27 września 2018 roku APO uczestniczyło w 16. Olsztyńskich
Dniach Nauki i Sztuki, organizowanych przez UWM w Olsztynie. W warsztatach
kaligraficznych i genealogicznych zorganizowanych w siedzibie APO wzięło udział
80 uczniów z 4 olsztyńskich szkół podstawowych.
Również we wrześniu 2018 roku na Wydziale Humanistycznym UWM
w Olsztynie zaprezentowano wystawę poświęconą dziewiętnastowiecznym założeniom dworsko-parkowym Johanna Larassa i jego synów, którzy w latach 1870-1900
należeli praktycznie do monopolistów w zakresie projektowania ogrodów i parków
na terenie Prus Wschodnich i Zachodnich.
W dniu 26 października ubiegłego roku w sali konferencyjnej APO została
otwarta wystawa „Cmentarze I wojny światowej w byłych Prusach Wschodnich”,
przygotowana w oparciu o archiwalia dotyczące nekropolii wojennych.
Efektem aktywności pracowników APO w ramach współpracy z Uniwersytetem Dzieci był cykl spotkań poświęconych życiu szkoły w okresie PRL-u. Zwieńczeniem warsztatów prowadzonych w siedzibie APO była wystawa pt. „Szkoła
w PRL-u”, przygotowana przez uczestników w zajęć oparciu o materiały archiwalne
pochodzące z zasobu APO, głównie kroniki szkolne.
Kontakty nawiązane z dyrekcją i pracownikami Domu Pomocy Społecznej
„Laurentius”, umożliwiły przygotowanie serii prelekcji i warsztatów dla pensjonariuszy ośrodka, których głównym założeniem jest popularyzacja wiedzy dotyczącej
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Olsztyna, regionu oraz postaci kształtujących na przestrzeni epok życie kulturalno-społeczne miasta.
W 2018 roku archiwum kontynuowało ponadto współpracę w zakresie archiwoznawstwa z Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM.
W roku ubiegłym w ramach działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej
APO zorganizowało łącznie 41 spotkań, warsztatów i lekcji archiwalnych. Przygotowano 8 wystaw, w tym w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.
Dzięki wsparciu finansowemu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych zorganizowano wystawę stacjonarną i internetową „100 lat przemian. Olsztyn w latach
1918-2018”, obrazującą przemiany urbanistyczne, jakim było poddawane miasto
na przestrzeni stulecia. Dodatkowy element projektu stanowią wirtualne puzzle
„Historia Olsztyna w fotografii”, które zostały udostępnione na stronie internetowej APO.
Od kilku lat APO intensywnie popularyzuje swoją działalność za pośrednictwem lokalnej prasy, radia i telewizji oraz strony internetowej. Kontakty z mediami
tradycyjnymi oraz wykorzystanie potencjału drzemiącego w mediach społecznościowych mają służyć promowaniu zasobu archiwalnego oraz możliwości jego
wszechstronnego wykorzystania. Nasza placówka pragnie jednocześnie prezentować szerokiemu gronu odbiorców obszary działalności, które w świadomości obywateli nie są jednoznacznie kojarzone z pracą archiwisty. Chodzi tu m.in.
o działalność edukacyjną, wydawniczą i naukową.
W 2018 roku współpraca z Radiem Olsztyn zaowocowała 30 audycjami radiowymi z udziałem dyrekcji i pracowników APO. Tematyka programów związana była z jubileuszem placówki, historią naszej instytucji, ale również promocją
publikacji wydawanych przez archiwum. Wśród zagadnień poruszanych w trakcie
nagrań radiowych znalazły się także kwestie związane z coraz popularniejszym prowadzeniem samodzielnych badań genealogicznych swojej rodziny oraz archiwalną
ofertą edukacyjną w formie warsztatów i lekcji prowadzonych w siedzibie APO.
Efekt współpracy z Telewizją Kopernik oraz kanałem informacyjnym Olsztyn24.
pl stanowią natomiast prezentacje i nagrania związane m.in. z obchodami 70-lecia placówki. W 2018 roku powstało łącznie 7 prezentacji multimedialnych związanych z historią APO oraz zakresem jego aktywności. Jedną z form upamiętnienia jubileuszu stał
się również film promocyjny poświęcony olsztyńskiemu archiwum.
W roku ubiegłym APO kontynuowało tradycję prelekcji naukowych poświęconych tematyce historyczno-archiwalnej. W lipcu 2018 roku odbyło się spotkanie
prof. Januszem Pezdą z Biblioteki XX. Czartoryskich w Krakowie, pracownikiem
Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, badaczem dziejów Biblioteki Polskiej w Paryżu. Wystąpienie poświęcone zostało historii Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz specyfice jej zbiorów. W październiku miała miejsce prelekcja prof.
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Witolda Gieszczyńskiego, wykładowcy w Zakładzie Historii XX wieku na Wydziale
Humanistycznym UWM, który wystąpił z wykładem monograficznym pt. Źródła
adresowane i nieadresowane w pracy badawczej historyka. Natomiast w listopadzie
ubiegłego roku w siedzibie APO gościliśmy prof. Mirona Wolnego, wykładowcę
w Zakładzie Historii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Humanistycznym
UWM. Barwny i wzbudzający olbrzymie zainteresowanie słuchaczy wykład został
poświęcony zasadom funkcjonowania i organizacji archiwów w starożytności.
W ramach Międzynarodowego Dnia Archiwów w dniu 9 czerwca 2018 roku
w siedzibie APO odbyła się konferencja pt. „Archiwum Olsztynowi na urodziny. Jubileusz 665-lecia Miasta”. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać 6 wystąpień poświęconych historii miasta na przestrzeni kolejnych stuleci. Z tej okazji pracownicy APO
zorganizowali wystawę, na której zaprezentowano m.in. plany nekropolii zlokalizowanych w olsztyńskiej dzielnicy Zatorze, mapy oraz fotografie Starego Miasta2.
Działalność wydawnicza APO zaowocowała publikacją wysoko ocenianej
monografii naukowej Filigrany w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie autorstwa Andrzeja Ulewicza oraz dr. inż. Józefa Dąbrowskiego3. Archiwum zostało również współwydawcą publikacji źródłowej Mazurzy wobec wiary i Kościoła.
Ewangelicyzm w relacjach duchownych i nauczycieli w XIX wieku, opracowanej
przez Grzegorza i Małgorzatę Jasińskich. Dzięki wsparciu finansowemu APO
w roku ubiegłym publikacji doczekała się także praca Danuty Bogdan i Jerzego
Przerackiego pt. Urzędnicy Starego i Nowego Miasta Braniewa do 1772 roku, której
współwydawcą jest Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego.
Po raz kolejny udało się również uzyskać środki z Naczelnej Dyrekcji
Archiwów Państwowych, umożliwiające wydanie „Komunikatów Mazursko-Warmińskich”. Archiwum wraz z Ośrodkiem Badań Naukowych im. Wojciecha
Kętrzyńskiego oraz Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich Oddział w Olsztynie
w 2018 roku udostępniły czytelnikom kolejne cztery numery kwartalnika naukowego, będącego najlepiej punktowanym periodykiem naukowym w regionie.
W ramach aktywności na polu badań naukowych i popularyzacji wiedzy
o roli źródeł archiwalnych, APO stara się włączać w projekty i inicjatywy związane ze wspomnianymi zagadnieniami. W roku ubiegłym pracownicy olsztyńskiej
placówki brali udział w przygotowaniu projektu badawczego „Dialog” do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu „Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur. Dialog dla pamięci” miało być utrwalenie świadectw
2
Szerz. B. Wacławik, „Archiwum Państwowe Olsztynowi. Jubileusz 665-lecia Miasta”. Wystawa i konferencja w Archiwum Państwowym w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski, 2018, nr 10, ss.
207–209.
3
Publikacja została dostrzeżona m.in. przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyków Papieru (International Association of Paper Historians). Monografia doczekała się również recenzji autorstwa prof. Alicji Strzelczyk-Brąszkiewicz, zamieszczonej w cenionym periodyku specjalistycznym „Przegląd Papierniczy” (2019, nr 1, s. 36).
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osób związanych z regionem Warmii i Mazur poprzez scalenie rozproszonych
zbiorów audiowizualnych. Niezbędny element umożliwiający realizację projektu
stanowiło nawiązanie współpracy z kluczowymi instytucjami na Warmii i Mazurach oraz powołanie Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur (AHAWiM) przy APO. Przedsięwzięcie miało służyć ratowaniu, a następnie archiwizacji,
katalogowaniu, opracowaniu i udostępnianiu zagrożonych zniszczeniem nagrań
audio i wideo oraz relacji świadków. Niestety, projekt nie zyskał uznania ze strony
decydentów i w roku ubiegłym APO nie otrzymało środków finansowych umożliwiających jego realizację. Bez wątpienia zarówno omawiane przedsięwzięcie, jak
również inicjatywy planowane na rok kolejny ukazują ogromny potencjał i możliwości realizowania zadań statutowych archiwum, a przede wszystkim działań
związanych z kontynuowaniem przerwanych oraz podejmowaniem nowych wyzwań badawczych w dziedzinie archiwoznawstwa oraz historii regionu.
Od kilku lat dostrzegamy wzrost udziału pracowników APO we władzach
i instytucjach naukowych, wśród których można wymienić m.in.: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Olsztynie, Radę Naukową czasopisma „Echa
Przeszłości”, Radę Naukową Polskiego Słownika Biograficznego, Komitet Nauk
Historycznych przy Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, Zarząd Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. A. Chętnika w Ostrołęce, Radę
Naukową Ośrodka Badań Historii Wojskowej przy Muzeum Wojska Polskiego
w Białymstoku, Radę Naukową czasopisma „Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny”, Kapitułę Nagrody Humanistycznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Komisję
do Badań Diaspory Polskiej PAU w Krakowie, Radę Naukową czasopisma „Studia do Historii Wojskowości”, Radę Naukową czasopisma „Częstochowskie Teki
Historyczne” oraz Zarząd Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego
w Olsztynie.
Wspomniana aktywność jest w znacznym stopniu związana z uczestnictwem
olsztyńskich archiwistów w życiu naukowym. Za pośrednictwem publikacji w formie artykułów, edycji źródłowych, sprawozdań czy recenzji, przybliżają specyfikę
zasobu archiwalnego APO, dzielą się doświadczeniem związanym z charakterem
wykonywanej pracy oraz samych archiwaliów, którymi dysponuje olsztyńska placówka. Jednak przede wszystkim przybliżają możliwości wykorzystania archiwaliów, prezentują postulaty badawcze oraz efekty prowadzonych badań naukowych,
obejmujące głównie źródłoznawstwo, kartografię oraz dzieje regionu w aspekcie
społeczno-kulturowym w XIX i XX wieku. W roku ubiegłym ukazało się łącznie
8 publikacji autorstwa pracowników olsztyńskiego archiwum. W 2018 roku odnotowaliśmy również udział w 15 konferencjach, sesjach i sympozjach naukowych
z zakresu archiwoznawstwa i konserwacji archiwaliów, historii regionalnej i historii
Polski XIX i XX wieku.
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W 2019 roku archiwum zamierza realizować działania związane bezpośrednio z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100-lecia
archiwów państwowych, których finalnym efektem będą nowe projekty wydawnicze, edukacyjne i popularno-naukowe.
dr Marta Zbrzeźniak
Archiwum Państwowe w Olsztynie
zbrzezniak.m@gmail.com
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W SPOMNIENIE
DR HAB. JANUSZ RYSZARD HOCHLEITNER (1966–2018)
4 sierpnia 2018 roku nieoczekiwanie zmarł w wieku 52 lat Janusz Ryszard
Hochleitner, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, wicedyrektor ds. naukowo-konserwatorskich Muzeum Zamkowego
w Malborku. Pozostawił w żałobie rodzinę, przyjaciół i liczne środowiska, z którymi aktywnie współpracował. Z redakcją Komunikatów Mazursko-Warmińskich
związany był od dwóch dekad, publikując na łamach czasopisma część swego obfitego dorobku naukowego.
Urodził się w Pasłęku, a od dziesiątego roku życia zamieszkał w Elblągu. Tam
też ukończył Szkołę Podstawową nr 18, później zaś Liceum Ekonomiczne. Wówczas
już był człowiekiem niezwykle aktywnym, nie stroniącym od udziałów w konkursach, także historycznych i krasomówczych. Pasje kontynuował w dalszej edukacji,
kończąc studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim, po czym przez kilka lat
był nauczycielem w elbląskich szkołach samorządowych i Szkole Katolickiej, a także kierownikiem Stacji Badań Społecznych przy Urzędzie Miejskim w Elblągu.
W 1996 roku Janusz Hochleitner związał się zawodowo ze szkolnictwem wyższym. Najpierw z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Olsztynie, a po jej przekształceniu,
z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. W 1994 roku doktoryzował się, w 2008 roku
uzyskał habilitację, po czym powierzono mu stanowisko profesora w Instytucie Historii
i Stosunków Międzynarodowych UW-M. Przez dziesięć lat tworzył też w Elblągu zręby
Wydziału Zamiejscowego Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, będąc jego dziekanem. W 2011 roku rozpoczął kolejną z przygód swego życia, obejmując funkcję zastępcy dyrektora jednego z największych muzeów w Polsce – zamku malborskiego.
Profesor Hochleitner był autorem i redaktorem kilkudziesięciu książek, ponad setki artykułów naukowych i równie wielu prac popularnych. Zajmowała go
nie tylko historia, bo poprzez regionalizm silnie zaznaczył się w badaniach nad antropologią i turystyką kulturową, a poprzez muzealnictwo również w pracach nad
zabytkami północno-wschodniej Polski, Warmii i Powiśla w szczególności. Katalog
zagadnień, które chętnie podejmował w działaniach naukowych, byłby wart całego,
odrębnego artykułu. Zdawać się nawet mogło, że to zbyt wiele, zbyt szeroko zakrojone poszukiwania, ale tak właśnie miało być, bo On ciągle zbierał nici wiążące
pozornie odległe dziedziny i przyjmował je jako część ustalonego porządku rzeczy.
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A świat miał ułożony według wiary chrześcijańskiej i patriotycznych tradycji, które przejął od rodziców i dziadków. Mimo, że nie związał się z żadną partią
polityczną, poglądy miał wyraziste. Ich emanację znajdował w działalności społecznej. Był animatorem ruchu Światło-Życie przy parafii św. Wojciecha w Elblągu, członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Polskiego
Towarzystwa Historycznego o/Elbląg, Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha
Kętrzyńskiego w Olsztynie, Klubu „Wspólnota Elbląska”, Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszenia Elbląski Klub Autorów,
członkiem Instytutu Akcji Katolickiej, uczestnikiem I Synodu Diecezji Elbląskiej.
W tak bardzo aktywnym życiu znajdował czas szczególny, który miał tylko
dla rodziny – żony i dwójki dzieci. Byli Jego ostoją.
Podczas pożegnalnej mszy św. w kościele pw. św. Bartłomieja w Pasłęku, biskup elbląski, ks. dr Jacek Jezierski mówił w kazaniu: „O wartości życia człowieka:
syna, męża, ojca, kolegi, znajomego, świadczą nie tylko sukcesy. Zresztą ideałem
chrześcijanina nie jest bycie człowiekiem sukcesu, nie jest kolekcjonowanie laurów.
Chrześcijanin walczy o to, aby zostawić po sobie dobro. Ono niekoniecznie musi
być nagradzane i uznane, przynajmniej od razu. Chodzi tu o dobro w relacjach ze
spotkanymi ludźmi, z uczniami, studentami i współpracownikami. Ideałem i celem
wędrówki życiowej chrześcijanina jest Jezus Chrystus, zmartwychwstały i zwycięski, ale przecież kiedyś realnie odrzucony i wzgardzony. Bóstwo sukcesu nie jest
gwiazdą naszego życia. Jestem przekonany, że profesor Janusz Hochleitner rozumiał to dobrze”.
I ja tak myślę. Znaliśmy się przez całe dorosłe życie i wiem, że był otwarty
na ludzi i w kontaktach z nimi nie szukał napięć, lecz rozwiązywania problemów.
Zawsze stawał po stronie słabszych i pokrzywdzonych, czasem swoim kosztem. Janusz pozostaje w mojej pamięci wyjątkowym, dobrym człowiekiem.
Tomasz Gliniecki
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W SPOMNIENIE
DOC. DR EDMUND WOJNOWSKI (1932–2018)
Edmund Wojnowski, powszechnie identyfikowany jako „Wojtek”, historyk,
nauczyciel akademicki, działacz społeczno-polityczny, Kaszub z urodzenia, Warmiak w rezultacie powojennej migracji rodziców, co skutkowało wszelako jego
emocjonalną identyfikacją z tą krainą i z tą ziemią na całe życie. Laureat licznych
odznaczeń państwowych i wojewódzkich oraz różnorakich nagród.
O Edmundzie Wojnowskim, jako I sekretarzu KW PZPR w Olsztynie, napisano wiele, bo i Jego aktywność polityczna przypadła na szczególny czas Polski Ludowej1. Nie wykluczone, że życie zawodowe Wojnowskiego – z dala od „rządzącej
partii” – potoczyłoby się zupełnie innym torem, a kariera naukowa zajęłaby dominującą rolę w Jego życiu. Splot różnorodnych sytuacji i podjęte przez Niego decyzje,
ostatecznie wykreowały określony wizerunek Edmunda Wojnowskiego – człowieka jednak zbyt rzadko kojarzonego z nauką, do której powrócił po zakończeniu
aktywności w życiu politycznym miasta i regionu, przy czym – dodajmy – nigdy
nie tracąc kontaktu z olsztyńskim środowiskiem naukowym.
Można przyjąć, że zainteresowania badawcze i działalność naukowa Wojnowskiego, przebiegały wielotorowo, choć w odniesieniu geograficznym, w istocie dotyczyły dziejów niemal tych samych ziem: Prus Wschodnich, Okręgu Mazurskiego,
województwa olsztyńskiego, Warmii i Mazur oraz Obwodu Kaliningradzkiego.
***
Urodził się 2 kwietnia 1932 roku w Sierakowicach, w powiecie kartuskim,
jako syn Franciszka i Gertrudy z d. Hinc. Do 1947 roku rodzina mieszkała w Kartuzach, gdzie też były początki edukacji szkolnej Edmunda, z kontynuacją w szkole
niemieckiej w latach wojny i potem w polskim gimnazjum w Kartuzach i Gdyni.
Po powrocie ojca w 1947 roku, porwanego przez wojska sowieckie i tak jak wielu
Kaszubów osadzonego w obozie w Szawlach na Litwie, rodzina przeniosła się do
Braniewa. Tam Edmund kontynuował naukę w liceum, do matury w 1951 roku.
Przez cały okres aktywności życiowej, kariera zawodowa Edmunda Wojnowskiego w charakterystyczny sposób splatała się z karierą polityczną. Miał w sobie
1
O Jego zaangażowaniu w życiu politycznym regionu zob.: M. Korejwo, Towarzysz Edmund Wojnowski,
„Debata”, 2018, nr 4 (127), ss. 22–24.
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wyrazistą cechę działacza, stanowiącą wręcz o jego osobowości. Już u progu swej
edukacji braniewskiej wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego – tegoż wszakże,
który nosił jeszcze w sobie tradycje przedwojennego skautingu i już był źle widziany przez władze, zanim go niebawem rozwiązano. I tu od zaraz powołany został
na zastępcę, a niedługo potem na komendanta hufca braniewskiego. Z potrzeby
działania, już w 1948 roku odnalazł się w roli przewodniczącego szkolnego koła
Związku Młodzieży Polskiej. W tym już właśnie garniturze politycznym zdawał egzamin maturalny, po czym odbył krótki kurs nauczycielski, który dawał mu łatwy
awans zawodowy – został kierownikiem referatu kadr w Wydziale Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Braniewie. Lecz równocześnie, w swoim dawnym liceum od 1952 roku prowadził nowe harcerstwo (wzorowane na radzieckich
pionierach). Nie można wszelako przeoczyć faktu, że jeszcze przed maturą został
statutowym „kandydatem” PZPR (czyli krótko po „zjednoczeniu” partii), zaś od
1952 roku nie tylko pełnoprawnym członkiem partii, lecz od razu też członkiem
miejskich władz partyjnych.
Lata 1953–1957 to okres studiów historycznych na Wyższej Szkołę Pedagogicznej w Gdańsku. Okazawszy tam rekomendację braniewskiej organizacji ZMP,
został od razu przewodniczącym Komitetu Uczelnianego ZSP i członkiem egzekutywy organizacji oddziałowej PZPR. Na rok przed magisterium był II sekretarzem
KU partii, członkiem prezydium Rady Okręgowej ZSP w Gdańsku oraz komisji
przy Radzie Naczelnej ZSP w Warszawie. Uczestniczył w międzynarodowym kongresie związków studenckich w Pradze. Wydaje się, że już na tym etapie ujawnił
młody Wojnowski, w sposób wyrazisty, swą immanentną, zgoła organiczną, potrzebę publicznego zaistnienia – nie figuranctwa jednak, lecz zaistnienia w konkretnym działaniu.
Po ukończeniu studiów, przez kilka następnych lat jego praca zawodowa –
prócz krótkiego zatrudnienia w charakterze nauczyciela historii (i zastępcy dyrektora szkoły) – koncentrowała się wokół działalności administracyjno-politycznej.
W czerwcu 1958 roku objął etat sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR w Braniewie. Rozpoznany dzięki temu przez swoje władze wojewódzkie, we wrześniu 1959
roku uzyskał od nich rekomendację na stanowisko I sekretarza Wojewódzkiej Organizacji ZMS. W Olsztynie czekały nań dalsze, rychłe awanse: 14 lutego 1960 roku
został członkiem plenum Komitetu Wojewódzkiego PZPR, zaś w lutym 1962 roku
sekretarzem propagandy nowo utworzonego Komitetu Miasta i Powiatu PZPR – aż
po rok 1970. Jednocześnie, w latach 1961–1965 był radnym Wojewódzkiej Rady
Narodowej.
W 1964 roku zdecydował się na rozpoczęcie studiów doktoranckich w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Od 1 lutego tr. podjął pracę w Ośrodku
Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, gdzie zorganizował Pracownię
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Badań nad Współczesnością Warmii i Mazur (w pewnym okresie był też przewodniczącym Komisji Nauk Historycznych w OBN).
Gdy 15 czerwca 1968 roku Ośrodek uzyskał status samodzielnego stowarzyszenia, Wojnowski był jednym z jego członków-założycieli i wszedł w skład Rady
Naukowej I kadencji (1968–1972), zaś w latach 1971–1980 był jej wiceprezesem.
Od 1969 roku był też członkiem zespołu redakcyjnego kwartalnika „Komunikaty
Mazursko-Warmińskie”. Warto podkreślić, iż wedle słów prof. Janusza Jasińskiego,
ówczesnego redaktora „Komunikatów”, owa obecność Wojnowskiego w składzie
redakcji miała istotne znaczenie praktyczne, ponieważ swoim nazwiskiem nie tylko osłaniał, ale wręcz firmował czasopismo, które miało nieustające kłopoty z cenzurą, a nawet spotykało się z bezpośrednią krytyką ze strony KW PZPR2.
W drugiej połowie lat sześćdziesiątych Wojnowski podjął pracę w Katedrze
Ekonomii Politycznej na Wydziale Rolnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (przez rok – 1966/1967 – był też wykładowcą wychowania obywatelskiego
w Studium Nauczycielskim). Później współorganizował Studium Nauk Społeczno-Politycznych, przekształcone w 1969 roku w Międzywydziałowe Studium
Nauk Politycznych, zaś od września 1970 roku działające w randze Instytutu Nauk
Społeczno-Politycznych WSR. Kierował tą jednostką do 1977 roku, z tytułem naukowym docenta (przyznanym mu uchwałą Senatu uczelni). W 1972 roku odbył
półroczny staż naukowy na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie Wschodnim.
Mimo zawodowego związania się z Wyższą Szkołą Rolniczą, Wojnowski nadal utrzymywał kontakty z Ośrodkiem. Współprowadził badania nad dziejami regionu w okresie powojennym, w ramach zadań realizowanych przez Zakład Historii
OBN. Był też zaangażowany w projekt zatytułowany „Społeczeństwo Warmii i Mazur
w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, prowadząc badania na temat sytuacji ludności
autochtonicznej w pierwszym powojennym pięcioleciu.
Od połowy lat sześćdziesiątych zajmował się powojenną historią Warmii
i Mazur, skupiając się na badaniach życia politycznego w regionie. Pierwsze publikacje zamieścił w KMW. W połowie lat sześćdziesiątych ogłosił m.in. szkic dotyczący stanu badań nad historią regionu po 1945 roku, dokonał wstępnej analizy
działalności PPS na Warmii i Mazurach oraz zajął się działalnością Grupy Operacyjnej Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i Ministerstwa Przemysłu na
Prusy Wschodnie. Zwiastunem mającej niebawem ukazać się autorskiej publikacji,
stał się artykuł przybliżający tematykę życia politycznego w regionie po 1945 roku,
opublikowany w VI tomie „Rocznika Olsztyńskiego”.
Efektem prowadzonych badań stał się obroniony w 1967 roku doktorat na
temat kształtowania się stosunków politycznych na Warmii i Mazurach w dwóch
2

Por. J. Jasiński, Migawki z życia mojego, Dąbrówno 2017, ss. 42–43.
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pierwszych latach powojennych, uhonorowany następnie Nagrodą Przewodniczącego Prezydium WRN w Olsztynie oraz III. Nagrodą Tygodnika „Polityka”. Praca
ukazała się w serii „Rozprawy i Materiały” OBN, a jej drugie wydanie przygotowane zostało w Wydawnictwie „Pojezierze”3.
Ta najbardziej znana publikacja Edmunda Wojnowskiego była pierwszą
książką w powojennym Olsztynie tak bezpośrednio odnoszącą się do wspomnianej problematyki. O dokonaniach „władzy ludowej” na Warmii i Mazurach dotąd
pisano dobrze, albo wcale, przy tym zazwyczaj nie opierano się na materiałach
archiwalnych, odwołując się raczej do pamięci osób wówczas aktywnych, wszak
nadal nie były to wydarzenia przebrzmiałe. Edmund Wojnowski szykując dysertację doktorską, nie ograniczył się do materiałów pamiętnikarskich, a przeprowadził
kwerendę archiwalną, zapoznając się z materiałami ukazującymi pracę administracji, partii politycznych, milicji i sądownictwa. Prócz nielicznych jeszcze wówczas
wydawnictw dotyczących głównie pośrednio tej tematyki, Wojnowski wykorzystał
materiały źródłowe pochodzące z Archiwum Państwowego w Olsztynie, z Archiwum Akt Nowych i Archiwum Zakładu Historii Partii w Warszawie oraz materiałów przechowywanych wówczas w KW PZPR w Olsztynie.
Trudno było w realiach drugiej połowy lat sześćdziesiątych oczekiwać w opublikowanym doktoracie Wojnowskiego pełnej prawdy o powojennej rzeczywistości.
Książka taka w oficjalnym obiegu nie miałaby szans powstać i zaistnieć. Publikację
tę wyróżniało jednak kilka cech, co – jak zauważył jej recenzent prof. Wojciech
Wrzesiński – „stanowiło przełom w badaniach nad historią pierwszych lat Polski
Ludowej w Olsztyńskiem”4.
Przeprowadzona przez Wojnowskiego analiza badawcza pozwoliła na przygotowanie pracy dalekiej od kronikarskiego zapisu wydarzeń. Próbował, oczywiście
na ile to było możliwe, przeanalizować i opisać złożoność dziejących się wówczas
wydarzeń. Zasygnalizował też kilka tematów wcześniej nieobecnych w badaniach
naukowych, a częściowo pojawiających się jedynie w publicystyce okresu „olsztyńskiego października” 1956 roku. Przypomniał np. o sytuacji ludności rodzimej na
Warmii i Mazurach w latach powojennych, zajął się – dotąd pomijaną – problematyką dotyczącą sytuacji wiosną 1945 roku, gdy na tym obszarze niepodzielną władzę
sprawowały radzieckie komendantury wojenne. Opublikowanie pracy doktorskiej
opóźniły zresztą kłopoty z cenzurą. Ostatecznie wydawca zmuszony był ponownie
wydrukować cały zakwestionowany arkusz, gdzie mowa była m.in. o przestępczych
zachowaniach maruderów sowieckich.
3
Ukazały się dwa wydania tej pracy, nieco różniące się tytułem i zawartością, E. Wojnowski, Warmia
i Mazury w latach 1945–1947. Kształtowanie się stosunków politycznych, Olsztyn 1968 (wyd. OBN) oraz E. Wojnowski, Warmia i Mazury w latach 1945–1947. Życie polityczne, Olsztyn 1970 (wyd. „Pojezierze”; wersja bez przypisów).
4
W. Wrzesiński, (rec.), Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1969, nr 1, s. 124.
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Choć publikacja nie pozbawiona była cech wskazujących na czas i miejsce jej
powstania (np. brakowało wnikliwych ocen personalnych bohaterów tamtych dni,
ani tym bardziej – jak wspomniano – dogłębnej analizy poczynań Armii Czerwonej), to jednak na szereg lat, a w istocie do przełomu 1989 roku, pozostała jedyną
odnoszącą się do tej problematyki na Warmii i Mazurach, a wobec ograniczonego
dostępu do archiwów, w warstwie faktograficznej często cytowaną.
Rozwijająca się aktywność naukowa Wojnowskiego nie uszła uwadze czynników politycznych, dbałych o swój własny prestiż społeczny. W tej właśnie intencji,
z końcem 1969 roku powołano go w skład egzekutywy KW PZPR w Olsztynie.
We wrześniu 1972 roku został etatowym sekretarzem ds. „pracy ideowo-wychowawczej”. Funkcję tę pełnił do 21 grudnia 1977 roku, gdy powierzono mu z kolei
stanowisko I sekretarza, a więc najwyższe w wojewódzkiej hierarchii partyjnej. Stanowisko to łączono wówczas z funkcją przewodniczącego WRN. W tej podwójnej
roli celebrował dostojników partyjnych i rządowych (z Gierkiem i Jaroszewiczem
na czele) podczas Centralnych Dożynek w Olsztynie, 9-10 września 1978 roku.
W dniu 20 listopada 1978 roku, w czasie podróży służbowej z wojewodą Sergiuszem Rubczewskim, uległ poważnym obrażeniom w wypadku drogowym. Po
długotrwałej rekonwalescencji, jego pierwsze publiczne wystąpienie miało miejsce
podczas manifestacji pierwszomajowej w 1979 roku. Jako mandatariusz partyjny,
spełniał więc świadomie oczekiwania swych mocodawców. Ale w dyskusjach ściśle
koleżeńskich, w środowisku naukowym, zawsze zróżnicowanym ideowo, potrafił być dość krytyczny. Owszem – z dużym dystansem odnosił do „wzorców radzieckich”, ale traktował je jako „zło konieczne”, podyktowane „polską racją stanu”.
W sensie ideowym nie wahał się przed pochwałą komunizmu, jako idei z gruntu
szlachetnej, choć obarczonej licznymi wypaczeniami, ale z niej wszakże, jego zdaniem, wypływały kierunkowe pryncypia partyjne, które gotów był bronić z przekonaniem.
W 1980 roku został zastępcą członka Komitetu Centralnego PZPR oraz posłem na Sejm. Latem tr., już w czasie napięć politycznych, Wojnowski zdawał się
działać uspokajająco na atmosferę w mieście, zwłaszcza gdy zauważono jego skuteczność w rozmowach z Komitetem Strajkowym w Olsztyńskich Zakładach Opon
Samochodowych 25 sierpnia 1980 roku. W istocie, pod wpływem argumentów
przytaczanych przezeń w trakcie tych rozmów, załoga wznowiła pracę. I Wojnowski, zdaje się, uwierzył w swoją misję. Już nazajutrz, przemawiając raźnie na forum
partyjnym, a w dodatku przed kamerą telewizyjną, wypowiedział niepotrzebnie słowa, które miały go następnie pogrążyć bezpowrotnie, jako bezwzględnego
obrońcę i rzecznika znienawidzonego reżimu: „Prędzej, towarzysze, kaktus mi na
dłoni wyrośnie [tu, wymownym gestem wskazał swą otwartą dłoń], niż w moim
województwie będą te nowe związki zawodowe”.
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Krótkowzroczność polityczna Wojnowskiego była wręcz oczywista, zwłaszcza
w obliczu końcowych rozmów w Stoczni Gdańskiej, które 31 sierpnia doprowadziły do porozumienia pomiędzy rządem a strajkującymi, na mocy którego usankcjonowano powstanie samorządnych związków zawodowych. Zrazu próbowano
go ratować. Wobec różnorakich zarzutów, insynuujących czerpania osobistych
korzyści z tytułu sprawowanych funkcji, 8 grudnia 1980 roku na zainicjowanym
spotkaniu z członkami prezydium MKZ „Solidarność”, w obronie Wojnowskiego
wystąpiła Centralna Komisja Kontroli Partyjnej. Sam Wojnowski zwrócił się następnie do Prokuratury Generalnej z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Niebawem, na plenum KW PZPR 30 grudnia, przedstawiciele
wspomnianej Komisji Kontroli Partyjnej powtórzyli swoje poprzednie orzeczenie,
jak też przytoczyli werdykt prokuratury, o całkowitej niewinności Wojnowskiego.
Ma się rozumieć, iż nie tylko orzeczenia, ale same już owe gremia nie mogły być
dla „Solidarności” w żadnym stopniu wiarygodne. Wojnowski zdecydował się to
w końcu rozumieć, skoro wpierw jeszcze postawił swoją funkcję partyjną do dyspozycji wojewódzkiego gremium partyjnego (przy jednym głosie wstrzymującym
się, otrzymał wotum zaufania), zanim 13 stycznia 1981 roku zgłosił na egzekutywie
wojewódzkiej swoją rezygnację, którą przyjęto ochoczo i jednomyślnie.
W okresie od 1 marca do 31 grudnia 1981 roku pracował jako adiunkt w Zakładzie Historii OBN (na niepełnym etacie), następnie do 14 listopada 1983 roku
jako zastępca dyrektora ds. naukowych, zaś od 15 listopada do wiosny 1990 roku,
kierował pracami Ośrodka jako jego dyrektor. Cytowany wyżej prof. Janusz Jasiński
bardzo pozytywnie oceniał ten okres pracy Wojnowskiego. W materiale skierowanym wiosną 1990 roku do Wojewody Romana Przedwojskiego przedstawił Go jako
sprawnego organizatora, podkreślając zwłaszcza zasługi w wyposażeniu Ośrodka
w nowoczesną poligrafię.
W połowie lat osiemdziesiątych opublikował m.in. swoje ustalenia na temat
sytuacji Prus Wschodnich w czasie ostatniej wojny oraz przygotował obszerny
szkic dotyczący życia politycznego i społecznego w województwie olsztyńskim
w powojennym czterdziestoleciu, choć materiał zdominowały ustalenia na temat
lat pionierskich5. Kontynuacją i rozwinięciem tych zainteresowań był artykuł opublikowany w KMW w połowie następnej dekady, zatytułowany: Warmia i Mazury
w latach 1945–1989. Społeczeństwo – gospodarka – kultura.
Po transformacji ustrojowej, Edmund Wojnowski jako badacz, poszerzył
swoje zainteresowania naukowe, kierując je przede wszystkim w stronę historii
i współczesności Obwodu Kaliningradzkiego, w tym także zajął się wizją tego
5
E. Wojnowski, Ku nowemu społeczeństwu, w: Warmia i Mazury. Zarys dziejów, red. B. Łukaszewicz,
Olsztyn 1985, ss. 669–714 (materiał ten został wydany powtórnie pod zmienionym tytułem – Życie społeczno-polityczne, w: Warmia i Mazury w Polsce Ludowej, red. E. Wojnowski, Olsztyn 1985, ss. 13–58.
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regionu w niemieckich publikacjach. Śledził wypowiedzi przedstawicieli władz
Federacji Rosyjskiej, odnoszące się do roli i miejsca Obwodu w rosyjskiej strategii politycznej. Przez szereg lat współredagował Biuletyn zatytułowany: „Obwód
Kaliningradzki. Przegląd faktów, wydarzeń i opinii”. Przygotował (wspólnie z Tadeuszem Baryłą i Wacławem Hojszykiem) publikację: Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Wybór dokumentów 1994-2004, Olsztyn 2004. Podsumowaniem
zainteresowań badawczych Obwodem Kaliningradzkim była książka z 2006 r.,
zatytułowana: Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej – od czasu zamkniętego
ku regionowi współpracy (1946-2006). Publikacja ta, stanowiła ważny bilans stanu
wiedzy, zarówno na temat historii i dnia dzisiejszego tej rosyjskiej enklawy graniczącej z Polską, jak również stała się istotnym zbiorem informacji o relacjach
polsko-kaliningradzkich, zwłaszcza po 1989 roku. Autor swoje rozważania ukazał
na szerszym tle, pisząc też o relacjach Obwodu z pobliskimi państwami, będącymi
w przeszłości republikami radzieckimi oraz nie pomijając stosunku Kaliningradu
do Unii Europejskiej.
Osobną płaszczyzną zainteresowań badawczych Edmunda Wojnowskiego
była historia polityczna Niemiec i polsko-niemieckie relacje polityczne po 1945
roku. Znał język niemiecki, śledził to, co pisano na ten temat za Odrą. Latem 1991
roku odwiedził zjazd członków mniejszości niemieckiej „Sommertreffen” w Karwii
koło Mrągowa. Angażował się w prace, prowadzonej przez OBN, Pracowni Niemcoznawczej. W ramach prowadzonego programu badawczego, zajmował się tematem socjaldemokracji niemieckiej po II wojnie światowej i jej relacjami z Polską.
Interesował się też działalnością ziomkostwa w Niemczech, w tym głośną kilkanaście lat temu sprawą Centrum Przeciwko Wypędzeniom. Ciekawił Go proces
zjednoczenia Niemiec. Recenzował publikacje dotyczące tej tematyki, zarówno te
wydawane w Polsce, jak i w Niemczech. Swoje spostrzeżenia dotyczące tej problematyki, w minionym ćwierćwieczu regularnie zamieszczał w „Komunikatach
Mazursko-Warmińskich”.
Edmund Wojnowski nie ograniczał się do podejmowania tematów najbliższych Jego zainteresowaniom naukowym. Kilkakrotnie znalazł się w składzie komitetów redakcyjnych wydawnictw, m.in. tomu, będącego zbiorem materiałów
z konferencji zorganizowanej z okazji 40-lecia Spółdzielczości Pracy na Ziemiach
Zachodnich i Północnych oraz pierwszego tomu „Studiów Grunwaldzkich”, wydawanych przez OBN na początku lat dziewięćdziesiątych. Zapamiętane zostało też
Jego wystąpienie w maju 1987 roku podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez OBN wspólnie z Główną Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich IPN,
w którym omówił „Stan i potrzeby badań nad zbrodniami hitlerowskimi w Prusach
Wschodnich w latach 1933–1945”. Rok później, w „Komunikatach” podzielił się
swoimi spostrzeżeniami na temat perspektyw olsztyńskiej humanistyki, w kontek-
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ście obchodów dwudziestopięciolecia istnienia OBN. W 1992 roku przygotował
i opublikował także w tym periodyku artykuł prezentujący Olsztyn jako siedzibę
rejencji w latach 1905–1914.
Edmund Wojnowski utrzymał stałe kontakty z Ośrodkiem niemal po swoje
dni ostatnie. Wówczas można też było usłyszeć wiele jego krytycznych uwag pod
własnym adresem. Zwłaszcza te, iż „poszedł w politykę”, zamiast pójść bez reszty
w dziedzinę nauki, jak uczyniły to „jego dziewczyny”: żona Teresa, prof. dr hab.
nauk rolniczych oraz jego starsza córka Irena Wojnowska-Baryła, prof. dr hab.,
specjalistka w zakresie inżynierii środowiska, technologii wody i ścieków, w swoim
czasie dziekan Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM (młodsza córka
Elżbieta zamieszkuje w Warszawie).
Edmund Wojnowski był bezsprzecznie osobowością daleko przerastającą
środowisko polityczne w województwie, na każdym szczeblu swej politycznej kariery. A gdyby jednak „poszedł w naukę”?
Jerzy Sikorski
Ryszard Tomkiewicz
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