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Bogusz Wasik

ZAMEK GOLUBSKI W ŚREDNIOWIECZU. 
ARCHITEKTURA I TECHNIKA BUDOWY

Słowa kluczowe: zamek w Golubiu, Golub-Dobrzyń, zamki krzyżackie, krzyżacy, 
architektura średniowieczna

Schlüsselwörter:  Schloss in Gollub, Golub-Dobrzyń, Ordensburgen, Deutsche Orden, 
mittelalterliche Architektur 

Keywords:  castle in Golub, Golub-Dobrzyń, Teutonic castles, Teutonic Orden, 
medieval architecture

Zamek w Golubiu był przedmiotem zainteresowań badaczy już od XIX 
wieku. Z tego wczesnego okresu wymienić należy przede wszytki Conrada Ste-
inbrechta, który sporządził opis, rzuty inwentaryzacyjne i rekonstrukcję zamku1, 
ale istotny był także, wzbogacony rycinami, opis warowni w katalogu zabytków 
Prus Zachodnich (ryc. 1)2. Zamek analizowany był ponadto w pierwszych, szer-
szych rozważaniach na temat przekształceń architektury zamków krzyżackich3. 
Większym badaniom zamek został poddany w latach 60. XX wieku, w związku 
z planowanym uporządkowaniem i odbudową zrujnowanego budynku. Pod kie-
runkiem Ireneusza Sławińskiego wykonano wówczas szczegółową inwentaryzację 
zamku wysokiego, obejmującą także rozwarstwienie architektoniczne murów4. 
Pracom konserwatorskim towarzyszyły badania archeologiczne, prowadzone przez 

1 C. Steinbrecht, Baukunst des Deutschen Ritterordens in Preussen, Bd. 2. Preussen zur Zeit der Land-
meister, Berlin 1888, ss. 28–40.

2 J. Heise, Die Bau- und Knstdenkmäler der Provinz Westpreussen, H. VIII: Der Kreis Strasburg,  Danzig 
1891, ss. 347–356.

3 K. H. Clasen, Die mittelalterliche Kunst im Gebiete des Deutschordensstaates Preußen, Bd. 1 Die Burg-
bauten, Königsberg 1927, s. 65.

4 Dokumentacja ta znajduje się w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, 
m.in.: I. Sławiński, Zamek Golub-Dobrzyń, woj. bydgoskie. Inwentaryzacja. Odkrywki architektoniczne (mps 
w archiwum WUOZ w Toruniu, sygn. W/358), Toruń 1960; idem, Zamek w Golubiu. Inwentaryzacja profilo-
wanych cegieł (mps w archiwum WUOZ w Toruniu, sygn. W/354, W/1838-W/1841), Toruń 1961; idem, Za-
mek Golub-Dobrzyń, woj. bydgoskie. Inwentaryzacja. Przeskalowanie inwentaryzacji (mps w archiwum WUOZ 
w Toruniu, sygn. W/345), Toruń. 1962; idem, Zamek w Golubiu. Inwentaryzacja i badania architektoniczne (mps 
w archiwum WUOZ w Toruniu, sygn. W/340, W/1823), Toruń 1968. 
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Krzysztofa Nowińskiego5. Te ostatnie podporządkowane były jednak pracom kon-
serwatorskim i wiedza z nich płynąca jest ograniczona. Efektem ówczesnych prac 
była niewielka monografia zamku (jak dotąd jedyna), która oparta została jednak 
przede wszystkim na wynikach analiz konserwatorskich (architektonicznych), 
traktując marginalnie wyniki badań archeologicznych6. Kolejne badania arche-
ologiczne, o sondażowym i ograniczonym zakresie, mające przede wszystkim roz-
wiązać niejasną kwestię obecności starszego osadnictwa i grodu, przeprowadzono 
w 1989 roku7. W nowszych czasach, w kontekście przemian architektury zamków 
krzyżackich, warownię golubską analizował historyk sztuki Tomasz Torbus8. Jed-
nocześnie nowsze badania historyków9 oraz archeologów10, pozwoliły zweryfiko-
wać i przewartościować wiele dawnych poglądów oraz dostarczyć nowej wiedzy 
na temat zamków krzyżackich na ziemi chełmińskiej i w Prusach. Uprawnia to do 
nowego spojrzenia na zamek w Golubiu. 

Nie w pełni wyjaśniona jest kwestia zabudowy poprzedzającej budowę zam-
ku murowanego. W świetle badań archeologicznych z lat 60. XX wieku, jak i z 1989 
roku, odrzucić należy wcześniejsze przypuszczenia, jakoby w miejscu zamku miał 
funkcjonować gród wczesnośredniowieczny, choć natrafiono na warstwę, wska-
zująca na obecność osadnictwa. Brak jednak dowodów na jego funkcjonowanie 
między XI a końcem XIII wieku11. Do schyłku XIII wieku główny gród w okoli-
cy znajdował się w Ostrowitem (obecnie w Napolu)12. Położone na południowym 
pograniczu posiadłości krzyżackich dobra ostrowicko-golubskie należały wówczas 
do biskupów włocławskich. Odstąpili je oni Zakonowi w 1293 roku. Początkowo 
zostały one podporządkowane administracyjne komturom ziemi chełmińskiej. 

5 K. Nowiński, Opis stratygrafii i murów z badań archeologicznych w 1967 roku w Golubiu-Dobrzyniu, 
woj. Bydgoskie (mps w archiwum WUOZ w Toruniu, sygn. W/451) 1967; idem, Badania archeologiczno-architek-
toniczne w Gołubiu-Dobrzyniu, Wiadomości Archeologiczne, 34: 1969, z. 1, ss. 180–183; idem, Golub-Dobrzyń, 
w: Informator Archeologiczny (dalej IA). Badania rok 1968, pod red. M. Konopki, Warszawa 1969, ss. 342–344; 
idem, Golub-Dobrzyń, w: IA. Badania rok 1969, pod red. M. Konopki, Warszawa 1970, ss. 358–360; idem, Wyni-
ki badań archeologiczno-architektonicznych zamku pokrzyżackiego w Gołubiu-Dobrzyniu w latach 1967–1969, w: 
Komunikaty Archeologiczne. Badania archeologiczne na terenie województwa bydgoskiego w latach 1968–1969, 
Bydgoszcz 1972, ss. 140–149.

6 I. Sławiński, Zamek w Golubiu, Warszawa, Poznań, Toruń 1976.
7 J. Chudziak, Sprawozdanie z badań sondażowych na domniemanym grodzisku w Golubiu-Dobrzyniu, 

gm. loco, woj. toruńskie, stanowisko 1 (mps w IA UMK), 1989.
8 T. Torbus, Die Konventsburgen in Deutschordensland Preussen, München 1998, ss. 137–144, 414–426; 

idem, Zamki konwentualne państwa krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 2014, ss. 157–167.
9 S. Jóźwiak, J. Trupinda, Krzyżackie zamki komturskie w Prusach. Topografia i układ przestrzenny na 

podstawie średniowiecznych źródeł pisanych, Toruń 2012.
10 B. Wasik, Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej (od XIII do XV wieku), Toruń 2016; ostatnio 

także badania w ramach kierowanego przez Marcina Wiewiórę projektu Castra Terrae Culmensis – na rubieży 
chrześcijańskiego świata (projekt badawczy 2bH 15 0078 83),

11 J. Chudziak, Golub-Dobrzyń, w: Wczesnośredniowieczne grodziska ziemi chełmińskiej. Katalog źródeł, 
pod red. J. Chudziakowej, Toruń 1994, s. 56; idem, Sprawozdanie, ss. 4–5; K. Nowiński, op. cit., s. 148.

12 J. Bojarski, Gród w Ostrowitem (Napolu) na ziemi chełmińskiej – od centrum opolnego do włości rycer-
skiej, Archaeologia Historica Polona, t. 24, 2016, ss. 95–98.
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Z dokumentu wystawionego w 1304 roku wynika natomiast, że Golub był siedzi-
bą wówczas urzędnika niższej rangi – prokuratora13. Istnieje jednak przesłanka, że 
być może już wkrótce krzyżacy wznieśli w Golubiu pierwszą (drewniano-ziemną) 
strażnicę. W 1296 roku bowiem, jak wynika z relacji Piotra z Dusburga, Litwini 
zniszczyli wsie w okolicy „castrum Golubam”14. Brak jednoznacznych dowodów 
by stwierdzić jednoznacznie, czy warownia ta stała w miejscu zamku murowanego. 
Zauważyć tu należy, że w świetle aktualnej wiedzy, budowę krzyżackich zamków 
regularnych (kaszteli) realizowano przeważnie w miejscu nowym, odrębnym od 
lokalizacji starszej warowni. Umożliwiało to m.in. dalsze funkcjonowanie poprzed-
niej siedziby podczas inwestycji15. Potwierdzonym dotąd wyjątkiem od tej zasa-
dy był zamek w Gdańsku (postawiony na zrębach grodu książąt pomorskich)16, 
a w wyniku ostatnich badań także zamek w Lipienku, należący, podobnie jak kasz-
tel Golubski, do wczesnych tego typu budowli na ziemi chełmińskiej17. Być może 
ze starszą strażnicą z końca XIII wieku należy jednak łączyć, zadokumentowaną 
odwiertem pod dziedzińcem zamku wysokiego, grubą na około 60 cm warstwę 
ze spalenizną. Zawierała ona ceramikę datowaną na XIII–XIV wiek18. Na przełom 
XIII–XIV wieku należy datować ponadto wykonanie fosy (szerokości ok. 6 i głębo-
kości 3,5 m) i wału wzdłuż zachodniej krawędzi przedzamcza19 (ryc. 2). Biorąc to 
pod uwagę nie ma pewności, czy fortyfikacje te należy łączyć ze starszą strażnicą, 
czy już z budową zamku murowanego, zwłaszcza że stanowiły one obwarowania 
przedzamcza do 2. ćwierci lub połowy XIV wieku (o czym dalej). Fosa i wał osła-
niałyby wówczas budowę nadgranicznego murowanego zamku i zapewniały bez-
pieczeństwo podczas trwania inwestycji20. Kończąc rozważania na temat pierwszej 
warowni krzyżackiej, zwrócić należy uwagę na jej krótki, efemeryczny charakter, 
gdyż funkcjonowała ona jedynie około dekady. Mogła być to więc tymczasowa 
strażnica, zabezpieczająca nowo przyłączone do posiadłości krzyżackich ziemie, 
będące w trakcie organizacji nowej administracji. Kwestia drewniano-ziemnej wa-
rowni krzyżackiej, przy obecnym stanie wiedzy, musi pozostać nierozstrzygnięta.

13 S. Jóźwiak, Centralne i terytorialne organy władzy zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228–1410, 
Toruń 2001, ss. 70–71;  idem, Powstanie i rozwój struktury administracyjno terytorialnej zakonu krzyżackiego na 
Kujawach i ziemi chełmińskiej w latach 1246–1343, Toruń 1997, ss. 192–193.

14 Piotr z Dusburga. Kronika ziem Pruskiej, tłum. S. Wyszomirski, komentarze J. Wenta, Toruń 2004, 
s. 190; T. Torbus, Die Konventsburgen, s. 414.

15 B. Wasik, op. cit., ss. 25–32; 319.
16 T. Torbus, Zamki konwentualne, s. 225.
17 Badania realizowane w ramach projektu Castra terrae culmensis (por. przyp. 10); B. Wasik, Wstępne 

sprawozdanie z badań archeologiczno-architektonicznych zamku w Lipienku (stan. 1), mps w archiwum WUOZ 
w Toruniu, Toruń 2018. 

18 K. Nowiński, op. cit., ss. 141–143.
19 Wskazuje na to datowanie ceramiki z wału; K. Nowiński, op. cit., ss. 146–148.
20 B. Wasik, op. cit., s. 29.
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Czas rozpoczęcia budowy zamku murowanego jest wyjątkowo dobrze znany 
dzięki źródłom pisanym. Wiadomo bowiem, że przystąpiono do niej z inicjatywy 
mistrza krajowego Konrada Sacka21, który też powołał komturstwo w Golubiu, co 
stało się najpóźniej w 1306 roku, a jednocześnie na pewno po 1304 roku, kiedy 
wymieniony był prokurator22. Tym samym początek budowy zamku komturskiego 
także datować należy na ten okres23.

Do budowy zamku w Golubiu przystąpiono w momencie, gdy w Prusach 
ugruntowany był już typ zamku regularnego, czteroskrzydłowego – kasztelu. Nastą-
piło to po około 1280 roku, kiedy sprzyjające warunki (koniec podboju, krzepnięcie 
władzy i rozwój osadnictwa oraz gospodarki) umożliwiły rozwój monumentalnej 
architektury we władztwie krzyżackim24. Zamek w Golubiu był najmłodszym z gru-
py tzw. wczesnych kaszteli z ziemi chełmińskiej – jednych z najstarszych w pań-
stwie krzyżackim25. Przyjęcie tego modelu domu konwentu (zamku wysokiego) 
było bez wątpienia przemyślane i związane z (powiązaną z kasztelowymi zamkami 
w trzynastowiecznej Europie) semantyką silnej władzy26. Jednocześnie podkreślało 
rosnące znaczenie Pruskiej gałęzi zakonu krzyżackiego w obrębie tej korporacji27.

Analiza architektury oraz wyników badań archeologicznych pozwala prze-
śledzić proces budowy zamku w Golubiu. Inwestycję należało rozpocząć od przy-
gotowania placu budowy i wytyczenia w terenie układu zamku wysokiego (domu 
konwentu) (ryc. 3). Analiza metryczna wskazuje, że budowniczowie posługiwali 
się przy tym starą miarą chełmińską, w której 1 stopa wynosi 31,3 cm (15 stóp = 
1 pręt). Dom konwentu (39 × 42 m) wytyczono na rzucie krótkiego prostokąta 
o wymiarach 8,5 × 9 prętów28(ryc. 4). Proporcje budowli wyznaczono jednak me-
todą geometryczną ad quadratum, którą, jak wiemy, stosowano w ówczesnej Euro-
pie29. Metoda ta polegała na tym, że modułem do pobierania pomiarów (szerokości 
skrzydeł i dziedzińca) były kolejne, wpisywane w siebie kwadraty, z których pierw-
szy (wyjściowy) wyznaczał obrys rzutu domu konwentu (ryc. 5). Na podstawie 

21 Piotr z Dusburga, ss. 195–196.
22 S. Jóźwiak, Centralne, ss. 70–71. 
23 W świetle informacji o obecności w Golubiu prokuratora w 1304 roku mało prawdopodobna jest suge-

stia Tomasza Torbusa, że budowa zamku mogła być rozpoczęta także w latach 90. XIII wieku. Przeczy temu forma 
budowli, która nie byłaby odpowiednią siedzibą dla urzędnika niższej rangi; T. Torbus, op. cit., ss. 61–63.

24 szerzej: B. Wasik, Przekształcenia techniki budowy i architektury zamków krzyżackich w końcu XIII i 
początku XIV wieku w kontekście rozwoju państwa zakonnego w Prusach, w: Życie społeczno-kulturalne w państwie 
zakonu krzyżackiego (XIII–XVI w.), red. J. Gancewski, L. Lisowska, S. Skiendziul, J. E. Śliczyńska, Olsztyn 2016, ss. 
118–125.

25 T. Torbus, op. cit. ss. 141–167.
26 B. Wasik, Budownictwo, ss. 322–325.
27 Idem, Przekształcenia, ss. 125–126.
28 Idem, Budownictwo, s. 43
29 J. Gimpel, Jak budowano w średniowieczu, Warszawa 1968, ss. 123–125; J. H. Harvey, The medieval 

architect, London 1972, ss. 121–127; M. Łodyńska-Kosińska, Geometria architektów gotyckich, Kwartalnik Archi-
tektury i Urbanistyki, 9, 1964, z. 2, ss. 89–114.
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tych wielkości wyznaczano rzut poziomy, a przynajmniej w niektórych wypadkach 
także wysokości budowli (Papowo Biskupie, Radzyń Chełmiński)30. Posługując 
się metodą ad quadratum przy wykreślaniu prostokątnego planu domu konwen-
tu w Golubiu musiano zastosować dwa takie same wykresy z przesunięciem. Mo-
dułem kwadratu wyjściowego (I) była długość krótszego boku zamku. Wymiar 
pozyskany z kwadratu II (mierząc do narożnika kwadratu I) wyznacza szerokość 
skrzydła południowego – głównego. W przypadku pozostałych skrzydeł, szerokość 
określa natomiast kwadrat III. W przeciwieństwie do przytoczonych innych zam-
ków, do wyznaczenia wysokości elewacji w Golubiu nie posłużono się wymiarami 
pochodzącymi z rzutu poziomego. Wyznaczono ją jednak także w oparciu o kwa-
draty modułowe, nadając proporce 1:231.  

Powyższy system projektowania wskazuje, że wygląd domu konwentu zapla-
nowano od początku. Wskazuje na to też technika budowy, gdyż wznosząc ściany 
wykonywano od razu strzępia pod budowane w dalszej kolejności ściany i opory 
pod sklepienia. Całą inwestycję realizowano etapami, które są typowe dla techniki 
budowy zamków kasztelowych w Prusach (ryc. 6)32. W pierwszym etapie wymu-
rowano kurtynę obwodową z cegły w wątku wendyjskim. Zakończono ją poniżej 
poziomu przyszłego ganku, tymczasowo wieńcząc krenelażem (ryc. 7). W ścianie 
wykonano od razu otwory okienne planowanych pomieszczeń i strzępia umożli-
wiające podłączenie ich ścian33. Następnie przystąpiono do wznoszenia zabudowy 
wewnętrznej w wątku gotyckim. Wpierw (etap II) dostawiono skrzydło połu-
dniowe (główne). Podobna kolejność dostrzegalna jest także na innych zamkach 
i związana była z dążeniem do jak najszybszego ukończenia kaplicy zamkowej, 
której obecność wymagana była przez regułę zakonną rycerzy34. Musiano wtedy 
także nadbudować ganek wieńczący kurtynę obwodową. W dalszej kolejności do-
stawiano ściany kolejnych skrzydeł. Co prawda w wyniku prac konserwatorskich 
i odbudowy zamku, kiedy przemurowywano i uzupełniano lica, nie łatwo obec-
nie przeanalizować pierwotne mury, ale na styku ścian skrzydła południowego 
i  zachodniego widać dostawienie ściany skrzydła zachodniego do przerywanych 
sekwencji wysuniętych strzępi, wykonanych w murze skrzydła głównego. Przeczy 
to rekonstrukcji Ireneusza Sławińskiego, według której oba te skrzydła zbudowa-
no jednocześnie35. Taki sam system strzępi zadokumentował ten badacz jednak 

30 Szerzej na ten temat: B. Wasik, Metoda projektowania zamków konwentualnych na ziemi chełmińskiej. 
Przyczynek do badań nad zastosowaniem kwadratury w krzyżackim budownictwie zamkowym, Kwartalnik Archi-
tektury i Urbanistyki, 58, 2013, z. 4, ss. 79–91; idem, Budownictwo, ss. 49–61.

31 B. Wasik, Metoda projektowania zamków, s. 87; idem, Budownictwo, ss. 55–56.
32 Ibidem, s. 322.
33 I. Sławiński, Zamek, s. 24.
34 B. Wasik, op. cit., s. 322.
35 I. Sławiński, Zamek, s. 24.
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w innym miejscu – wykonano je bowiem pod ściany wieży głównej (bergfridu)36. 
Jej czworoboczna podstawa z lochem została dostawiona do kurtyny obwodowej 
w narożniku północno-zachodnim obwodu. Wieża ta miała mieć wymiary rzutu 
8 × 8 m. W czwartym etapie wzniesiono skrzydło wschodnie i północne, które róż-
nią się od poprzednich stylistyką oraz były nieco niższe (o około 2,5 m)37. Kończąc 
kolejne skrzydła, zgodnie z przyjętą praktyką budowlaną, zadaszano je tymczaso-
wo deskami (dopiero potem kryto dachówkami), po czym, pod koniec, budowano 
wewnątrz sklepienia i wieńczące szczyty38. Opisane prace przebiegały według za-
planowanego na pierwszym etapie planu, ale w trakcie inwestycji wykonano tak-
że pewne korekty i przemurowania. Przykładowo, kładąc sklepienia w piwnicach 
skrzydła południowego, zmieniono układ oporów, co spowodowało konieczność 
zamurowania niektórych okien39. Najistotniejszą korektą była jednak rezygnacja 
z budowy rozpoczętej wieży głównej. Przemawia za tym pozostawienie niewyko-
rzystanych strzępi pod jej ściany na wyższych kondygnacjach i wykonanie w tym 
miejscu oporów pod gotyckie sklepienia. Brak też przerwy w przebiegającym na 
koronie muru ganku, który nie mógłby tu funkcjonować w przypadku wybudowa-
nia bergfridu40. Wykonanie w miejscu wieży otworów okiennych i oporów sklepień 
gotyckich wskazuje, że narożnik północno-zachodni szybko wciągnięto w obręb 
zabudowanych skrzydeł. 

W świetle aktualnej wiedzy wiadomo, że budowie murów kasztelowych do-
mów konwentów towarzyszyły prace ziemne o wielkim rozmachu. Wykonywano 
wówczas wokół nasypy (tarasy), a dzięki nawiezieniu mas ziemi do środka, pono-
szono i wyrównywano poziomy dziedzińców. W efekcie poziom gruntu był pod-
noszony od jednego do kilku metrów i nanoszono nawet ponad 10 000 m3 ziemi 
(zazwyczaj gliniastej)41. Na podstawie obserwacji z sondażu wykonanego w 1989 
roku po południowej stronie domu konwentu w Golubiu, można stwierdzić, że tu 

36 Wieża główna w typie bergfridu/bergfriedu to tzw. wieża ostatecznej obrony – nie mieszkalna i do-
stępna jedynie po mostku rozpiętego między wieżą a sąsiednim murem lub budynkiem na poziomu ganków 
obronnych (ewentualnie po drabinie). Trzeba jednak mieć świadomość, że współczesny termin nie odpowiada 
nazewnictwu średniowiecznemu, co wyraźnie wynika ze źródeł pisanych. Sytuacja ta dotyczy zresztą nie tylko 
Prus, ale także Niemiec – por. F. W. Krahe, Burgen des deutschen Mittelalters, Grundrisslexikon, Würzburg 1996, 
s. 28; S. Jóźwiak, J. Trupinda, op. cit., ss. 234–237.

37 I. Sławiński, Zamek, ss. 24–26; B. Wasik, Budownictwo, s. 322.
38 M. Arszyński, Budownictwo warowne zakonu krzyżackiego w Prusach (1230–1454), Toruń 1995, ss. 

165–166; S. Jóźwiak, J. Trupinda, Budowa krzyżackiego zamku komturskiego Ragnecie w końcu XIV – na początku 
XV wieku, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 57, 2009, nr 3–4, s. 347, 356; idem, Uwagi na temat sposobu 
wznoszenia murowanych zamków krzyżackich w państwie zakonnym w Prusach w końcu XIV – pierwszej połowie 
XV wieku, Komunikaty Warmińsko-Mazurskie, nr 2 (272), 2011, ss. 221–222; A. Kąsinowski, Podstawowe zasady 
murarstwa gotyckiego na Pomorzu Zachodnim, Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu, 10, 1970, s. 79, 81, 93.

39 I. Sławiński, op. cit. ss. 24–26.
40 Wszystkie te elementy widnieją na dokumentacji wykonanej przez Ireneusza Sławińskiego; I. Sławiń-

ski, Zamek w Golubiu. Inwentaryzacja.
41 B. Wasik, op. cit., ss. 95–114.
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nie było inaczej. Wokół gmachu zamkowego usypano taras o szerokości dochodzą-
cej nawet do 15 m (od wschodu) (ryc. 3). Najniżej, w wykopie z 1989 roku (na tara-
sie południowym), zarejestrowano sekwencję niegrubych (przeważnie ok. 10 cm) 
warstw glin (ryc. 8). Nie można wykluczyć, że przynajmniej niższe z nich pocho-
dzą z okresu sprzed budowy zamku – szczególnie poziom ze spalenizną, może 
odpowiadający zarejestrowanemu w latach 60. przez Krzysztofa Nowińskiego na 
dziedzińcu? Spalenizna może być jednak też efektem wypalania roślinności przed 
przystąpieniem do budowy. W górnej z sekwencji cienkich warstw (nr 4) odkryto 
fragment ceramiki późnośredniowiecznej42. Wyżej zadokumentowano natomiast 
grubą na 2 m warstwę glinianego nasypu, kształtującego ostatecznie taras. Grubość 
całego glinianego nasypu wynosi więc od około 2 do 2,7 m. Konstrukcja ta bez 
wątpienia poszerzała plateau wzgórza i wzmacniała statykę budowli. Nie można 
też wykluczyć, że po obrzeżu tarasu przebiegał częstokół, stanowiący dodatkową 
osłonę domu konwentu, zwłaszcza, że ten nie posiadał dookolnego parchamu43. 
Ponadto co najmniej takiej samej grubości nasyp musiano wykonać także na dzie-
dzińcu, podnosząc i wyrównując jego poziom. 

Badania Sławomira Jóźwiaka i Janusza Trupindy pozwalają na nowe spojrze-
nie na funkcjonalną dyspozycję wnętrz domu konwentu. Ich wnioski, oparte na 
analizie źródeł pisanych, podważają dotychczasowe, powtarzane bezkrytycznie za 
Conradem Steinbrechtem, poglądy na ten temat. Główne skrzydło zamkowe, jak 
wspominano, znajdowało się od południa i mieściło na piętrze kaplicę od wscho-
du oraz refektarz od zachodu. Ten ostatni uznawany był dotąd za kapitularz. Jak 
się jednak okazuje, w świetle średniowiecznych źródeł, wnętrza o takiej odrębnej 
funkcji na zamkach krzyżackich nie funkcjonowały – cel ten spełniały właśnie 
refektarze będące głównymi, reprezentacyjnymi salami zamkowymi. Ogrzewane 
były one przy pomocy pieca typu hypocaustum, który zachował się w znacznym 
stopniu w przyziemiu zamku w Golubiu. 

W skrzydle północnym zamku golubskiego, jak wynika ze źródeł pisanych, 
na parterze znajdowała się natomiast kuchnia, a wyższe, oświetlane jedynie okien-
kami szczelinowymi kondygnacje oraz strych zajmowały magazyny żywnościowe 
i sprzętu kuchennego44. Funkcji innych wnętrz na podstawie źródeł średniowiecz-
nych nie da się bezpośrednio określić. Znając jednak funkcję powyższych sądzić 
można, że we wschodnim (w którym dotąd widziano refektarz) mieściło się dor-
mitorium45. 

42 J. Chudziak, op. cit., s. 4.
43 Wyniki badań archeologicznych dowodzą, że dom konwentu nie posiadał od północy, południa 

i wschodu zewnętrznego muru obronnego, podtrzymującego jednocześnie masy ziemi tarasu, a więc typowego 
dla wielu zamków krzyżackich parchamu; K. Nowiński, Wyniki badań, s. 143. 

44 S. Jóźwiak, J. Trupinda, Krzyżackie zamki, ss. 276, 335–337.
45 B. Wasik, op. cit., s. 278.
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Piwnice i pomieszczenia parteru pełniły zazwyczaj głównie funkcje gospo-
darcze i magazynowe, a strychy mieściły magazyny-spichrze46. Dodatkowa kon-
dygnacja o takim charakterze, dostępna schodami w grubości muru, znajdowała 
się ponadto także nad refektarzem, co wynikało z faktu, że jego sklepienia posado-
wione były niżej niż sąsiedniej kaplicy. Rozwiązanie takie było dość powszechne 
na zamkach komturskich. Nadmienić należy, że komunikację poziomą zapewniał 
drewniany krużganek, a na dziedzińcu znajdowała się studnia. Od północy nato-
miast przystawiono do ściany zamku gdanisko na arkadzie, dostępne korytarzem 
z  krużganka47. Kończąc opis domu konwentu stwierdzić należy, że jego elewa-
cje cechowała surowość charakterystyczna dla wczesnych kaszteli chełmińskich. 
Większe ostrołuczne okna posiadała jedynie kaplica i refektarz, a pozostałe wnę-
trza zaopatrzone zostały jedynie w wąskie okna szczelinowe, zamknięte m.in. trój-
kątnie (ryc. 9-10). W elewacjach dziedzińca wyróżniały się jedynie, wymienione 
wyżej, blendy skrzydła północnego i wschodniego. Ostrołuczna blenda była także 
nad dachem krużganka we wschodniej części skrzydła południowego – prawdo-
podobnie imitująca okno kaplicy. Urozmaicającymi od zewnątrz bryłę akcentami 
były natomiast graniaste (czworoboczne ze ściętym narożnikiem od strony wnętrza 
zamku) i artykułowane blendami wieżyczki narożne, a także szczyty skrzydła głów-
nego (ryc. 7). Wschodni z nich był flankowany dwoma opisanymi wieżyczkami, 
natomiast w blendach trójkątnego zachodniego zachowały się resztki malowanych 
dekoracji maswerkowych48. 

W omawianym okresie, po zachodniej stronie domu konwentu, funkcjono-
wało od początku XIV wieku przedzamcze, bronione opisanym wcześniej wałem 
i  fosą. Kształt fosy osłaniającej od zachodu zamek wysoki wskazuje, że to pier-
wotne przedzamcze miało inny kształt niż otrzymało ostatecznie. Krótsze boki 
fosy zamknięte są bowiem pod kątem – przekątniowo w stosunku do narożników 
domu konwentu (ryc. 6). Podczas gdy od północy układ ten odpowiada przebie-
gowi obwodu przedzamcza, to od południa nie ma on uzasadnienia, gdyż znajduje 
się w obrębie dziedzińca i późniejszego obwodu przedzamcza. Wskazuje to na to, 
że pierwotne, drewniano-ziemne przedzamcze miało rzut trapezu i dopiero póź-
niej zostało poszerzone o obszar po stronie południowo-wschodniej. W rejonie 
tym zresztą teren opadał (ryc. 3). Najpewniej jeszcze podczas omawianego okresu 
budowy zamku, zapewne pod koniec budowy domu konwentu, obmurowano fosę 
(być może wykopaną już wcześniej) oddzielającą zamek wysoki od przedzamcza. 

46 M. Arszyński, op. cit., s. 150.
47 I. Sławiński, op. cit., ss. 28–30; T. Torbus, Die Konventsburgen, ss. 415–416.
48 I. Sławiński, op. cit., s. 30; M. Kurkowski, Ryte i malowane dekoracje maswerkowe w architekturze śre-

dniowiecznej na terytorium Ziemi Chełmińskiej. Studium typologiczno-formalne, t. II: Katalog, Toruń 2017, ss. 
52–55; T. Torbus, Zamki konwentualne, ss. 143–144; B. Wasik, op. cit., ss. 229–235
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W efekcie dom konwentu od strony zachodniej poprzedzony był zewnętrznym mu-
rem, tworzącym parcham, a wjazdu broniła szyja bramna. Od północy i południa 
fosę zamykały, ustawione pod kątem rozwartym mury, będące zaczątkiem przy-
szłego murowanego obwodu przedzamcza, ale dopasowane jeszcze do jego pier-
wotnej trapezowatej formy. Jak wynika z rysunku Conrada Steinbrechta (ryc. 1), 
zachowany wówczas mur południowy posiadał od wnętrza fosy dużą arkadę (łuk 
odciążający)49. Wymienione mury wzniesiono z cegły w wątku gotyckim50. 

Wrócić w tym miejscu należy także do kwestii wieży głównej. Jak wskazano 
wyżej, budowę pierwotnie planowanej zarzucono. Zdaniem Tomasza Torbusa jej 
funkcję miała przejąć cylindryczna baszta wieżowa wzniesiona w południowej czę-
ści międzymurza, wskazując m.in. na jej dogodniejsze położenie do obrony i kon-
troli przeprawy przez płynącą poniżej graniczną Drwęcę51. O tym, że pod koniec 
budowy domu konwentu planowano w tym miejscu wzniesienie bergfridu świad-
czy wykonanie w narożniku ganku obronnego obiegającego kurtynę obwodową 
otworu drzwiowego i oparcia pod most prowadzący do wieży. Budowa wolno sto-
jącej wieży głównej poza domem konwentu byłaby przypadkiem rzadkim, ale nie 
całkowicie odosobnionym. Podobnie postąpiono bowiem w Królewcu, gdzie wolno 
stojący bergfrid w sąsiedztwie domu konwentu wzniesiono w połowie lub drugiej 
połowie XIV wieku52. Charakter golubskiej cylindrycznej baszty, przystosowanej 
do broni palnej, wskazuje jednak na późniejszy czas jej budowy (por. dalej). Zwró-
cić natomiast należy uwagę na czworoboczny fundament tej baszty, nie przystający 
do jej partii cylindrycznej53. Na tej podstawie można postawić tezę, iż po zaniecha-
niu budowy wieży głównej w narożu domu konwentu zaplanowano jej wzniesienie 
przed południowo-zachodnim narożnikiem domu konwentu (ryc. 6). Wykonano 
w tym celu odpowiednie wejście z ganków zamku i położono fundamenty czworo-
bocznej wieży, której jednak, z nieznanych przyczyn, nie wykonano54. 

Opisane wyżej inwestycje określić można łącznie jako rozpoczętą około 1305 
roku I fazę budowy zamku, cechującą się zasadniczo realizacją zaplanowanej na 
wstępie koncepcji zamku (choć nie bez korekt). Cechy detalu architektonicznego 
z kaplicy dostarczają natomiast przesłanek do określenia chronologii końca budo-
wy domu konwentu.  Przyjmując bowiem za Tadeuszem Jurkowlańcem bliskość 
warsztatu rzeźbiarskiego z Golubia oraz kaplicy św. Anny i wielkiego refektarza na 
zamku w Malborku55, należy prace wykończeniowe golubskiego domu konwentu 

49 C. Steinbrecht, op. cit., s. 30, Abb. 38.
50 K. Nowiński, op. cit., s. 144.
51 T. Torbus, Die Konventsburgen, s. 142; idem, Zamki konwentualne, ss. 165–166.
52 Idem, Die Konventsburgen, s. 455.
53 Na fakt ten wskazywał uwagę także Tomasz Torbus (Zamki konwentualne, s. 165, przyp. 524).
54 B. Wasik, op. cit., s. 278.
55 T. Jurkowlaniec, Gotycka rzeźba architektoniczna w Prusach, Wrocław 1989, s. 21, 68.
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datować na lata 30–40 XIV wieku. Dodatkowego argumentu po temu dostarcza 
taka sama forma kształtek żebrowych z krucht kaplic zamków w Golubiu i Brodni-
cy56. Konsekracja tej ostatniej odbyła się bowiem w 1339 roku57.

Budowa murowanego obwodu obronnego i zabudowy przedzamcza nastą-
piła później (ryc. 6). Zdaniem Tomasza Torbusa stało się to około połowy XIV 
wieku58. Być może zamysł ten powzięto po tym jak pod zamek podeszły w 1330 
roku wojska Władysława Łokietka, zaniechując wówczas jednak oblężenia59. Za 
takim datowaniem murów przedzamcza golubskiego przemawiają także ostatnie 
odkrycia z Unisławia, gdzie odkryto, datowane na 2. ćwierć-połowę XIV wieku, 
bliźniaczo podobne fundamenty arkadowe, do tych, znanych z Golubia (ryc. 11). 
Podobieństwo to jest na tyle szczególne, że nie można wykluczyć działalności tych 
samych warsztatów budowlanych na obu inwestycjach60. Wydaje się to tym bardziej 
możliwe, że ze źródeł pisanych wynika, iż specjaliści wznoszący nietypowe, dosto-
sowane do trudnych warunków podłoża fundamenty, nie byli liczni. Co prawda 
przywoływana wzmianka z Rygi, z 1419 roku, dotyczy mistrza wznoszącego fun-
damenty na podmokłym gruncie (zapewne na palach lub rusztach)61, sądzić moż-
na jednak, że podobna specjalizacja dotyczyła także fundamentów arkadowych. 
Te ostatnie konieczne były na gruntach niestabilnych, zagrożonych osunięciami62. 

Ponieważ zastąpienie drewniano-ziemnego przedzamcza murowanym zmie-
niło w znacznym stopniu jego układ i rozmiar, należy je traktować jako odrębną 
fazę (II faza), nie wynikającą z pierwotnej koncepcji układu zamku. Budując mu-
rowane przedzamcze poszerzono jego zasięg w kierunku zachodnim. Konieczne 
były w związku z tym prace ziemne, mianowicie niwelacja wału, zasypanie starej 
fosy, ukształtowanie nasypem glinianym nowego plateau przedzamcza i wykopa-
nie nowej fosy od zachodu63 (ryc. 2). Nasypy i niwelacje musiano wykonać także, 
poszerzając teren przedzamcza od południowego wschodu. W efekcie przedzam-
cze objęło obszar o wymiarach około 70 × 110 m (ryc. 3, 6, 10). Jak stwierdzono 
podczas badań w latach 60. XX wieku, przeprowadzonych w rejonie dwóch baszt 
narożnych, ich ściany oraz mury obronne przedzamcza posadowiono na wspo-
mnianych fundamentach arkadowych64 (ryc. 11). Filary wykonane zostały z kamie-

56 B. Wasik, op. cit., s. 280.
57 Visitationes episcopatus Culmensis Andrea Olszowski culmensi et pomesaniae episcopo a. 1667–1672 

factae, wyd. B. Czapla, Toruń 1904, s. 523.
58 T. Torbus, Die Konventsburgen, s. 139.
59 Ibidem, s. 414.
60 B. Wasik, Relikty architektury i technika budowy zamku w Unisławiu, w: Sprawozdanie z badań arche-

ologiczno-architektonicznych zamku w Unisławiu (stan. 6) przeprowadzonych w 2017 roku, red. B. Wasik (mps w 
archiwum WUOZ w Toruniu oraz Instytutu Archeologii UMK w Toruniu), Toruń 2017, ss. 51–53. 

61 S. Jóźwiak, J. Trupinda, Uwagi, ss. 226–227.
62 A. Kąsinowski, op. cit., ss. 61–62.
63 B. Wasik, Budownictwo, s. 115.
64 K. Nowiński, Opis stratygrafii; idem, Wyniki badań, ss. 145–146. 
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ni, a łęki z cegły. Jak można stwierdzić po krzywiźnie łuków, wykonano je z wolnej 
reki. Ze względu na trudność powiązania strarygrafi z architekturą, archiwalna 
dokumentacja nie pozwalała jednak na pełne przeanalizowanie procesu budowy. 
Ostatnie odkrycia z Unisławia pozwalają jednak tę wiedzę uzupełnić (ryc. 12). Na 
podstawie dokumentacji z Golubia, stwierdzić można, że kopiąc rowy fundamen-
towe, gliniastą ziemię wyrzucono po zewnętrznej stronie obwodu, gdzie stała się 
podstawą późniejszego nasypu, wykonanego po zewnętrznej stronie muru. Być 
może, podobnie jak w Unisławiu, pod całą długość ścian wykopano wpierw płytszy 
ciągły rów, a dopiero w jego obrębie, głębsze punktowe wykopy wąskoprzestrzenne 
pod filary. W nich wykonano kamienne fundamenty (filary), a opory i arkady wy-
murowano w obrębie ciągłego rowu fundamentowego. Na tym etapie łęki arkady, 
które pozostawiono puste, wystawały jednak ponad ówczesny poziom terenu.  Do-
kończono więc nasyp, podnosząc poziom terenu po zewnętrznej stronie obwodu 
o około 1,4 m, co spowodowało zakrycie fundamentów65. Wyższe partie murów 
wykonano z cegły. 

Narożniki zachodnie obwodu przedzamcza wzmacniały baszty na rzucie pię-
cioboku. Jak wynika z sporządzonego w 1655 roku planu Erika Dahlberga66, dwie 
otwarte od wnętrza zamku baszty znajdowały się ponadto w kurtynie południowej, 
a jedna w ciągu muru zachodniego, w połowie odcinka między basztą południo-
wo-zachodnią a wieżą bramną. Ta ostatnia, wraz z przedbramiem, umieszczona 
została na osi zachodniego muru przedzamcza. Jak wynika z nowożytnej lustracji, 
prowadził do niej, podobnie jak do bramy zamku wysokiego, most zwodzony67. 
Tak ukształtowane fortyfikacje przedzamcza uznać należy za solidne, a przez zasto-
sowanie kilku baszt otwartych w długości kurtyn przypominają fortyfikacje miast. 
Analiza pomiarowa cegieł wskazuje, że do budowy murów zamku i miasta wyko-
rzystano budulec pochodzący z tej samej cegielni68. Jest więc możliwe, że mury 
przedzamcza, jak i mury miejskie Golubia (budowane w tym samym okresie69), 
wznoszone były przez te same warsztaty. Do wniosków tych doszedł prawdopo-
dobnie także Ireneusz Sławiński, rekonstruując narożne baszty zamku w postaci 
nawiązującej do zachowanej, północno-wschodniej baszty murów miejskich70. 

Rekonstrukcja średniowiecznej zabudowy przedzamcza nie jest łatwa, gdyż 
badania archeologiczne dostarczyły w tej kwestii jedynie bardzo fragmentarycz-

65 Ibidem, op. cit., ss. 115, 188–189; idem, Relikty architektury, s. 55.
66 S. Pufendorf, Siedem ksiąg o czynach Karola Gustawa króla Szwecji, oprac. W. Krawczuk, Warszawa 

2013, s. 84–85, ryc. 23.
67 Opis królewszczyzn w województwach chełmińskim, pomorskim i malborskim w roku 1664, wyd. J. Pacz-

kowski, Toruń 1938, s. 7.
68 B. Wasik, op. cit., ss. 157–158.
69 por. P. Tuliszewski, K. Milanowski, Średniowieczne mury miejskie Golubia. Problematyka konserwator-

ska, Ochrona Zabytków, t. 56, 2003, nr 3–4, ss. 26–35.
70 I. Sławiński, op. cit., ryc. 18 (wkładka). 
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nych i trudnych do interpretacji informacji, rodzących w zasadzie więcej pytań niż 
odpowiedzi. Z tych samych przyczyn w zasadzie niemożliwa jest też rekonstruk-
cja etapów powstawania tej zabudowy, wznoszonej bez wątpienia sukcesywnie po 
zbudowaniu muru obwodowego. Głównym źródłem pozostają tu nadal znacznie 
późniejsze, bo pochodzące z XVII–XVIII wieku opisy i wymieniony plan Erika 
Dahlberga. Jak z nich wynika, dominowały wówczas na przedzamczu dwa duże bu-
dynki. Jeden z nich zajmował przestrzeń wzdłuż kurtyny zachodniej, między wieżą 
bramną a basztą południowo-zachodnią. Jego długość, na podstawie planu z 1655 
roku, szacować można na ponad 50 m (ryc. 3, 6, 9). Forma budynku nasuwa przy-
puszczenie, że jest to typowy dla zamków krzyżackich duży budynek stajni lub kar-
wanu. W świetle inwentarzy nowożytnych mieścił on właśnie stajnie, nad którymi 
znajdował się spichrz71. Co jednak ciekawe, zbudowane były one z muru pruskiego, 
podczas gdy zazwyczaj tego typu krzyżackie budynki były murowane. Nie można 
więc obecnie (bez dalszych badań) stwierdzić, czy był to budynek średniowieczny, 
czy może nowożytny, wzniesiony w miejscu starszego. 

Jeszcze bardziej zagadkowy jest duży budynek zajmujący na planie Erika 
Dahlberga południowo-wschodni narożnik przedzamcza. Miał on przynajmniej 
30 m długości. W nowożytnych opisach określany jest on murowaną kamienicą. 
Na piętrze mieściła mieszkanie podstarościego, a pod nim znajdowały się stajnie72. 
Ireneusz Sławiński bezpodstawnie określił ten budynek jako najpewniej piętna-
stowieczny i połączył go z odkrytymi podczas badań fundamentami punktowy-
mi, ulokowanymi wzdłuż kurtyny wschodniej, nieopodal cylindrycznej baszty73. 
Dokładna analiza lokalizacji wykopu badawczego względem układu zabudowy 
z planu Erika Dahlberga wskazuje jednak, że teren interesującego nas budynku nie 
był objęty badaniami archeologicznymi, a wskazane fundamenty punktowe znaj-
dowały się na północ od niego (ryc. 3). Co więcej, forma kwadratowych funda-
mentów i ich rozstaw są typowe dla podstaw słupów konstrukcji szkieletowej, a jak 
wskazywano wyżej, opisy nowożytne informują jednoznacznie, że interesujący nas 
budynek był murowany. Ponadto, zwrócić należy uwagę na relację stratygraficz-
ną owych fundamentów, gdyż jak wynika z dokumentacji Krzysztofa Nowińskie-
go, posadowione one zostały na zasypisku starszego podpiwniczonego budynku, 
który był bez wątpienia średniowieczny (ryc. 11). Ów szkieletowy budynek był 
więc najpewniej nowożytny, a nie z XV wieku, jak chciał tego Ireneusz Sławiński, 
choć trudno, na podstawie dokumentacji, doprecyzować jego chronologię. Zda-

71 Inwentarz starostwa golubskiego uczyniony w roku 1656, AGAD, 354, Archiwum Warszawskie Radzi-
wiłłów, Dział XXV, sygn. 1061 (za udostępnienie serdecznie dziękuję doktorowi Tomaszowi Chrzanowskiemu); 
Lustracja województw Prus Królewskich 1765, t. II, Województwo chełmińskie, cz. 2., Ziemia chełmińska, wyd. J. 
Dygała, Toruń 2009, s. 117; Opis królewszczyzn, s. 7

72 Inwentarz starostwa; Opis królewszczyzn, s. 7
73 I. Sławiński. op. cit., s. 23.
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niem Krzysztofa Nowińskiego był to budynek z XVI wieku74. Nie istniał on już na 
pewno w połowie XVII wieku, gdyż brak go na planie Erika Dahlberga. Wracając 
do omawiania budynku narożnego, zwrócić należy uwagę na jego skomplikowany 
rzut, gdyż zaopatrzony był w ryzality – jeden na osi północnej oraz drugi aneks 
od wschodu, wykraczający poza obrys murów przedzamcza. Budowla ta widnieje 
także na rycinie Jerzego Fryderyka Steinera, ukazującej widok zamku od wschodu 
w XVIII wieku75, gdzie przedstawiona jest z płaskim zwieńczeniem – być może pro-
stą attyką lub z zapadniętym już dachem. Wymienione cechy mogą wskazywać na 
nowożytną metrykę owego budynku. Z drugiej jednak strony, regularność układu 
poszerzonego przedzamcza w tym miejscu przekonuje, że w czasach krzyżackich 
jakiś budynek najpewniej tu stał. Interesujący nas obiekt mógł więc być przebu-
dowanym w nowożytności budynkiem gotyckim o nieznanej pierwotnej funkcji. 
Przypuszczenia te rozwiać mogłyby jedynie badania archeologiczne76.

Badania archeologiczne z lat 60. XX wieku dostarczyły ponadto dowodów 
na istnienie dalszej, trudnej do interpretacji zabudowy na przedzamczu. Jak wspo-
mniano wyżej, obecność średniowiecznego podpiwniczonego budynku można 
wskazać w narożniku między południowym murem zamykającym fosę a połu-
dniową cylindryczną basztą (ryc. 11). Odkryto tam pozostałości prowadzących 
do piwnicy schodów z typową dla szyi piwnicznych niszą, sklepioną łukiem od-
cinkowym. Piwnica sklepiona była kolebką, po której zachowały się dolne pozio-
my cegieł. W najstarszych nawarstwieniach zasypiska piwnicy zalegała ceramika 
z XIV–XV wieku77. Rozmiary i funkcja budynku są przy obecnym stanie wiedzy nie 
do odtworzenia. Lokalizacja zdaje się wskazywać na prawdopodobnie piętnasto-
wieczną chronologię. Kolejny, dość płytko posadowiony fundament odkryto przy 
północnym odcinku kurtyny zachodniej przedzamcza. Jego położenie wskazuje, że 
był tu do obwodu dostawiony budynek o szerokości około 6 m (ryc. 2–3). Krzysz-
tof Nowiński nie poświęcił mu jednak większej uwagi, twierdząc, iż ponieważ nie 
figuruje on na planie i w opisach z połowy XVII wieku, to musi być młodszy78. Fakt 
ten może jednak równocześnie wskazać na starszą metrykę tego budynku gospo-
darczego, co nie pozwala tej kwestii przesądzić i określić jego chronologii.  

Budowa murowanego przedzamcza nie oznaczała końca inwestycji na zam-
ku. Dwie kolejne związane były z ogólnymi kierunkami przemian, zachodzących 
na zamkach w Prusach w końcu XIV i początku XV wieku. Pierwsza związana 

74 K. Nowiński, Wyniki badań, s. 145
75 Toruń i miasta ziemi chełmińskiej na rysunkach Jerzego Fryderyka Steinera z pierwszej połowy XVIII 

wieku (tzw. Album Steinera), red. M. Biskup, Toruń 1998, s. 158.
76 B. Wasik, Zamki pokrzyżackie w województwie chełmińskim w czasach Rzeczypospolitej Obojga Naro-

dów, Wiadomości Konserwatorskie, t. 41, 2015, ss. 23–24.
77 K. Nowiński, op. cit., s. 144.
78 K. Nowiński, op. cit., s. 180. 
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była z pojawieniem się w latach 70.–80. XIV wieku broni palnej, która wymusiła 
dostosowywanie fortyfikacji zarówno do jej użytkowania przez obrońców, jak i do 
obrony przed stosującymi nią napastnikami. Modernizacje te nie objęły wszyst-
kich zamków krzyżackich, ale dostrzegalne są na wielu z nich w ciągu ostatniej 
ćwierci XIV i 1. połowy XV wieku79. W nadgranicznym Golubiu, obronność zam-
ku wzmocniono wówczas (najpewniej u schyłku XIV wieku) przez budowę dwóch 
cylindrycznych baszt ogniowych (faza III rozbudowy zamku). Obie stanęły przed 
zachodnią elewacją domu konwentu, przy jej narożnikach (ryc. 3, 6, 9–10). Po-
łudniową z nich postawiono na, jak wskazywano wyżej, czworobocznym cokole 
rozpoczętej wcześniej najpewniej drugiej wieży głównej. Baszta ta zachowała się 
w znacznej mierze do dziś, choć nieco przekształcona i obniżona. Obecnie ma oko-
ło 15 m wysokości, a pierwotnie mierzyła co najmniej około 18 lub więcej. Gór-
ny jej poziom dostępny był mostkiem z ganku obronnego domu konwentu. Na 
poszczególnych kondygnacjach umieszczono radialnie rozmieszczone strzelnice, 
znajdujące się od środka w sklepionych odcinkowo niszach. Taki układ umożliwiał 
ostrzał flankowy zamku80. Baszta północna była najpewniej analogiczna, choć jak 
wynika z badań81 i planu Erika Dahlberga, miała nieco mniejszą średnicę. Zwró-
cić jednocześnie należy uwagę na pewne podobieństwo zachowanej baszty do tej 
z zamku w Wystruci (Insterburgu). Obie baszty posiadają w dolnych kondygna-
cjach mury o znacznej grubości, podczas gdy wyższe piętra, zaopatrzono jedynie 
w dość cienkie ściany (ryc. 13). Również tę basztę ogniową, zajmującą narożnik 
przedzamcza, datować można na koniec XIV wieku82.

Drugi kierunek przekształceń związany był z rosnącą tendencją do roz-
luźnienia reguły zakonnej i dążeniem do separacji mieszkań, nie tylko wyższych 
dostojników zakonnych, ale i komturów, od sypialni szeregowych braci-rycerzy. 
Budowano w związku z tym dla nich domy (gemachy) na parchamach lub ewentu-
alnie przedzamczach. Skala tego zjawiska w pełni dostrzegalna stała się w wyniku 
ostatnich badań historyków83. W Golubiu wzniesiono dwa takie budynki (faza IV), 
wypełniające całkowicie zachodnie międzymurze zamku wysokiego, po obu stro-
nach szyi bramnej (ryc. 6, 10). Konieczne było w związku z tym także zamurowanie 
części okien w elewacji zamku, w tym zachodniego okna refektarza. W Golubiu 
gemach komtura pojawił się w źródłach po raz pierwszy w 1410 roku i utożsamiać 
go należy najpewniej właśnie z jednym z tych budynków84. Ich budowę datować 

79 H. Domańska, Proces modernizacji średniowiecznych zamków z terenu dawnego państwa krzyżackiego 
w XV–XVIII w., Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t. 17, 1971, cz. 2, ss. 3–35.

80 Ibidem, ss. 13–15; T. Torbus, op. cit., s. 418.
81 K. Nowiński, op. cit., ss. 143–144.
82 Ibidem, s. 442, 446.
83 S. Jóźwiak, J. Trupinda, Krzyżackie zamki, ss. 110–146.
84 Iidem, ss. 142–143.
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więc najpewniej należy na początek XV wieku. Południowy z bliźniaczych domów 
zachował się do dziś, choć w formie gruntownie przekształconej w nowożytności. 
Jak wykazały jednak badania architektoniczne z lat. 60. XX wieku, do niemal pełnej 
wysokości kryje on mury średniowieczne. Pozostałości północnego budynku zo-
stały natomiast odkryte podczas prac archeologicznych85. Ponadto na archiwalnych 
fotografiach oraz rysunkach Johannesa Heisego i Conrada Steinbrechta86, na ele-
wacji domu konwentu, czytelny jest (częściowo tynkowany) negatyw tego budynku 
oraz gniazda po belkach stropowych87 (ryc. 1). Na tej podstawie stwierdzić można, 
że budynek północny miał podobną wysokość, co południowy. W związku z bu-
dową budynku południowego dokonano także przekształceń w sąsiedniej cylin-
drycznej baszcie. Przebito do niej otwór wejściowy, a piwnica służyła jako śmietnik 
i gdanisko88.

Ostatnie większe prace budowlane w krzyżackich dziejach zamku wykonano 
w 2. ćwierci XV wieku, po zniszczeniach z czasu tzw. wojny golubskiej (1422 r.). Ko-
nieczna była m.in. odbudowa sklepień, ale zamurowano wówczas także część gan-
ków obronnych, wieńczących dom konwentu. Najpewniej wówczas przebudowano 
także gdanisko89. Pierwotną arkadową formę przekształcono w zamknięty czworo-
boczny budynek, widoczny na planie z 1655 roku (ryc. 3, 6, 10). W elewacji pół-
nocnej zamku wysokiego zachowały się dwa kamienie wspornikowe podłogi oraz 
ślad po dwuspadowym dachu, świadczące, że aneks gdaniska sięgał nieco powyżej 
połowy wysokości elewacji (ryc. 1). Podczas badań archeologicznych odsłonięto 
natomiast część jego fundamentu. Wiadomo stad, że był to budynek o rozpiętości 
około 5 m, ze sklepionym pełnym łukiem niskim otworem odpływowym w ścianie 
północnej90 (ryc. 11). 

Bogusz Wasik, Burg Gollub im Mittelalter. Architektur und Bautechnik

Zusammenfassung

Die Burg Gollub erweckte schon im 19. Jahrhundert das Interesse der Forscher. In den 60er Jahren des 
20. Jahrhunderts wurden archäologische und architektonische Forschungen im Zusammenhang mit dem geplan-
ten Wiederaufbau durchgeführt, deren Ergebnisse jedoch nicht weiter bearbeitet wurden. Im Jahr 1989 wurden 
weitere archäologische Befragungsforschungen durchgeführt, die zum Ziel hatten, die Frage einer älteren Sied-
lungsstätte zu verifizieren. Aus bisherigen Forschungen ist zu folgern, dass es an der Burgstelle keine frühmittelal-
terliche Stadt gab. Bis zum 11. Jahrhundert jedoch konnte eine Besiedlung nachgewiesen werden. Weitere Spuren 
stammen erst aus der Übernahmezeit der Burg Gollub durch die Ordensritter im Jahr 1293. Aus den Quellen 

85 I. Sławiński, op. cit., s. 33; Zamek w Golubiu. Inwentaryzacja.
86 J. Heise, op. cit., s. 352, fig. 17; C. Steinbrecht, op. cit., s. 30, Abb. 38.
87 W wyniku prac konserwatorskich negatyw ten jest obecnie niestety o wiele słabiej czytelny. 
88 K. Nowiński, s. 182; I. Sławiński, op. cit., s. 33.
89 Ibidem, ss. 33–35.
90 K. Nowiński, Opis stratygrafii; idem, Wyniki badań, s. 143.
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kann der Schluss gezogen werden, dass die Ordensritter damals einen provisorischen Holzwachturm errichteten, 
der im Jahr 1304 Sitz des Prokurators war. Es ist nicht sicher, ob sich der Holzwachturm an der Stelle der Burg 
befand, obwohl möglicherweise eine Schicht von Brandresten, die unter der hohen Burg beurkundet ist, auf die-
sen Wachturm zurückzuführen ist. Es konnte ebenso nicht eindeutig festgestellt werden, ob den prähistorische 
Festungsgraben und der Damm, welche die Ansiedlung am Fuß der Burg nach Westen hin schützten, mit diesem 
Objekt verbunden waren. Etwa im Jahr 1305 wurde in Gollub eine Komturei gegründet und man begann mit 
dem Bau der Ziegel-Burg in Form eines Kastells. Im Bauplan wurde das alte Kulmermaß und eine geometrische 
Methode „ad quadratum“ benutzt. Das vierflügelige Konvent-Haus entstand nach einem einheitlichen Bauplan. Es 
wurde in Abschnitten, die für solche Bauart in Preußen typisch waren, realisiert. Zunächst errichtete man die äu-
ßeren Schutzmauern, dann die Hauptflügel und die weiteren Flügel. Während des Baus wurden Korrekturen vor-
genommen und man verzichtete auf  den Bau eines Bergfrieds. Ein gemauerter Festungsgraben und ein Zwinger 
umgaben die Burg von Westen. Die Ansiedlung am Fuß der Burg war zunächst aus Holz und Erde in Form eines 
Trapezes erbaut. Sie war durch den erwähnten Festungsgraben und den Damm geschützt. Erst um die Mitte des 
16. Jahrhunderts wurde eine Mauer mit Basteien errichtet, welche die Ansiedlung in westlicher und südöstlicher 
Richtung erweiterten. Die Bebauung im Innenraum der Ansiedlung diente, wie aus neuzeitlichen Quellen und aus 
archäologischen Entdeckungen bekannt ist, landwirtschaftlichen Zwecken. Im 14. Jahrhundert wurden vor der 
westlichen Fassade des Konvent-Hauses zwei zylinderförmige Feuer-Basteien (Feuertürme) gebaut, und Anfang 
des 15. Jahrhunderts wurden zwischen ihnen zwei Häuser errichtet. Die letzten Bauarbeiten der Ordensritter an 
der Burg dienten ihrem Wiederaufbau nach dem Krieg von 1422. 

Übersetzt von Tomasz Wyżlic

Bogusz Wasik, Golub Castle in the Middle Ages. Architecture and Construction Technique

Summary

Golub Castle has aroused the interest of researchers since the 19th century. In the 1960s, in connection 
with its planned reconstruction, architectural and archaeological research was carried out, the results of which, 
however, were not fully realised. In 1989, further archaeological surveys were carried out to verify the question of 
the earlier settlement. From the current research it can be concluded that there was no early medieval stronghold 
in the place of the later castle. However, there was settlement until the 11th century. The next traces derive only 
from the time when Golub was taken over by the Teutonic Knights in 1293. It can be concluded from the sources 
that they erected a temporary wooden watchtower, which was the seat of the procurator in 1304. It is uncertain 
whether it was situated in the same location as the castle, although perhaps it is associated with a layer of burning, 
documented under the high castle. It is also unclear whether the original moat and embankment, protecting the 
outer ward from the west, should be associated with this structure. Around 1305 a commandery was established 
in Golub and the construction of a brick castle began. This saw the employment of the old Culm measure and the 
geometric ad quadratum method. The four-wing convent house was built according to a homogeneous plan, but 
it was implemented in stages typical for this type of building in Prussia. First, a peripheral curtain wall was built, 
then the main and subsequent wings. Modifications were made during the process of construction, abandoning, 
among others, the building of the Bergfrid. From the west, the castle was protected by a walled moat and parcham. 
Initially the outer bailey was constructed of timber and earth, on a trapezoidal plan and protected by the afore-
mentioned moat and embankment. It was not until around the mid-14th century that the brick perimeter of the 
outer ward with towers was built, expanding them to the west and southeast. Inside, there were farm buildings, 
known from modern sources and archaeological excavations. At the end of the 14th century, two cylindrical fire 
towers were built in front of the west facade of the convent house, and at the beginning of the 15th century, two 
houses were inserted between them. The last works carried out by the Teutonic Knights in the castle were related 
to its reconstruction after the war of 1422.

Translated by Aleksander Pluskowski
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Ryc. 1. Elewacje zamku wysokiego w Golubiu: A – zachodnie (wg Steinbrecht 1888), B –po-
łudniowa (wg Heise 1891).
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Ryc. 2. Profil północny wykopu C z 1967 roku: 1 – fosa z XIII/XIV wieku, zasypana w poło-
wie XIV wieku, 2 – zniwelowany w połowie XIV wieku wał, 3 – negatyw zachodniego muru 
przedzamcza, 4 – fosa z połowy XIV wieku, 5 – fundament ściany budynku gospodarczego 
(wg K. Nowińskiego, za Chudziak 1994).

Ryc. 3. Rzut rekonstrukcyjny zamku w Golubiu z zaznaczeniem reliktów odkrytych pod-
czas badań archeologicznych (rys. B. Wasik).
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Ryc. 4. Rzut i widok elewacji południowej średniowiecznego domu konwentu na siatce 
o module 0,5 pręta (rzut) i 1 pręta (widok) starej miary chełmińskiej (oprac. B. Wasik).

Ryc. 5. Rysunek ad quadratum rzutu domu konwentu i proporcje elewacji południowej 
(oprac. B. Wasik).



210 Bogusz Wasik

Ryc. 6. Fazy i etapy budowy zamku w Golubiu (oprac. B. Wasik).
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Ryc. 7. Szczyty zamku: A – rekonstrukcja szczytu zachodniego skrzydła południowego; 
u dołu krenelaż tymczasowo wieńczący kurtynę w I etapie budowy (wg I Sławińskiego), B 
– stan obecny szczytu zachodniego (fot. B. Wasik), C – dolne partie wieżyczek flankujących 
szczyt wschodni skrzydła południowego (fot. B. Wasik), D – rekonstrukcja analogicznego 
do golubskiego, zachodniego szczyty skrzydła północnego domu konwentu w Malborku 
(wg C. Steinbrechta, za Torbus 1998). 
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Ryc. 8. Profil zachodni wykopu 4 z 1989 roku z zaznaczeniem warstw nasypowych tarasu 
południowego (wg W. Chudziaka, oprac. komp. B. Wasik).

Ryc. 9. Rekonstrukcja wyglądu południowej elewacji domu konwentu z basztą ogniową; 
przełom XIV-XV wieku (oprac. B. Wasik).
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Ryc. 10. Próba rekonstrukcji wyglądu zamku w 2. ćwierci XV wieku (oprac. B. Wasik).

Ryc. 11. Wybrane relikty odkryte w latach 60. XX wieku: A – rzut i widok od północy na funda-
menty arkadowe baszty północno-zachodniej i przyległej kurtyny przedzamcza, B – pozostałości 
podpiwniczenia w narożniku muru zamykającego fosę zamku wysokiego od południa i wschod-
niej kurtyny przedzamcza (1 – mur zamykający fosę, 2 – lokalizacja cylindrycznej baszty, 3 – mur 
wschodni przedzamcza, 4 – nisza, 5 – schody wiodące do piwnicy, 6 - pozostałość sklepienia 
kolebkowego), C – przyziemie gdaniska – widok od północy (rys. A. Guerquin, Nowiński 1967).
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Ryc. 12. Unisław - fundament arkadowy północnej ściany domu zamkowego (fot. B. Wasik).

Ryc. 13. Inwentaryzacja baszty ogniowej w Golubiu (A)) i baszty zamku w Wystruci - In-
sterburgu (B) (wg I. Sławińskiego i Raabe, za Torbus 1998) 
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O ISTOCIE GROMADKARSTWA MAZURSKIEGO

Słowa kluczowe: ruch gromadkarski, pietyzm, Mazurzy, teologia luterańska, XIX wiek, 
Prusy Wschodnie, Krzysztof Kukat

Schlüsselwörter:  Gromadki- Bewegung, Pietismus, Brüdergemeinde, Masuren, lutherische 
Theologie, 19 Jhdt., Ostpreußen, Christoph Kukat 

Keywords:  Gromadkar movement, Pietism, members of the Fellowship Movement, 
Masurians, Lutheran theology, 19th century, East Prussia, Christopher 
Kukat

W ostatnich latach zarówno w naukowych pracach historycznych, jak i w pu-
blikacjach popularnonaukowych daje się zauważyć wzmożone zainteresowanie 
szeroko rozumianą problematyką gromadkarzy mazurskich. Wydaje się, że z tym 
fenomenem wielu badaczy i miłośników kultury mazurskiej wiąże istotną składo-
wą, by nie powiedzieć determinantę, mazurskości. Powstało podskórne odczucie, 
że ruch gromadkarski jest istotną częścią tożsamości mazurskiej, bez którego tej 
tożsamości nie da się objaśnić i zrozumieć. Z drugiej strony można odnieść wra-
żenie, że dotychczas zajmujący się tym zagadnieniem powtarzają te same fakty, 
ślizgając się po powierzchni, koncentrując się na nieznaczących i pobocznych zja-
wiskach (skromny ubiór, odrzucenie używek i zabaw i.t.p.), nie mogąc uchwycić 
sedna fenomenu. Poniższa praca stawia sobie za cel zagadnienie gromadkarstwa 
uporządkować i pogłębić. 

Rys historyczny
Gromadkarze poza niewielkimi wyjątkami (chilialiści) byli wiernymi człon-

kami Ewangelickiego  Kościoła Unii Staropruskiej. Co więcej, Mazurzy i Litwini 
Pruscy byli bardzo żarliwymi luteranami. W kościele ewangelickim, w tym w ko-
ściele wschodniopruskim, od samego początku ścierały się nurty ortodoksyjny 
i pobożnościowy, czyli pietystyczny. Ortodoksja staropruska odznaczała się forma-
listyką. Szczególnie w pierwszej połowie XVII wieku, po burzliwej epoce  refor-

RTYKUŁY I MATERIAŁYA

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2019, nr 2(304)
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macji, nastąpił teologiczny zastój. Spekulowano nad dogmatami, toczono jałowe 
spory teologiczne. W wierze nie szukano pokrzepienia serc, a obowiązki religijne 
wypełniano bezrefleksyjnie i bez wewnętrznego żaru. Pocieszano się posiadaniem 
„prawdziwej wiary”. „Po trzydziestoletniej wojnie społeczeństwo ogarnięte zosta-
ło czarnym pesymizmem: zapanowała jakaś psychoza katastrofalna, ludzie utracili 
wiarę w nastanie lepszych czasów, rezygnacja i zniechęcenie występowały na każ-
dym kroku. […] Obrzędy kościelne uważane są za zbyteczne: pogrzeby urządzane 
bez udziału duchownych. Chrzty i śluby odprawiane po domach. Kościół uważany 
za instytucję odpowiednią jedynie dla pospólstwa. Na czele konsystorzy stali praw-
nicy troszczący się o interesy państwowe a nie kościelne. Duchownych zmusza się 
do wygłaszania panegiryków na cześć książąt, zakazując im karcenia obyczajów 
dworskich. Stawia im się za obowiązek nawoływanie ludu do posłuszeństwa wzglę-
dem władzy” 1.

Szybko jednak nadeszło przebudzenie – ruch pietystyczny. W drugiej poło-
wie XVII wieku dochodzi do odnowy pobożności. Ojcem pietyzmu jest Filip Jakub 
Spener (1635-1705), pastor nawołujący do wewnętrznej odnowy życia. „Pragnąc 
rozbudzenia prawdziwego życia religijnego musiał Spener zatroszczyć się o strawę 
duchową. Nie mogły nią być kazania owych czasów polegające na jałowych sporach 
o czystości  nauk i różnice wyznaniowe, nie dbające natomiast o istotne odczuwa-
nie prawdy Bożej w sercu”2. Celem pogłębienia życia duchowego obok oficjalnych 
mszy świętych zwoływał tzw. collegia pietatis. Religia wg. Spenera i jego następców 
nie powinna być sprawą rozumu a serca. W swojej sztandarowej pracy Pia desideria 
(1675) Spener  kładł nacisk na osobiste doświadczenie religijne. Wymagał on od swo-
ich zwolenników głoszenia słowa Bożego nie tylko w kościele, lecz także w rodzinie 
i na zebraniach nabożnych organizowanych poza kościołem, tak aby w ten sposób 
wypełniać nakazy Pisma Świętego. Dogmaty religijne według niego powinny zająć 
drugorzędne miejsce. Szczególną rolę w praktykach wierzących powinny odrywać 
konwentykle (colloquia pietatis), czyli spotkania niewielkich grup wiernych, w któ-
rych udział kleru nie był potrzebny. Powstawały w ten sposób tzw. ecclesiole in ecclesia 
(„kościółek w Kościele”), małe wspólnoty ludzi religijnie przebudzonych, którym nie 
wystarczały „suche” kazania ortodoksyjnych pastorów. Pietyzm więc przeniósł punkt 
ciężkości z platformy dogmatycznej na etyczną, ze sfery teorii do praktyki życiowej. 
Spener i jego następca August Hermann Francke apelowali do uczucia religijnego, 
stwarzając typ pobożności aktywnej, lekceważącej stronę racjonalno-doktrynalną.

W 1694 roku Spener i Franke przeprowadzili reformy Uniwersytetu w Hal-
le. W tym czasie Halle urosło do centrum ewangelickich nauk pietystycznych. Po 

1 Ewangelik Górnośląski. Organ Towarzystwa Polaków Ewangelików na Górnym Śląsku, X.J.T.,  Filip J. 
Spener a zagadnienia kościelne doby obecnej, Katowice 13.01.1935, s. 2   

2 Ibidem, s. 2   
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śmierci Augusta Francke przewodzenie tzw. halleskiemu pietyzmowi przejął jego 
syn Gotthilf August Francke, po którego śmierci w 1769 roku ośrodek powoli tracił 
na znaczeniu. Księstwa niemieckie zwróciły się w tym czasie ku ideom oświece-
niowym, w których religia zepchnięta została na dalsze miejsce. Niemniej ziarno 
pietyzmu w kościele ewangelickim zostało zasiane.     

Polemiki i spory między pietyzmem a ortodoksją luterańską nie ominęły też 
stolicy prowincji wschodniopruskiej. Podwaliny pietyzmu w Królewcu położył 
Henryk Lysius. Jednak dopiero powołanie w 1724 roku na profesora Uniwersyte-
tu Królewieckiego Jerzego Fryderyka Rogalla otworzyło okres przewagi pietystów. 
Rogall mimo silnej opozycji ortodoksyjnej zapewnił sobie dominujący wpływ na 
funkcjonowanie Albertyny. Za tym szedł wpływ na kształcenie nowej kadry kleru 
oraz obsadzanie stanowisk kościelnych. Po śmierci Rogalla w 1732 roku jego dzieło 
kontynuował Franciszek Albert Schultz. Pietyści szanowali luterański nakaz prze-
kazywania wiary w językach narodowych i tak w 1738 roku w Królewcu ukazało 
się drugie wydanie Biblii po polsku a w 1741 roku polski kancjonał, tzw. kancjonał 
Wasiańskiego, niezmienne wydawany od tego czasu aż do roku 1926. 

Nie bez znaczenia dla rozwoju duchowości ludności Prus Wschodnich, 
a zwłaszcza jej litewskich mieszkańców, miało sprowadzenie w 1732 roku w okoli-
ce Gąbina (Gumbinnen) na Pruskiej Litwie 17 000 pietystycznych luteran wygna-
nych z okolic Salzburga, tzw. „braci salzburskich”. Pietyści salzburscy mimo, że byli 
członkami Kościoła, unikali księży. Z własnego grona wybierali kaznodziejów, któ-
rzy opiekowali się zborami i głosili kazania. To od nich Litwini pruscy, a później 
Mazurzy, uczyli się pogłębionej duchowości, która niekoniecznie przekazywana 
była za pośrednictwem Kościoła. Poza tym „bracia salzburscy” przekazali swoim 
wschodniopruskim współwyznawcom szacunek dla książek oraz wskazali te, któ-
re były pomocne przebudzeniu i wzroście duchowym. W „Spełnionych historiach 
emigracyjnych” (Frankfurt und Leipzig, 1734) Göcking w następujący sposób opi-
sywał wspólnotowe życie religijne: „po skończonym oficjalnym niedzielnym lub 
świątecznym nabożeństwie usta naszych pruskich salzburczyków wypełnia śpiew 
psalmów oraz pieśni dziękczynnych i pobożnych. […] W 1734 roku, w  święto 
Wniebowstąpienia, pastor Breuer z Gąbina odwiedził  pewną wieś w której osiedli 
salzburczycy. A że była piękna pogoda spędzali oni czas na trawie, każdy z nich 
miał w ręku książkę. Śpiewając czytali Schaitbergera i Arndta „O prawdziwym 
chrześcijaństwie”. Niemcy i Litwini dołączali się do nich, jeden drugiego ośmielał 
do duchowego przebudzenia. […] Szczególnie Litwini byli poprzez nabożeństwo 
naszych salzburczyków duchowo ośmielani i pobudzani”3. Tą drogą do Litwinów 

3 W. Gaigalat, Die evangelische Gemeinschaftsbewegung unter den preussischen Litauern, Königsberg 
1904, s. 5.
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Pruskich i Mazurów dotarła kluczowa dla rozwoju duchowości południowych Prus 
Wschodnich księga superintendenta księstwa luneburskiego Jana Arndta, „Sześć 
ksiąg o prawdziwym chrześcijaństwie”. Dzieło to powstało w latach 1605–1609. 
Jego pierwsza księga wydana została w 1605 roku we Frankfurcie nad Menem. 
Pozostałe trzy z powodu kościelnej cenzury wydano z pięcioletnim opóźnieniem 
w Magdeburgu. Ostatnie dwie księgi natomiast dodane zostały przez autora w póź-
niejszym okresie. Praca Arndta w tłumaczeniu działdowskiego pastora Samuela 
Tschepiusa w 1743 roku ukazała się po polsku. Po nim w 1748 i 1775 roku wyszły 
kolejne wydania. Od pierwszego wydania ukazało się ono w królewieckim wydaw-
nictwie Jana Henryka Hartunga. Najczęściej dzieło wychodziło w wersji sześcio-
księgowej, choć znane są również wydania tylko czterech ksiąg, np. w 1870 roku.

W 1733 roku, rok po przybyciu salzburczyków na Pruską Litwę, pojawili się 
u nich z braterską pomocą misyjną bracia herrnhuccy Fryderyk Bönisch i Krzysz-
tof Demuth, emisariusze Mikołaja Ludwika von Zinzendorfa. Hrabia Zinzendorf 
w 1722 roku przyjął w swoich dobrach prześladowanych Braci Morawskich two-
rząc dynamiczną pietystyczną wspólnotę, z silnym powołaniem misyjnym. Herr-
nhutczycy oprócz głębokiej pobożności odznaczali się dbałością o nieskazitelność 
moralną i ustawiczną pracą nad wzrostem duchowym. Wyróżniała ich też diako-
nia, czyli konieczność posługi potrzebującym bliźnim. Hrabia Zinzendorf jednak 
w sposób dość swobodny podchodził do interpretacji zdarzeń biblijnych. Niezgodę 
salzburczyków w stosunku do nauk wysłanników herrnhutów wywoływała sprawa 
tzw. „Blut und Wundentheologie”, czyli teologia piątej (bocznej) rany Chrystusa, 
którą salzburczycy jako lojalni luteranie musieli odrzucić4. Jak się okazało na na-
bożeństwa braci herrnhuckich chętniej niż salzburczycy uczęszczali Litwini. Barie-
ra językowa uniemożliwiła im „zatrucie” ideami „miłości oblubieńczej” „Blut und 
Wundentheologie”, natomiast bardziej naturalne i intuicyjne idee przebudzeniowe 
herrnhutów mogły tą drogą przenikać do mieszkańców Prus Wschodnich.     

W drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku na pruski Kościół ewan-
gelicki silnie oddziaływały idee oświeceniowe. Przykład szedł z góry – warto 
przypomnieć, że Fryderyk II był przyjacielem Woltera. Odbiło się to też na życiu 
religijnym ewangelickich wiernych. Między ludźmi wyższego stanu, do których na-
leżeli też ewangeliccy księża, rozprzestrzeniały się idee tzw. racjonalizmu, czyli kult 
rozumu i rozsądku. Doszło do tego, że wszystkie przekazy biblijne, które nie dawały 
się rozumowo wytłumaczyć były pomijane, czasami wręcz uznawane za nieważne. 
Rozum stał się granicą Boskiego Objawienia. Racjonalistyczni duchowni ignoro-
wali więc Zmartwychwstanie Jezusa, biblijne cuda Chrystusa, Zwiastowanie itd. 

4 L. Tiesmeyer, Die Erweckungsbewegung in Deutschland während des XIX. Jahrhunderts: Schlesien und 
Ostpreußen, H. XIII, Kassel 1910, s. 73.   
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Oświeceniowy rozum stanął w poprzek religijnemu duchowi. Dawna wiara zaczęła 
popadać w śmieszność, z ambony nie płynęły słowa, których oczekiwali wierni. Ci 
więc spotykali się po domach, czytali w małych kręgach Biblię i postylle, modlili się 
i śpiewali pieśni z kancjonałów. Duchowni – racjonaliści nie odpuszczali tak łatwo. 
Dochodziło do przeciwdziałania „zebraniom pozakościelnym” za pomocą władz 
państwowych (policji). Po raz pierwszy doszło do konfliktu między oficjalnym 
ewangelickim kościołem pruskim a wiernymi. Na Mazurach w tym czasie, tj. na 
przełomie XVIII i XIX wieku, kroniki wspominają o kilku grupach tzw. „świętych”. 
Grzegorz Jasiński opisując ten fenomen celnie ujmuje jego istotę w tytule swojej 
pracy U źródeł gromadkarstwa. Sekty te,  zapewne w większości wyrosłe w opozycji 
od racjonalizmu kościoła oficjalnego, były prekursorami ruchów gromadkarskich 
(grupa Hagemeiera z Szyman działająca około 1783 roku, grupa Günterów i Seelke-
go z Nidzicy tego samego okresu, grupa z okolic Księżego Lasku działająca w latach 
1808–1812). Co znamienne kolebką tych ruchów były tereny wschodniej części 
powiatu nidzickiego i zachodniej części powiatu szczytnieńskiego, a więc te tereny 
z których pięćdziesiąt lat później wyjdzie przebudzenie gromadkarskie. W artykule 
Jasińskiego czytamy o „świętych” to, co później będziemy czytać o gromadkarzach: 
„podczas zgromadzenia czytano Biblię, śpiewano pieśni z kancjonału, praktycznie 
w każdej informacji o „świętych” jest mowa o Prawdziwym Chrześciaństwie Johan-
na Arndta” […] „Członkowie grupy przez wszystkich określani byli jako ludzie cisi, 
spokojni, „bardzo grzeczni i zręczni”, gotowi przyjść bliźnim z pomocą, nie łamiący 
raz danego słowa. Nie nadużywali alkoholu, co na ówczesnej wsi mazurskiej było 
raczej ewenementem”5.

Emilia Sukertowa-Biedrawina pisze o ruchu „świętych” następująco: „Pierw-
sze przejawy sekciarstwa na Mazurach uwidoczniły się już w końcu XVIII wieku. 
W roku 1783 (Albert Zweck, Masuren, 1920, s. 217) w diecezji nidzickiej – w Kani-
gowie i Zaborowie – powstała sekta używająca biblii oraz „Prawdziwego chrześci-
jaństwa” Jana Arndta (w tłumaczeniu polskim Samuela Tschepiusa)”6. 

Dalej Sukertowa-Bedrawina pisała: „W początkach XIX wieku – jak wspo-
mniano w nieistniejącej już kronice szkolnej wsi Jerutki – pojawili się sekciarze 
w okolicy Wielbarka i Rozóg, nazywający siebie „świętymi”. Cechowała ich pewna 
zarozumiałość, uważali się za lepszych od innych. W każdym razie zaczęło wśród 
ludu miejscowego kiełkować jakieś dążenie separatystyczne od urzędowego ko-
ścioła. W rożnych okolicach prowincji szerzył się ruch antykościelny. W Królewcu  
w tym czasie odbył się głośny proces przeciwko dwom pastorom, Ebelowi i Die-

5 G. Jasiński, U źródeł gromadkarstwa: o grupie „świętych” na Mazurach, Komunikaty Mazursko-War-
mińskie (dalej KMW), 1996, nr 3, ss. 369–377.

6 E. Sukertowa-Biedrawina, Zagadnienie gromadkarstwa na Mazurach (Przyczynek do dziejów „groma-
dek”), Przegląd Zachodni, 1950, nr 9–10, s. 274.
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stelowi, który zakończył się skazaniem obu duchownych za szerzenie sekciarstwa. 
Wyrok jednogłośnie wydano we wszystkich trzech instancjach. Odwrócenie od ko-
ścioła stało się niemal powszechne po wprowadzeniu w 1817 roku Unii Staropru-
skiej. Wprowadzona odgórnie przez króla Fryderyka Wilhelma III Unia połączyła 
w jeden kościół państwowy wyznanie luterańskie z kalwińskim. W roku 1835 na 
łamach „Preussische Provinzial-Blatter”, organu chętnie czytanego przez inteligen-
cję wschodniopruską, autor, podpisany literą „E“. zamieścił tasiemcowaty artykuł, 
w którym biadał na temat „pustych kościołów”7.

To, że kolebką ruchu gromadkarskiego był trójkąt Działdowo – Nidzica – Ostróda 
nie było przypadkiem. Tu działali tacy pastorzy jak proboszcz działdowski, nidzicki 
i dąbrówieński Samuel Tschepius (tłumacz kancjonału Mortzfeldta (1732) i Czterech 
ksiąg o prawdziwym chrześcijaństwie Jana Arndta (1743)), parafią w Leszczu kierował 
tłumacz słynnego kancjonału Jerzy Wasiański. Na tym terenie działali wspaniali pasto-
rzy, którzy wyedukowali takich kazicieli jak Rheinländer i Lessner. O popularności tego 
pierwszego może świadczyć fakt, że w 1849 roku został wybrany do drugiej izby sejmu 
pruskiego. Emilia Suketrowa-Biedrawina zuważyła: „Właśnie na Działdowszczyźnie 
ruch gromadkarski (zwany przez władze pruskie „Brüdergemeinde”) był silniejszy niż 
gdzie indziej, a cele religijne i społeczne gromadkarzy były radykalniejsze”8. 

Pierwsza połowa XIX wieku przyniosła mieszkańcom prowincji wschodnio-
pruskiej również nieszczęścia natury materialnej – najpierw spustoszenie spowo-
dowane wojnami napoleońskimi, potem epidemie cholery w 1831 i 1848 roku oraz 
głód spowodowany zarazą ziemniaczaną z lat 1844–1847. Jak komentował króle-
wiecki profesor Schubert, 1/3 ludności wiejskiej Prus Wschodnich żywiła się w tym 
okresie samymi ziemniakami i zrezygnowała z chleba, jako głównego pożywienia, 
a i tych brakowało. Na to nałożył się upadek chałupniczego przemysłu włókienni-
czego i przeludnienie mazurskiej wsi. Według Kazimierza Wajdy w latach 1818–
1867 wskaźnik przyrostu ludności obszarów wiejskich w Prusach Wschodnich 
wyniósł 82%9. Niepewność sytuacji robotników rolnych dobitnie charakteryzował 
J. Frenzel w swojej monografii o powiecie oleckim z 1870 roku, stwierdzając m.in.: 
„Każdorazowy zarobek dzienny skąpo wystarcza na utrzymanie w dniu następ-
nym. Przy czym popadają oni natychmiast w nędzę, gdy następuje okres bez pracy. 
Jeśli dojdzie do tego nieurodzaj kartofli, to nędza przeradza się w prawdziwą klę-
skę powszechną, która czyni koniecznym wkroczenie opieki publicznej nad ubo-
gimi”10. Sytuacja taka miała miejsce m.in. w końcu lat sześćdziesiątych XIX wieku, 

7 Ibidem, s. 274.
8 E. Sukertowa-Biedrawina, Działdowszczyzna w oczach Fritza Gausego, KMW, 1960, nr 4, s. 593.
9 K. Wajda, Migracje ludności wiejskiej ludności Pomorza Wschodniegow latach 1850–1914, Wrocław-

-Warszawa-Kraków 1969, s. 23.
10 J. Frenzel, Beschreibung des Kreises Oletzko – Regierungsbezirk Gumbinnen in geschichtlicher, statischer 

und topographischer Beziehung, Oletzko 1870, s. 59. 
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kiedy to w wyniku kolejnych nieurodzajów, w tym zwłaszcza nieurodzaju w 1867 
roku, który objął także ziemniaki, wystąpiła do zimy 1867/1868 powszechna klęska 
głodowa na wsi, szczególnie wśród robotników sezonowych pozbawionych rów-
nocześnie pracy. […] Silny głód i towarzyszący mu tyfus spowodowały taki wzrost 
śmiertelności, że w północno-wschodnich powiatach Prus Wschodnich wystąpiła 
nadwyżka zgonów nad urodzinami, wahająca się w poszczególnych powiatach w 
granicach 250–800 osób”11. W latach sześćdziesiątych XIX wieku wielu Mazurów 
z biedy migrowało na sąsiednie Mazowsze12. Radykalna zmiana sytuacji gospodar-
czej na Mazurach, tak jak w całej Rzeszy nastąpiła po 1871 roku, tj. po pokoju 
frankfurckim i potężnej kontrybucji wojennej wypłaconej przez Francję.    

W tych przygnębiających warunkach pierwszych dziesięcioleci XIX wieku 
ludzie zwrócili się do Boga. Tradycja domowych nabożeństw i spotkań modlitew-
nych tzw. „paciorków” nie była na tym terenie niczym nowym. Mazurzy, podobnie 
zresztą jak ich sąsiedzi Niemcy, spotykali się na domowych modlitwach również 
w poprzednich wiekach. W pierwszej połowie XIX wieku niemieccy mieszkańcy 
Prus Wschodnich, zapewne pod wpływem idei oświeceniowych, odchodzili od 
tych zwyczajów. U Mazurów natomiast zaczęły one ponownie rozkwitać. Na tym 
tle pojawiają się w latach 40-tych XIX wieku wędrowni kaznodzieje. Pierwszymi 
z nich byli powroźnik z Nidzicy Benjamin Rheinländer oraz ostródzki nauczyciel 
Lessner. Nieźle obeznani z Pismem Świętym kaznodzieje ci, zwani kazicielami, 
wzbogacali „paciorki” o czytania i rozważania biblijne. Na organizowane przez nich 
spotkania ściągali wierni z całej okolicy. Ludzie organizowali się w grupy i nazywali 
je po swojemu gromadkami. Rheinländer i Lessner działali w okolicach Nidzicy, 
Działdowa, Ostródy, Dąbrówna i Olsztynka. „Lessner i Rheinländer wędrowali od 
miejscowości do miejscowości, płomiennie przemawiając. W zależności od po-
trzeby mówili po polsku lub po niemiecku. Za ich przyczyną powstały gromadki. 
Mimo szykan ze strony władz świeckich i duchownych, ruch przebudzeniowy za-
czynał przybierać na sile. O co chodziło gromadkarzom? Ich ruch był reakcją na 
chrześcijan tylko z nazwy, chrześcijan którzy chodzili do kościoła, przystępowali 
do komunii, po czym wracali do swojego grzesznego życia. Gromadkarze kładli na-
cisk na nawrócenie serca i odwrót od grzesznego ziemskiego życia. (…) Ich praca 
przynosiła widoczne efekty. Tysiące pijaków dzięki nim porzucało swój nałóg. Sze-
rokie kręgi odeszły od upartego życia problemami tego świata i skierowały swoje 
działania w stronę Królestwa Bożego. Myśl chrześcijańska zaczęła się rozprzestrze-
niać. Innymi słowy: gromadki pobudziły Mazury do nowego życia”13.        

11 Ibidem, s. 55.
12 F.S. Oldenburg, Przyczynki do poznania Mazur. Sprawozdanie dla centralnego komitetu do spraw misji 

wewnętrznej, przekł. M. Szymańska-Jasińska, oprac. i wstępem poprzedził G. Jasiński, Warszawa 2000, s. 119.
13 L. Tiesmeyer, op. cit. s. 81. 
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W roku 1849 zachowały się relacje o zebraniach organizowanych w Jorze 
Wielkiej w powiecie giżyckim: „Gromada prostych ludzi zebrała się w izbie. Nie 
głoszono kazania. Zgromadzeni klęczeli, długo się modlili”14.        

Należy również pamiętać, że przeprowadzone w pierwszej połowie XIX wieku 
reformy Steina-Hardenberga, w tym edykt z 1807 roku znoszący poddaństwo chłopów 
oraz permanentne doskonalenie przez państwo pruskie sytemu szkolnego zakończone 
uchwaleniem 11 grudnia 1845 roku ustawy szkolnej (Schulordnung) doprowadziło do 
podniesienia poziomu edukacji ludności mazurskiej. Mazurzy już w pierwszej połowie 
XIX wieku czytali Biblię, postyllę Dambrowskiego, potem także czasopisma. Ożywienie 
duchowe pociągnęło za sobą nowe wydania „Sześciu ksiąg o prawdziwym chrześcijań-
stwie”. Ukazywały się one kolejno w 1844, 1845 i 1847 roku. Wydawcą dzieła Jana And-
ta było w królewieckie wydawnictwo Hartunga. Na to nałożyło się powstanie w 1822 
roku pierwszego regularnego pisma mazurskiego, czyli „Nowin o Rozszerzeniu Wiary 
Chrześcijańskiej”. Ten periodyk Towarzystwa Misyjnego w różnych mutacjach i na róż-
nym poziomie redaktorskim obecny był na rynku przez ponad 60 lat, do 1894 roku. 
Następnym czasopismem był wydawanym od 1853 roku w Piszu „Ewangelicki Tygo-
dnik Gminny”. Również to pismo miało charakter religijny a jego wydawcą był Antoni 
Alojzy Gąsiorowski, który po niepowodzeniu „Tygodnika”, zaczął wydawanie „Polsko-
-Ewangelickiego Posła Kościelnego”, a od 1859 roku „Prawdziwego Ewangelika Polskie-
go”. Obrotny Gąsiorowski zauważył dużą popularność kalendarzy wśród Mazurów i do 
1852 do 1860 roku wydawał „Prawdziwy Prusak. Ewangelicki, Religijno-Patriotyczny 
Kalendarz Narodowy”. Już ten pobieżny przegląd tytułów pierwszych pism przeznaczo-
nych dla Mazurów zdradza ich kierunek zainteresowania – wiara ewangelicka i miłość 
ojczyzny, rozumianej jako Prusy rządzone przez dynastę Hohenzollernów.    

Opisane powyżej podglebie wykwitło niesamowitym zjawiskiem. W drugiej 
połowie XIX wieku na wsi mazurskiej doliczono się ponad dwustu pisarzy i po-
etów, którzy swoje utwory publikowali w coraz większej liczbie czasopism i ka-
lendarzy. Ukoronowaniem tego zjawiska była poezja „wieszcza ludu mazurskiego”, 
gromadkarza i autora wielu pięknych wierszy religijnych Michała Kajki.    

Celny, aczkolwiek uszczypliwy, obraz mieszkańców mazurskich wsi pozosta-
wił Friedrich Salomo Oldenberg, który w 1865 roku, jako wizytator Centralnego 
Komitetu do Spraw Misji Wewnętrznej Niemieckiego Kościoła Ewangelickiego, 
objeździł południowe powiaty Prus Wschodnich: „Chłop mazurski mieszka w cha-
cie zbudowanej z gliny albo drzewa. Stoi ona tak krzywo, że nie wiadomo, na którą 
stronę może się przewrócić. [...] Na ścianie, obok wizerunku króla lub następcy 
tronu, widać święty obraz – kiepskie malunki na papierze roznoszone przez firmę 
z Neuruppina. Beczka kapusty, która kisi się w kącie za łóżkiem – najcenniejszy 

14 G. Jasiński, Kościół ewangelicki na Mazurach w XIX wieku (1817–1914), Olsztyn 2003, s. 316.
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zimowy zapas – dokłada swoje do jeszcze większego zagęszczenia i tak ciężkiego 
powietrza. Na oknie albo na półce można spostrzec Biblię, śpiewnik i polską posty-
llę zgodnie sąsiadujące z butelką wódki”15.

Atmosferę i żarliwość pierwszych gromadkarzy na przykładzie Jana Jenczo 
z Markowskich pod Oleckiem znakomicie opisał Grzegorz Jasiński. Ten, jak go 
nazwał ks. Ryszard Otello, „mazurski apostoł”, „czerpiąc podnietę z posiadanego 
starego egzemplarza książki Davida Hollaza „Zbawienny Łaski Ewangelicznej Po-
rządek”, zdecydował się pomóc swoim krajanom w zrozumieniu Biblii, co zgodnie 
z jego przekonaniem miało stać się przyczyną odrodzenia moralnego. Zaczął or-
ganizować w swoim domu, uzyskawszy poprzednio zgodę konsystorza, „godziny 
pobożności”. Rozpoczął je około 1855 roku, powoli też ustalił ich porządek. Każdej 
niedzieli po skończonym nabożeństwie w wieliczkowskim kościele część wiernych 
udawała się do domu Jenczia. Byli wśród nich nie tylko mieszkańcy Markow-
skich, ale także gospodarze z innych wsi tej parafii, a nawet ewangelicy mieszka-
jący w pobliskim Królestwie Polskim. Liczba słuchaczy wahała się od dwudziestu 
do sześćdziesięciu. Zebranie rozpoczynała pieśń śpiewana przy akompaniamencie 
zbudowanej własnoręcznie przez najmłodszego syna Jenczia małej fisharmonii.
Następnie gospodarz na osnowie odpowiednich wersetów Biblii wygłaszał krót-
kie, przygotowane wcześniej na piśmie kazanie – miał ich „cały pakiet” . Spotkanie 
kończyło się odczytaniem kazania Marcina Lutra lub Grzegorza z Żarnowca, z bę-
dących w jego posiadaniu XVI-wiecznych wydań ich dzieł”16.

„Jenczio, jak większość z jego generacji, nie znał języka niemieckiego, w swo-
jej działalności kaznodziejskiej opierał się wyłącznie na polskich książkach religij-
nych. Z tego powodu starał się zgromadzić istniejącą w tym języku literaturę religijną. 
Wszedł w posiadanie ponad dziewięćdziesięciu rożnych tytułów, wśród których było 
czternaście zbiorów kazań. Za największy skarb uważał postyllę Lutra, „wielki foliał 
oprawiony w skórę”. Było to prawdopodobnie wydanie z 1574 roku, w tłumaczeniu 
Hieronima Małeckiego. Cenił także kazania Grzegorza z Żarnowca – jak wspomniano 
– posiadał ich XVI-wieczne wydanie oraz dzieła Johannesa Arndta i Samuela Dam-
browskiego. Ale największe wrażenie wywarła nań książka Davida Hollaza Zbawien-
ny Łaski Ewangeliczney Porządek, o której wypowie się: „żadnej tak obfitej w duchu 
i człowieka do poznania prawdy prowadzącej nie znam, jak jest ta książeczka Davida 
Hollaza”. Ponieważ jej poprzednie polskie wydanie pochodziło sprzed stulecia i było 
praktycznie nieosiągalne, Jenczio postanowił wznowić je własnym sumptem.17

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX wieku ruch gromadkarski 
rozlał się na całe Mazury. Jego punkt ciężkości przesunął się z trójkąta Działdowo, 

15 F.S. Oldenburg, op. cit., s. 63.
16 G. Jasiński, Jan Jenczio (1797–1884) – mazurski gospodarz z Markowskich, KMW, 1992, nr 2, ss. 127–146.
17 Ibidem.



227O istocie gromadkarstwa mazurskiego

Nidzica, Ostróda na wschód i północ. Z biegiem czasu najprężniejszym ośrodkami 
stały się Szczytno, Pisz, Mrągowo. Według różnych szacunków w zgromadzeniach 
gromadkarskich brało udział w tych latach od 30 nawet do 50 procent ludności 
wiejskiej. Karol Małlek twierdzi, że w niektórych regionach liczba ta dochodziła 
do 80 procent. 18 Podobną opinię wyraziła Emilia Sukertowa-Biedrawina19 i Fry-
deryk Leyk, który napisał że do gromadkarzy należało „przeciętnie 50% ludności, 
a w niektórych wioskach nawet do 80%”20.

Rok 1885 stanowi cezurę dla ruchu gromadkarskiego w Prusach Wschodnich, 
który przechodzi z fazy spontanicznego oddolnego ruchu do fazy zorganizowanej. 
Wtedy to bowiem, tj. 27. kwietnia chłop z Pruskiej Litwy Krzysztof Kukat zareje-
strował w sądzie w Wytruci Wschodniopruskie Ewangelickie Zrzeszenie Modlitwy 
(Ostpreußischer Evangelischer Gebetsverein). Urodzony w 1844 roku Kukat w wieku 
20 lat, będąc żołnierzem garnizonu poczdamskiego, doznał nawrócenia. Po powro-
cie w ojczyste strony oddał się działalności gromadkarskiej. W kilkanaście lat po 
zarejestrowaniu stowarzyszenia, w 1897 roku, wydał drukiem w Tylży szczegółowo 
przez siebie opracowany statut Zrzeszenia. Cele założonego przez Kukata Zrzesze-
nia wyjaśnia paragraf 1 statutu: „Celem Zrzeszenia Modlitwy jest rozpowszech-
nianie Królestwa Bożego na gruncie Starego i Nowego Testamentu: wzbudzanie 
wiary w Trójcę Świętą przez regularne wykładanie tekstów biblijnych; odpieranie 
każdego fałszywego poglądu i w ten sposób budowanie i popieranie prawdziwego 
chrześcijaństwa wewnątrz naszego krajowego, unijnego Kościoła ewangelickiego”. 
Zrzeszenie chciało wypełnić swe zadania na podstawie Małego i Dużego Kate-
chizmu Marcina Lutra, Tablicy Domowej i Konfesji Augsburskiej21. Wcześniej, bo 
w 1881 roku Kukat odwiedził Lemany k. Szczytna, jeden z silniejszych mazurskich 
ośrodków gromadkarskich. Kontakt ten poskutkował wejściem znacznej części 
gromadkarzy mazurskich w struktury kukatowej organizacji. Zrzeszenie kierowa-
ne było przez Konferencję Prowincjonalną, której zadaniem było dbanie o czystość 
doktrynalną. Zwoływana była raz do roku, zwykle w Wystruci, która stała się głów-
nym centrum gromadkarstwa wschodniopruskiego. Konferencja odpowiedzialna 
byłą za mianowanie kaznodziei, którzy przed obcięciem obowiązków przechodzili 
okres próbny, po czym zdawali egzamin. Konferencja wybierała kilkunastoosobo-
wy Komitet, a ten trzyosobowy Zarząd do kierowania codzienną pracą Zrzeszenia. 
Prezesem Zarządu do śmierci w 1914 roku był Krzysztof Kukat.   

Z całą pewnością lata między założeniem Zrzeszenia a wybuchem I wojny 
światowej zaliczyć należy do lat świetności mazurskiego gromadkarstwa. W dużym 

18 K. Małłek, Z Mazur do Verdun. Wspomnienia 1890–1919, Warszawa 1967, s. 50.
19 E. Sukertowa-Biedrawina, Zagadnienie gromadkarstwa, s. 64.
20 F.M. Leyk, „Masurische Volks-Zeitung” – organ Mazurskiego Związku Ludowego, KMW, 1967, nr 3, s. 382.
21 R. Otello, Ruch gromadkarski w Prusach Wschodnich w latach 1848–1914, KMW, 1976, nr 3, s. 318.
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stopniu przyczynił się do tego również zmysł organizatorski Kukata. Od 1881 roku 
wydawał on w Kłajpedzie dwujęzyczny – pół po litewsku, pół po niemiecku – tygo-
dnik „Pakajaus Paslas/Friedens-Bote”. Na pierwszej stronie zawierał on rozważania 
biblijne Krzysztofa Kukata. W dziale Versammlungen „Pakajaus Paslas” informował 
o terminach organizowanych zebrań modlitewnych z podaniem nazwiska kaziciela 
oraz innymi istotnymi informacjami jak, np. nazwisko odpowiedzialnego za ode-
branie kaziciela z dworca kolejowego. Ostania strona przeznaczona była na drobne 
ogłoszenia dotyczące wspólnoty, np. informacje o pogrzebach, złożonych ofiarach. 
Warto zaznaczyć, że kaziciele organizowali swoje wizyty u współbraci w co naj-
mniej tygodniowej perspektywie, co oznaczało, że przyjeżdżając na dany teren ka-
ziciel był przez miejscowych gromadkarzy, zgodnie z opublikowanym w „Pakajaus 
Paslas” kalendarzem, transportowany między zaplanowanymi miejscowościami. 
Oczywiście do gospodarzy należało wyżywienie i przenocowanie kaziciela. Kaziciel 
brał udział średnio w trzech trzy- do czterogodzinnych nabożeństwach dziennie. 
Mazurskim gromadkarzom nie przeszkadzał brak polskiej części  „Pakajaus Paslas”. 
Czytali niemiecką część pisma. W dziale przeznaczonym dla zapowiedzi zebrań 
modlitewnych znaczna część dotyczyła miejscowości mazurskich.   

„Friedens-Bote” zawierał też plany spotkań gromadkarskich dla diaspory ma-
zurskiej w Westfalii. Trzeba bowiem zaznaczyć, że „w 1879 roku zaczęło się masowe 
wychodztwo z Mazur i wyglądało podobnie jak u Wielkopolan, to znaczy że Ma-
zurzy z jednej okolicy osiedlali się w jednej miejscowości, na przykład mieszkańcy 
z okolic Ostródy osiedlali się w Bochum, z powiatu szczycieńskiego – w Gelsenkir-
chen, a z powiatu giżyckiego – w Wanne. Liczba Mazurów z roku na rok wzrastała. 
O ile w 1888 roku w powiatach Bochum i Gelsenkirchen było razem 6600 robot-
ników mazurskich, to w 1891 roku tylko w powiecie Bochum było ich już 25 000, 
a w 1892 roku w całym okręgu przemysłowym od 30 000 do 36 000. W ostatnich 
latach XIX wieku Mazurzy zaczęli przyjeżdżać tam całymi rodzinami. W samym 
okręgu dortmundzkim w 1900 roku osiedliło się 30 172 mazurskich robotników. 
Następne spisy wykazywały dalszy wzrost ludności mazurskiej w rejencjach Arns-
berg, Münster i Düsseldorf, gdzie w 1912 roku zarejestrowano 159 743 Mazurów. 
W 1914 roku zamieszkiwało Westfalię i Nadrenię około 180 000 Mazurów, tj. 36% 
wszystkich Mazurów”22. „Pierwsi wychodźcy mazurscy, nie umiejący z reguły ani 
słowa po niemiecku, stronili od kościołów ewangelickich, gdzie odbywały się nabo-
żeństwa w języku dla nich niezrozumiałym. Gromadzili się natomiast po domach 
dla wspólnego odczytywania Biblii, kazań Dambrowskiego oraz śpiewania polskich 
pieśni z kancjonału”23. Przydzielony do opieki duszpasterskiej westfalskim Mazu-

22 W. Chojnacki, Wydawnictwa w języku polskim dla Mazurów w Westfalii i Nadrenii w latach 1889–1914, 
KMW, 1975, nr 2, s. 179.

23 Idem, Wychodźcy mazurscy w zachodnich Niemczech, Przegląd Zachodni, 1956, nr 7–8, s. 318.
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rom niemiecki pastor Oskar Mückeley tak opisywał ich sytuację duchową: „ludzie 
ci wyrwani zostali ze swoich cichych wsi i wrzuceni w wir westalskich lub nadreń-
skich okręgów przemysłowych. Ta nagła zmiana trybu życia stwarzała zagrożenie, 
przede wszystkim dla młodych ludzi, niemiej wcześniej wyrobiony poważny sto-
sunek do życia pozwolił odsunąć te zagrożenia. A gdzie był Kościół? W pobliżu 
było dosyć możliwości do uczestniczenia w niedzielnych nabożeństwach. Ale, 
przede wszystkim starsi Mazurzy, którzy w swoich rodzinnych stronach czasami 
pokonywali po kilka kilometrów aby dotrzeć do swojego kościółka, nie znajdowa-
li możliwości aby w dla nich zrozumiałym języku znaleźć pokrzepienie i wzrost 
duchowy. Nawet jeżeli brali udział w miejscowych nabożeństwa, to wracali do do-
mów niepocieszeni i smutni. Rozumieli tylko pojedyncze słowa, i co równie ważne, 
nie mogli uczestniczyć we wspólnotowym śpiewaniu pieśni. Chodzili na te msze 
w swoich dawnych „niedzielnych” strojach i używali specyficznych gestów, przez co 
jeszcze bardziej rzucali się w oczy, a to jeszcze potęgowało poczucie wyobcowania. 
W końcu decydowali się nie uczestniczyć w niemieckich nabożeństwach. W miej-
sce tego wyjęli swoje po polsku napisane Biblie, kancjonały, pyza tym mazurskie 
wydania modlitewników, Arndta O prawdziwym Chrześcijaństwie i starą postyllę 
Dambrowskiego i modlili się w swoich czterech ścianach. W niedługim czasie do-
łączali się do tych modlitw ich mazurscy sąsiedzi. W coraz większych wspólnotach 
śpiewane stare pieśni podnosiły na duchu. Z biegiem czasu z tych grup wyłaniali 
się mężczyźni, którzy prowadzili modlitwy, a z czasem również rozważania biblij-
ne. […] Tak postawały grupy modlitewne, które zlały się w ruch gromadkarski”24. 
Od połowy lat osiemdziesiątych XIX wieku Konsystorz królewiecki i Ewangelicka 
Rada Kościelna w Berlinie rozpoznały problem i w Westfalii zaczęli posługiwać pa-
storzy znający język polski. Pierwszy ksiądz władający językiem polskim został wy-
słany z Prus Wschodnich do Westfalii dopiero w 1887 roku. Natomiast pierwszym 
kaznodzieją gromadkarskim był Chyła, który zgromadził wokół siebie kilka tysięcy 
zwolenników, założył kilka domów modlitwy, po czym wyjechał do Ameryki. Chi-
lialiści wyróżniali się pielęgnacją języka polskiego, byli bardzo wrogo nastawieni 
do oficjalnego kościoła ewangelickiego, co doprowadziło wielu z nich do wyjścia 
z kościoła. Największą grupą westfalskich gromadkarzy byli jednak zwolennicy ku-
katowskiego Wschodniopruskiego Ewangelickiego Zrzeszenia Modlitwy. 

Po I wojnie światowej młodzi Mazurzy wracali po ciężkich przeżyciach fron-
towych do domów. Często po wielu latach braku kontaktu z wiarą i z bardzo „świa-
towym nastawieniem”. Wielu z nich odchodziło od codziennego używania języka 
polskiego i żarliwego wyznawania wiary, tak jak to robili ich ojcowie. W czasie ple-

24 O. Mückeley, Masurische Seelsorge im rhein. – westf. Industriegebiet, Jahrbuch des Vereins für Westfäli-
sche Kirchengeschichte, Bethel bei Bielefeld 1951, ss. 193–194. 
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biscytu w 1920 roku znakomita większość gromadkarzy mazurskich głosowała za 
Niemcami. Wschodniopruskie Ewangelickie Zrzeszenia Modlitwy oficjalnie opo-
wiedziało się przeciwko przyłączeniu Mazur do Polski, a na łamach „Friedens-Bote” 
napiętnowano członków Zrzeszenia agitujących przeciwko Niemcom. Powolny roz-
kład religijnego fenomenu ruchu gromadkarskiego spowodowany był jednak głów-
nie za sprawą stosunku do tzw. „nowoczesności”. Pierwszy w 1906 roku wyłamał się 
kaznodzieja i zarazem właściciel tartaku, Fryderyk Grosskopf ze Szczytna. Założył 
„bardziej nowoczesną” organizację, która działając na niewielkim terenie Szczytna 
i Wielbarka odchodziła od języka polskiego i żaru religijnego, stając się w  końcu 
rodzajem ewangelickiego klubu. Następny rozłam nastąpił we wrześniu 1911 roku. 
Poszło o chóry i orkiestry puzonistów podczas nabożeństw. Kukat odrzucał takie 
nowoczesne „urozmaicenia”. Grupa temu przeciwna przewodzona przez przez Kar-
winskyego z Wystruci i Adama Papajewskiego z Gelsenkirchen oraz Eduarda Reicha 
z Labiawy powołała Ewangelicko-Luterskie Zrzeszenie Modlitwy25. Z nazwy zrzesze-
nia zniknęło słowo wschodniopruski. Nowa organizacja wprowadziła do nabożeństw 
chóry i puzony oraz wyrugowała z nich język polski i litewski. Kierownictwo Zrze-
szeniem przejął Reich, który krótko przed swoją śmiercią w 1913 roku zarejestrował 
w Wystruci organizację, której rolą było połączenie pod jednym dachem wszystkich 
oddziałów, zarówno tych z Prus Wschodnich, jak i Zagłębia Ruhry. Wydawało ono 
też swój organ, który dla odróżnienia od pisma Kukata nazywał się „Friedensbote 2” 
i wydawany był tylko po niemiecku. Organizacja Reicha przejęła ponad połowę zwo-
lenników Kukata. Po wojnie Zrzeszenie pod nazwą Ewangelickie Towarzystwo Mo-
dlitewne (Evangelischer Gebetsverein) przeniosło się do Bielefeld, gdzie działa do dnia 
dzisiejszego. Dwa dni po wybuchu I wojny światowej, 3. sierpnia 1914 roku, zmarł 
Krzysztof Kukat. Kierownictwo Wschodniopruskiego Zrzeszenie Modlitwy przeszło 
w ręce kaznodziei Gustawa Mädera z Berlina. W 1927 roku Mädera zastępuje August 
Dobat, w 1932 roku na czele Zrzeszenia staje Richard Konschat, który kieruje nim 
do 1956 roku. Organizacja ta już jako Evangelisch-Luteranische Gebetsgemeinschaft 
z siedzibą w Gelsenkirchen-Erle jeszcze w latach 90-tych XX wieku aktywnie działała 
organizując spotkania modlitewne. 

W 1926 roku Reinhold Barcz założył w Szczytnie propolską Społeczność 
Chrześcijańską. Ruch Barcza był spowodowany zamieszaniem w pokukatowskim 
Zrzeszeniu, w którym pokłóciły się jego dwie litewskie frakcje, w wyniku czego po-
wstała nowa organizacja tylko dla gromadkarzy kłajpedzkich. Zorganizowanie przez 
Barcza Społeczności Chrześcijańskiej oznaczało ostateczne rozejście się dróg gro-
madkarzy mazurskich i litewskich26. Organem tej organizacji był „Głos Ewangelij-

25 H. Ruzas, Ich will der Gnade des Herrn gedenken: Chronik der Evangelisch-Lutherischen Gebetsvereine, 
Bielefeld 1989, s. 160.  

26 R. Otello, Problemy narodowościowe w Kościele ewangelickim na Mazurach w latach 1918–1945, Olsz-
tyn 2003, s. 79.
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ny”. Barcz w okresie przed II wojną światową aktywnie współpracował z władzami 
w Warszawie, a jego Społeczność Chrześcijańska przekształcała się w politycznie za-
angażowaną organizację pro-polsko nastawionych Mazurów. W 1942 roku za swoją 
postawę Reinhold Barcz został ścięty w berlińskim więzieniu na Moabicie. 

Ewolucję ruchu gromadkarskiego obrazuje fakt, obrazuje fakt, że jeszcze 
w  1896 roku, a więc w okresie jego największej aktywności, przesyconej żarem 
religijnym jej członków, Synod Prowincji Kościelnej Prus Wschodnich oceniał 
gromadkarstwo jako groźne zjawisko, które należy zwalczać27. Już jednak w la-
tach 20-tych XX wieku gromadkarze, zarówno przez władze kościelne, jak i przez 
duchownych, postrzegani byli jako sprzymierzeńcy w krzewieniu wiary, którym 
chętnie użyczano kościołów na ich spotkania modlitewne. Potwierdził to w 1917 
roku kronikarz niemieckich ruchów przebudzeniowych i wspólnotowych pastor 
Ludwig Tiesmeyer. Pisząc o Prusach Wschodnich stwierdził, że „od pewnego czasu 
zauważa się stagnację. Fala przebudzeniowa, która jeszcze przed dziesięcioleciem 
się tu rozlewała, teraz już ustąpiła”28. Po wojnie natomiast spadkobiercy dawnych 
zrzeszeń gromadkarskich powoli przekształcali swoje organizacje w ewangelickie 
stowarzyszenia społeczne. Okres między I wojną światową a rokiem 1933 cecho-
wał się powolnym wygaszaniem żaru religijnego. W czasach faszyzmu i II wojny 
światowej zrzeszenia gromadkarskie opowiedziały się po stronie tzw. Bekennende 
Kirche („Kościół Wyznający”), czyli tej części Kościoła Ewangelickiego w Niem-
czech, która sprzeciwiała się nazizmowi. Niektórzy, jak np. członkowie organizacji 
postkukatowskiej Ernst Stern i Ferdynand Puzich zostali za to ukarani pobytem 
w obozie koncentracyjnym29. Nieznana jest liczba członków przedwojennych gro-
madkarzy, którzy po ostatniej wojnie zastali na Mazurach. Wiadomo jest, że po 
1945 roku w kilku mazurskich miejscowościach odbywały się domowe nabożeń-
stwa. Temat ten jednak pozostaje słabo zbadany. 

Mało istotne dla zrozumienia fenomenu ruchu gromadkarskiego są często 
przytaczane w pracach o gromadkarzach poboczne wątki natury etnograficzno-
-folklorystycznej (czarne stroje, brak kołnierzyków w koszulach gromadkarzy, 
chustki zawiązane pod szyją zamiast krawatów, odrzucenie barwnych strojów przez 
kobiety, gładko zaczesane włosy, długie czarne suknie, chustki zamiast, tak wtedy 
modnych, damskich kapeluszy itd). Podobnie mało ważne są opisy ich nabożeństw 
(całowanie się na powitanie, klęczenie podczas odmawiania niektórych modlitw – 
szczególnie „Ojcze nasz”, żegnanie się po usłyszeniu bicia w dzwony), czy szczegóły 
odnoszące się do ich codziennego życia (zakaz spożywania alkoholu, odrzucenie 

27 O. Jastremski, Christoph Kukat und Evangelischer Gebetsverein, Gelsenkirchen-Erle 1971, s. 18.
28 L. Tiesmeyer, Was jedermann von der christlichen Gemeinschaftsbewegung in Deutschland wissen muß!, 

Berlin 1917, s. 50. 
29 Ibidem, s. 40.
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wszelkich używek, w tym tytoniu, niechętny stosunek do rozrywek np. tańca, gier 
w karty, zwracanie się do siebie na „ty”).   

Przejaskrawiona i poboczna wydaje się również, tak często podnoszona przez 
historyków z okresu PRL-u, problematyka języka polskiego używanego przez gro-
madkarzy. Mazurzy na co dzień mówili po polsku i zgodnie z naukami Marcina 
Lutra mieli prawo do nabożeństw w swoim języku ojczystym. Na tym tle nie da się 
dostrzec zbyt dużych tarć pomiędzy nimi a władzami kościelnymi. Podobną opinię 
na ten temat wyraził w swojej pracy „Neopietyzm a postawy narodowe. Ruch gro-
madkarski na Mazurach w XIX i XX w. (do 1956)” Grzegorz Jasiński30. 

Po raz kolejny należy podkreślić, że istota sporu między duchownymi i teolo-
gami oficjalnego kościoła ewangelickiego była natury doktrynalnej – synod prowincji 
Prus Wschodnich jako niedające się pogodzić z naukami Lutra uznawał mistyczne 
wyznawanie wiary gromadkarzy. Natomiast gromadkarze zarzucali oficjalnemu 
kościołowi „pychę uczonych”, twierdząc że wiara to nie sprawa intelektu, lecz ser-
ca i uczucia. Przez długie dziesięciolecia (od połowy XIX wieku do pierwszej wojny 
światowej) oba obozy stały na swoich pozycjach dość wrogo do siebie usposobione, 
aż po 1918 roku mistyczny żar gromadkarski począł powoli przygasać.

Istota gromadkarstwa
Nie można nie zgodzić się z przywołanymi w tym artykule słowami Ludwiga 

Tiesmeyera „gromadki pobudziły Mazury do nowego życia”31. Bez wątpienia gro-
madkarstwo stanowi ten czynnik, który przysporzył ludowi mazurskiemu swoistego 
nimbu wyjątkowości. Jak się wydaje, bez tego elementu, historia Mazurów nie byłaby 
tak pociągająca. Bez wątpienia czynnik ten stanowi jeden z najważniejszych elemen-
tów konstytutywnych mazurskości. Należy więc zadać pytanie, co spowodowało, że 
prawie połowa społeczności mazurskiej, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, oddało się wspól-
notowej mistycznej kontemplacji Boga? A że tak było, wynika z wielu relacji. Czło-
nek jednej z najbardziej zannych rodzin gromadkarskich Fryderyk Leyk tak określał 
postawę życiową swoich współbraci: „u członków tego “gromadkarskiego zrzeszenia“ 
charakterystycznym i najważniejszym jest dojście do pewnego przełomu duchowego, 
tzw. „nawrócenia” albo „odrodzenia się w Duchu Świętym”. Dopiero od chwili po-
wzięcia głębokiego przekonania przez wewnętrzny głos Boski, przekonania, że Bóg 
wysłuchał ich modlitwy i odpuścił im wszystkie grzechy, wchodzą oni do rzędu „zba-
wionych chrześcijan”, mających współudział w spadku ich Zbawiciela – Chrystusa. 
Wszystkie ich myśli kierowane są przeważnie ku rzeczom religijnym”32.

30 G. Jasiński, Neopietyzm a postawy narodowe. Ruch gromadkarski na Mazurach w XIX i XX w. (do 1956), 
Gdański Rocznik Ewangelicki, 2014, t. 8, s. 126.  

31 L. Tiesmeyer, op. cit., s. 81.
32 F. Leyk-Różyński, Zrzeszenia gromadkarskie wśród Mazurów, zamieszkałych na Mazowszu Pruskim, 

Nadrenii i Westfalii, Przegląd Ewangelicki, 1937, R. IV, nr 11, s. 102.
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Podobnie Erwin Kruk opisywał „oczyszczonych” gromadkarzy, w warmiń-
skim Olsztynie: „wśród społeczności parafialnej żywe były tradycje odnowy życia 
religijnego, wyrastające z pietyzmu, a przejawiające się w ruchu społeczności chrze-
ścijańskiej, zwanym potocznie gromadkarstwem, gdyż świeccy spotykali się w gro-
madkach i słuchali świeckich kaznodziejów. Te wspólnoty nie tylko na zewnątrz 
deklarowały swój ewangelicyzm, ale też miarą ich religijności było postępowanie 
według głoszonych zasad. W jednej z takich wspólnot, działających jako Krajowa 
Wspólnota Kościelna i mających organizacyjne formy i salę zebrań (naprzeciw bu-
dynku gimnazjum), bracia Reizuch prowadzili zgromadzenia modlitewne i misyj-
ne. Nie odcinali się od parafii, bardzo zaangażowali się w jej rozwój. […] Przy ulicy 
Krótkiej, inspektor okręgowy Grudzienski, twórca oddziału Wschodniopruskiego 
Stowarzyszenia Modlitewnego, wybudował przy swoim mieszkaniu dom modli-
twy. Z innymi świeckimi braćmi przewodniczył zgromadzeniom gromadkarzy 
jako świecki kaznodzieja. To stowarzyszenie również nie oddaliło się od parafii. 
Poza tym, oprócz stowarzyszeń, które miały struktury organizacyjne, listy człon-
ków, a nawet własne czasopisma, aktywność wykazywali także pojedynczy człon-
kowie parafii o pobożności pietystycznej, dla których podstawą były: Biblia, księgi 
„O prawdziwym chrześcijaństwie” Jana Arndta i kancjonał. Inspektor pocztowy 
Fidorra i kolejarz Dignas zapraszali chrześcijańskie rodziny, które wykazywały za-
interesowanie, do swoich domów na spotkania modlitewne, ze śpiewaniem i słu-
chaniem Słowa Bożego. Nie mające organizacyjnych form zgromadzenia cieszyły 
się dużą frekwencją. Bywały na nich całe rodziny. Raz do roku parafia olsztyńska 
tym nieformalnym grupom udostępniała kościół. Do zgromadzonych przemawiali 
wtedy liczni kaznodzieje świeccy, spośród których szewc Marek i jego przyjaciel 
Marmulla z Wielbarka, a ze Szczytna przedsiębiorca budowlany Grosskopf, należeli 
do najbardziej znanych. Jeśli chodzi o Grosskopfa, była to postać, której działalność 
badacze ruchu gromadkarskiego wymieniają od końca XIX wieku. Ten rozkwit ży-
cia religijnego załamał się w latach światowego kryzysu”33.     

Nie był gromadkarzem ten, który nie przeżył odnowy, chrztu w Duchu Świę-
tym. Wstępując w szeregi gromadkarzy należało przeżyć swój duchowy przełom. 
Dopiero z chwilą pełnego przeświadczenia o wysłuchaniu modlitw o duchowe od-
nowienie, człowiek mógł czuć się członkiem społeczności prawdziwie wierzących. 
Pisał o tym w jednym ze swoich kazań z 9 września 1881 roku sam Krzysztof Kukat: 
„jeżeli mieszka w Tobie Chrystus, a ty możesz dzięki niemu nazwać się dzieckiem 
Bożym, musi w tobie stary Adam na Krzyżu zginąć, a będziesz mógł nazwać się 
nowym stworzeniem”34. Ten, kto się nie nawróci, nie zostanie według gromadkarzy 

33 E. Kruk, Ewangelicy w Olsztynie, Olsztyn 2002, ss. 68–70. 
34 Ch. Kukat, Predigten für jeden Sonn- und Feiertag geschrieben von unserem seligen Bruder Kukat im 

Jahre1881, Gelsenkirchen-Erle 1966, s. 147   
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zbawiony. Znamienne w tym kontekście wezwanie jednego z gromadkarzy 1895 
roku, w którym domaga się odwołania z władz kukatowego Zrzeszenia „brata”, któ-
ry według niego nie przeszedł odnowy. Za wskazówkami Jana Arndta gromadkarze 
w swoim rozwoju duchowym poszli dalej, przebili granicę wyznaczoną dla piety-
stycznych luteran, a więc tych, którzy ograniczyli się odszukania w sobie Ducha 
Bożego. Mistyczne ekstazy niektórych z nich nie mieściły się w ramach racjonalnej 
teologii luterańskiej. Wydaje się, że przedstawiciele oficjalnego Kościoła Ewange-
lickiego wobec tych zjawisk byli bezradni. Większość z nich objaśniała fenomen 
gromadkarzy jako pozostałość ludowych zabobonów, ich religijną gorliwość pró-
bowano tłumaczyć zacofaniem. 

Warto w tym momencie zejść z gruntu rozważań historycznych i posilić się 
wiedzą teologiczną, zarówno ewangelicką, jak i katolicką. Nie jest tajemnicą, że 
Arndt pisząc swoje sztandarowe dzieło Sześć ksiąg o prawdziwym chrześcijaństwie, 
nawiązywał do mistyki nadreńskiej Jana Taulera, Mistrza Eckharta i Henryka Suzo, 
idei zawartych w O naśladowaniu Chrystusa Tomasza à Kempis i w tzw. Teolo-
gii niemieckiej. Jeśli chodzi o Taulera to dał temu wyraz wprost w swoim dziele 
„przetóż naucza i pisze Taulerus, że do nasze gruntu serca musimy być prowadzeni, 
i tam naszego wewnętrznego skarbu szukać, tam się objawia Boska moc i mądrość, 
tam jest znajomość ludzkiej nędzy, tam litość Boża doznana będzie, światłość łaski, 
Boska miłość, Boska rozmowa, skutek i wszystkie siły Ducha, znaki przemieszki-
wania Bożego, odpocznienie duszy, skuteczne modlitwy i wszystko co duchownych 
Boskich i niebieskich rzeczy należy”35. Arndt podkreślał, że w przeciwieństwie do 
dogmatycznej teologii luterańskiej, sama wiara nie wystarcza do zbawienia, po-
trzebne jest jeszcze praktykowanie miłości, pokuty i dobrych uczynków. Jego Sześć 
ksiąg o prawdziwym chrześcijaństwie przerzuca most między teologią luterańską 
a średniowieczną mistyką kontemplatywną, według której człowiek powołany jest 
do zjednoczenia z Bogiem w głębi swojego istnienia, czyli unio mistica (jedności 
mistycznej). Doświadczenie takie wydaje się nietypowym dla teologii ewangelic-
kiej. Przypomina bardziej „noc ciemną zmysłów” św. Jana od Krzyża. W tym miej-
scu dochodzimy do instrumentów teologii katolickiej powstałych w XVI wieku 
w Hiszpanii, których oczywiście Arndt nie mógł już uwzględnić. Wielcy karme-
liccy doktorzy Kościoła katolickiego św. Teresa z Ávila i św. Jan od Krzyża upo-
rządkowali zagadnienia związane z mistyką, wprowadzając do nich pewne prawa, 
jak również stadia lub stopnie duchowego wtajemniczenia. Według nich w swojej 
drodze duchowej dusza przechodzi drogę oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia. 
Między oczyszczeniem a oświeceniem przeżywa „ciemną noc zmysłów”, czyli we-
dług teologii katolickiej, zapiera się samego siebie, a według protestantów przeżywa 

35 J. Arndt, Sześć ksiąg o prawdziwym chrześcijaństwie, przekł. S. Tschepius, Królewiec 1897, s. 960.
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nawrócenie, odnowienie duchowe. I to jest ten próg, o którym była mowa powyżej, 
jako warunku przystąpienia do gromadek; próg, po osiągnięciu którego, według 
św. Jana od Krzyża następuje oświecenie. Poza ten próg nie wychodziła w rozważa-
niach „skoncentrowana na słowie i piśmie” teologia ewangelicka, a już z pewnością 
unikała nie dającej się ująć w słowa mistyki. Ale według św. Jana podróż może 
trwać dalej. Na jej drodze stoi druga „mistyczna noc ducha”, po której następu-
je zjednoczenie z Bogiem. I tu wstępujemy w obszary nieopisywalne, niedostęp-
ne ludzkiemu rozumowi. Tu też, jak już wspomniano, racjonalni protestanci czują 
się pogubieni i częściowo bezradni i, jak się wydaje, brakuje im instrumentów do 
uchwycenia i opisania zjawiska. Luter podejrzliwie traktował modlitwę kontempla-
cyjną i mistycyzm36. Warto w tym momencie wspomnieć konsternacje po odkry-
ciu dziennika przeżyć mistycznych Vägmärken (Drogowskazy) tragicznie zmarłego 
w 1961 roku sekretarza generalnego ONZ, szwedzkiego ewangelika, Daga Ham-
marskjölda. Współcześni mu nie dowierzali, że protestant może być mistykiem, 
a jego dzieło nazwano „największym zadziwieniem mistycznym XX wieku”37. 

Kluczem do świata gromadkarzy jest „ich księga” – Jana Arndta Sześć ksiąg 
o prawdziwym chrześcijaństwie. W drugiej połowie XIX wieku dzieło Arndta zo-
stało kilkanaście razy wydane przez królewieckie wydawnictwo Hartunga. Sześć 
ksiąg o prawdziwym chrześcijaństwie trafiło pod strzechy. Czytali je zarówno prości 
chłopi i rzemieślnicy, nauczyciele i urzędnicy, jak też mieszkańcy dworów i pała-
ców. Każdy liczący się gromadkarz posiadał swój egzemplarz tej prawie tysiącstro-
nicowej księgi. Niektórzy znaczną jej część znali na pamięć, a większość oprócz 
Biblii i Małego Katechizmu Lutra uznawała tylko dzieła tego autora. Znamienny 
jest tu podany przez Walthera Hubatscha przykład gęsiarki, niejakiej Gottliby, któ-
ra około roku 1860 pod Olsztynkiem gromadziła tłumy, prawiąc do nich kazania, 
przy tym cytując z pamięci Biblię, O prawdziwym Chrześcijaństwie Jana Arnd-
ta i fragmenty kancjonału38. Według znawcy Jana Arndta, ewangelickiego teologa 
Wilhelma Koeppa „Arndt jest niewidocznym władcą pobożności. Żyje w każdym 
sercu. W dalszej i bliższej okolicy czytało się przynajmniej jeden urywek z Sześciu 
ksiąg o prawdziwym chrześcijaństwie dziennie”. Znaczenie dzieła Arndta polegało 
na tym, że dały ono pokarm duchowy wygłodzonej przez Kościół luterański w cza-
sach bezpośrednio poreformacyjnych duszy39. Inny biograf Jana Arndta, Fryderyk 
Juliusz Winter pisał: „Ta wielokrotnie potwierdzana epokowa wartość „Prawdziwe-
go Chrześcijaństwa” nie polega na tym, że wniosło ono jasny, spójny, oparty o wiarę 
nowy system, ale na tym, że w oparciu o Pismo Święte doprowadziło do akcep-

36 D. L. Carmody, J. T. Carmody, Mistycyzm  w wielkich religiach świata, Kraków 2011, s. 273.
37 P. Zimmerling, Evangelische Mystik, Göttingen 2015, ss. 158–160.
38 W. Hubatsch, Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreußens, Göttingen 1968, s. 310.
39 G. Wasserzug, Johann Arndt. Vom gottseligen Leben, Wuppertal 1984, s. 23.  
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towalnego i wyważonego zlania się w jedno dawnej przedreformacyjnej mistyki 
i nauki kościoła ewangelickiego. To zlanie się obyło się wprawdzie nie na gruncie 
czystej nauki teologicznej, nie było wynikiem teologicznych spekulacji, lecz wybiło 
z pobożnego, szukającego Boga serca, doprowadzając innych do ubogacenia reli-
gijnego życia wewnętrznego”40.

Dzieło Arndta postrzegane było jako drogowskaz na drodze duchowej, pro-
wadzącej do odrzucenia własnego ego, zaparcia się siebie i poszukiwania kontaktu 
z Bogiem, który żyje w każdym człowieku. „Wiele ludzi do złączenia się z Bogiem 
wiele szukają środków powierzchownem czytaniem i inszemi nabożeństwami. 
Aleć w prawdzie przy prawej żywej wierze, która oczyszcza serce od miłości stwo-
rzonych rzeczy, jako wyżej się wyłożyło, i w następującym dziewiątym rozdziale 
dalej wyłożono będzie, żadnej lepszej do tego drogi nie masz oprócz prawej i grun-
townej pokory. Ale ta nie musi być tylko w słowiech, albo w kształcie wewnętrz-
nym, lecz we wnętrznościach serca, aby się człowiek prawdziwie za nic nie ważył 
we wszystkich rzeczach, tak w duchownych, jako też w naturalnych darach, tak, 
iżby wewnątrz prawie był ubogim w duchu i aby w żadnej rzeczy na świecie tak się 
nie kochał, ani w dobrach, ani w sławie, duszy rozkoszach albo odpoczynienieniu, 
iżby tego wszystkiego za Boską ojcowską wolą, gdyby Bóg inaczej od niego żądał, 
dobrowolnie i z radością, Bogu na cześć i z miłości ku niemu, nie maił odpuścić”41. 
Po „oczyszczeniu serca” w rozdziale II księgi 5 Arndt pisze „jeżeli wewnętrznego 
nowego człowieka nie masz, za cóż tedy wielka i zacna tajemnica nowego narodze-
nia stoi? A ten nowy człowiek jest ci wewnątrz, a nie zewnątrz, jest odnowionym 
obrazem Bożym w nas”42. W rozdziale IX księgi 5 autor opisuje postęp wzrostu du-
chowego „gdy się człowiek już stał wiernym i Duchem Świętym jest zobrazowany 
i zapieczętowany i przez wiarę w Chrystusa odpuszczenia grzechów i sprawiedli-
wości dostąpił, i przez Ducha Świętego jest poświęcony, tedy się stał nowym stwo-
rzeniem, i narodził się na nowe dziecięciem Bożym i odnowił się duchem umysłu 
swego, na wyobrażenie Boże, i tak też inszy nowy pobożny i Chrześcijański żywot 
zaczyna, a stary niebożny, Adamowy, bydlęcy, grzeszny, bezbożny żywot i obcowa-
nie zrzuca”43. Wtórna Książka księgi 5 traktuje „O zjednoczeniu prawowiernych 
z głową ich, Chrystusem Jezusem”. W rozdziale VII tej „książki” czytamy: „gdy 
oblubieniec przychodzi, tedy się raduje dusza święta, i daje dobre i pilne baczenie 
na przytomność jego. Bo on przez radosne, serce posilające, i święte przyjście swoje 
rozgania ciemność i noc, serce ma radość wdzięczną, wody nabożności płyną, du-
sza topnieje od miłości, duch się raduje, afekty i żądności stają się gorliwe, miłość 

40 F.J. Winter, Johann Arndt, der Verfasser des “Wahren Christentums”, Leipzig 1911, s. 96.
41 J. Arndt, op. cit., s. 574.
42 Ibidem, s. 783.
43 Ibidem, s. 815.
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się rozpala, umysł wykrzykuje, usta chwalą i wielbią, śluby się czynią i wszystkie siły 
duszy radują się w Oblubieńcu, i z Oblubieńca. Weseli się, mówi, że znalazła tego, 
który ją miłuje, i że ten ją za oblubienicę przyjął, którego ona chwali. O jaka miłość! 
O jakie gorliwe pragnienie! O jak wdzięczne rozmowy! O jakie czyste pocałowanie! 
Gdy Duch Święty zstępuje, gdy Pocieszyciel zacienia, gdy Najwyższy oświeca, gdy 
słowo Ojca jest przytomne, gdy mądrość mówi, a miłość jej wdzięcznie na szyję 
pada”44. Dalej czytamy: „Bóg jest miłość, a kto mieszka w miłości w Bogu miesz-
ka, a Bóg w nim. Przetóż się miłość sama człowiekowi stała, aby była związką na-
szego wiecznego zjednoczenia z Bogiem. O błogosławione zjednoczenie! O święta 
społeczność! która sercom pobożnym smaki miłości i słodkości przyjaźni udziela. 
Przeraź, o słodki Panie Jezu! Serca nasze ognistymi strzałami miłości Twojej, prze-
łam zamknioną i wewnętrzną komorę duszy i serca, a oświeć je miłościwie glancem 
Twoim, abyśmy od Ciebie zranieni, i oświeceni będąc, w Tobie mieć mogli miesz-
kanie nasze, pokój nasz, radość naszą, hojność naszą, nadzieję naszą, miłość naszą, 
rozkosz naszą, żywot nasz, osłodę naszą, światłość naszą, odpoczynek nasz, ufność 
i wszystkie dobra nasze”45. Arndt opisuje tu to, co św. Jan od Krzyża w Drodze na 
Górę Karmel nazywa zjednoczeniem. W Twierdzy wewnętrznej św. Teresa z Ávila 
mówi w takich wypadkach o wejściu do siódmej komnaty, czyli o zjednoczeniu 
duszy z Bogiem. Jeden z gości gromadkarskiego nabożeństwa prawdopodobnie był 
świadkiem takiego zjawiska i opisywał je następująco: „wielu płakało, ludzie po-
woli dochodzili do takiego pobudzenia, że wszyscy pospadali z ławek na podłogę, 
płakali i jęczeli”46. Duchowni i teolodzy ewangeliccy mieli na takie zachowanie tyl-
ko jedno określenie – „Schwärmerei”, czyli marzycielstwo połączone z ucieczką od 
kłopotów codzienności.                  

Gromadkarze stojąc twardo na gruncie wszystkich pięciu zasad teologii lute-
rańskiej - sola scriptura („tylko Pismo”), sola fide („tylko wiara”), sola gratia („tylko 
łaska”), solus Christus („tylko Chrystus”), solum verbum („jedynie słowo”) – jak się 
wydaje, przebijali się głębiej niż zakreśliło im granice ich wyznanie. Wyszli poza 
krąg tych pięciu powyżej określonych zasad. Podług nauki Lutra bowiem, odro-
dzenie polega na tym, że w człowieka, przez wiarę zewnętrznie od Boga usprawie-
dliwionego, wnika Duch Boży i odnawia jego przez grzech zepsutą naturę. Ten to 
właśnie Duch Boży, przebywający w człowieku, otwiera mu prawdziwe znaczenie 
Pisma św. i daje właściwe jego rozumienie. Pismo Święte zaś jest jedyną, wyłączną 
regułą wiary. Dobre uczynki człowieka sprawiedliwego pochodzą z tegoż Ducha 
Bożego, tak, że nie tyle należą do samego tego człowieka, ile do przemieszkiwające-
go w nim Ducha Bożego. I na tym koniec. Wprawdzie obecnie teologia ewangelicka 

44 Ibidem, s. 844.
45 Ibidem, ss. 849–850.
46 L. Tiesmeyer, op. cit., s. 96.
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próbuje wywieść pozytywne nastawienie Marcina Lutra do doznań mistycznych, 
przede wszystkim wskazując na jego związek z naukami św. Bernarda z Clairvaux, 
to jednak jak zauważa badacz mistyki Bernard McGinn „cały XIX wiek był w teo-
logii protestanckiej nacechowany rosnącą antypatią do fenomenów mistycznych”47. 
Wpływowy i wybitny teolog ewangelicki Albrecht Ritschl w opublikowanej 1881 
roku pracy Theologie und Metaphysik pisze o głębokiej przepaści jaką on zauwa-
ża pomiędzy wiarą chrześcijańską a mistyką48. Ritschl stwierdza „dlatego mistyka 
jest praktyką metafizyki neoplatońskiej i stanowi teoretyczną normę udawanej mi-
stycznej radości w Bogu. Stąd oszustwem jest uważany za Boga uniwersalny byt, 
z którym chce się połączyć mistyk”49. W akademickiej i teoretycznej teologii ewan-
gelickiej panowało wtedy powszechne przekonanie, że mistyka jest katolicka i od 
protestantyzmu dzieli ją wyraźnie zakreślona granica. 

Jak się wydaje, gromadkarze tę „protestancką niemoc mistyczną” zignoro-
wali i wdarli się na teren teoretycznie dla nich nieprzewidziany. To czyni ich nie-
zwykłymi. To też może stanowić  wyzwanie dla lokalnych teologów i to zarówno 
ewangelickich, jak i katolickich (Hozjanum). Mamy oto wiarę polskojęzycznych 
ewangelickich Prusaków (potem Niemców), którzy w liczbie kilkudziesięciu tysię-
cy ignorują granice zakrojone im przez ich wyznanie i poruszają się po teoretycznie 
obcym dla nich terenie. Ciekawe w tym kontekście jest jeszcze inne spostrzeżenie. 
Podczas gdy mistycy katoliccy, to najczęściej pojedynczy wierni, w cichości „swo-
jej izdebki” przeżywający zjednoczenie z Bogiem, często spisujący swoje doznania 
w postaci dzienników (św. Teresa z Ávila, św. Faustyna), w przypadku gromadkarzy 
mamy do czynienia ze wspólnotowymi przeżyciami większych grup wiernych, któ-
rzy nie pozostawili po sobie żadnej literatury retrospektywnej, przynamniej do tej 
pory nie jest taka znana.  

Warta uwagi jest również pewna symetria między zarzutami, jakie pod adre-
sem Arndta kierowali, i częściowo nadal kierują, jego współbracia w wierze, a kry-
tyką jego gromadkarskich naśladowców przez instytucjonalny Kościół ewangelicki. 
Istota tych zarzutów sprowadzała się do dwóch punktów; pierwszy to „heretyc-
kie” praktyki mistyczne, drugi to odejście od czystej luterańskiej wiary i sięgnięcie 
do przedreformacyjnej teologii i tradycji. Tu wylania się rzeczywista niespójność 
między zasadniczym dla Lutra pawłowym „usprawiedliwieniem przez wiarę”, a ar-
ndtowym, a tak w gruncie rzeczy janowym, „Chrystus w nas” i „Chrystus przemie-
niający nas w nowego człowieka”. Jak się wydaje tak wówczas jak i dziś stanowi to 
dla doktryny ewangelickiej wyzwanie50. Chociaż należy w tym miejscu nadmienić, 

47 B. McGinn, Die Mistik im Aberland, Bd. 1, Freiburg 2001, s. 384. 
48 Idem, Fundamenty mistyki. Obecność Boga. Historia mistyki zachodniochrześcijańskiej, Kraków 2009, s. 385.
49 A. Ritschl, Theologie und Metaphysik, Bonn 1887, ss. 27–28.
50 Ibidem, s. 22.
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że wśród współczesnych teologów ewangelickich, jak np. Gerhard Wehr, panuje 
coraz powszechniejszy pogląd, że mistyka chrześcijańska była i powinna być po-
ważnie traktowanym elementem wiary ewangelickiej51.    

Fenomenu gromadkarzy nie da się sprowadzić do wymiaru pozareligijnego. 
Fascynujący do dzisiaj pozostaje międzywyznaniowy i międzykulturowy wymiar 
tego ruchu. Warto przy okazji przyszłych badań porzucić jego poboczne i nieistot-
ne aspekty, a przenieść uwagę na jego aspekt duchowy, gdzie w twardy ewangelicki 
grunt, wchodzi swoim rdzeniem czysto katolicka teologia mistyczna, gdzie ewan-
gelicko-niemiecka wspólnotowość przeplata się z polskim indywidualizmem. Do-
piero ta perspektywa pozwoli, moim zdaniem, uchwycić w historii gromadkarzy, 
i szerzej Mazurów, to co w nich niepowtarzalne, tajemnicze i fascynujące. Podobno 
Jan Arndt, jak i idący jego śladami gromadkarze „raczyli się miodem z zatrutych 
kwiatów”. Tak twierdzili ich współbracia w wierze. Możliwe, ale jakże ponętnym 
wydaje się zbadanie tego miodu, a może jeszcze bardziej, kwiatów.     

Janusz Bogdan Kozłowski, Über das Wesen der masurischen Gromadki- Bewegung 

Zusammenfassung

Nach der Reformation sind Masuren als Untertanen des Herrschers des ersten protestantischen Staates 
in der Welt Lutheraner geworden. Im Laufe der Zeit die Bewohner der südlichen Gegenden von Ostpreußen und 
des sogenannten Klein Litauen fühlten eine Sehnsucht nach vertiefter Spiritualität, die sie in der evangelischen 
Kirche nicht finden konnten. Durch die in der Region um Gumbinnen (Gąbin) niedergelassenen Salzburger - 
pietistische Lutheraner, die aus Salzburger Gebiet in der ersten Hälfte von XVIII Jahrhundert vertrieben wurden 
– kamen zuerst den preußischen Litauern und dann auch Masuren mit Johannes Arndts „Sechs Bücher über das 
wahre Christentum“ in Kontakt. Dieses Buch wurde nach der Bibel und dem Kleinem Katechismus Luthers die 
beliebteste Lektüre Masuren. Die ersten pietistischen Bewegungen erschienen in Masuren an der Wende des 18. 
und 19. Jahrhunderts  in der Gegend von Neidenburg und Ortelsburg.  Die Blütezeit erlebte die Bewegung in den 
vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts. Es wurden in dieser Zeit in vielen Ortschaften Hausgottesdienste gehal-
ten, Gebetstreffen (pol. gromadki /deutsch Häuflein/, daher die polnische Bezeichnung für die ganze Bewegung) 
wurden organisiert und Wanderprediger haben unter einfachen Leuten gepredigt. In den siebziger und achtziger 
Jahren des 19. Jahrhunderts der Gromadki - Bewegung gehörte von 30 bis 80 % der masurischen Bevölkerung zu. 
In der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts das Zentrum der Bewegung befand sich in der Nähe von Ortelsburg, 
Johannisburg und Sensburg. 1885 hat der preußische Litauer Christoph Kukat Ostpreußischen Evangelischen 
Gebetsverein gegründet, der mit ihrem zweisprachigen (deutsch-litauisch) Mitteilungsblatt Pakajaus Paslas/Frie-
dens-Bote, den organisatorischen Rahmen den ostpreußischen Pietisten gegeben hat. An der Wende des 19. und 
des 20. Jahrhunderts Gromadki- Bewegung hat ihren Höhepunkt  erreicht. Zu dieser Zeit  haben die Gromadki- 
Prediger auch den größten Teil der masurischen Arbeiter im Ruhgebiet für sich gewonnen. In der Zeit  des ersten 
Weltkrieges und in Jahren danach hat sich die Bewegung allmählich geschwächt und in der NS-Zeit wurde sie fast 
ganz eingestellt. Der Schlüssel zu Gromadki- Welt ist „Sechs Bücher über das wahre Christentum“ Johanes Arndts. 
In dem Buch hat Arndt eine Art Brücke zwischen der Luthers Lehre und der mittelalterlichen rheinischen Mystik 
vertreten durch Meister Eckhart, John Tauler und Henrich Suzon und gaben den Masuren Wegweiser für das 
spirituelle Wachstum. In diesem Sinne soll man sich selbst verleugnen, das eigene Ego ablehnen, den Kontakt mit 
Gott suchen und als das einzige Ziel die Vereinigung mit Gott haben. Die Einzigartigkeit des Gromadki- Bewe-
gung bestand darauf, dass die masurischen Pietisten außer den lutherischen Grundsatz „Rechtfertigung durch den 
Glauben“ sich bewegten und begaben sich  für die evangelischen Lehre der unbekannten christlicheren Mystik. 

51 G. Wehr, Mystik im Protestantismus, von Luther bis zur Gegenwart, München 2000, ss. 9–16.
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Der Weg  dafür hat das Arndts Buch hingewiesen. Ein weiterer Aspekt der in diesem Zusammenhang zu unterstri-
chen ist, ist  slawische und litauische Spiritualität und Sensibilität, ohne die mystischen Praktiken auf dem Gebiet 
der lutherischen Religion nicht gegeben hätte.

Übersetzt von Janusz Bogdan Kozłowski

Janusz Bogdan Kozłowski, About the essense of the masurian Gromadkar movement

Summary

After the Reformation Masurians as subjects of the rulers of the first evangelical state in the world became 
Lutherans. Over time, the inhabitants of the southern areas of Easy Prussia and the so- called Lithuania Minor 
felt the lack of the deepened spirituality, which they did not find in the evangelical church. Through the settled 
in Gąbin (Gumbinnen) exiled from the area of Salzburg pietist Evangelists in Masuria, “The six books on True 
Christianity” by John Arndt appeared. The book, after the Bible and the Small Catechism of Luther became the 
most popular among people of Masuria. The first piety movements appeared in Masuria in the county of Nidzica 
and Szczytno at the turn of the 18th and 19th centuries. However their true upturn took place from the 1840s. It 
manifested itself in running home services, prayer meetings- so-called “beads”  and increased activity of travelling 
preachers. In the seventies and eighties of the nineteenth century, The Gromadkar movement comprised between 
30 and 80% of the Masurian population. The centre of the Masurian clusters was located near Szczytno, Pisz and 
Mrągowo. Registered in 1885 by the Prussian Lithuanian Christopher Kukat , the East Prussian Evangelical Prayers 
Association which with the help of its bilingual (German Lithuanian) paper Pakajaus Paslas/ Friedens- Bote gave 
the organizational framework to the East Prussian clusters. At the turn of 19th and 20th centuries, the Gromadkar 
movement reached its apogee, also spreading among the Mazurian workers’ communities in the Ruhr. Since the 
First World War, there has been a gradual stifling of the movement, which in the Nazi era entered agonal phase. 
The key to understanding the world of clusters is the “Six Books on True Christianity” by John Arndt, in which he 
creates a kind of bridge between Luther’s teachings and the writings of the Rhine mystics of Master Eckhart, John 
Tauler and Henry Suzo, giving Mazurians directions for spiritual growth. It was supposed to rely on “Six Books” 
to deny yourself, to reject your own ego, to seek contact with God, indicating as the goal the union with God. 
The uniqueness of the Gromadkar movement consisted in going beyond the Lutheran principle of “justification 
by faith” and entering the ground of Christian mysticism unknown to the Evangelical doctrine, which happened 
through the work of Arndt. An additional aspect that opens up in this context is the Slavic and Lithuanian spirit-
uality and the sensitivity of the crowd, without which undoubtedly it would not be possible to practice mysticism 
on the basis of the Evangelical religion.

Translated by Janusz Bogdan Kozłowski
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WYZNANIE ŚWIADKÓW JEHOWY NA WARMII 
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W latach powojennych (do 1956 r.) polityka władz państwowych wobec wy-
znań niekatolickich, realizowana głównie przez Urząd do Spraw Wyznań, wyko-
rzystujący szeroką pomoc aparatu przymusu, podążała – według analizy Ryszarda 
Michalaka – w dwóch głównych kierunkach: likwidacyjnym i reglamentacyjnym. 
Pierwszy z nich obrano wobec Świadków Jehowy1 i grekokatolików, a mimo że 
podjęte czynności nie doprowadziły do zniesienia tych wyznań, to jednak pocią-
gnęły za sobą silne represje, spowodowały ograniczenie ich działalności i wreszcie 
zepchnięcie do „podziemia”. Polityka reglamentacyjna oddziaływała na luteranów, 
prawosławnych, baptystów, ewangelików reformowanych, Żydów i karaimów. 
Należy dodać, że istniał również kierunek pośredni, zmierzający od polityki li-
kwidacyjnej do polityki reglamentacyjnej, zastosowano to wobec protestantów 
ewangelikalnych, metodystów i adwentystów2.

Dzieje wyznania Świadków Jehowy – a pamiętajmy, że w czasie drugiej wojny 
światowej i po roku 1950 były one wręcz dramatyczne – nie cieszą się szczególnym 
zainteresowaniem historyków. Pewnym usprawiedliwieniem tego stanu jest dele-

1 Obecnie polski oddział wyznania zarejestrowany jest pod nazwą Związek Wyznania Świadków Jehowy 
w Polsce, skrócone wiadomości historyczne oraz zasady wiary zob. Świadkowie Jehowy, w: Ekumeniczny leksykon 
Kościołów i Wspólnot religijnych województwa warmińsko-mazurskiego, red. W. Nowak, Olsztyn 1999, ss. 153–162.

2 R. Michalak, Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec mniejszości religijnych w latach 1945–1989, 
Zielona Góra 2014, ss. 133–260.
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galizacja wyznania w 1950 roku i trudna do prześledzenia późniejsza działalność 
jego zwolenników, prowadzona w konspiracji. Oprócz tego sprawę komplikuje nie-
chęć obecnych władz Świadków Jehowy do udostępniania posiadanych materiałów. 
Jednak możliwość wykorzystania nowych źródeł, przede wszystkim tych z zasobu 
Instytutu Pamięci Narodowej, pozwala na nieco szersze opracowanie tematu3.

Rozpoczęcie zorganizowanej działalności Badaczy Pisma Świętego (od lat 
trzydziestych XX w. używających także nazwy Świadkowie Jehowy) na terenach 
polskich, łączy się z pobytem w Warszawie w maju 1910 roku założyciela wyzna-
nia – Charlesa Russella (1852–1916). W 1913 roku na podstawie carskiego uka-
zu tolerancyjnego (z 17 października 1906 roku) zalegalizowano zbór warszawski, 
a w 1920 roku zorganizowano w Warszawie filię Międzynarodowego Stowarzysze-
nia Badaczy Pisma Świętego w Polsce. Ponad dekadę później, w 1931 roku, utwo-
rzono Zjednoczenie Badaczy Pisma Świętego z siedzibą w Łodzi – miejsce to do 
chwili delegalizacji w 1950 roku pełniło funkcję centrali wyznania, określanego za-
zwyczaj już dwuczęściową nazwą: Świadkowie Jehowy (Badacze Pisma Świętego).

W okresie międzywojennym Świadkowie Jehowy działali na podstawie 
wspomnianego ukazu carskiego z 1906 roku oraz nadal obowiązujących przepisów 
byłych państw zaborczych. Zgoda na istnienie ruchu Świadków Jehowy nie była 
jednoznaczna z traktowaniem go jako związku religijnego prawnie uznawanego 
w rozumieniu artykułu 116 konstytucji z 1921 roku. W praktyce przez cały ten czas 
Świadkowie Jehowy mogli odbywać jedynie zamknięte zebrania religijne, w myśl 
artykułu 111 tej samej konstytucji4.

W 1931 roku istniało w Polsce ponad 100 zborów (grup) omawianego wy-
znania, liczących od kilku do kilkudziesięciu wiernych. Wtedy także zaznaczyło się 
zainteresowanie nim we wschodniej Polsce, zwłaszcza wśród ludności ukraińskiej. 
Lata trzydzieste XX wieku to również pasmo nieprzerwanych sporów Świadków 
Jehowy z innymi wyznaniami, zwłaszcza z Kościołem katolickim, oraz próby ogra-
niczania ich działalności przez państwo metodami administracyjnymi poprzez za-
kazy rozpowszechniania czasopism, w tym od 1937 roku głównego wydawnictwa, 

3 Brak badań powoduje, że podstawowe wiadomości o historii wyznania nadal czerpiemy z apologety-
cznych i w sumie pobieżnych opracowań, przygotowanych przez autorów wywodzących się z kręgu tej religii. 
Przede wszystkim należy tu wymienić rozdział Polska w Roczniku Świadków Jehowy, 1994, ss. 171–252, oraz pub-
likację (wykorzystującą już materiały źródłowe) W. Kaszewskiego, Wierni Jehowie. Dzieje Świadków Jehowy w re-
gionie łódzkim, Wrocław 2011. Warto wspomnieć również o rozdziale w książce R. Michalaka, op. cit., ss. 134–148, 
oraz o pracach przyczynkarskich publikowanych najczęściej w wydawnictwach Instytutu Pamięci Narodowej. 
Zob. także: J. Ordowski, J. Scheider, Świadkowie Jehowy w Polsce w latach 1936–1945. Bilans historiograficzny, 
w: Od nacjonalistycznych konfrontacji do porozumienia europejskiego. Rola Kościołów w dziejowej drodze Niemiec 
i Polski w XIX i XX wieku, red. G. Besier, Wałbrzych 2004, ss. 164–189. Jedyna praca na temat Świadków Jehowy 
w województwie olsztyńskim to Polityka władz wobec Świadków Jehowy na Warmii i Mazurach w świetle spra-
wozdania wojewody olsztyńskiego do Ministerstwa Ziem Odzyskanych z 16 stycznia 1948 roku, oprac. A. Kostrzewa, 
M. Swędrowski, Meritum, 2009, t. I, ss. 279–288.

4 S. Grelewski, Wyznania protestanckie i sekty religijne w Polsce współczesnej, Sandomierz 1935, ss. 106–120.
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jakim była „Strażnica”, która jednak nieoficjalnie ukazywała się nadal. 22 marca 
1938 roku zabroniono Świadkom Jehowy wszelkiej działalności wydawniczej, za-
pieczętowano wtedy pomieszczenia biura w Łodzi, choć formalnie wyznania nie 
rozwiązano. W tej sytuacji zastał Świadków wybuch drugiej wojny światowej. Pod-
trzymano zakaz działalności w strefach okupacyjnych, zarówno niemieckiej, jak 
i radzieckiej, jednak najdotkliwsze represje dotknęły ich na terenach wcielonych 
do Rzeszy. Ponieważ na ogół konsekwentnie odmawiali służby wojskowej, trafiali 
do obozów koncentracyjnych. W Generalnym Gubernatorstwie szykanowano ich 
za prowadzenie akcji wydawniczej, a w końcowym okresie wojny – za odmowę 
udziału w budowie umocnień wojskowych. Natomiast bardzo słabo znane są losy 
Świadków w radzieckiej strefie okupacyjnej. Także tam narażeni byli na prześlado-
wania, łącznie w deportacją (z Ukrainy już w 1940 r. wielu z nich miano wysłać do 
obozów), nękano ich jako obywateli polskich oraz z powodów religijnych. Nigdy 
też nie otrzymali prawa do działalności na terenie ZSRR5.

W 1945 roku w Polsce poprawiła się początkowo sytuacja Świadków Jehowy 
w sferze prawnej – uwolniono ich bowiem od przedwojennych ograniczeń, lecz 
nadal oficjalnie nie uznawano tego ruchu za związek wyznaniowy6. 10 maja 1945 
roku odbyło się pierwsze powojenne zebranie działaczy, podczas którego wyłonio-
no zarząd wyznania; odzyskano także siedzibę w Łodzi. W tym czasie liczebność 
wiernych oceniano na około 2,5 tys. Rok później aktywnych członków wyznania 
(głosicieli7) było już około 6 tys., a w marcu 1950 roku ponad 18 tys., skupionych 
w ponad 850 zborach. Odbyły się pierwsze konwencje (zjazdy) Świadków8.

W Prusach Wschodnich ruch Świadków Jehowy widoczny był już przed 
pierwszą wojną światową, niemniej w okresie międzywojennym nie przyciągnął 
szczególnie wysokiej liczby zwolenników, szacuje się ich na mniej więcej tysiąc 
osób. Swoją obecność, poza Królewcem, Świadkowie Jehowy zaznaczyli wyraźniej 
w powiatach szczycieńskim i węgorzewskim. Wierni nie pobudowali własnych 
domów zebrań (nazywanych od 1931 r., choć jeszcze niekonsekwentnie, Salami 

5 W. Slupina, Persecuted and Almost Forgotten, w: Persecution and Resistance of Jehovah’s Witnesses 
During the Nazi-Regime 1933–1945, ed. H. Hesse, Bremen 2001, s. 285.

6 K. Mańkowski, Kościoły i związki religijne w Rzeczpospolitej Polskiej. Zarys stanu prawno-organizacyj-
nego, Warszawa 1948, s. 29.

7 Świadków Jehowy obowiązuje głoszenie Ewangelii. Zobowiązany do tego jest każdy, kto „wierzy w Boga 
i Jego zamiary, studiuje Jego Słowo i głosi Ewangelię o Królestwie Bożym, po zdobyciu wiadomości o Jehowie 
Bogu, poświęca się mu poprzez czynienie Jego woli”. Symbolem tego jest chrzest, dokonany poprzez zanurze-
nie w wodzie, który zarazem uprawnia do głoszenia Ewangelii. Wierny staje się wtedy głosicielem. Przepowiada 
Słowo Boże w czasie wolnym od pracy. Występuje też kategoria sympatyków, uczestniczących w spotkaniach, ale 
jeszcze nieochrzczonych. Głosiciele, którzy ukończyli specjalne kursy i wykazują głębszą znajomość Biblii, stają 
się kaznodziejami. Oni także pracują zawodowo, działają zaś bezinteresownie. Inną grupą są kaznodzieje stali 
(pełnoczasowi), poświęcający się wyłącznie głoszeniu Ewangelii, a ich utrzymanie przejmują współwyznawcy, za: 
Statut Wyznania Świadków Jehowy (Badaczy Pisma Świętego) w Polsce [1949], § IV, art. 7, 8; § V, art. 15.

8 Rocznik Świadków Jehowy, 1994, s. 222.
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Królestwa), spotykali się w pomieszczeniach prywatnych bądź w wynajętych sa-
lach. Ich konwencje odnotowano m.in. w Królewcu, Wystruci, Giżycku i Mrągowie 
(1932)9. W okresie hitlerowskim stosowano wobec nich takie same represje jak wo-
bec Świadków na innych terenach. Tak samo ci, którzy odmawiali służby wojsko-
wej, trafiali do obozów koncentracyjnych, po ewentualnym zwolnieniu pozostawali 
pod ścisłym nadzorem gestapo. Ewakuacja, ucieczka, a potem wysiedlenia, niemal 
do reszty rozbiły tę społeczność, niemniej po szoku 1945 roku, jak się okazało, nie-
liczna grupa pozostałych wiernych wznowiła działalność.

Na pierwsze ślady powojennej aktywności Świadków Jehowy na terenie wo-
jewództwa olsztyńskiego natrafiamy w sprawozdaniach Wojewódzkiego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie z końca 1946 roku. Dowiadujemy się 
z  nich, że prowadzili oni działalność misyjną, chodzili po domach, zaopatrzeni 
w odbite na powielaczu ulotki10.

Ponieważ Świadkowie Jehowy na ogół odmawiali ujawniania list wyznawców, 
dysponujemy jedynie szacunkowymi danymi co do ich liczebności na terenie woje-
wództwa olsztyńskiego. I tak na początku 1948 roku władze administracyjne pisały 
o zaledwie 100 członkach wyznania, z których połowa mieszkała w Olsztynie, ale w do-
kumencie z tego samego roku (brak dokładnej daty) w województwie odnotowano już 
304 wiernych: w powiecie bartoszyckim mieszkało ich 10, braniewskim – 15, giżyckim 
– 12, górowskim – 18, kętrzyńskim – 24, lidzbarskim – 59, morąskim – 6, w powiecie 
olsztyńskim – 7, a w samym Olsztynie – 56, w ostródzkim – 32, piskim – 5, tylu samo 
w węgorzewskim, w suskim (od 1959 r. iławskim) – 55. Jednak rejestr z 1948 roku nie 
był kompletny, na pewno w tym czasie w powiecie mrągowskim przebywało ich kil-
kunastu, może nawet kilkudziesięciu. Grupy Świadków żyły także w powiatach szczy-
cieńskim11 i nidzickim. Inny wykaz z tego roku, sporządzony przez Urząd Wojewódzki 
w Olsztynie, przynosi już imienną listę 58 osób z powiatu braniewskiego12. Tak więc 
w 1948 roku liczba wyznawców była wyższa zapewne o co najmniej jedną czwartą od 
tej podanej przez urząd. Natomiast w 1949 r. w należącym do województwa białostoc-
kiego powiecie ełckim doliczono się pięciu Świadków Jehowy, jednak szybko okazało 
się, że i ta liczba była zaniżona, z kolei prawdopodobnie nie występowali oni wówczas 
w powiatach oleckim i gołdapskim13.

9 N. Vegelahn, K. Vegelahn, Kongresse der Zeugen Jehovas (Bibelforscher) von 1891–1945, www.karlo-
vegelahn.de/kongresse-1945.html (dostęp online, 08.08.2019); W. Hubatsch, Geschichte der evangelischen Kirche 
Ostpreussens, Bd. I, Göttingen 1968, s. 460.

10 Instytut Pamięci Narodowej, Białystok (dalej: IPN Bi), 084/100, k. 20–21, Raport kierownika Sekcji V 
Wydziału V Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (dalej: WUBP) w Olsztynie za 1–15 XI 1946.

11 W 1949 r. miejscowy urząd bezpieczeństwa określił ich liczebność na około 50 osób, IPN Bi, 084/188, k. 218, 
Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (dalej: PUBP) w Szczytnie za 18 VIII–9 IX 1949.

12 Archiwum Państwowe w Olsztynie (dalej: APO), 391/302, k. 61–63, Wykaz członków Stowarzyszenia 
Świadków Jehowy w powiecie Braniewo [1948].

13 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), 196/516u, k. 25, Wojewoda olsztyński do Min-
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Dane z 1950 roku, gdy urząd bezpieczeństwa przeprowadzał już akcję rozbi-
cia Świadków Jehowy, są dokładniejsze. Tak przedstawiała się opracowana wtedy 
tabela, nieuwzględniająca jednak mazurskich powiatów z województwa białostoc-
kiego, oraz włączonego 6 lipca 1950 roku do województwa olsztyńskiego powiatu 
działdowskiego.

Województwo Olsztyn. Schemat rozmieszczenia św. Jehowy wg powiatów
Powiaty Ilość grup Ilość aktywnych (ustalonych) Ogółem (w przybliżeniu)
Bartoszyce 1 5 5
Biskupiec 1 10 15
Braniewo 5 40 120
Giżycko 1 25 35
Górowo 1 5 10
Iława 2 70 75
Kętrzyn 2 35 70
Lidzbark 6 60 200
Morąg 2 30 45
Mrągowo 2 55 125
Nidzica 1 - 30
Olsztyn miasto 1 35 60
Olsztyn powiat 3 15 60
Ostróda 4 50 200
Pisz 3 10 30
Szczytno 3 10 30
Węgorzewo 1 15 20
Ogółem 39 470 1130

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Udostępniania (Warszawa), 01283/1443, k. 111, 11 VII 
1950.

Pojawienie się Świadków Jehowy w województwie olsztyńskim wynikało 
zarówno z naturalnych, jak i przymusowych procesów osadniczych. Już w latach 
1947 i 1948 wyróżniały się trzy grupy wyznawców. Pierwsza to polscy osadnicy, 
druga – Ukraińcy z akcji „Wisła”, do trzeciej zaś należeli przedstawiciele ludności 
miejscowej. Można także mówić o kilku lokalnych środowiskach. Za jedną z waż-

isterstwa Ziem Odzyskanych (dalej: MZO), 10 I 1948; AAN, 196/516g, k. 154, Wykaz kościołów i obiektów 
kościelnych należących do wyznania Zrzeszenia Świadków Jehowy na terenie miasta Olsztyna [1948]; IPN Bi, 
045/1238, k. 188, Sprawozdanie PUBP w Ełku za lipiec 1947; Archiwum Państwowe w Białymstoku, UWB/258, 
k. 1, Starosta ełcki do wojewody białostockiego, 4 IV 1949; Archiwum Państwowe w Ełku, 130/25, k. 9, Protokół 
podpisany przez Świadka Jehowy Henryka Rogińskiego w Ełku, 21 III 1949.
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niejszych należy uznać grupę w Olsztynie, kierowaną od czerwca 1947 roku przez 
Tadeusza Wincenciuka (zob. niżej). Jej członkowie zbierali się najpierw w lokalach 
prywatnych (zarejestrowano trzy takie adresy), ale wkrótce weszli w posiadanie sali 
przy ul. Sarnowskiego 614, w której mogło się zgromadzić około 100 osób. Wyre-
montowano ją w 1947 roku ze składek wiernych; materiały zakupiono względnie 
tanio w okolicznych wioskach. Był to jedyny dom modlitwy (Sala Królestwa) użyt-
kowany przez wyznawców na terenie województwa, pozostałe mieściły się w pry-
watnych domach i mieszkaniach15.

Od 1948 roku poza Olsztynem istniały placówki Świadków Jehowy w Most-
kowie (pow. ostródzki), gdzie wierni tego wyznania osiedlili się już w 1946 roku, 
w Klimach (pow. suski), w Babiaku (pow. lidzbarski), w Mrągowie, Kętrzynie, Piszu, 
Giżycku, Szczytnie, Ostródzie, Dobrym Mieście oraz w Ełku. Trudno jest zlokali-
zować wszystkie miejsca, ponieważ początkowo (do 1949 r.) grup nie rejestrowano, 
a do ich utworzenia wystarczyło zaledwie kilku wiernych. W dokumentach pojawia-
ją się różne miejscowości, w których przebywali Świadkowie Jehowy, po czym – co 
wiązało się także z dużą mobilnością ówczesnej ludności – znikają one z wykazów16.

Gdy przyjrzymy się poszczególnym grupom Świadków Jehowy, zauważymy 
znaczne zróżnicowanie tych skupisk, pod względem zarówno narodowościowym, 
jak i sposobu tworzenia się poszczególnych zborów. W powiecie suskim w 1948 
roku naliczono 56 wiernych, z których blisko połowa mieszkała w Klimach. Domi-
nowali wśród nich polscy osadnicy (42 osoby), a oprócz nich wymieniono jedną 
rodzinę przesiedloną w ramach akcji „Wisła” (cztery osoby) oraz jedną – autochto-
niczną (trzy osoby). Najstarszy z wyznawców miał już 92 lata, ale jedynie dziewięć 
osób określiło się jako pionierzy bądź bracia i siostry (a więc ochrzczeni), resztę 
stanowili „zainteresowani”. Rodzina ukraińska przystąpiła do wyznania w 1943 
roku, sześć innych osób – w 1945 roku, pozostałe jako rok przyłączenia się lub, 
częściej, zainteresowania się ruchem Świadków Jehowy podały rok 1946 – praw-
dopodobnie nastąpiło to już po ich przybyciu do województwa olsztyńskiego. Pod 
względem zawodowym społeczność tę tworzyli: jeden urzędnik (sekretarz gminy), 
a zarazem przewodniczący zboru – Jan Pawłowski – oraz rolnicy, robotnicy, rze-
mieślnicy, gospodynie domowe17.

14 Obecnie budynek nie istnieje.
15 IPN Bi, 0090/585/1, k. 13, Protokół z przesłuchania Tadeusza Wincenciuka, 22 VI 1950; AAN, 

196/516g, k. 154, Wykaz kościołów i obiektów kościelnych należących do wyznania Zrzeszenia Świadków Jehowy 
na terenie miasta Olsztyna [1948].

16 APO, 391/307, k. 18–32, Wykaz miejscowości, w których zostały utworzone, względnie są projektowa-
ne i w przyszłości będą organizowane parafie lub gminy wyznaniowe [1948]; ibidem, k. 169, Wykaz miejscowości 
powiatu Ostróda, w których odbywają się regularnie zebrania religijne w domach prywatnych [1948]; ibidem, 
k. 198, Wykaz miejscowości woj. olsztyńskiego, w których odbywają się regularne zebrania religijne w domach 
prywatnych [1948].

17 APO, 391/302, k. 40–42, Wykaz członków stowarzyszenia religijnego „Świadkowie Jehowy” zam. na 
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W powiecie lidzbarskim informowano natomiast o 62 Świadkach Jehowy, 
z których większość mieszkała w Klebowie, Runowie i w gminie dobromiejskiej. 
Z wyjątkiem jednej osoby z akcji „Wisła” i jednej rodziny „repatriowanej”, pozostali 
to osiedleńcy, najstarszy z wyznawców miał 75 lat. Wśród nich znajdowało się je-
dynie trzech „zainteresowanych”, resztę stanowili bracia i siostry, na czele z kierow-
nikiem (sługą, według nomenklatury używanej przez członków wyznania) grupy 
Kazimierzem Manajem18. Wierni z tego zboru po części znali się ze wspólnej dzia-
łalności religijnej w poprzednim miejscu zamieszkania w powiecie chełmskim na 
Lubelszczyźnie, zapewne razem zdecydowali się na wyjazd w Olsztyńskie. Jedna 
osoba przyłączyła się do wyznania w 1942 roku dwie – w 1944 roku, pozostałe zaś 
w latach 1945–1947, kolejne pojawiły się już w 1948 roku. Przeważali wśród nich 
rolnicy, ale zanotowano też kilku rzemieślników i gospodynie domowe19.

Inaczej należy scharakteryzować liczącą 58 wyznawców społeczność Świad-
ków Jehowy w powiecie braniewskim. Z wyjątkiem jednej sześcioosobowej rodziny 
wszyscy byli Ukraińcami. Co więcej, wielu z nich przystąpiło do ruchu już w latach 
dwudziestych XX wieku, tylko pojedyncze osoby – w 1944 i 1945 roku. Wydaje się, 
że przesiedlono na ten teren grupę już wcześniej zadeklarowanych wyznawców, 
czym można wytłumaczy brak wśród nich sympatyków. Najstarszy z wyznawców 
miał 72 lata. Niemal wszyscy byli rolnikami lub robotnikami rolnymi, aż 25 nosiło 
tytuł pioniera. Od 1948 roku na ich czele stał Jarosław Demkowicz20.

Inne mniejsze skupiska także odznaczały się pewną odmiennością. Przykłado-
wo, w Liksajnach (pow. ostródzki) dziewięcioosobową grupę tworzyli Ukraińcy (dwie 
rodziny), dwójka z nich przystąpiła do wyznania w 1941 roku, pozostali – w 1947 
roku, wszyscy zajmowali się rolnictwem21. Dwie rodziny Świadków mieszkające 
w Pietrzwałdzie (pow. ostródzki) to także Ukraińcy, sługą grupy w tej miejscowości 
był Władysław Demianiuk22. Resztę wyznawców z powiatu ostródzkiego stanowili 
osiedleńcy, a przewodził im mieszkający w Mostkowie Wiktor Fidura23. Dominowali 

terenie pow. suskiego [1948]. – Jan Pawłowski, ur. w 1907 r., określany jako „repatriant”, członek wyznania od 
1945 r., aresztowany w 1950 r., B. Łukaszewicz, Represjonowani na Warmii i Mazurach 1945–1956. Materiały bio-
graficzne, Olsztyn 2013, ss. 356–357.

18 Urodzony w 1920 r., członek wyznania od 1944 r., przesiedleniec, rolnik, aresztowany w 1950 r., B. Łu-
kaszewicz, op. cit., ss. 307–308.

19 APO, 391/302, k. 34, Wykaz członków stowarzyszenia religijnego „Świadków Jehowy” w powiecie Li-
dzbark Warmiński [1948].

20 APO, 391/302, k. 61–63, Wykaz członków stowarzyszenia religijnego „Świadków Jehowy” w powiecie 
Braniewo [1948]. – Jarosław Demkowicz, ur. w 1921 r., członek wyznania od 1942 r., skazany w 1948 r. w zawiesze-
niu za uchylanie się od służby wojskowej, aresztowany w 1950 r., B. Łukaszewicz, op. cit., ss. 119–120.

21 APO, 391/302, k. 19, Lista członków stowarzyszenia religijnego „Świadków Jehowy” na terenie gminy 
Dąbrowa [1948].

22 Urodzony w 1925 r., członek wyznania od 1944 r., robotnik.
23 Urodzony w 1924 r., 1945–1946 pracownik urzędu bezpieczeństwa, wydalony ze służby, członek wyzna-

nia od 1946 r., pracował jako pomocnik krawiecki, aresztowany w 1950 r., B. Łukaszewicz, op. cit., ss. 134–135.
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wśród nich rolnicy i robotnicy rolni24. We wsi Pupki (pow. olsztyński) w 1948 roku 
grupa składała się z siedmiu osób – przesiedleńców, kierowanych przez Bonifacego 
Fidurę25. W tym samym roku na terenie powiatu morąskiego zarejestrowano sześciu 
Świadków Jehowy: wszyscy to przesiedleńcy w wieku 24–43 lata, z zawodu rzemieślni-
cy, rolnicy i robotnicy. Znalazła się w tym gronie jedna pionierka – Stanisława Mikołaj-
czuk – która wstąpiła do wyznania w 1944 roku, pozostali przyłączyli się w 1947 roku26.

Inne zbory także miały ciekawą historię, np. wyznawcy skupieni wokół au-
tochtona Georga (Jerzego) Litwina27 w Piszu. Pod koniec 1946 roku nawiązał on 
kontakt z władzami wyznania w Łodzi, skąd otrzymał zaświadczenie upoważniają-
ce go do prowadzenia działalności misyjnej. Początkowo zbór składał się wyłącznie 
z członków rodziny Litwina, potem dołączyli doń wyznawcy rozproszeni po oko-
licy, zaczęli zgłaszać się także wierni z Mrągowa, Giżycka oraz z powiatu ełckiego. 
Ostatecznie kierownictwo grupy, z powodu wzrastającej liczby Świadków polskie-
go pochodzenia i nieznajomości ich języka przez Georga Litwina, objął Roman 
Szczyglewski28, a Litwin został jego zastępcą.

W Sołdanach (pow. węgorzewski) mieszkała wdowa Marta Merchel (ur. 1906) 
wraz z trójką dzieci. Należała do wyznania już od 1928 roku, traktowano ją jako 
pioniera. Potem rodzina przeniosła się do Giżycka, gdzie stała się rdzeniem tam-
tejszej grupy autochtonicznej. Dosyć szybko nawiązano kontakty z Władysławem 
Sołtyskiem29, kierującym w tym mieście kilkuosobową grupą polskich wyznawców. 
Co więcej, do wspólnot autochtonicznej i polskiej zaczęli dołączać także Ukraińcy, 
w 1948 roku mówiono o 12 Świadkach Jehowy tej narodowości w Giżycku30.

24 APO, 391/302, k. 30, Wykaz członków stowarzyszenia religijnego „Świadkowie Jehowy” w powiecie 
ostródzkim [1948].

25 APO, 391/302, k. 26, Wykaz członków stowarzyszenia religijnego „Świadkowie Jehowy” ma terenie 
gminy Szombark [1948]. – Bonifacy Fidura, ur. w 1899 r., członek wyznania od 1927 r., przesiedleniec, rolnik, 
aresztowany w 1950 r., Polityka władz wobec Świadków Jehowy na Warmii i Mazurach, s. 286, przyp. 40; APO, 
301/304, k. 127, Życiorys Bonifacego Fidury [1949].

26 APO, 391/301, k. 22, Lista członków stowarzyszenia religijnego „Świadków Jehowy” z powiatu 
morąskiego [1948].

27 Urodzony w 1904 r. w Zagłębiu Ruhry, w 1923 r. wraz z rodziną wrócił na Mazury, członek wyznania 
od 1933 r. Otrzymał powołanie do Straży Granicznej, uznał to jednak za służbę militarną i odmówił jej podjęcia. 
W latach 1935–1937 przebywał w więzieniach w Białej Piskiej, Królewcu, Berlinie i Halle, potem na blisko dwa 
lata został osadzony w KL Lichtenburg. Zwolniono go w 1937 r., później jeszcze kilkakrotnie był zatrzymywany 
na krótkie okresy. Od 1947 r. pracował w fabryce sklejek w Piszu, aresztowany w 1950 r., APO, 301/302, k. 24, 
Starostwo Powiatowe [dalej: SP] w Piszu do Urzędu Wojewódzkiego (dalej: UW) w Olsztynie, 26 V 1948; IPN Bi, 
0090/527/1, k. 35–36, Protokół z przesłuchania Litwina Jerzego, 21 VI 1950.

28 Urodzony w 1929 r., pochodził z rodziny Świadków Jehowy, uczeń szewski, kierował grupą w swoim 
miejscu zamieszkania w Kolnie, potem obwodem 27a, zamordowany przez funkcjonariuszy urzędu bezpieczeń-
stwa w Białymstoku w lipcu 1950 r., Instytut Pamięci Narodowej, Olsztyn, S. 51/02/Zk, t. I–V, Akta śledztwa 
w sprawie zabójstw w 1950–1951 r. Józefa i Romana Szczyglewskich przez funkcjonariuszy UB w Białymstoku.

29 Urodzony w 1926 r., palacz, APO, 391/305, k. 386, Kwestionariusz osobowy S. Sołtyska [1949].
30 APO, 391/302, k. 32, SP w Węgorzewie do wojewody olsztyńskiego, 30 IV 1948; APO, 2497/29, k. 54, 

Wykaz wyznań istniejących na terenie powiatu giżyckiego, 4 X 1949; IPN Bi, 084/294, k. 66, Sprawozdanie PUBP 
w Giżycku za 20 VII–20 VIII 1948.
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Społeczność Świadków Jehowy w Mrągowie także wyróżniał mieszany skład 
narodowościowy. Ważną rolę odgrywał w niej Friedrich Otto31. Poświęcił się on 
pracy wśród autochtonów – informowano o jego częstych wyjazdach, zwłaszcza 
na północne tereny województwa32. Jednak wspólnocie przewodził Polak, Alek-
sander Bączek33, choć w skład jej kierownictwa wchodził także autochton Gerhard 
(Gerard) Gayk34. Gdy w 1949 roku zgłoszono zbór do rejestracji, wśród 15 osób 
sygnujących formularz znalazło się pięć o imionach i nazwiskach w brzemieniu 
niemieckim (lub mazurskim), zapisanych pismem neogotyckim35.

Latem 1948 roku Świadek Jehowy ze Szczytna, August Przyggoda36, wysłał list 
napisany po niemiecku (nie znał polskiego) do centrali europejskiej w Szwajcarii, ta 
zaś poinformowała o tym władze łódzkie. Z kolei polska centrala poprosiła Tadeusza 
Wincenciuka o nawiązanie kontaktu z autorem listu i o ewentualną pomoc, gdyż ten 
skarżył się również na złe warunki materialne. Jednak najpierw polecono sprawdzić, 
czy Przyggoda rzeczywiście jest Świadkiem Jehowy, co zostało potwierdzone. Postano-
wiono więc wykorzystać ten fakt i wysłano do Szczytna kaznodzieję, aby rozpoczął tam 
pracę misyjną. Niebawem w mieście działały już dwie podgrupy, a sługą zboru został 
inny Mazur – Ernst Reiczik (Rayczik)37. Przez krótki czas zbory istniały także w Tar-
gowie i w Rumach, rozwiązano je jednak po wyjeździe lub po wysiedleniu wiernych. 
Funkcję sług pełnili tam Kaczmarczyk i Szymanski, lecz oni także opuścili Polskę38.

Trudniej jest scharakteryzować wspólnotę w Woźnicach (pow. mrągowski). 
W latach czterdziestych wymieniano ją kilkakrotnie w sprawozdaniach urzędu 
bezpieczeństwa, zawsze jednak pod niemiecką nazwą Bibelforscher. Nie wiadomo 
zatem, czy chodziło o Świadków Jehowy czy o Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma 
Świętego. Grupa ta działała wśród Mazurów; pisma w języku niemieckim kolpor-
towali Niemka Maria Kossmann i dwóch Polaków39.

Ostatnią większą społeczność, o której należy wspomnieć, stanowili Świad-
kowie mieszkający w Kętrzynie i w powiecie kętrzyńskim. W kwietniu 1948 roku 

31 Urodzony w 1898 r., gdańszczanin, członek wyznania od 1926 r., pionier w Gdańsku i w Królewcu, 
aresztowany w 1934 r. i wydalony z Niemiec, potem pracownik biura Świadków Jehowy w Łodzi, aresztowany 
w 1945 r. przez NKWD, zesłany do ZSRR, zwolniony po upływie roku, mieszkał w Mrągowie i w Giżycku, praco-
wał jako pionier pełnoczasowy, aresztowany w 1950 r., B. Łukaszewicz, op. cit., ss. 347–348.

32 IPN Bi, 084/100, k. 159, Raport kierownika Sekcji V Wydziału V WUBP w Olsztynie za 1–15 XII 1947.
33 Urodzony w 1890 r., członek wyznania od 1936 r., rolnik, po osiedleniu się w Mrągowie pionier pełno-

czasowy, aresztowany w 1950 r., B. Łukaszewicz, op. cit., s. 69.
34 Urodzony w 1918 r., do 1945 r. kontroler produktów mleczarskich, od 1947 r. robotnik leśny i pracow-

nik PKP, APO, 391/304, k. 35, Życiorys G. Gayka [1949].
35 APO, 391/304, k. 37–40, Zgłoszenie zarejestrowania zboru w Mrągowie [1949].
36 Urodzony w 1892 r., pracownik browaru, aresztowany w 1950 r.
37 IPN Bi, 0090/585/1, k. 29–30, Protokół z przesłuchania podejrzanego Wincenciuk Tadeusz, 25 VI 

1950. – Ernst Reiczik, ur. w 1925 r., palacz, aresztowany w 1950 r.
38 IPN Bi, 0090/585/1, k. 14–16, Protokół z przesłuchania podejrzanego Wincenciuk Tadeusz, 25 VI 

1950. Jednak T. Wincenciuk zeznał, że do Targowa jeździł jeszcze wiosną 1950 r., ibidem, k. 29–30.
39 IPN Bi, 084/395, k. 84, Meldunek sytuacyjny PUBP w Mrągowie za 25 I–5 II 1948.
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otrzymali od Rady Głównej Wyznania Świadków Jehowy w Łodzi zgodę na zało-
żenie zboru. W skład grupy wchodzili „osadnicy i Mazurzy”40, kierował nią Euge-
niusz Kądziela41.

W 1947 roku centrala w Łodzi przystąpiła do reorganizacji struktury te-
rytorialnej. Dotychczasowy podział Polski na 14 stref (woj. olsztyńskie należało 
do strefy warszawskiej) zastąpiono podziałem na trzy obwody, te zaś składały się 
z  okręgów. Olsztyńskie znalazło się w ramach obwodu trzeciego (Wschodnie-
go), obejmującego województwa białostockie, olsztyńskie (przez pewien czas bez 
powiatów braniewskiego i pasłęckiego, które włączono do obwodu drugiego – 
Centralnego), lubelskie, rzeszowskie, kieleckie i krakowskie (podobnie jak w przy-
padku województwa olsztyńskiego niektóre z powiatów z pozostałych województw 
przyporządkowano innym okręgom)42. Natomiast województwo olsztyńskie po-
dzielono na dwa okręgi – nr 27 i 27a (ten ostatni obejmował wschodnie obszary 
województwa olsztyńskiego i zachodnie powiaty białostockiego). Każdy z okręgów 
składał się z około 10 zborów, skupiających najczęściej od kilku do kilkunastu wier-
nych (w owym czasie maksymalnie do 25). Początkowo okręg 27 nadzorowany był 
z Łodzi przez Stanisława Wasiluka, potem – jesienią 1949 roku – krótko przez Wik-
tora Schnella43.

Od połowy 1947 roku w województwie olsztyńskim kluczową rolę w ruchu 
Świadków Jehowy odgrywał Tadeusz Wincenciuk44. Po wojnie kierował grupą 
wiernych w powiecie sokołowskim. Dwukrotnie pobity przez „bandę”, stracił moż-
liwość wykonywania pracy fizycznej. W kwietniu 1947 roku, po porozumieniu się 
z  łódzką centralą, przybył do Olsztyna w celu skonsolidowania tamtejszych wy-
znawców45. Najpierw został przewodniczącym zboru (sługą grupy) w Olsztynie, 
potem zaczął nawiązywać kontakty – zazwyczaj także za pośrednictwem centrali 
w Łodzi – z innymi Świadkami osiadłymi w województwie. Uczestniczył we wszyst-
kich ważniejszych wydarzeniach w powojennym życiu omawianego ruchu, w tym 
w dużych, kilkutysięcznych zjazdach członków wyznania (konwencjach) w  Ka-
towicach (1946) i w Krakowie (1947). W październiku 1949 roku Rada Główna 

40 APO, 391/302, k. 37, Rada Główna Wyznania Świadków Jehowy do SP w Kętrzynie, 18 IV 1948; ibi-
dem, k. 36, Zarząd Zboru Świadków Jehowy w Kętrzynie do SP w Kętrzynie, 20 IV 1948; IPN Bi, 084/284, k. 16, 
Sprawozdanie PUBP w Kętrzynie za luty 1948.

41 Urodzony w 1917 r., członek wyznania od 1943 lub 1944 r., murarz, aresztowany w 1950 r., B. Łukasze-
wicz, op. cit., ss. 225–226.

42 S. Wypych, Świadkowie Jehowy, Warszawa 1966, s. 27 (maszynopis, tekst opracowany przez funkcjona-
riusza służby bezpieczeństwa).

43 IPN Bi, 0090/585/1, k. 16, Protokół z przesłuchania Tadeusza Wincenciuka w charakterze podejrzane-
go, 25 VI 1950.

44 Urodzony w 1918 r., członek wyznania od 1942 r., pracował w gospodarstwie rodziców w Nowej Wsi 
(pow. Sokołów Podlaski) i czasowo w sklepie w Warszawie, aresztowany w 1950 r., B. Łukaszewicz, op. cit., s. 516–
519.

45 Polityka władz wobec Świadków Jehowy na Warmii i Mazurach, s. 285, przyp. 32.



253Wyznanie Świadków Jehowy na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej

w Łodzi mianowała go sługą (kierownikiem) okręgu nr 27, gdzie zastąpił wspomi-
nanego Wiktora Schnella, który nie potrafił odnaleźć się w tej pracy. Niewątpliwie 
na wybór Winceniuka wpłynął fakt, że jako mieszkańcowi Olsztyna łatwiej było mu 
kierować lokalną strukturą niż przybyszom z Łodzi. Do jego obowiązków należało 
omawianie spraw wyznaniowych na zebraniach kierowników grup, odbieranie od 
nich sprawozdań, przyjmowanie dobrowolnych składek i wpływów ze sprzedaży 
literatury. Nie pobierał wynagrodzenia, gdy zaś wyjeżdżał, utrzymywali go wierni 
z terenu, a centrala zwracała mu koszty podróży46.

Niektórzy członkowie wyznania z województwa olsztyńskiego sygnalizowali 
swoją obecność władzom w Łodzi, te jednak odsyłały wiernych do Winceniuka. Po-
stępowano z ostrożnością, prosząc go o sprawdzenie podawanych faktów. Od 1948 
roku sporo osób zgłaszało się już do niego bezpośrednio. Od 1949 roku w ramach 
obwodu 27 podlegał mu Olsztyn, gdzie miejsce sługi zboru po Wincenciuku zajął 
Feliks Sidoryk47, Mrągowo oraz Mikołajki, wspólnie kierowane przez Aleksandra 
Bączka, Nidzicę, gdzie grupie przewodził Józef Łakowski, Ostródę z Bolesławą Po-
derecką48, Pietrzwałd z Konradem Czuwarą49 i Wiktorem Fidurą, którzy obsługiwa-
li także Mostkowo, Dobre Miasto z Dominikiem Bujnowskim50 oraz Szczytno. Jako 
podległych nie wymieniano grup z powiatów braniewskiego, pasłęckiego i okresowo 
także lidzbarskiego, mimo to ich kierownicy utrzymywali kontakty z  Wincenciu-
kiem, bywali na organizowanych przez niego spotkaniach. Warto dodać, że przyjeż-
dżali do niego także Świadkowie z Ełckiego. Od pewnego momentu wschodnia część 
województwa olsztyńskiego podlegała Romanowi Szczygielskiemu. W każdym razie 
rozgraniczenie terytorialne nie było wyraźne, a Wincenciuk często kontaktował się 
także z grupami z powiatów piskiego i ełckiego51.

Tadeusz Wincenciuk nie tylko tworzył i nadzorował struktury, lecz tak-
że starał się organizować specjalne kursy szkoleniowe dla kierowników zborów 
i  pionierów. Była to jego własna inicjatywa, na wzór zebrań zaobserwowanych 
w południowej Polsce. Okazało się, że centrala w Łodzi nie dysponowała planami 
takich spotkań, toteż Tadeusz Wincenciuk otrzymał wolną rękę w ich przygoto-
wywaniu. W kursach uczestniczyli kierownicy zborów z okręgów 27 i 27a. Takie 

46 IPN Bi, 0090/585/1, k. 7–8, Protokół z przesłuchania Tadeusza Wincenciuka, 21 VI 1950; IPN Bi, 
0090/585/2, k. 43, Protokół z przesłuchania Tadeusza Wincenciuka [b.d.].

47 Urodzony w 1899 r., członek wyznania od 1941 r., pracownik PKP, aresztowany w 1950 r., B. Łukasze-
wicz, op. cit., ss. 422–423.

48 Urodzona w 1925 r., pochodziła z rodziny Świadków Jehowy, na początku 1948 r. jako pionierka peł-
noczasowa została skierowana do Ostródy, działała także w okolicach Mrągowa, aresztowana w 1950 r., B. Łuka-
szewicz, op. cit., ss. 370–371.

49 Urodzony w 1896 r., członek wyznania od 1948 r., wysiedlony w akcji „Wisła”, rolnik, aresztowany 
w 1950 r., B. Łukaszewicz, op. cit., ss. 110–111.

50 Urodzony w 1908 r., członek wyznania od 1948 r., wysiedlony z Wileńszczyzny, robotnik, aresztowany 
w 1950 r., B. Łukaszewicz, op. cit., ss. 96–97.

51 IPN Bi, 0090/572/2, k. 94–95, Protokół z przesłuchania Tadeusza Wincenciuka, 20 IX 1950.
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pięciodniowe spotkanie odbyło się pierwszy raz we wrześniu 1949 roku w domu 
Wiktora Fidury w Mostkowie, gdzie jedną z izb przeznaczono wyłącznie na salę 
modlitwy. Szkolenia polegały na wyjaśnianiu tekstów biblijnych, nauce misyjnego 
działania, w tym prowadzenia rozmów z ludźmi (tzw. pokazy praktyczne). Do maja 
1950 roku urządzano je w Mostkowie regularnie co miesiąc, dodatkowo odbywały 
się także w Olsztynie i w Ostródzie52.

Innym przejawem działalności były konwencje. Każdy okręg powinien dwa 
razy w roku organizować zgromadzenia otwarte dla wszystkich współwyznawców. 
Jednak w warunkach budowania struktur i utrudnień stwarzanych przez władze 
państwowe, nie zawsze się to udawało. W zastępstwie przygotowywano lokalne 
zgromadzenia, które starano się urządzać w coraz to innych miastach, aby także 
w  ten sposób pozyskać nowych wiernych. Wiemy o trzech takich spotkaniach. 
Pierwsze odbyło się w Olsztynie, w dniach 18–20 czerwca 1948 roku. Aby roz-
strzygnąć dylemat wypływający z zasady niepoddawania kontroli władzy świeckiej 
spraw religijnych, a jednocześnie zadośćuczynić formalnościom, Świadkowie Je-
howy postanowili nie tyle prosić o zezwolenie, ile po prostu zgłosić zamiar zor-
ganizowania konwencji. Informacje o tym wydarzeniu do urzędu wojewódzkiego 
przesłano z Łodzi. Za przygotowanie zgromadzenia, któremu przewodniczył przy-
były z Łodzi Edward Kwiatosz, prezes Rady Głównej, odpowiadali Tadeusz Win-
cenciuk i Feliks Sidoryk. Pojawiło się wtedy około 150 głosicieli (podawano jednak 
różne liczby, tylu uczestników zanotował urząd bezpieczeństwa, natomiast sami 
Świadkowie mówili o około 200 osobach), którzy składali wizyty mieszkańcom 
Olsztyna (była to również forma uczenia się pracy misyjnej, wcześniej wskazó-
wek udzielał im Kwiatosz), rozdawano też ulotki zapraszające na wykłady do Sali 
Królestwa przy ulicy Sarnowskiego. Oprócz spotkań otwartych odbywały się także 
zebrania zamknięte, przeznaczone dla kadry. Przeprowadzono publiczne chrzty. 
Kierownicy grup składali sprawozdania dotyczące liczby sprzedanych i rozdanych 
Ewangelii, „Strażnic”, ulotek, odwiedzonych mieszkań, godzin pracy misyjnej, in-
formowano, z ilu miejsc ich wyrzucono, a do ilu wrócono ponownie, oraz ile razy 
nastąpiło przekazanie symbolu, czyli chrzest. Można zatem wnioskować, że władze 
administracyjne nie stwarzały trudności w zorganizowaniu i w przebiegu tej kon-
wencji53.

Następna konwencja miała miejsce w dniach 2–4 grudnia 1949 roku w Ełku. 
Chęć jej zorganizowania zgłoszono w starostwie, i ona także odbyła się bez prze-
szkód. Wynajęto w tym celu salę od Powiatowej Komendy Służby Polsce, dodat-

52 IPN Bi, 0090/492, k.n., Akt oskarżenia przeciwko Demkowiczowi Jarosławowi, 28 II 1950.
53 IPN Bi, 084/100, k. 213, Raport kierownika Sekcji V Wydziału V WUBP w Olsztynie za 1 V–1 VI 1948; 

IPN Bi, 0090/585/1, k. 12–13, Protokół z przesłuchania podejrzanego Wincenciuk Tadeusz, 22 VI 1950; ibidem, 
k. 23, Protokół z przesłuchania podejrzanego Wincenciuk Tadeusz, 11 VII 1950.
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kowo zapłacono za wypożyczenie ławek z zakładów kolejarskich i za przyłączenie 
prądu. Zgromadziło się wówczas około 120 osób, jednak większość stanowili przy-
bysze z południowej części województwa białostockiego, z miejscowości takich jak: 
Kolno, Stawiska, Grajewo, Nowogród54. Wkrótce po tym wydarzeniu, 12 grudnia 
1948 roku udało się Tadeuszowi Wincenciukowi zorganizować, z pomocą centrali 
w Łodzi, jednodniową konwencję w Szczytnie, na którą przyjechało około 150 osób. 
Odbyła się ona w sali Ligi Lotniczej, wynajął ją jeden z „miejscowych Mazurów”55.

Natomiast nie doszła do skutku konwencja w Piszu, przygotowywana na 
czerwiec 1949 roku. Zwołali ją miejscowi Świadkowie Jehowy, jednak starostwo po-
wiatowe zażądało od nich odpowiedniej zgody urzędu wojewódzkiego w Olsztynie. 
Sytuację pogorszył fakt, że do zorganizowania spotkania wyznaczono przybyszów 
z zewnątrz: Romana Szczyglewskiego z Kolna i Tadeusz Wincenciuka. Konwencja 
przewidywana na trzy dni została rozwiązana przez milicję, a jej organizatorów 
zamierzano pociągnąć do odpowiedzialności karno-administracyjnej56.

Świadkowie Jehowy korzystali z pomocy z zewnątrz, na teren województwa 
przyjeżdżali pionierzy, których jeśli tylko było to możliwe, odnotowywał urząd bez-
pieczeństwa. Do Mostkowa już w 1947 roku przybywali współwyznawcy z Gdyni 
i z Siedlec. W powiecie szczycieńskim struktury zorganizowali przede wszystkim 
dwaj przybysze z Sopotu – bracia Józef i Stefan Durajowie. Mieszkali oni u Augusta 
Przyggody i stamtąd wyruszali w objazdy po powiecie. Prowadzili także wykłady 
w wynajętej sali, na które przychodziło niekiedy po 80 osób, w większości jednak 
sympatyków. Ochrzczonych było niewielu. Natomiast do powiatu braniewskiego 
przyjeżdżali regularnie kaznodzieje z Gdańska57.

Świadkom Jehowy pracę misyjną z pewnością ułatwiało działanie w sytu-
acji powojennego rozpadu wartości, gdy dawało o sobie znać przeświadczenie, że 
ich wizja zbliżającego się końca świata zaczyna się realizować. Należy pamiętać, 
że od 1947 roku coraz częściej pojawiały się pogłoski (osiągające apogeum w cza-
sie wojny koreańskiej) o wybuchu nowego międzynarodowego konfliktu. Trafiały 
one szczególnie łatwo do umysłów ludności miejscowej, a także do części społe-
czeństwa polskiego. Wprawdzie wyobrażenie nowej wojny nie przybrało wymiaru 
apokaliptycznego, raczej wiązało się z nadzieją na poprawę ziemskiego losu, jednak 
zbiegało się ono z naukami Świadków Jehowy. Jak pisano w sprawozdaniach urzędu 

54 IPN Bi, 0090/546/d, k. 24–25, Wyciąg z przesłuchania podejrzanego Szczygielskiego Romana, 20 VII 
1950.

55 IPN Bi, 0090/585/1, k. 7–8, Protokół z przesłuchania podejrzanego Wincenciuk Tadeusz, 21 VI 1950.
56 IPN Bi, 084/93, k. 67, Sprawozdanie Sekcji V Wydziału V WUBP w Olsztynie za czerwiec 1949; IPN Bi, 

0090/585/1, k. 7–8, Protokół z przesłuchania podejrzanego Wincenciuk Tadeusz, 21 VI 1950.
57 IPN Bi, 084/100, k. 42, Raport kierownika Sekcji V Wydziału V WUBP w Olsztynie za 15 II–1 III 1947; 

ibidem, k. 223, Raport kierownika Sekcji V Wydziału V WUBP w Olsztynie za 1–30 VI 1948; IPN Bi, 0090/585/1, 
k. 29–30, Protokół z przesłuchania podejrzanego Wincenciuk Tadeusz, 25 VI 1950; APO, 391/103, k. 110, Spra-
wozdanie SP w Bartoszycach za marzec 1948; ibidem, k. 182, Sprawozdanie SP w Bartoszycach za sierpień 1948.
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bezpieczeństwa: „treść ich broszur oparta jest na alegorycznych przypowieściach 
Biblijnych” i pokrywa się z oczekiwaniem „reakcyjnych elementów” na nowy kon-
flikt, a „łatwowierna i mało uświadomiona ludność idzie na lep propagandy nowej 
wojny”58. Także w województwie olsztyńskim – choć zjawisko to występowało ma-
sowo w całym kraju – pojawiały się nastroje profetyczne, jak te wynikające z listów 
„Syna Bożego”, w których zapowiadano rychłe biblijne kataklizmy jako karę za brak 
religijności59.

Jednak na działalność Świadków Jehowy nie składało się pasmo organizacyj-
nych i misyjnych sukcesów. W tym miejscu należy wziąć pod uwagę stosunek spo-
łeczeństwa do członków tego wyznania, nastawienie do nich większych Kościołów 
(przede wszystkim katolickiego, lecz również protestanckich) oraz – w ówczesnej 
sytuacji najważniejszą – postawę władz państwowych: administracyjnych i aparatu 
bezpieczeństwa. Są to jednak kwestie słabo rozpoznane. Trzeba pamiętać, że o ile 
Świadkowie podkreślali swoją lojalność wobec władzy państwowej, pod warun-
kiem, że nie dochodziło do kolizji z ich normami religijnymi, to odrzucali jakie-
kolwiek porozumienia ekumeniczne. W statucie z 1949 roku zapisano „Wyznanie 
Świadków Jehowy (Badaczy Pisma Świętego) w Polsce nie łączy się moralnie, ide-
owo lub ekumenicznie z innymi wyznaniami lub związkami religijnymi i nie pod-
lega ich wpływom” (§ 1, art. 2). Jednak ich działalność misyjna doprowadzała do 
zderzenia z Kościołami, zwłaszcza katolickim, w czym widać zresztą kontynuację 
wypadków sprzed drugiej wojny światowej; nieraz agresywnie odnoszono się do 
księży, a używana nazwa „Babilon” oznaczała zarówno instytucję Kościoła katolic-
kiego, jak i świątynię tego wyznania60.

Sama praca misyjna nie zawsze przebiegała zgodnie z oczekiwaniami, choć 
zależała od środowisk, do których ją kierowano, oraz terenu, na którym ją prowa-
dzono. Z przechwyconego w 1948 roku przez urząd bezpieczeństwa listu Tadeusza 
Wincenciuka dowiadujemy się, że w powiecie szczycieńskim „praca idzie dobrze, 
u nas najsłabszy pionier rozpowszechni 50 broszur”. Autor listu wraz z trzema to-
warzyszącymi mu osobami także odwiedził kilka wiosek, gdzie rozdano lub sprze-
dano „13 kopii” Ewangelii, 18 broszur kolorowych i 33 powielane. Oczywiście nie 
oznaczało to zdobycia natychmiast nowych wiernych. „Po wojnie, w 1949 roku 
otrzymałem teren w województwie olsztyńskim. Poselstwo spotkało się z wielkim 
zainteresowaniem. W ciągu czterech miesięcy rozpowszechniłem czterdzieści ksią-
żek, a na Pamiątkę61 przybyło dwadzieścia osiem osób” – wspominał swoją pracę 

58 IPN Bi, 084/294, k. 27, Sprawozdanie PUBP w Giżycku za 20 III–20 IV 1948.
59 IPN Bi, 084/100, k. 65, Raport kierownika Sekcji V Wydziału V WUBP w Olsztynie za 15 IV–1 V 1947.
60 J. Miłosz, Świadkowie Jehowy w Wielkopolsce, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, 2004, nr 3, s. 51.
61 Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa, święto obchodzone 14. dnia po pierwszym nowiu po wiosennym 

zrównaniu dnia z nocą.
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Jan Wilk, działający we wschodnich powiatach województwa. Ponadto stwierdził: 
„Społeczeństwo w woj. białostockim jest w dużej mierze przychylnie nastawione 
do kleru katolickiego, a z drugiej strony na terenie działa dużo band. Natomiast 
w województwie olsztyńskim praca idzie lepiej, gdyż społeczeństwo tego woje-
wództwa składa się z przesiedleńców”62. Natomiast Jarosławowi Demkowiczowi 
z powiatu braniewskiego w ciągu dwóch lat nie udało się pozyskać ani jednego 
nowego wyznawcy. W opinii władz administracyjnych Świadkowie ze względu na 
„swoją nachalność” zrażali do siebie tamtejszą ludność. O sytuacji w powiecie wę-
gorzewskim pisano: „Na ogół sekta Świadków Jechowych63 nie ma wśród tutejszego 
społeczeństwa zbyt wielu możliwości rozwoju, gdyż element znajdujący się na na-
szym terenie składa się głównie z katolików, którzy pod żadnym względem nie chcą 
przejść na inną wiarę”64. W dokumentach niejednokrotnie spotykamy zarejestro-
wane przejawy niechęci lub wrogości wobec Świadków. Przykładowo: uważano ich 
za „kacerzy”, stąd przełożenie na „kocią wiarę”, lub wydawano na ich widok swojski 
okrzyk „apsik”. Z drugiej strony nieznajomość zwyczajów Świadków sprawiła, że 
lokalna społeczność dość szybko podchwyciła swój ulubiony temat: „Ludność ka-
tolicka uważa »Świadków Jehowy« za »półżydów« i wmawia im świętowanie sobo-
ty”, duchowni katoliccy zaś „wyszydzają sektę”. O przejawach niechęci donoszono 
z powiatu ostródzkiego, a z powiatu piskiego informowano: „są nienawidzeni przez 
pozostałą ludność i gdy się jest jechowym to b. mało prowadzi z drugimi kontakt”65.

Przeciwko Świadkom Jehowy ostro występowali przy różnych okazjach du-
chowni katoliccy, choć i w tym przypadku brakuje szerszej wiedzy odnośnie do 
tych działań, musimy opierać się na pojedynczych, obserwowanych z zewnątrz 
przykładach. Warto jednak podkreślić, że obraz wzajemnej niechęci czy wręcz wro-
gości jest niezmiernie trudny do uchwycenia źródłowo, na zachowania takie skła-
dały się niezdefiniowane pisemnie przekonania, drobne utarczki słowne. Jednak 
władzom państwowym zależało raczej na wygaszaniu dodatkowych, niepotrzeb-
nych spięć wyznaniowych, stąd takie przejawy awersji skrupulatnie rejestrowano. 

62 IPN Bi, 084/100, k. 223, Raport kierownika Sekcji V Wydziału V WUBP w Olsztynie za 1–30 VI 1948; 
IPN Bi, S. 51/02/Zk, t. II, k. 294, Protokół z przesłuchania podejrzanego Bronisława Wilka, 16 VIII 1950; Jan Wilk 
– Nowogród, w: Hiobowie XX wieku. Wspomnienia Świadków Jehowy (Badaczy Pisma Świętego), oprac. K. Biliński, 
Wrocław 1998, s. 148. Autor wspomnień ochrzczony został w 1929 r., w czerwcu 1941 r. za odmowę udziału w bu-
dowie umocnień obronnych aresztowany i przeznaczony do wywiezienia w głąb ZSRR, przeszkodził temu wybuch 
wojny, aresztowany w 1950 r.

63 Na poziomie urzędów powiatowych nazwę wyznania niemal zawsze pisano z błędem ortograficznym, 
bardzo często w sprawozdaniach i raportach używano potocznych (do dzisiaj zresztą używanych) nazw „jechowi” 
i „jechowici”.

64 IPN Bi, 0090/492, k.n., Protokół z przesłuchania podejrzanego Demkowicza Jarosława, 22 i 23 VI 1950; 
APO, 391/161, k. 12, Sprawozdanie SP w Braniewie za czerwiec 1948; IPN Bi, 084/440, k. 130, Sprawozdanie 
miesięczne PUBP w Węgorzewie za 25 V–25 VI 1948.

65 Polityka władz wobec Świadków Jehowy na Warmii i Mazurach, s. 281; APO, 391/302, k. 11–13, SP 
w Suszu do UW w Olsztynie, 4 III 1948; APO, 391/303, k. 181, Wykaz Świadków Jehowy [Pietrzwałd], 1948; IPN 
Bi, 084/178, k. 57, Sprawozdanie PUBP w Piszu za 25 X–25 XI 1948.
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I tak już w 1947 roku zanotowano, że „Ks. dr Teodor Bensch wydał oświadcze-
nie, przed działalnością Sekt, w którym to zwraca się do wiernych, aby ci nie brali 
udziału w nabożeństwach czy też uroczystościach innych wyznań, a tym samym 
nie przechodzili na ich wiarę, widząc tam tylko korzyści materialne a nie duchowe. 
Ostrzeżenie to zostało odczytane z ambon”. Natomiast na zorganizowanym w paź-
dzierniku tego samego roku w Olsztynie dniu Prasy Katolickiej: „mówiono wtedy 
o  różnych sektach jak »Światkowie [!] Jehowy«, którzy mają za zadanie rozbijać 
jedność katolicką przez rozpowszechnianie swoich bluźnierczych pism i przeciąga-
nie katolików na swoją stronę. Katolicy nie powinni takich wpuszczać do domów 
i z nimi nie wchodzić w rozmowy, by wiedzieli, że tutaj dostępu nie mają”. Odno-
towywano również wystąpienia poszczególnych duchownych, np. ks. Władysława 
Dudziaka66, znanego z opublikowanych swoich wspomnień, który miał oświadczyć, 
że „na terenie Państwa Polskiego są popierane sekty, jeżeli jakiś sekciarz wejdzie do 
domu katolickiego, gdzie zostanie pobity, zwraca się z tym do MO, które się za nim 
ujmuje”, a także inne nawoływania z ambony przeciwko Świadkom67. Niechętni du-
chownym Świadkowie Jehowy oskarżali ich o składanie donosów. Uwidoczniło się 
to szczególnie, gdy w 1949 roku władze zaostrzyły swoje postępowanie wobec poja-
wiających się w terenie nowych głosicieli: „Księża często buntowali ludzi przeciwko 
nam, nie pozwalali nas słuchać. Powiadamiali milicję o naszym pobycie. Milicja 
z reguły w nocy przyjeżdżała, żeby nas legitymować albo zabierać nam dokumen-
ty, żeby następnego dnia zgłosić się na komendę”. Z drugiej strony Świadkowie, 
przy swoim antykatolickim nastawieniu, uznawali za oczywiste, że donosy składali 
duchowni tego Kościoła, nie dopuszczali, że mogli zawdzięczać je osobom prywat-
nym bądź przedstawicielom miejscowej administracji68.

Władze państwowe traktowały opisywane konflikty instrumentalnie. Gdy 
w 1948 roku w Braniewie na głowę figury Matki Boskiej nałożono koło, miejscowy 
duchowny z miejsca oskarżył o to Świadków Jehowy. Służba bezpieczeństwa ocho-
czo ujęła się za księdzem, postanowiono odszukać sprawców – od razu przyjęto 
jego zarzut za roboczą hipotezę, że czynu tego dokonali Świadkowie – jednak głów-
nie po to, aby ich potem zwerbować69. Natomiast 10 lutego 1949 roku Świadkowie 

66 W. Dudziak, Wspomnienia mrągowskiego proboszcza z lat 1945–1946, w: Z pogranicza kurpiowsko-
-mazurskiego 1945–1957, posł. B. Gołębiewski, Ostrołęka 1993; A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji 
warmińskiej w latach 1945–1992. Część 2: Słownik, Olsztyn 2007, s. 64.

67 IPN Bi, 084/100, k. 58, Raport kierownika Sekcji V Wydziału V WUBP w Olsztynie za 1–15 VI 1947; 
ibidem, k. 144–145, Raport kierownika Sekcji V Wydziału V WUBP w Olsztynie za 15–31 X 1947; IPN Bi, 084/200, 
k. 283, Raport miesięczny PUBP w Biskupcu za 25 VI–25 VII 1948.

68 Jan Wilk – Nowogród, s. 148.
69 Takich przypadków rzekomej obrony Kościoła katolickiego znajdujemy więcej, np. gdy podczas kolędy 

jedna z członkiń wyznania naubliżała i wdała się w szarpaninę z duchownym katolickim, zamierzano oskarżyć ją 
o napaść i w konsekwencji – zwerbować, IPN Bi, 084/100, k. 198, Raport kierownika Sekcji V Wydziału V WUBP 
w Olsztynie za 15–29 II 1948.



259Wyznanie Świadków Jehowy na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej

Jehowy urządzili swoje spotkanie w Targowie, ale rozpędziła je miejscowa ludność 
polską, zachęcona, jak podał urząd bezpieczeństwa, przez katolickiego proboszcza 
z Dźwierzut. Sprawa nabrała rozgłosu po interwencji Rady Głównej z Łodzi i zgło-
szeniu tego faktu prokuraturze przez członków zboru ze Szczytna. Postanowiono 
ukarać winnych. Tym razem nie padły zwyczajowe pytania o legalność zebrania 
Świadków, a całą kwestię uznano za „prześladowanie wyznawców Świadków Je-
chowy” przez Kościół katolicki70. Należy jednak zauważyć, że przeciwko nim nie 
występowali wyłącznie księża katoliccy. Czynili to także duchowni luterańscy, po-
nieważ wśród wiernych ich Kościoła Świadkowie także zdobywali zwolenników. 
W 1948 roku ksiądz Paweł Bakałarz z Kętrzyna doniósł na nich, podając informa-
cje, w którym mieszkaniu i u kogo odbywają się zebrania71.

Oczywiście nie brakowało również ataków Świadków Jehowy na Kościół ka-
tolicki, sprzeczek z duchownymi, opowieści o ich „złodziejstwie”, wykazywania, że 
wyznawcy tej religii nie przetrwają „unicestwienia całego niegodziwego systemu”72.

Niemal od chwili przybycia na tereny województwa olsztyńskiego Świad-
kowie Jehowy, podobnie jak wyznawcy innych religii, znaleźli się pod obserwacją 
urzędu bezpieczeństwa, dość szybko zainteresowały się nimi także władze admini-
stracyjne. Zresztą co najmniej od 1947 roku administracja i urząd bezpieczeństwa 
ściśle ze sobą współpracowały, uzgadniając postępowanie zarówno wobec pojedyn-
czych osób, jak i całych zborów73.

Jak już wspominano, urząd bezpieczeństwa po raz pierwszy zauważył Świad-
ków w Olsztynie w listopadzie 1946 roku. W raporcie Wydziału V Wojewódzkiego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie, zajmującego się m.in. sprawami 
wyznań, czytamy, że przy ul. Sarnowskiego nr 6 zbierają się przeważnie młodzi 
mężczyźni i przebywają tam do późnej nocy. Słusznie przypuszczano, że jest to 
„kaplica Świadków Jehowy”. Przez tydzień ją obserwowano, po czym ustalono, że 
zebrania odbywają się co drugi dzień, a przychodzą na nie także kobiety. Jednak nic 
podejrzanego nie stwierdzono74. Wpisywało się to w rozpoczętą akcję rozpoznawa-
nia działających w województwie wyznań mniejszościowych i szybkiego oceniania 
zagrożeń, jakie niosły one dla „demokracji ludowej”. Oczywiście nieprzygotowa-

70 IPN Bi, 084/93, k. 35, Sprawozdanie Sekcji V Wydziału V WUBP w Olsztynie za marzec 1949.
71 APO, 444/Wydział do spraw Wyznań/24, k. 31, Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej 

w Kętrzynie do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie, 18 V 1948; warto zauważyć, że w tym 
samym sprawozdaniu ujęto także donos na ks. Bakałarza za to, że „głosi modlitwy” po niemiecku i prowadzi 
„gromadkarstwo” w domach prywatnych.

72 Polityka władz wobec Świadków Jehowy na Warmii i Mazurach, s. 281; IPN Bi, 084/100, k. 198, Raport 
kierownika Sekcji V Wydziału V WUBP w Olsztynie za 15–29 II 1948.

73 IPN Bi, 084/100, k. 246–247, Raport kierownika Sekcji V Wydziału V WUBP w Olsztynie za 1–31 VIII 
1948; APO, 391/304, k. 28, 62, 122, 156, 181, UW w Olsztynie do WUBP w Olsztynie [1949].

74 IPN Bi, 084/100, k. 48, Raport kierownika Sekcji V Wydziału V WUBP w Olsztynie za 1–31 X 1947; 
ibidem, k. 47, Raport kierownika Sekcji V Wydziału V WUBP w Olsztynie za 1–15 XI 1947.
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nym do takich czynności pracownikom urzędu bezpieczeństwa początkowo każde 
z wyznań, z wyjątkiem Kościoła katolickiego, wydawało się „sektą”. Na przełomie 
lat 1946 i 1947 Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa powoli zaczął rozróżniać Ko-
ścioły Ewangelicko-Augsburski i metodystyczny – pozostałe dopiero mniej więcej 
po roku. Wśród funkcjonariuszy w powiatach wyglądało to jeszcze gorzej, zwłasz-
cza tam, gdzie protestantów różnych wyznań nie mieszkało wielu – uważano ich za 
członków „sekt protestanckich”75. Z początku nic nie wiedziano także o Świadkach 
Jehowy. Ich wydawnictwa, które udało się zdobyć, przesyłano do Ministerstwa Bez-
pieczeństwa Publicznego, aby tam oceniono stopień zagrożenia przekazywanych 
przez nie treści. Niemniej, już w Olsztynie zwrócono uwagę na fragmenty głoszące 
upadek w przyszłości obecnych systemów władzy, idee te odnoszono naturalnie 
do bieżącej sytuacji politycznej76. Potem ustalono, że „sekta Świadków Jehowy ma 
swoje źródło w Łodzi przy ulicy Rzgowskiej Nr 24, skąd zostają przysłani osobnicy 
(przeważnie kobiety), którzy roznoszą ulotki i broszury”. Z dokumentów wynika, że 
do województwa olsztyńskiego delegowano Jadwigę i Eugeniusza Kądzielów, padło 
wtedy także nazwisko Tadeusza Wincenciuka, jeszcze jako sługi zboru w powie-
cie Sokołów Podlaski, natomiast literaturę, głównie pismo „Strażnica”, dostarczano 
pocztą77.

W pierwszym kwartale 1947 roku, po zidentyfikowaniu osób kierujących 
grupą Świadków w powiecie olsztyńskim (wymieniono Tadeusza Winceniuka, jako 
jego zastępcę i sekretarza – Stefana Wincenciuka z Pupek, oraz Feliksa Sidoryka 
z Olsztyna pełniącego funkcje skarbnika), od razu dodano, że całe to środowisko 
jest pod nadzorem „celem rozpracowania”78. Od tej pory w raportach urzędu bez-
pieczeństwa pojawiało się coraz więcej informacji o Świadkach. Jednak początkowo 
interesowano się nimi głównie w kontekście ich oddziaływania na ludność rodzimą 
oraz możliwych powiązań z ośrodkami w Stanach Zjednoczonych i Europie Za-
chodniej. Dopiero na drugim miejscu stawiano „destrukcyjny” wpływ na lokalną 
społeczność. Na tym polu aktywność lokalnych władz była zbieżna z zadaniami, 
jakie przed administracją wojewódzką postawiło Ministerstwo Administracji Pu-
blicznej w porozumieniu z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego. I tak, po-
stępując zgodnie z tymi zaleceniami, w marcu 1947 roku urząd wojewódzki wydał 
zarówno starostom, jak powiatowym urzędom bezpieczeństwa polecenie: „Nad-
chodzą wiadomości, że kościoły ewangelickie (Kościół Ewang. Augsb., Polski Kośc. 
Ewang. Chrz. Baptystów, Kościół Metodystów, Kościół Ch. Wiary Ewang., Świad-

75 Należy jednak pamiętać, że nasz odbiór tego pojęcia również się zmienia, zob. T. Paleczny, Sekty. W po-
szukiwaniu utraconego raju, Kraków 1998, s. 167.

76 IPN Bi, 084/100, k. 20–21, Raport kierownika Sekcji V Wydziału V WUBP w Olsztynie za 1–15 XI 
1946.

77 IPN Bi, 084/100, k. 25, Raport kierownika Sekcji V Wydziału V WUBP w Olsztynie za 15–30 XI 1946.
78 IPN Bi, 084/100, k. 48, Raport kierownika Sekcji V Wydziału V WUBP w Olsztynie za 1–15 IV 1947.



261Wyznanie Świadków Jehowy na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej

kowie Jehowy) utrzymują kontakt z odpowiednikami tych kościołów za granicą 
i czerpią stamtąd fundusze. W związku z tym polecam zwrócenie bacznej uwagi na 
te kościoły i wzięcie ich pod stałą, lecz dyskretną obserwację, szczególnie odnośnie 
źródeł, z których czerpią fundusze na swą akcję. Specjalną uwagę należy zwrócić 
na działalność Świadków Jehowy (Badaczy Pisma Świętego), a kolporterów niele-
galnych ulotek, redagowanych często w języku niemieckim wyłapywać”79. W lipcu 
1948 roku za najistotniejsze zadanie Sekcji V Wydziału V Wojewódzkiego Urzę-
du Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie uznano obserwację zachodnich misji 
charytatywnych oraz „sekt religijnych inspirowanych z Zachodu”, szczególnie tych 
mających powiązania ze Stanami Zjednoczonymi. Przyjęto, że najważniejszą z nich 
jest grupa Świadków Jehowy. W sprawozdaniach wydziału regularnie już pojawiała 
się rubryka zatytułowana „Świadkowie Jehowy”. Wtedy też władze bezpieczeństwa 
dokonały, po swojemu, wykładni poglądów tego wyznania: „Następnym punktem 
zainteresowania Sekcji V-tej Wydz. V-go na terenie naszego woj. są różne Sekty 
religijne inspirowane i powiązane ściśle z centralami ich władz w USA, które to 
w poważnym stopniu finansują i pomagają materialnie istniejącym Sektom w Pol-
sce na terenie naszego województwa. Najbardziej aktywnie działa sekta »Świad-
ków Jechowy«, swe ideje rozpowszechniają bodajże na terenie całego województwa 
w sposób dość uporczywy. Ich doktryny, które rozpowszechniają, są wobec obecnej 
rzeczywistości ustroju Demokracji Ludowej dość szkodliwe, gdyż nie uznają i nie 
rozumieją form rządzenia, gdyż wszystkim kieruje siła wyższa, wg ich twierdzenia, 
Bóg. Ponadto bardziej zaawansowani w wykonywaniu swych czynności dla sekty, 
chodzą po poszczególnych mieszkaniach, mają możliwości penetracji wśród lud-
ności, a następnie kontaktują się ze swymi opiekunami z USA, dla których to mogą 
wykonywać ich polecenia”80.

Bezpośrednie kontakty z Ameryką potwierdzono szybko: „Agent dowiedział 
się, że sekta Świadków Jechowy jest popierana przez U.S.A., że jest to zgodne z praw-
dą świadczy o tym, że Kucharski (członek Sekty) otrzymał paczkę z Ameryki, po-
mimo że nie ma tam żadnej rodziny”81. Podobne informacje napływały z powiatów. 
Korzystając z zalewu informacji, zdobywanych przez agenturę starającą się wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom swoich mocodawców (raczej nikt nie miał oporu przed 
składaniem donosów na członków wyznania), funkcjonariusze wręcz bezmyślnie 
wpisywali do raportów własne podejrzenia, nawet bez podjęcia próby poparcia ich 
dowodami. I tak, choć Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kętrzynie 
już w 1947 roku twierdził, że wobec miejscowych Świadków istnieje „podejrzenie” 

79 APO, 449/531, k. 4, Wojewoda olsztyński do starostów powiatowych, WUBP i Wojewódzkiej Komen-
dy Milicji Obywatelskiej, 22 III 1947.

80 IPN Bi, 084/23, k. 38, Raport sprawozdawczy nr 3 Sekcji V Wydziału I WUBP Olsztyn za 1–30 VI 1948.
81 IPN Bi, 084/100, k. 162, Raport kierownika Sekcji V Wydziału V WUBP w Olsztynie za 15–31 XII 1947.
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o współpracę z zagranicznym wywiadem (podobnie uważano w Giżycku), jednak 
dopiero po dwóch latach postanowiono ich „rozpracować” i pozyskać agenturę82. 
Co prawda w 1947 roku bezpośrednie oskarżenie o działalność szpiegowską jeszcze 
nie padło (twierdzono nawet, że „ze strony Świadków Jehowy, którymi się zaintere-
sowaliśmy nie notujemy żadnych wrogich wystąpień” bądź „nie przejawiają wrogiej 
propagandy przeciw Rządowi i Demokracji”), ale już zaistniały przesłanki do po-
stawienia takiego zarzutu w przyszłości. Natomiast na początku 1948 roku z Olsz-
tyna zwrócono się o wskazówki do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego: „Na 
terenie powiatu Mrągowo przejawiają swą działalność sekty religijne jak Mormony, 
Bibelforsze, Adwentysty, Świadkowie Jechowi. Ludzie przybywający w w/w sektach 
nie chcą przyjmować obywatelstwa polskiego z powodu nacisku sekty, które dają 
nastawienie, aby obywatelstw nie przyjmowali. W związku z przejawiającą się akcją 
sekt religijnych na poszczególnych powiatach proszę o nastawienie, co należy uczy-
nić, aby temu zapobiec”. Dostrzegamy tu Świadków w roli rozsadnika nastrojów 
wrogich porządkowi, którzy oddziałują negatywnie, ale jedynie w odniesieniu do 
akcji weryfikacyjnej, ograniczonej do środowiska ludności miejscowej83.

Świadków Jehowy, mylnie ze względu na ich restoracjonizm, łączono z prote-
stanckimi misjami charytatywnymi, działającymi w województwie od końca 1946 
roku i posądzanymi przez urzędy bezpieczeństwa o wyrafinowaną działalność wy-
wiadowczą. Początkowo misje witano przyjaźnie z uwagi na istotną rolę, jaką od-
grywały w organizowaniu doraźnej pomocy lekarskiej i udzielaniu materialnego 
wsparcia najuboższym, jednak od połowy 1947 roku administracja zaczęła podpo-
rządkowywać się ocenom władz bezpieczeństwa. Warto dodać, że kontakty z misja-
mi niektórych osób zakończyły się ich aresztowaniami w 1950 roku, inne z tego z tego 
powodu pozostawały w kręgu podejrzeń do roku 195684. Automatyczne zaliczenie 
Świadków Jehowy do grup korzystających z tego rodzaju pomocy, zaowocowało więc 
nowymi posądzeniami i obserwacją przez funkcjonariuszy urzędu bezpieczeństwa85.

82 INP Bi, 084/4, k. 14, Sprawozdanie WUBP w Olsztynie za styczeń 1948; IPN Bi, 084/283, k. 161, Spra-
wozdanie PUBP w Kętrzynie za listopad 1947; IPN Bi, 084/303, k. 89, Stan agenturalno-operacyjny pracy PUBP 
w Kętrzynie, 1 VIII 1949. – Choć w wielu raportach zaznaczano jedynie „prawdopodobieństwo” współpracy z Za-
chodem, duże nagromadzenie takich informacji niemal przekształcało stan ten w rzeczywistość: „Stowarzyszenie 
to jest finansowane prawdopodobnie za dolary amerykańskie, gdyż jak słychać głosy w terenie za zwerbowanie 
jednego członka do stowarzyszenia płaci im 5 dolarów”, APO, 444/18/692, k.n., SP w Olsztynie do UW w Olszty-
nie, 26 I 1950 (pismo także do wiadomości PUBP w Olsztynie).

83 IPN Bi, 084/100, k. 158, Raport kierownika Sekcji V Wydziału V WUBP w Olsztynie za 1–15 III 1947; 
IPN Bi, 084/22, k. 87, Meldunek sytuacyjny nr 44 Wydziału I Sekcji I WUBP w Olsztynie za 10 I–10 II 1948; IPN 
Bi, 084/367/1, k. 149, Raport dekadowy Referatu II po linii Sekcji III PUBP w Giżycku za 18–28 I 1948.

84 Zob. S. Dalhgren, Szwedzka Kościelna Pomoc Mazurom (KPM), Kyrkliga Masurienhjälpen, w: Misja 
– Muzyka – Mazury. Księga pamiątkowa z okazji 60. urodzin Biskupa Kościoła Janusza Jaguckiego, Bielsko-Biała 
2007, ss. 107–115; G. Jasiński, „Grupa autochtonów o profaszystowskim nastawieniu zostanie pozbawiona kierow-
niczego czynnika...”. Okoliczności aresztowania księdza Jerzego Sachsa, Emila Leyka i Waltera Późnego, Komunikaty 
Mazursko-Warmińskie (dalej: KMW), 2010, nr 4, ss. 435–491.

85 IPN Bi, 084/284, k. 16, Sprawozdanie PUBP w Kętrzynie za luty 1948.
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Szczególną uwagę zwrócono na Świadków Jehowy mieszkających na tere-
nach przygranicznych, uważano bowiem, że rozpowszechniają tam „akcje pacyfi-
kacyjne”, wśród osadników wojskowych. Dowód na to stanowić miało pozyskanie 
kilku wyznawców w Żelaznej Górze (pow. braniewski), dzięki którym „zdobyli tuż 
przy granicy wygodną bazę wypadową dla ewentualnego przerzutu szpiegów na 
teren ZSRR”86.

 Oczywiście próbowano werbować wśród Świadków Jehowy tajnych współ-
pracowników, lecz z niewielkimi sukcesami. W 1947 roku informowano Warszawę, 
że „Agenturę jest tu trudno zdobyć, ponieważ są strasznie sfanatyzowani, niemniej 
poczyniliśmy kroki, ażeby można było z pośród nich mieć informatorów”. Wska-
zano jednak szereg osób, które może udałoby się do tego nakłonić. Opisywane 
działania prowadzono bez przerwy, przykładowo: „W sprawie Fidury, który jest ty-
powany jako kandydat do werbunku nie możemy was informować, dlatego, że tut. 
Urząd czeka na odpowiedź w sprawie jakiegoś haczyka z jego miejsca poprzednie-
go zam.”87 W Olsztynie liczono, wiedząc, że wśród wyznawców są członkowie PPR 
i PPS (o czym pracownicy urzędu bezpieczeństwa zaczerpnęli informacji u źródła, 
czyli w Komitecie Powiatowym PPR), na wykazanie się któregoś z nich odpowied-
nią świadomością polityczną, aby „stworzyć agenturę”88.

Ponieważ Świadkowie Jehowy rekrutowali się głównie ze środowisk robot-
niczych, chłopskich, ewentualnie z niższego personelu biurowego (raczej z kręgów 
niezaangażowanych politycznie i o niższym wykształceniu), władze wręcz alergicz-
nie reagowały na wiadomości o pozyskaniu przez nich nawet pojedynczych zwo-
lenników w innych grupach społecznych. Dlatego pojawienie się wśród Świadków 
nauczycieli, a tym bardziej wojskowych (nie podano, jakich stopni) powodowa-
ło lawinę informacji i zamiar aktywnego przeciwdziałania. Dotyczyło to przede 
wszystkim powiatu braniewskiego, gdzie mieszkało kilka nauczycielek tego wyzna-
nia przybyłych z Wileńszczyzny. W związku z tym (był to już rok 1948) stwierdza-
no, że „Całkowita likwidacja organiczna sekt na tutejszym terenie jest możliwą do 
przeprowadzenia z biegiem czasu, jednak ze względu na zainteresowanie inteligen-
cji, walka z sekciarstwem nabiera nowych form i wymaga odpowiednich metod”89.

Wielonarodowa wspólnota Świadków Jehowy musiała w swoich działaniach 
posługiwać się drukami w różnych językach. Rada Główna w Łodzi podchodzi-
ła do tego problemu z pewną rozwagą, zapewne z uwagi na niemieckie pochodze-

86 APO, 391/161, k. 12, Sprawozdanie SP w Braniewie za czerwiec 1948; APO, 391/103, k. 110, Spra-
wozdanie SP w Bartoszycach za marzec 1948; ibidem, k. 182, Sprawozdanie SP w Bartoszycach za sierpień 1948.

87 IPN Bi, 084/100, k. 158, Raport kierownika Sekcji V Wydziału V WUBP w Olsztynie za 1–15 XII 1947; 
IPN Bi, 084/451/1, k. 206, Raport Referatu V Sekcji V PUBP w Olsztynie za 20 VIII–20 IX 1948.

88 IPN Bi, 084/100, k. 162, Raport kierownika Sekcji V Wydziału V WUBP w Olsztynie za 15–31 XII 
1947.

89 APO, 391/161, k. 12, Sprawozdanie SP w Braniewie za czerwiec 1948.
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nie niektórych własnych członków, w tym nadzorcy kraju – Wilhelma Scheidera90. 
Przykładowo, dowiadujemy się, że już w 1947 roku jeden z autochtonów z Mrągowa 
(nazwiska nie podano) nawiązał kontakt z centralą w Łodzi i prosił o dostarczenie 
mu literatury w języku niemieckim. Jednak prośby tej nie spełniono, wysłano tyl-
ko polskie wydawnictwa. W tym samym roku urząd bezpieczeństwa meldował, że 
dwie członkinie Świadków Jehowy krążą po gminie Ryn „głosząc kazania”, rozdają 
wydawnictwa w językach polskim i niemieckim oraz w tych językach rozmawiają 
z mieszkańcami, przez co „szerzą one wrogą propagandę pomiędzy ludnością”. Ta-
deusz Wincenciuk twierdził, że Łódź wręcz zabroniła mu rozpowszechniania w wo-
jewództwie druków niemieckojęzycznych91. Wyszło jednak na jaw, że prawie nikt ze 
Świadków Jehowy pochodzenia miejscowego nie władał językiem polskim, a jeśli 
nawet go znał, to na poziomie nienadającym się do prowadzenia w nim działalności 
misyjnej. Dotyczyło to także Friedricha Otto (którego w 1947 r. urząd wojewódzki – 
na razie – tylko pouczył, aby nie używał niemieckiego), rodzin Merchlów, Litwinów 
czy Augusta Przyggody. Natomiast w Piszu podczas organizowania konwencji okaza-
ło się, że przygotowane materiały są po części nieprzydatne, gdyż niektórzy głosiciele 
mówili bardzo słabo po polsku. Informacje o rozpowszechnianych przez Świadków 
drukach w języku niemieckim napływały jeszcze kilkakrotnie z powiatów giżyckie-
go, węgorzewskiego, mrągowskiego, olsztyńskiego. Dodajmy, że u Polaka Aleksandra 
Bączka w Mrągowie, gdzie żyła grupa mieszana językowo, na porządku dziennym 
były „modły po niemiecku”. Po pojawieniu się Ukraińców trudno się było dziwić, że 
gdy w 1949 roku Martcie Merchel z Giżycka skonfiskowano aż 240 egzemplarzy wy-
dawnictw, oprócz polskich i niemieckich znalazły się wśród nich także ukraińskie92.

Od 1948 roku zaczął narastać także problem druków polskojęzycznych, roz-
powszechnianych przez Świadków. Część wydawnictw rzeczywiście ukazała się bez 
zezwolenia cenzury. Wiemy, że Świadkowie posługiwali się publikacjami jeszcze 
sprzed 1939 roku, czym sprowadzali na siebie kłopoty, gdy władze trafiały w tek-
stach na fragmenty dotyczące braku wolności religijnej w ZSRR93.

90 Urodzony w 1898 r., zmarł w 1971 r., z zawodu nauczyciel, od 1928 r. sprawował funkcję nadzorcy 
kraju, po 1945 r. także zastępcy prezesa Rady Głównej, w latach 1939–1945 więzień obozów koncentracyjnych, 
m.in. Stutthofu, aresztowany w 1950 r., skazany na karę dożywotniego więzienia, zwolniony w 1956 r., ponownie 
więziony w latach 1960–1964.

91 IPN Bi, 084/367/1, k. 149, Raport dekadowy Sekcji I Wydziału I PUBP w Giżycku za 17–27 XI 1947; 
IPN Bi, 0090/585/1, k. 29–30, Protokół z przesłuchania podejrzanego Wincenciuk Tadeusz, 25 VII 1950.

92 IPN Bi, 0090/546/d, k. 26, Protokół z przesłuchania podejrzanego Szczygielskiego Romana, 27 VIII 1950; 
IPN Bi, 0090/527/1, k. 35–36, Protokół z przesłuchania podejrzanego Litwina Jerzego, 21 VI 1950; IPN Bi, 084/440, 
k. 130, Sprawozdanie miesięczne PUBP w Węgorzewie za 25 V–25 VI 1948; IPN Bi, 084/440, k. 171, Sprawozdanie 
miesięczne PUBP w Węgorzewie za 25 X–25 XI 1948; IPN Bi, 084/195, k. 371, Sprawozdanie PUBP w Węgorzewie za 
20 VI–20 VII 1949; APO, 391/397, k. 198, Wykaz miejscowości woj. olsztyńskiego w których odbywają się regularnie 
zebrania religii w domach prywatnych [1948]; IPN Bi, 084/294, k. 174, Raport PUBP w Giżycku za 28 I–8 II 1948; 
IPN Bi, 084/415/1, k. 146, Raport z pracy Referatu V Sekcji V PUBP w Olsztynie za 7–22 II 1948; IPN Bi, 084/100, k. 
246–247, Raport kierownika Sekcji V Wydziału V WUBP w Olsztynie za 1–31 VIII 1948.

93 IPN Bi, 0090/585/2, k. 43, Protokół z przesłuchania podejrzanego Tadeusza Wincenciuka, 11 X 1950.
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Jednak sprawy nie zawsze układały źle. Napotykamy informacje, że próbo-
wano dojść jakoś do porozumienia: „Broszury skonfiskowane Świadkom Jehowy 
zostały im czasowo zwrócone. Ref. Społ.-Pol. [Starostwa Powiatowego w Barto-
szycach] doszedł do porozumienia z zarządem, przez co będzie mógł kontrolować 
wszelkie broszury w formie przyjaznej, a nie urzędowej”. Milicjantów, funkcjo-
nariuszy bezpieczeństwa i urzędników w konsternację wprawiały kilkusetegzem-
plarzowe zbiory wydawnictw, ewidentnie przeznaczonych do rozpowszechniania 
w terenie, nazywali je nawet „bibliotekami”. Jednak od połowy 1948 i w 1949 roku 
z założenia konfiskowano wszelkie publikacje, a dopiero potem, często po inter-
wencji Rady Głównej, zwracano te, które miały debit94.

W województwie olsztyńskim do pierwszego poważniejszego przesilenia 
w  stosunkach Świadków Jehowy z władzami administracyjnymi doszło już pod 
koniec 1947 roku, gdy Tadeusz Wincenciuk odmówił sporządzenia wykazu wy-
znawców, czego zażądał urząd wojewódzki. Wincenciuk przekonywał, że osoby 
formalnie zapisane do Kościołów przestają zabiegać o zbawienie, dodał, że samo ta-
kie zgłoszenie deprawuje ich i zwalnia od starań o zapewnienie sobie tej łaski. Mo-
tywacji takiej z pewnością nie można podważyć, występowała bowiem już znacznie 
wcześniej w innych grupach wyznaniowych95, jednak w tym przypadku chodziło 
raczej o niechęć do ujawniania danych, wynikającą zarówno z pamięci o repre-
sjach, jakie spadły na Świadków w czasie drugiej wojny światowej, jak i z narasta-
jącej wokół nich atmosfery podejrzeń ze strony państwa96. Wojewoda zareagował 
na tę odpowiedź wydaniem polecenia starostom, aby to oni – w terminie do 1 maja 
1948 roku – ustalili liczbę członków wyznania i przygotowali imienne listy wier-
nych. Wykonanie tego zadania nie obyło się bez trudności, gdyż Świadkowie na-
dal nie zgadzali się na sporządzenie rejestrów, choć ostatecznie idąc na ustępstwa, 
dostarczyli listy z kilku powiatów. W innych, jak w powiecie kętrzyńskim, gdzie 
obecność grupy zgłoszono w kwietniu 1948 roku, a więc w trakcie realizowania 
polecenia wojewody, stanowczo odmówiono spisania nazwisk wyznawców. Należy 
pamiętać, że choć zbory cieszyły się pewną autonomią, to najważniejsze sprawy 
uzgadniano zawsze z zarządem w Łodzi, interweniował on w przypadku represji 
spadających na Świadków albo też rozwiązywał z władzami kwestie sporne. Z za-
chowanych dokumentów widać wyraźnie, że wiele pism, choć sygnowanych przez 
przewodniczących zborów, redagowano według odgórnych schematów; dotyczyło 
to także stosowanej argumentacji. Odmienne zachowania odnośnie do przekazania 

94 APO, 392/38, k. 1, Sprawozdanie SP w Bartoszycach za I kwartał 1948; Polityka władz wobec Świadków 
Jehowy na Warmii i Mazurach, s. 283; IPN Bi, 084/440, k. 130, Sprawozdanie miesięczne PUBP w Węgorzewie za 
25 V–25 VI 1948; Jan Wilk – Nowogród, s. 148.

95 G. Jasiński, U źródeł gromadkarstwa. O grupie „świętych” na Mazurach, KMW, 1996, nr 3, s. 372.
96 Wydarzenia te omówiono także w: Polityka władz wobec Świadków Jehowy na Warmii i Mazurach, ss. 

280–283; APO, 391/302, k. 6–7, Tadeusz Wincenciuk do UW w Olsztynie, 18 XII 1947.
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danych zapewne wiązały się charakterem relacji lokalnych gmin z Radą Główną; 
tam, gdzie wzajemne kontakty były częste i bezpośrednie (T. Wincenciuk), odpo-
wiadano odmownie – być może także nakładały się na to osobiste doświadczenia 
kierujących zborami. W innych przypadkach Świadkowie Jehowy godzili się na 
udzielanie informacji.

Dostarczenie tylko części danych nie rozwiązało sprawy. Niezależnie od dzia-
łań prowadzonych przez wojewódzki i powiatowe urzędy bezpieczeństwa, zmie-
rzających do zidentyfikowania i „opracowania” wszelkich grup wyznaniowych, 
w marcu 1948 roku takie samo zadanie Ministerstwa Ziem Odzyskanych zleciło 
urzędom wojewódzkim. Miały one, bez rozgłosu, zebrać odpowiednie informacje, 
scharakteryzować kierujących wyznaniami oraz ustalić „rzeczywiste” źródła finan-
sowania97.

Urząd wojewódzki, a zwłaszcza starostowie (podobnie jak urzędy bezpieczeń-
stwa) nie orientowali się zupełnie w dogmatach wyznania. Z jednaj strony w Świad-
kach Jehowy widzieli jedną z „sekt”, na którą należało zwrócić uwagę ze względu na 
jej zagraniczne powiązania, działalność wśród niepolskich grup narodowych w ich 
ojczystych językach, a także niechęć w poddaniu się szczegółowej kontroli. Jednak 
coraz częściej do administracji (tutaj analogia do pracy służby bezpieczeństwa) do-
chodziły wyrwane z kontekstu, nie całkiem zrozumiałe zasady, na jakich opiera 
się wyznanie. Jeszcze w styczniu 1948 roku, gdy wojewoda olsztyński odpowiadał 
na pytanie o Świadków Jehowy, zadane mu przez Departament Administracji Pu-
blicznej Ministerstwa Ziem Odzyskanych, wiedział o nich tyle, że „Stowarzyszenie 
Świadków Jehowy postawiło sobie jako główny cel uwielbianie imienia Boga Je-
howy i zwiastowanie jego rozporządzeń zawartych w piśmie Św. […] W praktyce 
koncentruje się propaganda tego stowarzyszenia głównie na walce z watykanem 
i  jego panowaniem nad światem. Stosunek wyznawców do wszelkich religii jest 
negatywny, gdyż rozluźniają oni więzy społeczne, podkopują karność, dyskredytują 
tradycję i starają się obalić każdy autorytet nie pochodzący od Jehowy”98. Uważał, 
że „działalność tego stowarzyszenia nie daje się zmieścić w programie prac pań-
stwowych”, występuje wpływ obcych ośrodków na jego działalność, „dowolność 
interpretacji wersetów biblijnych, wywołujących akcję opozycyjną w stosunku do 
form życia społecznego oraz stosunkowo niski poziom inteligencji przewodników 

97 Polityka władz wobec Świadków Jehowy na Warmii i Mazurach, ss. 280–281; APO, 391/305, k. 84, Kon-
rad Czuwara; ibidem, k. 85, Mieczysław Kotowski; ibidem, k. 155, Aleksander Bączek.

98 Inne informacje o Świadkach czerpano zapewne ze źródeł katolickich. I tak w dokumentach urzędu 
wojewódzkiego znajdujemy broszurę wydaną przez drukarnię „Rycerza Niepokalanej”, Prawda o Badaczach Pis-
ma Św. i Świadkach Jehowy, ukazującą ich w sposób skrajnie negatywny: „Sekta ta zawiera w sobie błędy prawie 
wszystkich herezji, jakie dotąd zna historia Kościoła, w ujęciu wielce dogmatycznym”. Tekst ten uzupełniono cy-
tatami z listów czytelników „Rycerza”, w których pisano o przepędzaniu „sekciarzy”, ośmieszaniu ich, niszczeniu 
pism, APO, 391/302, k. 70–72.
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sekty i ich nieodpowiedzialność”. Jego zdaniem należałoby więc Świadków poddać 
nie tylko szczegółowej obserwacji, lecz także ograniczyć im swobodę publiczne-
go działania. Tam, gdzie mają swoje domy modlitwy, można wiernym zezwolić na 
odbywanie zebrań, lecz tylko w ściśle określonym czasie, w celu ułatwienia kontro-
li. Wojewoda podkreślił również, że urząd bezpieczeństwa publicznego, proszony 
o konsultacje w tej kwestii, „wyraził się w zadaniu, że państwo w/w sektę toleruje”99.

Postawa wrogości ze strony władz i niechęć do poddania się ich zarządze-
niom ze strony Świadków doprowadziła w 1948 roku do otwartego konfliktu. W za-
sadzie jego początek (choć w panującej atmosferze nieufności i podejrzeń można 
tu raczej mówić o katalizatorze, który przyśpieszył tę konfrontację) dało pismo 
starosty suskiego Mieczysława Czerwińskiego100 z marca 1948 roku do wojewody 
olsztyńskiego Wiktora Jaśkiewicza101. Otóż starosta sam zainteresował się Świadka-
mi Jehowy i udał się do gminy Klimy na rozmowę z Janem Pawłowskim, przewod-
niczącym tamtejszego zboru, a zarazem – o czym już wspominano – sekretarzem 
gminy. Pawłowski, cieszący się wśród współwyznawców dużym autorytetem, nie 
udzielił, według opinii starosty, wyczerpujących wyjaśnień na temat swojego wy-
znania. Co więcej, urzędnik uznał go za „mistycznego fanatyka, albo sprytnego 
gracza, chowającego na razie swe atuty na wypadek ataku bezpośredniego”. Nie-
mniej przekazane przez starostę Czerwińskiego wypowiedzi Pawłowskiego: „To, co 
nie jest sprzeczne z wolą Boga i zgodne z pismem Św., jest dobre” bądź „Należę do 
związku pracowników samorządowych, bo muszę”, oceniano jako „pokrętne i bała-
mutne”. Tymczasem starosta dalej drążył temat i dlatego udał się do Kisielic, gdzie 
także mieszkało kilka rodzin Świadków Jehowy. Tam dowiedział się o Wiesławie 
Albińskim102, który w czasie ćwiczeń rezerwy wojskowej odmówił przyjęcia broni. 
Powyższa informacja tak wstrząsnęła urzędnikiem, że „fakt odmowy przyjęcia ka-
rabinu zakomunikowałem ob. Szefowi PUBP i prosiłem, aby spowodował sprowa-
dzenia młodzieńca dla przesłuchania i pozwolił mi z nim porozmawiać”. Nastąpiło 
to 4 marca 1948 roku. Albiński bez oporu, jako o rzeczy oczywistej, opowiedział 
o podziale wiernych na różne grupy: zainteresowanych, pionierów, pionierów peł-
noczasowych. Podobnie jak wcześniej uczynił to Jan Pawłowski, przedstawił za-
sady wiary, zaznaczając, że jeszcze nie jest jeszcze „wszystkiego świadomy”, uczy 
się cały czas. Starosta podjął dyskusję, której próbki zacytował w przygotowanym 

99 AAN, 196/516u, k. 24–26, Wojewoda olsztyński do MZO, 10 I 1948. To samo: APO, 391/302, k. 8–10 
(data: 10 I zmieniona na: 16 I). – Cały tekst przedrukowany w Polityka władz wobec Świadków Jehowy na Warmii 
i Mazurach, ss. 285–288.

100 R. Syrwid, Starostowie Warmii i Mazur w latach 1945–1950. Szkice biograficzne, Olsztyn-Białystok-
-Warszawa 2018, ss. 115 –120.

101 Ibidem, s. 25, p. 49.
102 Urodzony w 1924 r., żołnierz AK, piekarz, członek wyznania od 1946 r., aresztowany w 1950 r.; APO, 

301/302, k. 41, Wykaz członków stowarzyszenia religijnego Świadkowie Jehowy zam. na terenie powiatu Suskiego 
[1948]; IPN Bi, 084/105, k. 69, Sprawozdanie z pracy Wydziału V WUBP w Olsztynie za sierpień 1950.
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przez siebie piśmie: „Powiedział, że […] »karabin służy do zabijania«. Na mój argu-
ment, że przecież i nóż może służyć do zabijania, a przecież go używa, wykręcił się, 
że nie jest jeszcze uświadomiony […]. Gdy mu starałem się dowieść, że wojny są 
opisane w piśmie Św. i że Bóg pomagał Izraelitom tak jak i nam pomógł zwyciężyć 
antychrysta Hitlera, powiedział, że to szatan kusi świat, bo Bóg oddał go w pano-
wanie szatana na 1.000 lat, a po tym nastąpi wojna, gdzie się wszyscy, którzy nie 
są Świadkami Jehowy wzajemnie się wymordują”. Następnie Albiński opowiedział 
o  zasadach niespożywania alkoholu, używania tytoniu, ograniczenia rozrywek. 
Starosta wprawdzie z uznaniem przyjął fragment wypowiedzi: „Stosunek do Rz-
plitej wyjaśnił wdzięcznością za wolność, jaką im udzielono w zakresie religijnym”, 
ale inny urywek, oparty na biblijnym „nie będziecie sędziami braci swoich”, odebrał 
jako całkowitą negację sądownictwa i zakaz udzielania pomocy organom ściga-
nia. Na dodatek: „Czapek przed sztandarami nie należy zdejmować, bo część tylko 
Bogu oddać należy. Tak samo nie wolno zawieszać portretów mężów stanu i godeł”. 
W rozmowie, którą starosta określił jako „długą”, Albiński niewątpliwie wykazał 
szczerość, nawet poskarżył się staroście na szykany, jakie spotykają Świadków: „ob-
rzucają przezwiskami i obelgami oraz że walą w okna i drzwi”, jednak „wyraźnie 
winnych nie wskazał w myśl w/w zasad religijnych”. Po zakończonej dyskusji „ob. 
Szef [Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa] wytłumaczył mu konieczność podpo-
rządkowania się przepisom obowiązującym i go zwolnił”.

Z usłyszanych wypowiedzi starosta Czerwiński wyciągnął konkretne wnio-
ski. Uznał, że: sprawcą całej sytuacji jest Jan Pawłowski, który „fanatyzuje współwy-
znawców do bliżej nieokreślonego celu”; abnegacja wykazywana przez Świadków 
Jehowy jest szkodliwa dla „aktywizacji społeczeństwa w roku bieżącym”; przypa-
dek odmowy przyjęcia broni może wywołać „demoralizację wśród młodzieży”; an-
tagonizmy religijne mogą zaś wnieść jeszcze jeden negatywny element do sytuacji 
panującej w powiecie, gdzie pojawia się dostatecznie dużo konfliktów wywoływa-
nych „dzielnicowością/miejscem pochodzenia osiedleńców”. Dalsze zarzuty miały 
podłoże ideologiczne: „uprawianie agitacji religijnej w prywatnych mieszkaniach 
przez »pionierów« może być płaszczykiem innej agitacji i szeptanej propagandy”, 
a na koniec starosta oświadczył: „Niemożność stwierdzenia źródeł materialnych na 
prowadzenie agitacji nasuwa przypuszczenie korzystania z pomocy zagranicznych 
protektorów, co nie może być sprawą obojętną”103.

Pismo starosty suskiego nieprzypadkowo omówiliśmy tak dokładnie, na 
jego bowiem podstawie wojewoda olsztyński zwrócił się do Departamentu Ad-
ministracji Publicznej Ministerstwa Ziem Odzyskanych w sprawie ustalenia zasad 
postępowania wobec Świadków Jehowy już w całym województwie. Przykład do-

103 APO, 391/302, k. 11–13, SP w Suszu do UW w Olsztynie, 4 III 1948.
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tyczący w zasadzie dwóch osób wojewoda rozciągnął na wszystkich zwolenników 
tego wyznania, co więcej, in extenso, ale jako tekst własny, przepisał opinie sta-
rosty. Od siebie dodał, że zlecił sporządzenie rejestru wyznawców, ponieważ „za-
mierzam przeprowadzić akcję mającą na celu wciągnięcie »Świadków Jehowy« do 
spraw społecznych”. Zapytywał natomiast, jak powinien postąpić, „gdy oni nie będą 
chcieli się ugiąć”104. W uzupełnieniu nadmienił, nie bez słuszności, że zwolnienie 
przez urząd wojewódzki Świadków z obowiązku dostarczenia rejestru wyznawców 
dałoby im przywileje, jakich nie mają inne wyznania. W tej samej części wypo-
wiedzi ponownie dostrzegamy wyraz nieustannej podejrzliwość wobec Świadków: 
„Fakt nie ujawniana swoich członków uniemożliwia wszelką kontrolę ich działal-
ności i stanowi znakomity płaszczyk dla wszelkich innych akcji”105.

Jednak na tym sprawa się nie skończyła. Teraz wojewoda zwrócił się do Jana 
Pawłowskiego, którego traktował jako „zwierzchnika” Wiesława Albińskiego, z żą-
daniem doprecyzowania zasad wyznania i wytłumaczenia, dlaczego Świadkowie 
odmawiają sporządzenia i ujawnienia listy współwyznawców. Odpowiedź jeszcze 
pogorszyła sytuację. Pawłowski bowiem oprócz ogólnego odniesienia do konsty-
tucji marcowej z 1921 roku powołał się na wywiedzioną z Biblii opinię, że pierwsi 
chrześcijanie, idąc za Chrystusem, nie prowadzili żadnych rejestrów („Prawdziwie 
wierzący to ci, którzy uwierzyli, że poza Jehową nie ma zbawienia, Izajasz: 43: 10–
12; Chrześcijanie to ci, którzy po prostu idą za Chrystusem i go naśladują, Mat. 16: 
24–25, Łuk. 14: 27; Ci uczniowie, którzy opuszczali Chrystusa nie skreśli się z reje-
strów, Jan, 6: 60”). Dzielił wiernych na „prawdziwych chrześcijan” i „nominalnych” 
– „chrześcijanie zapisani do list członkowskich różnych sekt religijnych i denomi-
nacyj postępowaniem swoim nie uwielbiają imienia Bożego, natomiast doprowa-
dzają do strasznych zawieruch wojennych, będących klęską i kataklizmem. […] 
Serca pełne wiary z odnośnym postępowaniem naśladowców Chrystusowych po-
wodują, że oni są zapisani w księgach żywota Boga Wszechmogącego. Więc praw-
dziwy chrześcijanin ma wybór albo być zapisanym tu na ziemi w jakimkolwiek 
religijnym rejestrze członkostwa albo też w księgach żywota Boga Wszechmogące-
go, Św. Paweł do Fil. 4:3, Apok. 17:8”. I dalej: „Założenie zaś religijnego spisu człon-
kostwa byłoby po prostu oszukiwaniem ludzi wierzących, kierującym ich uwagę na 
zapisanie się na członka w rejestrze religijnym zamiast na ubieganie się o zapisanie 
w księgach żywota Jehowy, Boga Wszechmogącego. Takiego oszustwa nie mogą 
dopuścić się Świadkowie Jehowy (czyli Badacze Pisma Świętego)”. Niewątpliwie 
wypowiedź ta jest spójna z zasadami wiary przedstawianymi przez Świadków Je-
howy, odwołuje się do wspólnoty prawdziwie wierzących i do zamiaru odrzucenia 

104 AAN, 196/516u, k. 30–31, Wojewoda olsztyński do MZO, 19 III 1949.
105 AAN, 196/516u, k. 35, Wojewoda olsztyński do MZO, 9 IV 1948.
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wszelkich innych zewnętrznych przejawów funkcjonowania Kościołów, poza uję-
tymi w Biblii, ale – podkreślmy – tylko tych, które wyznanie samo zaakceptowało. 
Odnajdujemy tu również ważny element doświadczeń, jakie spadły na Świadków 
Jehowy, dające im moralnie ugruntowane prawo do trzymania się stałych przeko-
nań: „Gdy faszyzm katolicki [!] ich tysiącami zgilotynował w Berlinie i w Wiedniu 
na skutek odnośnych wyroków sądów wojennych […] za nie popieranie krwawego 
i tyrańskiego ich systemu, […] lub też gdy system ten ich mordował we wszystkich 
obozach koncentracyjnych, w których Świadkowie Jehowy czyli Badacze Pisma 
Świętego ze swoimi fioletowymi trójkątami byli jedyną klasą ludzi mądrych, rzetel-
nych i kulturalnych wywołujących podziw […] wszystkich innych wartościowych 
więźniów wszystkich narodów”106.

Odpowiedzią władz stały się ponowne rozpoznania w środowisku Świad-
ków i ocena ich przywódców. Niemal wszystkim wystawiono negatywne opinie. 
O Konradzie Czuwarze i Wiktorze Fidurze z Pietrzwałdu napisano, że są „źle 
ustosunkowani do rzeczywistości obecnej, nie cieszą się dobrą opinią wśród lud-
ności”. Kaznodzieja z powiatu lidzbarskiego to „małoznaczny sekciarz, z niższym 
wykształceniem, jak dotąd lojalny” i „spryciarz, krzykacz, intrygant, zacięty wróg 
kleru, w stos. do ustroju pozornie lojalny”, o Aleksandrze Bączku z Mrągowa poin-
formowano zaś, że „jest wrogo nastawiony do obecnego Rządu Demokratycznego. 
Niestosuje się do zarządzeń władz, jest wrogiem klasy pracującej”. Względnie dobrą 
ocenę uzyskali jedynie przywódcy grupy w Kętrzynie. O Eugeniuszu Kądzieli na-
pisano: „Spokojny, moralnie bez zastrzeżeń. Do obecnego ustroju ustosunkowany 
biernie”, a o Józefie Wyszkowskim, skarbniku: „Członek PPR, moralnie bez zarzutu. 
Pozytywnie nastawiony do ustroju demokracji. W życiu społecznym udziału nie 
bierze”107.

Następnym krokiem było wydanie zakazu działalności tym zborom, które 
nie dostarczyły spisu wyznawców. Powołano się na artykuł 16 prawa o stowarzy-
szeniach z 29 października 1932 roku. Posunięcie to dotyczyło skupisk z Olszty-
na, Kętrzyna, Pisza oraz z powiatów iławskiego i lidzbarskiego. Rozporządzenie 
wojewody wydane zostało 21 czerwca 1948 roku, ale jak pamiętamy, w dniach 
18–20 czerwca 1948 roku odbywała się w Olsztynie konwencja Świadków. Zbież-
ność czasowa nie była oczywiście przypadkowa, kwestię zamierzano rozwiązać już 
po wyjeździe licznej grupy wiernych przybyłych z całej Polski, aby nie nadawać 

106 APO, 391/302, k. 46–50, Oświadczenie Jana Pawłowskiego, 6 VII 1948.
107 APO, 391/303, k. 181, Wykaz Świadków Jehowy w Pietrzwałdzie, 1948; ibidem, k. 140, Powiat Lidz-

bark Warmiński. Wyznanie Świadkowie Jehowy. Pełny imienny wykaz duchowieństwa ew. kaznodzieji lub kie-
rowników placówek duszpasterskich, 1948; ibidem, k. 66, Powiat Mrągowo. Wyznanie Świadkowie Jehowy. Pełny 
imienny wykaz duchowieństwa ew. kaznodzieji lub kierowników placówek duszpasterskich, 1948; ibidem, k. 92, 
Powiat Kętrzyn. Wyznanie Świadkowie Jehowy. Pełny imienny wykaz duchowieństwa ew. kaznodzieji lub kie-
rowników placówek duszpasterskich, 1948.
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sprawie dużego rozgłosu. Decyzja uderzyła szczególnie w środowisko olsztyńskie, 
ponieważ zbiegała się z zapieczętowaniem Sali Królestwa, które nastąpiło na sku-
tek pisma z 30 czerwca 1948 roku. Ministerstwo Ziem Odzyskanych zaaprobowało 
orzeczenie wojewody, odwołując się do wcześniejszej argumentacji, że dotychcza-
sowa działalności Świadków Jehowy opóźnia „repolonizację”108.

Sytuację tę planował wykorzystać także urząd bezpieczeństwa, który jedno-
cześnie przyznał się, o czym nie znajdujemy żadnej wzmianki w aktach administra-
cji cywilnej, do współudziału w całym procesie decyzyjnym wobec Świadków: „Na 
terenie pow. Iława, za naszym pośrednictwem zostali Świadkowie Jehowy zawie-
szeni przez Starostę Powiatowego, za nie dokonanie rejestracji. Gdyby złożyli listę 
członków, należy sprawdzić przez PUBP czy są prawdziwe i wykorzystać do działań 
operacyjnych i pozyskania agentury”109. Zresztą zadania, jakie postawił przed sobą 
urząd bezpieczeństwa, były szersze. W porozumieniu z Wydziałem Społeczno-Po-
litycznym Urzędu Wojewódzkiego chciał ustalić wszystkich Świadków mieszkają-
cych w województwie, a wydelegowany funkcjonariusz miał zlustrować dokumenty 
w urzędzie wojewódzkim „celem ich operatywnego wykorzystania”. Zamierzano 
rozpoznać kontakty, szczególnie z Gdańskiem, przejrzeć akta wszystkich sądów, 
począwszy od grodzkich, aby znaleźć podstawę do ewentualnych oskarżeń. Wy-
kazywano zainteresowanie sprawą uchylania się Świadków od służby wojskowej 
i ich stosunkiem do organizacji Służba Polsce, a także powiązaniami z zagrani-
cą i z misjami zagranicznymi. Urząd bezpieczeństwa chciał się zorientować, czy 
Świadkowie Jehowy są zatrudniani „na poszczególnych obiektach przemysłowych 
i administracji państwowej”, a wreszcie – znaleźć „kompromitujące materiały” na 
wytypowane osoby, aby je zwerbować. Należało również ustalić z Naczelnikiem 
Biura Kontroli Prasy i Widowisk zasady postępowania w kwestii wydawnictw nie-
mających debitu i skoordynować te działania z pracą milicji. Inne zadania urzędu 
szły jeszcze dalej: wysłano karty wywiadowcze odnoszące się do siedmiu najak-
tywniejszych Świadków do miejsc ich urodzenia i wcześniejszego zamieszkania – 
karty te zaopatrzono w rubrykę na informacje z życiorysu także sprzed 1945 roku; 
zamierzano kontrolować przesyłki i listy adresowane do tych osób lub przez nie 
wysyłane. Rzeczywiście, chociaż nie znamy pełnego zakresu powyższych dzia-
łań, ze sprawozdań Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wynika, 
że czynności te dotknęły przede wszystkim Tadeusza Wincenciuka, obu Fidurów 
– Bonifacego i Wiktora – oraz przedstawicieli środowisk w Piszu i w Kętrzynie. 
Można wnioskować, że starano się przechwytywać listy z województwa kierowane 

108 IPN Bi, 084/100, k. 232, Raport kierownika Sekcji V Wydziału V WUBP w Olsztynie za 1–31 VII 1948; 
APO, 391/302, k. 24, Starosta piski do UW w Olsztynie, 26 V 1948; ibidem, k. 35, Starosta kętrzyński do UW 
w Olsztynie, 3 V 1948; ibidem, k. 59, Starosta suski do UW w Olsztynie, 24 IX 1948.

109 IPN Bi, 084/100, k. 232, Raport kierownika Sekcji V Wydziału V WUBP w Olsztynie za 1–31 VII 1948.
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na adres Rady Głównej w Łodzi. Odpowiednie informacje w sprawie „wykrycia 
wrogiej roboty na tym odcinku” wysłano do Referatów V Powiatowych Urzędów 
Bezpieczeństwa w całym województwie. Urząd w Węgorzewie, na przykład, po-
śpieszył z wyjaśnieniem, że problem nie jest dla niego nowy, już wcześniej uzgodnił 
bowiem z Milicją Obywatelską, że ta „wyłapuje z terenu wszelkie broszury i agita-
torów”110. Natomiast kwestie niedostarczonych spisów wyznawców postanowiono 
rozwiązać całkiem prosto – funkcjonariusze urzędu bezpieczeństwa wraz z milicją 
mieli wkroczyć na spotkanie wiernych w Klimach, aby „przejąć personalia wszyst-
kich członków”, przesłuchać i „wyciągnąć konsekwencje”.

Świadkowie Jehowy nie zbyli sprawy zawieszenia działalności milczeniem. 
Z jednej strony interweniowała – jak pokazała przyszłość, bezskutecznie – Rada 
Główna w Łodzi, mówiono nawet, czego nie udało się potwierdzić źródłowo, że jej 
przedstawiciele wybierali się osobiście na rozmowy do Ministerstwa Ziem Odzy-
skanych111. Do władz odwoływali się także, ewidentnie w porozumieniu z Łodzią, 
Tadeusz Wincenciuk (złożył pismo z podpisami 63 współwyznawców) i Jan Paw-
łowski. W protestach posługiwano się argumentacją podobną do przedstawionej 
wcześniej przez Jana Pawłowskiego. Powoływano się dodatkowo na książkę Henry-
ka Świątkowskiego, Wyznania religijne w Polsce: ze szczególnym uwzględnieniem ich 
stanu prawnego. Cz. 1: Wyznania i związki religijne, Warszawa 1937 s. 218–219 – 
zapewne powojenna pozycja autora, ministra sprawiedliwości w latach 1945–1956, 
miała zwiększyć wagę przytoczonego uzasadnienia112.

W grudniu 1948 roku zniecierpliwiony Tadeusz Wincenciuk udał się na roz-
mowę do Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego, w jej trakcie 
z jego ust padły podobno pogróżki pod adresem urzędników – tak przynajmniej 
twierdzono. Oczywiście nie zmieniło to w niczym sytuacji. Na początku 1949 roku 
wojewoda olsztyński (wtedy był już nim Mieczysław Moczar), zgodnie z stanem 
faktycznym, ale niewątpliwie także ze sporą dozą złośliwości w związku z kolejnym 
protestem Rady Głównej, stwierdził, że „w odpowiedzi na przytaczane motywy za-
znaczam, że władze administracyjne nie mają obowiązku rozpatrywania względów 
metafizycznych, podawanych w pismach Świadków Jehowy”113.

110 IPN Bi, 084/440, k. 130, Sprawozdanie miesięczne PUBP w Węgorzewie za 25 V–25 VI 1948; IPN Bi, 
084/100, k. 232, Raport kierownika Sekcji V Wydziału V WUBP w Olsztynie za 1–31 VII 1948.

111 IPN Bi, 084/100, k. 232, Raport kierownika Sekcji V Wydziału V WUBP w Olsztynie za 1–31 VII 1948.
112 AAN, 196/516u, k. 36–37, Rada Główna Wyznania Świadków Jehowy do wojewody olsztyńskiego, 25 V 

1948; APO, 391/32, k. 53–54, Jan Pawłowski w imieniu zboru Świadków Jehowy w Klimach do UW w Olsztynie, 
28 VIII 1948; AAN, 196/516u, k. 38–39, Tadeusz Wincenciuk do UW w Olsztynie, 26 V 1948; APO, 301/302, 
k. 145, Rada Główna Wyznania Świadków Jehowy do prezydenta miasta Olsztyna, 3 IX 1948.

113 AAN, 196/516u, k. 55, Wojewoda olsztyński do Rady Głównej Zrzeszenia Świadków Jehowy, 15 I 1949; 
Polityka władz wobec Świadków Jehowy na Warmii i Mazurach, s. 283, przyp. 19. Natomiast w piśmie z Łodzi po-
dano nieprawdziwą wiadomość o zamknięciu i zapieczętowaniu „wszystkich domów modlitwy”. Poza Olsztynem 
ich nie było, jedynie w domu Fidury w Mostkowie wydzielono na ten cel osobną dużą izbę, gdzie indziej spotkania 
odbywały się także w prywatnych domach i mieszkaniach. Zapewne chodziło tutaj o wydanie przez wojewodę 
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Sprawie ponownego udostępnienia sali przy ul. Sarnowskiego nie pomogła 
również wizyta wiosną 1949 roku Stefana Behunicka, amerykańskiego misjonarza 
polskiego pochodzenia, reprezentującego łódzką centralę. Urząd wojewódzki ode-
słał go do Ministerstwa Administracji Publicznej. Natomiast udało mu się wywal-
czyć częściowy zwrot skonfiskowanych wydawnictw114.

Wcześniej rozprawiono się z Janem Pawłowskim. Otóż dowiadujemy się, że 
już 5 sierpnia 1948 roku zwolniono go ze stanowiska sekretarza gminy „za niewła-
ściwe odnoszenie się i faworyzowanie Świadków Jehowy”. Ponieważ szukał nowej 
pracy w okolicy, m.in. w jednej ze spółdzielni, urząd bezpieczeństwa uniemożliwił 
mu jej podjęcie, „wpływając na władze administracyjne”115.

Stan prawnego zawieszenia działalności Świadków trwał do połowy 1949 
roku. Dekret z 5 sierpnia 1949 roku o zmianie niektórych przepisów o stowarzysze-
niach116 podporządkowywał tymże przepisom także zakony, kongregacje duchowne 
oraz związki religijne prawnie nieuznawane. Stwierdzono w nim, że dotychczaso-
wy stan prawny, wyłączający spod przepisów prawa o stowarzyszeniach zrzeszenia 
mające na celu sprawowanie kultu religijnego, „stwarzał rolę do przenikania do 
tego typu zrzeszeń elementów wrogich Państwu Ludowemu i do wykorzystywania 
ich do wrogiej działalności”. Przy tej okazji przypomniano, że Świadkowie Jehowy 
znaleźli się wśród jedenastu wyznań dotychczas prawnie nieuznawanych117.

Jednak jednym z przepisów regulujących rejestrację był i taki, który ponow-
nie wywołał konflikt. Podania zrzeszeń mających osobowość prawną musiało pod-
pisać 15 osób, a tych, które takiego statusu nie mają – trzy. Należało też dołączyć 
kwestionariusze osobowe. Ale rejestracji nie dokonywano automatycznie. Stosow-
ne dokumenty w ciągu jednego dnia [!] powinny trafić do właściwego Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w celu ich zaopiniowania, natomiast osta-
teczną decyzję wydawało Ministerstwo Administracji Publicznej. Ponadto władze 
wojewódzkie zażądały ponownie od zgłaszających się do rejestracji zborów i grup 
dostarczenia imiennych wykazów wszystkich wyznawców118.
olsztyńskiego w 1948 r. zakazu spotkań domowych (traktowanych także jako „gromadkarskie”), dotyczącego 
wszystkich wyznań.

114 IPN Bi, 0090/585/1, k. 9, Protokół z przesłuchania podejrzanego Wincenciuk Tadeusz, 22 VI 1950.
115 IPN Bi, 084/100, k. 246–247, Raport kierownika Sekcji V Wydziału V WUBP w Olsztynie za 1–31 VIII 1948.
116 Dekret, będący także odpowiedzią państwa na groźbę Świętego Oficjum, zapowiadającego obłożenie klą-

twą katolików wstępujących do partii komunistycznych, skierowany był głównie przeciwko Kościołowi katolickiemu. 
Zawierał jednak elementy umożliwiające działania represyjne wobec wyznawców wszystkich wyznań; rangę dekretu 
podkreślało opublikowanie go nie tylko w Dzienniku Ustaw RP, lecz także w prasie lokalnej, zob. R. Tomkiewicz, 
Reakcja władz województwa olsztyńskiego na klątwę watykańską z 1949 roku, KMW, 2002, nr 3, ss. 407–419.

117 Pozostałe to: Zjednoczony Kościół Ewangeliczny RP, Zjednoczenie Kościołów Chrystusowych Wyzna-
nia Ewangelicznego w Polsce, Zjednoczenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego, Kościół Braci Polskich Unitarian, 
Stowarzyszenie Świeckiego Ruchu Misyjnego „Epifania”, Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, Zrzeszenie 
Religijne Christian Science, Polski Kościół Zjednoczenia Ewangelicznych Chrześcijan Dnia Siódmego, Stowarzy-
szenie Zborów Badaczy Pisma Świętego, Polski Związek Ewangeliczny.

118 APO, 391/305, k. 403–405, Ministerstwo Administracji Publicznej do wojewodów. Postępowanie przy 
rejestracji i uznawaniu zrzeszeń mających na celu wykonywanie kultu, 1 IX 1949.
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Rada Główna Świadków Jehowy zadecydowała, aby zarejestrować wyznanie 
jako stowarzyszenie ogólnopolskie, a poszczególne zbory jako oddziały. Opracowa-
no statut, który władze państwowe odrzuciły, gdyż jak zaopiniowała go służba bez-
pieczeństwa, „przedstawiał fikcyjny stan organizacji”119. Oficjalnie do 2 lipca 1950 
roku, a więc do dnia wydania oficjalnego zakazu działalności Świadkom Jehowy, 
nie zakończono sprawy zarejestrowania organizacji wyznaniowej zgłoszonej pod 
nazwą Wyznanie Świadków Jehowy (Badaczy Pisma Świętego).

Proces rejestracji poszczególnych zborów w województwie olsztyńskim roz-
począł się we wrześniu 1949 roku, gdy Rada Główna w Łodzi, opierając się na art. 
1 i 2 dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 roku oraz art. 1–4 rozporządzenia Ministra Ad-
ministracji Publicznej w sprawie wykonania powyższego dekretu, zgłosiła istnie-
nie grup w Mrągowie, Kętrzynie, Olsztynie, Ostródzie, Piszu, Klimach, Mostkowie 
i Babiaku (a przynajmniej o tylu wiemy) do Ministerstwa Administracji Publicznej. 
Jednocześnie upoważniła zarządy tych grup do podjęcia dalszych kroków rejestra-
cyjnych na szczeblu powiatu i województwa. W przypadku każdej z nich podano, 
zgodnie z przepisami, trzyosobowy skład zarządu120.

Po otrzymaniu odpowiednich informacji Wydział Społeczno-Polityczny 
Urzędu Wojewódzkiego nakazał wszystkim starostom, aby wezwali kierowników 
poszczególnych zborów starających się o rejestrację i zawiadomili ich o warunkach 
koniecznych do spełnienia tej czynności. I rzeczywiście, w dniach od 29 paździer-
nika do 3 listopada 1949 roku do Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły stosowne poda-
nia Świadków z Mrągowa, Kętrzyna, Olsztyna, Ostródy, Mostkowa, Pisza i Babiaka 
(znowu nie wiemy, czy jest to pełen wykaz), o czym administracja poinformowała 
niezwłocznie urząd bezpieczeństwa121.

W formularzach ujęto skład zarządów i na każdym dokumencie znalazły 
się – co zaznaczono ręcznym dopiskiem – „dobrowolne” podpisy 15 wyznawców. 
Warto też dodać, że na wszystkich znanych nam drukach zaznaczono: „Wyznanie 
nasze wzorem postępowania Jezusa nie prowadzi rejestru wyznawców, respektując 
wolność wyznania i sumienia”. W tym czasie w składzie zarządu zboru w Klimach 
nie było już Jana Pawłowskiego (ale nadal – jak podawano – sala modlitw mieściła 
się w jego domu)122.

Wszystkie zbory zgłosiły się do rejestracji jako oddziały stowarzyszenia, bez 
etatowych pracowników, a jako sale modlitw wskazywano mieszkania i domy pry-
watne. Dotyczyło to także Olsztyna, gdzie w miejsce wciąż zamkniętej Sali Kró-

119 S. Wypych, op. cit., s. 10.
120 APO, 391/304, k. 494, Rada Główna Wyznania Świadków Jehowy do Kazimierza Mamaja, 21 X 1949.
121 APO, 391/304, k. 9, 23, 25, UW w Olsztynie do starostów powiatowych, 22 X 1949; ibidem, k. 28, 62, 

122, 156, 181, UW do WUBP w Olsztynie [1949].
122 APO, 301/304, k. 37–40, Formularz zgłoszenia zboru w Mrągowie; ibidem, k. 69–72, Formularz zgło-

szenia zboru w Kętrzynie; ibidem, k. 97–100, Formularz zgłoszenia zboru w Olsztynie.
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lestwa spotkania odbywały się w mieszkaniu przy ulicy Waryńskiego. Ponadto 
zbory deklarowały brak nieruchomości, wyposażenia technicznego (zwłaszcza ma-
szyn drukarskich) oraz informowały, że utrzymują się z „dobrowolnych składek”. 
Wszystkie formularze wypełniono zresztą według jednakowego wzorca, użyto tych 
samych słów, niewątpliwie stosownie do wskazówek przysłanych z łódzkiej centrali.

Podczas procesu rejestracyjnego Świadkowie naturalnie prowadzili stałą 
działalność. Tadeusz Wincenciuk, o czym doniesiono do urzędu bezpieczeństwa, 
zakładał, że obsługiwany przezeń obwód 27 trzeba będzie podzielić na dwa mniej-
sze123. Jednak wszystko to działo się w warunkach trwającej od jesieni 1948 roku 
nieustannej „wojny podjazdowej” między wiernymi a władzą administracyjną.

W raportach urzędu bezpieczeństwa Świadkowie Jehowy wyrastali, także w po-
równaniu z poprzednimi doniesieniami z 1947 i z pierwszej połowy 1948 roku, na sku-
pisko siejące poważne zagrożenie i oddziałujące destrukcyjnie na lokalne wspólnoty. 
Od początku 1949 roku bodajże najbardziej zatrważające informacje płynęły z powiatu 
kętrzyńskiego. Tam Świadkowie nastawiali się na „przebywanie w terenie i propagowa-
nie wrogich racji”, głosili koniec świata, a „po każdej takiej przeprowadzonej akcji pro-
pagandowej chłopi opuszczają ręce do pracy, tracili nadzieję pobytu na tut. terenach, 
wierzyli w słabość polityki rządu. Ogólnie biorąc pod uwagę, to gdyby nie stawiane było 
kontry działalność [!] ze strony naszego Urzędu p-ko św. Jehowy, storpedowane zosta-
łyby przedsięwzięcia rządu i Partii na wsi”. Niemniej zdarzały się także lepsze, z punktu 
widzenia władz, wiadomości – bo gdy Świadkowie próbowali „organizować zebrania”, 
to natychmiast zatrzymywała ich milicja, karano ich na drodze administracyjnej i za-
bierano literaturę124. Jako przykład takich działań wymieńmy zatrzymanie 12 lutego 
1949 roku trzech osób: Antoniego Podbielskiego, mieszkańca Nowogródka, Genowefy 
Mazurek z powiatu bartoszyckiego i Emilii Demkowicz z Zakrzewa w powiecie bra-
niewskim. Za pretekst posłużyło niezgłoszenie do MO tymczasowego pobytu oraz fakt, 
że skoro Świadkowie Jehowy nie są w powiecie zarejestrowani, to automatycznie nie 
mają prawa do jakiejkolwiek działalności. Zamierzano ich ukarać na drodze karno-ad-
ministracyjnej za nieprzestrzeganie ustawy regulującej działalność wyznań religijnych, 
potem jednak zapowiedziano zgłoszenie sprawy do prokuratury. Jak ten incydent się 
zakończył – tego nie wiemy. Gdy na przełomie września i października 1949 roku do 
powiatu kętrzyńskiego przyjechał Wiktor Schnell, na krótko przeniesiony z biura w Ło-
dzi do obwodu 27, od razu go zatrzymano i przekazano w ręce Wojewódzkiego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie; jednak został zwolniony125.

123 IPN Bi, 084/93, k. 13, Sprawozdanie Sekcji V Wydziału V WUBP w Olsztynie za styczeń 1949.
124 IPN Bi, 084/100, k. 292, Raport kierownika Sekcji V Wydziału V WUBP w Olsztynie za 1–30 XI 1948; 

IPN Bi, 084/285, k. 12, Sprawozdanie PUBP w Kętrzynie za 20 I–20 II 1949.
125 IPN Bi, 084/93, k. 29, Sprawozdanie Sekcji V Wydziału V WUBP w Olsztynie za luty 1949; IPN Bi, 

084/285, k. 3, Sprawozdanie PUBP w Kętrzynie za 20 I–20 II 1949; IPN Bi, 0090/527/1, k. 24–29, Protokół z prze-
słuchania Wiktora Sznella, 8 VI 1950.
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Podobnie działał urząd bezpieczeństwa w powiecie mrągowskim. Gdy do 
Mikołajek w styczniu 1949 roku przybył z kolei Stanisław Wasilak, zawiadujący 
wtedy okręgiem 27, również i jego natychmiast zatrzymano, zwolniono zaś dopie-
ro po konsultacji z zastępcą szefa urzędu bezpieczeństwa w Olsztynie. Szczególną 
podejrzliwość wywołał fakt, że Wasilak miał przy sobie książki drukowane cyry-
licą, a wydane w USA. Ofiarą funkcjonariuszy padł wówczas także zbiór różnych 
wydawnictw religijnych (zapewne przeznaczonych do rozpowszechniania) Marii 
Karlicz w Mikołajkach126. Wydaje się, że właśnie na początku 1949 roku, co było 
pochodną polityki państwa na terenie całego kraju127, odbywały się zmasowane 
działania przeciwko wyznaniu, gdyż również w powiatach lidzbarskim i  węgo-
rzewskim przeprowadzono wśród Świadków rewizje i ujawniono „wiele niedo-
zwolonych książek”128. Warto zauważyć, że w sprawozdawczości z tego okresu 
znajdowano dla nich coraz więcej miejsca. I tak: „Obiektowi Nr X” (tak w 1949 r. 
urząd bezpieczeństwa nazwał Świadków Jehowy) w 12-stronicowym sprawozdaniu 
dotyczącym życia religijnego w województwie olsztyńskim, za styczeń 1949 roku, 
poświęcono całą stronę. Oczywiście w raportach starostów i powiatowych urzędów 
bezpieczeństwa publicznego natrafiamy na liczne informacje i donosy na temat or-
ganizowanych zebrań czy spotkań różnych grup Świadków. Trwało to, z różnym 
nasileniem, do czerwca 1950 roku. W lutym 1950 roku Starostwo Powiatowe w Kę-
trzynie dostarczyło wykaz 16 książek i broszur skonfiskowanych Świadkom. Były 
to głównie dzieła Josepha Franklina Rutherforda, kierującego wyznaniem w latach 
1917–1942, oraz druki anonimowe. Z rozpędu dołączono książkę znanego z dzia-
łalności wydawniczej katolickiego księdza Franciszka Bogdana, którą zapewne 
także znajdowała się w posiadaniu Świadków Jehowy. Wśród innych wiadomości 
z maja 1950 roku odnajdujemy i taką, że do Ornety przyjechała 18-osobowa grupa 
Świadków Jehowy, a jeden z uczestników miał aparat fotograficzny. Osobę tę za-
trzymano, przesłuchano, kliszę zaś skonfiskowano129.

Rada Główna próbowała przeciwdziałać opisywanym szykanom, wysyłała 
do powiatowych urzędów bezpieczeństwa informacje o występowaniu na ich te-
renach grup Świadków Jehowy. Przykładowo czytamy: „Na terenie wsi Jakubowo 
pow. Mrągowo zamieszkuje grono naszych wyznawców, którzy zgodnie z nakazem 
Słowa Bożego według listu ap. Pawła do Żydów 10:25 zgromadzają się do wspólnej 

126 IPN Bi, 084/93, k. 13, Sprawozdanie Sekcji V Wydziału V WUBP w Olsztynie za styczeń 1949.
127 W. Kaszewski, op. cit., s. 65–66, 97–99; R. Michalak, op. cit., s. 135–136.
128 APO, 391/108, k. 365, Sprawozdanie SP w Lidzbarku Warmińskim za styczeń 1949.
129 IPN Bi, 0090/527/1, k. 8–9, Rada Główna Wyznania Świadków Jehowy do PUBP w Mrągowie, 26 II 

1949; IPN Bi, 084/93, k. 99, Sprawozdanie Sekcji V Wydziału V WUBP w Olsztynie za wrzesień 1949; IPN Bi, 
084/285, k. 80, Sprawozdanie PUBP w Kętrzynie za 20 VIII–24 IX 1949; IPN BI, 084/195, k. 356, Sprawozdanie 
PUBP w Węgorzewie za 20 V–20 VI 1949; IPN Bi, 084/162, k. 181, Sprawozdanie PUBP w Ostródzie za 20 IX–20 
X 1949; APO, 3912/293, k. 94, SP w Kętrzynie do UW w Olsztynie, 20 II 1950; IPN Bi, 084/95, k. 50, Sprawozdanie 
z pracy Wydziału V WUPB w Olsztynie za maj 1950.
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modlitwy, korzystając z pociechy wyznaniowej”. Zebrania te odbywały się każdą 
niedzielę o trzynastej u Michała Guni, natomiast odpowiedzialny za grupę był Eu-
geniusz Kotowski z Mrągowa. Powoływano się na art. 18, 19, 27 ustawy z 11 marca 
1932 roku o zgromadzeniach, według której spotkania religijne nie wymagały zgło-
szenia. Jednak – twierdzono dalej – Świadkowie Jehowy wolą o nich zawiadomić 
urząd bezpieczeństwa, ponieważ poprzednio nachodzono ich „ze strony czynni-
ków MO, jakie w niektórych przypadkach są niedostatecznie uświadomione, co do 
zasięgu cytowanych przepisów”130.

Oczywiście suche przekazy o zatrzymaniach nie oddają całego obrazu sytu-
acji: „Ksiądz widząc ogromne zainteresowanie ludzi, nasłał na nas milicję i w nocy 
aresztowano nas i wtrącono do zimnej piwnicy pomimo 30 stopni mrozu. Po nie 
przespanej nocy przewieziono nas do powiatówki [Powiatowego Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego] na śledztwo. Przesłuchiwano nas oddzielnie. Prowokowano 
do przeciw sobie. […] Przez następne trzy dni siedzieliśmy w malutkich celach 
(2 m × 1,5 m) i bardzo niskich. Czuliśmy się i wyczerpani brakiem powietrza, ale 
i tam rozmawialiśmy z więźniami. Czwartego dnia, późnym wieczorem, zwolniono 
nas i oddano literaturę. […] Ponieważ książki były legalne, nie konfiskowano ich 
nam, ale czasem zwracano uwagę na niektóre z nich np. Dobrobyt pewny, Rząd”131.

Następnym elementem, który przyczynił się do wzrostu niechęci władz pań-
stwowych do Świadków i stanowił podstawę nowych oskarżeń, okazała się akcja 
zbierania podpisów pod apelem sztokholmskim, prowadzona od 16 kwietnia do 
18 maja 1950 roku. Z punktu widzenia państwa przedsięwzięcie to miało nie tyl-
ko wymiar międzynarodowy, służąc popieraniu politycznej inicjatywy ZSRR, lecz 
także stało się testem sprawności aparatu władzy: zarówno organów przymusu, jak 
i samej partii oraz rozmaitych jej przybudówek, zwłaszcza młodzieżowych. Przy 
okazji znamionowało zaostrzanie polityki państwa wobec Kościołów. Asygnaty 
wspomnianego dokumentu wymagano także od duchowych Kościołów i związków 
wyznaniowych, odmowę złożenia podpisu traktowano jako poparcie dla „amery-
kańskich imperialistów” i sprzeciw wobec „pokojowej polityki ZSRR”132.

Świadków Jehowy, których wiara oparta jest na przekonaniu o zbliżającej 
się zagładzie istniejącego świata i ustanowieniu potem Królestwa Bożego na zie-
mi, cechuje prowadzenie życia zgodnego z zasadami Ewangelii, przede wszyst-
kim tymi odrzucającymi przemoc. Stąd potępienie wojen, a także obwinianie nie 
tylko państw, lecz także innych Kościołów chrześcijańskich o popieranie agresji. 
Budowało to pokojowy etos Świadków, wyrażający się konsekwentnym nieakcep-

130 IPN Bi, 0090/527/1, k. 8–9, Rada Główna Wyznania Świadków Jehowy do PUBP w Mrągowie, 26 II 1949.
131 Jan Wilk – Nowogród, s. 148.
132 A. Dziurok, Kruchtoizacja. Polityka władz partyjno-państwowych wobec Kościoła katolickiego w latach 

1945–1956 w województwie śląskim/katowickim, Katowice 2012, s. 82.
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towaniem służby wojskowej (także w formacjach pomocniczych), a tym bardziej 
bezpośredniego udziału w akcjach zbrojnych, nawet tych uważanych za „sprawie-
dliwe”. Ostateczne rozwiązanie – Armagedon – ma także nastąpić z woli Boga i za 
jego sprawą, bez udziału ludzi. Ponadto Świadków obowiązuje, stosowana z różnym 
natężeniem, zasada neutralności wobec państwa, dostrzegalna w nieangażowaniu 
się wiernych w jego struktury i odmowie udziału w działaniach niezgodnych – we-
dług wyznawców – z prawem Bożym i mogących wywołać konsekwencje sprzeczne 
z pokojową nauką Ewangelii. W istocie przyjęcie takich zasad skutkuje odrzuce-
niem dużego segmentu funkcji państwa. Dotyczy nie tylko sprawowania urzędów 
państwowych, lecz także uczestnictwa w wyborach czy rytuałach państwowych. 
Nie oznacza to jednak całkowitego odrzucenia władzy świeckiej: jest ona bowiem 
ustanowiona przez Boga i należy być jej posłusznym, lecz tylko wtedy, gdy jej decy-
zje nie są sprzeczne z prawem Bożym. Pogląd taki wynika z uznawania wyższości 
władzy boskiej nad świecką. Dopiero jeśli nie zachodzi kolizja, Świadkowie mają 
obowiązek dostosowania się do decyzji państwa133.

Nie wiemy, czy ustalenie o niepodpisywaniu apelu przez Świadków Jehowy 
zapadło na szczeblu ich władz centralnych czy też stanowiło naturalną oddolną 
reakcję na pierwszą tak wielką mobilizację państwa od czasu wyborów z 1947 roku. 
Uzyskane przez nas informacje pochodzą głównie z przesłuchań prowadzonych 
w drugiej połowie 1950 roku, już po delegalizacji wyznania. Oczywiście w takiej sy-
tuacji, aby uniknąć oskarżeń o zorganizowane przeciwdziałanie polityce państwa, 
Świadkowie tłumaczyli swoje zachowanie indywidualnymi decyzjami. Tymczasem 
także kierownictwo lokalne, w tym Tadeusz Wincenciuk, kontaktujący się z inny-
mi będącymi jeszcze na wolności reprezentantami wyznania (większość członków 
Rady Głównej aresztowano już 22 kwietnia 1950 r.), musiało ustosunkować się do 
opisywanej sprawy. „Doszliśmy – twierdził on – do wniosku, że nie należy podpisy-
wać »listy pokoju«, bo jest to sprawa czysto polityczna, światowa, więc lepiej będzie, 
gdy Świadkowie Jehowy będą w tej sprawie neutralni”. Następnie uzasadniał: „Na 
podstawie Biblii nie należałoby podpisywać i mieszać się w sprawy polityki”. Nie-
mniej przedstawiając to stanowisko, zaznaczył, że ostateczna decyzja jest sprawą 
osobistą każdego Świadka134. Gdy w Piszu na początku maja 1950 roku odbyło się 
zabranie sług obwodu 27a, jego kierownik Roman Szczygielski oświadczył, że „ci 
co podpisują to są fałszywe, bo podpisują, a co innego myślą”, jednak później dodał: 
„każdy ma prawo decydować o sobie”. Takie stanowisko przekazano w zborach135. 

133 Szerzej na ten temat: W. Modzelewski, Pacyfizm. Wzory i naśladowcy, Warszawa 2000, ss. 364–385.
134 IPN Bi, 0090/585/1, k. 14–16, Protokół z przesłuchania podejrzanego Wincenciuk Tadeusz, 25 VI 

1950; ibidem, k. 23, Protokół z przesłuchania podejrzanego Wincenciuk Tadeusz, 11 VII 1950.
135 IPN Bi, 0090/562/1, k. 85, Protokół z przesłuchania w charakterze podejrzanego Czesława Stankiewi-

cza, 26 X 1950.
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W sumie Świadkowie odmawiając podpisania apelu, posługiwali się argumenta-
mi o niezgodności tego aktu z Pismem Świętym: „Lecz osobiście listy pokoju nie 
podpisałem, dlatego że nie jest to zgodne z prawem Bożym”, „Nie podpisałem kie-
rując się przesłaniem Pisma Świętego”136, lub: „Na ten temat nie prowadziłam roz-
mowy z innymi Św. Jehowy, a wyłącznie sama kierując się własnym umysłem, nie 
podpisałam Apelu Sztokholmskiego. Uczyniłam to dlatego, że w piśmie świętym 
przewidzianym jest, iż pokój może dać tylko Jehowa i dlatego nie podpisałam listy 
pokoju, bo ludzie pokoju nie ustanowią”137. Zdarzały się także inne zachowania: „Ja 
Apel Sztokholmski podpisałem, gdyż nie wiedziałem, że podpisanie jest sprzecz-
ne z ewangelią. Ja uważam, że podpisując Apel stanąłem w kolizji z wyznaniem. 
Ja chcę pokoju, ale od Jehowy”138. Czasami niepodpisanie dokumentu wynikało 
z przyczyn prozaicznych: „W rzeczywistości sam nie podpisałem apelu Sztokholm-
skiego, bo nikt u mnie z listą nie był, a jeżeli byłby i tak bym nie podpisał, bowiem 
w oparciu o teksty biblijne pokój ma stworzyć nam Jechowa”139; „Na pytanie pro-
kuratora Świadek zeznaje – apelu sztokholmskiego nie podpisałem, ponieważ nie 
przyszedł nikt do mnie z tym”140 lub „Osobiście Apelu Pokoju nie podpisałam, i też 
mi nikt nie mówił, bym takowy podpisała”141.

Niekiedy brały górę postawy obronne: „W chwili przyjścia trujki [!], która 
zbierała podpisy pod apelem, wyszłam z biura po to, aby nie być obecna i nie pod-
pisać”142, albo: „Oskarżona razem z kilkoma innymi osobami nie chciała podpisać 
Apelu Sztokholmskiego, jednak przekonałem ich, że to nie narusza ich swobód 
religijnych i wówczas podpisały Apel Sztokholmski”143. Jednak w niektórych przy-
padkach Świadkom Jehowy nie nasuwały się żadne wątpliwości: „ […] ja jestem 
członkiem Gminnej Rady i w czasie zbiórki podpisów pod listą pokoju, zostałam 
wybrana do zbierania tychże, co wykonywałam na terenie Kajkowa […]. Sama Apel 
Pokoju podpisałem, bo nie widzę tu nic sprzecznego z wiarą”144, czy „Jestem zwo-
lennikiem pokoju ustanowionego przez »Jechowę«, natomiast do Sztokcholmskie-
go Apelu Pokoju jestem neutralnym, mimo iż takowy podpisałem”145.

Wprawdzie oficjalnie w województwie Apel Sztokholmski podpisało pra-
wie sto procent dorosłych mieszkańców, to jednak raporty urzędu bezpieczeństwa 

136 IPN Bi, 0090/789/4, k.n., Protokół z przesłuchania świadka Bolesława Kurka, 12 II 1951; IPN Bi, 
0090/492, k.n., Protokół z przesłuchania podejrzanego Demkowicza Jarosława, 22 i 23 VI 1950.

137 IPN Olsztyn (dalej IPN Ol), 8/1749, k. 22–23, Protokół z przesłuchania Bolesławy Podereckiej, 8 IX 1950.
138 IPN Ol, 8/1726, k. 76, Protokół z przesłuchania Eugeniusza Kądzieli, 22 II 1951.
139 IPN Ol, 8/1813, k. 22–30, Protokół z przesłuchania Wiktora Fidury, 29 XI 1950.
140 IPN Bi, 8/1692, k. 79–86, Protokół z rozprawy głównej Bujnowskiego Dominika, 28 XII 1950.
141 IPN Ol, 8/1849, k. 49–50, Protokół z przesłuchania Stefanii Wrzochal, 6 XII 1950.
142 IPN Ol, 9/535, k.n., Protokół z przesłuchania Janiny Michowskiej, 22 VII 1950.
143 IPN Ol, 8/1689, k. 65–70, Protokół z rozprawy głównej w sprawie karnej Litwin Weroniki, 22 I 1951.
144 IPN Ol, 8/1849, k. 47, Protokół z przesłuchania Janiny-Marianny Pikus, 6 XII 1950.
145 IPN Ol, 8/1793, k. 11–13, Protokół z przesłuchania Pankracego Kujawy, 21 VII 1950.
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mówią o czymś innym. Na pewno nie sygnowało go ok. 25 procent autochtonów, 
a w powiatach szczycieńskim i mrągowskim zdarzały się wsie, w których nie ze-
brano ani jednego podpisu146. Natomiast Świadkowie Jehowy okazali się jedyną 
zorganizowaną grupą, która powołując się na względy religijne, w znacznej części 
odmówiła uczestniczenia w tym propagandowym obrzędzie. Ich aktywność urząd 
bezpieczeństwa podsumował w specjalnej tabeli (zauważmy, że nie obejmuje ona 
wszystkich wyznawców, zob. tabela: Województwo Olsztyn. Schemat rozmieszczenia 
św. Jehowy wg powiatów).

Powiat Liczba ujętych w ewidencji Liczba nie podpisujących Apelu Pokoju

Braniewo 57 55

Giżycko 17 17

Iława 58 53

Kętrzyn 27 27

Lidzbark 57 52

Mrągowo 41 41

Morąg 12 12

Olsztyn miasto 33 24

Olsztyn powiat 8 6

Ostróda 48 43

Pasłęk 10 10

Pisz 11 4

Węgorzewo 37   6

Razem 416 350

Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Udostępniania (Warszawa), 01283/1451, k. 173, Wojewódzki 
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie do Naczelnika Wydziału III Departamentu V Mini-
sterstwa Bezpieczeństwa Publicznego, 10 VI 1950.

 W takiej sytuacji Świadków Jehowy w województwie olsztyńskim za-
stała delegalizacja wyznania zarządzona przez Urząd do Spraw Wyznań 2 lipca 
1950 roku. Już wcześniej nastąpiły aresztowania, najpierw wybranych członków 
Rady Głównej (22 kwietnia i 22 czerwca), potem w ramach ogólnopolskiej akcji 
„J” (de facto niebędącej jednorazowym działaniem, lecz rozciągniętej w czasie od 

146 IPN Bi, 084/25, k. 102, Część opisowa do sprawozdania Sekcji I Wydziału I WUBP w Olsztynie za maj 
1950; Biuletyny Dzienne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1949–1950, oprac. Ł. Kamiński, Warszawa 2004, 
s. 732 (biuletyn nr 469).
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21 czerwca do końca listopada 1950 r.) aresztowano blisko 3 tysiące osób. Wśród 
nich ponad 300 wytypowano do rozpraw karnych, bliżej nieznaną liczbę wiernych 
postawiono przed Komisją Specjalną do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Go-
spodarczym147. W samym województwie olsztyńskim zatrzymano co najmniej 98 
osób, spośród nich 24 stanęły w 1atach 1950–1951 przed Wojskowym Sądem Rejo-
nowym w Olsztynie148.

Grzegorz Jasiński, Die Jehovas Zeugen in Ermland und Masuren nach dem Zweiten Weltkrieg (bis 1950)

Zusammenfassung

Der Artikel handelt von der Organisation und von der Tätigkeit der Zeugen Jehovas in Ermland und 
Masuren nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Auflösung dieser Religionsgemeinschaft durch die Staatsgewalt 
im Juli 1950. Die Zeugen Jehovas besiedelten diese Gebieten sowohl infolge normaler Siedlungsprozesse als auch 
aufgrund einer Zwangsansiedlung. Diese Gemeinschaft bestand aus drei Gruppen von Gläubigen: aus polnischen 
Siedlern, aus Ukrainern (aufgrund der sogenannten Aktion “Wisła / Weichsel”) und aus Angehörigen der einhei-
mischen Bevölkerung. Sie alle lebten friedlich miteinander. Gemeinsam bildeten sie eine Gemeinschaft, der mehr 
als tausend Mitglieder angehörten. Seit 1947 wurden sie beobachtet und waren zunehmend Repressalien durch 
Verwaltungs- und Sicherheitsbehörden ausgesetzt, da man ihre Religion als „amerikanisches Glaubensbekennt-
nis”  diskreditierte. Oft wurden sie durch Einwohner der Woiwodschaft, durch Vertreter des katholischen Klerus 
und der evangelischen Kirchen angefeindet.

Übersetzt von Tomasz Wyżlic

Grzegorz Jasiński, Jehovah’s Witnesses in Warmia and Mazury after World War II (until 1950)

Summary

The article concerns the organisation and religious activity of Jehovah’s Witnesses in Warmia and Masuria 
after World War II, to their suppression by the state in July 1950. The appearance of Jehovah’s Witnesses in these 
areas resulted from two natural and forced settlement processes. This community consisted of three groups of 
followers: Polish settlers, Ukrainians from the “Wisła” deportation action, and local groups cooperating with each 
other. In total, they formed a group of over a thousand people. From 1947, they were subject to the actions and 
repressive measures of the state and security authorities as the “American denomination.” They often also met with 
hostility from provincial communities, Catholic clergy and associations of Protestant Churches.

Translated by Aleksander Pluskowski
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Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
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147 R. Michalak, op. cit., s. 137–140; W. Kaszewski, op. cit., s. 99–206; IPN BU, 01283/1444, s. 54, Raport 
dotyczący Świadków Jehowy, 14 XII 1950.

148 IPN BU, 01283/1451, s. 176–177, Schematyczny wykaz przebiegu akcji „J” na terenie województwa 
olsztyńskiego w poszczególnych powiatach [b.d.]; B. Łukaszewicz, op. cit., s. 69–70, 96–97, 110–111, 119–120, 
134–135, 140, 164–165, 206–207, 225–226, 235–236, 256–257, 270–271, 290–292, 307–308, 332–333, 347–348, 
356–357, 370–371, 391–392, 422–423, 442, 516–519, 552–553.
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IGNACY WYSOCZAŃSKI – BISKUP WĘDROWNY NA 
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Wstęp
W pamięci starszej części społeczeństwa Mazur, a szczególnie powiatu 

mrąg owskiego, pozostaje tajemnicza, owiana różnymi mitami postać Ignacego 
Wysoczańskiego (1901–1975). Utrwalił się on również na kartach kilku książek 
i  artykułów naukowych jako „pokrzywdzony przez los i komunistyczne władze 
arcybiskup staroobrzędowy”1. Gruntowne badania źródeł archiwalnych oraz wy-
wołane relacje świadków działalności I. Wysoczańskiego pozwalają na bardziej 
wiarygodne, choć zapewne też nie pełne, przedstawienie tej osoby działającej na 
marginesach życia religijnego w Polsce Ludowej.

Samozwańcza misja kościelna
Niniejszy artykuł ma na celu zrekonstruowanie obecności I. Wysoczańskie-

go na Mazurach w latach 1956–1975, a więc w okresie znacznej swobody wyzna-
niowej. Rekonstrukcji tej dokonano w głównej mierze w oparciu o dokumenty 
zgromadzone w archiwach państwowych, Instytucie Pamięci Narodowej, Muzeum 
Warmii i Mazur oraz w zbiorach prywatnych. Niektóre dokumenty zostały przez 
autora wywołane. Autor przeprowadził też wywiady ukierunkowane z osobami 

1 K. Bielawny, Ignacy Wysoczański–biskup Kościoła starokatolickiego i Kościołów wschodnich, w: Biskup–
prezbiter–diakon. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka, red. J. Jezierski, Olsztyn 2008, ss. 187–199, idem, 
Proces sądowy ks. bpa Ignacego Wysoczańskiego w 1959 roku, Studia Ełckie, 2007, ss. 79–91; G. Kobrzeniecka-Si-
korska, Ignacy Wysoczański–arcybiskup hierarchii białokrynickiej, w: Bukowina po stronie dialogu, red. K. Feleszko, 
Sejny 1997, ss. 146–152; E. Iwaniec, Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII–XX w., Warszawa 
1977; T. Nasierowski, Świat rosyjskiej duchowości. Kościoły i ruchy dysydenckie a Cerkiew panująca, Warszawa 
2005; idem, Unia Kościoła starokatolickiego w Polsce z Cerkwią staroobrzędową w Rumunii – idea a rzeczywistość, 
Nomos, nr 7–8, ss. 56–65.

RTYKUŁY I MATERIAŁYA

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2019, nr 2(304)
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mającymi kontakt z I. Wysoczańskim bądź z jego „dziełami”. 
Z racji skromnych zasobów źródłowych, ale też płynnej struktury badane-

go fenomenu jakim jest życie religijne, posłużono się także metodami oral history.  
Specyficzną formą oral history są relacje świadków historii, pozyskane zazwyczaj 
metodą wywiadu ukierunkowanego. Relacje świadków wydarzeń mają największą 
wartość, gdy pochodzą od uczestnika bezpośredniego. Niezbędnym jest wtedy od-
różnienie faktu od wydarzenia, faktów jednostkowych od złożonych. Ważne jest 
ustalenie rodzaju uczestnictwa świadka – czy miał istotny wpływ na podejmowanie 
decyzji, czy był tylko ich wykonawcą lub biernym obserwatorem bez możliwości 
wniknięcia w mechanizm funkcjonowania opisanego zjawiska. „Nie bez znaczenia 
będzie również stopień osobistego zaangażowania świadka […] Oczywiście musi-
my liczyć się ze zjawiskiem zawodności pamięci. […] Krytyczna ocena wszelkiego 
rodzaju relacji należy do podstawowych kanonów warsztatowych historyka […] 
Należy podkreśli, że świadek przedstawia nam zazwyczaj własną wersję przeżytych 
wydarzeń, co jednak nie umniejsza jej wartości jako źródła historycznego. Powo-
duje jednak, że badacz musi podejmować próby dotarcia poprzez uzyskane relacje 
do prawdy obiektywnej, powstałej w wyniku procesu badawczego. Reasumując na-
leży zauważyć, że relacje świadka mogą być podważane przez: czynniki wynikające 
z przekształceń pamięciowych, czynniki emocjonalne, czynniki wynikające z oso-
bistych przekonań czy poglądów politycznych”2.

Wraz z upływem czasu ma miejsce, często nieświadome, nakładanie się pozyska-
nych informacji o faktach. Można wtedy mówić o mimowolnym zafałszowaniu pamięci. 

Niemniej zestawienie zapisów pamięciowych z dokumentami przy krytycz-
nym podejściu do obydwu typu źródeł zdaje się gwarantować zbliżenie ku praw-
dzie historycznej. Odbiega ona od dotychczasowych, bardzo szkicowych zresztą 
jeśli idzie o postać I. Wysoczańskiego opracowań. Opracowania te w pewnym stop-
niu uległy autokreacyjnej wizji rozsiewanej przez owego księdza. W istocie był to 
duchowny bez pogłębionego przygotowania teologicznego i eklezjalnego, przeby-
wający na marginesach historycznych związków wyznaniowych. Cechy jego oso-
bowości, tradycja, w której wyrósł i splątane losy życiowe spowodowały, że nie był 
duszpasterzem, a tylko osobą sprawującą obrzędy religijne głównie dla własnych 
korzyści – czy to prestiżowych czy materialnych. 

W niniejszym szkicu wykorzystano fragmenty własnego artykułu w cało-
ści poświęconego staraniom I. Wysoczańskiego o biskupstwo staroprawosławne3. 
Obywa teksty są komplementarne.         

2 P. Litwiński, Relacje uczestników i świadków wydarzeń jako źródło historyczne. Dotychczasowe doświad-
czenia badawcze, w: Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych, red. B. Wagner, T. Wiślicz, Zabrze 2018, 
ss. 85–86.

3 S. Pastuszewski, Starania Ignacego Wysoczańskiego o sakrę biskupa staroprawosławnego w połowie XX 
wieku, Emigrantologia Słowian, 2017, nr 3, ss. 85–100.
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Ów Bojko z Komornik nad Stryjem w powiecie Turka woj. Lwów, zanim 
pojawił się na Mazurach, zdążył być diakonem prawosławnym i greckokatolic-
kim4, kapłanem starokatolickim, biskupem sufraganem Kościoła Starokatolickie-
go w  Polsce, proboszczem parafii polskokatolickich w Toruniu i Nowym Mieście 
Lubawskim. Utraciwszy, z uwagi na brak dyscypliny wewnętrznej i konsekwencji, 
tudzież zaburzenia psychiczne, wszystkie te stanowiska, próbował na terenie Śląska 
Opolskiego założyć bizantyjsko-katolicki związek wyznaniowy. Korzystał wówczas 
ze struktur Kościoła Starokatolickiego, zalegalizowanego w 1947 roku, na które 
to w relacjach z władzami powoływał się. Zamiaru tego nie udało się zrealizować 
i w  1952 roku ks. Ignacy Wysoczański przeniósł się z Opolszczyzny do –  bliskie-
go sobie z racji pochodzenia – środowiska ukraińskiego w Koszalińskiem5. „Gra-
sował” tam, jak określał Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, do 1956 roku, kiedy 
przeniósł się na Mazury. Tam również niczego nie osiągnął, choć próbował tworzyć 
staroprawosławie popowskie. W istocie, jeśli z punktu widzenia eklezjalnego skla-
syfikować działalność I. Wysoczańskiego, to miała ona charakter unicki z pewną 
domieszką powierzchownie postrzeganego starokatolicyzmu.   

Mariaż ze staroprawosławiem
Prawdopodobnie w Szczecinie, 29 maja 1955 roku, ks. I. Wysoczański spotkał 

się z przejeżdżającym przez Polskę do Niemiec staroprawosławnym (białokrynic-
kim) biskupem kiszyniowskim oraz tymczasowo odesskim i izmailskim, a zarazem 
zastępcą metropolity moskiewskiego, Iosifem (Iwan Michajłowicz Morżakow; 1885–
1970). Towarzyszyli mu księża: protojerej Piotr Aleksandrowicz Sielin (1892–1967)6 
i protojerej Jewgraf Iwanowicz Karpow (ur. 1891)7. Nie bardzo licząc się z realiami, 
ustalono wówczas, że I. Wysoczański wyjedzie na kilka dnia do ZSRR na praktykę 
kościelną, a potem powróci z trzema księżmi i jednym nowicjuszem zakonnym, aby 
objąć diecezję staroprawosławną w Polsce, której stolicą będzie klasztor w Wojno-
wie8. Zainteresowany nową możliwością eklezjalną, o całej tej operacji ambitny Boj-
ko powiadomił pisemnie przewodniczącego Rady Państwa Aleksandra Zawadzkiego 
(1899–1964) oraz prawosławnego biskupa wrocławskiego i szczecińskiego (1953–

4 Za nielegalne świadczenie posług duchownych na Wołyniu w latach 1932–1935 oraz oszustwa ma-
jątkowe został prawomocnie skazany w 1935 roku na 3 lata więzienia. Odsiadywanie wyroku przerwał wybuch 
II wojny światowej.

5 S. Pastuszewski, Samozwańcza misja ks. Ignacego Wysoczańskiego (1901–1945) na Pomorzu Środkowym 
w latach 1952–1956, Symbole Europeae. Studia Humanistyczne Politechniki Koszalińskiej, 2017, nr 2, ss. 57– 71.

6 Był on błagoczynnym (dziekanem) okręgu niżnonowogrodzkiego (wówczas gorkowskiego).
7 Był on od 1944 roku proboszczem parafii pw. Zaśnięcia Bogarodzicy w Kijowie. 
8 Ustalenia te pochodzą z dokumentacji UBP, a ta opiera się głównie na donosach, zaś te z kolei na 

głoszonych tu i ówdzie konfabulacjach I. Wysoczańskiego, który był świetnym propagandystą we własnych intere-
sach.
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1961) Stefana (Stiepan Pietrowicz Rudyk 1891–1969)9. Rzekomo uzyskał też zlecenie 
abp. Zygmunta Szypolda na unię starokatolicyzmu i staroprawosławia10. Jak wynika 
z zaświadczenia z 15 marca 1956 roku podpisanego przez abp. Z. Szypolda, owo „zle-
cenie” polegało na zwolnieniu I. Wysoczańskiego ze stanowiska ordynariusza diece-
zji pomorskiej z uwagi na wyjazd do ZSRR. Z. Szypold widać z ulgą zwolnił swego 
niesfornego współpracownika z obowiązków kościelnych oraz niezgodnie z prawdą 
w owym zaświadczeniu stwierdził, że tenże „przy ślubach zakonnych otrzymał imię 
Jan”. Konfabulacja ta wynikała zapewne z faktu, że I. Wysoczański uwierzył w moż-
liwość zostania biskupem staroobrzędowym, a do tego potrzebny był właśnie stan 
mnisi. Dokument ów ostatecznie przypieczętował rozłam w Kościele Starokatolic-
kim, wyprowadzając I. Wysoczańskiego poza jego obręb11.

Kontynuację staroprawosławnej drogi umożliwiła jednak znajomość ze sta-
rowierką popowską12 Katariną (Katarzyną) Worobiow (ur. 15 grudnia 1906 roku, 
zm. w 1978 roku), mieszkającą w Wólce 3 gromada Śwignajno Wielkie na Mazu-
rach (obecnie gmina Ruciane–Nida) z dwoma siostrami: Natalią (ur. 3 września 
1904 roku, zm. 28 października 1976 roku) oraz Pawliną (Paulina, ur. 4 marca 1910 
roku)13. Siostry posiadały gospodarstwo o areale 2,5 hektarów. Znajomość została 
zawiązana w 1953 roku. 

Katarzyna Worobiow wraz ze swoimi siostrami Natalią i Pauliną prawdopo-
dobnie była kielejnicą, czyli nie związaną z żadnym klasztorem, mniszką z własne-
go wyboru, prowadzącą zakonny tryb życia. Siostry Worobiow przebywały bowiem 
w okresie międzywojennym na Podolu, gdzie rozwijała się starowierska popow-
szczyzna (nieliczni popowcy mieszkali także na Wileńszczyźnie, Białostocczyźnie 
i w Warszawie). 10 października 1934 roku wróciły wraz z matką Awdokiją Wo-
robiow (ur. 1 marca 1968 roku, zm. 14 września 1954 roku) na Mazury. Zmieniły 
nazwisko panieńskie Wróbel na Worobiow, lecz ojciec Makar Wróbel pozostał przy 
spolszczonym nazwisku. Rodzina Worobiow, wierna bezpopowszczyźnie, zerwała 
kontakt z „heretyczkami”.

Zorientowawszy się, że wszystkie kraje spoza ZSRR według niepisanej umo-
wy między dwoma Cerkwiami popowskimi pozostają w jurysdykcji metropo-
lii w Braile (Rumunia), I. Wysoczański nawiązał kontakt z metropolitą brailskim 

9 IPN, Zespół Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie 1954–1990, Kościół Starokatolicki 
w Polsce; Historia Kościoła, statut, materiały kleru, materiały operacyjne, „dossier”, sygn. IPN BU 01283/1660/J, 
cz. II/K, s. 513.

10 Archiwum Państwowe w Olsztynie (dalej APO), Zespół Akt Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodo-
wej. Wydział do Spraw Wyznań, sygn. 444/4/123, s. 92.

11 Niemal od samego początku funkcjonowania I. Wysoczańskiego w Kościele Starokatolickim (od 1948 
roku), dążył on do przejęcia władzy, obniżając autorytet zwierzchnika i tworząc różne frakcje sprzeciwiające się jemu. 

12 Popowszczyzna to jeden z dwóch podstawowych gałęzi staroprawosławia posiadającej – w odróżnieniu 
od bezpopowszczyzny – trójstopniową hierarchię duchowną.  

13 Czwarta siostra Fiedosija (Teodozja) była posługaczką w szpitalu w Kętrzynie.
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Prawosławnej Cerkwi Staroobrzędowej w Rumunii, Tichonem (Tit Diejewicz Ka-
czałkin; 1879–1968). Powiadomił też o swoim związku z nowym Kościołem współ-
pracowników, w tym zagranicznych. Zaczął działać jako głowa, nie istniejącego 
jeszcze oczywiście, Staroobrzędowego Wschodniego Kościoła w Polsce. Była to 
kolejna nadzieja na poprawę ich trudnej sytuacji jako wędrowników religijnych, 
czyli kapłanów bez Kościoła, którzy związali się z, wciąż szukającym nowych dróg, 
I. Wysoczańskim.

Unia z węgierskimi „mariawitami”
31 stycznia 1956 roku, wyświęcony na kapłana 19 stycznia 1939 roku w Płoc-

ku przez bp. Jakuba Marię Romana Próchniewskiego, a 11 listopada 1945 roku na 
biskupa, zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego na Węgrzech (The Hungarian Old 
Catholic Church), do niedawna mariawita, biskup Julius Maria Otto Czernohorsky 
– Gyula Tamás Fehérváry (1917–1984)14, zaproponował15 ks. I. Wysoczańskiemu 
unię kościelną ze Staroobrzędowym Wschodnim Kościołem w Polsce, bo – jak już 
wspomniano – tak po spotkaniu w Szczecinie ks. I. Wysoczański nazywał swo-
ją, niezarejestrowaną i kanonicznie nie istniejącą, misję staroprawosławną (miał 
nawet odpowiednią pieczątkę). Prawdopodobnie namawiał go do tej unii sam I. 
Wysoczański. Pośrednikiem został, wysłany do Budapesztu ks. Wacław Wojciech 
Ćwikliński16. Według zasad proponowanej unii biskup I. Wysoczański miał zostać 

14 Gyula Tamás Fehérváry czyli Julius Maria Otto Czernohorsky, mający polskie pochodzenie, urodził 
się 27 listopada 1917 r. w Arad (obecna Rumunia), a zmarł 17 października 1983 roku w Montrealu (Kanada). Bb 
G.T. Fehérváry, święcenia kapłańskie (1939 rok w Płocku) i biskupie (1945 rok w Płocku) otrzymał z rąk biskupa 
Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Jakuba Marii Romana Próchniewskiego (1872–1954), biskupa naczelnego 
SKM w latach 1945–1954. Od 1945 do 1948 roku bp G. T. Fehérváry był ordynariuszem prowincji węgierskiej 
Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, zarejestrowanego jako Kościół Starokatolicki na Węgrzech, lecz zdelegali-
zowanego 27 grudnia 1948 roku. Prowadził jednak działalność kościelną w podziemiu, między innymi wiążąc się 
z biskupem wagabundą I. Wysoczańskim z Polski. Po ucieczce w 1964 roku na Zachód (wyjechał wraz z matką) 
nadal krzewił mariawityzm, wyświecając miedzy innymi 27 grudnia 1964 roku w Tours (Francja) na biskupa 
francuskiego księdza Gérarda Georgesa Josepha Paula Grateau, który stanął na czele Apostolskiego i Katolickiego 
Kościoła w Tours. Tenże z kolei 4 listopada 1964 roku w Paryżu udzielił święceń kapłańskich ks. André Marie 
Arséne Jean le Bec, którego następnie 21 listopada tegoż roku konsekrował na biskupa. Przewodził Apostolskiemu 
i Katolickiemu Kościołowi w Paryżu. W 1989 roku Kościół ten zawarł interkomunię z Kościołem Starokatolic-
kim Mariawitów; abp G.G.J.P. Greateu stał się zwierzchnikiem Kościoła Starokatolickiego Mariawitów we Francji. 
W 1992 roku został on suspendowany za samowolne udzielenie sakry. 1 listopada 1993 roku w Warszawie sakrę 
biskupa A.M.A.J. le Bec dopełnił sub conditione, gdyż święcenia dokonywane przez bp. G.T. Fehérváry nie miały 
kościelnego zlecenia, bp Stanisław Maria Tymoteusz Kowalski (1931–1997), powołując tym samym formalnie 
w 1993 roku Prowincję Francuską KSM w randze diecezji, z siedzibą w Paryżu, pozostającą w jedności eklezjalnej 
z Płockiem. Re–konsekracja w 1993 roku była potwierdzeniem jurysdykcji tego biskupa nad Prowincją Francuską 
KSM i usuwała wszelkie wątpliwości. 

15  Muzeum Warmii i Mazur Dział Historii (dalej MWiM), Kolekcja pamiątek po ks. Ignacym Wysoczań-
skim, sygn. DH–3784 OMO.

16 (Andrzej) Wacław Wojciech Ćwikliński urodził się 23 września 1937 roku w Piotrkowie Trybunalskim. 
Ojciec – Stanisław, matka – Zofia z domu Popławska. Początkowo rodzina ta mieszka przy ul. Konarskiego 2/10, 
a w 1955 roku przeprowadziła się na ul. Słowackiego 28. A.W.W. Ćwikliński w 1955 roku zamieszkał w Poznaniu 
przy ul. Kościuszki 99 u krewnego Stanisława Ćwiklińskiego. Andrzej to imię biskupie po przyjęciu w 1960 roku 
sakry z rąk bp. I. Wysoczańskiego. Po pewnym czasie wyjechał za granicę.



289Ignacy Wysoczański – biskup wędrowny na Mazurach

zwierzchnikiem nowej Eklezji w randze arcybiskupa. Fakt, że Węgier dowiedział 
się o próbach I. Wysoczańskiego wejścia w krąg staroprawosławia, świadczy o ist-
niejących, nieformalnych międzynarodowych więziach kleru starokatolickiego, 
mariawickiego i narodowego, usiłującego zaistnieć w krajach demokracji ludowej.

Kto wie, czy właśnie ta propozycja nie zmobilizowała biskupa wagabundę, 
wciąż szukającego dla siebie miejsca w życiu kościelnym, ale też w świecie, do wyjaz-
du 10 lipca 1956 roku do ZSRR (Ukraina) na dwuletni pobyt czasowy na podstawie 
dowodu osobistego wystawionego przez Powiatową Komendę MO w Kołobrzegu. 
Zapraszającym był Wasyl Iwanowicz Komarnickij z Komarnik. Drugim impulsem 
był list od żony z Łucka, Olgi17. Głównie dzięki temu zaproszeniu I. Wysoczański 
otrzymał paszport mimo zastrzeżeń ze strony UBP. Odwiedził Komarniki, w tym 
ojca Jana i brata Piotra. Pojechał do Kijowa, gdzie mieszkała jego matka chrzestna 
Amalia Jurowna Szostakowa, fałszywie przedstawiana we wniosku paszportowym 
jako matka18. Tam – jak zeznawał w śledztwie w 1958 roku – „otrzymał stanowisko 
biskupa”19. Od kogo? Służba Bezpieczeństwa Ukrainy z obwodu lwowskiego nie 
posiada żadnych danych na ten temat20. 

Niemniej I. Wysoczański usiłował w Kijowie pełnić posługę duchowną, gdyż 
po uzyskaniu pozwolenia od lokalnego Pełnomocnika Rady do Spraw Religii (ros. 
upołnomoczennyj), odprawiał nabożeństwa u miejscowych katolików. Prawdopo-
dobnie byli to rzymscy katolicy pochodzenia polskiego, a I. Wysoczański podszy-
wał się pod księdza rzymskokatolickiego. Być może nawet udawał biskupa21.

Czy skontaktował się z mieszkającą w Łucku pierwszą żoną i z dziećmi 
z pierwszego małżeństwa – trudno powiedzieć. Oficjalnie, choć chyba bez takiego 
faktycznego zamiaru22, chciał na stałe pozostać w ZSRR23, w wyniku czego 18 sierp-
nia 1956 roku otrzymał w konsulacie PRL w Kijowie paszport konsularny na pobyt 
w ZSRR, co zapewne ułatwiło mu po przyjeździe do Polski wyjazd do Rumunii 
w styczniu 1957 roku wraz z niejakim księdzem Antonim Jandą24 w celu bliższych 
kontaktów z Metropolią Białokrynicką w Braile. Kapłan–wagabunda miał tak silne 
poczucie swej kościelnej misji staroprawosławnej, wiążąc ją nawet z państwową, 

17 IPN, Bu 01283/1660/J, cz. III/K, s. 525. 
18 W kwestionariuszu, w rubryce majątek, nieruchomości, I. Wysoczański chwalił się domami w Komar-

nikach i Kijowie.
19 IPN Delegatura w Olsztynie (dalej IPN Ol), Akta sądowe przeciwko Ignacy Wysoczański, sygn. IPN Ol 

11/41, s. 62.
20 Pismo Uprawlenija służbi biezpieki Ukraini u Lwiwskij obłasti do autora z dnia 8 października 2012 roku. 
21 List protojereja Jewgrafa Iwanowicza Karpowa do arcybiskupa moskiewskiego Fławiana z dnia 

15 grudnia 1957 roku; „Wo Wriemia Ono” 2015, nr 7, s. 87.
22 IPN Bu, Kartoteka paszportowa byłego MSW, sygn. Pz–26.
23 Władze paszportowe znały prawdziwe zamiary figuranta, bowiem 25 lutego 1957 roku, choć zawieszo-

no sprawę obiektową, to jednak polecono pozostawić kartę E14, gdyż „wymieniony ma powrócić”; IPN BU, sygn. 
Z KOI byłego Biura „C”, karta E–16.

24 IPN, Bi 132/36/8, s. 43.
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że usiłował od ambasady PRL w Bukareszcie wyłudzić środki finansowe na swo-
ją działalność. Poprosił o zapomogę, argumentując, że „podróż jego ma charakter 
służbowy. Ambasada po porozumieniu się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych 
zapomogi odmówiła”25. Brak wystarczających środków finansowych towarzyszył I. 
Wysoczańskiemu przez całe życie i często stanowił motyw takich a nie innych po-
czynań obniżających rangę religii jako takiej.

Przystąpienie do staroprawosławia
Metropolita białokrynicki Tichon, uległszy demagogii I. Wysoczańskiego 

i mając na względzie rozwój Cerkwi, którą zarządzał, a kanonicznie przypisywano 
jej teren poza granicami ZSRR, przyjął przybysza do Cerkwi Staroobrzędowej po-
przez przebierzmowanie (ros. pieriemazanije), czyli II stopniem nawrócenia (ros. 
wtoroj czin isprawy). 18 marca 1957 roku podniósł przybysza w obrzędzie nałoże-
nia rąk (ros. rukopołożenije) do rangi protojereja26. Mianował go wówczas, zapewne 
na usilne naleganie zainteresowanego, bo tytuł ten jest wyraźnie dopisany do za-
świadczenia, stróżem (ros. miestobljustitiel) katedry biskupa warszawsko-olsztyń-
skiego i całej Polski27. I. Wysoczańskiemu wręczono antimis. 

Na antimisie, podpisanym i opieczętowanym przez metropolitę Tichona, 
zgodnie z tradycją umieszczono napis określający okoliczności sporządzenia tego 
obrusu liturgicznego z wszytymi relikwiami (na przykład: Za panowania cara…). 
W tym przypadku napis jest szalenie rozbudowany i w niektórych sekwencjach 
wręcz anachroniczny. Brzmi: „Ten antimis został poświęcony w celu sprawowania 
służb polowych (ros. pochodnych – przyp. S.P.) w ludowej republice demokratycznej 
przy władzy prezydenta Włodzimierza (ros. Władimir; I sekretarz KC PZPR miał 
w rzeczywistości na imię Władysław) Gomułki, przy staroobrzędowym metropo-
licie Tichonie białokrynickim i brailskim i przy biskupie Ignacym Wysoczańskim 
całej Polski w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w 1957 roku”. Wszystko wska-
zuje na to, że napis ten został wykonany później przez samego I. Wysoczańskiego 
lub jego pomocnika. Mógł go też sporządzić jakiś skryba metropolitarny w Braile 
pod dyktando polskiego protojereja. Świadczy o tym chociażby tusz (atrament) in-
nej barwy niż podpis metropolity. Cała ta operacja została zapewne dokonana po 
to, aby użyć sformułowania „biskup Ignacy Wysoczański”, co miało pomóc temuż 
w pracy poza granicami Rumunii. Być może nawet metropolita Tichon zgodził się 
na to, łudząc się, że ostatecznie I. Wysoczański zostanie prawomocnym biskupem. 
Niemniej metropolita Tichon w późniejszej korespondencji odżegnywał się od 

25 K. Bielawny, Proces sądowy ks. biskupa Ignacego Wysoczańskiego w 1958 roku, Studia Ełckie, 2007, nr 9, s. 85.
26 Metropolita niewłaściwie nazwał ten obrzęd rukopołożenijem, co tożsame jest z chirotonią, podczas gdy 

była to tylko chirotezja, czyli  położenie rąk (nie jest to włożenie rąk czyli chirotonia), połączone z przekazaniem 
łaski Bożej. Znajomość kanonów staroprawosławnych nie była mocną stroną metropolity.

27 Biblioteka Warmii i Mazur, sygn. II/23434, dedykacja metropolity Tichona na wklejce Apostoła tetr.
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tego zamiaru stanowczo, twierdząc: „Być może ojciec Ignacy dąży do biskupich 
zaszczytów, a może on już sprawuje urząd biskupa? Za jego wprowadzenie na urząd 
biskupi przyjdzie zdać przed Bogiem sprawę: kto udzielił mu sakry lub kto go włą-
czył do Cerkwi w stanie biskupim?”28. Mógł to na przykład uczynić jakiś inny bi-
skup bez wiedzy metropolity, na przykład biskup tulczyński Ieronim, ale taka sakra 
nie byłaby ważna z braku prawomocnego zlecenia kościelnego (ros. narieczenije). 
Tak więc metropolita Tichon, nie znając dobrze prawa kanonicznego, co zresztą 
później zarzucił mu arcybiskup moskiewski Fławian, traktował I. Wysoczańskiego 
jako pełniącego obowiązki biskupa.

I. Wysoczański nie znał staroobrzędowej liturgii, do czego później przyznał się 
jego brailski promotor „nie zna jeszcze podstawowego zaśpiewu”29. Metropolita zamie-
rzał go w późniejszym czasie wezwać do Rumunii i nauczyć liturgii, co zresztą w 1959 
roku próbował uczynić, lecz władze polskie nie wydały I. Wysoczańskiemu paszportu.

Metropolita Tichon tak później tłumaczył się ze swego czynu: „On przedsta-
wił dokumenty kapłańskie i słownie zaświadczył, że jest kapłanem a jego dziadek 
też był kapłanem, który ochrzcił go przez trzykrotne zanurzenie, tak więc zgodnie 
z tymi oświadczeniami my przyjęliśmy go jako kapłana przez przebierzmowanie 
(ros. wtorom czinom pod miropomazanije)30. Wszystko to oczywiście nie polegało 
na prawdzie.

Po powrocie z zagranicy 2 kwietnia 1957 roku Wysoczański zamieszkał 
w domu sióstr Worobiew we wsi Wólka 3 gromada Śwignajno Wielkie powiat Mrą-
gowo, co tym gorliwym religijnie niewiastom początkowo bardzo odpowiadało. 
One też uległy jego sile przekonywania. 

4 kwietnia 1957 roku otrzymał nowy dowód osobisty. Być może właśnie wte-
dy został tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, czyli Wydziału „C” 
KWMO/WUSW31. Był to zapewne efekt agenturalnego rozpracowywania przez 
Samodzielną Sekcję VI WU ds. BP w Koszalinie, spowodowanego wyjazdem za 
granicę („zabarwienie: wroga działalność polityczna prowadzona pod osłoną kultu 
religijnego”). Prawdopodobnie, wracającego do kraju księdza zastraszono, choć – 
znając jego tendencję do korzystania z każdej okazji – mogło również dojść do 
zawarcia jakiegoś „kontraktu”. Poprzednia działalność w charakterze informatora 
UBP została bowiem przerwana w 1951 roku w wyniku dezinformacji przekazy-
wanych przez niesolidnego współpracownika. W nowej sytuacji politycznej zaczął 
działać jako TW pod pseudonimem „Pioter” (8045/A)32. 

28 List metropolity Tichona do protojereja Jewgrafa Iwanowicza Karpowa z dnia 10 grudnia 1957 roku; 
„Во Вриемиа Оно” 2015, nr 7, s. 90. 

29 Ibidem, s. 90.
30 Ibidem, s. 90.
31 IPN Delegatura w Bydgoszczy (Dalej IPN By), Wypisy ewidencyjne WUBy-III-5511O-160/(10)12.
32 Piotr to imię brata agenta
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Z racji tego, że „teczka pracy” nie zachowała się, trudno powiedzieć o ran-
dze i zakresie tejże „pracy”, ale znając rozchwianą osobowość księdza, SB nie miała 
raczej z niego zbyt wielkiego pożytku, podobnie jak poprzednio UBP. Naczelnik 
Wydziału III Departamentu MBP 4 maja 1951 roku w Warszawie przesłał do Na-
czelnika Wydziału V WUBP w Olsztynie pismo następującej treści: „Zwracam na-
desłane nam don. agenta „Piotr” jako bezwartościowe z uwagi na zakłamaną treść 
i niepoważne źródła”33.

Nie sposób ustalić, jak długo trwała ta współpraca (wypisy z protokołów bra-
kowania akt pochodzą z 1973 i 1983 roku), w każdym razie w szczątkowych aktach 
olsztyńskiej MO znajduje się notatka z 1966 roku sporządzona ręcznie przez mało 
wtajemniczonego milicjanta z Mrągowa: „Jest to ten ksiądz z bródką, co często 
przychodzi do komendy”34. Adnotacja ta koreluje z informacją Aleksandry Kuli-
szewskiej z Kosewa: „Bawił się w donosy, jeśli cokolwiek zdołał się dowiedzieć cie-
kawego”35. Być może była to już działalność odnotowana, zwana przez tajne służby 
„obywatelską odpowiedzialnością”, co wcale nie znaczy, że okazjonalnie nie była 
wynagradzana. Funkcjonariusze SB musieli czymś się wykazać, a ponadto delator 
cały czas potrzebował pieniędzy i dążył do nich bez jakichkolwiek skrupułów.

W kolizji z prawem po raz drugi
Wspierana przez radzieckie służby specjalne kijowska misja I. Wysoczańskie-

go zapewne przyspieszyła przygotowane uderzenie ze strony UBP, którego ambicja 
została podrażniona, gdyż służby specjalne konkurują ze sobą. Pretekst dał sam 
I. Wysoczański, bardzo nieostrożnie, różnymi drogami szukający środków mate-
rialnych na przeżycie. Posługa duchowna, traktowana przez niego jako sposób na 
życie i sposób na przeżycie, środków takich nie dostarczała. Po odwilży 1956 roku, 
przy instytucjonalnym rozwoju zalegalizowanych związków wyznaniowych, zapo-
trzebowanie na posługę religijną z „drugiej ręki” było coraz mniejsze, a chętnych 
do „kapłaństwa niedzielnego”, czyli nieetatowego też było bardzo mało. Ukraińcy 
i Łemkowie stopniowo odzyskiwali posługę greckokatolicką, zwolennicy chrze-
ścijaństwa ewangelikalnego mieli do dyspozycji kilka, wspieranych już oficjalnie 
przez współwyznawców z Zachodu, związków wyznaniowych. Pozostający poza 
strukturami kościelnymi i nie dysponujący obiektami sakralnymi księża o orien-
tacji katolickiej, gdy gromadzili się wokół bp. I. Wysoczańskiego mieli coraz mniej 
zleceń na posługi religijne.  

Po powrocie I. Wysoczańskiego z zagranicy 13 kwietnia 1957 roku Wojewódz-
ki Zarząd Spraw Wewnętrznych PWRN w Olsztynie wydał mu kartę repatriacyjną 

33 IPN, BU 01283/1660/J, cz. II/K, s. 405.
34 IPN, Bi 440/2, s. 430.
35 List Aleksandry Kuliszewskiej do autora z dnia 18 lutego 2013 roku.
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nr 19287. Ksiądz zataił bowiem, że przebywał już wcześniej w Polsce, informując 
tym razem, że kraj opuścił w 1940 roku, a teraz powrócił z Rumunii36. Cierpiąc na 
niedostatek środków finansowych, I. Wysoczański, posługując się oczywiście ową 
„kartą”, pozyskał 1.000 zł zasiłku repatriacyjnego od Prezydium WRN w Olsztynie 
oraz taką samą sumę od Prezydium PRN w Mrągowie. Ponadto 800 zł (w dwóch 
transzach) zapomogi wypłacił mu Zarząd Oddziału Wojewódzkiego PCK w Olsz-
tynie, który po zbadaniu wniosku stwierdził, że ks. I. Wysoczański „jest naprawdę 
w ciężkich warunkach materialnych bez żadnych środków do życia”37. Już wtedy, 
bazując na solidarności kapłańskiej, wyłudzał on też pieniądze od duchowieństwa 
rzymskokatolickiego38. Być może ta solidarność, ale też łatwość w  pozyskiwaniu 
środków od PRL–owskiej administracji i od duchowieństwa rzymskokatolickiego 
oraz obycie się w podróżach po krajach obozu socjalistycznego i w kontaktach z 
różnymi jego organami, w tym tajna współpraca ze Służbą Bezpieczeństwa, dały 
pozostającemu bez kościelnego przydziału księdzu taką pewność siebie, że propo-
nował przypadkowo poznanym ludziom, głównie z mazurskiej społeczności sta-
rowierskiej, „pośrednictwa za pieniądze”. Różnie się przedstawiał, między innymi 
jako „kierownik do spraw repatriacji”39. Już wtedy starowiercy mazurscy zaczęli 
masowo starać się o wyjazd do Niemiec, co oczywiście nie podobało się władzom, 
które hamowały proces wydawania zezwoleń na emigrację. W latach 1956–1958 
wyjechało bowiem do Niemiec w ramach akcji łączenia rodzin z Warmii i Mazur 
31.933 osób z ludności rodzimej (autochtonów)40. Była to liczba tak duża, że na 
wniosek Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich olsztyńska PWRN uchwałą z 30 
września 1958 roku przerwała akcję wyjazdów41. 

Po powrocie do kraju I. Wysoczański podejmował wraz z zaliczkami pienięż-
nymi zobowiązania załatwienia spraw paszportowych, lecz z nich się nie wywiązy-
wał. Jedna z tych spraw zakończyła się śledztwem i rozprawą sądową.

Poszkodowanym na 1800 zł okazał się były kapral Wehrmachtu (1942–1945), 
pomocnik leśniczego Maks Jakowlewicz Krasowski (ur. 24 kwietnia 1924) z Woj-
nowa, starający się o wyjazd do Niemiec oraz Paweł Kowalewski (ur. 1900) z Ukty 
na 700 zł, starający się o zwolnienie z więzienia swego syna Wernera, ale także 
o wyjazd. Po części była to prowokacja, gdyż M. J. Krassowski był tajnym, choć nie-
zbyt cenionym współpracownikiem UBP42. M. J. Krasowski podczas dochodzenia 

36 IPN, Delegatura w Olsztynie, Akta sądowe przeciwko Ignacemu Wysoczańskiemu, sygn. IPN Ol 11/41, s. 79.
37 T. Nasierowski, Unia Kościoła Starokatolickiego, s. 63.
38 IPN, Ol 11/41, s. 13.
39 Ibidem, s. 4.
40 Archiwum Akt Nowych, Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich, sygn. 24/58, s. 1.
41 Z. Jordanek, Ludność rodzima– autochtoni Ziem Zachodnich i Północnych, Rocznik Koszaliński, 1996, 

nr 26, s. 131.
42 S. Pastuszewski, Polscy starowiercy w strukturach władzy ludowej, Rocznik Bialskopodlaski, 2014, t. 

XII, s. 163.
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prowadzonego przez KP MO w Mrągowie doniósł, że I. Wysoczański, którego po-
znał w czerwcu 1957 roku, miał też załatwić paszport dla Ewalda Danielewskiego 
ze Śwignajna. Poszkodowany delator sam przyniósł pieniądze I. Wysoczańskiemu 
do jego mieszkania w Wólce, mówiąc po rosyjsku: – „To ojciec wam na drogę”, gdyż 
I. Wysoczański miał sprawę załatwić w Warszawie. Prawdopodobnie tajny współ-
pracownik spodziewał się, że donosy pomogą mu uzyskać upragniony paszport. 
Tak też się stało i delator wyemigrował do NRD jeszcze w 1958 roku.

Gdy poszkodowany zorientował się w oszustwie, to – ksiądz nagabywa-
ny przez niego w domu – według relacji przybysza rzekomo uciekł przez okno, 
a Natalia Worobiew, poinformowała natręta, że wyjechał on do ZSRR, co w tym 
przypadku było prawdą43. Jak I. Wysoczański zeznał w śledztwie, pomagał on M. J. 
Krasowskiemu w uzyskaniu zezwolenia na wyjazd, gdyż spodziewał się pozyskać 
jego gospodarstwo, na którym chciał osadzić swego brata Piotra mieszkającego 
w ZSRR. Twierdził, że zgodził się pomóc proszącemu w różnych urzędach, gdyż 
ten nie znał dobrze języka polskiego. Pieniądze brał tylko na pokrycie kosztów po-
dróży. Jeździł z M. J. Krasowskim do różnych adwokatów.

Podejrzany nie przyznawał się do oszustwa, mataczył, dowodem czego jest 
konfabulacja zawarta w liście do Katarzyny Worobiew z dnia 23 stycznia 1958 
roku44. Pisał do „drogiej Katji” o napadzie w lesie dokonanym przez Maksa Ja-
kowlewicza Krasowskiego, który zabrał mu zegarek, a potem ksiądz – za namo-
wą „drogiej Katji” – dał mu tysiąc złotych, aby więcej nie napadał. A jednak M. 
J. Krasowski, „zdolny chuligan bandyta mnie oskarżył niesłusznie”. Trzymał się 
tej wersji, gdyż badającym go psychiatrom sądowym tłumaczył, że to mazurscy 
bezpopowcy, filiponi, których chciał nawracać, podstępnie go oskarżyli45. List ten, 
wyraźnie mający na celu zasugerowanie organom ścigania, że oskarżyciele działali 
z niskich pobudek, a on sam jest ofiarą zemsty, nie dotarł do adresata, gdyż został 
zatrzymany przez SB i włączony do akt śledztwa. Napisano na nim 27 stycznia dys-
pozycję: „Zatrzymać list do wykorzystania prok.(uratora) Cich.(ockiego Jerzego)46 
w śledztwie przeciwko Wysoczańskiemu”47. 

Ignacy Wysoczański został też w ramach tego samego śledztwa oskarżony, 
co świadczy o wcześniejszym gromadzeniu przez tajne służby zarzutów przeciw 
niemu, o wyłudzenie nienależnego mu zasiłku repatriacyjnego w wysokości 2.000 
zł, gdyż wprowadził w błąd pracowników Powiatowej i Wojewódzkiej Rady Naro-
dowej, że jest repatriantem przybyłym do Polski po pobycie poza granicami trwa-

43 I. Wysoczański przebywał wówczas na jesiennym wypadzie do Kijowa. 
44 S. Pastuszewski, op. cit., ss. 69–70.
45 Ibidem, s. 147.
46 Jerzy Cichocki od 1 września 1954 roku do 6 lutego 1972 roku pracował w Prokuraturze Rejonowej 

w Mrągowie, zaś od 7 lutego 1972 roku do 30 kwietnia 1977 roku w Prokuraturze Rejonowej w Biskupcu.
47 IPN Oddział w Białymstoku (dalej IPN Bi), sygn. IPN Bi 219/41/DOL, s. 97.
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jącym od 1940 roku48. W rzeczywistości pobyt w ZSRR był tylko kilkumiesięczny, 
bardzo krótki w Rumunii, a odpowiedni zasiłek repatriacyjny dostał już w 1948 
roku. Było to świadczenie jednorazowe, niepowtarzalne.

Dochodzenie prowadzono od 10 stycznia 1958 roku, a areszt księdza miał 
miejsce od 14 stycznia do 2 września 1958 roku. Rozprawy sądowe odbyły się 
2 września i 3 listopada 1958 roku w oparciu o zarzut popełnienia przestępstwa 
(oszustwo) z art.38 Małego Kodeksu Karnego i art. 1§1 dekretu z 4 marca 1953 roku. 

Po pierwszym posiedzeniu sądu areszt uchylono i zarządzono zbadanie pod-
sądnego przez lekarzy psychiatrów. Na badania lekarskie oskarżony miał zgłosić 
się 12 września 1958 roku do Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego 
w  Olsztynie. Po przeprowadzonych badaniach komisja lekarska wydała opinię, 
w której napisano: „Wysoczański Ignacy l. 57 wykazujący otępienie umysłowe śred-
niego stopnia, zarzucane mu czyny karalne popełnił w stanie znacznego ograni-
czenia rozumienia tychże czynów jak również mając zdolność kierowania swym 
postępowaniem w znacznym stopniu ograniczoną (w rozumieniu art. 18 KK). 
W  skutek stanu depresyjnego i ogólnego wyczerpania fizycznego odsiadywanie 
kary więzienia przeciwwskazane”49 (zapis oryginalny). 

Wyrok skazujący opiewał na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet 
której zaliczono okres tymczasowego aresztowania. I. Wysoczański został uznany 
winnym oszustwa wobec osób fizycznych, zaś postępowanie z oskarżenia o wyłu-
dzenie pieniędzy od organów państwowych umorzono. Oskarżenie to tajne służby, 
chcąc mieć wreszcie spokój z niepokornym biskupem, który wciąż im się wymykał, 
dołączyły do sprawy, choć mogły przecież znacznie wcześniej pociągnąć go za to do 
odpowiedzialności. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji bowiem już 
9 września 1957 roku zażądało od PWRN w Olsztynie odebrania I. Wysoczańskie-
mu karty repatriacyjnej i zwrotu 1000 zł wpłaconego mu tytułem zapomogi. Pisa-
no: „Z karty ewidencyjnej Nr. 127 zdaje się wynikać, iż ks. Wysoczański stworzył 
pozór, jakoby jego nieobecność w kraju trwała nieprzerwanie od 1940 r.”50.

„Wizytacje” w rzymskokatolickich parafiach i klasztorach
Mając wewnętrzne poczucie misji biskupiej, a zarazem przemożną potrzebę 

zdobywania środków finansowych, I. Wysoczański zaczął w stroju biskupim wizy-
tować rzymskokatolickie parafie i klasztory, próbując pobierać za to odpowiednie 
ofiary. Z racji tego, że jest to dla tych instytucji, które dały się oszukać sprawa wsty-
dliwa, trudno dziś je zidentyfikować. Niemniej musiał to być proceder zauważalny, 
skoro Sekretarz Prymasa Polski wydał następujący komunikat: 

48 IPN Ol 11/41, s. 71.
49 Ibidem, s. 48.
50 Ibidem, s. 76.
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Ostrzeżenie
Sekretariat Prymasa Polski przypomina, że Jan Ignacy Wysoczański, podają-

cy się za Biskupa Kościoła Wschodniego, niejednokrotnie usiłował wizytować pa-
rafie i klasztory powołując się, na rzekome uprawnienia Władz Kościelnych.

Wymieniony Jan Ignacy Wysoczański do Kościoła Katolickiego nie należy 
i żadnych uprawnień ani od Stolicy Ap. ani od J. Em. Ks. Kardynała Prymasa nie 
otrzymał.

Warszawa, dnia 28 października 1959 r. 51

Próby powołania Cerkwi staroobrzędowej w Polsce
13 maja 1959 roku ks. I. Wysoczański zakupił wraz z żoną Katarzyną za 24.000 

zł dom jednorodzinny w Kosewie 952, w którym próbował sprawować obrzędy re-
ligijne „za pieniądze”53, prawdopodobnie uprawiając birytualizm, czyli stosowanie 
naprzemiennie różnych rytów liturgicznych, a może nawet mieszając je ze sobą. Jak 
widać, aktualna pozostała przenikliwa dokonana w 1935 roku ocena tego samego 
księdza przez chłopów spod Biłgoraja, że „obecnie księża chodzą po wioskach z re-
ligią, jak agenci z towarami”54. 

Wysoczańscy jeden z pokoi w okresie letnim wynajmowali Spółdzielni Tury-
stycznej „Gromada”. Hodowali też inwentarz na własne potrzeby.

Ignacy Wysoczański nie ustawał w tworzeniu Cerkwi staroprawosławnej 
w  Polsce55. „Przedstawiając się jako biskup Jan zgłosił się do Staroobrzędowej 
Gminy Wyznaniowej w Gabowych Grądach, której Rada na posiedzeniu odbytym 
15 października 1961 roku o godz. 15.30 przed molenną56, podjęła z inicjatywy 
przewodniczącego Warfołomieja Parfieniejewa Filipowa uchwałę zapraszającą ks. 
Jana Ignacego Wysoczańskiego do objęcia stanowiska „księdza hierarchicznego 
augustowskiego”57. Wolnych wniosków podczas obrad nie zgłoszono, posiedzenie 
zakończono o godz. 16.00. W oparciu o tę uchwałę I. Wysoczański, równocześnie 

51 „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 1959, nr 12, s. 695.
52 Pismo sygn. Dz. Ko. OL 1M 38/13 Sądu Rejonowego w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych z dnia 

28 marca 1983 roku.
53 Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska, op. cit., s. 151.
54 Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Wojewódzki Lubelski 1919–1939, Wydział Społeczno-Poli-

tyczny, sygn. 856, s. 91   
55 I. Wysoczański, podejmując kolejną próbę tworzenia związku wyznaniowego, którego miałby być gło-

wą, posiadał świadomość – dowodem czego był dramatyczny jesienny wyjazd w 1957 roku do Kijowa – że jego 
biskupstwo staroobrzędowe jest nieważne. Zgodnie ze stwierdzeniem przedstawionym 29 listopada 1957 roku 
protojerejowi J. I. Karpowowi, ignorował jednak ten fakt. Miał bowiem w ręku akt chirotonii, choć nieważnej. 
Działał – jak zwykle zresztą z lekceważeniem prawa, czy to państwowego, czy to kościelnego. Celem zawsze była 
jego korzyść, czy to materialna czy zaspokajająca poczucie uznania (obsesyjna wręcz chęć bycia biskupem), więc 
środki do jej osiągnięcia były dlań mało istotne. 

56 W tamtym okresie chroniono molennę jako obiekt sakralny przed zbezczeszczeniem jej przez działania 
pozaliturgiczne.

57 Archiwum Państwowe w Suwałkach, Urząd Wojewódzki w Suwałkach, sygn. APS 34/III/4, k. 90.
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nieprawnie posługując się tytułem magistra, wystosował do Wydziału do Spraw 
Wyznań PWRN w Białymstoku wniosek o wydanie nominacji jako „Pełnomoc-
nikowi Gmin Wyznaniowych Kościoła Staroobrzędowego na teren Województwa 
Białostockiego”58. Instancja ta, po porozumieniu się z Urzędem do Spraw Wyznań 
w Warszawie, który już wcześniej zablokował jakąkolwiek działalność kościel-
ną I. Wysoczańskiemu, takiego pełnomocnictwa nie wydała i zgodnie z sugestią 
UdSW, na wniosek księdza w ogóle nie odpowiedziała. Wysoczański nie opuścił 
rąk i skłonił Radę parafii w Gabowych Grądach do wystąpienia do Urzędu pismem 
z dnia 4 kwietnia 1964 roku o „przyjęcie przez niego kierownictwa i pełnomoc-
nictwa staroobrzędowych gmin wyznaniowych w całej Polsce Ludowej”59. Wystą-
pienie to, będąc bez wątpienia zainspirowaną przez jego samego próbą nacisku na 
władzę, również pozostało bez echa. Cała ta sprawa, w tym półgodzinne posiedze-
nie Rady Parafialnej na wolnym powietrzu przed molenną w Gabowych Grądach, 
świadczy o kryzysie organizacyjnym staroprawosławia w latach sześćdziesiątych 
XX wieku w Polsce Ludowej oraz o nieznajomości przez jego liderów reguł po-
morianizmu60, który nie dopuszcza do jakichkolwiek kontaktów z duchownymi 
z innych Kościołów. Gdyby nie blokada ze strony władz wyznaniowych, to być 
może pomorianizm w Polsce by zaginął, a staroobrzędowcy pozostaliby pod kie-
rownictwem ociężałego umysłowo61 starokatolickiego biskupa, mającego zresztą 
sakrę wątpliwej wartości”62.

Nie zrażony wyżej wymienionym faktem gromadził wokół siebie kandydatów 
na kapłanów staroprawosławnych. Byli to zazwyczaj przedstawiciele tzw. liberalnego 
starokatolicyzmu. Budował nową Cerkiew święcąc biskupów. 20 sierpnia 1962 roku 
bp I. Wysoczański udzielił sakry, cierpiącemu na schizofrenię, „kanonikowi” staro-
katolickiemu Jakubowi Janowi Malczewskiemu „według rytu grecko-słowiańskiego 
Kościoła Wschodniego”. Współkonsekratorem był, niekanonicznie uprzednio kon-
sekrowany starokatolicki biskup, bp A.W.W. Ćwikliński. Świadectwo konsekracji wy-
pisano na pozyskanym skądś egzotycznym listowniku Eucharistical World – Union 
of Bishops of the Christian Old Catholic Church. Była to oczywiście gra pozorów, 
bowiem de facto oba Kościoły istniały tylko na papierze i na papierze też pozostała 
unia, o której pisał, zmylony dokumentami K. Bielawny w swoim opracowaniu63.

58 Ibidem, s. 84.
59 Ibidem, k. 91.
60 Odłam bezpopowszczyzny wywodzący się z tradycji Klasztoru Sołowieckiego oraz myśli teologicznej 

i praktyki eklezjalnej Pustelni Wygowsko-Leksińskiej (1674–1857) na rosyjskim Pomorzu (Pomorie) nad Morzem 
Białym.

61 IPN Ol, Opinia Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Olsztynie z  12 września 1958, 
sygn. IPN Ol 11/41, s. 146–198.

62 S. Pastuszewski, Zarys najnowszych dziejów wspólnot staroobrzędowców w Polsce (1939–2016), Kielce 
2017, ss. 132–133.

63 K. Bielawny, Ignacy Wysoczański – biskup, s. 191.
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22 czerwca 1961 roku I. Wysoczański, tytułując się arcybiskupem Starobrzę-
dowego Wschodniego Kościoła w Polsce w stopniu naukowym magistra, podpi-
sał, gdyż tekst napisał oczywiście ktoś bardziej w języku polskim biegły, prośbę do 
I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki „o udzielanie mi możliwości osobistej 
rozmowy dotyczącej sprawy mego wyjazdu na Węgry”64. W piśmie tym, które nie 
dotarło do I sekretarza, a tylko utknęło w administracji paszportowej, ksiądz po-
skarżył się na opieszałość aparatu państwowego, ciężką sytuację życiową i szykano-
wanie przez Urząd Bezpieczeństwa z powodu bycia kapelanem w Wojsku Polskim 
na Zachodzie. Podyktował wynajętemu skrybie: „W związku z tym zostałem odsu-
nięty od obowiązków duszpasterskich.” Postulowaną „osobistą rozmowę” z I Sekre-
tarzem KC PZPR określił jako „korzystną dla kraju i dla mnie”. 

27 września 1962 roku samozwańcza Kancelaria Biskupa Staroobrzędowego 
Wschodniego Kościoła w Polsce wydała, absurdalny „dekret kasacyjny” żeńskiego 
klasztoru staroobrzędowego w Wojnowie. Napisano w nim: „Klasztor żeński [...], 
wpadając w błędy filipońskie, oraz biorąc pod uwagę obecny stan rzeczy, po zbada-
niu strony zainteresowanej postanowiliśmy na mocy naszego urzędu znieść klasztor 
żeński i zaopiekować się byłymi siostrami – staruszkami, zaspakajając ich potrzeby 
duchowe i materialne. Cerkiew z klasztorem przeznaczamy do użytku Chrześcijań-
skiej Misji Pokoju Świata Staroobrzędowego Wschodniego Kościoła”65. Do „dekretu” 
dodano załącznik, w którym podano uzasadnienie oparte na Prawie Kanonicznym 
Staroobrzędowego Wschodniego Kościoła. Autor owego dekretu nie wziął pod uwa-
gę faktu, że już w 1953 roku mniszki oddały się pod opiekę przedsiębiorczego Leona 
Ludwikowskiego (1917–2002) z Mikołajek, który w 1972 roku – na mocy testamen-
tu ostatniej ihumeni – stał się prawnym właścicielem jednej trzeciej nieruchomości 
klasztornych, a po śmierci ostatniej z nich w 2006 roku jego spadkobiercy przejęli 
cały klasztor, urządzając w nim gospodarstwo agroturystyczne.

Ks. I. Wysoczański, mieniąc się zwierzchnikiem tego, działającego wciąż nie-
legalnie Kościoła, zwrócił się 21 października 1962 roku do Wydziału do Spraw 
Wyznań PWRN w Olsztynie z pisemną prośbą o zarejestrowanie go jako duchow-
nego Staroobrzędowego Wschodniego Kościoła w Polsce66. Wraz z nim pisma 
o podobnej treści, z tą samą datą, skierowali do PWRN w Olsztynie: ks. Andrzej 
Wacław Wojciech Ćwikliński jako biskup ordynariusz diecezji olsztyńsko-biało-
stockiej, ks. Jakub Jan Antoni Malczewski z Milanówka jako biskup kanclerz Kon-
systorza oraz ks. kan. Rajmund Jan Kiecana zamieszkały w Krakowie. Poza tym, 
z tą samą datą, pozostali dwaj „biskupi” złożyli podanie z prośbą o zarejestrowanie 

64 IPN Bi 132/36/8, s. 51–52.
65 Ibidem, s. 60.
66 Ibidem, s. 49.
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parafii tegoż Kościoła w Baranowie pow. Mrągowo67. W podaniu napisano: „Prośbę 
naszą motywujemy tym, że przychylając się do życzeń okolicznego i miejscowego 
ludu, by spełniać wśród nich duszpasterskie obowiązki, uprzejmie prosimy wyżej 
wymieniony Urząd o pozytywne załatwienie naszej prośby. Nadmieniamy, że ko-
rzystać będziemy wspólnie z kościoła wraz z parafią ewangelicką w Baranowie pow. 
Mrągowo.”

Samozwańcza Kancelaria Biskupa SWK w PRL złożyła również 21 paździer-
nika 1962 roku podanie do PWRN w Olsztynie o przydzielenie molenny klasztor-
nej, a raczej całego klasztoru w Wojnowie. Prośbę motywowano demagogicznie, 
wbrew oczywistym faktom: „Kościół Staroobrzędowy prawnie istniejący w Rze-
czypospolitej Polskiej ma prawo ubiegania się o obiekty sakralne będące własno-
ścią Państwa. Cerkiew w Wojnowie zajmuje osiem sióstr wspomnianego wyznania. 
Zgodnie z kanonami Staroobrzędowego Kościoła wszelkie klasztory są pod opieką 
Zwierzchnika Staroobrzędowego Kościoła w Polsce”68. Obaj biskupi złożyli oświad-
czenie, że „przyjmują byłe siostry z klasztoru w Wojnowie pod swoją opiekę, tak 
materialną jak i duchową”69.

Chrześcijańska misja na rzecz socjalizmu i pokoju
Przegrawszy walkę o przewodnictwo w Kościele Starokatolickim i nie mogąc 

zarejestrować Starobrzędowego Wschodniego Kościoła w Polsce, I. Wysoczański 
założył stowarzyszenie pod nazwą Chrześcijańska Misja Filantropii Pokoju Świa-
ta. Była to fuzja, nie istniejących już de iure, Kościoła Starobrzędowego i Kościoła 
Starokatolickiego, która zawiązała się 8 września 1962 roku na „Soborze Episkopal-
nym w Kosewie”. W protokole z obrad w punkcie drugim napisano: „Solidaryzuje-
my się jako Rada Soborowa z dzisiejszą polityką rządów Demokratycznych i Polski 
Ludowej, jak również z uchwałą Konferencji Genewskiej o zwalczaniu propagandy 
wojennej wśród mas i utrwalania Pokoju na Świecie, jak i przestarzałych feudali-
stycznych rządów kleru wrogo nastawionych przeciwko Socjalizmowi i obalenia 
Ustroju Socjalistycznego, podszeptywania cichaczem ludności inteligenckiej, ro-
botniczej i chłopskiej w miastach i na wsiach, aby uniemożliwić uchwałą Sejmu 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, marząc o poprzednio zmarłych feudalistycz-
nych rządach klerykalnych” (zapis oryginalny). W podobnym, mało zrozumiałym 
stylu, napisany został statut Chrześcijańskiej Misji Filantropii w Krajach Demokra-
cji Ludowej. Oba dokumenty, sporządzone na maszynie do pisania70, wyraźnie na-
stawione na zyskanie przychylności władz PRR („ślubujemy naszą pracę dla dobra 

67 Ibidem, s. 57.
68 Ibidem, s. 58.
69 Ibidem, s. 59.
70 APO, Zespół nr 400, Akta Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie Wydział  do Spraw 

Wyznań,  sygn. 444/4/123, ss. 50–53.
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Socjalizmu i Pokoju świata”), zostały podpisane przez abp. Ignacego Wysoczań-
skiego, bp. Jakuba Jana Antoniego Malczewskiego, bp. Andrzeja Wacława Wojcie-
cha Ćwiklińskiego i ks. kanonika Rajmunda Jana Kiecanę.

Podczas owego konwentyklu bp Jan Wysoczański powtórnie udzielił jed-
noosobowo sakry (Nie wiadomo jakiej – starokatolickiej, staroprawosławnej czy 
nawet prawosławnej?). W dokumentach sprzedanych przez I. Wysoczańskiego do 
Muzeum Warmii i Mazur, znajduje się prawosławny ryt święceń diakońskich i ka-
płańskich71), wyświeconemu na kapłana w 1962 roku przez bp. Z. Szypolda, wspo-
mnianemu już ks. Jakubowi Janowi Antoniemu Malczewskiemu (1936–1990). 
Powierzono mu funkcję Kanclerza Konsystorza, choć jak wynika z korespondencji 
z Kościołem węgierskim funkcję tę, jak i tytuł biskupa (nominata?) ów ksiądz spra-
wował wcześniej. Będąc zameldowany w Piasecznie koło Warszawy, zamieszkał on 
na pewien okres u I. Wysoczańskiego w Kosewie. 

Zwołanie „Soboru” i wybór władz miało na celu uzyskanie osobowości praw-
nej, ale też statusu eklezjalnego przez nowopowołane stowarzyszenie, które z powo-
du oporu władz administracyjnych miało spełniać funkcję związku wyznaniowego. 
Potrzebna była także siedziba nowego Kościoła, „najlepiej jakiś klasztor albo ko-
ściół poprotestancki”, których na terenie Mazur było w tym czasie bardzo wiele. To 
od posiadania obiektów sakralnych, a nie od posiadania wspólnot wiernych, co jest 
przecież typowe dla chrześcijaństwa wschodniego, oddolnego, ludowego ze swej 
natury, uzależniano rozwój Kościoła. Ks. I. Wysoczański w wystąpieniu z 13 lipca 
1965 roku do PPRN w Mrągowie, polemizując z zarzutem braku wiernych, pisał: 
„Musimy posiadać kościoły względnie kaplice, czy też inne pomieszczenia, wów-
czas założymy parafie i po pewnym czasie będziemy w możności przedstawić Wam 
statystycznie ilość wiernych. Inaczej jest to niemożliwe”72.

Wydział do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w  Olsztynie odmówił rejestracji parafii SWK w Baranowie oraz przejęcia przez 
wnioskujących obiektów klasztoru żeńskiego w Wojnowie i zorganizowania w nim 
Chrześcijańskiej Misji Filantropii Pokoju Świata. 6 listopada 1962 roku zawiadomił 
pisemnie wnioskodawców o zakazie działalności Misji Filantropii Pokoju Świata73 
oraz poprosił PPRN Mrągowo o „wyciągnięcie wniosków w trybie karno-admini-
stracyjnym74. 7 grudnia 1962 roku w gabinecie przewodniczącego PPRN w Mrągo-
wie odbyła się rozmowa ostrzegawcza, podczas której I. Wysoczański stwierdził, iż 
nie posiada żadnych dokumentów owej Misji, a pieczątki które posiada nie dotyczą 
owego stowarzyszenia. „Z całą powagą po uprzedzeniu go o skutkach oświadczył, 

71 MWiM, sygn. DH–5806 OMO.
72 APO, sygn. 444/4/123, s. 72.
73 Ibidem, s. 47.
74 Ibidem, s. 48.
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iż Komitet organizacyjny stowarzyszenia zaprzestał jakiejkolwiek działalności a or-
ganizatorzy wyjechali do swoich miejsc stałego pobytu”75.

I. Wysoczański działał jednak dalej w sferze religii, kierując się przede wszyst-
kim względami merkantylnymi. Za odpowiednią opłatą pieniężną udzielił w maju 
1965 roku święceń diakonatu czynnemu homoseksualiście z Krakowa Klaudiu-
szowi Wacławowi Perendykowi (1945–1994), a w sierpniu święceń kapłańskich76. 
K. Perendyk płacił konsekratorowi przez pewien czas „podatek” podczas obowiąz-
kowych u niego comiesięcznych wizyt, lecz wkrótce pozbył się tego ciężaru, za co 
został odsądzony przez konsekratora od czci i wiary.

Ks. Krzysztof Józef Fornagel z Krakowa przekazał taki oto donos funkcjo-
nariuszowi SB: „Wysoczański gdy pisał do mnie, to psioczył na innych i wyzywał 
każdego oszustem i złodziejem. Zabraniał z innymi trzymać łączność i odwrotnie, 
pisząc do innych wyzywał mię oszustem i złodziejem. Mówił to, że jestem suspen-
dowany, to znów, że moje święcenia nie są ważne, zawsze miał coś do gadania i kry-
tykowania każdego i wszystkich. Moje zdanie osobiste: ob. Jan Wysoczański jest 
rozrabiacz […].

Teraz we wrześniu też Wysoczański zaczął Perendykowi pisać listy obelżywe. 
Znów to samo co ze mną wypisywał mu, że jest oszustem, złodziejem itd.

Leszczyński Andrzej też otrzymał od Wysoczańskiego subdiakonat i dostał 
na to legitymację, ale też zaczął go wyzywać złodziejem i oszustem. Poszło mu o to, 
że mu nie płacili na czas obiecanego czy wymaganego podatku.

Ćwikliński Wacław poróżnił się z Wysoczańskim. Poszło im o władzę, obaj 
chcieli rządzić i obaj chcieli być wyżsi, ale że to się działo w domu Wysoczańskie-
go, więc on zwyciężył, po prostu wypędził Ćwiklińskiego ze swego domu. Jana 
Malczewskiego wyświęcił prawdopodobnie na biskupa Wysoczański. Malczewski 
mieszkał w Kosewie coś trzy miesiące, ale ostatecznie wypędził go ze swego domu, 
bo mu nie płacił za utrzymanie i pozabierali sobie jakiej rzeczy jeden drugiemu, ale 
co, to nie wiem. Obecnie Malczewski znów przeprasza Wysoczańskiego i chciałby 
z nim pracować”77 (zapis oryginalny). 

Kolejny powrót do starokatolicyzmu
19 lutego 1964 roku zmarł arcybiskup Z. Szypold. 2 lutego 1964 roku napisał 

do Kosewa: „Ponieważ czuję się już bardzo źle i chyba Bóg, ten najsprawiedliw-
szy Sędzia, powoła mnie niedługo przed Swój tron, aby zdać przed Nim rachunek, 
dlatego chciałem na wypadek mojej śmierci przekazać Ci, mój Drogi Kolego, w te-
stamencie zajmowane przeze mnie stanowisko w naszym Kościele Starokatolic-

75 Ibidem, s. 49.
76 IPN Kr., Akta WUSW w Krakowie, sygn. 010/9190, s. 5.
77 Ibidem, s .21
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kim. Dlatego wolą moją jest, aby Ty jako mój jedyny Kolega współpracownik przez 
ostatnich kilkanaście lat życia był na wypadek śmierci jedynym moim następcą 
i zastępcą jako naczelny Biskup naszego świętego Kościoła Starokatolickiego praw-
dziwie Chrystusowego. List ten pisany w formie testamentu i faktycznie będący 
moim testamentem w sprawach kościelnych”78. 

Arcybiskup przed śmiercią zdążył poddać się rekoncyliacji w Kościele rzym-
skokatolickim i jako rzymskokatolicki biskup–senior, zmarł 19 lutego 1964 roku 
we Wrocławiu. Powtórzył drogę bp W. M. Farona, ale któremu jednak rzymscy ka-
tolicy nie powierzyli urzędu biskupiego79. O zamiarze tej decyzji bp Z. Szypold nie 
raczył poinformować „Drogiego Kolegi”. We wspomnianym liście nazwał Kościół 
Starokatolicki „Prawdziwie Chrystusowym”, co stoi w pewnej sprzeczności z od-
bytym dwa tygodnie później obrzędem rekoncyliacji, która polega między innymi 
na wyrzeczeniu się błędów. Zapewne wychodził z założenia, że nawrócić się można 
w każdej, nawet ostatniej chwili. „Osoby pamiętające go zwracały uwagę na zły stan 
jego zdrowia, a także kondycji psychicznej w ostatnich latach życia”80.

Ignacy Wysoczański nie pogodził się z decyzją zawieszenia Kościoła Staro-
katolickiego przez władze po śmierci abp. Szypolda i wrócił do starokatolicyzmu, 
choć władze go nie akceptowały. Wprawdzie lekceważono „radosną twórczość 
kościelną” małych, prywatnych bez mała związków wyznaniowych81, to jednak 
tajne służby manipulując nimi, ćwiczyły równocześnie taktykę walki z wielkim Ko-
ściołem rzymskokatolickim, z którym od 1956 roku zaczęto prowadzić poważną 
i zobowiązującą obie strony grę. W efekcie tej gry wykształciło się swoiste kondo-
minium w zakresie rządu dusz w PRL. 

Biskup Wysoczański zaprosił wybranych kapłanów starokatolickich do Kose-
wa, aby „testamentowi” Z. Szypolda nadać wymiar formalny, choć był on sprzecz-
ny z dokonanym 15 marca 1956 roku zwolnieniem Wysoczańskiego z wszelkich 
funkcji w Kościele Starokatolickim. Księża ci 12–14 sierpnia 1964 roku zebrali się 
na Synodzie Powszechnym KS w Kosewie, gdzie zgodnie z przypomnianą rezolucją 
kapłanów starokatolickich z 5 sierpnia 1952 roku o funkcji zastępcy zwierzchni-
ka Kościoła oraz zgodnie z wolą zmarłego bp. Z. Szypolda, który rzekomo „testa-
mentalnie” wyznaczył bp. I. Wysoczańskiego na swego następcę, wybrały tegoż na 
zwierzchnika z tytułem arcybiskupa, nadanego mu w 1957 roku przez węgierskiego 
hierarchę. Bazowano w zasadzie tylko na tym, że abp Z. Szypold tuż przed swoją 
utajnioną rekoncyliacją na rzymski katolicyzm pismo z 2 lutego 1964 roku opatrzył 

78 MWiM, sygn. DH-5789 OMO.
79 W Kościele rzymskokatolickim sakra biskupia udzielona ważnie jest niezmywalna, lecz nie jest auto-

matycznie tożsama z urzędem biskupim. Istnieje też kategoria „sakry nieważnej czy sakry wątpliwej”. 
80 T.D.M.D. Mames, op. cit., s. 68.
81 Już w 1952 roku na jednym z dokumentów UBP znajduje się dyspozycja, aby terenowe placówki UdSW 

nie przydzielały starokatolikom obiektów sakralnych i ignorowały ich; IPN BU 0123/1637/J, cz. II/K, s. 440.
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adresem: „Do ks. biskupa Jana Ignacego Wysoczańskiego Arcybiskupa Metropolity 
Kościoła Staro-katolickiego w Polsce Ludowej”82.

Dokonano wyboru Kapituły oraz Sądu Kościelnego. „Zatwierdzony arcybi-
skup” natychmiast zgłosił kandydatury biskupów pomocniczych: Józefa Dobro-
chowskiego (1904–1988), Władysława Piotra Kochciuka (1929–1996) i Piotra 
Bogdana Filipowicza (1933–1995), a po ich wyborze przez Synod, „konsekrował” 
ich już w pierwszym dniu obrad. 

Piotr Bogdan Filipowicz przezornie, już w 1958 roku otrzymał sakrę z rąk 
bp. A. Jurgielewicza (1895–1959), choć nie został na to stanowisko wybrany przez 
Synod Kościoła Starokatolickiego i dlatego również kwestionuje się tę sakrę. Ks. 
B. Filipowicz podczas „konsekracji” oraz aż do 1965 roku był bowiem duchow-
nym Kościoła Polskokatolickiego. „W akcie konsekracyjnym napisano również, iż 
święcenie to odbywało się za wiedzą i zgodą biskupa Zygmunta Szypolda i biskupa 
Marcina Farona. Jeśli było tak w istocie, to dlaczego ówczesny zwierzchnik Kościo-
ła Starokatolickiego ksiądz biskup Zygmunt Szypold nie uczestniczył w tej konse-
kracji, ani nawet nie przyjął do grona duchownych Bogdana Filipowicza. Biskup 
Władysław Marcin Faron od 9 lat był już proboszczem rzymskokatolickiej parafii 
w Szczecinie–Dąbiu i nie ingerował w sprawy Kościoła Starokatolickiego”83. W isto-
cie „konsekracja” dokonana przez bp. I. Wysoczańskiego miała charakter sub con-
ditione i dla tych, którzy akceptują biskupstwo P. B. Filipowicza służy za argument 
ważności jego urzędu apostolskiego, jeśliby konsekracji z rąk bp A. Jurgielewicza 
nie uznać. Z punktu widzenia starokatolickiego prawa kanonicznego sakra ta jest 
jednak również nieważna jak wszystkie sakry udzielone przez I. Wysoczańskiego. 

Synod dokonał wyboru kilku gremiów kościelnych oraz zdecydował się na 
wydawanie czasopisma pod tytułem „Katolik”. Sekretarzem Kapituły została żona 
gospodarza synodu, Katarzyna Ratajska vel Brzozowska (1900–1981). Do prze-
wodniczącego Rady Państwa Edwarda Ochaba (1906–1989) wystosowano list na-
stępującej treści: „Duchowieństwo Kościoła Starokatolickiego […] składa przysięgę 
na wierność i posłuszeństwo Kościołowi Starokatolickiemu oraz lojalności wobec 
władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”84.

W synodzie uczestniczyli księża: Ignacy Wysoczański (1901–1975), Józef Do-
brochowski (1904–1988), Władysław Piotr Kochciuk (1923–1996), Piotr Bogdan 
Filipowicz (1933–1995), Roman Karnopel, Franciszek Szymkowiak (w 1955 roku 
opuścił on Kościół Polskokatolicki), Henryk Zdoliński, Józef Boczko-Boczkow-
ski, Antoni Gomza, Cezary Alfons Glatzel (1905–1981). Nieobecny był, ale zgłosił 
akces, ks. Franciszek Staszek z Wrocławia. Większość z nich – zgodnie z taktyką 

82 MWiM, sygn. DH-5789 OMO.
83 W. Słomski, Polscy starokatolicy, Warszawa 1997, s. 53.
84 APO, op. cit., s. 64.
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samozwańczego biskupa – natychmiast otrzymała różne tytuły i funkcje, choćby 
tak egzotyczne jak „diakon diecezjalny” (F. Szymkowiak). Zarówno sam Synod jak 
i jego decyzje sięgały granic absurdu.  

Władze wyznaniowe nie zaakceptowały uchwał „Synodu”, uznając go za nie-
legalny. Wkrótce wewnątrz tej grupy wyznaniowej powstała opozycja przeciwko 
I. Wysoczańskiemu, twierdząca, że jego święcenia biskupie są nieważne. Ordyna-
riuszem, katakumbowych już struktur Polskiego Kościoła Starokatolickiego, został 
jeszcze w 1964 roku biskup Piotr Bogdan Filipowicz, wyniesiony do godności ar-
cybiskupa (1964–1993). Otrzymał on w 1958 roku w Łodzi sakrę w kościele pol-
skokatolickim pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy z rąk bp. Adama Jurgielewicza 
(1895–1959), który w 1957 roku przeszedł z Kościoła Polskokatolickiego do Ko-
ścioła Starokatolickiego. Sakra ta – jak wspomniano – uważana jest za nieważną 
z uwagi na dokonanie jej jednoosobowo oraz brak zlecenia kompetentnego organu 
kościelnego. Niemniej bp Filipowicz zorganizował w późniejszych latach kolegium 
biskupie, do którego należeli obok niego: bp Jan Kazimierz Banach (1914–1988), 
bp Andrzej Jan Rokita (1911–1993) i bp Marek Jan Kordzik, co miało gwarantować 
pełnię eklezjalną Polskiego Kościoła Starokatolickiego. Bp Filipowicz funkcjono-
wał jako zwierzchnik nielegalnego PKS85 aż do nadzwyczajnego Synodu w 1993 
roku w Jeleniej Górze, który zdjął go ze stanowiska, na administratora Kościoła 
wybierając ks. Zdzisława Wojciecha Kolma. Ten z kolei w 1989 roku uzyskał sakrę 
z rąk arcybiskupa Zakonu Mariawitów w Niemczech – jurysdykcji eksterytorialnej, 
Norberta Udo Szuwarta oraz bp. Henryka Tymoteusza Marciniaka i bp. Jana Marii 
Leona Plichty. Sakra ta również nie jest uznawana za ważną przez większość pol-
skich starokatolików, nie mówiąc już o rzymskich.

Ignacy Wysoczański na brak akceptacji swojej misji przez większość środo-
wiska starokatolickiego zareagował powołaniem 1 maja 1965 roku Chrystusowego 
Kościoła Starokatolickiego. Do pomocy wziął bardzo sprawnego intelektualnie ks. 
Krzysztofa Józefa Fornagela z Krakowa (ul. Grodzka 7), który sporządził obszerny 
Statut Kościoła86 oraz schemat organizacyjny87. Zagwarantował on dla siebie stano-
wisko biskupa koadiutora, pozostając chwilowo, do uzyskania sakry, kanclerzem 
kurii i wikariuszem generalnym. Sekretarzem Rady Synodalnej Kościoła została 
Katarzyna Ratajska żona I. Wysoczańskiego. Do nowej Eklezji przystąpili nastę-
pujący księża: Ignacy Wysoczański, Krzysztof Józef Fornagel (1920–1969)88, Józef 

85 Powołał do życia trzy diecezje: pomorską, śląsko-dąbrowską i warszawską. 
86 APO, sygn. 444/4/123, ss. 103–115.
87 Ibidem, s. 71.
88 Krzysztof Józef Fornagel urodził się 10 lipca 1920 roku w Krakowie. W 1967 roku otrzymał sakrę bisku-

pią z rąk bp. Helmuta Norberta Marii Paulusa Massa. Przez dwa lata był przedstawicielem na Polskę Tradycjonali-
stycznego Chrześcijańskiego Katolickiego Kościoła w Europie i Ameryce Północnej (bp G. T. Fehérvàry). Żonaty 
z Jadwigą. Był pracownikiem umysłowym Spółdzielni Pracy „Mechanika”. W latach 1956–1969 był zameldowany 
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Boczko-Boczkowski, Feliks Łowczykowski, Józef Dobrochowski, Jan Wyroślak, Ta-
deusz Pencarski oraz diakon Klaudiusz Wacław Perendyk, któremu w sierpniu bp 
I. Wysoczański udzielił święceń kapłańskich.

Równocześnie ks. I. Wysoczański starał się odnowić związki ze staroprawo-
sławiem, chcąc powiązać je  ze starokatolicyzmem. W maju 1965 roku znów chciał 
wyjechać do ZSRR na zaproszenie brata Piotra, lecz 14 czerwca 1965 roku odmó-
wiono mu wydania paszportu89.

13 czerwca 1965 roku „kanclerz kurii” napisał, a podpisali go: I. Wysoczań-
ski i K. Ratajska, „Memoriał w sprawie sytuacji i położenia dotychczasowego 
Kościoła Staro-katolickiego w Polsce”, kierując go do Urzędu do Spraw Wyznań. 
W dokumencie tym, wychodząc z założenia, że wnioskujący korzystają z dekretu 
z 5 września 1947 roku legalizującego starokatolicyzm w Polsce Ludowej, proszono 
o zatwierdzenie nazwy „Chrystusowy Kościół Staro-katolicki” oraz zatwierdzenie 
kierownika tegoż. W Memoriale pisano: „Wprowadzona nowa nazwa Kościoła po-
zwoli zlikwidować wszystko to, co było złe, sprzeczne z naszymi ideałami, przyniesie 
natomiast ulgę, gdyż raz na zawsze zlikwidujemy wszelkie grupki duchowieństwa, 
które podszywają się pod Kościół starokatolicki. Innymi słowy przeprowadzimy 
całkowitą reorganizację Kościoła starokatolickiego w Polsce na nowych podsta-
wach. Żadnych kapłanów z tak zwaną przeszłością nie będziemy przyjmować”90. 
Memoriał zakończono prośbą do władz państwowych o zarejestrowanie Kościoła 
starokatolickiego z nową nazwą i jego władz zwierzchnich. Do Memoriału dołą-
czony został schemat organizacyjny nowego Kościoła. Najwyższa władza w „Chry-
stusowym Kościele Staro-katolickim” należała do Synodu, „który wybiera jako 
władzę wykonawczą, przed nim odpowiedzialną, arcybiskupa oraz radę synodal-
ną Kościoła i inne władze Kościelne”. Na terenie Polski Kościół podzielony był na 
cztery diecezje: małopolską z siedzibą biskupa w Krakowie, wielkopolską z siedzibą 
w Poznaniu, pomorsko-warmińsko-mazurską – z siedzibą biskupa Olsztyn–Kose-
wo, warszawska z siedzibą biskupa w Warszawie lub Łodzi. Diecezje podzielono na 
dekanaty, a dekanaty na parafie91. Wraz z memoriałem dołączono Statut Chrystu-
sowego Kościoła Staro-katolickiego w Polsce.

13 lipca przedstawiciele nowej Eklezji zwrócili się do PPRN w Mrągowie o le-
galizację Kościoła w powiecie oraz zatwierdzenie władz kościelnych, wskazując na 
Kosewo 9 jako siedzibę Kościoła. Poinformowali, że mają 130 wiernych, ale liczba 
ta na pewno wzrośnie jeśli będą mieć świątynię, więc poprosili „o wskazanie nam 

jako główny lokator przy ul. Grodzkiej 7/6a. Zmarł 8 kwietnia 1969 roku. Rzymskokatolicka Kuria Metropolitalna 
nie odnotowała go jako księdza starającego się o rekoncyliację rzymskokatolicką.

89 IPN Bi 454.2378, Akta paszportowe Ignacego Wysoczańskiego, s. 56, 62.
90 APO, sygn. 444/4/123, s. 67.
91 Struktura ta była fikcją, gdy wokół I. Wysoczańskiego skupiała się jedynie wąska grupa księży, którzy 

porzucili inne Kościoły, bądź zostali przez niego wyświęceni. Liczba wiernych była jeszcze mniejsza.  
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opuszczonych obiektów sakralnych, które przejmiemy i zagospodarujemy, otacza-
jąc zabytkowe opieką specjalną”92. 16 lipca I. Wysoczański usiłował wyjednać wi-
zytę u p.o. dyrektora UdSW, Aleksandra Skarżyńskiego (ur. 1922), lecz przyjął go 
jedynie naczelnik Serafin Kiryłowicz, kpiąc przy świadkach ze starań samozwań-
czego arcybiskupa93.

Liczba kapłanów nowej Eklezji szybko malała, bowiem w kolejnym wnio-
sku o rejestrację Chrystusowego Kościoła Katolickiego w Polsce już tylko jako 
stowarzyszenia zwykłego, skierowanym 3 sierpnia 1965 roku do PWRN w Olsz-
tynie i PPRN w Mrągowie, oprócz biskupa zwierzchnika i biskupa–elekta zastępcy 
zwierzchnika, wymieniono tylko ks. J. Boczko-Boczkowskiego i ks. K.W. Peren-
dyka. Znamienne, że we wniosku tym na reprezentanta Kościoła wyznaczono ks. 
K.J. Fornagela94, wychodząc zapewne z założenia, że I. Wysoczański jest już zbyt 
skompromitowany w stosunkach z władzami. Dla tej garstki działaczy kościelnych 
jedynym jego walorem było bowiem biskupstwo tegoż, choć oczywiście wątpliwej 
ważności, zakwestionowanej nawet przez większość starokatolików. Wniosek pod-
pisało 15 członków–założycieli stowarzyszenia z Kosewa, w tym sołtys Władysław 
Ropcik. Była to kolejna próba uzyskania legitymizacji „kuchennymi drzwiami”, 
czyli poprzez szczeble administracji lokalnej. 

Wśród członków–założycieli podpisy złożyli mieszkańcy Kosewa, którzy 
jak później twierdzili w oświadczeniach, zostali wprowadzeni w błąd. W jednym 
z oświadczeń czytamy: „Było to w pierwszej połowie miesiąca sierpnia br. [przyp. 
SP – 1965 r.], dokładnej daty nie pamiętam, przyszedł do mojego domu ob. Wyso-
czański Ignacy, który oświadczył, iż w porozumieniu z PPRN w Mrągowie został 
upoważniony do zebrania podpisów osób, które wyrażają zgodę na przekazanie ko-
ścioła ewangelickiego w Baranowie Kościołowi rzymskokatolickiemu. Powiedział, 
że sprawa ta jest już załatwiona przez PPRN w Mrągowie. [...] Po upływie krótkiego 
czasu, doszły do mnie wieści, iż jakoby podpisy zbierane przez ob. Wysoczańskie-
go były wyrażeniem zgody na założenie jakiejś sekty religijnej, a nie miało to nic 
wspólnego z przekazaniem kościoła”95. Aleksandra Kuliszewska, zamieszkała w Ko-
sewie pod numerem 38 twierdzi, że „wszelkie sprawy kościelne I. Wysoczańskiego 
w Kosewie, to było wielkie oszustwo. Nie było tu żadnej parafii ani wyznawców”96.

Niszczejąca, a wybudowana w latach 1904–1907 świątynia poewangelicka 
w  Baranowie (niem. Baranowen, Barranowen) została ostatecznie, nieformalnie, 
w maju 1979 roku zajęta przez rzymskich katolików. Powołali się oni na ustawę 

92 APO, op. cit., s. 72.
93 Ibidem, s. 93.
94 Ibidem, s. 75.
95 Krzysztof  Bielawny, Ignacy Wysoczański–biskup, s. 196.
96 List Aleksandry Kuliszewskiej do autora z dnia 14 marca 2016 roku.
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z 23 czerwca 1971 roku „O przejściu na osoby prawne Kościoła rzymskokatolickie-
go oraz innych Kościołów i związków wyznaniowych własności niektórych nieru-
chomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych”. Ustawa ta, przejęcie 
tego typu obiektów uzależniała od zgody władz lokalnych, o którą w województwie 
olsztyńskim było w tym czasie bardzo trudno. Po wielu pertraktacjach świątynię 
baranowską Kościół Rzymskokatolicki kupił od Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego w grudniu 1983 roku97. Nadał jej wezwanie NMP Matki Kościoła. 

Pełniący wówczas obowiązki podsekretarza stanu w Urzędzie do Spraw Wy-
znań (dyrektor w latach 1966–1974) Aleksander Skarżyński decyzją z 5 sierpnia 
1965 roku98 odmówił zatwierdzenia statutu Chrystusowego Kościoła Starokatolic-
kiego w Polsce i stwierdził, że Kościół Starokatolicki nie posiada obecnie prawnej 
reprezentacji. Decyzję tę uzasadnił znikomą liczbą starokatolików skupionych wo-
kół abp. Z. Szypolda, którzy po śmierci zwierzchnika nie powołali nowej prawnej 
reprezentacji. A. Skarżyński napisał, że „szereg osób, nie związanych poprzednio 
z Kościołem Starokatolickim podaje się od tego czasu za biskupów i księży Kościoła 
Starokatolickiego, nie mając ku temu żadnych podstaw prawnych […]. Skoro więc 
nie ma wiernych korzystających z wolności wyznania w danym związku wyznanio-
wym, należy uznać, że działalność tego związku jest obecnie bezpodstawna i nie 
można występować w jego imieniu”99. Urząd do Spraw Wyznań poinformował, 
że „dalsze używanie tytułów, pieczęci i innych oznak wskazujących na rzekome 
pełnienie stanowisk kościelnych w Kościele Starokatolickim, stanowić będzie wy-
kroczenie podlegające karom”100. Decyzja ta została zakwestionowana przez sta-
rokatolików, jako że „nie wydał jej pełnoprawny dyrektor UdSW, tylko pełniący 
obowiązki”. Niemniej administracja państwowa i SB uważały ją za obowiązującą 
i blokowały starokatolikom wszelkie oficjalne działania.

Podstawą blokady był okólnik UdSW do wojewódzkich UdSW z 5 sierpnia 
1965 roku, nakazujący, aby wszelkie wnioski o wyrażenie zgody na utworzenie lub 
obsadzenie parafii Kościoła Starokatolickiego załatwiać odmownie. A. Skarżyński 
sporządził potencjalną listę zgłaszających się z takimi wnioskami (Ignacy Wyso-
czański, Krzysztof Józef Fornagel, Piotr Bogdan Filipowicz, Franciszek Staszek, 
Stanisław Możejko, Józef Wilk, Klaudiusz Perendyk, Cezary Alfons Glatzel, Józef 
Dobrochowski) i polecił, aby w przypadku zgłoszenia się którejś z tych wymienio-
nych w rozdzielniku osób „w charakterze duchownego Kościoła Starokatolickiego, 
należy skierować przeciwko tej osobie wniosek do kolegium karno-administracyj-

97 A. Kopiczko, Wybrane problemy z dziejów diecezji warmińskiej po II wojnie światowej, w: Wczoraj i dziś. 
Z dziejów Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce Południowo-Wschodniej, red. W. Brenda, A. Dyżewska, K. Sy-
chowski, Białystok 2014, s. 62. 

98 APO, op. cit., decyzja NK-8020/6/3/65, ss. 97–98.
99 Ibidem, s. 97.
100 Ibidem, ss. 97–98.
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nego o ukaranie za umyślne wprowadzenie urzędu w błąd co do swego zawodu 
(art. 23§ 1 lit. b) prawa o wykroczeniach z 1932 roku […]. W razie stwierdzenia 
wykonywania czynności religijnych przez jedną z tych osób należy skierować prze-
ciwko niej wniosek do kolegium karno-administracyjnego o ukaranie za trudnie-
nie się zawodem bez posiadania wymaganych ku temu uprawnień (art. 27 prawa 
o  wykroczeniach z 1932 r.). W razie stwierdzenia posługiwania się przez jedną 
z tych osób tytułem, pieczęcią lub inną oznaką wskazującą na zajmowanie stano-
wiska kościelnego w Kościele Starokatolickim, jeżeli posługiwanie to miało miej-
sce wobec osób fizycznych lub wobec instytucji nie będących organami władzy lub 
administracji państwowej – należy skierować przeciwko niej wniosek do kolegium 
karno-administracyjnego o ukaranie za przywłaszczenie sobie tytułu (art. 26 prawa 
o wykroczeniach z 1932 r.).”

Ignacy Wysoczański zlekceważył groźbę kar i 4 lipca 1966 roku – w celach 
zarobkowych – wyświęcił w Kosewie Józefa Dutkiewicza (ur. 23 marca 1941 roku 
w  Zborowie w województwie kieleckim)101. Świadectwo święceń opieczętował 
okrągłą pieczęcią z napisem: Ks. Ignacy Wysoczański Biskup ST–Katolickiego Ko-
ścioła. Natomiast na listowniku kazał wydrukować: + Jan Ignacy Wysoczański. Ar-
cybiskup Kościoła St.–Katolickiego w PRL. Poinformowany przez SB o tym fakcie, 
Wydział Spraw Wewnętrznych PRN w Mrągowie 24 marca 1967 roku komisyjnie 
odebrał księdzu „okrągłą pieczęć z napisem w otoku Ks. Ignacy Wysoczański Biskup 
ST–Katolickiego Kościoła, pieczęć podłużną zniszczono i nakazano przerwanie nie-
legalnej działalności; na co obwiniony wyraził zgodę”102. 

Wydział do Spraw Wyznań PWRN w Olsztynie orzekł nawet 24 maja 1967 
roku, wprawdzie tylko w korespondencji do osoby prywatnej, że „Ob. Wysoczań-
skiemu zabronione jest prowadzenie wszelkiej działalności wyznaniowej na terenie 
PRL”103. Z uwagi na fakt, że zarówno pozycja jak i energia I. Wysoczańskiego znacz-
nie już osłabły, zakaz ów miał raczej cechy złośliwego uporu ze strony władz, na co 
ksiądz również reagował oporem i złośliwością.

Ignacy Wysoczański nadal zarobkował, wyświęcając kapłanów za pieniądze. 
8 grudnia 1966 roku udzielił święceń kapłańskich Józefowi Miastkowskiemu (ur. 
1 stycznia 1936 w Złotorii, gm. Choroszcz woj. białostockie) „według rytuału Grec-
kiego Wschodniego Kościoła”104. „Po przyjęciu świeceń kapłańskich, ks. J. Miast-
kowski zgłosił się do Kurii Diecezjalnej w Łomży z prośbą, by włączono go w skład 
kleru Kościoła rzymskokatolickiego. Przedstawił dokument przyjęcia święceń ka-

101 Ibidem, s. 32.
102 Ibidem, s. 38.
103 Ibidem, s. 37.
104 Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie (dalej AAWO), Teczka personalna Ignacego Wyso-

czańskiego; cyt. za K. Bielawny, Ignacy Wysoczański, s. 199.



309Ignacy Wysoczański – biskup wędrowny na Mazurach

płańskich z rąk ks. bpa I. Wysoczańskiego. Chcąc wyjaśnić tę nietypową sytuację, 
5 maja 1969 roku Kuria Biskupia w Łomży poprosiła o udzielenie informacji Kurię 
Biskupią w Olsztynie – czy udzielone święcenia są ważne i na jakiej podstawie moż-
na uznać święcenia kapłańskie J. Miastkowskiego. Jak się później okazało, pismo 
nie dotarło do adresata, ponieważ Służba Bezpieczeństwa je skonfiskowała. Władze 
diecezjalne z Łomży ponowiły pytanie w sprawie ks. Miastkowskiego, wysyłając 
pismo z dnia 28 czerwca 1969 roku do Kurii w Olsztynie. W odpowiedzi wikariusz 
generalny, ks. bp Jan Obłąk (1913–1988), pisał, że Kuria nie zajmuje się nieważ-
nością świeceń kapłańskich, ale stara się zbadać ważność sakry biskupiej Ignacego 
Wysoczańskiego. Jak zaznaczył bp Obłąk, sam Wysoczański zgłosił się do Kurii 
Biskupiej w Olsztynie z zamiarem przejścia do Kościoła katolickiego, oznajmiając, 
że jest biskupem. Kuria w „wyniku swych badań stwierdziła ponad wszelką wątpli-
wość, że nie ma On żadnych autentycznych dokumentów sakry biskupiej. Opinia 
władz diecezji warmińskiej była jednoznaczna – sakra biskupia I. Wysoczańskiego 
była nieważna. Mimo to w swoim mniemaniu nadal pozostawał on biskupem i był 
o tym święcie przekonany. Nie miał co do tego żadnych wątpliwości”105. Uważał, 
że przewodniczy obrządkowi wschodniemu w Polskim Kościele Starokatolickim; 
często używał tytułu „metropolity”. Niektórzy nazywali go nawet „patriarchą”106, 
choć być może tylko w znaczeniu przenośnym.

Rozproszone starokatolickie grupy, z których najsilniejszą była grupa bp. P. B. 
Filipowicza, nie chciały współpracować z I. Wysoczańskim. Dokonywały się w nich 
„dzikie” konsekracje biskupie, nie mające żadnego oparcia eklezjalnego, a ich sukce-
sja apostolska była co najmniej wątpliwa. Pozostający na uboczu tych działań Wyso-
czański, od czasu do czasu służył tym grupom swym biskupstwem, „konsekrując” 
między innymi za pieniądze J. S. Trzeciaka i sub conditione J. E. Hendrysiaka.

W 1972 roku I. Wysoczański wstąpił, na podstawie dokumentów z Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie, do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, dzię-
ki czemu, po zatarciu kary z 1958 roku, uzyskał rentę kombatancką za wstawien-
nictwem W.A. Fiedotowa, który będąc prezesem oddziału powiatowego ZBoWiD 
w Mrągowie ulitował się nad tym „dziwnym księdzem”. Pozwoliło to zarejestro-
wanemu kombatantowi nieco pełniej niż dotąd zaspokajać podstawowe potrzeby 
bytowe107. Było to zapewne kompromisowe „rozwiązanie polityczne”, wyciszające 
nieco I. Wysoczańskiego, którego dotychczasowa aktywność eklezjalna w znacz-
nym stopniu dyktowana była potrzebami materialnymi. Handlował on dewocjona-
liami, na zlecenie odprawiał różne obrzędy religijne i to w różnych rytach. „Jak kto 

105 K. Bielawny, Ignacy Wysoczański, ss. 197–198.
106 Ibidem, s. 197.
107 Renta kombatancka nie wynosiła więcej niż 1.000 zł miesięcznie. Relacja Wasilija Ariefijewicza Fiedo-

towa z dnia 9 listopada 2015 roku. 
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chciał, takim był” – wspomina Aleksandra Kuliszewska z Kosewa. – „Gdzie płacili, 
tam on był”. Pozyskiwał kleryków, wydając im za odpowiednią opłatą odpowiednie 
legitymacje, które zwalniały ich ze służby wojskowej. Takim klerykiem przez pe-
wien czas był, mający wykształcenie podstawowe, Edward Rurka ze wsi Cierpięta 
gmina Piecki, któremu mentor kazał jechać w Bieszczady, aby zakładał tam parafię. 
Niedoszły ksiądz szybko zorientował się w oszustwie i nigdzie nie wyjechał108.

W 1971 roku I. Wysoczański podjął też próbę zarejestrowania Stowarzysze-
nia Staroobrzędowego w Polsce. W decyzji odmownej z dnia 12 sierpnia 1971 roku 
podsekretarz stanu w Urzędzie ds. Wyznań dr Aleksander Skarżyński napisał: „Po-
wstanie takiego stowarzyszenia nie odpowiada względom pożytku publicznego”109. 
W tym samym roku I. Wysoczański „wyświęcił” wspomnianego już bp. Juliusza 
Sykstusa Trzeciaka, który z Autokefalicznego Kościoła Katolickiego (Autokepha-
lische Katolische Kirche) w Niemczech uzyskał nominację na arcybiskupa diecezji 
w Polsce, która to diecezja przekształciła się później w samodzielny Kościół pozo-
stający w interkomunii z Kościołem w Niemczech. Na tym w zasadzie wyczerpuje 
się dokumentacja kościelnej działalności I. Wysoczańskiego.

Ks. I. Wysoczański zmarł 23 kwietnia 1975 roku w Szpitalu w Mrągowie110 
– nie wdając się w analizę ważności święceń – jako dwukrotnie wyświęcany dia-
kon, dwukrotnie wyświęcany prezbiter i jako biskup (o wątpliwej ważności sakry) 
Kościoła Starokatolickiego, który to Kościół został zawieszony, a w rzeczywistości 
zdelegalizowany przez władze w 1965 roku. Był trzykrotnie żonaty (ślub kościelny 
i ślub cywilny), będąc równocześnie przez pewien okres bigamistą. Spłodził czwór-
kę dzieci.  

Ignacy Wysoczański jako episcopus vagans
Wolna działalność religijna, zwana też awanturniczą, towarzyszy Kościołom 

chrześcijańskim przez wszystkie wieki. Prowadzi do rozłamów i wyłaniania się 
efemerycznych grup, którym przewodzą biskupi wędrowni, zwani też wagabun-
dami (episcopi vagantes). Zjawisko to rozwinęło się szczególnie po Soborze Wa-
tykańskim I w 1870 roku na bazie starokatolicyzmu. Z racji tego, że zaczęło ono 
podważać dotychczasowe zasady eklezjalne, a w szczególności sukcesji apostolskiej, 
o którą Kościoły starokatolickie Unii Utrechckiej pieczołowicie dbały, wyłączano 
tego typu biskupów ze wspólnoty starokatolickiej. Podobnie postąpiła wspólnota 
anglikańska. 

Bp. I. Wysoczański do takiej kategorii należał. Zdziwienie budzi jednak 
fakt, że w miarę swobodnie, w Polsce Ludowej, która starała się koncesjonować 

108 Relacja Aleksandry Kuliszewskiej z 15 października 2013 roku. 
109 T. Nasierowski, Unia Kościoła Starokatolickiego, s. 58.
110 Pismo Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki do autora z dnia 8 maja 2018 roku.
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i  ograniczać działalność związków wyznaniowych, był on konsekratorem wielu 
kapłanów i biskupów z kręgu liberalnego starokatolicyzmu111, których O skali zja-
wiska episcopi vagantes w PRL świadczy liczba 16 biskupów wędrownych w latach 
1965–1975, którym można przypisać nie więcej niż 500 wiernych, podczas gdy 
w Kościele rzymskokatolickim, liczącym około 30 milionów wiernych posługiwało 
wówczas 93 biskupów.

Biorąc pod uwagę usilne dążenie ks. I. Wysoczańskiego do sprawowania po-
sługi biskupiej, szlachetną tradycję starego chrześcijaństwa tytułowania biskupami 
tych, którzy tytuły takie noszą, nawet gdy są heretykami, tudzież bezpodstawne 
utrwaloną w polskim piśmiennictwie tytulaturę jego osoby112 termin „biskupa wę-
drownego” (episcopus vagans) jest w tym przypadku całkowicie adekwatny. Katego-
ria ta związana jest z dziejami starokatolicyzmu, szczególnie w pierwszym okresie 
po odrzuceniu dekretów Soboru Watykańskiego I z 18 lipca 1870 roku. Zanim, 
powołana 24 września 1889 roku Unia Utrechcka (Międzynarodowa Konferen-
cja Biskupów Starokatolickich), zaczęła normować starokatolicką eklezjalność, 
w szeregach duchownych zbuntowanych przeciwko Watykanowi pojawiło się kil-
ku biskupów o wątpliwej proweniencji, podejmujących równie wątpliwe działania 
eklezjalne. Później liczba ta wzrosła. W roku 1970 działało na świecie, najwięcej 
oczywiście w USA, 250 „biskupów wędrownych”, w tym około 30 w Niemczech 113. 

Jeden z kodyfikatorów starokatolicyzmu biskup Urs Küry (1901–1976) tak 
definiuje kategorię tego rodzaju duchownych: „Są to biskupi, którzy skupiają wokół 
siebie jedynie nieliczne prywatne grupki, a nie mają prawnie uregulowanej organi-
zacji kościelnej […]. Święcenia biskupie są […] nie tylko bezprawne, ale również 
nieważne, gdyż – mimo że pod względem rytualnym dokonywane są poprawnie 
w ramach sukcesji apostolskiej – to są udzielane bez prawomocnego zlecenia ko-
ścielnego”114.

Ignacy Wysoczański podpada pod tę definicję, mimo że można dyskutować, 
czy nawet w ramach Kościoła Starokatolickiego, do którego formalnie należał do 
1956 roku, miał on jakikolwiek związek z parafiami, a nie tylko „z prywatnymi 
grupkami wiernych”. Nawet gdyby – anonsowana przez niego – sakra udzielona 
jemu w Afryce posiadała sukcesję apostolską, to nie ma dowodów „prawomocnego 
zlecenia kościelnego” na nią, a więc byłaby kanonicznie nieważna. Sukcesja histo-
ryczna biskupów pochodzi bowiem od apostołów, na podstawie legalnego wyboru 

111 Działalność tego typu obecnie, w dobie braku jakichkolwiek ograniczeń prawnych w sferze religijnej, 
ma nadal miejsce, choć w znacznym stopniu owiana jest tajemnicą.

112 Por. przypis 1.
113 F.-W. Haack, Gottes 5 Kolonne die freibischöflichen Kirchen im deutschsprachigen Raum, Augsburg 1976, 

s. 10.
114 U. Küry, Kościół starokatolicki. Historia–nauka–dążenia, z niemieckiego przełożył W. Wysoczański, 

Warszawa 1996, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, ss. 109–110.
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na konkretną katedrę, dokonanego przez upoważnione kolegium kościelne (kapi-
tułę, synod lub sobór) oraz ważnie przeprowadzoną konsekrację przy zachowaniu 
obowiązującego porządku i rytu. Nie jest więc tylko związana z konsekratorem, ale 
też z konkretnym Kościołem jako instytucją i z konkretnym Kolegium Biskupów. 
Podstawą udzielenia święceń jest dokument wyborczy, tak że w staroprawosławiu 
popowskim konsekracja składa się z dwóch etapów: narieczenija, czyli mianowania 
na katedrę na podstawie wyboru z nadaniem imienia biskupiego oraz chirotonii, 
czyli obrzędu święceń poprzez modlitwę do Ducha Świętego i nałożenie rąk przez 
biskupa posiadającego sukcesję apostolską przy obecności co najmniej jednego bi-
skupa współkonsekratora. Podobnie jest w Kościele zachodnim. Nie ma dowodów, 
aby te obydwa etapy przebiegły w przypadku chirotoni I. Wysoczańskiego w Braile 
zgodnie z przepisami kanonicznymi, ani też nie jest znane imię współkonsekratora. 

Wybór I. Wysoczańskiego na biskupa dokonany w Zambezi przez biskupów 
starokatolickich, który miał poprzedzić rzekomą „koptyjską sakrę” był niekanonicz-
ny z punktu widzenia klasycznych zasad starokatolickich. Według zasad utrechckich 
biskupa wybiera Kościół lokalny a nie gremium biskupów należących do różnych 
Kościołów. Międzynarodowa Konferencja Biskupów Unii Utrechckiej (International 
Old Catholic Bishops’ Conference of the Union Utrecht) jednoznacznie więc traktuje 
I. Wysoczańskiego jako „biskupa–wagabundę”, a tym samym nie uznaje jego sakry115. 

Nie ma też dowodów, aby za wrocławską nominacją z 1948 roku I. Wysoczań-
skiego na biskupa stało jakieś kościelne gremium udzielające „prawomocnego zlece-
nia kościelnego”. Tu też występował tylko jeden biskup (Z. Szypold), który w zasadzie 
był nie związany z jakimkolwiek Kościołem. Kościół Starokatolicki cały czas pozosta-
wał in statu nascendi i w rzeczywistości nigdy się nie rozwinął. Żadna dokumentacja 
tego aktu nie zachowała się. Jedynym dowodem są listy abp. Z. Szypolda i sprawoz-
dania różnych, często zwoływanych ad hoc przez I. Wysoczańskiego, gremiów. Z tego 
też względu opozycja starokatolicka zakwestionowała w 1965 roku sakrę I. Wyso-
czańskiego, który na dodatek nie pozostawał we wspólnocie apostolskiej ze swoim 
zwierzchnikiem, często bezceremonialnie go atakując i chcąc do tego wykorzystać 
tajne służby Polski Ludowej. W 1956 roku, przechodząc do staroprawosławia, został 
przez abp. Z. Szypolda zwolniony z obowiązków kościelnych w straokatlicyzmie.

Kościół Polskokatolicki, dbający o utrechckie reguły eklezjalne, również zgła-
szał wątpliwości co do ważności sakry biskupiej Zygmunta Szypolda oraz jego na-
stępców i dlatego też przyjmując kapłanów z Kościoła Starokatolickiego (w 2015 
roku było ich trzech), warunkowo powtórzył im święcenia kapłańskie116.

115 Pismo kierowniczki Biura Informacyjnego Międzynarodowej Konferencji Unii Biskupów Starokatolic-
kich Unii Utrechckiej Maji Weyermann do autora z dnia 23 lipca 2014 roku.

116 T. Urban, Przejście do Kościoła Polskokatolickiego. Warunki uznawania święceń, w: Biskup–prezbiter–
diakon. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka, red. J. Jezierski, Olsztyn 2008, ss. 16–17. 
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Dbający o czystość stanu biskupiego w całym Kościele Powszechnym, Kościół 
rzymskokatolicki ustami rzecznika swojej Kurii Diecezjalnej w Olsztynie stwier-
dził, po wnikliwej analizie sprawy, że „nie ma On [ks. I. Wysoczański – przyp. SP] 
żadnych autentycznych dokumentów sakry biskupiej”117. Badanie to wynikło z oce-
ny udzielonych przez ks. I. Wysoczańskiego „święceń kapłańskich” Józefowi Miast-
kowskiemu. Ordynariusz olsztyński bp Jan Obłąk (1913–1988) poinformował, że 
w 1969 roku I. Wysoczański zgłosił się do Kurii Biskupiej w Olsztynie z zamiarem 
przejścia do Kościoła katolickiego, oznajmiając, że jest biskupem”118.

Dlaczego do rekoncyliacji nie doszło – trudno powiedzieć. Być może zadecy-
dował o tym –widoczny jak na dłoni – status „wędrownika kościelnego”, jak rów-
nież nienajlepsze opinie o stanie umysłowym i moralnym prowadzeniu się księdza. 
Ponadto I. Wysoczański, pomny na uznanie przy rekoncyliacji przez KR biskup-
stwa Z. Szypolda, zapewne – o czym świadczą pośrednio słowa bp. J. Obłąka – żą-
dał podobnego uznania. 

Niemniej rzymscy katolicy ostatecznie okazali chrześcijańskie miłosierdzie 
biskupowi wędrownemu z Mazur gdyż pogrzeb jego w Mrągowie na cmentarzu ko-
munalnym przy ul. Brzozowej 2 poprowadził dziekan mrągowski (1970–1980) ks. 
kanonik Tadeusz Świrtun (1904–1995) za zgodą ordynariusza diecezji warmińskiej 
bp. Józefa Drzazgi (1914–1978)119. W Księdze Zmarłych parafii rzymskokatolickiej 
pw. św. Wojciecha w Mrągowie pod nr 34 istnieje adnotacja o pogrzebie zmarłe-
go 23 kwietnia 1975 roku ks. I. Wysoczańskiego. Skromny nagrobek zawiera nie-
zgodną z dokumentami USC datę śmierci: 23 maja 1974 rok. Znowu zaskakująca 
pomyłka! Czyżby fala konfabulacji i kamuflażu przeszła poza granicę śmierci tego 
dziwnego człowieka? Zapewne pomyłka ta wynika z niestaranności tych, którzy 
ów nagrobek wystawili. Być może była to dalsza rodzina, z którą więzi zmarłego 
pozostawały bardzo luźne120.

Podsumowanie
Dokonana w niniejszym artykule rekonstrukcja blisko dwudziestoletniej obec-

ności Ignacego Wysoczańskiego na Mazurach, mimo dotarcia do nowych źródeł nie 
jest pełna. Bez wątpienia zbadania wymaga jego wpływ na życie religijne regionu oraz 
wykrycie innych, oprócz artefaktów zgromadzonych w Muzeum Warmii i Mazur, 
śladów tej obecności. Koniecznym byłoby dotarcie do osób lub ich potomków, przed 
którymi I. Wysoczański rozsiewał wizje aktywności eklezjalnej. Zbadania wymaga 
aktywność religijna sióstr Worobiew z Wólki gmina Ruciane-Nida oraz ich – jako 

117 AAWO,, Pismo Kurii Biskupiej w Olsztynie z dnia 6 lipca 1969 roku.
118 K. Bielawny, Ignacy Wysoczański–biskup Kościoła starokatolickiego i Kościołów wschodnich, s. 197.
119 List Krzysztofa Bielawnego do autora z dnia 22 sierpnia 2012 roku.
120 Relacja córki I. Wysoczańskiego Anny, z dnia 15 lipca 2018 roku.



314 Stefan Pastuszewski

przedstawicielek popowszczyzny – relacji z bezpopowcami mazurskimi. Nie ma też 
żadnych danych na temat stosunku mazurskich starowierców do wędrownika reli-
gijnego, który też przez pewien okres mienił się być staroobrzędowcem i, włączony 
nieopatrznie do popowskiej Cerkwi Białokrynickiej, usiłował podporządkować sobie 
polskich bezpopowców. Byłby to mimo wszystko przyczynek do wciąż jeszcze nie 
napisanej monografii staroprawosławia na Mazurach.

Stefan Pastuszewski,  Ignacy Wysoczański, ein Landstreicher und „Bischof “ in Masuren

Zusammenfassung

Der gesellschaftliche Wandel in Masuren nach 1945 verlief stürmisch im Hinblick auf einen intensiven 
Bevölkerungsaustausch und auf die Maßnahmen zur Eingliederung der „wiedergewonnenen Gebiete“ ins Gebiet 
des unitarischen Staates. Die Neuankömmlinge brachten ihre meist komplizierte Geschichte mit, viele von ihnen 
betrachteten Masuren als ein Asyl. Zu solchen oft unkonventionell handelnden Menschen gehörte auch Ignacy 
Wysoczański (1904–1975), der sich als „Bischof “ verschiedener Kirchen bezeichnete und der ohne jede Grundla-
ge  versuchte, einen Platz in der Gemeinschaft der masurischen Altgläubigen zu finden.

Übersetzt von Tomasz Wyżlic

Stefan Pastuszewski, Bishop–vagrant in Masuria region

Summary

Social changes in Masuria region after 1945 had a dramatic course due to the intensive population ex-
change and the introduction of “recovered territories” to the area of the new unitary Polish state. The newcomers 
brought with them their own, often complicated, history, often treating Masuria as an asylum. Ignacy Wysoczański 
(1901–1975) belonged to such unconventionally progressive people. He was a bishop of various Churches and 
tried – without any backgrounds – to settle in the Old–Believers enclave of Masuria.

Translated by Stefan Pastuszewski
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WYBORY DO SEJMU USTAWODAWCZEGO 19 STYCZNIA 
1947 R. W WOJEWÓDZTWIE OLSZTYŃSKIM

Słowa kluczowe: wybory, Sejm Ustawodawczy, Olsztyn, Polska Partia Robotnicza, Blok 
Stronnictw Demokratycznych
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Polnische Arbeiterpartei, Demokratische Union
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Wybory wytrącą z rąk międzynarodowej 
reakcji broń przeciwko nam.

Ryszard Kalinowski, 
I sekretarz KW PPR w Olsztynie

Wybory parlamentarne, które odbyły się w Polsce w styczniu 1947 roku sta-
nowiły realizację jednego z kluczowych postanowień konferencji jałtańskiej (4–11 
luty 1945 roku). W chwili, gdy zgromadzeni w krymskim kurorcie przedstawi-
ciele Wielkiej Trójki przystępowali do negocjacji niewiadomą pozostawały naj-
istotniejsze zagadnienia dotyczące państwa polskiego. Nieokreślone były przyszłe 
jego granice, a kraj posiadał dwa odrębne rządy, z których żaden nie cieszył się 
poparciem wszystkich pozostałych członków koalicji antyhitlerowskiej. W wyniku 
powziętych wówczas decyzji w Polsce powstał koalicyjny Tymczasowy Rząd Jed-
ności Narodowej. Jednym z najważniejszych zadań jakie przed nim postawiono 
było przeprowadzenie „możliwie najszybciej wolnych i nieskrępowanych wyborów 
[parlamentarnych] z udziałem wszystkich stronnictw demokratycznych i antyfa-
szystowskich”1.

Walka polityczna tocząca się w kraju wokół wyborów, w tym jej implikacje 
międzynarodowe, opisane zostały w polskiej historiografii w sposób zadowalają-

1 K. Kersten, Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948, Poznań 1990, s. 112.
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cy2. Również w skali regionu warmińsko-mazurskiego zagadnienie owo znalazło 
swoich historyków3.Tekst niniejszy nie jest próbą zreferowania ustaleń poprzedni-
ków, nie jest też polemiką z nimi. Nie pomijając zagadnień politycznych, traktuje 
je marginalnie skupiając się na zagadnieniu „techniki” akcji przedwyborczej oraz 
samych wyborów. Traktuje więc o organizacji procesu wyborczego, strukturze or-
ganów powołanych do jego obsługi. 

Warto przypomnieć, że ww. zapisy umów międzynarodowych postawiły rzą-
dzących krajem komunistów w niewygodnej pozycji. Osiągnęli oni bowiem status 
formacji rządzącej drogą faktów dokonanych, metodą siłową. Wobec braku auten-
tycznego poparcia społecznego konfrontacja wyborcza stanowiła dla nich istotne 
ryzyko. Wybitnie zwiększała je konieczność tolerowania opozycyjnego Polskiego 
Stronnictw Ludowego, obecnego w krajowej polityce od lata 1945 roku, obda-
rzanego przez Polaków tym samym poparciem, którego odmawiali oni Polskiej 
Partii Robotniczej. W takiej sytuacji rządzący zdecydowali się na taktykę zwleka-
nia, odkładania wyborów w czasie. Zdobyty w ten sposób czas wykorzystywano 
przede wszystkim na budowanie aparatu przemocy (KBW, UB, MO, ORMO), ści-
śle powiązanego z partyjnym centrum decyzyjnym4. Jednym z elementów taktyki 
zwlekania było zarządzenie głosowania ludowego (30 czerwca 1946 roku), które 
rządzący potraktowali jako probierz faktycznych nastrojów społecznych ale także 
próbę generalną w zakresie technik wyborczych. Zdobyte doświadczenia faktycz-
nie wykorzystywano później w akcji wyborów do Sejmu Ustawodawczego.

Przedmiotem niniejszego opisu są działania aparatu państwowego. W prak-
tyce okazało się jednak, że musi być on uzupełniony o opis poczynań PPR. Nie 
tylko dlatego, że ugrupowanie owo w wyniku „zwycięskich” wyborów stycznio-
wych zyskało istotną podstawę legitymizującą dla sprawowanej władzy, władzy 
którą dzierżyło przez kolejnych czterdzieści lat. Również dlatego, że dominacja 
PPR w okresie poprzedzającym dzień wyborów była już tak znaczna, że w istocie 
partia ta decydowała o sposobie realizacji procesu wyborczego oraz kształcie pań-

2 Patrz m.in.: ibidem; A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939–1989, Warszawa 2000; C. Osękow-
ski, Wybory do sejmu z 19 stycznia 1947 roku w Polsce, Poznań 2000; M. Skoczylas, Wybory do Sejmu Ustawodaw-
czego z 19 stycznia 1947 r. w świetle skarg ludności, Warszawa 2003.

3 Na szczególną uwagę zasługuje tu książka Roberta Syrwida, Od partnerstwa do wymuszonej „jedności”. 
Olsztyńska organizacja Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1945–1948, Łódź 2004. Patrz też: M. Gałęziowska, 
Jak wygrać wybory ? Propaganda wśród ludności autochtonicznej na Warmii i Mazurach przed wyborami do Sejmu 
Ustawodawczego, Znad Pisy, nr 13/14, 2004/2005 r., ss. 120–141.

4 Henryk Palka, Szef olsztyńskiego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, a jednocze-
śnie członek egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PPR w Olsztynie, we wrześniu 1946 r. w trakcie dyskusji nt. 
zabezpieczenia akcji wyborczej, mówił: „zadania Urzędu Bezpieczeństwa są tego rodzaju, że tylko Partia winna go 
zasilać personalnie”, cyt. za: Archiwum Państwowe w Olsztynie [APO], sygn. 1073/3, Protokół posiedzenia egze-
kutywy KW PPR Olsztyn, 10 IX 1946 r., ss. 42–44. Biogram H. Palki, patrz: Twarze olsztyńskiej bezpieki. Obsada 
stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Olsztynie. Informator Personalny, pod 
red. P. Kardeli, Białystok 2007, s. 155.
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stwowego aparatu wyborczego. I chociaż PPR skonstruowała na potrzeby wyborów 
własną, partyjną, wielopiętrową strukturę, to jednocześnie de facto była twórcą tej, 
pozostającej formalnie organem państwa polskiego.

W istocie symbioza „partyjno-państwowa” już wówczas (1946 rok) była tak 
ścisła, iż miejscami trudno jest wskazać, gdzie kończy się sfera państwowa a za-
czyna partyjna (i na odwrót). Rozmiar wpływu, jaki posiadały organa zarządcze 
partii komunistów na organizację i przebieg wyborów uwypukla wybitnie znikoma 
rola, jaką miały pozostałe ugrupowania ubiegające się o poselskie mandaty. Koali-
cyjne Stronnictwo Demokratyczne, Stronnictwo Ludowe, podobnie jak powołane 
już w trakcie akcji wyborczej Stronnictwo Pracy i PSL – Nowe Wyzwolenie, były 
politycznymi wydmuszkami, quasi – partiami politycznymi, a w istocie agendami 
PPR5. PSL zostało wyrugowane z organów struktur wyborczych, a jeżeli istniał ja-
kikolwiek wpływ owego ugrupowania na działalność aparatu państwowego, to je-
dynie w tym sensie, że poszczególne jego instytucje pochłonięte były zwalczaniem 
partii Stanisław Mikołajczyka. Poza komunistami autentyczną siłą dysponowała 
w tym okresie jedynie Polska Partia Socjalistyczna, jej rolę przedstawił już jednak 
w sposób kompetentny Robert Syrwid6.

Działania administracji państwowej
W dniu 11 października 1946 roku opublikowana została ordynacja wy-

borcza do Sejmu Ustawodawczego7. Ustawa ta dzieliła ówczesne województwo 
olsztyńskie na dwa okręgi wyborcze: nr 21 w Olsztynie8 oraz nr 22 w Biskupcu9, 
przypisując pierwszemu pięć, a drugiemu z okręgów trzy mandaty poselskie. Mie-
siąc później (12 listopada 1946 roku) Prezydium Krajowej Rady Narodowej wydało 
zarządzenie o przeprowadzeniu w dniu 19 stycznia 1947 roku wyborów do Sejmu 
Ustawodawczego10. Był to niezmiernie istotny akt prawny, gdyż uruchamiał obo-
wiązujący kalendarz wyborczy. Jeszcze przed połową miesiąca w olsztyńskim Urzę-
dzie Wojewódzkim ustanowiony został pełnomocnik wojewody ds. wyborczych 

5 Wojewódzki Komitet Stronnictwa Pracy zorganizowany został we wrześniu 1946 r. PSL – „Nowe Wy-
zwolenie” funkcjonowało w Olsztynie od dnia 02 X 1946 r., patrz m.in.: B. Łukaszewicz, Olsztyn w Polsce Ludowej 
1945–1989, w: Olsztyn 1353–2003, pod red. S. Achremczyka i W. Ogrodzińskiego, Olsztyn 2003, ss. 422–428.

6 R. Syrwid, op.cit.
7 Ustawa z dnia 22 września 1946 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego, Dz.U. nr 18, poz. 274.
8 W obrębie okręgu olsztyńskiego znalazły się powiaty: Iława, Braniewo, Lidzbark Warmiński 

(„Licbark”), Pasłęk, Morąg, Nidzica („Nibork”), Ostróda (zapisana w ustawie jako „Ostruda”) oraz miasto i powiat 
Olsztyn.

9 W obrębie okręgu biskupieckiego znalazły się powiaty: Biskupiec, Bartoszyce, Giżycko („Łuczany”), 
Kętrzyn („Rastenbork”), Węgorzewo („Węgobork”), Pisz, Szczytno, Mrągowo („Żądzbork”).

10 Zarządzenie Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 12 listopada 1946 r. o przeprowadzeniu wy-
borów do Sejmu Ustawodawczego, Dz.U. nr 58, poz. 322. Wiadomość o terminie wyborów została podana do wia-
domości publicznej w dniu 13 listopada 1946 r. przez Polską Agencję Prasową, B. Łukaszewicz, Raptularz miejski. 
Olsztyn 1945–2005, Olsztyn 2006, s. 52.
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(Adam Szałankiewicz), uruchomiono też w tym urzędzie stały dyżur telefoniczny11. 
Identyczne procedury wdrożono następnie w starostwach powiatowych: w każdym 
z nich (również w mieście Olsztynie) powołany został „urzędnik ds. wyborów” bę-
dący nade wszystko łącznikiem pomiędzy lokalnym urzędem starościńskim a ko-
misjami wyborczymi, zapewnić też miał ogniwom aparatu wyborczego „wszelką 
pomoc w zakresie obowiązków administracji rządowej i samorządowej”12.

Państwowa maszyneria odpowiedzialna za organizację procedury wyborczej 
rozpoczęła prace wkrótce po ogłoszeniu ordynacji wyborczej. W dniu 22 paździer-
nika 1946 roku wojewoda olsztyński wydał okólnik obligujący organa samorządu 
na szczeblu miast, gmin i osiedli do sporządzenia sumarycznych („cyfrowych”) 
zestawień ilości osób uprawnionych do głosowania13. Zestawienia te, sporządza-
ne odrębnie dla każdej miejscowości (osiedla, wsie, miasta) wg danych na dzień 
15 listopada, gromadzone były w Urzędzie Wojewódzkim14. Stamtąd przekazane 
miały być, jak raportował wojewoda, w dniu 23 listopada do okręgowych komisji 
wyborczych [OKW] w Biskupcu i Olsztynie15. Jest to informacja dość zaskakująca, 
gdyż same OKW ukonstytuowały się dopiero dwa dni później (patrz niżej). Na 
podstawie owych zestawień OKW dokonały podziału powiatów na obwody wybor-
cze. Istotny pozostawał tu zapis, iż co do zasady obwody obejmować powinny ok. 
3000 mieszkańców. W efekcie, w całym województwie wykreślono 140 obwodów, 
z czego okręg olsztyński obejmował ich 85, a biskupiecki 5516. Informacje o ustale-
niu granic obwodów przekazywane były bezpośrednio z OKW do starostw powia-
towych, a stamtąd do zarządów poszczególnych miast i gmin17. Można przyjąć, że 
organa samorządów znalazły się w posiadaniu tych informacji między 27 a 29 li-
stopada 1946 roku18

11 APO, sygn. 391/238, Wojewoda olsztyński do Ministra Ziem Odzyskanych, Olsztyn 14 XI 1946 r., s. 93.
12 APO, sygn. 391/238, Wojewoda olsztyński do ob.ob. starostów i Prezydenta m. Olsztyna, Olsztyn 14 XI 

1946 r., s. 90; ibidem, Wybory sejmowe. Instrukcja nr 3. Telefonogram, Olsztyn 26 XI 1946 r., s. 79. Pełnomocnicy 
ds. wyborów w starostwach i w m. Olsztynie podlegali Wojewódzkiemu Pełnomocnikowi ds. wyborów. Z tego 
tytułu obowiązani byli do składania meldunków co trzy dni, patrz: ibidem, Wojewoda olsztyński do obywateli 
starostów i prezydenta m. Olsztyna, Olsztyn 18 XI 1946 r., s. 82.

13 Ibidem, Wojewoda olsztyński, Olsztyn 22 X 1946 r., s. 102; ibidem, Pismo Komendanta Wojewódzkie-
go MO mjr Bruna Skuteli, Olsztyn 02 XI 1946 r., s. 100.

14 Dane te miały spłynąć do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie do dnia 05 XI 1946 r., w układzie staro-
stwo – powiat – gmina – miejscowość. Dla miast powiatowych sporządzano zestawienia ilościowe w układzie ulic.

15 Ibidem, Telefonogram Wojewody Olsztyńskiego do Ministra Ziem Odzyskanych, Olsztyn 26 XI 
1946 r., ss. 75–76.

16 Ibidem.
17 Ibidem, Telefonogram wojewody olsztyńskiego do ob. ob. starostów i Prezydenta m. Olsztyna, Olsztyn 

26 XI 1946 r., s. 77.
18 Np. starosta ostródzki informował o przekazaniu gminom informacji o podziale na obwody głosowa-

nia w sprawozdaniu z 02 XII 1946 r., patrz: APO, sygn. 391/238, s. 234. W powiecie pasłęckim informacja taka 
dotarła do gmin 28 XI 1946 r., patrz: ibidem, Sprawozdanie starosty powiatowego, Pasłęk 29 XI 1946 r., s. 246–247, 
264; w pow. Braniewo najpóźniej 29 XI 1946 r., patrz: ibidem, s. 248; w pow. Nidzica najpóźniej 28 XI 1946 r., patrz: 
ibidem, s. 249; tak samo było w Ostródzie (s. 250). W przypadku Węgorzewa starostwo otrzymało ww. informacje 
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W momencie otrzymania ze starostw informacji o granicach obwodów, za-
rządy miast i gmin przystąpiły do sporządzania imiennych list (spisów) wybor-
ców19 – na podstawie zachowanej dokumentacji można założyć, że czynności te 
rozpoczęto w całym województwie między 27 listopada a 3 grudnia 1946 roku. 
Spisy sporządzane były w porządku alfabetycznym, odrębnie dla każdej miejsco-
wości (obwodu). Każdy z nich sygnowany był datą sporządzenia, pieczęcią urzędo-
wą oraz podpisem wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta. Co do zasady, spisy 
sporządzane były przez urzędników, ale np. w olsztyńskim ratuszu zatrudniono do 
tych czynności „siły najemne […] za opłatą 1 zł od [zewidencjonowanej] osoby.”20

Mechanika sporządzania spisów podlegała kontroli władz zwierzchnich. 
Kontrole takie okazały się potrzebne bowiem pomimo licznych szkoleń, odpraw 
instruktażowych, pouczeń itp., w praktyce żaden z odpowiedzialnych urzędów nie 
ustrzegł się błędów. Np. podczas odprawy burmistrzów, wójtów i sekretarzy gmin 
w Starostwie Powiatowym w Ostródzie (6 grudnia 1946 roku) stwierdzono, że 
w większości gmin spisy wyborców sporządzone zostały wadliwie21. Wykryte błędy 
były na ogół banalne i łatwe do naprawienia: dotyczyły niezachowania porządku 
alfabetycznego, braku „właściwych” odstępów wierszy itp. W gruncie rzeczy można 
odnieść wrażenie, że zarządzane przez starostów kontrole prac spisowych miały na 
celu głównie zdyscyplinowanie podległych urzędników, zapewnienie dotrzymania 
wyznaczonych kalendarzem wyborczym terminów.

Bazując na doświadczeniach – nienajlepszych – z okresu tzw. głosowania 
ludowego, wojewoda olsztyński kategorycznie zabraniał przy sporządzaniu list 
wyborców poprzestać na zestawie informacji dostępnych dzięki posiadanym na-
rzędziom ewidencji ludności. Te ostatnie służyć miały jedynie jako materiał wyj-
ściowy do sporządzenia list właściwych i ostatecznych – należało je zweryfikować, 
tj. poddać konfrontacji „w terenie”. Weryfikacja taka szczególnie istotna okazała 
się w samym Olsztynie. Po pierwsze dlatego, że stanowił on największe skupisko 
ludności w regionie; po drugie dlatego, że miasto nie posiadało wówczas żadnego 
wiarygodnego, zwartego systemu ewidencyjnego w tym zakresie22. Dla celów prze-
w dniu 26 XI 1946 r., a przekazało ją podległym urzędom w dniu następnym (s. 251, 257). Starosta braniewski 
informację o podziale na obwody przekazał podległym urzędom już 25 XI 1946 r. (s. 252) (być może jest to błąd 
i chodzi o 28 XI, patrz: s. 260). Starosta reszelski uczynił to najpóźniej 29 XI 1946 r. (s. 255). Starosta olsztyński 
informację taką przekazał swoim wójtom 28 XI 1946 r. (s. 258). Starosta piski najpóźniej 28 XI (s. 263). W każdym 
przypadku dotarcie informacji o podziale na obwody na poziom gmin i miast oznaczało niezwłoczne przystąpie-
nie do sporządzania imiennych list wyborczych.

19 APO, sygn. 391/238, Telefonogram wojewody olsztyńskiego do obywateli starostów i Prezydenta m. 
Olsztyna, Olsztyn, 26 XI 1946 r., s. 77.

20 Ibidem, Sprawozdanie z kontroli postępu akcji sporządzania spisów wyborców do Sejmu, przeprowa-
dzonej w dniu 02 XII [19]46 r. w Wydziale Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności oraz Wydziale Ogólnym Zarządu 
Miejskiego w Olsztynie, ss. 62–64.

21 Ibidem, s. 67.
22 W okresie tym ewidencja ludności miasta Olsztyna składała się z: tzw. ankiety mieszkańców spo-

rządzonej w końcu sierpnia 1946 r. i następnie sukcesywnie uzupełnianej; kartoteki meldunkowej oraz arkuszy 



322 Mariusz Tomasz Korejwo

prowadzenia ww. konfrontacji powołane zostały do życia tzw. brygady kontrolne23. 
Ich praca polegała na wędrówce (dosłownie) od drzwi do drzwi i nanoszeniu ko-
rekt na istniejące spisy meldunkowe24: w ten sposób, przy okazji wyborów, przepro-
wadzono w całym kraju swoistą inwentaryzację mieszkańców miast i wsi.

Brygady kontrolne, organizowane przez zarządy miast i gmin, formowane 
były przy udziale tzw. czynnika społecznego, tj. przedstawicieli organizacji spo-
łecznych, komitetów domowych itp.25 Ich wprowadzenie miało na celu przede 
wszystkim usprawnienie procedury oraz odciążenie urzędów, ale pozwoliło też na 
aplikowanie instytucji partyjnych do czynności czysto administracyjnej. W prakty-
ce bowiem, przy ówczesnej słabości organizacji społecznych, kontrola spisów wy-
borczych znalazła się w rękach PPR-owskich trójek partyjnych.

Kontrola list wyborców miała na celu nie tylko prostą weryfikację arytme-
tyczną, obejmowała ona również zagadnienie poprawności legislacyjnej: czynne 
prawo wyborcze przyznano wyłącznie osobom posiadającym obywatelstwo pol-
skie, które ukończyły 21. rok życia (novum w porównaniu z praktykami przed-
wojennymi było, że czynne prawo wyborcze przysługiwało również wojskowym 
w służbie czynnej). Moment dziejowy sprawił, że bardzo istotne było, aby z wy-
borczych spisów wyeliminować Niemców (czy też, jak konsekwentnie pisano: 
„niemców”). Natomiast jeśli chodzi o tzw. ludność autochtoniczną, czyli Warmia-
ków i  Mazurów, z naciskiem podkreślano, że prawa wyborcze posiadają jedynie 
ci z nich, którzy skutecznie przeszli przez procedurę weryfikacji narodowościowej 
i posiadają odpowiednie zaświadczenia. 

Przy okazji sprawdzenia list wyborców dokonywano aktualizacji istniejących 
rejestrów meldunkowych, porządkowano więc administrację26. Czynności spraw-
dzające faktycznie przynosiły efekty, „ujawniano” bowiem tą metodą osoby, które 

spisowych z czasów „referendum ludowego”. Brakowało podstawowego narzędzia ewidencji ludności, tj. rejestru 
mieszkańców, patrz: ibidem, Sprawozdanie z kontroli postępu akcji sporządzania spisów wyborców do Sejmu, 
przeprowadzonej w dniu 02 XII [19]46 r. w Wydziale Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności oraz Wydziale Ogól-
nym Zarządu Miejskiego w Olsztynie, ss. 62–64.

23 Ibidem, Okólnik nr 111 Ministra Ziem Odzyskanych i Ministra Administracji Publicznej, Warszawa 
11 X 1946 r., ss. 103, 104; ibidem, Komendant Wojewódzki MO Bruno Skuteli, Olsztyn 02 XI 1946 r., s. 100.

24 W piśmie KW PPR w Olsztynie kierowanym do podległych komitetów powiatowych partii precyzowa-
no, iż kontrole imiennych spisów wyborców należy przeprowadzać „przez sprawdzenie w mieszkaniach”, cyt. za: 
APO, sygn. 1073/36, Telefonogram KW PPR do KP PPR z dn. 20 XII 1946, s. 61.

25 Ten sam „czynnik społeczny” uczestniczył wcześniej przy sporządzaniu zestawów dot. ilości mieszkań-
ców oraz później przy tworzeniu samych imiennych spisów wyborców.

26 Np. w powiecie pasłęckim to właśnie dopiero przy okazji prac spisowych „założono w gminach rejestry 
mieszkańców”, patrz: APO, sygn. 391/238, Starosta powiatowy w Pasłęku, Sprawozdanie z akcji przygotowawczej 
do wyborów w pow. pasłęckim za czas od dn. 30 XI [właśc.: X] 1946 r. do 26 XI 1946 r., s. 72. Wojewoda olsztyński 
zwracał uwagę, że przy okazji sporządzania spisów wyborców „zarządy miejskie będą miały sposobność ujaw-
niania wykroczeń przeciwko przepisom o kontroli ruchu ludności i przystosowania [zastosowania ?] surowych 
sankcji w postępowaniu karno-skarbowym”, cyt. za: ibidem, Telefonogram wojewody olsztyńskiego do starostów 
i prezydenta m. Olsztyna, Olsztyn 27 XI 1946 r.
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nie dopełniły obowiązku meldunkowego (wobec tych osób natychmiast wszczyna-
no postępowania karno-administracyjne)27. Summa summarum okazało się, że róż-
nice pomiędzy stanem ewidencyjnym a stanem faktycznym nigdzie nie były duże, 
np. w Kętrzynie doliczono się trzech obywateli pominiętych na listach wyborców28. 
Pokontrolne korekty wykazywały zawsze swoistą superatę – rzeczywistych wybor-
ców okazało się być nieco więcej niż wynikało z urzędowych rejestrów meldunko-
wych, w ani jednym przypadku nie odnotowano sytuacji odwrotnej. Niezależnie 
od działań ww. „czynnika społecznego”, proces sporządzania imiennych list wy-
borców podlegał nadzorowi administracyjnemu. Np. sprawozdaniu datowanym na 
2 grudnia 1946 roku starosta giżycki informował wojewodę o wydaniu zarządzenia 
obligującego wójtów i burmistrzów do przeprowadzenia w terminie następnych 
czterech dni kontroli list wyborczych29. 

Listy wyborców sporządzane były w trzech egzemplarzach. Dwa z nich  prze-
kazywano do obwodowych komisji wyborczych, trzeci – do właściwej komisji 
okręgowej. Z zachowanych materiałów archiwalnych wynika, że przekazywanie list 
nastąpiło między 3 a 9 grudnia 1946 roku30, w każdym bądź razie w dniu 9 grudnia 
wszystkie komisje wyborcze dysponowały kompletem spisów wyborców. 

Kolejnym krokiem w procedurze wyborczej było tzw. wyłożenie list wybor-
czych, tj. udostępnienie ich do wglądu zainteresowanym. Dzięki tej czynności, któ-
ra w Polsce Ludowej stała się niezmiennym elementem wyborczego rytuału, każdy 
obywatel – na długo przed samym aktem wyborczym – potwierdzić mógł obecność 
odnoszącego się doń zapisu, bądź wnieść o jego korektę. Wyłożenie list w obwodo-
wych komisjach wyborczych miało miejsce w połowie grudnia (np. w powiatach: 
Braniewo, Kętrzyn, Ostróda, Pasłęk, Pisz, Susz nastąpiło ono w dniu 17 grudnia 1946 
roku) lub nieco później – np. w powiecie giżyckim zakończono je 24 grudnia31. Nieco 

27 Np. w Węgorzewie „ujawniono” 3 takie osoby (APO, sygn. 391/238, Węgorzewo 09 XII 1946, 
s. 193),w powiecie ostródzkim – kilkadziesiąt (APO, sygn. 391/238, Starosta ostródzki, 14 XII 1946 r., s. 181)

28 Ibidem, Protokół z przeprowadzonej kontroli akcji sporządzania spisów wyborczych do Sejmu przez 
Zarząd Miasta Kętrzyna dokonanej w dniu 07. XII 1946 r. […], Olsztyn 09 XII 1946 r., s. 58.

29 Ibidem, Sprawozdanie Starosty Powiatowego, Giżycko 02 XII 1946 r., ss. 244–245.
30 Kilka przykładów: w pow. Szczytno imienne spisy osób uprawnionych do głosowania przekazane zostały 

komisjom wyborczych w dniach 03–06 XII (ibidem, Starosta szczycieński, Sprawozdanie, 06 XII 1946 r., s. 229.); 
w pow. Nidzica i Pasłęk 06 XII (ibidem, Telefonogram Starosty, Nidzica 05 XII [sic] 1946 r., s. 225; ibidem, Starosta 
pasłęcki, Sprawozdanie za 04–07 XII 1946 r., Pasłęk 07 XII 1946 r.,  s. 210–211); w pow. Pisz przed 07 XII (ibidem, 
Sprawozdanie Starosty Piskiego, Pisz 07 XII 1946 r., s. 207.); w pow. Szczytno i Morąg 07 XII (ibidem, Telefonogram 
Starosty Powiatowego, Szczytno 10 XII 1946 r., s. 214; ibidem, Telefonogram Starosty morąskiego [bez daty], s. 224); 
w pow. Braniewo przed 08 XII (ibidem, Starosta Powiatowy, Braniewo 07 XII [sic] 1946, sprawozdanie z akcji wy-
borczej na terenie pow. braniewskiego za okres od 04 do 08 XII 1946 r., s. 219–220.); w pow. Giżycko i Susz 08 XII 
(ibidem, Giżycko 09 XII 1946 r., s. 212; ibidem, Starostwa Powiatowy, Giżycko 09 XII 1946 r., s. 216; ibidem, Starosta 
Suski, Iława [bez daty], Telefonogram, s. 221.); w pow. Biskupiec przed 09 XII (ibidem, Sprawozdanie za 06–09 XII 
1946 r., Biskupiec 09 XII 1946 r., s. 206.); w pow. Morąg przed 10 XII (ibidem, Starosta morąski, 10 XII 1946 r., s. 203); 
w Olsztynie 09 XII (ibidem, Prezydent Olsztyna, Sprawozdanie, 10 XII 1946 r., s. 201.)

31 APO, sygn. 1073/37, Protokół zebrania powiatowych instruktorów wyborczych okręgu nr 22 w Bi-
skupcu, Biskupiec 27 XII 1946 r., ss. 4–5.
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wcześniej32 na siedzibach komisji wyborczych rozplakatowane zostały obwieszczenia 
OKW dot. granic wyborczych obwodów oraz list kandydatów na posłów.

Okręgowe komisje wyborcze ukonstytuowały się 23 listopada 1946 roku. 
Przewodniczącym olsztyńskiego OKW został Eugeniusz Cieślak, jego zastępcą Ja-
nusz Chyczewski33 (siedzibę komisji zlokalizowano przy pl. Wolności 1, w olsztyń-
skim ratuszu34). Skład Komisji Okręgowej w Biskupcu stanowili: przewodniczący 
Henryk Arendarski35 (PPS); wiceprzewodniczący Stefan Górecki (PPR); członko-
wie:  Mieczysław Tarczykiewicz  (PPR), Anastazy Elaszkiewicz (PPS), Marian Ba-
nasikiewicz (PPS) oraz dwóch zastępców członka (po 1 z PPR i PPS) 36. O składach 
OKW decydowały wojewódzkie rady narodowe (przy czym przewodniczących 
oraz zastępców wskazywał Główny Komisarz Wyborczy, czyli przewodniczący 
Państwowej Komisji Wyborczej). W praktyce decyzje te leżały w rękach aparatu 
PPR, nic więc dziwnego, że przedstawiciele (członkowie) PSL nie zostali do nich 
dopuszczeni ani na szczeblu okręgów, ani obwodów37. 

 Znacznego wysiłku wymagało ustalenie składów obwodowych komisji wybor-
czych. Absolutnym decydentem były tu ogniwa PPR i pomimo, iż już na początku 
września I sekretarz KW PPR Ryszard Kalinowski38 instruował: „Komisje obwodo-
we wyborcze należy zbudować z udziałem szczerych elementów, nie tylko członków 
PPR. W tym celu wciągać przedstawicieli Samopomocy Chłopskiej i bezpartyjnych, 
by nie zarzucano, że będą to komisje jednostronnie budowane”39, to instancje tere-
nowe wykazały się nadmierną gorliwością, umieszczając w nich wyłącznie członków 
swojej partii. Sprawa wymagała interwencji instancji wojewódzkiej, bo – jak zazna-
czył tow. Wacław Gumiński40 – podobne postępowanie było „niesłusznie, [komisje 
wyborcze] winny składać się z [członków] PPR, PPS i SL”41. Ale nawet w „skorygo-

32 Np. z pow. Giżycko, Ostróda i Piszu już 14 grudnia meldowano o rozplakatowaniu ww. obwieszczeń 
jako o fakcie dokonanym, patrz: APO, sygn. 391/238, Sprawozdanie, Giżycko 14 XII 1946 r., s. 189; ibidem, Spra-
wozdanie, Ostróda, 14 XII 1946 r., s. 181. Prezydent Olsztyna meldował o wykonaniu tego zadania „do 15 grudnia”, 
ibidem, Sprawozdanie, Olsztyn 17 XII 1946 r., s. 185.

33 B. Łukaszewicz, Raptularz, s. 53.
34 Olsztyńska OKW zajmowała dziewięć parterowych pomieszczeń olsztyńskiego ratusza, patrz: APO, 

sygn. 391/238, Sprawozdanie [z akcji wyborczej], Olsztyn 25 XI 1946 r., s. 81.
35 Henryk Arendarski, ur. 1907, przed II wojną światową członek PPS (od 1927), po wojnie członek PPS 

(od 1945), sekretarz PK PPS w Biskupcu, I sekretarz WK PPS w Olsztynie; radny PRN w Biskupcu.
36 APO, sygn. 1073/4, Posiedzenie Sekretariatu KW PPR, Olsztyn 07 X 1946 r., ss. 1–3.
37 B. Łukaszewicz, Olsztyn w Polsce Ludowej 1945–1989, ss. 422–428. PSL miał również bardzo utrudnio-

ny dostęp do komisji w postaci tzw. mężów zaufania.
38 Ryszard Kalinowski, I sekretarz KW PPR w Olsztynie; radny MRN Olsztyn.
39 APO, sygn. 1073/2, Protokół plenum KW PPR Olsztyn, Olsztyn 03 IX 1946 r., ss. 29–31.
40 Wacław Gumiński, ur. 25 IX 1891 w Warszawie; syn. Władysława i Marii; członek PPR (od 1945), PZPR 

(do 1948); członek egzekutywy KW PPR w Olsztynie (1945–1948); członek KM PPR w Olsztynie (1945–1948); za-
stępca kierownika Wydziału Komunikacji (Komunikacyjnego) KC PZPR (1948–1955); pracownik DOKP Olsztyn 
(zastępca naczelnika wydziału); przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Kolei; wiceprzewodniczący 
Okręgowej Komisji Głosowania Ludowego; poseł na Sejm Ustawodawczy (1947–1952); radny MWRN.

41 APO, sygn. 1073/3, Protokół posiedzenia egzekutywy KW PPR Olsztyn, Olsztyn 09 XI 1946 r., 
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wanych” komisjach PPR miała miażdżącą przewagę; aby ją zilustrować przytoczyć tu 
można kilka liczb. W samym okręgu olsztyńskim na 85 komisji obwodowych w 76 
przewodniczącymi byli członkowie PPR; w 12 obwodach istniejących w Olsztynie, 
PPR–owcy stanowili 47 z wszystkich 60 ich członków, ale już w 10 obwodowych ko-
misjach powiatu olsztyńskiego tylko jeden ich członek (na 66 !) nie należał do PPR42. 
W skali województwa członkowie PPR stanowili 73,5% składów komisji wyborczych 
wszystkich szczebli43.

Powołanie obwodowych komisji wyborczych nastąpiło w momencie dotarcia 
do organów samorządu obwieszczeń OKW o ustaleniu granic obwodów wybor-
czych. Dla przykładu można podać, że w pow. suskim nominacje członkom komisji 
wręczono już 30 listopada44; w powiecie szczycieńskim45 i giżyckim46 1 grudnia, 
w powiecie braniewskim najpóźniej 2 grudnia47. W każdym bądź razie, jak rapor-
tował wojewoda olsztyński do Ministra Ziem Odzyskanych, do 9 grudnia wszyscy 
członkowie obwodowych komisji wyborczych otrzymali stosowne nominacje48. 
Należy przyjąć, że komisje przystąpiły do pracy niewiele później49.

Ze sprawą funkcjonowania komisji wyborczych wiąże się sprawa ich siedzib, 
które w przypadku komisji obwodowych, były jednocześnie lokalami wyborczymi. 
Za ich wyznaczenie (czego należało dokonać „natychmiast po ustaleniu granic ob-
wodów”50) oraz wyposażenie odpowiedzialne były zarządy miast i gmin. Samorzą-
dy ponosiły również koszty funkcjonowania i wyposażenia owych lokali.

Funkcjonujące prawo51 zalecało lokowanie komisji wyborczych w budynkach 
będących siedzibami urzędów lub innych instytucji państwowych (w praktyce owe 
„inne” oznaczały na ogół budynki szkół). Istniał zakaz ustanawiania siedzib komi-
sji w pomieszczeniach prywatnych oraz zajmowanych przez organizacje partyjne52. 
ss. 49–54. Wcześniej, obok W. Gumińskiego, konieczność dokonania „korekt” w składach obwodowych komisji 
wyborczych sygnalizował także Henryk Palka, dokonać ich mieli instruktorzy wchodzący w skład partyjnych tró-
jek, patrz: ibidem, Protokół posiedzenia egzekutywy KW PPR Olsztyn, Olsztyn 16 X 1946 r., ss. 45–48.

42 APO, sygn. 1073/36, Nowe składy komisji obwodowych. Okręg 21, ss. 134–144.
43 B. Łukaszewicz, op. cit., ss. 422–428.
44 APO, sygn. 391/238, s. 234
45 Ibidem, s. 229
46 Ibidem, s. 245
47 Ibidem, s. 243.
48 Ibidem, Pismo wojewody olsztyńskiego dla Ministra Ziem Odzyskanych. Sprawozdanie z akcji wybor-

czej, Olsztyn 09 XII 1946 r., s. 60.
49 Trudno ustalić dokładną datę rozpoczęcia funkcjonowania komisji obwodowych, analiza sytuacji np. 

w powiecie reszelskim wykazała, że na pewno nie były one aktywne przed dniem 13 grudnia a w pow. Susz i Pasym 
przed 12 XII 1946 r., patrz: APO, sygn. 1073/52, Protokoły zebrań partyjnych trójek obwodowych, passim; APO, 
sygn. 391/238, s. 192, 198

50 Ibidem, Okólnik Prezesa Rady Ministrów wydany w porozumieniu z Ministrem Administracji Pu-
blicznej i Ministrem Ziem Odzyskanych, ss. 105–109.

51 Ibidem.
52 Jak raportowano, w Olsztynie siedziby obwodowych komisji wyborczych znajdują się „w urzędach 

państwowych i szkołach. Żaden z lokali nie znajduje się w pomieszczeniu prywatnym”, cyt. za: ibidem, Sprawoz-
danie, Olsztyn 25 XI 1946 r., s. 81.
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Zalecano dla potrzeb komisji wyborczych wyznaczanie pomieszczeń parterowych 
lub – co najwyżej – znajdujących się na pierwszym piętrze budynku. Idealny lokal 
określano jako posiadający dwa niezależne wejścia (oddzielne dla wchodzących 
i wychodzących), światło elektryczne (obecność przyłączy elektrycznych wcale nie 
była wówczas oczywistością, zwłaszcza na wsi) i opał (wybory odbywały się wszak 
zimą). Do minimum wyposażenia biurowego zaliczano maszynę do pisania oraz 
telefon. Zwracano uwagę, aby siedziby komisji znajdowały się w centralnym punk-
cie obwodu i dawały możliwość zapewnienia bezpieczeństwa53. 

Z zadaniem wyznaczenia siedzib komisji wyborczych samorządy uporały się 
przed końcem listopada, z ich wyposażeniem i w ogóle przygotowaniem do pracy 
komisji oraz wizyt wyborców – przed połową miesiąca następnego. Np. prezydent 
Olsztyna donosił, że jeszcze przed dniem 15 grudnia wszystkie komisje obwodowe 
w mieście zaopatrzone zostały nie tylko w „stoły, krzesła, materiały piśmienne” 
ale również godła państwowe i portrety „prezydenta Bieruta” 54. O gotowości lokali 
wyborczych meldowano z Iławy 15 grudnia55.

Wraz z zakończeniem akcji spisowej ogłoszono rozpoczęcie akcji propa-
gandowej: „po zakończeniu wstępnych prac organizacyjnych i spisowych, z kolei 
najważniejszym zadaniem administracji ogólnej i samorządowej jest wzięcie ak-
tywnego udziału w akcji uświadamiania ludności o znaczeniu i technice wybo-
rów.”56 Szczególną uwagę polecono zwrócić na ludność autochtoniczną, która – jak 
pisano – „po raz pierwszy staje do polskich urn wyborczych” 57. W telefonogramie 
rozesłanym 11 grudnia 1946 roku wojewoda olsztyński nałożył na starostów oraz 
prezydenta Olsztyna obowiązek organizowania pogadanek i odczytów „o znacze-
niu i ważności wyborów jako aktu państwowego”58. W zarządzeniu tym znalazło się 
znamienne zastrzeżenie, aby zagadnienie wyborów traktować bezstronnie i unikać 
„momentów politycznych” 59. Już wkrótce pójdzie ono w niepamięć i będzie łamane 
również przez jego autora.

Zaangażowanie administracji państwowej w sprawy propagandy aktu wybor-
czego posiadało umocowanie instytucjonalne. Już w październiku 1946 roku przy 

53 Głośne wyrażanie obaw o możliwość pojawienia się w okresie wyborów zbrojnych wystąpień pod-
ziemia nie było wyłącznie chwytem propagandowym, skoro pojawiały się również na zamkniętych konwenty-
klach partyjnych. Np. tow. Rajewski przestrzegał członków egzekutywy KW PPR w Olsztynie przed możliwością 
„wzmożenia terroru przez bandy wobec demokratów w ogóle, a naszych towarzyszy w szczególności”, cyt. za: 
APO, sygn. 1073/3, Protokół posiedzenia egzekutywy KW PPR, Olsztyn 20 VIII 1946 r., ss. 38–41. Stefan Rajewski 
(Rejewski), ur. w 1912 r.; II sekretarz KW PPR Olsztyn.

54 APO, sygn. 391/238, Pismo Prezydenta m. Olsztyna, 17 XII 1946 r., s. 185.
55 Ibidem, Sprawozdanie, Iława 15 XII 1946, s. 176.
56 Ibidem, Instrukcja nr 7 Ministra Ziem Odzyskanych, Warszawa 9 XII 1946 r., s. 35.
57 Ibidem.
58 Ibidem, Telefonogram wicewojewody T. Korala-Krzysztofa do ob. ob. starostów powiatowych i prezy-

denta m. Olsztyna, Olsztyn 11 XII 1946 r., s. 51.
59 Ibidem.
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Wojewódzkim Urzędzie Propagandy i Informacji powołano „kolegium propagan-
dowe dla celów wyborczych”60. Akcję propagandową rozpoczęto od szkoleń urzęd-
ników – w starostwach powiatowych odbywały się „kursy” przeznaczone również 
dla pracowników administracji niezespolonej61. Na szczeblu wojewódzkim jeszcze 
przed końcem 1946 roku rozpoczęto cykl odpraw dot. akcji wyborczej. W dniach 
30 grudnia tego roku oraz 13 stycznia roku następnego ich adresatem byli szefowie 
urzędów niezespolonych oraz organizacji gospodarczych; w dniach 7, 8, 9 stycz-
nia 1947 roku kierowano je do starostów, a 15 stycznia dla naczelników wydzia-
łów Urzędu Wojewódzkiego62. Identyczne odprawy odbywały się w powiatach, np. 
w Giżycku w dniu 4 stycznia 1947 roku zwołano do siedziby starostwa („stawien-
nictwo obowiązkowe”) wszystkich wójtów i sołtysów, a trzy dni później „kierow-
ników instytucji gospodarczych i społecznych”63. Tematem ww. konwentykli były 
sprawy związane z organizacją („techniką”) akcji wyborczej ale nade wszystko po-
święcone były one kwestiom mobilizacji mas wyborców. Pomimo, że zarówno ich 
organizatorem, jak i adresatem pozostawali urzędnicy państwowi, polityczne meri-
tum przekazu było klarowne: chodziło o mobilizację na rzecz prorządowego Bloku.

Odprawie dla szefów urzędów niezespolonych i instytucji gospodarczych 
w dniu 30 grudnia 1946 roku przewodniczyli obaj wicewojewodowie: Tadeusz Ko-
ral64 oraz Stanisław Rejminiak65. Podstawowy przekaz był prosty i klarowny: obo-
wiązkiem kierowników państwowych jednostek organizacyjnych „jest dopilnować, 
aby wszyscy podlegli pracownicy oddali głos do urny wyborczej”66. Precyzyjnie 
określony został sposób realizacji owego obowiązku. W każdej instytucji, urzędzie, 
zakładzie pracy należało sporządzić „dokładny spis wszystkich pracowników urzę-
du oraz [członków] ich rodzin uprawnionych do głosowania”67. Następnie spis po-

60 APO, sygn. 1073/3, Protokół posiedzenia egzekutywy KW PPR, Olsztyn 16 X 1946 r., ss. 45–48.
61 Patrz np. APO, sygn. 391/238, Sprawozdanie z akcji wyborczej na terenie pow. Braniewo za okres 1–4 

XII 1946 r., Braniewo 05 XII 1946 r., ss. 226–227.
62 Ibidem, Pismo wojewody olsztyńskiego, Olsztyn 16 I 1947 r., s. 3.
63 APO, sygn.1073/10, Protokół posiedzenia Komitetu Międzypartyjnego [sic], Giżycko 30 XII 1946 r., ss. 34–35.
64 Tadeusz Wacław Koral, ur. 8 VII 1910 r. w Wilnie; syn Wacława; wykształcenie wyższe (mgr prawa); 

od 1926 r. członek PPS; przewodniczący WK PPS w Olsztynie (1946–1948), wykluczony z PPS w 1948 r.; w latach 
1939–1940 w obozie jenieckim; w latach 1941–1942 pracował w banku w Warszawie; w latach 1942–1945 więzień 
KL; 1945 r. służył w LWP (służbę zakończył w stopniu ppłk); zastępca Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Ma-
zurski, następnie wicewojewoda olsztyński (28 XI 1945 – 10 VI 1948 r.); radny OWRN (od 1945), poseł na Sejm 
Ustawodawczy (1947–1952). 

65 APO, sygn. 391/3, Protokół konferencji w sprawach wyborczych, odbytej w Urzędzie Wojewódzkim  
w dniu 30–go grudnia 1946 r., ss. 37–38. Stanisław Rejminiak, ur. 15 XI 1902, syn Piotra i Heleny; uczestnik Po-
wstania Wielkopolskiego. W okresie międzywojennym służył w Wojsku Polskim; absolwent szkoły ogrodniczej 
w Koźminie oraz Akademii Handlowej w Poznaniu; pracownik samorządowy. W 1936 r. skazany za działalność 
komunistyczną. Od 1944 r. członek PPR. W latach 1946–1947 wicewojewoda olsztyński, następnie w Minister-
stwie Ziem Odzyskanych na stanowisku Wojewódzkiego Inspektora Akcji Uwłaszczeniowej z siedzibą w Olszty-
nie. Członek władz związków kombatanckich.

66 Ibidem.
67 Ibidem.
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dzielić należało na właściwe obwody głosowania. W dniu wyborów „wszyscy oni 
powinni zebrać się w oznaczonym miejscu i o ustalonej godzinie i pod kierunkiem 
wybranych przez Szefów [sic] urzędów mężów zaufania, udać się do odnośnych ob-
wodów głosowania”68. Identyczne procedury obowiązywać miały również w pod-
ległych urzędom placówkach terenowych. Podkreślano, że obowiązku wyborczego 
należy dokonać o porze jak najwcześniejszej (w każdym razie „w godzinach przed-
południowych”). Każdy z obecnych na sali szefów (a przybyło 45 osób) zobligowany 
został do terminowego przedłożenia sprawozdania z przeprowadzonych przygoto-
wań. Kierownicy instytucji państwowych i od państwa uzależnionych poddani byli 
presji szczególnej. Bez żenady głoszono, że skoro ustanowieni oni zostali na swoich 
stanowiskach przez ekipę rządzącą, niewyobrażalne jest, aby nie głosowali na koali-
cję rządową. Inne niż entuzjastyczna postawa wobec listy Bloku musiała przy takiej 
optyce skutkować utratą zajmowanego fotela. 

Formalnie rzecz biorąc wszystkie ww. środki służyć miały zapewnieniu wy-
sokiej frekwencji w pierwszych, powojennych wyborach parlamentarnych. Tadeusz 
Koral podkreślał, że mobilizując podwładnych do udziału w głosowaniu „Nie należy 
jednak używać żadnych form nacisku na pracowników w kierunku głosowania na 
tą, czy inną listę wyborczą, pozostawiając to ich przekonaniom osobistym.” 69 Ale już 
kończące zebranie wystąpienie wicewojewody Rejminiaka nie pozostawiało złudzeń, 
że mobilizacja dotyczy nie tylko samego udziału w akcie wyborczym, ale też oddania 
głosu na bardzo konkretną listę. Mówił on m.in.: „doniosłe znaczenie jakie zwycię-
stwo Bloku Demokratycznego posiadać będzie dla przyszłego pomyślnego rozwoju 
Państwa [sic], dlatego na szefach urzędów ciąży obowiązek dołożenia wszelkich sta-
rań aby wynik wyborów przyczynił się do zwycięstwa oraz był wielką manifestacją 
społeczeństwa na Ziemiach Odzyskanych za poparciem polityki Rządu”70.

Kolejne spotkanie w tym samym gronie odbyło się 13 stycznia 1947 roku, po-
święcone zostało powtórzeniu wcześniejszych ustaleń i przeglądowi dokonanych 
przygotowań71. Ten ostatni wypadł pomyślnie: „ze złożonych sprawozdań wynika, 
że przygotowania techniczne co do sposobu przeprowadzenia głosowania przez 
pracowników państwowych zostały wykonane w myśl dyrektyw”72. Przy okazji roz-
wiano pewne wątpliwości. Pojawiły się one np. w przypadkach, gdy pracownik któ-
rejś z państwowych instytucji ma już wyznaczone inne miejsce wyborczej „zbiórki” 
(np. członkowie PPS szli do głosowania pod własnymi sztandarami). W takich wy-
padkach kierownicy urzędów domagać się mieli zaświadczeń pisemnych, jedynych 

68 Ibidem.
69 Ibidem.
70 Ibidem.
71 APO, sygn. 391/238, Protokół zebrania szefów urzędów niezespolonych i instytucji gospodarczych 

w sprawach wyborczych, odbytego w dn. 13 stycznia [19]47 r. w Urzędzie Wojewódzkim Olsztyńskim, s. 7.
72 Ibidem.
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usprawiedliwiających nieobecność w zakładowej kolumnie wyborczej (choroba, 
starość, inwalidztwo takiego usprawiedliwienia nie zapewniały).

Sprawom organizacji dnia wyborów, dot. już tylko pracowników olsztyń-
skiego Urzędu Wojewódzkiego, poświęcona została konferencja naczelników wy-
działów w dniu 15 stycznia 1947 roku.73 Wiktor Jeżewski74, Naczelnik Wydziału 
Społeczno-Politycznego, zreferował wówczas obowiązujące ustalenia. Każdy z na-
czelników miał w obowiązku wyznaczenie pośród podwładnych męża zaufania, 
który odpowiadał za sprawne przeprowadzenie procedury. Nadto gotowe już były, 
rozdzielone na obwody, listy wszystkich pracowników, obejmujące również człon-
ków ich rodzin. W dniu wyborów planowano powszechną zbiórkę w gmachu urzę-
du na godz. 8.45. Przybywający zgłaszać się mieli do swoich mężów zaufania, którzy 
odznaczali obecność na wcześniej przygotowanych listach obecności. Następnie 
przybyli dzielili się wg właściwości komisji obwodowych – każdej z grup przydzie-
lono odrębne pomieszczenie. Spóźnialskich wzywano przez gońca. Po chorych 
i „osłabionych” planowano wysłać samochód. Zgodnie z planem „o wyznaczonej 
godzinie wyborcy udadzą się grupowo i w szeregach, pod kierownictwem męża 
zaufania do właściwego obwodu”75. Przed wymarszem każdy z pracowników miał 
otrzymać numer pod którym figurował na liście wyborców („aby w ten sposób 
uniknąć wyszukiwania nazwisk”76). Jeszcze wcześniej przedstawiciel Urzędu, w po-
rozumieniu się z przewodniczącymi komisji obwodowych, ustalił godziny głosowa-
nia poszczególnych grup „celem uniknięcia natłoku”77. Już w trakcie formowania 
kolumn marszowych pracownikom rozdawane były karty wyborcze – wszystkie 
z numerem 3 (lista Bloku Stronnictw Demokratycznych). Urzędnicy mieli przejść 
przez miasto manifestacyjnie, trzymając je ostentacyjnie w rękach. Na długo przed 
dniem wyborów każdy z pracowników Urzędu Wojewódzkiego zobowiązany został 
imiennie „do bezwarunkowego zgłoszenia się w oznaczonym terminie”78. Wszelkie 
urlopy, wyjazdy i delegacje służbowe zostały wstrzymane. Wojewoda Koral pod-
kreślał: „głosować będziemy demonstracyjnie” 79 i chociaż dodawał, że w stosunku 
do pracowników nie należy wywierać żadnej presji, co do sposobu głosowania, to 
jednak wyraźnie zaznaczył, że od naczelników wydziałów oczekuje spowodowania 

73 Ibidem, Protokół konferencji naczelników wydziałów Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15 stycznia 
1947 r. w sprawach wyborów do Sejmu RP, ss. 8–9

74 Wiktor Jeżewski, ur. 21 IV 1908 w Harbinie (Chiny), zm. 24 IV 1973; syn Aleksandra i Anny, mgr 
filozofii. Naczelnik Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski oraz  
tegoż wydziału w Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie; następnie Wydziału Kultury PWRN Olsztyn. Od 1962 r. 
pracownik Wojewódzkiego Domu Kultury w Olsztynie; członek władz Zarządu Okręgu ZBoWiD Olsztyn.

75 Ibidem.
76 Ibidem.
77 Ibidem.
78 Ibidem.
79 Ibidem.



330 Mariusz Tomasz Korejwo

uchwalenia „przez podwładny personel”80 rezolucji dotyczącej oddania głosów na 
listę Bloku. Jako wzór do naśladowania wskazał tu Państwowy Urząd Repatriacyj-
ny, który na zebraniu 14 stycznia taką właśnie rezolucję podjął.

Jakkolwiek urzędujący wojewodowie starali się na wcześniejszych etapach 
akcji wyborczej zachować formalnie postawę apartyjną, to im bliżej dnia wyborów 
tym wyraźniej pozbywali się zahamowań, jawnie i oficjalnie wspierając koalicyjną 
listę Bloku. W tygodniu bezpośrednio poprzedzającym wyborczą niedzielę woje-
woda Zygmunt Robel81 wydał odezwę „do pracowników państwowych i społeczeń-
stwa Województwa Olsztyńskiego w sprawie aktu wyborczego”82. W krótkim tekście 
jednoznacznie powiązał (polską) przyszłość tzw. Ziem Odzyskanych z wyborczym 
zwycięstwem „stronnictw demokratycznych”, mających – jako jedyne – gwaranto-
wać „spokój i bezpieczeństwo pracy” milionowych rzesz zaludniających odebra-
ne Niemcom obszary. Tylko „Władze Państwowe” [sic], utożsamiane tu z partiami 
Bloku, potrafiły zdaniem wojewody zapewnić ochronę przeciw „niemieckiemu cie-
miężcy”. Odezwę Robel kończył apelem „do wszystkich pracowników administra-
cji państwowej i samorządowej oraz Obywateli Województwa Olsztyńskiego [sic] 
aby zademonstrowali to stanowisko, stając z powagą do urn wyborczych a postawą 
swą i solidarnym głosowaniem zapewnili zwycięstwo liście Bloku Stronnictw De-
mokratycznych i Związków Zawodowych.”83

W akcję przedwyborczą zaangażowane zostało również Wojsko Polskie. Jego 
formacje odpowiadały za ogólny poziom bezpieczeństwa, zabezpieczały spotkania 
z kandydatami na posłów84, ale również wprost udzielały się w pracy propagan-
dowej. Formowane przez żołnierzy grupy propagandowe przemieszczały się od 
wsi do wsi organizując koncerty i wiece wyborcze85. W województwie olsztyńskim 
„wojskowe brygady propagandowe” wyruszyły „w teren” w dniu 6 grudnia 1946 
roku86; nie jest znana skala owej działalności, ale regularnie nadsyłane meldunki – 
zarówno te „po linii partyjnej”, jak i administracyjnej – świadczą o jej masowości 
i dużej częstotliwości87. W skali kraju „Wojsko Ludowe” wysłało w teren 2614 takich 

80 Ibidem.
81 Zygmunt Tadeusz Robel, ur. 29 XI 1891, zm. 13 XI 1976; prawnik z tytułem doktora; w 1945 r. p.o. wo-

jewody krakowskiego, Pełnomocnik Rządu RP na Okręg Mazurski (15 XII 1945 – 29 V 1946); wojewoda olsztyń-
ski (29 V 1946 – 08 IX 1947); członek Stronnictwa Pracy, organizator i członek władz wojewódzkich Stronnictwa 
w woj. olsztyńskim. Od 1947 r. zastępca dyrektora Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie.

82 APO, sygn. 391/2, Odezwa Wojewody Olsztyńskiego do pracowników państwowych i społeczeństwa 
Województwa Olsztyńskiego w sprawie aktu wyborczego, Olsztyn I 1947 r., ss. 103–105.

83 Ibidem.
84 APO, sygn. 1073/36, Protokół odprawy pełnomocników powiatowych, 27 XII 1946 r., ss. 50–53.
85 APO, sygn. 391/238, Sprawozdanie starosty ostródzkiego, Ostróda 19 XII 1946, s. 174; APO, sygn. 

1073/36, Okręgowy Instruktor Wyborczy w Biskupcu (Jan Jaskólski) do Wojewódzkiego Instruktora Wyborczego, 
Biskupiec 20 XII 1946 r., s. 86.

86 APO, sygn. 1073/36, Protokół z posiedzenia Trójki Wojewódzkiej i Okręgowej, Olsztyn 02 XII 1946 r., 
ss. 28–29.

87 Wśród wielu możliwych przykładów, przytoczyć można dwa: podczas zebrań, mających miejsce tego 
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grup liczących łącznie 56510 oficerów i szeregowych88. Wojskowe grupy propagan-
dowe współpracowały na bieżąco z PPR–owskim trójkami partyjnymi89, wspierały 
również rządzących pomagając tworzyć struktury Bloku, tj. obywatelskie komitety 
wyborcze.

Działania aparatu PPR
Temat organizacji wyborów do Sejmu Ustawodawczego pojawił się po raz 

pierwszy na posiedzeniu egzekutywy KW PPR w Olsztynie w dniu 20 sierpnia 1946 
roku90. Tow.  Stanisław Rajewski91 relacjonował wówczas ustalenia, które zapadły na 
posiedzeniu Komitetu Centralnego partii. Zapowiedział m.in., że w dniu 7 wrze-
śnia odbędzie się posiedzenie Krajowej Rady Narodowej, podczas którego zapad-
nie decyzja dot. terminu wyborów. Przedstawił ponadto polityczną wykładnię ich 
znaczenia: „przyniosą [one] stabilizację w kraju, utwierdzenie regime demokratycz-
nego, wyjaśnią stosunki z zagranicą”92. Rajewski mówił też o konieczności przystą-
pienia w trybie natychmiastowym „do prac wyborczych”, czyli przede wszystkim 
„montowania” aparatu wyborczego oraz typowania kandydatów na posłów.

Nie jest do końca jasne, o jakim aparacie mówił wówczas Rajewski, faktem 
jest bowiem, że PPR odpowiedzialna była za powołanie aż trzech równoległych, 
odrębnych struktur wyborczych: państwowego, własnego (tj. partyjnego) oraz – 
na końcu – sygnowanego przez Blok Stronnictw Demokratycznych. Każdy z nich 
stanowił de facto autorskie osiągnięcie PPR i nawet byty formalnie autonomiczne 
(tj. komisje wyborcze) oraz federacyjne (komitety Bloku) budowane były przez ko-
munistów z wykluczeniem wpływu sił postronnych93. 

samego dnia, partyjnych trójek dwóch różnych obwodów: w Bisztynku i Rydłowie, padły bliźniacze stwierdzenia 
dot. obecności wojska i jego wiodącym udziale w prowadzonej akcji agitacyjnej, patrz:  APO, sygn. 1073/52, ss. 
14, 18, 19.

88 N. Kołomejczyk, B. Syzdek, Polska w latach 1944–1949. Zarys historii politycznej, Warszawa 1971, ss. 171–172.
89 Obecne w terenie brygady propagandowe Wojska Polskiego współpracowały z PPR m.in. poprzez 

wspólną organizację przedwyborczych wieców, spotkań itp., ale również wspomagając przy zakładaniu „obywa-
telskich komitetów wyborczych” Bloku Stronnictw Demokratycznych, APO, sygn. 1073/36, Protokół odprawy 
pełnomocników powiatowych, 27 XII 1946 r., ss. 50–53.

90 Patrz: APO, sygn. 1073/3, Protokół posiedzenia egzekutywy KW PPR, Olsztyn 20 VIII 1946 r., ss. 38–41.
91 Stanisław Rajewski, ur. 25 XI 1912 jako Dawid Rajs; syn Lejzora; przed II wojną światową członek 

KZMP i KPP; członek ZPP; członek PPR; II sekretarz KW PPR w Olsztynie (1945 – VIII 1948); radny MRN 
w Olsztynie; pracownik MBP (od IX 1948).

92 APO, sygn. 1073/3, Protokół posiedzenia egzekutywy KW PPR, Olsztyn 20 VIII 1946 r., ss. 38–41.
93 Dobrym przykładem może tu być postawa aparatu PPR wykazana w pow. giżyckim. Na zebraniu mię-

dzypartyjnym Okręgowy Instruktor Wyborczy z ramienia PPR Piotr Ostrowski oznajmił zgromadzonym przed-
stawicielom PPS, SL, Wojska Polskiego, Samopomocy Chłopskiej, Powiatowej Rady Narodowej, że dokonano 
zmian w składach obwodowych komisji wyborczych. Wobec zgłoszonych obiekcji (których jednak nie zaprotoko-
łowano), stwierdził: „nie ma o co się sprzeczać, gdyż idziemy do wyborów wspólnie, mandaty bierzemy równo i je-
żeli zmiany te, jakie zaszły, to tylko dlatego, że myśmy wzięli na siebie całą odpowiedzialność za wybory i dlatego, 
że my idziemy jako pierwsza Partia Bojowa [sic]”. W odpowiedzi, przedstawiciele sojuszniczy ugrupowań stwier-
dzili tylko, że skoro podobne ustalenia zapadły „na Komitetach Wojewódzkich”,  to muszą zostać zaakceptowane. 
Znamienne jednak, że przewodniczący PK PPS, stwierdził wówczas, że po raz pierwszy w ogóle jest informowany 
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PPR-owcy mieli doskonałą świadomość konsekwencji podobnego stanu rze-
czy – już po odniesionym „zwycięstwie” normą były chełpliwe wystąpienia, iż jest 
ono wyłączną zasługą partii robotniczej (wyjątek czyniono co najwyżej dla LWP 
i UB, którym to siłom przyznawano niekiedy współudział w odniesionym sukce-
sie94). Bardziej konkretne wnioski wysnuli m.in. I sekretarz KW Ryszard Kalinow-
ski oraz Henryk Palka95, szef olsztyńskiego WUBP. Obaj stwierdzili, że porażka 
ugrupowania Mikołajczyka upoważnia zwycięzców do usuwania sympatyków PSL 
ze wszelki zajmowanych stanowisk i urzędów, a ponieważ „zbiory należą się siew-
com, a siewcami zaufania jest niewątpliwie nasza partia”96 uwolnione fotele należą 
się wyłącznie członkom PPR.

Przystępując do akcji wyborczej, olsztyńska PPR zbudowała cały odrębny 
aparat kontrolno-wykonawczy o konstrukcji złożonej i wielopiętrowej. Do czuwa-
nia nad całością akcji wyborczej powołano tzw. Trójkę Wojewódzką. Na jej czele 
stanął Stanisław Lange97. Pozostali dwaj członkowie owego ciała odpowiadali za 
nadzór nad partyjnymi trójkami w okręgach: Julian Kuc98 olsztyńskim; Maciej 
Łuć99 biskupieckim100. Niezależnie od ww. Trójki KW PPR powołał Propagandową 
Trójkę Wyborczą w składzie: Andrzej Burda, Dębski, Ignar101.

Okręgowe trójki partyjne powołano uchwałą sekretariatu KW PPR Olsz-
tyn z dnia 7 października 1946 roku102. Okręg nr 21 (Olsztyn) obsługiwać mie-

o podobnych sprawach, cyt. za: APO, sygn. 1073/10, Protokół posiedzenia Komitetu Międzypartyjnego [sic], Gi-
życko 30 XII 1946 r., ss. 34–35.

94 Tow. Lewikowski, członek egzekutywy KW PPR w Olsztynie, mówił np.: „Wiele pracy włożyło Wojsko, 
a także UBP, które swoimi posunięciami w stosowanej porze przyczyniło się do zwycięstwa”, cyt. za: APO, sygn. 
1073/3, Protokół posiedzenia egzekutywy KW PPR, Olsztyn 21 I 1947 r., ss. 49–60.

95 Henryk Palka, ur. 3 XII 1908 (lub 1909) we Lwowie, zm. 1981, syn Mariana i Heleny; żołnierz Armii 
Czerwonej i I Dywizji WP im T. Kościuszki; milicjant (od 1957 płk); członek WKP(b), KPZU, PPR, PZPR; członek 
egzekutywy KW PPR w Olsztynie (1945–1946), członek egzekutywy KW PZPR w Olsztynie (1948–1950), szef 
WUBP w Olsztynie (1945–1948).

96 Ibidem.
97 APO, sygn. 1073/4, Protokół posiedzenia Sekretariatu KW PPR, Olsztyn 31 X 1946 r., ss. 4–6. Stanisław 

Lange, ur. 11 VIII 1912 w Żyrardowie; członek PPR, PZPR; III sekretarz i członek egzekutywy KW PPR w Olszty-
nie (1946–1948); kierownik Wydziału Rolnego KW PPR w Olsztynie (1945–1948); członek plenum i egzekutywy 
KW PZPR w Olsztynie (grudzień 1948 – lipiec 1950); członek prezydium ZW ZSCh w Olsztynie; radny MWRN.

98 Julian Józef Kuc, ur. 8 I 1912 w Sosnowcu, syn Jana i Katarzyny; ślusarz; członek PPR, PZPR; kierownik 
Wydziału Organizacyjnego KW PPR w Olsztynie (VII 1945 – ~IV 1947), następnie zastępca; członek egzekutywy 
i plenum KW PPR w Olsztynie (XII 1946 – XII 1948); członek egzekutywy KW PZPR w Olsztynie (1948–1950); 
członek plenum KW PZPR w Olsztynie (1948–1953); radny MWRN / OWRN (od XII 1948).

99 Stanisław Lange, Julian Kuc oraz Maciej Łuc byli pracownikami aparatu partyjnego w randze kierow-
ników wydziałów KW PPR w Olsztynie. 

100 APO, sygn. 1073/36, Protokół posiedzenia Trójki Wyborczej, Olsztyn 03 XII 1946 r., ss. 36–38; ibidem, 
s. 17. Partyjna Trójka Okręgu Olsztyńskiego ulokowana była w siedzibie w KW PPR, Trójka Okręgu Biskupieckie-
go zaś w lokalu tamtejszego KP PPR, ibidem, Protokół z posiedzenia Trójki Wojewódzkiej i Okręgowej, Olsztyn 
02 XII 1946 r., ss. 28–29.

101 APO, sygn. 1073/4, Protokół posiedzenia Sekretariatu KW PPR, Olsztyn 31 X 1946 r., ss. 4–6.
102 Ibidem, Protokół posiedzenia Sekretariatu KW PPR, Olsztyn 07 X 1946 r., ss. 1–3.
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li: Stanisław Lange (kierownictwo trójki; organizacja i kadry), Czesław Rychlik103 
(propagandysta) oraz Bolesław Filipczak (instruktor). Za Okręg nr 22 (Biskupiec) 
odpowiadali: Anatol Rubicki104 (kierownictwo trójki; organizacja i kadry); Andrzej 
Burda (propagandysta) oraz Henryk Bloch  (instruktor). Już kilka tygodni później 
ww. składy poddane zostały zmianom: Langego zastąpił Aleksander Bartnikow-
ski105, Blocha – Jan Jaskólski106 a Burdę – Leonard Muszyński107.

Trójki w okręgach (podobnie jak w powiatach) zobligowane były do pro-
wadzenia stałych dyżurów, tak aby kontakt z nimi miał charakter ciągły („Trójki 
Okręgowe i Powiatowe muszą mieć stale obsadzony lokal”108), powielano tu więc 
rozwiązania już zastosowane w państwowym pionie obsługi wyborów109.

Partyjne trójki funkcjonowały również na poziomie powiatów110 i obwodów111. 
Podstawową rolą tych ciał był stały, bieżący nadzór nad wykonaniem poleceń par-
tyjnej centrali. Szczególną rolę pełniły trójki w obwodach wyborczych. Jak pisano, 
stanowiły one „kierowniczy sztab kampanii wyborczej w obwodzie”112. Były jednak 
czymś znacznie więcej, skoro na czas kampanii wyborczej wygasała na ich rzecz 
statutowa podległość członków PPR władzom partyjnego koła („W okresie akcji 
wyborczej Trójka Partyjna obwodu jest bezpośrednią i najbliższą instancją partyj-
ną, której podporządkowani być muszą członkowie Partii zamieszkali w obwodzie.” 

113). Trójki prowadziły ścisłą ewidencję członków partii obecnych w obwodzie. Dla 
103 Czesław Rychlik, ur. 1 VI 1909 w Wąwolicy, pow. Puławy; syn Piotra i Heleny; wykształcenie podsta-

wowe (zawód: budowlaniec). W latach 1940–1944 więziony na Pawiaku, następnie w KL Auschwitz, Mauthausen, 
Oranienburg. W latach 1945–1946 kierownik działu świadczeń rzeczowych Wydziału Aprowizacji i Handlu Urzę-
du Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski; prezes olsztyńskich struktur Polskiego Związku byłych Więźniów 
Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.

104 Anatol Rubicki, ur. 13 VIII 1911 w Rzeszowie jako Rubinfeld, syn Leona i Ewy; słuchacz szkoły par-
tyjnej przy KC PZPR (1953); członek KZMP (1930–1932), KPP (1932–1938), PPR (1946–1948), PZPR (od 1948); 
członek plenum, zastępca kierownika Wydziału Personalnego KW PPR w Olsztynie (1947); przewodniczący 
WKKP PPR w Olsztynie (1948); członek plenum i egzekutywy KW PZPR w Białymstoku (od 1951); pełnomocnik 
partii i rządu do spraw skupu na powiat Ełk (1953).

105 Aleksander Bartnikowski, ur. 12 XII 1901, zm. 1982, s. Ignacego. Przewodniczący Okręgowej / Woje-
wódzkiej Rady Związków Zawodowych w Olsztynie (1949–1955); sekretarz WK Frontu Narodowego w Olszty-
nie; prezes Zarządu Okręgowego ZBoWiD w Olsztynie (1951–1955); przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu 
Obrońców Pokoju w Olsztynie; radny MRN Olsztyn; członek PPR i PZPR.

106 Jan Jaskólski, ur. w 1903. W 1945 r. organizator Starostwa w Olsztynie, wicestarosta i starosta olsztyń-
ski. Członek PPR.

107 Ibidem, Protokół posiedzenia Sekretariatu KW PPR, Olsztyn 31 X 1946 r., ss. 4–6; APO, sygn. 1073/36, 
Protokół posiedzenia Trójki Wyborczej, Olsztyn 03 XII 1946 r., ss. 36–38.

108 Ibidem, Protokół odprawy pełnomocników powiatowych, 27 XII 1946 r., ss. 50–53.
109 Partyjne trójki, podobnie jak komisje wyborcze, musiały mieć zapewniony lokal z telefonem (ostatecz-

nie z gońcem), patrz: ibidem.
110 Trójki partyjne w powiatach powołano do dnia 05 XI 1946 r., APO, sygn. 1073/4, Protokół posiedzenia 

Sekretariatu KW PPR, Olsztyn 31 X 1946 r., ss. 4–6.
111 Trójki partyjne funkcjonowały w każdym z obwodów najpóźniej w połowie grudnia 1946 r., patrz: 

APO, sygn. 1073/36, Składy osobowe trójek partyjnych w obwodach, ss. 87–117.
112 Ibidem, Instrukcja KW PPR dla komitetów powiatowych PPR i obwodowych Trojek Partyjnych, 

ss. 23–25.
113 Ibidem.
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każdego posiadacza legitymacji zakładano „indywidualną kartę kontrolną” służącą 
do precyzyjnego ewidencjonowania przydzielonych zadań, w praktyce karty owe 
wykorzystywano do określania liczby osób, które w dniu wyborów towarzysz wi-
nien był doprowadzić do urny. Dysponentami owych kart były właśnie obwodowe 
trójki partyjne. 

Trójki obwodowe kierowały zarówno „akcją polityczno-propagandową” 
przed wyborami, jak i samą akcją głosowania. Wszyscy członkowie partii zamiesz-
kali w obwodzie głosowania zobowiązani byli do aktywnej pracy pod jej kierow-
nictwem114. Te same trójki rościły sobie prawo (i je egzekwowały) do kontroli pracy 
obwodowych komisji wyborczych. Warto dodać, że przy każdej z owych komisji 
powołana została tzw. grupa partyjna, licząca od trzech do pięciu towarzyszy – 
członków PPR115.

Trójki partyjne w obwodach obarczono obowiązkiem precyzyjnego oblicze-
nia „głosów, które paść winny na listę Bloku Demokratycznego” 116. Zakładano bo-
wiem, że taka kalkulacja jest nie tylko możliwa, ale wręcz stosunkowo prosta. Do 
wyborców Bloku zaliczono a priori trzy grupy: członków PPR (czy szerzej: wszyst-
kich partii koalicji prorządowej), członków ich rodzin oraz „ludzi znajdujących się 
pod bezpośrednim oddziaływaniem członków Partii”117. Ta ostatnia grupa, definio-
wana również jako „dalsze rodziny, sąsiedzi, przyjaciele”118, powstała na podstawie 
deklaracji członków PPR. Każdy z nich zobligowany został bowiem do doprowa-
dzenia do wyborczej urny minimum pięciu osób z „najbliższego otoczenia”. Każda 
z obwodowych trójek partyjnych sporządziła precyzyjną „ankietę” realizującą ww. 
założenia: wyliczano w niej bez zaokrągleń liczbę członków każdej z koalicyjnych 
partii (w rozbiciu na poszczególne ugrupowania), odpowiadającą im liczbę człon-
ków rodzin oraz liczbę osób „zadeklarowanych”. Nadto, w „ankiecie” określano 
w procentach stopień wiarygodności zgłoszonych i zebranych deklaracji119.

W dniu wyborów bardzo sumiennie kontrolowano stan realizacji ww. de-
klaracji („Trójka ma odnotować ilość osób prowadzonych do urny przez członka 
Partii.”120). Co więcej, agitujący swoich najbliższych PPR-owiec obligowany był za-
gwarantować [sic] zdobycie głosów rodziny i znajomych dla listy Bloku Stronnictw 
Demokratycznych. I tak, np. jeszcze przed wigilią 1946 roku „Tow. Dadalski z 23-go 

114 Ibidem.
115 Ibidem, Telefonogram nr 3 KW PPR do KP PPR, Olsztyn 20 XII 1946 r., s. 61; ibidem, Pismo KW PPR 

do KP PPR, Olsztyn, 21 X 1946 r., s. 54.
116 Ibidem, Instrukcja KW PPR dla komitetów powiatowych PPR i obwodowych Trojek Partyjnych, 

ss. 23–25.
117 Ibidem.
118 Ibidem.
119 Patrz np. APO, sygn. 1073/52, passim; APO, sygn. 1073/58, passim.
120 Ibidem, Instrukcja KW PPR dla komitetów powiatowych PPR i obwodowych Trojek Partyjnych, 

ss. 23–25.
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obwodu”121 raportował, że podległych mu 46 członków PPR, przyprowadzi do urn 
w sumie 150 „sympatyków” Bloku. Reprezentujący powiat bartoszycki tow. Szumiło 
mówił natomiast, że każdy z tamtejszych PPR-owców przyprowadzi do urn „5 sym-
patyków (bezpartyjnych)” a „w dniu wyborów członkowie nasi są podzieleni [zosta-
ną] na grupy z przydzielonymi wioskami, za które są odpowiedzialni za ich głosy” 122.

Kolejnym specorganem wewnątrzpartyjnym powołanym na potrzeby akcji 
wyborczej byli pełnomocnicy. Pełnomocnikiem Wojewódzkim został Stanisław 
Lange ale dość szybko zastąpił Wacław Gumiński123. Pełnomocników partyjnych 
ds. wyborów powołano również na szczeblu powiatowym. Do ich zadań należał 
bieżący nadzór nad działalnością partyjnych trójek oraz zapewnienie stałej łącz-
ności pomiędzy poszczególnymi organami partyjnej władzy. Pełnomocnicy mieli 
chyba jednak znacznie większy zakres władzy, skoro władni byli wzywać wójtów 
i sołtysów na odprawy (ostatnia z nich miała miejsce na dwa dni przed wyborami). 
Każdy z nich zobligowany został do pozyskania od staroście i wójtów „pisemnego 
zobowiązania” ws. uczestnictwa w wyborach124.

Oddzielną – i formalnie odrębną od PPR-owskiej – strukturą powołaną dla 
celów akcji wyborczej były ogniwa Bloku Stronnictw Demokratycznych. Blok, 
istniejący od 26 września, a zawiązany formalnie dwa miesiące później125, w dniu 
1 grudnia 1946 roku ogłosił wspólną listę wyborczą PPR, PPS, SL i SD126. Konse-
kwencją tego kroku było powołanie wspólnych komitetów wyborczych. Zgodnie 
z  instrukcją Głównego Komitetu Wyborczego Bloku Demokratycznego127, stron-
nictwa Bloku tworzyły wspólne komitety wyborcze na poziomie województw, okrę-
gów, powiatów (miast) oraz obwodów. „Poniżej” funkcjonować mieli gromadzcy, 
blokowi i domowi delegaci Bloku powoływani „celem prowadzenia wspólnej pro-
pagandy wyborczej”128.

121 APO, sygn. 1073/36, Protokół z zebrania Trójek Powiatowych i Obwodowych w Okręgu nr 22, 23 XII 
1946 r., s. 47–49.

122 Ibidem.
123 APO, sygn. 1073/3, Protokół posiedzenia egzekutywy KW PPR, Olsztyn 20 VIII 1946 r., ss. 38–41; 

ibidem, Protokół posiedzenia egzekutywy KW PPR, Olsztyn 10 IX 1946 r., ss. 42–44; APO, sygn. 1073/4, Protokół 
posiedzenia Sekretariatu KW PPR, Olsztyn 07 X 1946 r., ss. 1–3.

124 APO, sygn. 1073/36, Protokół odprawy pełnomocników powiatowych, 27 XII 1946 r., ss. 50–53.
125 W dniu 26 IX 1946 r. „stronnictwa demokratyczne” podjęły decyzję o utworzeniu wspólnego bloku 

wyborczego (z wykluczeniem PSL). W dniu 28 listopada podpisana została umowa pomiędzy PPS i PPR „o jed-
ności działania”, której efektem było podpisanie umowy o wspólnym bloku wyborczym, obejmującym również 
SL i SD, a na obszarze tzw. Ziem Odzyskanych ponadto PSL – Nowe Wyzwolenie oraz Stronnictwo Pracy, patrz 
m.in.: 100 lat polskiego ruchu robotniczego. Kronika wydarzeń, Warszawa 1978, s. 271; Polski ruch robotniczy. Zarys 
historii, opr. pod red. A. Czubińskiego, Warszawa 1972, ss. 342–343; N. Kołomejczyk, B. Syzdek, op. cit., s. 169.

126 Na tzw. Ziemiach Odzyskanych akces do listy Bloku zgłosiło również PSL – Nowe Wyzwolenie (23 XI 
1946 r.); 100 lat polskiego ruchu robotniczego, s. 271

127 APO, sygn. 1073/36, Instrukcja nr 1 z 03 XII 1946 r. Głównego Komitetu Wyborczego Bloku Demokra-
tycznego, Warszawa 10 XII 1946 r., ss. 1–4.

128 Ibidem.
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Całością akcji wyborczej kierować miały Wojewódzkie Komitety Wybor-
cze [WKW], w skład których wchodziło dwóch przedstawicieli każdego z sojusz-
niczych ugrupowań. Na obszarze tzw. Ziem Odzyskanych, a więc i w Olsztynie, 
w skład Bloku oraz jego ogniw wyborczych weszli nadto reprezentacji Stronnictwa 
Pracy oraz PSL – Nowe Wyzwolenie. Przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu 
Wyborczego Bloku Demokratycznego w Olsztynie został Bohdan Wilamowski-
-Korolewicz129, jego zastępcą Jan Dębski130. WKW miał swój wewnętrzny organ za-
rządczy w postaci prezydium, do którego wchodzili przewodniczący, jego zastępca 
oraz skarbnik. Funkcjonowały również sekcje: organizacyjna, słowa mówionego, 
propagandy drukowanej, kolportażowa oraz finansowo-gospodarcza. Nadzór nad 
całością prac WKW sprawował pełnomocnik Głównego Komitetu Wyborczego bę-
dący jednocześnie stałym łącznikiem pomiędzy strukturami centralnymi a regio-
nalnymi131. W Olsztyńskiem funkcję pełnomocnika wojewódzkiego powierzono 
Irenie Białobockiej (SD)132.

W skład okręgowych oraz powiatowych komitetów wyborczych Bloku wcho-
dziło po jednym przedstawicielu każdego z sojuszniczych ugrupowań. W ramach 
tych komitetów powoływane były dwie sekcje: propagandy ustnej oraz techniczno-
-kolportażowa. Nadzór na komitetami wyborczymi w obu okręgach oraz w powia-
tach sprawowali pełnomocnicy powoływani przez Wojewódzki Komitet Wyborczy. 
Wśród 15 powiatowych pełnomocników Bloku, których udało się ustalić imiennie, 
było 9 członków PPR, 4 – PPS oraz 2 – SL133.

129 Bohdan Ernest Wilamowski, ur. 26 III 1914 w Skurpiu, zm. 23 II 1985 w Olsztynie; syn Augusta 
i Henryki; nauczyciel, absolwent SGGW i SGPiS; dr (1964), dr hab. (1967), prof. (1982); przed II wojną świato-
wą członek Związku Mazurów (1935), ZMW „Wici” (1930); uczestnik wojny obronnej (1939); w czasie II wojny 
światowej żołnierz ZWZ i BCh, pracownik „Społem”; latem 1944 oddał się do dyspozycji PKWN, skierowany do 
Prus Wschodnich jako kierownik delegatury „Społem” na Okręg Mazurski (1945–1946); wicewojewoda olsztyń-
ski (1947–1949); prezes ZW SCh w Łodzi (1949–1950); pracownik WSR i ART w Olsztynie (1952–1984); członek 
SL (1944), członek ZW SL w Olsztynie (od IV 1945), przewodniczący (prezes) ZW ZMW „Wici” w Olsztynie (od 
1945); członek ZSL (1949, wydalony z partii w 1950, przywrócony w 1955); współtwórca Instytutu Mazurskiego 
w Olsztynie (1945) oraz Akademii Administracyjnej w Olsztynie (1945; od 1946 Wyższa Szkoła Prawno-Ekono-
miczna, następnie Studium Prawno-Administracyjne); prezes ZW Polskiego Związku Zachodniego (do 1949), od 
1957 członek wojewódzkich władz TRZZ i FJN w Olsztynie; współzałożyciel SKK „Pojezierze”; członek Rady Na-
ukowej OBN; radny MRN w Olsztynie (od 1946), MWRN/OWRN (1945–1950) i WRN w Olsztynie (1961–1968); 
poseł do KRN (1946–1947); poseł do Sejmu Ustawodawczego (1947–1950 – w 1950 pozbawiony mandatu posel-
skiego); poseł na sejm PRL (1957–1961).

130 Kierownictwo WKW tworzyli ponadto: Szczęsny (sekretarz), Łopaciński (skarbnik), Ingoltowa (se-
kretarz techniczny), Donat Frolewicz (kierownik sekcji organizacyjnej), Andrzej Burda (kierownik sekcji słowa 
mówionego), Smoleński (kierownik sekcji propagandy drukowanej), Porycki (kierownik sekcji kolportażowej), 
Niziołowski (kierownik sekcji finansowo – gospodarczej). Siedziba WKW mieściła się w Olsztynie przy ul. Arty-
leryjskiej 1, patrz: APO, sygn. 1073/37, Skład Wojewódzkiego Komitetu Wyborczego Bloku Stronnictw Demokra-
tycznych w Olsztynie, s. 14. Patrz też: B. Łukaszewicz, Olsztyn w Polsce Ludowej 1945–1989, ss. 422–428.

131 APO, sygn. 1073/36, Główny Komitet Wyborczy Bloku Demokratycznego. Instrukcja nr 2 dla pełno-
mocników wyborczych, Warszawa 10 XII 1946 r., s. 5.

132 B. Łukaszewicz, op. cit. Irena Białobocka, ur. 12 IV 1916; przewodnicząca ZW Społeczno-Obywatel-
skiej Ligi kobiet w Olsztynie; sekretarz WK SD w Olsztynie.

133 Pełnomocnicy powiatowi, członkowie PPR: Władysław Szydłowski (Bartoszyce), Zygmunt Rarok (Bra-
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Nieco prostsza była organizacja powoływanych przez Blok komitetów wy-
borczych w obwodach. Nosiły one nazwę „obywatelskich”, składały się z siedmiu 
członków – przedstawicieli tych ugrupowań, które posiadały na danym terenie swo-
je ogniwa, ale także przedstawicieli innych organizacji, które zadeklarowały się jako 
„popierające Blok Demokratyczny”134. Za niedopuszczalne uznano, aby składały się 
one wyłącznie z PPR-owców („muszą to być również członkowie PPS, SD, SL”135) 
ale przewodniczącym zawsze był przedstawiciel tej właśnie partii136. Członkowie 
obywatelskich komitetów obwodowych obierali spośród siebie przewodniczącego 
oraz po jednej osobie odpowiedzialnej za propagandę ustną oraz kolportaż.

Najniżej w hierarchii komitetów wyborczych Bloku stali delegaci: gromadz-
cy, blokowi i domowi – działając w pojedynkę odpowiadali za propagandę ustną 
i kolportaż druków propagandowych na swoim terenie. Postawiono ponadto przed 
nimi zadanie wciągnięcia do współpracy „całego aktywu zamieszkałego na ich te-
renie”137.

Na posiedzeniu egzekutywy KW PPR w Olsztynie w dniu 9 listopada 1946 
roku I sekretarz KW Kalinowski przedstawił wstępną listę kandydatów na posłów 
z ramienia Bloku138. Zaprezentowano wówczas również propozycję kolejności na 
koalicyjnych listach wyborczych139. Ostatecznie listę kandydatów Bloku ogłoszo-
no dnia 1 grudnia 1946 roku140. W województwie olsztyńskim prorządowy sojusz 

niewo), Aleksander Piotrowski (Pasłęk), Serwilian Rybacki (Biskupiec), Czesław Żurek (Górowo Iławeckie), Józef 
Czerniakowski (Giżycko), Janina Nowakowska (Węgorzewo), Stanisław Gintowt (Iława), Czesław Leszczyński 
(Pisz). Pełnomocnicy powiatowi, członkowie PPS: Aleksander Gajewski (Ostróda), Stanisław Zasłona (Kętrzyn), 
Feliks Guis (Mrągowo), Zygmunt Lewkowicz (Lidzbark Warmiński). Pełnomocnicy powiatowi, członkowie SL: 
Arnold Modliński (Nidzica), Stanisław Zenczykowski (Żenczykowski ?) (Szczytno), patrz: APO, sygn. 1073/37, 
Lista imienna powiatowych pełnomocników akcji wyborczej Bloku Stronnictw Demokratycznych w woj. olsztyń-
skim, s. 15.

134 Były wśród nich m.in.: Okręgowa Komisja Związków Zawodowych; Okręgowy Zarząd Związku „Sa-
mopomocy Chłopskiej”; Okręgowy Zarząd Spółdzielni „Społem”; Wojewódzki Zarząd Związku Uczestników 
Walki Zbrojnej o Niepodległość; Okręgowy Zarząd Związku Inwalidów Wojennych; Liga Kobiet; Związek Walki 
Młodych; Organizacja Młodzieżowa Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych; Związek „Wici”; Okręgowy Za-
rząd Związku Osadników Wojskowych; Liga Morska; Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza.

135 APO, sygn. 1073/36, Pismo KW PPR w Olsztynie do komitetów powiatowych PPR, Olsztyn 21 X 
1946 r., s. 54.

136 Ibidem.
137 Ibidem, Główny Komitet Wyborczy Bloku Demokratycznego. Instrukcja nr 1 z 03 XII 1946 r., Warsza-

wa 10 XII 1946 r., ss. 1–4.
138 Kalinowski wymienił wówczas nst. nazwiska: R. Kalinowski, W. Gumiński, Szymański, Kozarzewski 

[?], Adamaszek, Czerniakowski, Zieliński, [?], Rajewski, Kazimierski. Na wniosek H. Palki listę uzupełniono o na-
zwiska Aleksandra Kruczyńskiego oraz Jadwigi Tucewicz, patrz: APO, sygn.1073/3, Protokół posiedzenia egzeku-
tywy KW PPR, Olsztyn 09 XI 1946 r., ss. 49–54.

139 Okręg 21 Olsztyn: 1. SL; 2 PPR; 3. PPS; 4 SD; 5. SL. Okręg 22 Biskupiec: 1. SL, 2 PPR; 3. SL, patrz: ibi-
dem.

140 Lista kandydatów Bloku Stronnictw Demokratycznych startujących w wyborach z okręgów woj. 
olsztyńskiego opublikowana została w „Wiadomości Mazurskich” w dniu 31 XII 1946 r., B. Łukaszewicz, Raptularz 
miejski, s. 55. Termin zgłaszania list kandydatów do PKW mijał w dniu 20 XII 1946 r.
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wystawił szesnastu kandydatów (opozycyjne PSL ośmiu)141. W okręgu olsztyńskim 
byli to (wg kolejności na karcie do głosowania): 1. Jan Rabanowski142 (SD), 2. Ta-
deusz Koral (PPS), 3. Lucjusz Dura143 (SL), 4. Edward Szymański144 (PPR), 5. Stefan 
Cendrowski145 (PPS), 6. Władysław Adamaszek146(PPR), 7. Michał Staroń147 (SL), 8. 
Irena Białobocka (SD), 9. Antoni Kaleciński148 (PPS), 10. Aleksander Kruczyński149 
(PPR).

W okręgu biskupieckim Blok wystawił nst. kandydatów: 1. Wacław Gumiń-
ski (PPR), 2. Kazimiera Świętochowska150 (PPS), 3. Bohdan Wilamowski – Korole-
wicz (SL), 4. Józef Czerniakowski151 (PPR), 5. Janusz Jagusiewicz152 (SD), 6. Karol 
Grossman153 (SD).

W dniu 16 grudnia 1946 roku Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła 
„państwowe” (tj. ogólnopolskie) listy kandydatów do Sejmu Ustawodawczego, 
przydzielając jednocześnie numery porządkowe zgłoszonym listom. Numer „1” 
przydzielono Polskiemu Stronnictwu Ludowemu;  nr „2” – Stronnictwu Pracy; nr 
„3” – Blokowi Stronnictw Demokratycznych oraz Związków Zawodowych; nr „4” 
– Polskiemu Stronnictwu Ludowemu – Nowe Wyzwolenie154. 

141 B. Łukaszewicz, Olsztyn w Polsce Ludowej 1945–1989, ss. 422–428.
142 Jan Rabanowski, ur. 10 VI 1907; inż.; minister budownictwa; członek SD.
143 Dura Lucjusz, ur. 11 II 1891 w Warszawie, zm. 18 II 1967 w Olsztynie; syn Wincentego i Marian-

ny; dziennikarz; członek SL, sekretarz (od 7 V 1945),  następnie wiceprezes (od 15 X 1945) i prezes (od 23 VI 
1946) WK SL w Olsztynie. Członek Rady Naczelnej SL (1946–1949), członek prezydium NKW SL (1948–1949);  
pracownik MAP (1945); po przybyciu do Olsztyna (10 IV 1945) naczelnik wydziałów: organizacyjnego i osie-
dleńczego w Urzędzie Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski (1945 r.), przewodniczący MWRN/OWRN 
(1945 – 1947); prezes Spółdzielni Handlowo-Spożywczej w Olsztynie; wojewoda warszawski (od 1947); prezes ZG 
Związku „Samopomoc Chłopska (od 1948), od 1949 r. prezes ZG TPPR (od 1949); poseł na Sejm Ustawodawczy 
(1947–1952)..

144 Edward Szymański, ur. 06 IX 1895; prezes Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Olsztynie; członek 
PPR.

145 Cendrowski Stefan, ur. 19 VIII 1898 w Szydłowcu, zm. 1986; członek PPS, przewodniczący PK PPS 
w Ostródzie; sekretarz, a następnie przewodniczący i wiceprzewodniczący WK PPS Olsztyn (1945–1946); staro-
sta powiatu ostródzkiego (IV – VI 1945); zastępca naczelnika Wydziału Samorządowego Urzędu Pełnomocnika 
Rządu RP na Okręg Mazurski; radny MRN Olsztyn (od I 1946); radny, wiceprzewodniczący, następnie przewod-
niczący i MWRN; poseł na Sejm Ustawodawczy (1947–1952).

146 Władysław Adamaszek, ur. 11 X 1912; inż.; dyrektor Gazowni Miejskiej w Olsztynie; członek PPR.
147 Michał Staroń, ur. 15 IX 1879; ekonomista; prezes Spółdzielni Spożywców „Mazur”; członek Prezy-

dium WRN Olsztyn. Członek SL. 
148 Antoni Kaleciński, ur. 31 VII 1894 w Wąchocku, syn Aleksandra i Marii; ślusarz; członek PPS; członek 

WK PPS w Olsztynie (IV 1945), przewodniczący Rady Wojewódzkiej PPS w Olsztynie (od IX 1947); zastępca 
naczelnika parowozowni w Olsztynie (1945); wiceprzewodniczący Okręgowego Zarządu Związku Zawodowego 
Kolejarzy (1945); radny MWRN Olsztyn (od XII 1945); kandydat Bloku Stronnictw Demokratycznych w wybo-
rach do Sejmu Ustawodawczego (I 1947).

149 Aleksander Kruczyński, ur. 13 VI 1899; kolejarz. W Olsztynie od marca 1945 r., pracownik DOKP; 
radny MRN Olsztyn; wiceprezydent Olsztyna; członek PPR, PZPR.

150 Kazimiera Świętochowska, wiceprezes Centralnego Komitetu OM TUR.
151 Józef Czerniakowski, radny WRN w Olsztynie; dyrektor liceum i gimnazjum; członek PPR, PZPR.
152 Janusz Jagusiewicz, przedsiębiorca budowlany, radny MWRN w Olsztynie, prezes WK SD w Olsztynie.
153 Karol Grossman, rolnik, autochton.
154 B. Łukaszewicz, Raptularz miejski, s. 54.
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Dzień wyborów
Jak się wydaje, akcja wyborcza w województwie olsztyńskim odbywała się 

bez udziału wydarzeń nadzwyczajnych. W regularnie, co trzy dni nadsyłanych ze 
starostw do Urzędu Wojewódzkiego meldunkach, nagminnie powtarzał się zwrot 
mówiący o braku ważniejszych przeszkód w prowadzeniu akcji wyborczej. Jedy-
nym, ale za to powszechnym mankamentem struktur wyborczych był brak środ-
ków transportu155. Próbowano mu zaradzić stosując obowiązkową mobilizację 
pojazdów mechanicznych („środków lokomocji”)156. Objęła ona samochody nale-
żące do urzędów wszelkich typów oraz zakłady pracy, w tym również spółdziel-
czych i prywatnych. Podlegający mobilizacji obowiązani byli dostarczyć posiadany 
pojazd na żądanie, w stanie gotowym do natychmiastowego użycia wraz z niezbęd-
nymi „materiałami pędnymi” a nawet personelem, czyli kierowcami. Sporządzono 
skrzętne harmonogramy tak, aby każdy z urzędników obsługujących wybory za-
wsze miał do dyspozycji samochód, przy czym nie chodziło tylko o zapewnienie 
niezbędnej łączności pomiędzy urzędami a komisjami wyborczymi ale również 
o obsługę spotkań, zebrań, wieców wyborczych, do których organizacji zobligo-
wano całą administrację państwową i samorządową157. Szybko stało się jasne, że 
zarządzona mobilizacja niczego nie załatwiła, bowiem większość dostarczonego 
taboru nie nadawała się do użytku. Znakiem czasów jest, że przyczyn podobnego 
stanu rzeczy upatrywano w działaniu celowym, a więc – sabotażu158. (To ostatnie 
podejrzenie trzeba było jednak odrzucić; wezwany do zbadania sprawy fachowiec, 
pracownik Wojewódzkiego Urzędu Samochodowego, nie potwierdził bowiem po-
dobnych podejrzeń159).

Pomimo, że w województwie panował spokój, a urzędnicy z odległych nawet 
od Olsztyna miejscowości raportowali o braku „wrogiej propagandy”160, rządzący 
woleli nie pozostawiać spraw przypadkowi. Pismem z dnia 1 stycznia 1947 roku 
I sekretarz KW PPR w Olsztynie polecił sekretarzom komitetów powiatowych par-

155 W meldunku do Ministerstwa Ziem Odzyskanych wojewoda olsztyński stwierdzał: „Poza brakiem 
środków lokomocji, na jakie uskarżają się starostwa, akcja wyborcza nie napotyka na żadne trudności.”, cyt. za: 
APO, sygn. 391/238, Pismo Wojewody Olsztyńskiego do Ministra Ziem Odzyskanych, Sprawozdanie z akcji wy-
borczej, Olsztyn 09 XII 1946 r., s. 60.

156 Mobilizacja „środków lokomocji” stanowiła realizację zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 14 XI 
1946 r. nr 10–4/2. Na jego podstawie wojewoda olsztyński wydał zarządzenie porządkowe, patrz: ibidem. Podobne 
zarządzenia wydali następnie starostowie patrz m.in.: ibidem, Sprawozdanie starosty, Morąg 10 XII 1946 r., s. 203.

157 Np. z Nidzicy donoszono, że tamtejszy starosta posiadany (od 13 I 1947 r.) samochód osobowy wy-
korzystuje do wyjazdów „w teren po linii wyborów”, odwiedzając głównie Mazurów w celu ich „uświadomienia”, 
patrz: APO, sygn. 391/238, Sprawozdanie starosty nidzickiego, Nidzica 16 I 1947 r., s. 133.

158 Patrz też: B. Łukaszewicz, op. cit., s. 57.
159 Podobnie postąpił też m.in. starosta ostródzki, patrz: APO, sygn. 391/238, Sprawozdanie starosty, 

Ostróda 07 XII 1946 r. s. 163.
160 Patrz np.: APO, sygn. 1073/36, Protokół z zebrania Trójek Powiatowych i Obwodowych w Okręgu nr 

22, 23 XII 1946 r., ss. 47–49.



340 Mariusz Tomasz Korejwo

tii natychmiastowe przystąpienie do organizacji uzbrojonych Grup Pogotowia161. 
W ich skład mobilizowano przede wszystkim członków ORMO, PPR, członków 
pozostałych „partii demokratycznych” oraz osoby bezpartyjne, o ile wywodziły się 
one z grona „wypróbowanych i pewnych dla sprawy demokracji ludzi”162. O osta-
tecznym zakwalifikowaniu do Grupy (a więc i wyposażeniu w broń) decydować 
mieli właściwi terytorialnie I sekretarze KP PPR oraz szefowie PUBP.

Zadaniem Grup Pogotowia było wspomaganie formacji uderzeniowych 
Wojska Polskiego i organów bezpieczeństwa. Na czele Grup stać mieli lokalni ko-
mendanci ORMO, przyporządkowani – w zależności od sytuacji – komendantowi 
posterunku MO lub sztabom ochrony wyborów, które na okres akcji wyborczej 
tworzono na poziomie powiatów i okręgów wyborczych. Przewidywano, że Grupy 
Pogotowia powołane przy posterunkach MO liczyć będą ok. 10 osób, te przy ko-
mendach powiatowych MO od 20 do 50 osób, a Grupa ulokowana przy Komendzie 
Powiatowej w Biskupcu (a więc siedzibie OKW) – ok. 75 osób163. Grupy, nazwa-
ne następnie „piątkami (dziesiątkami) bojowymi”, postawiono w dniu wyborów 
w „stan bojowego  pogotowia” (podobnie zresztą jak wszystkich innych członków 
PPR), tak aby mogły w każdej chwili odeprzeć „wraz z całym aparatem bezpieczeń-
stwa” wszelkie „możliwe ruchawki i awantury ze strony elementów reakcyjnych 
usiłujących zakłócić przebieg głosowania”164. 

W praktyce, partyjne bojówki służyły zastraszaniu ludności, terroryzowaniu 
wyborców. Realne zagrożenie ze strony opozycji zostało bowiem wyeliminowane 
na długo przed dniem wyborów. Wg różnych źródeł, z udziału w akcie wyborczym 
wyłączono w całym województwie od 2120 do 3550 osób165, z czego 1230 miało 
zostać poddanych prewencyjnemu aresztowi166. PSL jako organizacja, ale także po-
szczególni jego członkowie wprost traktowani byli jako wrogowie polityczni, siłę 
którą należy zniszczyć. Wszędobylskiej propagandzie prorządowej towarzyszyły 
takie działania jak zabór druków wyborczych partii Mikołajczyka, wymuszanie 
wycofania podpisów pod listami poparcia kandydatów PSL, czy wyłączenie radio-
węzła na czas przedwyborczej mowy Mikołajczyka. 

Sferę represji zakreślić należy zresztą znacznie szerzej, obejmowała ona bo-
wiem nie tylko członków i sympatyków PSL. Jeśli za jej objaw uznać realną groźbę, 
to stwierdzić należy, że represjom poddana była zdecydowana większość mieszkań-

161 APO, sygn. 1073/37, Pismo I sekretarza KW PPR R. Kalinowskiego do sekretarzy komitetów powiato-
wych PPR, Olsztyn 01.01.1947 r., ss. 1–2.

162 Ibidem.
163 Ibidem.
164 APO, sygn. 1073/36, Do wszystkich sekretarzy komitetów powiatowych PPR, Trójek Okręgowych, Po-

wiatowych i Obwodowych. Instrukcja specjalna [Trojki Wojewódzkiej], ss. 20–22.
165 M. Gałęziowska, op. cit., s. 124.
166 B. Łukaszewicz, Olsztyn w Polsce Ludowej 1945–1989, ss. 422–428.
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ców Warmii i Mazur, a w każdym bądź razie każdy, kto poczuł się w dniu wyborów 
zmuszony postąpić niezgodnie z własną wolą. Akcja propagandowa Bloku, prowa-
dzona pod czujnym okiem organów PPR, polegała w dużej mierze na wymusza-
niu deklaracji poparcia listy koalicyjnej. Partyjne trójki wędrowały dosłownie od 
drzwi do drzwi, od domu do domu, z gotowym formularzem deklaracji. Imienne 
listy „zadeklarowanych”, z ich własnoręcznymi podpisami, znajdowały się w po-
siadaniu ogniw PPR, a nie należy wątpić, że i właściwych terytorialnie urzędów 
bezpieczeństwa. Do tych ostatnich na pewno trafiały nazwiska osób, które pod-
pisania ww. deklaracji odmówiły. Współpraca partyjnych trójek już od poziomu 
obwodu z pełnomocnikami PUBP stanowiła obowiązek obydwu stron. Rdzeniem 
owej współpracy była wymiana informacji nt. osób „niepewnych”. Najprostszym 
postępowaniem wobec takich osób polegało na wykreśleniu nazwiska z list wybor-
ców, co praktykowano nagminnie i bez najmniejszych trudności, skoro komisje 
wyborcze już wcześniej opanowane zostały przez członków PPR i ludzi tej formacji 
powolnych.

Odpowiedź na pytanie, czy sposób prowadzenia akcji wyborczej, tj. skala 
przemocy używanej przez aparat państwowy, były w jakikolwiek sposób uzasad-
nione, odnaleźć można w wynikach owej wyborczej próby, jaką było tzw. głoso-
wanie ludowe z dnia 30 czerwca 1946 roku. Prawdziwe, nieopublikowane wyniki 
referendum dalekie były wówczas od tych oczekiwanych (pożądanych) przez wła-
dze167. Uzasadnione były więc i obawy rządzących, którzy zresztą doskonale zdawa-
li sobie sprawę, że na autentyczne poparcie liczyć mogą jedynie wśród marginalnej 
części społeczeństwa polskiego. Jeśli pomimo tego komuniści zdecydowali się na 
przeprowadzenie wyborów powszechnych, to głównie ze względu na potrzebę le-
gitymizacji swoich rządów. Jednocześnie słabość tak uzyskanej legitymacji, choć 
oczywista, równoważona była w tym momencie dziejowym przez korzyści dodat-
kowe. Formuła agresywnej akcji przedwyborczej pozwalała zmusić każdego z oby-
wateli państwa do jednoznacznej deklaracji politycznej – krystalizowała podziały 
ułatwiając organom aparatu państwowego na klarowne określenie grupy przeciw-
ników ustroju. Jasne jest, że nie wszyscy pozostający poza ową grupą należeli do 
entuzjastów „zastanej rzeczywistości”, ale już samo zmuszenie milionów ludzi do 
zachowania niezgodnego z ich przekonaniami stanowiło sukces komunistów. Moż-
na chyba śmiało stwierdzić, że najistotniejsze przesłanie styczniowych wyborów 
polegało na wykazaniu Polakom, że ich własne przekonania, czyny, emocje nie 
mają większego znaczenia wobec woli rządzących.

167 Dokumenty do dziejów PRL. Referendum z dnia 30 VI 1946 r., oprac. A. Paczkowski, Warszawa 1993; 
W. Brenda, Polska Partia Robotnicza w Powiecie Pisz (1945–1948). Próba zarysu, Znad Pisy, nr 13–14, 2004/2005,  
ss. 153–156.
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*
Zapewnienie bezpieczeństwa i „należytego porządku” stanowiło w czasie 

wyborów jedno z podstawowych zadań administracji państwowej. Wojewoda, 
a w ślad za nim poszczególni starostowie, wydali adresowane do miejscowych ko-
mendantów MO zarządzenia dot. zabezpieczenia lokali wyborczych. Elementem 
zabezpieczenia porządku były wprowadzone zarządzenia prohibicyjne, rozplakato-
wane na terenie całego województwa już 12 stycznia: od 17 do 19 dnia tego miesią-
ca obowiązywał zakaz sprzedaży i wyszynku napojów alkoholowych168. W samym 
dniu wyborów nie można też było urządzać zabaw, festynów, widowisk, imprez 
sportowych i żadnych innych wydarzeń o charakterze masowym. Na odstawie mel-
dunków z terenu wnioskować należy, że żadne z ww. postanowień władczych nie 
zostało naruszone.

Wybory przeprowadzono w całym kraju w niedzielę, 19 stycznia. Głosowa-
no w godzinach 9.00–19.00. W każdym lokalu wyborczym obecny był funkcjona-
riusz MO lub UB, nadto w pobliżu krążyły patrole służb mundurowych169. Przed 
siedzibą każdej z komisji wyborczych dyżurowali towarzysze z partyjnych trójek. 
Ich zadaniem było sprawdzanie frekwencji pośród członków PPR, kontrolowano 
również ilość „sympatyków”, których przyprowadzał każdy z partyjniaków170 (każ-
dy członek PPR miał obowiązek przedłożyć zaświadczenie o fakcie głosowania, 
obowiązek ten obejmował również ich rodziny oraz „sympatyków”; brak realizacji 
owego obowiązku zagrożone było „wyciągnięciem jak najdalej idących wniosków 
organizacyjnych”171). W każdej wsi województwa PPR ustanowiła pełnomocnika 
pilnującego, aby sołtys „doprowadził swych ludzi do urny”172. W każdej z gromad 
województwa obecne były „transparenty z hasłami Bloku Demokratycznego” przy-
gotowane specjalnie na dzień wyborów173. Udekorowane – „flagami narodowymi, 
portretami, sztandarami partyjnymi, transparentami oraz hasłami wyborczymi” – 
były partyjne lokale, siedziby urzędów, komisji wyborczych ale także domy pry-
watne174. W dniu wyborów, od rana do nocy, po wsiach i miastach województwa 
krążyły udekorowane wozy i samochody z partyjnymi agitatorami nawołującymi 
do głosowania na listę Bloku175.

168 APO, sygn. 391/238, Pismo Wojewody Olsztyńskiego do starostów, Olsztyn 02 I 1947 r., ss. 12–13.
169 B. Łukaszewicz, op. cit., ss. 422–428.
170 APO, sygn. 1073/36, Do wszystkich sekretarzy komitetów powiatowych PPR, Trójek Okręgowych, Po-

wiatowych i Obwodowych. Instrukcja specjalna [Trojki Wojewódzkiej], ss. 20–22.
171 Ibidem.
172 Ibidem.
173 Ibidem, Telefonogram nr 6. Kierownik Trójki Wojewódzkiej do Trójek Okręgowych w Olsztynie i Bi-

skupcu, Olsztyn 02 I 1947 r., s. 66.
174 Ibidem, Do wszystkich sekretarzy komitetów powiatowych PPR, Trójek Okręgowych, Powiatowych 

i Obwodowych. Instrukcja specjalna [Trojki Wojewódzkiej], ss. 20–22.
175 Ibidem.
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Jeden z bardziej zasłużonych historyków oficjalnej wykładni dziejów Polski 
Ludowej zapewniał, że „większość ludności, zwłaszcza na Ziemiach Zachodnich, 
poszła do urn demonstracyjnie i głosowała jawnie.”176 Podobnie miało być w Olsz-
tynie, gdzie wg relacji oficjalnej wyborcy udali się do urn w zwartych kolumnach, 
ze śpiewem na ustach („Międzynarodówka”, „Czerwony Sztandar”), trzymając 
w wyciągniętych dłoniach karty z numerem „3” (w lokalach wyborczych odstępne 
były jedynie karty Bloku, inne trzeba było przynieść ze sobą)177.

Wyniki wyborów zostały ogłoszone w dniu 21 stycznia; w Olsztynie, gdzie 
uprawnionych do głosowania było 25 135 osób178, frekwencja miała wynieść 90,9%; 
na listę Bloku oddano 20 469 głosów, na PSL – 2056 (9,1%)179. W okręgu olsztyń-
skim frekwencja miała wynieść 93% a Blok zebrał 94,7% pośród głosów ważnych180. 
W całym województwie olsztyńskim, gdzie prawo wyborcze przysługiwało 206 061 
osobom, oddano 190 726 ważnych głosów z czego PSL pozyskało 7 274181.

Mandaty poselskie w okręgu olsztyńskim otrzymali182: Stefan Cendrowski 
(PPS), Lucjusz Dura (SL), Tadeusz Koral (PPS), Jan Rabanowski (SD) oraz Edward 
Szymański (PPR). W okręgu Biskupiec: Wacław Gumiński (PPR), Kazimiera Świę-
tochowska (PPS) oraz Bogdan Wilamowski–Korolewicz (SL). Wyłącznie więc kan-
dydaci Bloku Stronnictw Demokratycznych.

W dniu ogłoszenia wyników wyborów zebrała się egzekutywa olsztyńskiego 
KW PPR183. Pomimo pewnych zastrzeżeń co do akcji wyborczej, towarzysze wy-
razili zadowolenie z jej przebiegu, a zwłaszcza osiągniętych rezultatów. Lista osób 
wytypowanych tylko do odznaczeń „za ofiarną i aktywną pracę w okresie kampa-
nii wyborczej” liczy ponad 60 nazwisk (były poza tym listy osób przeznaczonych 
do wyróżnień mniejszego kalibru)184. Znajdują się na niej zarówno przedstawiciele 
aparatu PPR (np. kierownicy wydziałów KW), urzędnicy administracji państwowej 
(np. starosta olsztyński Jan Jaskólski, wicewojewoda Stanisław Rejminiak), samo-
rządowej (np. wiceprezydent Olsztyna Aleksander Kruczyński, przewodniczący 
Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie Feliks Zimnoch), organizacji społecznych 
i zawodowych (np. prezes Wojewódzkiego Związku Samopomocy Chłopskiej Mi-

176 N. Kołomejczyk, B. Syzdek, op.cit.
177 B. Łukaszewicz, op. cit., ss. 422–428; idem, Raptularz miejski, s. 58.
178 B. Łukaszewicz, Olsztyn w Polsce Ludowej 1945–1989, ss. 422–428.
179 Ibidem; C. Browiński, Olsztyn 1945–1947, Olsztyn 1974, ss. 38–39.
180 B. Łukaszewicz, Raptularz miejski, s. 58.
181 E. Wojnowski, Życie społeczno-polityczne, w: Warmia i Mazury w Polsce Ludowej, pod red. E. Wojnow-

skiego, Olsztyn 1985, s. 39.
182 C. Browiński, op. cit., ss. 38–39; B. Łukaszewicz, op. cit., s. 58. Dla porządku warto dodać, że na ob-

szarze dzisiejszego województwa warmińsko-mazurskiego znajdował się okręg wyborczy Ełk, z którego do sejmu 
weszli: Leon Adamowski, Edwarda Orłowska, Gustaw Paszkiewicz oraz Wacław Saciłowski.

183 APO, sygn. 1073/3, Protokół posiedzenia egzekutywy KW PPR, Olsztyn 21 I 1947 r., ss. 49–60.
184 APO, sygn. 1073/37, Wykaz aktywu wojewódzkiego przedstawionego do odznaczenia za ofiarną i ak-

tywną pracę w okresie kampanii wyborczej,  ss. 23–28.
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chał Sokołowski185), liczni reprezentanci „organów” (m.in.: Szef WUBP Henryk 
Palka, jego zastępca Bolesław Krzewiński, Komendant Wojewódzki MO Bruno 
Skuteli, Komendant Wojewódzki ORMO Leon Stępień) oraz np. Przewodniczący 
Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospo-
darczym w Olsztynie Andrzej Burda. Już tylko sama ta lista wskazuje, jaki zakres 
miało angażowanie aparatu państwowego w walkę partyjną.

Zebrani wówczas towarzysze jeszcze bardziej zadowoleni byli ze społeczeń-
stwa, którym przyszło im rządzić. Ryszard Kalinowski, I sekretarz KW, w przy-
pływie łaskawości zaproponował „aby manifestację na cześć zwycięstwa bloku 
urządzić bez przymusu” a po obowiązkowych przemówieniach  „dać część roz-
rywkową” . Zapowiedziany wiec odbył się w sobotę, 25 stycznia. Po serii wystąpień 
świeżo upieczonych posłów, wieczorem, odbyły się „zabawy ludowe”186.

Mariusz Korejwo, Parlamentswahlen am 19. Januar 1947 in der Woiwodschaft Olsztyn

Zusammenfassung

Am 19. Januar 1947 fanden in Polen die ersten Parlamentswahlen nach dem Zweiten Weltkrieg statt. Die 
Durchführung der Wahlen ging auf einen Beschluss der Konferenz von Jalta zurück. Diese Wahlen waren eine 
Herausforderung für die seit 1944 regierenden Kommunisten, die keinesfalls populär waren, und waren Anlass 
für deren verstärkten Kampf gegen eine legale Opposition. Das Wahlergebnis begründete die gewonnene Macht 
der Polnischen Arbeitspartei. Der Wahlkampf begann hatte mit der Verkündung der Rechtsgrundlagen dieser 
Wahlen: Zu nennen sind das Wahlgesetz (11. Oktober 1946) und Verordnung über den Wahltag (12. Novem-
ber 1946). Die Regierung hatte den gesamten Verwaltungsapparat, die Ordnungskräfte und das Militär für den 
Wahlkampf eingesetzt. Nach der Bekanntmachung der gemeinsamen Wahlliste der Blockparteien – bestehend 
aus Polnischer Arbeitspartei,  Polnischer Sozialpartei, Volkspartei und Demokratischer Partei – wurde staatlicher 
Druck ausgeübt, um die Unterstützung zu Gunsten der Blockparteien zu erzwingen und Wählerinnen und Wähler 
dazu zu bewegen, demonstrativ an öffentlichen Abstimmungen teilzunehmen. Ebenso üblich waren Repressalien 
gegen Personen, die nicht gewillt waren, an der Abstimmung für eine durch die Polnische Arbeitspartei gegrün-
dete Koalition teilzunehmen. Damit waren die diese Wahlen weder frei noch demokratisch. In der Folge erhielten 
ausschließlich Kandidaten der Blockparteien Sitz und Stimme im Parlament.

Übersetz von Tomasz Wyżlic

Mariusz Korejwo, Elections to the Legislative Sejm on 19 January 1947 in the Olsztyn Voivodeship

Summary

On January 19, 1947, the first parliamentary elections were held in Poland after the end of World War 
II. Their aim was the implementation of the provisions of the Yalta Conference. The elections were a significant 
challenge for the rulers of the country from 1944, without any social support, communists. They were an excuse 

185 Michał Sokołowski, ur. 13 X 1900 w Piotrowicach, zm. 1 VI 1979 w Olsztynie; syn Szczepana i Marii; 
kolejarz; członek KPP, PPR, PZPR; I sekretarz KW PZPR Olsztyn (21 IV 1945 – 11 I 1946); członek plenum KW 
PZPR Olsztyn (1948–1953); przewodniczący ZW TPPR w Olsztynie (1946–1947); zastępca przewodniczącego 
WK Frontu Narodowego w Olsztynie (od 1952); zastępca przewodniczącego i przewodniczący ZW Związku „Sa-
mopomoc Chłopska” w Olsztynie (1946–1948); radny MRN w Olsztynie i OWRN (1945–1950); pracownik DOKP 
Olsztyn.

186 B. Łukaszewicz, op. cit., s. 58.
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for them to intensify their fight against any legal opposition. The election result was also important for the Polish 
Workers’ Party as legitimizing their achieved power. The election campaign began with the announcement of 
basic legal acts: the electoral law (October 11, 1946) and the ordinance determining the election day (November 
12, 1946). On the governmental side, the entire administrative structure, security services, as well as the army 
were involved in the election campaign. After the announcement of the joint electoral list, the Polish Workers’ 
Party, the Polish Socialist Party, the People’s Party and the Democratic Party; the so-called Block of Democratic 
Parties, it was common to extort support and participate in demonstrative, open voting. Equally common was 
the repression of people who were reluctant to vote for anything organised by the PPR. As a result, the elections 
were deprived of the values   of a free and democratic act. Only the candidates of the Block of Democratic Parties 
received parliamentary seats.

Translated by Aleksander Pluskowski

dr Mariusz Tomasz Korejwo
Archiwum Państwowe w Olsztynie 
mtkorejwo@wp.pl
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Дмитрий Вадимович Вальков

ЭПИТАФИЯ ИОГАННА ЮНГШУЛЬЦА В ЦЕРКВИ 
СВ. МАРИИ БЫВШЕГО ДОМИНИКАНСКОГО 
МОНАСТЫРЯ ЭЛЬБЛОНГА

Słowa kluczowe: Polska, Pomorze, Elbląg, Renesans, Barok, epitafia barokowe XVII wieku

Schlüsselwörter:  Polen, Pommern, Elbing, Renaissance, Barock, barocke Epitaphien aus 
dem 17. Jahrhundert

Keywords:  Poland, Pomerania, Elbląg (formerly Elbing), baroque, Reinassance, 
baroque epitaphs from the 17th century

Становление и последующее развитие городского пространства сред-
невекового Эльбинга1, приходящиеся преимущественно на период между 
40-ми годами XIII в. и последними десятилетиями XIV в., получили подроб-
ное освещение в ряде статей польских историков и археологов, опирающихся 
как на письменные источники, так и на обширный локальный археологи-
ческий материал2. Во второй половине XIII в. формирование застройки на 

1 Укрепленный центр, основанный в 1237 г. тевтонскими орденскими властями в исторической 
области Погезания, находившейся под юрисдикцией Ордена [подробнее об историческом контексте см.: 
E. Christiansen, Le Crociate del Nord. Il Baltico e la frontiera cattolica (1100–1525). Bologna 2016, ss. 127–133 
(второе итальянское издание одноименной монографии, опубликованной на английском языке в 1980 
г.: E. Christiansen, The Northern crusades: the Baltic and the Catholic frontier, 1100-1525, London – New York, 
1980. Польское издание: E. Christiansen, Krucjaty północne, tł. J. Szczepański, Poznań 2009 (2012, 2014); A. 
Pluskowski, The archaeology of the Prussian Crusade: holy war and colonisation, London – New York 2013, cc. 
125–126, 136, 202, et passim (Elbing, со значительными библиографическими индикациями)], с 1246 г. – 
город Любекского права, одновременно важный орденский военно-административный центр, с 1261 г. 
– центр Эрмландского (Варминского) диоцеза; с начала XIV в., наряду с Данцигом (Гданьском) и Торном 
(Торунью), – один из основных центров ганзейской торговли в Восточном Поморье и Пруссии; в настоя-
щее время город Эльблонг в Варминско-Мазурском воеводстве Польши.

2 См. в частности: M. Latałowa, J. Jarosińska, M. Badura, Elbląg średniowieczny w świetle dotychczaso-
wych materiałów archeobotanicznych, Archeologia Polski, T. XLIII: 1998, z. 1–2, ss. 147–166; G. Nawrolska, Cen-
trum średniowiecznego Elbląga, w: Średniowieczny Śląsk i Czechy. Centrum średniowiecznego miasta: Wrocław 
a Europa Środkowa, red. J. Piekalski (Wratislavia Antiqua. Studia z dziejów Wrocławia, t. 2), Wrocław 2000, ss. 
215–225; eadem, Elbląg w XIII wieku w świetle źródeł archeologicznych, w: Civitas Cholbergiensis. Transformacja 
kulturowa w strefie nadbałtyckiej w XIII w., red. L. Leciejewicz, Kołobrzeg 2005, ss. 147–169; eadem, Uwagi o in-
frastrukturze Starego Miasta Elbląga w świetle źródeł archeologicznych, Rocznik Elbląski, T. XXI: 2008, ss. 17–46; 
eadem, Rozwój przestrzenny Elbląga w średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym, Archaeologia Historica Polo-

ISCELLANEAM

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2019, nr 2(304)
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северо-западной периферии складывающегося городского пространства об-
уславливается присутствием в Эльбинге доминиканской общины, получив-
шей, согласно хартии, датированной 13 января 1238 г., выданной от имени 
ландмейстера Пруссии Германа фон Балка3, право нахождения в городе и воз-
можность возведения монастырского комплекса4. Возведение монастырских 
построек начинается не ранее 1246 г., после подтверждения прав общины, 
полученных от Германа фон Балка, легатом папы римского Григория IX 
Вильгельмом Моденским (диплом от 16 марта 1242 г.5) и Великим магистром 
Тевтонского ордена Генрихом фон Гогенлоэ (диплом от 24 апреля 1246 г.6), 
с закладки церкви Св. Девы Марии7. Начальным этапом строительства церк-
ви явилось возведение пресбитерия, сакристии и двух приделов, примыка-
ющих к сакристии с запада. В последней трети XIII в. завершается создание 
однонефной церкви (соотносится с северным нефом существующей в на-
стоящее время двухнефной церкви) с примыкающим двором8. Около сере-
дины XIV в. с юга к имеющемуся однонефному комплексу пристраивается 
еще один, более низкий, неф с отдельным перекрытием. В 1504 г. церковь 
была уничтожена пожаром; в ходе реконструкции, длившейся до 1514 г., 
нефы были выравнены и подведены под одно перекрытие, что сформиро-
вало двухнефное пространство. К восточному фронтону была пристроена 
башня-колокольня, у западной стены возведен притвор. В 1542 г., в резуль-
тате распространения Реформы в ганзейских центрах, в т. ч. в Восточном 
Поморье и Пруссии, монастырь прекратил существование9, церковь Св. Ма-

na. T. XXIII: 2015, ss. 163–180 (см. также значительную библиографию, представленную в указанных пу-
бликациях).

3 Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands [CDW I], hrsg. 
von C. P. Woelky, J. M. Saage, Bd. 1, Mainz 1860, Nr. 1. О специфике датировки документа см.: J. Powierski, 
Początek walk Krzyżaków o panowanie nad zalewem wiślanym i założenie Elbląga, Nautologia, t. 3: 1993, ss. 19–21.  

4 R. Kubicki, Dominikanie w Elblągu – materialne podstawy egzystencji konwentu i jego związki z mia-
stem, Rocznik Elbląski, T. XIX: 2004, ss. 5–11 (с обширной библиографией); G. Nawrolska, The Dominicans 
in Elbląg, w: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum, Bd. 9: Die Klöster, hrsg. von M. Gläser, 
Lübeck 2012, ss. 441–448. См. также: M. Dygo, Studia nad początkami władztwa zakonu Niemieckiego w Prusach 
(1226–1259), Warszawa 1992, s. 263; R. Kubicki, Mieszkańcy Elbląga wobec klasztoru dominikanów od XIII do 
początku XVI w., Rocznik Elbląski, T. XXVII: 2016, ss. 31–49 (с обширной библиографией).

5 CDW I, Nr. 4.  
6 CDW I, Nr. 14: [...] quia in elemosinis mobilium [...] vivunt, ne defectus temporalis messis impediat se-

men eternum, eis imperpetuum indulgemus ut eciam hereditates in terra Elbingensi accipere possint si eis devocionis 
affectu [...] dabuntur [...]. Датировка документа, по замечанию Р. Кубицкого, должна быть исправлена на 
14 апреля. См.: R. Kubicki, Źródła do dziejów konwentu dominikanów elbląskich w zasobie Archiwum Państwowego 
w  Gdańsku, w: 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja jubileuszowa 8 VI 2001, red. A.  Przywuska, 
Gdańsk 2001, s. 245; idem, Dominikanie w Elblągu, s. 8, przyp. 25.

7 Расположение монастырских построек на периферии городского пространства типично для 
значительного числа городов Циркумбалтийского региона [ср., например, локализацию доминиканского 
монастыря Св. Екатерины в застройке Ревеля (Таллинна)].  

8 E. Kłamann, Kościół Najświętszej Marii Panny w Elblągu, „Jantarowe Szlaki”, Nr 3: 2001, ss. 20–26.  
9 R. Kubicki, op. cit., ss. 24–25.
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рии отошла городскому совету Эльбинга, пополнив, к середине XVI в., число 
реформированных костелов10.

Согласно данным К. Ковальского, совокупный сохранившийся эпигра-
фический репертуар Эльблонга и окрестностей, относящийся к Средневеко-
вью и Новому времени (до 1800 г.), оценивается в свыше чем 1200 памятников; 
около 500 памятников утрачены и известны по архивным данным и печатным 
изданиям11. Надгробный эпиграфический материал Эльблонга и окрестностей, 
относящийся ко времени до XVI в., остается сравнительно более изученным и 
введенным в научный оборот массивом; в то же время ренессансно-барочный 
надгробный эпиграфический материал XVI–XVII вв., чрезвычайно важный 
для комплексного изучения реформированной Циркумбалтики, продолжает 
нуждаться в подробном исследовательском комментарии. К одному из над-
гробных памятников барочной эпохи – эпитафии бургомистра Эльбинга Ио-
ганна Юнгшульца (1583–1630 гг.), находящейся in situ в эльблонгской церкви 
Св. Марии, – предполагается обратиться в данной публикации.

10 Подробнее об истории монастыря до 1542 г. см.: Elbinger Antiquitäten. Ein Beitrag zur Geschich-
te des städtischen Lebens im Mittelalter, bearb. von. M. Toeppen, H. 2, Danzig 1872, ss. 130–136. В результате 
боевых действий, ставших частью Восточно-Прусской наступательной операции советских войск, 
церковь Св. Марии, наряду с прочей исторической застройкой Эльбинга, была критически повреждена: 
обрушение сводов нефов привело к частичному разрушению восточного и западного фронтонов. 
Фрагментарно сохранились пресбитерий и сакристия. До начала 1960-х гг. церковь находилась в руинах 
(рис. 9). В 1960-х гг. была проведена консервация и первичная реставрация остатков церкви (консервация 
здания и первичное обустройство внутреннего пространства были осуществлены по инициативе группы 
польской творческой интеллигенции, прежде всего, Г. Блум-Квятковского и Я. Ханковского, с целью 
обустройства выставочного зала арт-галереи). Строительные и реставрационные работы 1976–1982 гг. 
окончательно сделали возможным размещение в церкви и на прилегающей территории выставочной 
площадки арт-объектов (в настоящее время церковь и прилегающая территория заняты экспозициями 
арт-галереи Galeria EL – наследницы первой галереи 1960-х гг., – включающими в т. ч. локальный 
эпиграфический материал).

11 K.M. Kowalski, Die Inschriften der Woiwodschaften Elbląg, Gdańsk, Koszalin und Słupsk von den 
ältesten Zeiten bis 1800, in: Epigraphik 1988. Fachtagung für mittelalterliche und neuzeitliche Epigraphik (Graz, 
10.–14. Mai 1988). Referate und Round-Table-Gespräche, hrsg. von W. Koch (Veröffentlichungen der Kommission 
für die Herausgabe der Inschriften des deutschen Mittelalters Bd. 2, Österreichische Akademie der Wissenschaf-
ten. Philosophisch-historische Klasse. Denkschriften. Bd. 213), Wien 1990, s. 259.  
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*  *  *
Эпитафия Иоганна Юнгшульца12. 
Материал: гипс, известняк, мрамор, песчаник. 
Дата создания памятника: 30-е – 40-е годы XVII в.
Стиль и авторство памятника: барокко; автор памятника может быть обо-

значен как мастер круга Виллема фан ден Блоке (около 1550–1628 гг.)13; компози-
ционно-декоративное решение памятника имеет также близкие соответствия в 
произведениях Иоганна Пфистера (1573 – около 1642/1645 или 1648 гг.).

Местонахождение памятника: in situ с внутренней стороны северной 
стены церкви Св. Марии бывшего доминиканского монастыря Эльблонга 
(Рис. 1).

Размеры памятника: ~11–13в 
х ~5–7ш м (в основной сохранившейся ча-

сти); ~15–17в 
х ~9–12ш м (с учетом несохранившихся элементов декора).

Размер портретного гнезда в центральной части памятника: ~1,5х~1,6 м.
De visu (2017 г.):

в е р х н и й  к а р т у ш (Рис. 2)

1 HOSPES,
2 QVI HAEC VIDES,

3 ID COGITA:
4 AETERNV(m) IN HVMANIS NIHIL ESSE ;

5 TE VERO AD IMMORTALITATE(m) ERECTV(m)
6 INTER OBSEQVIA

12 Библиография памятника представлена упоминаниями, заметками и незначительным количе-
ством цитаций произвольно выбранных фрагментов текста: J. H. Dewitz, Epitaphia und Inscriptiones aller 
Kirchen der Städte Elbing und deren Territorii (APG 492/317); J. G. Neumann, Epitaphia aus der St. Marien 
oder Münch-Kirche in Elbing (APG 492/971); G. D. Seyleri, Elbinga litterata. Elbingensium sive nominis seu 
eruditionis fama domi forisque clarorum, qui diem suum obierunt, Memoriae, Elbingae 1742, ss. 116–118; M. G. 
Fuchs, Beschreibung der Stadt Elbing und ihres Gebietes in topographischer, geschichtlicher und statistischer Hinsicht, 
Bd. II, Elbing 1821, s. 335; G. Döring, Versuch einer Geschichte und Beschreibung der evangelischen Hauptkirche zu 
St. Marien in Elbing, Elbing 1846, s. 48, Nr. 20, ss. 50–51; L. Neubaur, A. Andrae, Weitere Nachträge zum Spruch 
der Toten an die Lebenden, Zeitschrift des Vereins für Volkskunde, hrsg. von F. Boehm, Jg. 23, Berlin 1913, s. 418; 
G. Dehio, Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler, Bd. II: Nordostdeutschland, Berlin 1922, ss. 127–128; Elbing. 
Aufgenommen von der staatlichen Bildstelle, Beschr. von K. H. Clasen, Berlin 1931, s. 14, Nr. 32; Die Denkmalpflege 
in Westpreußen in den Jahren 1920 bis 1931, 17. Bericht, Erst. von B. Schmid, Königsberg Pr. 1932, s. 8; H. Abs, 
Elbinger Bildnisse, Elbinger Jahrbuch, H. 14: 1937, s. 238; W. Rynkiewicz-Domino, Bauwesen und Kunsthandwerk 
in Elbing von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis etwa 1772, Kulturgeschichte Preussens königlich polnischen 
Anteils in der Frühen Neuzeit, hrsg. von S. Beckmann und K. Garber, Tübingen 2005, s. 663.

13 Подробнее о нидерландском влиянии в скульптуре, эпиграфике и архитектуре Балтийского 
региона рубежа XVI–XVII вв., а также о Виллеме фан ден Блоке как одном из его основных медиаторов 
см. диссертационное исследование: F. J. Skibiński, Willem van den Blocke Netherlandish sculptor in the Baltic 
Region (Willem van den Blocke, een beeldhouwer uit de Lage landen in het Balticum), Utrecht 2013, ss. 104–120 
(эпиграфическая проблематика): https://dspace.library.uu.nl/bitstream/1874/274533/2/skibinski.pdf (доступ 
06.08.2019). 
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7 AETERNAE MENtI DEbITA [:]
8 PROINDÈ,

9 ITA TIBI AGENDVM ESSE MEMINERIS:
10 VT, CVM ISTA SEMP˹e˺  R DEGAS,

11 POST QVÀM HIC SVP(er)ESSE
12 DESIUERIS .

Гость, видящий это, имей в виду: ничего вечного в делах человеческих 
нет; но должно, чтобы ты, воздвигнутый для бессмертия, пребывал в по-
корности вечному духу; поэтому помни, так тебе должно поступать, когда 
в жизни той (твоей) все еще живешь, чтобы, после того как умрешь, здесь 
быть в живых.

н и ж н и й  к а р т у ш (Рис. 3)
1 NOB(ili) ET AMPLISS(im)O D(omi)NO IOHAN(n)I IVNGSCHVLTZ,
2 PROCONSULU(m) FILIO AC NEPOTI; A(nn)O MDXXCIII PR(idie) 

ID(us) FEB(ruarias) NATO
3 TUM LIBERALIBUS DISCIPLINIS ERUDITO, UBI ORBEM 

CHRISTIAN(um):
4 OBIUERAT, IPSÂ ADEÒ CONSTANTINOPOLI DOMUM REUERSO, 

EQ(uo) CA,,
5 THARINA NISEBETA CONIUGE PATRI REDDITO, SED FILIAE 

À NATALIB(us) MOX DENA,,
6 TAE, ETIAM UXORE AMISSÂ, MARIAE HENNINGIAE 

MATRIMONIUM SECUTO, AC
7 SUPERSTITIBUS INDE FILIJS DUOBUS, FILIABUS TOTIDEM AUCTO; 

INTERèa
8 A(nn)O (e)NIM MDCXIII CONSULI, BIENNIO DEINCEPS EXACTO, 

PROCONSULI ET
9 SCHOLARCHAE CREATO, TRIBUS LUSTRIS VI: BURGGRABIO 

REGIO, V: PRAESIDI CU,,
10 RIS LABORIBUSQ(ue) JUGITER INCUMBENTIBUS, SIMUL 

ARDENTI FEBRE EXHAUSTO
11 SIC DEFUNCTO ANNO MDCXXX XI CAL(endas) IANUAR(ias) VIRO 

UTI PRO,,
12 GENITORIBUS, ITA VITÂ LONGIORE DIGNISSIMO, MARITO PATRI,

13 VIDVA HAEREDESQ(ue), MOESTISSIMI POSVÊRE.

Знатному и славнейшему господину Иоганну Юнгшульцу, сыну и вну-
ку бургомистров; лета 1583, накануне февральских ид рожденному, затем 
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получившему образование в свободных науках, когда земли христианские 
объехал, и кроме того из самого Константинополя по возвращении в родные 
пределы браком с Катариной Найсбет сочетавшемуся, дочери (их) по рожде-
нии в скором времени умерли, а когда же и супругу он потерял, сочетавше-
муся браком с Марией Хеннинг и в нем наделенному двумя выжившими 
сыновьями, а равно дочерьми; меж тем лета 1613 ставшему членом город-
ского совета, двумя годами позднее, – бургомистром и схолархом, был ими 
5 раз, королевским бургграфом, был им 6 раз на протяжении 15 лет, с тща-
нием и усердием труды начальственные непрерывно осуществляющему, од-
новременно жестокой лихорадкой истощенному, здесь погребенному лета 
1630, в 11 день перед январскими календами; мужу, сообразно родителям, 
жизни столь более долгой достойнейшему, супругу, отцу не знающие утеше-
ния скорби вдова и отпрыски установили.

Разночтения:
I. Georgii Daniel Seyleri, Elbinga litterata. Elbingensium sive nominis seu 

eruditionis fama domi forisque clarorum, qui diem suum obierunt, Memoriae, 
Elbingae 1742, ss. 116–118:

NOB. & AMPLISS. DNO. JOHANNI JVNG / SCHVLTZ, Proconsulum o Fi-
lio ac Nepoti, ANNO / MDXXCIII. PR. ID. FEBR. nato, tum liberalibus / discipli-
nis erudito, p ubi orbem christianum obiverat, ipsa / adeò Constantinopoli domum 
reverso, q êque CATHA / RINA NISEBETHA Conjuge, r patre reddito; sed / filiæ 
a natalibus mox denatæ etiam uxore amissa, MARIÆ / HENNINGIÆ matrimonium 
secuto, ac superstitibus / inde filiis duobus, s filiabus totidem aucto: interea A ni / 
mirum MDCXIII. CONSVLI, t biennio deinceps ex / acto PRO-CONSVLI & SCHO-
LARCHÆ crea / to, u tribus lustris VI. BVRGGRABIO REGIO, V. / PRÆSIDI, curis 
laboribusque jugiter incumbentibus, / simul ardenti febre exhausto sic defuncto A. 
MDCXXX. /  XI. Cal. Januar. Viro, uti Progenitoribus, ita vitâ longio / re dignissimo 
Marito, Patri Vidua Hæredesque mŒstissimi / posuêre.

II. Michael Gottlieb Fuchs, Beschreibung der Stadt Elbing und ihres Gebietes in 
topographischer, geschichtlicher und statistischer Hinsicht, Bd. II, Elbing 1821, s. 335:

Hospes, / qui haec vides, / id cogita: / aeternū in humanis nihil esse, / te vero 
ad immortalitatē erectū / inter obsequis / aeternae menti debita. / Proinde, / ita tibi 
agendum esse memineris / ut cum ista semper degas, / postquam hic superesse / 
desiveris.
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III. Gottfried Döring, Versuch einer Geschichte und Beschreibung der 
evangelischen Hauptkirche zu St. Marien in Elbing, Elbing 1846, s. 48:

Hospes, qui haec vides, id cogita: aeterna in / humanis nihil esse, te vero ad 
immortalitate erectu / inter obsequia, aeternae menti debita.

Гербы14:
герб семейства Юнгшульц  герб семейства Хеннинг;
герб семейства Юнгшульц: в лазурном щите на оконечности зелени 

прыгающий вправо олень;
герб семейства Хеннинг: в лазурном щите на оконечности зелени обра-

щенный вправо голубь с масличной ветвью в клюве.

Примечания:
1. Скульптура, горельеф, барельеф, фреска. Сохранность памятника 

– в целом удовлетворительная. Состояние сохранности отдельных его со-
ставляющих различно. Скульптурная группа, располагающаяся над верхним 
картушем с текстом, имеет существенные повреждения; находящийся ниже 
рельефный волютообразный декор, в основании скульптурной группы, – без 
значительных повреждений. Скульптурный декор, фланкирующий верхний 
картуш с текстом, имеет существенные утраты (из четырех скульптур во 
фрагментированном состоянии сохранилась одна); волютообразный рельеф, 
фланкирующий верхний картуш с текстом, как и непосредственно примы-
кающие к картушу барельефы кариатид – без значительных повреждений. 
Отсутствуют скульптуры, фланкировавшие портрет, в центральной части 
памятника, а равно и сам портрет; волютообразный и антропоморфный ре-
льефный декор и гербы, в центральной части памятника, – без значительных 
повреждений. Рельеф, обрамляющий нижний картуш с текстом, является 
наиболее сохранившимся. Фресковый декор, представленный растительны-
ми мотивами, обрамляющий рельефное ядро памятника, сохранился фраг-
ментарно и известен преимущественно по фотофиксации, относящейся ко 
времени ранее 1944 г.

2. Текст верхнего картуша выполнен капитальным гуманистическим 
письмом с элементами унциала и капитального гуманистического русти-
ческого письма. 1 HOSPES (для графики букв S, E свойственны черты капи-
тального гуманистического рустического письма: буква S с диспропорцией 

14 См.: Wappenbeschreibungen zu der Wappensammlung in Buntdruck, Serie IV, Blatt 1(24)–40 oder bür-
gerl. etc. Wappen 1–1000. Bürgerliche Wappen, Kahla in Thüringen, [sine anno], s. 14, Nr. 1318 (Henning), Nr. 
1317 (Jungschulz).
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между верхней и нижней волютой, буква E со значительным удлинением 
нижнего горизонтального элемента). 2 VIDES (для графики буквы E свой-
ственны черты капитального гуманистического рустического письма). 4 
HVMANIS (для графики букв V, M, S свойственны черты капитального гу-
манистического рустического письма: острый угол буквы V имеет меньшее 
раскрытие, в сравнении с аналогичной буквой, выполненной капитальным 
гуманистическим письмом и элегантным гуманистическим капиталисом; 
буква M диспропорциональна в срединном смыкании). 5 ERECTV(m) (для 
графики букв C, V свойственны черты капитального гуманистического ру-
стического письма: буква C, с диспропорцией между верхней и нижней во-
лютой, не может быть вписана в круг, что отличает ее от аналогичной буквы, 
выполненной капитальным гуманистическим письмом и элегантным гума-
нистическим капиталисом). 6 OBSEQVIA (для графики букв S, E свойствен-
ны черты капитального гуманистического рустического письма). 7 DEbITA 
(для графики буквы E свойственны черты капитального гуманистического 
рустического письма). 8 PROINDÈ (для графики буквы E свойственны чер-
ты капитального гуманистического рустического письма). 9 AGENDVM 
MEMINERIS (для графики букв V, M свойственны черты капитального гу-
манистического рустического письма: острый угол буквы V имеет меньшее 
раскрытие, в сравнении с аналогичной буквой, выполненной капитальным 
гуманистическим письмом и элегантным гуманистическим капиталисом; 
буква M диспропорциональна в срединном смыкании). 10 SEMP˹e˺R DEGAS 
(для графики букв S, E, G, A свойственны черты капитального гуманистиче-
ского рустического письма: буква G, с диспропорцией между верхней и ниж-
ней волютой, не может быть вписана в круг, что отличает ее от аналогичной 
буквы, выполненной капитальным гуманистическим письмом и элегантным 
гуманистическим капиталисом; буква А с диспропорцией в раскрытии угла). 
12 DESIUERIS (для графики буквы E свойственны черты капитального гума-
нистического рустического письма; для графики буквы U свойственны чер-
ты унциала). Наряду со свойственной для капитального гуманистического 
письма лигатурой Æ, в тексте верхнего картуша присутствуют типичные для 
маюскульной готики суспенсии назального, а также контракция [11 строка, 
SVP(er)ESSE]. Примечательным представляется наличие в тексте верхнего 
картуша вписания I в V (6 строка, OBSEQVIA), восходящего к доготическим 
романским скриптурам, распространенным в Средиземноморской Европе 
в IX–XII вв., а также нетипичных для капитального гуманистического пись-
ма лигатур AD, MM, AL [5 строка, AD IMMORTALITATE(m)], MP (10 строка, 
SEMP˹e˺R). В тексте присутствует развитая система пунктуационных знаков.
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Текст нижнего картуша выполнен капитальным гуманистическим 
письмом с элементами унциала и капитального гуманистического русти-
ческого письма (строки 1, 2, 6, 8, 11–13), книжным гуманистическим мину-
скулом (строки 3–6, 8, 10–12), книжным гуманистическим минускульным 
курсивом (строка 7), барочным минускульным курсивом (строка 9). 1 ET 
AMPLISS(im)O (для графики букв E, M свойственны черты капитального 
гуманистического рустического письма). 2 PROCONSULU(m) (для графики 
буквы U свойственны черты унциала). Форма буквы Е в 7 TOTIDEM близ-
ка к унциальной. В 11 строке примечательна продольная орнация букв. 13 
MOESTISSIMI POSVÊRE (для графики буквы S свойственны черты капи-
тального гуманистического рустического письма). Несмотря на разнообра-
зие скриптур, которыми выполнен текст нижнего картуша, общим является 
широкое использование суспенсий, контракций, конвенциональных знаков, 
отсылающих к маюскульной готике и восходящих к практике канцелярско-
го делопроизводства. Широкое распространение в тексте нижнего картуша 
имеет также лигатура Æ, свойственная для капитального гуманистического 
письма и восходящая к античному квадратному капиталису. В тексте обоих 
картушей отсутствуют готическая фрактура и готическая текстура, сравни-
тельно широко востребованные нижненемецкой и, шире, Циркумбалтий-
ской позднеренессансной и барочной эпиграфикой конца XVI–XVII вв., 
в  частности, для обозначения чисел [ср.: надгробную плиту Ганса Мертена, 
1639 г.; надгробную плиту Иоганна (Яна) Слокумбе (Слокамба) и Бартоломея 
Мейенрейза, 1621 г.; эпитафию семейства Слокумбе, 1638 г.; ряд надгробных 
плит-сигнатур XVII в. – все связанные с бывшим доминиканским монасты-
рем и монастырской церковью Св. Марии Эльблонга; надгробный памятник 
Улофа Рюнинга, господина Тюресё, 1594 г., Домский собор Св. Девы Марии, 
Таллинн; надгробие Отто фон Икскюлля, 1601 г., там же; надгробие Гёдика 
Густафссона Финке и Элизабет Бойе, 1612 г., церковь Св. Олафа в финской 
Ульвиле]. Обозначения чисел в тексте – римские15.

3. С композиционной точки зрения, наиболее близкой к эпитафии Ио-
ганна Юнгшульца, и едва ли не прототипической для нее, является эпитафия 
Эдварда Блемке (1591 г.), находящаяся в соборе Св. Марии Гданьска, что по-
зволяет говорить об авторе эпитафии Иоганна Юнгшульца как об ориенти-
рующемся на образцы нидерландского монументального надгробия конца 
XVI в. или даже как о принадлежащем кругу Виллема фан ден Блоке (около 

15 В Циркумбалтийской эпиграфике конца XVI–XVII вв. римские числовые обозначения более 
частотны в пространных эпитафийных текстах, в то же время их использование в кратких формализован-
ных текстах, соотносящихся, прежде всего, с павиментальными надгробными плитами, является ограни-
ченным.      
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1550–1628 гг.), выступающего основным медиатором нидерландского худо-
жественного влияния в Юго-восточной Прибалтике в конце XVI – первой 
четверти XVII вв.

Композиция эпитафии Иоганна Юнгшульца выстроена вдоль верти-
кальной оси. Фланкирующие памятник в центральной части парные колон-
ны16, дублированные в верхней части меньшими колоннами-кариатидами, 
располагающийся ниже цоколь с биографическим картушем и покоящее-
ся на центральных колоннах подобие фронтона-щипца, перекрывающего 
формирующееся, таким образом, внутреннее пространство, моделируют 
сходство памятника с домом~сенью (эдикулой, табернаклем)17. Центром 
композиции являлся располагавшийся в центральной части, во внутреннем 
пространстве, утраченный в настоящее время портрет усопшего (усопших), 
актуализировавший семантику пребывания в доме отдохновения в вечно-
сти [ср.: 1) Felice felix jam quiescis in vado, Cælestium junctus choro; Videsq(ue) 
CHRISTVM, qui salutis est apex Fideliumq(ue) gloria; 2) Nunc mihi parta quies, 
nunc contigit alta voluptas, Vitaq(ue) mortali non referenda sono18]. 

Барочная эпоха, тесно связанная с европейским Ренессансом, но, одно-
временно, становящаяся периодом преломления его ключевых антропософ-

16 В архитектуре и искусстве позднеренессансной атлантической Европы имела место не толь-
ко рецепция средиземноморских моделей, но также – теоретическое осмысление принципов и  компо-
зиционных приемов использования колонн, в частности в работах Яна Вредемана де Вриса «Architectura 
Oder Bauung der Antiquen auss dem Vitruvius, woellches sein funff Collummen orden, daer auss mann alle 
Landts gebreuch vonn Bauuen zu accommodierē dienstlich fur alle Bawmaystren Maurrer, Stainmetzlen, 
Schreineren, Bildtshneidren, und alle Liebhabernn der Architecturen» (1582) и «Das erst Buch, gemacht auff 
de zvvey Colommen Dorica und Ionica: sampt iren podien, bases, cornicen, capitelen, architraben, phrisen und 
coronamenten, eyn jede inn drey manieren gezieret und getailet ... gezogen auss dem berumpten Architecten 
Vitruvio» (1565).

17 Мотив архитектурно обособленного пространства, дома~сени, а также часто сочетающийся 
с ним мотив арки (арочного свода) являются ключевыми для циркумбалтийского надгробия эпохи позд-
него Ренессанса и барокко. При этом они используются как для памятников, чья композиция изначально 
выстроена вдоль вертикальной оси (как, например, эпитафия Иоганна Юнгшульца), так и для памятни-
ков (плиты-крышки саркофагов, павиментальные надгробные плиты), чья композиция предполагает из-
вестный плюрализм точек и осей зрения [например, на плитах Каспара фон Тизенгаузена и Мерты (Мар-
ты) Оксеншерна, Карла Хенрикссона Горна и Агнессы фон Дельвиг, Отто фон Икскюлля – в таллиннском 
Домском соборе Св. Девы Марии; Арвида Тённессона Вильдемана и Анны Хансдоттер Бьёрнрам – в церк-
ви Св. Архангела Михаила в финском Перная; Карла Кристерссона Горна и Керсти Крумме – в Домском 
соборе Уппсалы)]. Нередко изображение дома~сени становится одновременно изображением смертного 
одра, обозначенного наличием погребальных подушек под головами усопших (например, плита Иоганна 
Хастфера и Елены Таубе – в церкви Св. Маврикия в эстонском Хальяла; плита Адама Иоганна фон Шрап-
фера и Анны Таубе – в церкви Св. Матфея в эстонском Йерва-Мадисе; плита Александра фон Эссена 
и Магдалены фон Унгерн – в собрании таллиннского музея Нигулисте).      

18 См. слово на смерть Иоганна Юнгшульца, сочиненное гуманистом и эрудитом Венцеславом 
(Вацлавом) Клементом, опубликованное в Эльбинге между 1631 и 1636 гг. Mестонахождение старопечатного 
издания: Biblioteka Elbląska im. Cypriana K. Norwida, sygn. Pol.7.II.1853–Pol.7.II.1897 (Misc.13, Ef 1048). 
Режим доступа к оцифрованному старопечатному изданию: http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/
plain-content?id=44151(доступ 06.08.2019), соответственно разделы: 1) MANIBUS   DEFUNCTI   S(acrum), 
l. 15–18; 2) DEFVNCTVS DE VITA SVA, l. 87–88. 
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ских и телеологических основ, находящая механизм развития в трансляции 
не самоценного и самодостаточного индивидуального интеллектуального 
опыта жизни, а постигаемого человеческим интеллектом опыта метаморфоз 
жизни, включая смерть, актуализирует в европейской надгробной эпигра-
фике конца XVI–XVII вв. изобразительный мотив дома~сени в виде экзем-
пляра домовой городской застройки (не отказываясь, впрочем, от многих 
характерных ренессансных антикизирующих решений), когда дом жизни 
становится домом смерти и домом упокоения. Так, в Циркумбалтийском ре-
гионе, в соответствии с преобладающими архитектурными решениями до-
мовой городской застройки, монументальное барочное надгробие усваивает 
подобие щипца, получающего подчас избыточное скульптурное и рельефное 
оформление. Вместе с широко используемыми волютами оно создает харак-
терный декоративный фон циркумбалтийского монументального барочно-
го надгробия XVII в. [надгробия: Эдварда Блемке (Виллем фан ден Блоке, 
1591 г., в соборе Св. Марии Гданьска), Антония фон дер Буши (Арент Пассер, 
1608 г., в фондах Музея Нигулисте, Таллинн), Иоганна Юнгшульца (пред-
положительно, мастер круга Виллема фан ден Блоке, между 1631 и 1636 гг., 
в церкви Св. Марии, Эльблонг), а также Оке Хенрикссона Тотта и Зигрид 
Билке (после 1640 г., Кафедральный собор, Турку; аллюзией на шипцовое 
завершение дома с полукруглым арочным сводом в центре, актуализирую-
щим семантику вечности, вневременного бытия в предстоянии Богу, служит 
увенчивающая надгробие фигура «встающего» от гроба Спасителя, флан-
кированного коленопреклоненными ангелами)]. Не относящиеся к мону-
ментальным надгробиям барочные павиментальные надгробные плиты 
и плиты-покрытия саркофагов продолжают в XVII в. в Циркумбалтийском 
регионе антикизирующую линию в реализации изобразительных мотивов 
дома~сени и арки (арочного свода), намеченную в контексте Северного Ре-
нессанса (надгробная плита «т. н. Георга Майделля», XVII в., в церкви Иоанна 
Апостола в эстонском Кулламаа).

4. Г. Дёринг упоминает о традиции, к которой сам, впрочем, относится 
критически, приписывать портрет Иоганна Юнгшульца, располагавшийся 
в центре эпитафии, а также ее скульптурное оформление П. Рубенсу19. Со-
гласно Г. Абсу, в 1930-х гг. в церкви Св. Марии вместе с эпитафией находил-
ся портрет Иоганна Юнгшульца (1,5х1,59 м, масло на меди). Кроме самого 
Юнгшульца на нем были изображены двое взрослых, их идентификация, со-
гласно Г. Абсу, затруднительна, а также ребенок, на переднем плане, – пред-
положительно, годовалый сын Иоганна Юнгшульца Иоганн (V) Юнгшульц 

19 G. Döring, op. cit., s. 51. 
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(1630–1661 гг., будущий супруг Юстины Хоппе, зять Исраэля Хоппе-млад-
шего)20. Имеющиеся в нашем распоряжении фотографии памятника, отно-
сящиеся к периоду ранее 1944 г., позволяют различить в центральном гнезде 
эпитафии портретное изображение, как минимум 2 человек (предположи-
тельно, тот же портрет, который упоминает Г. Абс). Относящийся к эпита-
фии Иоганна Юнгшульца групповой портрет следовал, очевидно, традиции 
голландского генеалогического или семейного портрета21 и мог быть выпол-
нен нижненемецким или нидерландским мастером (на что указывает также 
Г. Дёринг).

Скульптурная группа, увенчивающая щипец эпитафии, должна быть 
идентифицирована как изображение трех теологических добродетелей: Ве-
ры-Fides (справа), Любви-Caritas (слева), Надежды-Spes (в центре). Ниже 
справа, у основания щипца, напротив верхнего картуша с текстом, имеет-
ся фрагментарно сохранившаяся статуя, которой, симметрично, слева от 
картуша, должна была соответствовать несохранившаяся статуя. Некогда 
существовавшую, таким образом, группу из двух статуй необходимо иден-
тифицировать как изображение кардинальных добродетелей: Справедли-
вости-Iustitia и Благоразумия-Prudentia (на гданьской эпитафии Эдварда 
Блемке, оказавшей существенное композиционное воздействие на эпитафию 
Иоганна Юнгшульца, изображение Справедливости-Iustitia находится спра-
ва, изображение Благоразумия-Prudentia – слева). Пустующие гнезда-конхи, 
напротив верхнего картуша с текстом, предположительно, могли предна-
значаться для скульптурных изображений Эротов. Две пустующие ниши 
с конхообразным завершением в центральной части эпитафии, под гербами, 
предназначались, вероятно, для размещения скульптурных изображений 
двух оставшихся кардинальных добродетелей: Мужества-Fortitudo и  Уме-
ренности-Temperantia. В нижней, цокольной, части эпитафии Эроты с пе-
сочными часами (справа) и черепом (слева) в руках фланкируют нижний 
биографический картуш с текстом. Эрот-спутник душ и держатель ключей 
царства мертвых известен уже по орфическим гимнам22. Орфической гимно-

20 H. Abs, op. cit., s. 238.
21 Ср.: H. Мидделкоп, Горожане и их творчество. Голландский групповой портрет XVII века, 

Голландский групповой портрет Золотого века из собрания Амстердамского музея. Каталог выставки, 
Москва 2013, cc. 13–17.  

22 ὃς παρὰ Περσεφόνης ἱερὸν δόμον ἀμφιπολεύεις,
  αἰνομόροις ψυχαῖς πομπὸς κατὰ γαῖαν ὑπάρχων·
 ἃς κατάγεις, ὁπόταν μοίρης χρόνος εἰσαφίκηται,
 εὐϊέρῳ ῥάβδῳ θέλγων ὑπνοδώτιδι πάντα,
 καὶ πάλιν ὑπνώοντας ἐγείρεις. σοὶ γὰρ ἔδωκεν
 τιμὴν Φερσεφόνεια θεὰ, κατὰ Τάρταρον εὐρὺν
 ψυχαῖς ἀενάοις θνητῶν ὁδὸν ἡγεμονεύειν
 (Hymn. Orph. 58=The Hymns of Orpheus, Incl. the Engl. Transl. by Th. Taylor, London 1824).
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графии Эрота соответствует присутствие изображений Эрота-психопомпа 
на римских античных надгробных стелах и саркофагах. Знакомство евро-
пейского и, прежде всего, итальянского Ренессанса с орфическим и герме-
тическим текстом осуществляется, преимущественно, в XV в. (выходя на 
новый уровень благодаря трудам Марсилио Фичино и Пико делла Миран-
долы23), что, совместно с рецепцией античных изобразительных мотивов, 
послужило базой для интродукции Эрота как устойчивого изобразительно-
го топоса в ренессансное надгробие (в качестве одного из ранних примеров 
подобной интродукции необходимо указать надгробие антипапы Иоанна 
XXIII, во флорентийском Баптистерии, Донателло, Микелоццо, 1422–1428 
гг.). В  Атлантической Европе XVII в. барокко оперировало опытом графи-
ческой кристаллизации изобразительных топосов человеческой mortalitatis, 
восходящим к Северному Возрождению (песочные часы в руках у Смерти 
на дюреровской гравюре «Рыцарь, Смерть и Дьявол», 1513 г.; Эрот с черепом 
и песочными часами на гравюрах Хендрика Гольциуса, 1590-е гг.). Исполь-
зование в декоративной программе эпитафии Иоганна Юнгшульца Эротов, 
держащих песочные часы и череп и фланкирующих биографический картуш, 
отмечает vitam actam усопшего. Смерть, но и чаемое воскресение актуализи-
руются симметрично расположенными по сторонам биографического кар-
туша изображениями гранатин24. Расположенные над гранатинами личины 
могут быть гипотетически прочитаны как визуализации двух возрастов 
человеческой жизни: молодости (слева) и старости (справа) (ср., например, 
«Аллегория благоразумия», Тициан, между 1565–1570 гг., Лондонская на-
циональная галерея). Гротескные пары личин-профилей, фланкирующие 
портретное гнездо в центральной части эпитафии, а также маскероны, окру-
жающие нижний картуш, могут быть истолкованы как личины Харона.

5. Тексты, связанные с эпитафией Иоганна Юнгшульца, принадлежат 
богемскому гуманисту и эрудиту Венцеславу (Вацлаву) Клементу (ок. 1589 
– ок. 1636 гг.) или составлены на основе сочиненного им и опубликованно-
го в Эльбинге слова на смерть Иоганна Юнгшульца (см. Addenda) – цикла 
из 3 метрических стихов [MANIBUS DEFUNCTI S(acrum); VRBIS ELBINGÆ   
LESSVS; DEFVNCTVS DE VITA SVA]. Биографический абрис (нижний кар-
туш) в основных деталях совпадает с разделом слова DEFVNCTVS DE VITA 

23 У. Эко, Искусство и красота в средневековой эстетике, пер. с итал. яз. А. П. Шурбеле-
ва, Санкт-Петербург 2003, cc. 190, 202–203. U. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, przekł. M. Kimula, M. 
Olszewski, Kraków 2009.

24 Ср.: Публий Овидий Назон, Метаморфозы, w: Публий Овидий Назон, Любовные элегии. Мета-
морфозы. Скорбные элегии, пер. с латинского С. В. Шервинского, Москва 1983, V 533–539; Публий Овидий 
Назон, Фасты, w: Публий Овидий Назон, Элегии и малые поэмы, пер. с латинского Ф.А. Петровского, Мо-
сква 1973, IV 605–620.
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SVA. Моралия (верхний картуш) парафразирует два значимых топоса разде-
ла слова DEFVNCTVS DE VITA SVA: о временности земной жизни [1 HOSPES, 
2 QUI HAEC VIDES, 3 ID COGITA: 4 AETERNU(m) IN HUMANIS NIHIL ESSE 
~ HOspes ego fueram Mundi. Iam tollor ab orbe. Hospit(alita)ti solvens debita jura. 
Abeo. Sic abeo. Dum me superæ Pater evocat aulæ. Pareo. Parentem nemo tenere 
potest] и о делах, могущих и долженствующих оправдать усопшего для жизни 
небесной [9 ITA TIBI AGENDUM ESSE MEMINERIS: 10 UT, CUM ISTA SEMP˹e˺R 
DEGAS, 11 POST QUÀM HIC SUP(er)ESSE 12 DESIUERIS ~ Ad Paradisiacas an 
dolet Isse plagas? Sit satis immundi perjuria temmere Mundi, Sitq(ue) satis functum 
tot semel esse malis. Nàm quæ vita fuit VIVO, non dicere possum].

A D D E N D A

Слово на смерть Иоганна Юнгшульца, сочиненное Венцеславом Клементом, 
опубликованное в Эльбинге между 1631 и 1636 гг. 

Местонахождение старопечатного издания: Biblioteka Elbląska im. 
Cypriana K. Norwida, sygn. Pol.7.II.1853–Pol.7.II.1897 (Misc.13, Ef 1048)25. 

FAMÆ POSTVMÆ MONUMENTUM
NOBILLSS(imo) ET CLARISS(imo) VIRO

IOHANNI IUNGSCHULTZ
Patric(io) ELBINGANO et Reip(ublicæ) ejusdem

5 PRÆCONSULI AC BURGRAB(io) REGIO MERITISS(imo)
Pietate in DEVM,
Fide in Patriam.

Obsequio in REGES,
Observantiâ in PROCERES.

10 Amore in CIVES
Comitate in OMNES

Semper Probatiss(imo) Laudatiss(imo).
Qui non tàm ætate quam ingenti æstu curarum.

Ac mole penè intolerabili labor(um) Pro Rep(ublica) exantlator. confectus.

15 Ab his turbis ad æternam Quietem abiit,
Suiq(ue) tristiss(ime) Bonis omnib(us) desider(are) reliquit.

Nato A(nno) I583. I2. Febr(uarii)
DeNato A(nno) J630. 2I. Decembr(is)

Honor(is) et Mem(oriæ) Ergò.

25 http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/plain-content?id=44151 (доступ 06.08.2019).
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20 Vti Patrono de se optimè merito
P(erfectissimo) P(iissimo) V(iro)

VENCESILAVS CLEMENS.
Ad jnvidum Censorem.

Quid jugulas MANES? quid Carmina nostra flagellas?
25 Hæc meritis Pietas officiosa dedit.

ELBINGÆ Excudebat VVendelinus Bodenhausen.
Посмертной памяти приношение; 
знатнейшему и славнейшему мужу Иоганну Юнгшульцу, патрицию 

Эльбинга и его 5 бургомистру, а также достойнейшему бургграфу королев-
скому, благочестием к Богу, верностью к отчизне, послушанием к королям, 
почтительностью к патрициату, 10 любовью к согражданам, обходительно-
стью ко всем, наичестнейшему, всегда достохвальному, который не столько 
летами, сколько великим волнением забот и почти невыносимым бременем 
трудов ради города всецело изнуренный 15 от этих смятений к вечному по-
кою отошел, предоставив всей душой скорбно тосковать о себе, рожденно-
му лета 1583, дня 12 февраля, скончавшемуся лета 1630, дня 21 декабря, во 
славу и память 20 как патрону о себе наилучшим образом достойному, мужу 
превосходнейшему, благочестивейшему Венцеслав Клемент; завистливому 
критику; почему ты уличаешь усопших, почему бичуешь сложения наши? 
25 

26это должное заслугам справедливость преподнесла; в Эльбинге, печатал 
Венделин Боденхаузен.

MANIBUS   DEFUNCTI   S(acrum).
QVàm brevia Fata volvit humanum genus!

Quàm Vita fluxa nos premit!
Fugaci in horâ labimur! lapsi semel

Non huc magis revertimur!
5 Lex ista cunctis diditur Mundi plagis,

Hoc nostræ Originis decus!
Profectò rebus omnibus ratum mori est,

Hæreditas hæc omnium,
Quam fabricant sibi suisq(ue) Posteris

10 Primi Parentes. Non potest
Quis ire contrà. Nec recalcitrare fas

JOVÆ  superno Fulmini.
Hunc obicem, hæc decreta legis perpetis

26 Возможно также: это заслугам должная справедливость преподнесла.  
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CONSVL subisti prosperè
15 Felice felix jam quiescis in vado,

CŒlestium junctus choro;
Videsq(ue) CHRISTVM, qui salutis est apex

Fideliumq(ue) gloria.
Tui manet sublimis æstimatio,

20 Honosq(ue) debitus Bonis.
Nec livor ullus Nomen eradet tuum

Vexare nàm Functos timet,
Iam jam sequemur, nos vocet vitæ SATOR

Tecumq(ue) cŒlis asserat.
Vrbis

Посвящение покойному;
насколько краткий удел сгибает человеческий род! сколь угнетает нас 

преходящая жизнь! мимолетны во времени мы проходим! прошли однаж-
ды, и вот сюда мы более не возвращаемся! 5 этот закон распространяется на 
все человечество, такова нашего происхождения слава! в самом деле, всему 
сущему определено умереть, это общее наследие всех, которое творят себе 
и своим потомкам 10 Первородители; никто не может идти против, никто не 
может противиться воле Бога, высшей каре; эту преграду, это определение 
вечного закона, о консул, ты благополучно претерпел и, 15 счастливый, счаст-
ливо покоишься уже у вод тихих, сопричастный небесному сонму, и видишь 
Христа, который есть вершина спасения и слава верных; высочайшее почте-
ние к тебе остается, а 20 равно должная почесть благодеяниям; и никакая за-
висть не изгладит твоего славного имени, ведь боится 27оскорбить усопших; 
тотчас воспоследуем и мы, призовет нас Податель жизни, и да упокоит с то-
бой на небесах.

VRBIS   ELBINGÆ   LESSVS.
SIc gradior pullâ, pro lauru tecta Cupresso!
Sic Oculi lacrymas fluminis instar agunt!

Quò mihi tot plausus? quo munimenta? minæq(ue)
Vallorum? species quò mihi culta soli?

5 Omen ubi venti versant? extingvitur ignis?
Vix reliquis rebus mica salutis inest.

Mars quibus ignoscit, Mors dura ignoscere nescit <.>.

27 Возможно также: потревожить. 



363Эпитафия Иоганна Юнгшульца в церкви Св. Марии 

Semper honoratis perniciosa Viris.
Dum scrutor fastos & secli gesta prioris,
10 Miror, & exanimis pene dolore cado!

Dum sortis nuper variatæ fortè recordor;
Cerno malis actis deteriora sequi!

Dumq(ue) per exemplum feror, ac mea signa revolvo,
Spes mihi parva Boni grandis & ampla mali!

15 Hospes fana vide, turres, cum moenibus arces,
Sint licet ex imo Fulcra profunda Solo.

Incute vim fulcris substratas tolle Columnas
Quid de tot tectis? rudera vasta, manent.

Frange decus VERIS, florentes destrue Quercus.
20 Spem nemoris tandem quá mihi & vnde leges?

De me Caput. Quid membra? Quid artus? cuncta faciscēt.
Et frustra invitam vita vocabit opem.

Sic mea Fana mihi, sic propugnacula, muri,
Atq(ue) Columnarum subruta fulcra cadunt!

25 Sic Flores marcent! arent Violæq(ue) Rosæq(ue)
Non Majus non SOL, quo recreentur adest!

O ubi tot PATRES? sub quorum tegmine tuta,
Uisa vel exiguo Pacis honore frui:

O ubi tot Cives? casus qui spontè levârunt?
30 Pro PATRIA toties qui voluere mori?

O ubi
O ubi tot Violæ? tot Lilia? tot Narcissi?

Æternos digni flore virere dies?
Non benè maturos, perimit Libitina Dynastas.

Sueta hodie solos penè vorare Deos!
35 Ire iterùm in lacrymas, iterùm geminare querelas

Cogor, & infesta plangere voce PATRES!
Quale mihi columen cecidit! quod Lumen ademptum est!

VRBIS quantus Atlas! gloria quanta Virûm?
Vt subitó arescit? qui nunc velut herba virebat,

40 Vt jacet? assiduà mole gravata manus?
Hunc toties plango? quoties mea pulpita tango;

Murmurat & quoties Plebs malesana, gemo.
Sic abijt? spes VRBIS ut excidat, atq(ue) ruinam,

Portendant Capiti Signa notata, meo?
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45 Parcite (quid merui?) Patriæ, rogo, parcite Parcæ.
His quoniam pereunt viscera nostra rogis.

Parcite. Ne si sic impunè erretis; in VRBEM
Barbariès sedem transferat atra suam.

At tu noster Amor, cŒlo succede superno
50 Velle Deûm est. Sit fas Fata Deosq(ue) sequi.

Jam te Cura fugit, portu requiescis in alto,
Et procul à turbis ocia Pacis agis.

Posteritas Famæ tua serior acta dicabit,
Ac dicet, MAGNVS hic fuit Vrbis Amor.

55 De me Rex superûm statuat quodcunq(ue) placebit.
Vtq(ue) feram cum dat fulmina, & addat opem.

CONSULE sublato, melius quoq(ue) consulat VRBI,
Inter totq(ue) minas asserat ille suos.

DE

Погребальный плач города Эльбинга; 
так ступаю я в трауре, вместо лавра кипарисом 28укрытый! так глаза 

поток слез источают! к чему мне столько рукоплескания? к чему укрепления? 
и выступы валов? на что мне устроенная земля?, 5 знамение когда ветер явля-
ет?, когда гаснет огонь? едва ли в прочих вещах содержится крупица радости; 
кому прощает Марс, жестокая смерть не умеет простить, всегда жадная до 
достойных мужей; меж тем как я исследую фасты и 10 восхищаюсь деяния-
ми жизни усопшего, почти бездыханным от скорби становлюсь! меж тем как 
удел судьбы некогда разнообразный, пожалуй, я себе представляю, я решаю 
предвзято отыскать наихудшее! и в то время как я привожу себе в качестве 
примера и мои доводы вновь обдумываю, краткое ожидание у меня великого 
блага и долгое зла! 15 гость, узри храмы, башни, со стенами замки, пусть будут 
опоры крепки с нижней только части, придай силу базам, убери подведенные 
колонны, во что превратятся столь многие здания? пустынные развалины 
останутся; разбей красоту молодости, уничтожь цветущие дубы, 20 воспоми-
нание помнящего же как у меня и откуда ты похитишь? что у меня голова? 
что члены? что тело? все он олицетворяет; и напрасно жизнь будет призы-
вать безжизненную мощь; так для меня рушатся мои храмы, так укрепления, 

28 Примечательным образом, в латинском тексте причастная форма tecta (nom. sing. fem.: SIc 
gradior pullâ, pro lauru tecta Cupresso), – а равно синтаксически сходные с ней, – относящаяся к существи-
тельному urbs (f), подчеркивает, в контексте барочной полисемии, женское начало, противопоставленное 
вирильному естеству покойного. Так, плач города о своем бургомистре актуализирует одновременно се-
мантику заупокойного стенания вдовы (невесты) по усопшему мужу (жениху) (At tu noster Amor, cŒlo 
succede superno…).       
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стены, так поколебленные базы колонн! 25 так увядают цветы! обращаются 
в прах фиалки и розы; нет мая, нет солнца, благодаря которым они бы воз-
родились! о где те отцы?, под покровом которых я пребывал защищенным 
и обустроенным, наслаждался кратким миром? о где те граждане?, которые 
своими силами устраняли бедствия? 30 которые столь часто желали умереть 
за отечество? о где те фиалки? те лилии? те нарциссы?, достойные цвести 
вечно? молодыми похищает смерть властителей, привыкшая ныне чуть ли не 
одних лишь пожирать богов! 35 снова вынужден я разразиться слезами, снова 
удвоить стенания и жестоким плачем оплакивать отцов! какая у меня обру-
шилась опора! какой для меня угас светоч! какой столп града, сколь вели-
кая слава мужей? как внезапно увядает? как тот, кто, как всходы, процветал, 
40 лежит ныне мертвым? как недвижимой насыпью засыпана мощь? оплаки-
ваю такового столь много? сколь много раз моих остовов касаюсь, и сколь 
много раз несмысленный ропщет плебс, оплакиваю; так умер? да разве мож-
но, чтобы исчезла надежда города, и чтобы предвестники те возвещали бы 
погибель пределам моим? 45 сохраните (каковое заслужил?) отечество, парки, 
прошу, пощадите; поскольку в этих могилах исчезает достояние наше; сохра-
ните; право, если безопасно для себя вы ошибетесь, город дикого варварства 
станет прибежищем; а ты, любовь наша, наследуй небесное царство; 50 такова 
воля Богов; и да будет волей Богов воле и Богам следовать; от тебя уже бежит 
тревога, ты покоишься в горнем убежище и вдали от смятений вкушаешь 
безмятежность покоя; будущая слава весомее твои возвестит деяния и ска-
жет: велика была такая к городу любовь; 55 обо мне Царь небесный да упра-
вит, как будет угодно, чтобы я переносил, поскольку он посылает испытания, 
но и подает помощь; отняв консула, лучше даже да будет он иметь попечение 
о городе, и среди столь многих угроз да охранит он своих.               

 DEFVNCTVS DE VITA SVA.
 HOspes ego fueram Mundi. Iam tollor ab orbe.
 Hospit(alita)ti solvens debita jura. Abeo.
 Sic abeo. Dum me superæ Pater evocat aulæ.
 Pareo. Parentem nemo tenere potest.
 5 Mille ubi quingentos decies octo insuper annos Nasc. A. 1583.

 Tresq(ue) videt numeris CHRISTI(anit)AS ire suis,
 Sol me nascentem radijs adspexit amicis,
 Atq(ue) saluti fero lavit in amne Fides,
 Me puerum placidis PIETAS gestavit in ulnis,
 10 Reptavi gremio Sarcina grata suo.
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 Illa mihi finxit mores, animumq(ue) polivit,
 Ingeniumq(ue) sagax, judiciumq(ue) dedit.
 Sanctius ingredi iter Genitore docente nequibam,
 Quam si Palladias secter anhelus opes.
 15 Prima rudimenta, ac primos Puer artis amores,
 In patrijs hausi, plantula parva, Scholis.
 DRAV SIC A post subijt menti me linquere Temp(or)e,
 Iamq(ue) peregrini tædia ferre Soli
 SARMATIS ora feri studijs asperrima Belli, In Polon. mitt 1597.

 20 Festino vidit Pindon adire gradu!
 Mox me LEVCORIDES Musæ, & quas Varnus  inumbrat In Germ. 1600.

 Crescentem studijs erudiêre suis.
 Expoliêre aliæ quîs TEVTONIS alma superbit,
 Nominis egregijs ante beata Viris.
 25 Ac Iuvenem stupuêre Senes præcepta tenentem,
 Quæ CICERO dulci spumens ore tulit;
 Allubet Exemplo multum patientis Vlijssis,
 Europæ varias ire redire vias.
 FRANCIDOS insignes lastravi sedulus Vrbes, In Gall. 1606.

 30 SEQVANA quas ambit, quasvé GARVMNA rigat.
AN-
 ANGLIA restabat pelagi divisa tumore, In Angl. 1607.

 Hanc oculis etiam cura videre fuit.
 Britonas hinc repeto, quâ per sua fŒdera in unum In Belg. 1608.

 Vnitos BATAVOS semivir horret IBER.
 35 Natalesq(ue) focos post tædia longa saluto,
 Necdum fixa fuit mens remanere domi.
 SARMATIÆ interea senior Regnator in orâ, In Thraciā Constanti. 1609.

 Mandata ad Geticum nuncia mittit Horum,
 Legati jubeor comites augere ministros,
 40 Per BYZANTINAS hinc amor ire domos:
 Et jam Fata сhori sociam svasêre reverso
 NISBETI in thalamos it CATHARINA meos. Nupt. init 1611.

 Tunc Patriæ servire bonis, impedere vitam,
 Ferre cothurnati pondera vasta fori,
 45 Publica res me communi delegerat ore, In Communit. legitur 1612.

 Mox vocat ad curas CVRIA torva suas.
 Cura minor Patriæ placuit, namq(ue) ALPHA-SENAT In Senat. 1613.



367Эпитафия Иоганна Юнгшульца в церкви Св. Марии 

 Ac inter PATRES portiò prima legor.
 Audio dùm CONSVL, grandes obeoq(ue) labores. In PræCo(n)s 1615.

 50 E thalamo in tumulos en meus ignis abit.
 Fata timent aliquâ videar ne parte beatus, Viduus fit 1618.

 Sic miscet lætis tristia sæpè DEVS.
 Altera Nupta venit, superum mihi Numine, casti Renovat Nupt. Post 9. mens.

 Dimidium cordis, fida columna domus.
 55 Ne tamen improles dicar, me conscius æther
 Septenæ Sobolis annuit esse PATREM; Liberos 7. generat.

 TRIGA mihi sangvis meus, ò dulcissima SALVE!
 Aetatis primo flore recepta Polo! Tres mort.

 Turba superstes AVE, Matris spes certa, Pedumq(ue)! 4 Superst. duo Fil. duæ Filiæ.

 60 Vive; petat viduum ne qua procella Caput.
Mater
 Mater mæsta VALE! Tibi quos genuisse dabatur, Mater ejus omnib. elatis liber. superstes.

 Hos etiam busto contumulasse datum est.
 Terge genas annosa Parens, desiste MARITA
 Tot lacrymis MANES sollicitare meos.
 65 Et quid vos Comites? nec quicquam multa doletis.
 Ad Paradisiacas an dolet Isse plagas?
 Sit satis immundi perjuria temmere Mundi,
 Sitq(ue) satis functum tot semel esse malis.
 Nàm quæ vita fuit VIVO, non dicere possum.
 70 Vos testor CIVES, vos cata corda PATRVM.
 Inter tot curas, inter discrimina mille,
 Hæc ANIMA in Patriæ prodiga tota bonum.
 Non memoro sortisq(ue) vices, VRBISq(ue) labores,
 Non fera Fortunæ tela, nec acta Fori.
 75 Non flagra Invidiæ, non prima in sede SENATVS.
 Tormina, non plebis murmura tetra loquor.
 In me quantus Amor Regum quæ flamma duorum,
 Invidiâ passim Iudice, Fama canit.
 OXENSTIRNIADES, Gothici laus altera Martis
 80 Qui famâ implevit Solis utramq(ue) domum.
 Sueuerat arcanos mecum patirier æstus,
 Consilij normam sæpè probare mei.
 Ardua sæpè super rebus perquirere sensa,
 Sufficiens laudis summa sit ista meæ.
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 85 Ac PATRIÆ quid præstiterim, testabitur ipsa,
 Publica si poterit Fama merere locum.
 Nunc mihi parta quies, nunc contigit alta voluptas, Moritus 1630. 21. Dece(m)b. 4. matur.

 Vitaq(ue) mortali non referenda sono.
 Respice te, te aespice, sic resipisce Viator,
 90 Nam quâ hodie ibo viâ, cras adeunda Tibi est.
 F I N I S.

Усопший о своей жизни; 
я был гостем мира; теперь удаляюсь; гостеприимству воздавая по 

справедливости, я ухожу; да, ухожу; когда призывает меня Отец небесный, 
повинуюсь; повинующегося никто удержать не в силах; 5 когда 1583 год на-
считывает христианство числам своим, солнце родившегося меня привети-
ло благожелательными лучами; и, думаю, для спасения омыла в воде вера; 
меня ребенком благочестие носило в кротких объятиях, 10 в его лоне я едва 
двигался под достойным благодарности бременем; оно для меня образовало 
внутреннюю природу, отшлифовало душу, дало проницательный ум и взве-
шенное суждение; на путь большей святости, по наставлению 29родителя, 
вступить я не мог, – кáк, если в ангельском образе, я стремился бы к богат-
ствам Атенея; 15 

30первые зачатки наук и первое влечение к наукам я, ребенок, 
в схолиях отечества – то суть малый привой – обрел; 31вот как после подо-
шло время возмужать, стало для меня обычным нести лишения странника; 
32сарматскими стараниями 33труднейший театр жестокой войны 20 увидел, 

29 Отец: Иоганн (I) Юнгшульц (1534–1597 гг.), секретарь городского совета в 1565/1566 г., синдик 
в 1573 г., бургомистр Эльбинга в 1576?, 1579, 1582, 1585, 1588, 1594 гг., бургграф в 1580, 1582, 1596 гг. В ка-
честве бургомистра, бургграфа и члена городского совета упоминается в документах королей Стефана 
Батория и Сигизмунда III Вазы от ноября 1582 и сентября 1593 гг. (см.: Die preußischen Geschichtsschreiber 
des 16. und 17. Jahrhunderts / Hrsg. von M. Toeppen. Bd. IV. Abt. 2. S. 157, 179, 403, 407).  

30 Возможно также: первые зачатки наук и первое влечение к наукам я, ребенок, в схолиях отечества, 
малый росток, обрел… В 1596 г. в образовательных целях побывал в Кёнигсберге (M. Pawlak, Wykształcenie 
burmistrzów elbląskich w XVII–XVIII w., Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia XXX: Nauki Humanisty-
czno-Społeczne, z. 322, Toruń 1997. Tab. 1, nr 23). В 1597 г., для обучения польскому языку у преподавателя 
Георгия Курикена, находился в Редейеве (Радзеюве на Куявах) (Georgii Daniel Seyleri, Elbinga litterata, p. 117). 
В 1598 г. начинает обучение в Гимназии Эльбинга (Die Matrikel des Gymnasiums zu Elbing (1598–1786), hrsg. von 
H. Abs, Danzig 1936, s. 11; M. Pawlak, op. cit., Tab. 1, nr 23. Подробнее о Гимназии Эльбинга см.: idem, Die Ge-
schichte des Elbinger Gymnasiums in den Jahren 1535–1772, in: Kulturgeschichte Preußens königlich polnischen Anteils 
in der Frühen Neuzeit, hrsg. von S. Beckmann und K. Garber, Tübingen 2005, ss. 371–394). 

31 Продолжает образование в Альтдорфе (1600 г.), Марбурге (1604 г.), Страсбурге (1605 г.). 
С начала февраля 1606 г. находится в Париже, посетил Орлеан и Сомюр, затем из Парижа через Дьеп 
направляется в Лондон; в Англии находился до 1608 г. В 1608 г. – во Фландрии, Брабанте, Зеландии; 
посетил Амстердам, слушал лекции в Лейденском университете (Об образовании Иоганна Юнгшульца 
см. также: Die preußischen Geschichtsschreiber des 16. und 17. Jahrhunderts / Hrsg. von M. Toeppen. Bd. IV. Abt. 
2. Leipzig, 1881. S. 68). В конце июля 1608 г. возвращается в Эльбинг (Georgii Daniel Seyleri, Elbinga litterata, 
p. 117; M. Pawlak, Wykształcenie burmistrzów elbląskich, Tab. 1, nr 23).  

32 Возможно также: сарматскими науками… Указание на пребывание во внутренних польских 
землях в 1597 г. с целью изучения польского языка и словесности.

33 Аллегория наставляемого в науках разума.  



369Эпитафия Иоганна Юнгшульца в церкви Св. Марии 

как спешным шагом приближается 34Пинд! вскоре затем меня подрастаю-
щего 35светозарные Музы и которых Уран осеняет, просветили своими на-
уками; совершенствовали иные, чьими выдающимися именами гордится 
тевтонская кормилица, до сего дня у людей славная; 25 и сдержанного юношу 
изумили давние наставления, которые Цицерон многоречиво сыну приво-
дил; понравилось же весьма про стойкого Улисса, как он исходил различные 
дороги Европы; французские выдающиеся города я, неутомимый в приле-
жании, исколесил, те, что 30 Секвана огибает, и те, что Гарумна поит; Англия 
предстояла волнением моря отделена, при старании ее можно было разли-
чить взором; потом я вновь направляюсь к Бретон(ц)ам, откуда благодаря 
их союзу к в одно целое объединенным Батавам, которых Иберийский бо-
ится получеловек; 35 родные пределы после длительных скитаний я привет-
ствую, и не было еще помышления оставаться дома; меж тем как 36верховный 
правитель Сарматии 37уполномоченных вестников во Фракию отправляет, 
приказывается мне содействовать спутникам помощникам легата, 40 отсю-
да надобность следовать в византийские пределы; и вот уже вернувшемуся 
судьба судила спутницу, и 38Катарина Найсбет стала моей супругой; 39тогда 
служить благу отечества, посвящать жизнь, нести обширные труды высоких 
дел государственных 45 коммуна общим гласом меня делегировала, и вскоре 
затем грозная курия призывает меня к своим заботам; меньший труд понра-
вился отечеству, ибо действительно я становлюсь первенствующим в сенате, 
и среди отцов мое имя в первую главу произносится; покуда был консулом 

34 Горная цепь между Фессалией и Эпиром, местопребывание Муз. 
35 Указание на младших и старших Муз, соответственно дочерей Зевса и Урана.  
36 Король польский и великий князь литовский Сигизмунд III Ваза (1566–1632 гг.).
37 Для ознакомления с ведением государственных дел и для совершенствования в польском языке 

в 1609 г., вместе с бургомистром Эльбинга Григорием Ведером и членом городского совета Эльбинга Криспом 
Стимером (Штимером), участвовал в Варшавском сейме, посетил Краков. Сопровождал посла Речи Посполи-
той Гжегожа Коханьского в миссии в Константинополь (Georgii Daniel Seyleri, Elbinga litterata, p. 117).

38 1ая жена: Екатерина (Катарина, Катажина) Найсбет (в браке с 18 мая 1611 г. по 1618 г.). Отец 
Екатерины Найсбет, тесть Иоганна Юнгшульца, – Александр Найсбет – представитель шотландской ди-
аспоры в Эльбинге, выходец из Эдинбурга (см. подробнее: T. A. Fischer, The Scots in Eastern and Western 
Prussia, Edinburgh 1903, s. 112; A. Groth, Handel, w: Historia Elblaga, red. A Groth. T. 2, cz. 1: 1466–1626, Gdańsk 
1996, ss. 48–49; W. Rynkiewicz-Domino, Budownictwo, architektura i kultura artystyczna, w: Historia Elblaga, red. 
A. Groth, T. 2, cz. 1: 1466–1626, Gdańsk 1996, s. 249; P. P. Bajer, Scots in the Polish-Lithuanian Commonwealth, 
16th–18th Centuries. The Formation and Disappearance of an Ethnic Group, Leiden-Boston 2012, ss. 249–250), ум. 
в 1617 г., владелец одного из первых ренессансных домов Эльбинга, возведенного в 1598 г. (по современ-
ной улице Ковальска, 10, не сохранился). Мать Екатерины Найсбет, теща Иоганна Юнгшульца, – Сибилла 
Лангкагель – дочь члена магистрата Эльбинга.

39 В 1612 г. – член Присяжного суда Эльбинга. В 1613 г. кооптирован в Городской совет Эльбинга, 
являлся оффициалом, контролировавшим работу городских мельниц, входил в Суд ветовый, орган Го-
родского совета Эльбинга, регулировавший, в частности, торговлю и торговое законодательство. В 1615, 
1619, 1622, 1627, 1630 гг. – бургомистр Эльбинга. В 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1629 гг. – бургграф королев-
ский (до 1626 г. от имени Сигизмунда III Вазы, с октября 1626 г., после перехода Эльбинга под шведское 
управление, от имени Густава II Адольфа).   
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и брал на себя значительные труды, 50 с супружеского ложа в могилу сходит 
моя любовь; судьба боится, как бы я со всех сторон не выглядел счастливым, 
так часто Бог смешивает скорбь с отрадой; 40другая супруга пришла, по воле 
богов, для меня с чистым сердцем половина, дома надежная опора; 55 чтобы 
же не слыть мне бездетным, ведающий Бог благословил меня быть отцом 
41семерых отпрысков; трое из чад моих, – о сладчайшие, приветствую вас!, 
– в детском возрасте приняты на небеса! все оставшиеся, прощайте, – ма-
тери верное упование и посох! 60 весьма да просит она, чтобы вдовья жизнь 
(не была потревожена) каким-либо междоусобием; скорбящая 42мать, про-
щай! тебе тех, кого дано было родить, суждено их же в могиле погребать; 
вытри очи, престарелая родительница, перестань, супруга, столькими сле-
зами 43мои тревожить останки; 65 а что же вы, соратники? хоть что-нибудь 
сильно вы не оплакиваете; разве жалеет кто об уходе к райским пределам? да 
будет достаточно отвергать 44ложь порочного мира, 45и да будет достаточно 
сделать (это) раз и навсегда по отношению к столь многому злу; ведь какая 
была жизнь у живущего при жизни, я (сам) не могу сказать; 70 вас призываю 
в свидетели, о сограждане, вас согласно благоразумию отцов; среди стольких 
забот, среди неисчислимых опасностей эта душа всецело ратовала за благо 
отечества; я не упоминаю превратностей судьбы, трудов для могущества го-
рода, не упоминаю я о жестоких ударах фортуны, ни о деяниях государствен-
ных; 75 не говорю я о плетях зависти, ни о первых в сенате стычках, не говорю 
я о гнусном ропоте плебса; в отношении меня сколь большая любовь коро-

40 2ая жена: Мария Хеннинг (в браке с 1618 г. по 1630 г., ум. 22 сентября 1643 г.). Отец Марии 
Хеннинг, второй тесть Иоганна Юнгшульца, – Николай Хен(н)инг – член Городского совета Эльбинга.

41 Согласно печатным маргиналиям в сочинении Вацлава Клемента, в числе оставшихся 
4 выживших детей Иоганна Юнгшульца было 2 сыновей и 2 дочерей: Ne tamen improles dicar, me conscius 
æther Septenæ Sobolis annuit esse PATREM Liberos 7. generat.; TRIGA mihi sangvis meus, ò dulcissima SALVE! Aetatis 
primo flore recepta Polo! Tres mort. Turba superstes AVE, Matris spes certa, Pedumq(ue)! 4 Superst. duo Fil. duæ Filiæ. 

 В мужском потомстве Иоганна Юнгшульца: a) сын Александр (1624–1683 гг.), в браке (с 1650 г.) 
с Иоганной Спиринг; б) сын Иоганн (V) (1630–1661 гг.), в браке с Юстиной Хоппе, дочерью бургомистра 
Эльбинга Исраэля Хоппе (1601–1679 гг.) (R. Kostecki, Historia jednego rodu – Hoppe, „Głos Pasłęka”, nr 10 
(57), 1995, s. 16); в) сын Генрих (родился в 1627 г.). аа) внук Иоганн Исаак (1653–1688 гг.), сын Александра; 
в браке с Сюзанной Якобсон, дочерью Симеона Якобсона, затем – с Юстиной Хан (Ган), дочерью Самюэля 
Хана (Гана).  

42 Мать: Юстина Юнгшульц, ур. Шпренгель фон Рёберн (1557 г. – после 1630 г.), дочь Яна 
Шпренгеля фон Рёберн (1517–1602 гг.) (см. подробнее: W. Szczuczko, Jan Sprengel (1517–1602), burmistrz 
i burgrabia królewski, w: Zasłużeni ludzie dawnego Elbląga. Szkice biograficzne, red. M. Biskup, Wrocław 1987, 
ss. 35–40; M. Pawlak, Sprengel (Sprengel von Röbern) Jan (1517–1602), w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwi-
ślańskiego, red. S. Gierszewski, T. 4 (pod red. Z. Nowaka), Gdańsk 1997, ss. 250–252), бургомистра Эльбинга, 
бургграфа, схоларха, и Юстины Шпренгель, ур. Фон Рёберн (умерла в 1564 г., дочь Хенрика Рёберна). 
Замужем за Иоганном (I) Юнгшульцем, отцом Иоганна (III), с 1575 г.

43 Возможно также: …мою тревожить душу.
44 Возможно также: клятвопреступления.
45 Возможно также: и да будет достаточно сделать (это) раз и навсегда по отношению к столь 

многим злонамеренным; и да будет достаточно раз и навсегда отвергнуть совершение столь много зла. 
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лей, какой блеск 46обоих, (столь много) завистливым судьей повсюду против 
меня лает молва; Оксеншерна, другая хвала готского оружия, 80 кто наполнил 
славой 47оба дома солнца, привык претерпевать 48со мной сокровенные тре-
воги, руководство моего усмотрения часто 49принимать; 50высокой мыслью 
часто постигать вещи да будет это основное моей похвалы достаточным; 85 
и что я дал отечеству, будет засвидетельствовано им самим, если мнение со-
граждан сможет стяжать место; ныне для меня обретен покой, ныне мне вы-
падает высшее наслаждение, и голос жизни не должен звучать для усопшего; 
оглянись, путник, осмотрись, образумься, 90 ведь тем путем, которым я ныне 
пойду, завтра дóлжно будет идти тебе;

Конец.

 
Dmitry Vadimovich Valkov, Epitafium Johanna Jungschultza w kościele św. Marii,  dawnego klasztoru 
dominikańskiego w Elblągu

Streszczenie

Epitafia funeralne z Elbląga oraz okolic odnoszące się do okresu poprzedzającego XVI wiek, są – głów-
nie dzięki badaniom polskich specjalistów epigarfików – relatywnie dobrze zbadane i funkcjonują już w obiegu 
naukowym. Jednocześnie materiał epigraficzny w postaci, renesansowo-barokowych płyt nagrobnych i epitafiów 
z XVI i XVII stulecia, które są niezwykle ważne dla przemienionego przez reformację obszaru nadbałtyckiego, 
często wymagają dodatkowych badań i szczegółowego komentarza naukowego. Nie inaczej jest w przypadku epi-
tafium burmistrza elbląskiego Johanna Jungschultza (1583–1630), a także poświęconej mu i związanej z epitafium 
łacińskojęzycznej eulogii pogrzebowej, skomponowanej przez czeskiego humanistę Venceslava Klemensa. Obu 
tym źródłom poświęcony jest niniejszy artykuł. Epitafium Johanna Jungschultza powstało w latach 1630–1640. 
Z kompozycyjnego punktu widzenia najbliższe epitafium Johanna Jungschultza i niemal prototypowe jest epi-
tafium Edwarda Blemke (1591) zachowane w gdańskim kościele Mariackim. Podobieństwo to pozwala nam po-
szukiwać autora epitafium Johanna Jungschultza wśród osób ukierunkowanych na wpływy holenderskich mo-
numentalnych nagrobków z końca XVI wieku, a nawet należących do kręgu Willema van den Blocke’a (około 
1550–1628), który był głównym pośrednikiem wpływów sztuki holenderskiej na południowo-wschodni Bałtyk 
pod koniec XVI – pierwszej ćwierci XVII wieku. Kompozytowe i dekoracyjne rozwiązania zastosowane w epita-
fium mają również ścisłe odzwierciedlenie w dziełach Johanna Pfistera (1573 – około 1642/1645 lub 1648). 

Tłumaczenie Seweryn Szczepański

46 Король польский и великий князь литовский Сигизмунд III Ваза и король Швеции Густав II 
Адольф Ваза (1594–1632 гг.).

47 Восток и Запад.
48 В качестве бургомистра Эльбинга Иоганн Юнгшульц сотрудничал с Акселем Густафссоном Ок-

сеншерной (1583–1654 гг.), губернатором шведских владений в Королевской Пруссии; от имени шведской 
короны вместе с Акселем Оксеншерной участвовал в заключении Альтмаркского перемирия (сентябрь 
1629 г.). Сопровождал Акселя Оксеншерну во время вывода шведских войск из Эльбинга (осенью 1630 г.), 
что спровоцировало простудное заболевание (ср.: ARDENTI FEBRE EXHAUSTO) и смерть.

49 Возможно также: испытывать. 
50 Собственно: высокие смыслы часто о вещах исследовать…
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Dmitry Vadimovich Valkov, Epitaph of Johann Jungshulz in the church of St. Mary of the former Do-
minican monastery in Elbląg (Elbing)

Summary

The funeral epigraphic material of Elbląg and the surrounding area, relating to the period preceding the 
XVIth century, remains, first of all thanks to the researches of Polish epigraphists, relatively more explored and 
introduced into the scientific circulation array. At the same time the Renaissance-Baroque gravestone monument 
of the XVIth–XVIIth centuries, which is extremely important for the comprehensive study of the reformed Cir-
cum-Baltic, often continues to need a detailed research commentary. To the epitaph of the burgomaster of Elbing 
(Elbląg) Johann Jungschultz (1583–1630), as well as to the Latin text of the funeral Eulogy, associated with this ep-
itaph, composed by the Bohemian humanist Venceslav Klemens, is expected to address in this article. The epitaph 
of Johann Jungschultz was established in 1630–1640. From the compositional point of view closest to the epitaph 
of Johann Jungschultz, and almost prototypical for it, is the epitaph of Edward Blemke (1591), in the St. Mary’s 
church of Gdansk. It allows to speak about the author of the epitaph of Johann Jungschultz as oriented to samples 
of the Dutch monumental tombstones of the end of the XVIth century, or even as belonging to the circle of Wil-
lem van den Blocke (circa 1550–1628), which was the principal mediator of the influence of the Dutch art in the 
South-Eastern Baltic in the end of XVIth – the first quarter of the XVIIth century. The compositional and decorative 
solution of the epitaph also has close matches in the works of Johann Pfister (1573 – circa 1642/1645 or 1648).

Translated by Dmitry V. Valkov

Dmitry Vadimovich Valkov, Epitaph von Johann Jungshulz in der Marienkirche des ehemaligen 
Dominikanerklosters in Elbing

Zusammenfassung

Das epigraphische Grabmalmaterial von Elbląg und Umgebung, das zur Epoche vor dem XVI. Jahrhun-
dert gehört, bleibt, dank den Forschungen polnischer Epigraphiker vor allem, relativ erforscht und in die wissen-
schaftliche Zirkulation eingeführt. Zur gleichen Zeit das renaissance-barocke Grabmalmaterial des XVI.–XVII. 
Jahrhunderts, das für das umfassende Studium des reformierten Circum-Baltics extrem wichtig ist, benötigt sel-
ten einen detaillierten Forschungskommentar. Über das Epitaph des Bürgermeisters von Elbing (Elbląg) Johann 
Jungschultz (1583–1630) sowie über den lateinischen Text der Trauereulogie, der mit diesem Epitaph verbunden 
ist und vom böhmischen Humanist Venceslav Klemens verfasst, ist in diesem Artikel zu reden. Das Epitaph von 
Johann Jungschultz wurde in den Jahren 1630–1640 aufgestellt. Aus kompositorischer Sicht ist das Epitaph von 
Edward Blemke (1591), in der Marienkirche von Danzig, fast prototypisch für das Jungschultz Epitaph. Dieser 
Umstand lässt vermuten, dass der Autor des Jungschultz Epitaphs sich an Proben der niederländischen monu-
mentalen Grabdenkmäler des Endes des XVI. Jahrhunderts orientierte, oder sogar zum Kreis von Willem van den 
Blocke (circa 1550–1628), Hauptvermittler des Einflusses der niederländischen Kunst in der südöstlichen Ostsee 
am Ende des XVI. Jahrhunderts, gehörte. Die kompositorische und dekorative Lösung des Jungschultz Epitaphs 
hat auch Streichhölzer in den Werken von Johann Pfister (1573 – um 1642/1645 oder 1648).

Übersetzt von Dmitry V. Valkov 
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Рис. 1. Эпитафия Иоганна Юнгшульца (общий вид). In situ с внутренней стороны 
северной стены церкви Св. Марии бывшего доминиканского монастыря Эльблонга.
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Рис. 2. Эпитафия Иоганна Юнгшульца (верхний картуш).
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Рис. 3. Эпитафия Иоганна Юнгшульца (нижний картуш).
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Zniszczenia i straty w zabytkach na ziemiach polskich, jakie spowodowała 
II wojna światowa, unaoczniły konieczność podjęcia skutecznych działań w kie-
runku ich odbudowy i konserwacji. W tym celu na wniosek profesora Jana Zachwa-
towicza, ówczesnego generalnego konserwatora zabytków, zarządzeniem z  dnia 
25 sierpnia 1950 roku minister kultury i sztuki powołał do życia Przedsiębiorstwo 
Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków (PP PKZ) z siedzibą w Warszawie1. 
Na mocy wspomnianego zarządzenia Przedsiębiorstwo mogło tworzyć zakłady, 
oddziały i pracownie na terenie całego kraju. Przedmiotem działalności Przedsię-
biorstwa było wykonywanie robót konserwatorskich, a w szczególności:

 – w dziedzinie architektury: sporządzanie dokumentacji technicznej, niezbęd-
nej do konserwacji zabytkowych nieruchomości, parków, ogrodów i najcen-
niejszych obiektów budownictwa wiejskiego oraz sprawowanie kierownictwa 
architektoniczno-konserwatorskiego przy realizacji robót;

 – w dziedzinie rzeźby: konserwacja zabytkowych rzeźb i zdobnictwa architek-
tonicznego;

 – w dziedzinie malarstwa: konserwacja zabytków malarstwa sztalugowego 
i polichromii;
1 Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębior-

stwa państwowego, „Monitor Polski” Nr A-111, poz. 1399, s. 897.
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 – w dziedzinie grafiki: konserwacja zabytków grafiki;
 – w dziedzinie sztuki zdobniczej: wykonywanie robót konserwatorskich zabyt-

ków sztuki zdobniczej: przedmiotów ruchomych, wyrobów z metali, tkanin 
itp.
Nadzór państwowy nad Przedsiębiorstwem sprawował minister kultury 

i  sztuki w porozumieniu z ministrem budownictwa. Przy Przedsiębiorstwie po-
wołana została Rada Nadzoru Społecznego, mająca charakter niezależnego organu 
nadzorczego, kontrolnego i opiniodawczego. Zasady powoływania i odwoływania 
jej członków, organizację i sposób wykonywania powierzonych czynności określi-
ło rozporządzenie Rady Ministrów, wydane na podstawie art. 10 dekretu z dnia 
3 stycznia 1947 roku o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych2. Na czele Przed-
siębiorstwa stał dyrektor, powoływany i odwoływany przez ministra kultury i sztu-
ki na wniosek dyrektora Głównego Urzędu Konserwatorskiego. Organizatorem 
i pierwszym dyrektorem PP PKZ został Mieczysław Kuźma3.

Powstanie i działalność PP PKZ umożliwiło kompleksowe podejście do od-
budowy i restauracji zabytków4. Było też kuźnią wysoko kwalifikowanej kadry 
konserwatorów. Konieczność podjęcia realizacji dużych prac spowodowała po-
wstanie wielu nowych, specjalistycznych pracowni konserwatorskich, natomiast 
zapotrzebowanie na badania laboratoryjne, wyprzedzające prace wykonawcze, 
zaowocowało rozbudową zaplecza badawczego firmy. W kolejnych latach zakres 
prac Przedsiębiorstwa został rozszerzony o wykonywanie dokumentacji historycz-
no-konserwatorskiej (od 1952 r.)5, realizację prac konserwatorsko-budowlanych 
(od 1955 r.) oraz archeologiczno-konserwatorskich (od 1967 r.). W 1956 roku 
powołano do życia Główne Laboratorium PP PKZ w Warszawie pod kierownic-
twem profesora Bohdana Macroniego, które w styczniu 1968 roku przekształciło 
się w Laboratorium Naukowo-Badawcze (obecnie funkcjonujące w Toruniu)6. 

Koncepcja przedsiębiorstwa podejmującego wielokierunkowe zadania kon-
serwatorskie była przełomem w tej dziedzinie i wyzwaniem na skalę światową7. 
Dzięki utworzeniu 20 oddziałów terenowych w największych miastach Polski firma 
objęła swym działaniem obszar całego kraju. Stan zatrudnienia z ok. 2000 osób 
w 1960 roku powiększono do ponad 9500 w latach 80., z czego 1/4 stanowili dy-
plomowani konserwatorzy dzieł sztuki, architekci, historycy sztuki, archeolodzy, 

2 Dz. U. RP, Nr 8, poz. 42, s. 115.
3 Szerz. J. Chodaczek, Architekt Mieczysław Kuźma (1907–1983), Ochrona Zabytków, 1984, nr 37, ss. 59–60.
4 J. Zachwatowicz, O polskiej szkole odbudowy i konserwacji zabytków, Ochrona Zabytków, 1981, nr 1–2, s. 9.
5 A. Łotysz, Pracownie Dokumentacji Naukowo-Historycznej, Wiadomości Konserwatorskie, 2012, t. 31, 

ss. 144–145.
6 P. Rudniewski, Laboratoria i działalność naukowo-badawcza w PP Pracownie Konserwacji Zabytków, 

Wiadomości Konserwatorskie, 2012, t. 31, ss. 129–130.
7 T. Polak, Pracownie konserwacji zabytków: kilka danych liczbowych, Ochrona Zabytków, 1968, nr 3, ss. 4–5.
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etnografowie, inżynierowie wielu specjalności budownictwa i inni. PP PKZ sta-
ły się przedsiębiorstwem interdyscyplinarnym. Na uwagę zasługuje również ści-
sła współpraca PP PKZ z uczelniami wyższymi, m.in. z Uniwersytetem Mikołaja 
Kopernika w Toruniu (Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwacji) oraz Instytutem 
Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie8. 

Jednym z pierwszych oddziałów Przedsiębiorstwa był powstały w marcu 
1951 roku Oddział PP PKZ w Gdańsku9. Swoim zasięgiem terytorialnym obejmo-
wał obszar północnej Polski od Szczecina po Olsztyn. W ramach tego oddziału 
działalność prowadziły Pracownia Projektowa, wykonująca projekty zabezpiecza-
jące kamienice i budowle gdańskie, oraz Dokumentacji Naukowo-Historycznej, 
której zadaniem było rozpoznanie zabytków architektury na podstawie źródeł 
archiwalnych i literatury przedmiotu, a także opracowanie wytycznych dla prac 
projektowych. Dla sprawnego wykonywania robót budowlano-konserwatorskich 
w miejscowościach oddalonych od siedziby Oddziału powoływano Kierownictwa 
Grupy Robót: w Szczecinie i Koszalinie (1958), Toruniu i Elblągu (1959), Malborku 
(1960) oraz w Słupsku (1977). Kierownictwo elbląskie przeniesiono następnie do 
Pasłęka, a w 1961 roku do Olsztyna. Od tego czasu placówka w Olsztynie nosiła na-
zwę PP PKZ Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie. W skład Zakładu wchodziły: 

 – Pracownia Projektowa, 
 – Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki,
 – Filia gdańskiej Pracowni Dokumentacji Naukowo-Historycznej,
 – Kierownictwo Grupy Robót Budowlano-Konserwatorskich10.

Zakład działał na terenie ówczesnego województwa olsztyńskiego i częścio-
wo na terenie województw ościennych (suwalskiego, elbląskiego i ciechanowskie-
go). Pierwszym kierownikiem został mgr inż. Zdzisław Backiel.

Mimo zniszczeń i strat (głównie w wyniku działań wojennych) na terenie 
byłego województwa olsztyńskiego zachowała się pokaźna liczba obiektów zabyt-
kowych dokumentujących bogatą historię Warmii i Mazur. Ich różnorodność (tj. 
zabytki ruchome i nieruchome, układy urbanistyczne zespołów staromiejskich, 
stanowiska archeologiczne, parki i założenia ogrodowe, miejsca pamięci narodo-
wej) i problem ich ochrony wymogły na władzach Zakładu konieczność zmian or-
ganizacyjnych i zatrudnienie specjalistów z poszczególnych branż. Zarządzeniem 

8 J. Gromnicki, Dokumentacja konserwatorska Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji 
Zabytków. Powstanie i stan zasobu, sytuacja aktualna, Ochrona Zabytków, 1999, nr 4, s. 423.

9 Zob. m.in. T. Guć-Jednaszewska, Przegląd prac konserwatorskich przy najcenniejszych zespołach sztuki 
gdańskiej, Ochrona Zabytków, 1993, nr 2, ss. 109–124; J. Friedrich, Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w la-
tach 1945–1960, Gdańsk 2015; M. Gawlicki, Zabytkowa architektura Gdańska w latach 1945–1951 – kształtowanie 
koncepcji konserwacji i odbudowy, Gdańsk 2012; A. Macur, Gdańsk Kazimierza Macura – z historii konserwacji 
i odbudowy zabytków w latach 1936–2000, Gdańsk 2016.

10 Archiwum Państwowe w Olsztynie (dalej: APO), sygn. 1340/3061, ss. 2–3.
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wewnętrznym Nr 1/78 z dnia 27 lutego 1978 roku dyrektor Zakładu inż. Bronisław 
Paciukanis wprowadził nowy schemat organizacyjny11. Na jego mocy Zakład został 
podzielony na trzy pracownie:

 – Pracownię Projektową,
 – Pracownię Konserwacji Dzieł Sztuki,
 – Pracownię Dokumentacji Naukowo-Historycznej.
 – Pracownia Projektowa pod kierownictwem mgr. inż. Zbigniewa Świackiego 

została podzielona na następujące zespoły:
 – Zespół architektoniczny Nr 1 – kierownik mgr inż. arch. Marek Powązka;
 – Zespół architektoniczny Nr 2 – kierownik inż. Mieczysław Jacewicz;
 – Zespół architektoniczny Nr 3 – kierownik inż. arch. Joachim Wydorski;
 – Zespół rewaloryzacji – kierownik inż. arch. Zbigniew Pochwała;
 – Zespół ds. kalkulacji – kalkulatorzy: Józef Czochrach, inż. Zbigniew Błesiń-

ski, mgr inż. Zygmunt Włodzimirow;
 – Zespół instalacji sanitarnych – kierownik inż. Jan Mickiewicz;
 – Zespół konstrukcyjny – kierownik inż. Zdzisław Backiel;
 – Zespół sprawdzający.

Ponadto w skład Pracowni Projektowej wchodził projektant instalacji elek-
trycznej (mgr inż. Krzysztof Gregorowicz) oraz administracja (samodzielny refe-
rent ekonomiczny, operator ksero-techniczny i maszynistka). Do głównych zadań 
Pracowni Projektowej należało sporządzanie dokumentacji technicznej niezbędnej 
do konserwacji zabytkowych nieruchomości, parków, ogrodów i najcenniejszych 
obiektów budownictwa wiejskiego oraz sprawowanie kierownictwa architektonicz-
no-konserwatorskiego przy realizacji robót.

Drugą pracownią w Zakładzie była Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki, kie-
rowana przez mgr Marię Erdman-Przełomiec. W skład Pracowni wchodziły trzy 
zespoły:

 – Zespół Nr 1 – kierownik mgr Jan Przełomiec,
 – Zespół Nr 2 – kierownik mgr Maria Mączkowska,
 – Zespół Nr 3 – kierownik mgr Maria Czerwonka.

Skład Pracowni uzupełniała ekonomistka pracowni. Pracownia Konserwacji 
Dzieł Sztuki zajmowała się głównie konserwacją rzeźb i zdobnictwa architekto-
nicznego, konserwacją zabytków malarstwa sztalugowego i polichromii, jak i wy-
konywaniem robót konserwatorskich zabytków sztuki zdobniczej.

Ostatnią pracownią w Zakładzie była Pracownia Dokumentacji Naukowo-
-Historycznej pod kierownictwem mgr Sławy Mojzych-Rudowskiej. Dzieliła się 
na dwa zespoły: pierwszy kierowany przez mgr Joannę Tytus-Wańkowską, drugi 

11 APO, sygn. 1340/1, ss. 1–3.
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nadzorowany przez mgr Wiesławę Chruszczyńską. W Pracowni zatrudniony był 
także fotograf. Pracownia prowadziła studia historyczne pojedynczych obiektów, 
zespołów, układów urbanistycznych dzielnic i miast. Zajmowała się ponadto bada-
niami architektonicznymi oraz inwentaryzacją architektoniczno-konserwatorską 
obiektów zabytkowych. Do jej zadań należało również sporządzanie dokumentacji 
z przebiegu prac konserwatorskich.

Obok działalności projektowej przedsiębiorstwo zajmowało się także wyko-
nawstwem konserwatorskim. Oddział olsztyński nie posiadał własnej Bazy Pro-
dukcyjno-Usługowej, co uniemożliwiało zwiększenie możliwości przerobowych. 
W tym czasie działalność produkcyjna Zakładu obsługiwana była przez jednostki 
pomocnicze z Gdańska, takie jak: transport, sprzęt budowlano-montażowy, stolar-
nia, kuźnia, zaopatrzenie materiałowe, część magazynów. Korzystanie z usług pla-
cówek pomocniczych powodowało wzrost kosztów własnych produkcji. Stąd też 
liczne starania pod adresem Zarządu Głównego PKZ w Warszawie i Ministerstwa 
Kultury i Sztuki o utworzenie w Olsztynie samodzielnego Oddziału Pracowni Kon-
serwacji Zabytków12, podejmowanie nie tylko przez dyrektora Zakładu, ale także 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie13.

W ich wyniku Zarządzeniem Nr 34/80 z dnia 28 listopada 1980 roku naczel-
ny dyrektor PP PKZ w Warszawie powołał do życia z dniem 1 stycznia 1981 roku 
PP PKZ Oddział w Olsztynie14. Pierwszym dyrektorem Oddziału został mgr inż. 
Zdzisław Backiel, który pełnił tę funkcję do 1986 roku. Od dnia 1 czerwca 1986 
roku jego obowiązki przejął mgr Mirosław Waloszek15, który pozostał na stanowi-
sku do 13 marca 1988 roku. Ostatnim dyrektorem PP PKZ Oddział w Olsztynie był 
inż. Antoni Gawron16.

Szczątkowa ilość dokumentacji organizacyjnej, jaka zachowała się w zaso-
bie archiwum PP PKZ Oddział w Olsztynie nie pozwala na odtworzenie struktu-
ry organizacyjnej Oddziału po roku 1981 roku. Można przypuszczać, że była ona 
zbliżona do tej z roku 1978. Wiadomo, że w 1988 roku w Oddziale powstała Pra-
cownia Konserwacji Zieleni, a także utworzono Zespół badań archeologicznych 
oraz Zespół konserwacji metali17. Nadal głównym zadaniem przedsiębiorstwa było 
sporządzanie dokumentacji technicznej oraz historycznej niezbędnej do konser-
wacji zabytków, sprawowanie kierownictwa architektoniczno-konserwatorskiego 
przy realizacji robót, konserwacja zabytków, wykonywanie robót zabezpieczają-
cych, remontów bieżących i kapitalnych, napraw oraz odbudowy i adaptacji zabyt-

12 APO, sygn. 444/84, s. 85. 
13 APO, sygn. 1253/5, s. 9.
14 APO, sygn. 1340/4, s. 9.
15 APO, sygn. 1340/9, s. 40.
16 APO, sygn. 1340/11, s. 1.
17 APO, sygn. 1340/2, s. 3.
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ków, wykonywanie specjalistycznych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz 
inwentaryzacyjnych.

Wraz z powstaniem samodzielnego oddziału rozszerzone zostało wykonaw-
stwo konserwatorskie. Celem usprawnienia tej działalności stworzono bazę zaple-
cza technicznego, która pokrywała potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie wszystkich 
podstawowych rodzajów działalności (warsztat ślusarsko-kowalski, malarnia z su-
szarnią, szlifiernia, narzędziownia i ostrzalnia, kuźnia, spawalnia, baza transportu).

Wycofanie mecenatu państwa nad ochroną zabytków w okresie transformacji 
ustrojowej doprowadziło do reorganizacji przedsiębiorstwa, a ostatecznie do jego 
prywatyzacji. 

Olsztyński oddział zakończył swoją działalność w 1990 roku. Jego funkcje 
przejęła powstała po prywatyzacji spółka pod nazwą Polskie Pracownie Konserwa-
cji Zabytków Sp. z o.o. w Olsztynie.

Zachowana w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie dokumenta-
cja aktowa (łącznie 166 j.a.) i techniczna18 (łącznie 3745 j.a.) została wytworzo-
na przez PP PKZ Oddział Gdańsk Zakład w Olsztynie oraz samodzielny Oddział 
PKZ w Olsztynie w latach [1953–1980] 1981–1990 [1991–1992]19. W skład zespo-
łu wchodzi również dokumentacja techniczna wytworzona przez inne pracownie 
projektowe20.

W zespole zachowała się głównie dokumentacja techniczna w postaci opisów 
technicznych i technologicznych, projektów architektoniczno-budowlanych, obli-
czeń konstrukcyjnych, rysunków, planów, kosztorysów i harmonogramów, badań 
geologiczno-inżynierskich dotyczących planowanych prac konserwatorskich bu-
dynków. Dokumentacja aktowa to w przeważającej części dokumentacja konser-
watorska zabytków ruchomych (polichromie, rzeźby, malarstwo itp.)21.

Dokumentacja aktowa zachowana w zasobie podzielona została na dwie od-
rębne serie: Pracownia Naukowo-Historyczna oraz Pracownia Konserwacji Dzieł 
Sztuki. W ramach pierwszej z wymienionych serii wydzielono m.in. dokumentację 
dotyczącą nadzoru archeologicznego prowadzonego przez Pracownię Naukowo-
-Historyczną. Ze względu na swoje walory informacyjne niezwykle interesująco 

18 Załączone wewnątrz dokumentacji technicznej projekty techniczne sporządzone są na kopiach świa-
tłoczułych (ozalidowych) o różnych wymiarach (od 23 × 30cm do 220 × 90cm). Formaty większe składano do 
formatu A4. Liczne poszyty opatrzone są w dokumentację fotograficzną. 

19 Omawiany zespół akt jest zespołem złożonym. W jego skład wchodzi dokumentacja wytworzona przez 
PP PKZ Oddział Gdańsk Zakład w Olsztynie oraz dokumentacja samodzielnego Oddziału PKZ w Olsztynie. Efek-
tem tego w zespole znajdują się anteriora (1953–1980). Posteriora występujące w zespole to dokumentacja projek-
towa, która była kontynuowana po zakończeniu działalności Pracowni (1991–1992).

20 Była to dokumentacja pomocnicza w tworzeniu właściwych projektów technicznych.
21 W tym miejscu należy również wspomnieć o prowadzonych przez Oddział pracach eksportowych 

(m.in. w ZSRR, Czechosłowacji, NRD). W zespole znajduje się również dokumentacja konserwatorska z prac 
eksportowych wykonywanych na terytorium Łotwy (Ryga).
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prezentują się materiały wytworzone przez Pracownię Konserwacji Dzieł Sztuki. 
Wymieniona seria zawiera dokumentację aktową, głównie dokumentację konser-
watorską i powykonawczą, z przeprowadzonych prac konserwatorskich zabytków 
ruchomych w obiektach zabytkowych. Na szczególną uwagę zasługują w tym miej-
scu materiały archiwalne dotyczące: konserwacji malowideł ściennych w tzw. No-
wym Wikariacie na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku; w Sali Rycerskiej zamku 
w Nidzicy, a także polichromii z krużganków klasztornych w Stoczku Warmiń-
skim; konserwacji obrazów olejnych na płótnie, rzeźb oraz ram bocznych z ołtarzy 
kościoła św. Andrzeja w Barczewie; konserwacji wnętrz pałacyku w Turzy Małej; 
konserwacji gotyckiego portalu na zamku w Lidzbarku Warmińskim; konserwacji 
tkaniny brokatowej z obrazu Matki Boskiej z kościoła w Sokołowie Włościańskim; 
konserwacji ołtarzy z kościołów w Jerutkach, Lubotyniu Starym, Pasymiu i  ko-
legiaty w Pułtusku. PP PKZ zajmowało się także pracami konserwatorskimi nad 
obiektami muzealnymi pochodzącymi m.in. z Muzeum Narodowego w Gdańsku, 
Muzeum Mazurskiego (późniejsze Muzeum Warmii i Mazur) w Olsztynie, Mu-
zeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, Muzeum Okręgowego w Ostrołęce 
czy też Muzeum w Kętrzynie.

Różnorodność obiektów zabytkowych znajdujących się na obszarze ówcze-
snego województwa olsztyńskiego wpłynęła bezpośrednio na zakres i kierunki 
działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo. Jednocześnie ze względu na spe-
cyfikę historyczno-kulturową regionu oraz obowiązki związane z ochroną obiektów 
zabytkowych prace PP PKZ Oddział w Olsztynie skupiały się na wyodrębnionych 
aspektach obejmujących działalność konserwatorską i dokumentacyjną.

Zakres prac konserwatorskich przeprowadzonych przez PP PKZ dotyczył 
ośmiu grup obiektów zabytkowych: 

 – zamków,
 – pałaców,
 – kościołów,
 – ratuszy,
 – kamienic,
 – budynków użyteczności publicznej,
 – zbiorów muzealnych,
 – pomników.

Bez wątpienia najciekawszą część zespołu stanowi zachowana dokumentacja 
konserwatorska stworzona przez Pracownię Naukowo-Historyczną, oparta na bo-
gatej bazie źródłowej oraz szerokiej znajomości literatury przedmiotu. Z zachowa-
nych ponad sześćdziesięciu jednostek archiwalnych warto wyróżnić w tym miejscu 
następujące pozycje: 
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 – dokumentację naukowo-historyczną: zamku w Barcianach, pałacu w Marko-
wie, północno-zachodniego narożnika Starego Miasta w Olsztynie, zabudo-
wy ulicy Kołłątaja w Olsztynie;

 – dokumentację historyczno-architektoniczną pałacu w Chrzęsnem, pałacu 
w Koziej Górze, zespołu staromiejskiego w Lubawie, zamku w Olsztynie, pa-
łacu w Prosnej, pałacu w Wopławkach;

 – badania architektoniczne: pałacu w Dobrocinie, przedzamcza w Elblągu, ka-
plicy pw. św. Anny, szpitala pw. Św. Ducha we Fromborku, budynku oficyny 
przy kanonii św. Michała we Fromborku, zamku w Giżycku, pałacu w Janu-
szewie, kościoła ewangelickiego w Jerutkach, budynku dawnej Loży Masoń-
skiej w Kętrzynie, pałacu w Łabędniku; 

 – studium historyczno-urbanistyczne: miasta Chorzele, tzw. Domu „Basz-
ty” w Lidzbarku Welskim, Starego Miasta w Morągu, dzielnicy Śródmieście 
w Olsztynie; 

 – studium historyczno-architektoniczne: dworu w Dębinkach, dworku w Księ-
żym Dworze, twierdzy Osowiec;

 – dokumentację powykonawczą: z przebiegu prac remontowo-konserwator-
skich ratusza w Działdowie, z prac remontowo-konserwatorskich klasztorku 
w Nidzicy z serwisem fotograficznym, z prac remontowo-konserwatorskich 
w Kościele Garnizonowym w Olsztynie; 

 – bramy miejskie na Warmii – dokumentacja historyczna; 
 – dokumentację badań architektonicznych oraz historii domów przy ulicy 

Marstalu 2 – dom Reiterna i domu nr 4 w Rydze; 
 – plany cmentarzy gmin: Purda, Lubawa, Reszel, Kolno, Stawiguda, Barczewo, 

Dąbrówno, Grunwald, Jedwabno.
Zachowana dokumentacja techniczna PP PKZ obejmuje: projekty budow-

lane (zagospodarowanie terenu, wyniki badań geologiczno-inżynierskich, wa-
runki posadowienia budynku), projekty architektoniczno-budowlane, projekty 
konstrukcyjne (obliczenia statyczne i rysunki konstrukcyjne), projekty techniczne 
instalacyjne (elektryczne i sanitarne), dokumentację drogową, projekty konserwa-
cji zieleni, analizy cen, zbiorcze zestawienia kosztów, kosztorysy. 

Wszystkie wymienione wyżej projekty cechuje niezwykła dbałość o zachowa-
nie substancji zabytkowej, jak też dążenie do autentyczności i profesjonalne podej-
ście do konserwowanego obiektu zabytkowego. Widoczne jest to m.in. w projektach 
konserwacji zieleni, na które składa się dokumentacja określająca stan zachowania 
obiektu – tj. inwentaryzacja terenu i drzewostanu, elementów architektonicznych, 
a także dokumentacja zawierająca historyczną funkcję i wartość obiektu – tj. bada-
nia historyczne, analizy i studia. Za doskonały przykład może posłużyć dokumen-
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tacja zabytkowego parku dworskiego w Kroplewie, parku przypałacowego w Koziej 
Górze i Jaśkowie czy też parku przydworskiego w Tumianach.

Prace podejmowane przez poszczególne pracownie wchodzące w skład Od-
działu na terenie województwa olsztyńskiego doprowadziły do zabezpieczenia 
obiektów zabytkowych w ponad 150 miejscowościach. Zgromadzona w zasobie Ar-
chiwum Państwowego w Olsztynie dokumentacja stanowi bogate źródło dla przy-
szłych i obecnych badań z zakresu sztuki konserwatorskiej, historii oraz historii 
sztuki związanych bezpośrednio ze specyfiką obiektów zabytkowych znajdujących 
się na terenie Warmii i Mazur. Należy ją również uznać za interesujący dokument 
epoki, ukazujący pośrednio m.in. ewolucję stosunku władz i napływowej ludności 
do materialnych pozostałości dziedzictwa dawnych mieszkańców regionu, a także 
samej definicji obiektu zabytkowego.

Katarzyna Włodarczyk, Beschreibung der Tätigkeit des Staatsunternehmens „Werkstätten für Denk-
malpflege – Abteilung Olsztyn“ auf Grundlage von Dokumenten des Staatsarchives in Olsztyn

Zusammenfassung

Gemäß der Anordnung vom 25. August 1950 gründete der Minister für Kultur und Kunst das Staatsun-
ternehmen „Werkstätten für Denkmalpflege“ (PP PKZ) mit Sitz in Warschau. Das Unternehmen beschäftigte sich 
mit einer Restaurierung von Denkmälern, erstellte technische Dokumentation der Denkmäler und übte konser-
vatorische Aufsicht über verschiedene Bauarbeiten aus. Eine der ersten Abteilungen des Unternehmens war die im 
März 1951 entstandene Abteilung PP PKZ in Gdańsk. Ihr räumlicher Wirkungsbereich umfasste das Gebiet von 
Nordpolen von Szczecin bis Olsztyn. Dem Unternehmen waren folgende Abteilungen unterstellt: „Leitung der 
Arbeitsgruppe” in Szczecin und in  Koszalin (1958), in Torun und in Elbląg (1959), in Malbork (1960), in Słupsk 
(1977). Seit 1961 existierte eine Filiale in Olsztyn: PP PKZ Abteilung in Gdańsk, Werk in Olsztyn. Das Werk war 
tätig auf dem Gebiet der damaligen Woiwodschaft Olsztyn und teilweise auf dem Gebiet der benachbarten Woi-
wodschaften (Woiwodschaft Suwalki, Woiwodschaft Elbląg, Woiwodschaft Ciechanów). Im Jahre 1980 gründete 
der Generaldirektor von PP PKZ in Warschau die  PP PKZ Abteilung in Olsztyn, die ihre Tätigkeit am 1. Januar 
1981 aufnahm. Die Hauptaufgabe des Unternehmens war die Erstellung der zur Denkmalpflege erforderlichen 
technischen und historischen Dokumentation, Leitung der konservatorischen Bauarbeiten, Denkmalpflege, der 
laufende Reparaturen und Generalüberholung, der Reparaturen und des Wiederaufbaus und der Neueinrichtung 
von Denkmälern sowie der Ausführung von Spezialmessungen. Die Abteilung von PP PKZ in Olsztyn beendete 
ihre Tätigkeit im Jahre 1990. Ihre Aufgaben übernahm die nach der Privatisierung in Olsztyn als GmbH unter 
dem Namen „Polnische Werkstätten für Denkmalspflege“ gegründete Gesellschaft.

Übersetzt von Tomasz Wyżlic

Katarzyna Włodarczyk, The Activities of the Olsztyn Branch of the State Studios for Conservation of 
Cultural Property in the light of the State Archives in Olsztyn

Summary

By an ordinance of 25 August 1950, the Minister of Culture and Arts created the State Studios for Conser-
vation of Cultural Property (PP PKZ) based in Warsaw. The company carried out conservation works of monu-
ments, prepared technical documentation of historic buildings and conducted architectural and conservation su-
pervision during various works. One of the first branches of the Enterprise was the Branch of PP PKZ in Gdańsk, 
established in March 1951. Its territorial coverage extended across the area of   northern Poland from Szczecin to 
Olsztyn. It was subordinated to the branches of “Works Group Management” in Szczecin and Koszalin (1958), 
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Toruń and Elbląg (1959), Malbork (1960), and Słupsk (1977). From 1961, there was a branch in Olsztyn: PP PKZ 
Branch in Gdańsk, Olsztyn Department. This operated in the then Olsztyn Province and partly in the neighbour-
ing provinces (Suwałki, Elbląg and Ciechanów). In 1980, the General Director of PP PKZ in Warsaw created PP 
PKZ Branch in Olsztyn, which began work from 1 January 1981. Its main task was to prepare technical and his-
torical documentation needed for the conservation of monuments, exercise architectural and conservation man-
agement during the implementation of works, the conservation of monuments, perform security works, ongoing 
repairs, the repair, reconstruction and adaptation of monuments, and to perform specialised situational - height 
and inventory measurements. The Olsztyn branch ended its operations in 1990. Its functions were taken over by 
a company established after privatisation under the name the Polish Labs for the Preservation of Monuments Sp. 
z o.o. in Olsztyn.

Translated by Aleksander Pluskowski
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WKŁAD KS. PROF. ALOJZEGO SZORCA 
W HISTORIOGRAFIĘ WARMIŃSKĄ OKRESU 
NOWOŻYTNEGO

Słowa kluczowe: Warmia, dominium warmińskie, diecezja warmińska, kapituła 
warmińska, biskupi warmińscy

Schlüsselwörter:  Ermland, Fürstbistum Ermland, Bistum Ermland, ermländische 
Domkapitel, ermländischen Bischöfe

Keywords:  Warmia, Prince–Bishopric of Warmia, Diocese of Warmia, Warmia 
chapter, bischops of Warmia

W historiografii warmińskiej spotykamy się z pojęciami takimi, jak Warmia, 
diecezja warmińska i dominium warmińskie. Czy są to pojęcia tożsame? Ks. prof. 
Alojzy Szorc w kilku swoich pracach wyjaśnia te terminy, jak pisze, „w celu osta-
tecznego wyeliminowania spotykanego jeszcze błędnego poglądu, że Warmia jako 
dominium i diecezja warmińska oznaczają jedno i to samo”1.

Warmia, której dzieje zgłębiał ks. prof. Alojzy Szorc sam nazywał Warmią 
historyczną i taką dał jej definicję: „Warmia jest to część terytorium pierwotnej 
diecezji warmińskiej, którą otrzymał we władanie świeckie pierwszy biskup war-
miński Anzelm sobie i swoim następcom tytułem swego uposażenia”2. Tę wydzie-
loną biskupowi część zwykło się nazywać dominium warmińskim, a stanowiło ono 
trzecią część całej diecezji warmińskiej. I tylko ta część ostała się przy katolicyzmie, 
kiedy w 1525 roku powstały protestanckie Prusy Książęce. Od tego czasu tylko ta 
część stanowiła diecezję warmińską. Zatem przyjmując, iż ks. prof. Szorc zajmo-
wał się Warmią historyczną, mamy na myśli powierzchnię pierwotnego dominium, 
które w swych poreformacyjnych granicach niemal pokrywało się z powierzchnią 
diecezji warmińskiej, której obszar obejmował zaledwie 4.249,09 km2.  

1 A. Szorc, Dominium warmińskie 1243–1772. Przywilej i prawo chełmińskie na tle ustroju Warmii, Olsz-
tyn 1990, s. 12.

2 Warmia w dobie „potopu” szwedzkiego 1654–1660. Protokoły posiedzeń kapituły warmińskiej, korespon-
dencja i akta, oprac. A. Szorc, I. Makarczyk, Olsztyn 2008, s. II.

ISCELLANEAM

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2019, nr 2(304)
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Na Warmii, którą czasami nazywamy też księstwem duchownym, elitę in-
telektualną stanowili duchowni – biskupi oraz kanonicy obu kapituł – katedralnej 
i kolegiackiej, a czasami też szeregowi duchowni. Byli to ludzie wykształceni, czę-
sto studiujący za granicą, a niektórzy z nich w okresie późniejszym zajmowali się 
pisarstwem czy zgłębiali dotychczasowe ustalenia naukowe. Na pewno postacią 
sztandarową był i nadal pozostaje Mikołaj Kopernik, którego badania okazały się re-
wolucyjne w nauce światowej. Ale nie można lekceważyć dokonań pomniejszych, 
które w sumie dają Warmii świadectwo ludzi uczonych. Na pewno do takich należał 
biskup warmiński kardynał Stanisław Hozjusz, który zasłynął jako autor prac teolo-
gicznych, natomiast z prac historycznych znany jest Marcin Kromer. Było też wielu 
innych3. W drugiej połowie XIX wieku historycy warmińscy skupieni wokół War-
mińskiego Towarzystwa Naukowego4 bardzo owocnie włączyli się w ogólny wówczas 
trend europejski edycji źródłowych. Oni to w latach 1860–1937 wydawali źródła do 
najstarszych dziejów Warmii, pod ogólnym tytułem: Pomniki dziejowe Warmii (Mo-
numenta Historiae Warmiensis). Jest to seria zamknięta, w sumie licząca trzynaście 
tomów źródeł, z których badacze Warmii korzystają do dnia dzisiejszego5. 

Do badaczy współczesnych, zajmujących się dziejami Warmii należał, nie-
żyjący już, biskup Jan Obłąk. Bardzo pożyteczną, zwłaszcza dla młodych badaczy, 
pracę translatorską wykonuje biskup senior ks. prof. Julian Wojtkowski. Z grona 
współczesnych duchownych Warmią zajmuje się ks. prof. Andrzej Kopiczko. Jemu 
zawdzięczamy cenne prace z zakresu prozopografii duchowieństwa warmińskiego. 
Do grona historyków świeckich nam współczesnych należą m.in. prof. Stanisław 
Achremczyk, Danuta Bogdan, Jerzy Sikorski czy Jerzy Kiełbik.

Niewątpliwie do wybitnych historyków zajmujących się dziejami Warmii na-
leżał ks. prof. Alojzy Szorc. Pochodził z ziemi podlaskiej. Urodził się 6 paździer-
nika 1935 roku, ale od czasów studiów w Warmińskim Seminarium Duchownym 
w Olsztynie, czyli od 1954 roku związał się z Warmią i tu pozostał przez całe życie. 
W 1959 roku przyjął święcenia kapłańskie i przez pierwszy rok pracował jako wi-
kariusz w parafii olsztyńskiej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie podjął 
studia z zakresu historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od tego 
czasu rozpoczęła się droga naukowa ks. Szorca związana z badaniami nad dziejami 
Warmii w okresie nowożytnym. Nieocenionym źródłem do tychże badań są mate-
riały zachowane w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, przy ul. Ko-
pernika 47. Z tych zasobów ks. Szorc korzystał przygotowując swoje pierwsze prace 

3 Pisze o nich A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1525–1821, cz. 1, 
Olsztyn 2000, ss. 108–117. Na s. 108 autor pisze: „Najbardziej znaczące miejsce wśród publikacji duchowieństwa 
warmińskiego zajmują prace historyczne i to o zasięgu nie tylko regionalnym”.

4 Powstało ono w 1856 roku. 
5 Serię tę omówił A. Szorc, Monumenta Historiae Warmiensis – seria źródeł do dziejów Warmii opubli-

kowanych w latach 1860–1937 i jej wydawcy, Echa Przeszłości, 2009, t. 10, ss. 161–190.
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naukowe, czyli magisterium i rozprawę doktorską. Z czasem zasoby tego archiwum 
poznał bardzo dobrze, obficie wykorzystywał je do swoich opracowań, a część prze-
kazów źródłowych wydał drukiem. Znaczenie zachowanych tam źródeł dla badań 
nad dziejami Warmii ks. Szorc przedstawił w jednym ze swoich artykułów6. 

Warsztat naukowy ks. prof. Alojzego Szorca oraz jego dorobek badawczy 
możemy dzisiaj poznać w Pracowni Naukowej Jego Imienia, jaka została zorga-
nizowana w dwóch pomieszczeniach w wspomnianym Archiwum Archidiecezji 
Warmińskiej w Olsztynie. Tu znajduje się cały księgozbiór naukowy ks. profesora, 
wszystkie wypisy archiwalne z archiwów i bibliotek polskich oraz zagranicznych, 
a także publikacje. Te ostatnie będą przedmiotem naszego zainteresowania7. Moż-
na je prezentować na różny sposób. Wydaje się, że w ogólnym dorobku ks. prof. 
Szorca najprostszym kryterium będzie podział prac na te dotyczące ogólnych dzie-
jów Warmii, następnie prace odnoszące się w swej treści do spraw dominium oraz 
odrębnie spraw diecezji, aczkolwiek przyznać trzeba, że czasami trudno o ich roz-
dzielenie, bo na Warmii te dwie płaszczyzny przenikały się nawzajem.

Warmia w publikacjach ks. prof. Alojzego Szorca
Wydarzeniom ogólnym dotyczącym Warmii ks. prof. Szorc poświęcił trzy 

opracowania. Pierwsze dotyczyło włączenia Warmii do Polski w 1466 roku8. Autor 
ukazał okoliczności powstającej w Prusach opozycji wobec zakonu krzyżackiego, 
która jak pisze „zdołała wykształcić silną formę organizacyjną – tzw. Związek Pru-
ski […]., który ukonstytuował się na zjeździe w Kwidzynie 14 marca 1440 r.”  Na-
stępstwem było wypowiedzenie posłuszeństwa zakonowi i oddanie się pod opiekę 
króla polskiego. Jak czytamy dalej: „Na prośbę związkowców król 6 marca 1454 r. 
dokonał aktu inkorporacji Prus do Polski”. Ten fakt stał się pretekstem do wojny 
trzynastoletniej zakonu z królem polskim Kazimierzem Jagiellończykiem. Zwycię-
stwo strony polskiej doprowadziło do podpisania w Toruniu 19 października 1466 
roku pokoju, na mocy którego Warmia, w ramach utworzonych wówczas Prus Kró-
lewskich, miała pozostawać na zawsze pod protekcją i panowaniem królów pol-
skich, ale zachować prawa i przywileje, jakie zdobyła w czasach krzyżackich”. To, 
co ciekawe w tym ważnym wydarzeniu, na co uwagę zwrócił ks. Szorc, to niejedna-
kowe stanowisko rządców warmińskich do powstałego Związku Pruskiego. Kapi-
tuła niemal od razu przystąpiła do Związku, natomiast ówczesny biskup Franciszek 
Kuhschmalz dążył do jego delegalizacji.

6 A. Szorc, Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie – jego zawartość i znaczenie, w: Życie codzi-
enne na dawnych ziemiach pruskich, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2002, ss. 76–85.

7 Pełny wykaz publikacji zob. I. Makarczyk, Ksiądz profesor Alojzy Szorc (6 X 1935–27 XII 2010), Kościół 
w Polsce. Dzieje i kultura, Lublin 2012, ss. 365–376.

8 A. Szorc, W sprawie włączenia Warmii do Polski w 1466 roku, w: Studia Historyczne z XIII–XV wieku, 
red. J. Śliwiński, Olsztyn 1995, ss. 143–150.
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W jednym ze swoich artykułów ks. prof. Szorc zwrócił uwagę na ciekawy 
wątek w związku z włączeniem Warmii do Rzeczpospolitej. Możemy przeczytać 
m.in. takie stwierdzenie: „Dotychczas historycy w ogóle nie zwrócili uwagi na inny 
bardzo ważny moment integracji Warmii z Polską po 1466 r., jakim były ogłasza-
ne tu modlitwy w intencji dworu polskiego i wszystkich ważniejszych wydarzeń, 
którymi żył cały kraj. Tutaj największą zasługę należy przyznać biskupom warmiń-
skim”9. Modlitwy ogłaszane na Warmii w intencji Rzeczpospolitej autor nazywa 
„szkołą patriotyzmu”. Przytacza też zarządzenia biskupów od XVI–XVIII wieku, 
w których nakazywali oni wiernym diecezji warmińskiej modlitwy w intencji waż-
nych wydarzeń, jak udany przebieg sejmu, szczęśliwy wybór króla czy za pomyślny 
przebieg kampanii wojennych. Bardziej szczegółowo autor zapoznaje nas z treścią 
sześciu zarządzeń wydanych w 1683 roku przez biskupa Michała Radziejowskie-
go i ówczesnego administratora diecezji kanonika Zachariasza Jana Szolca. Był to 
nakaz modlitw publicznych za pomyślną wyprawę Jana Sobieskiego pod Wiedeń 
i pokonania armii tureckiej.

Kolejną pracą, która swoją treścią wpisuje się w dzieje ogólne, to losy War-
mii w dobie wojny północnej 1700–171110. Autor ukazuje w niej niszczące działa-
nia wojsk pruskich, brandenburskich i polskich, które poprzez kontrybucje i leża 
zimowe pustoszyły niewielką Warmię. Na kilka miesięcy główną kwaterą kró-
la szwedzkiego Karola XII stał się zamek biskupi w Lidzbarku. Aktu zniszczenia 
wśród ludności warmińskiej dokonała epidemia dżumy z lat 1709–1711. Pochło-
nęła ona wiele ofiar ludzkich doprowadzając do spustoszenia całych wsi i miast 
warmińskich. 

Wydarzeniem niezwykle istotnym, które doprowadziło do zniknięcia Polski 
z map europejskich na okres niemal 150 lat były dokonane rozbiory. W obszernym 
artykule (ponad 50 stron) ks. prof. Szorc pisze o ostatnich pięćdziesięciu latach 
autonomii Warmii, a właściwie o zagrożeniach ze strony Prus w tych latach. Na 
podstawie szerokiej bazy źródłowej autor ukazał różne płaszczyzny wręcz agresyw-
nych działań rosnących w siłę Prus, które w coraz większym stopniu lekceważyły 
umowy wiążące je z Warmią. Dotyczyły one problemów granicznych, zwłaszcza 
na wodach u ujścia rzeki Pasłęki i na Zalewie Wiślanym, ale też spraw handlu, 
pobieranych ceł, spraw porywania ludzi do wojska czy przemarszu wojsk przez te-
rytorium warmińskie, aż, jak pisze autor, do „ostatniego akordu przemocy pruskiej 
wobec Warmii – zaboru”.

9 A. Szorc, Wiktoria wiedeńska i jej echa na Warmii, Studia Warmińskie, 1984, t. 21, ss. 201–234.
10 A. Szorc, Losy biskupstwa warmińskiego w dobie wojny północnej (1700–1711), Studia Warmińskie, 

1965, t. 2, ss. 65–93.
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Dominium warmińskie w opracowaniach ks. prof. Alojzego Szorca
Problematyce związanej z dominium warmińskim ks. prof. Szorc poświęcił 

kilka lat badań. Uwieńczeniem była obszerna praca (ponad 60 ark. wydawniczych), 
wydana w 1990 roku11, wpisująca się swoją treścią w jubileusz 750-lecia przywileju 
chełmińskiego, który stanowił podstawę prawa chełmińskiego. W przedmowie do 
tej pracy prof. Zbigniew Zdrójkowski pisze, że prawo chełmińskie „odegrało do-
niosłą rolę w dziejach zakonnego państwa krzyżackiego, Warmii, Kujaw, ziemi do-
brzyńskiej, Mazowsza i Podlasia […], a o wartości pracy ks. dra. A. Szorca stanowi 
to, że jest to pierwsza w ogóle w nauce synteza dziejów dominium warmińskiego, 
napisana z perspektywy ustrojowej i historyczno-prawnej”. 

Jak zaznaczyliśmy na wstępie – dominium warmińskie, to ta część diecezji, 
którą biskup otrzymał tytułem swego uposażenia.  Kiedy w 1260 roku papież po-
wołał do życia kapitułę warmińską, biskup na jej uposażenie przekazał trzecią część 
swojego dominium. Od tego czasu na Warmii współistniały dwa podmioty władzy 
świeckiej – biskup i kapituła warmińska jako kolegium – ale każdy tę władzę spra-
wował w swojej domenie. Ks. prof. Szorc w swojej pracy przedstawił zasady prawno-
-ustrojowe funkcjonowania dominium warmińskiego od początku jego powstania 
czyli od 1243 roku do czasu pierwszego rozbioru w 1772 roku. Tę obszerną pracę 
autor podzielił na trzy zasadnicze części. W pierwszej, zatytułowanej „Stosunki 
prawno-ustrojowe Warmii” poznajemy zasadnicze elementy ustroju, czyli teryto-
rium, granice i podział administracyjny Warmii na tzw. komornictwa (których było 
dziesięć12). Podmiotami władzy świeckiej był biskup i kapituła. Poznajemy więc ich 
wzajemny stosunek na tej płaszczyźnie. We Wstępie do omawianej pracy ks. prof. 
Szorc podkreśla, że „Problemy te zostały uregulowane w tzw. artykułach zaprzysię-
żonych, które od 1512 r. zaprzysięgali biskupi (i początkowo kapituła) z okazji swe-
go wyboru. Przepisy te częściowo wychodziły poza jurysdykcję świecką i dotykały 
zagadnień należących do prawa kanonicznego, co należy uznać za następstwa splo-
tu władzy świeckiej i kościelnej w jednym organizmie”.  W sprawowaniu władzy 
świeckiej wspomagali biskupa oraz kapitułę powołani przez nich urzędnicy. Byli to 
zarówno ludzie świeccy jak i duchowni. W tej części pracy poznajemy najważniej-
szych urzędników warmińskich, w obu domenach, oraz zakres ich obowiązków. 
Istotnym elementem „organizmu państwowego” była ludność. W pierwszej części 
pracy została omówiona ludność Warmii, ze szczególnym uwzględnieniem stanu 
szlacheckiego, jako stanu najbardziej uprzywilejowanego. Dalej ks. prof. Szorc pi-
sze, że „Warmia nigdy nie była krajem w pełni samodzielnym”, stąd też przedstawia 

11 A. Szorc, Dominium warmińskie 1243–1772. Przywilej i prawo chełmińskie na tle ustroju Warmii, Olsz-
tyn 1990.

12 Siedem należało do domeny biskupiej (Braniewo, Lidzbark, Orneta, Dobre Miasto, Reszel, Jeziorany, 
Barczewo), trzy zaś do domeny kapitulnej (Frombork, Pieniężno, Olsztyn).
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wzajemne relacje Warmii z państwem zakonnym, następnie z Rzeczpospolitą i Pru-
sami Książęcymi. Miejscem stanowienia przepisów i prawa był sejmik warmiński. 
Autor prezentuje jego funkcjonowanie i stosunek do zjazdów stanów Prus Królew-
skich. Część pierwszą autor kończy krótką prezentacją diecezji warmińskiej, „jako 
jednostki administracji kościelnej”. 

W części drugiej poznajemy „Funkcjonowanie przywileju chełmińskiego 
na Warmii”. Autor omówił treść przywileju oraz jego zastosowanie przy koloni-
zacji Warmii, czyli przy organizacji miast i wsi warmińskich. Dowiadujemy się, że 
w okresie od 1284 do 1395 roku zostało na Warmii zorganizowanych dwanaście 
miast, dwa z nich – Braniewo i Frombork – na prawie lubeckim, natomiast pozo-
stałe na prawie chełmińskim: Lidzbark, Orneta, Pieniężno, Dobre Miasto, Reszel, 
Jeziorany, Olsztyn, Barczewo, Bisztynek i Biskupiec. Spośród wszystkich miast war-
mińskich najszerszymi przywilejami cieszyło się Braniewo. Ks. profesor pisze, że 
„najbardziej znaczącymi dla Braniewa koncesjami było niewątpliwie przekazanie 
pełnych praw sądowych oraz możliwość wybierania do wszystkich władz miej-
skich”. Z dziejami miasta Braniewa ks. prof. Szorc zapoznał nas bliżej w monografii 
tego miasta, którą opracował we współpracy z prof. Stanisławem Achremczykiem13. 
Wracając do omawianej pracy – Dominium warmińskie – drugim rodzajem lokacji 
ziemi były wsie. Autor stwierdza, że niemal wszystkie były lokowane na prawie 
chełmińskim, ale wspomina też o innych formach nadań, rzadziej stosowanych na 
Warmii, jak prawo pruskie czy magdeburskie. W tej części autor omówił też lud-
ność miast i wsi, ich obowiązki i źródła utrzymania, natomiast w jej zakończeniu 
poznajemy zasady rekrutacji sił zbrojnych uwzględniające rodzaj lokacji ziemi oraz 
funkcjonowanie warmińskich sił zbrojnych w XVI–XVIII wieku.

W trzeciej części pracy, zatytułowanej „Księga prawa chełmińskiego na War-
mii” autor omawia udział Warmii w kodyfikacji prawa chełmińskiego, a dokładnie 
udział w rewizji tego prawa w XVI stuleciu, z dużym zaangażowaniem kardynała 
Stanisława Hozjusza. Rewizję z 1565 roku zwykło się nazywać rewizją lidzbarską 
i do tej wersji odwoływano się na Warmii jeszcze w XVII wieku, uznając jej posta-
nowienia jako obowiązujące. W zakończeniu tej części autor omówił sądownictwo 
warmińskie, czyli jego organizację, stosowane w nim prawa oraz instancje apela-
cyjne. Niezmiernie ważnym elementem sądownictwa warmińskiego był fakt, że od 
wyroków sądowych nie było możliwości odwołania się do instytucji apelacyjnych 
spoza Warmii, np. trybunału czy króla.

Podsumowując tę bardzo ważną pracę należy przyznać, że bez uważnego jej 
studium trudno jest zrozumieć świecki charakter władzy sprawowanej na Warmii 
przez duchownych czyli biskupa oraz kapitułę katedralną.

13 S. Achremczyk, A. Szorc, Braniewo, Olsztyn 1995. Ks. prof. A. Szorc opracował dzieje miasta w latach 
1284–1772.
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Do ustawodawstwa Warmii ks. prof. Szorc powrócił kilka lat później w niedu-
żym artykule14, w którym w sposób bardzo prosty i przejrzysty najpierw wyjaśnia 
cztery znaczenia pojęcia „Warmia”, następnie w podobny sposób znaczenie prawa 
chełmińskiego w odróżnieniu od przywileju chełmińskiego. Ten ostatni, jak wyja-
śnia, „to dyplom, a więc stosunkowo krótki tekst spisany na materiale piśmiennym, 
jakim był pergamin albo może to być duża karta papieru. Sądowe prawo chełmiń-
skie, to książka licząca w zależności od formatu do 200 stron”.

Kolejnym zagadnieniem wpisującym się w sprawy dominium były przepisy, 
które regulowały wiele aspektów życia mieszkańców miast i wsi i zapewniały tej 
społeczności spokój i bezpieczeństwo. Zyskały one nazwę wilkierzy. Takie przepisy 
porządkowe redagowała społeczność danego miasta czy wsi, a zatwierdzał je pan 
zwierzchni. Z wilkierzami warmińskimi zapoznaje nas ks. prof. Szorc w obszernym, 
wręcz monograficznym artykule15, w którym omówił treść wszystkich dotychczas 
znanych wilkierzy. Stąd wiemy, że na Warmii funkcjonowało kilka rodzajów wil-
kierzy. Te o najszerszym oddziaływaniu, wydawane przez biskupów warmińskich 
w uzgodnieniu w początkowym okresie z zakonem krzyżackim, a później z Prusa-
mi Książęcymi nazywane były ustawami krajowymi. Przepisy w nich zawarte re-
gulowały wiele sfer życia codziennego społeczności warmińskiej i jej najbliższego 
sąsiada, a dotyczyły m.in. cen za wyroby rzemieślnicze, pensji dla różnego rodzaju 
służby, stosowanych miar i wag, uprawy lnu, przepisów przeciwpożarowych czy 
okresu ścigania zbiegłych chłopów. Ks. prof. Szorc omawia też okoliczności wy-
dawania kolejnych ustaw krajowych. W sumie do czasu rozbiorów takich ustaw 
krajowych wydano sześć: 1. Ustawa krajowa biskupa Franciszka Kuhschmalza 
z 1427 roku; 2. Ustawa biskupa Łukasza Watzenrodego z 1505 roku; 3. Ustawa bi-
skupa Maurycego Ferbera z 1526 roku; 4. Ustawa biskupa Mikołaja Szyszkowskiego 
z 1637 roku; 5. Ustawa biskupa Jana Krzysztofa Szembeka z ok. 1730 roku (doty-
czyła służby); 6. Ustawa krajowa biskupa Adama Stanisława Grabowskiego z 1766 
roku16.

W dalszej części opracowania ks. prof. Szorc omawia wilkierze miast war-
mińskich lokowanych na prawie chełmińskim, a posiadały je: Lidzbark (1534), 
Olsztyn (1568), Reszel (1607), Orneta (1607), Biskupiec (1609), Jeziorany (1610), 
Pieniężno (1653) i Nowe Miasto Braniewo (1742), natomiast nie znane są wilkierze 
Barczewa i Dobrego Miasta. Jak stwierdza autor: „Wilkierze miast chełmińskich są 
do siebie podobne. Poruszają one w zasadzie pewien ustalony zestaw problemów”. 

14 A. Szorc, Ustawodawstwo Warmii, w: Tożsamość współczesnej Warmii, red. M. Dziugieł-Łaguna, M.M. 
Łonyszyn, M. Pawelec, Lidzbark Warmiński 2005, ss. 9–16.

15 A. Szorc, Wilkierze warmińskie, Studia Warmińskie, 1984, t. 21, ss. 6–75.
16 Tekst tej ustawy został opublikowany w jęz. niemieckim i w tłum. na jęz. polski, Ustawa krajowa bisk-

upa Adama Stanisława Grabowskiego z 4 lipca 1766 roku, wstęp J. Kiełbik, tłum. M.I. Sacha, Olsztyn 2010.
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Wśród nich wymienia m.in. sposoby nabycia praw obywatelstwa miejskiego, za-
rządzenia przeciwpożarowe, przepisy o uprawie ziemi należącej do miasta, o szar-
warku, ogrodzeniach, wypasie bydła i koni, o warzeniu piwa i wiele innych jeszcze 
problemów.

Wilkierze tworzyli też mieszkańcy wsi warmińskich. W domenie biskupiej 
zatwierdzał je biskup, w kapitulnej – kapituła warmińska, natomiast we wsiach 
szlacheckich wilkierz zatwierdzał właściciel wsi.

Diecezja warmińska w opracowaniach ks. prof. Alojzego Szorca
W dorobku naukowym ks. prof. Szorca na temat diecezji warmińskiej może-

my wydzielić kilka bloków tematycznych. 

1) Pierwszy z nich dotyczy ogólnych dziejów diecezji. Taką pracę ks. Szorc 
przygotował w 1991 roku17. Dzieje diecezji ujął w czterech częściach, przyjmując 
porządek chronologiczny. Pierwsza obejmuje pierwszy etap dziejów aż do okresu 
reformacji (1243–1525). Poznajemy tu problem nawracania Prusów, organizację 
kościelną w Prusach, sieć parafialną, biskupów tego okresu, powołane do życia 
dwie kapituły – katedralną oraz kolegiacką, ponadto zakony przedtrydenckie. Dru-
ga część, to dzieje w latach 1525–1772, czyli dzieje diecezji po reformacji do czasu 
pierwszego rozbioru. Autor omówił tu m.in. temat reformacji i kontrreformacji, 
jest mowa o sprowadzeniu przez kardynała Stanisława Hozjusza jezuitów do diece-
zji i powierzenie im organizacji seminarium duchownego w Braniewie, poznajemy 
zakony potrydenckie oraz kulturę duchową diecezji w tym okresie. Trzecia część, to 
dzieje diecezji w państwie pruskim i niemieckim (1772–1945). Tu autor przedsta-
wił zmiany terytorialne i administracyjne diecezji, sylwetki biskupów tego okresu 
i niektóre aspekty życia diecezji w tym okresie. W czwartej części autor ujął dzieje 
najnowsze (1945–1991). Pracę tę ks. prof. Szorc wręczył papieżowi Janowi Pawłowi 
II, kiedy ten 5 czerwca 1991 roku odwiedził Olsztyn podczas pielgrzymki do Polski. 

Kolejne opracowania ks. prof. Szorca w ramach diecezji dotyczą niektórych 
jej rządców.

2) Biskupi warmińscy
Najważniejszą osobą w zarządzie diecezją jest biskup. Sylwetki biskupów 

warmińskich ks. prof. Szorc poznał bardzo dobrze. Dla wszystkich zebrał obszerny 
materiał źródłowy, który z pewnością wystarczyłby do opracowania monograficz-
nego każdego z nich. Niestety, takiego opracowania ks. Szorc nie pozostawił dla 
żadnego z biskupów, aczkolwiek mniejsze biogramy publikował kilkakrotnie. Spo-

17 A. Szorc, Dzieje diecezji warmińskiej (1243–1991), Olsztyn 1991.
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tykamy je m.in. w obszernym artykule – Biskupi warmińscy w Lidzbarku18, w któ-
rym autor przedstawił ogólne, ale cenne informacje o stanowisku i uprawnieniach 
biskupa warmińskiego, o zasadach wyboru biskupa na Warmii, o ingresach bisku-
pów w XVII i XVIII wieku, o uposażeniu biskupów, o dworze biskupim w Lidzbar-
ku, o władzy duchownej i świeckiej biskupa warmińskiego, o stosunku biskupów 
warmińskich do kapituły katedralnej, o artykułach zaprzysiężonych biskupów war-
mińskich. W dalszej części poznajemy sylwetki biskupów ordynariuszy od Anzel-
ma do Ignacego Krasickiego czyli do czasów rozbiorów oraz sylwetki biskupów 
pomocniczych. 

Do niektórych z powyższych tematów ks. prof. Szorc, w różnym czasie, opu-
blikował odrębne opracowania, jak np. bardzo interesujący problem wyboru bi-
skupów warmińskich19. Wiemy, że od czasu włączenia Warmii do Rzeczpospolitej 
wpływ na obsadę warmińskiej stolicy biskupiej chciał mieć król polski i w rzeczy-
wistości taki uzyskał, ale swoich praw do wolnego wyboru biskupa uparcie broni-
ła kapituła warmińska. Autor konkluduje, iż w rzeczywistości kapituła warmińska 
nigdy nie posiadała całkowicie wolnego prawa wyboru, gdyż w okresie wcześniej-
szym, przez pewien czas na nominacje biskupie wpływ mieli krzyżacy, a później 
królowie polscy. 

Biskupi warmińscy obejmowali diecezję w uroczystym akcie, który każdora-
zowo miał miejsce w katedrze fromborskiej. Ks. Szorc przybliżył nam te uroczysto-
ści podając wiele ciekawych informacji, jakie odnalazł w przekazach źródłowych20.

W szerszym ujęciu ks. profesor przedstawił problem tzw. artykułów zaprzy-
siężonych czy inaczej artykułów wyborczych biskupów warmińskich. Formułowała 
je kapituła warmińska każdemu nowemu biskupowi, który był zobowiązany je za-
przysiąc. W pojedynczych punktach treść się zmieniała, ale jak pisze autor: „Zasad-
nicza grupa punktów powtarzała się zawsze, stanowiła więc podstawy ustrojowe 
Warmii […]”. Zdaniem autora artykuły zaprzysiężone były „wyrazem nieufno-
ści do nowego władcy, na dobór którego społeczność lokalna nie miała wpływu 
[…], była jednak na tyle silna i zorganizowana, że potrafiła sprecyzować i narzucić 
przyszłemu panującemu pewne zasady, czyli swego rodzaju ograniczenia”. W arty-
kułach zawarte były warunki sprawowania władzy biskupiej, tej świeckiej, ale też 
„w znacznym stopniu i kościelnej”. Najstarsze, jak czytamy, uznane za pełne w swej 
treści, artykuły podpisał w 1512 roku biskup Fabian Luzjański. Oryginalne teksty 

18 A. Szorc, Biskupi warmińscy w Lidzbarku 1350–1795, w: Historia Lidzbarka Warmińskiego, t. 1, red. K. 
Mikulski, E. Borodin, Lidzbark Warmiński 2008, ss. 143–219.

19 A. Szorc, Wybór biskupa warmińskiego przez Kapitułę Warmińską w teorii i praktyce, w: Warmińska 
Kapituła Katedralna. Dzieje i wybitni przedstawiciele, red. A. Kopiczko, J. Jezierski, Z. Żywica, Olsztyn 2010, ss. 
233–255.

20 A. Szorc, Ingresy biskupów warmińskich, w: Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich – obchody 
rocznicowe i świąteczne, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2004, ss. 14–19.
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artykułów zaprzysiężonych dla biskupów: Marcina Kromera, Andrzeja Batorego, 
Andrzeja Chryzostoma Załuskiego i Ignacego Krasickiego wraz z opracowaniem 
ks. prof. Szorc wydał drukiem w różnym czasie21. 

Dzięki opracowaniu ks. Szorca bliżej poznajemy też dwór biskupów warmiń-
skich i codzienne tam życie za rządów biskupów Stanisława Hozjusza i Marcina 
Kromera22. Każdy z biskupów miał grono ludzi sobie bliskich i zaufanych, z któ-
rymi łączyły go nieco bliższe relacje. Na podstawie zachowanej korespondencji ks. 
profesor przedstawił nam relacje między biskupem Janem Stefanem Wydżgą a ka-
nonikiem Zachariaszem Janem Szolcem. Te relacje autor traktuje w kategoriach 
wręcz „familiarności”23.

Spośród biskupów warmińskich szczególne miejsce w badaniach ks. prof. Szor-
ca zajmował biskup warmiński kardynał Stanisław Hozjusz. Można powiedzieć, że 
do zainteresowania się tą postacią został poniekąd zmuszony. Okolicznością, która 
to spowodowała było powierzenie w 1969 roku diecezji warmińskiej prowadzenia 
starań o beatyfikację kard. Stanisława Hozjusza. Jeszcze tego samego roku ówcze-
sny biskup warmiński Józef Drzazga powołał Komisję Historyczną, w której obok 
biskupa Jana Obłąka i ks. Henryka Damiana Wojtyski z zakonu Pasjonistów znalazł 
się również ks. Alojzy Szorc. Przed wojną te starania prowadziła diecezja chełmiń-
ska, w której Stanisław Hozjusz był biskupem przez dwa lata (1549–1551). Komisja 
warmińska zapoznała się z materiałami, jakie otrzymała z diecezji chełmińskiej oraz 
zbiorami Akademii Umiejętności, która od 1876 roku rozpoczęła edycję korespon-
dencji Stanisława Hozjusza. Postanowiono wówczas, że komisja przeprowadzi wła-
sną kwerendę dotyczącą głównie ustalenia całościowej korespondencji Hozjańskiej. 
Trwała ona kilka lat, od 1970 do 1974 roku i prowadzona była w bibliotekach i archi-
wach polskich, ale też archiwach włoskich, w tym watykańskim, archiwach w Austrii, 
Niemczech, Francji i Szwecji. O wynikach poszukiwań ks. Szorc informował na bie-
żąco w periodyku Warmińskie Wiadomości Diecezjalne i Biuletynie Informacyjnym 
Postulatorskiego Ośrodka Studiów, wydawanym w Rzymie24. 

21 A. Szorc, Articuli iurati Andreae Chrisostomi Załuski episcopi Varmiensis, Studia Warmińskie, 1967, t. 4, 
ss. 555–558; idem, Artykuły zaprzysiężone biskupa warmińskiego Andrzeja Batorego z 1585 roku, Echa Przeszłości, 
2001, t. 2, ss. 179–197; idem,  Artykuły zaprzysiężone Marcina Kromera z 1571 roku, Echa Przeszłości, 2002, t. 3, ss. 
49–66; idem, Artykuły zaprzysiężone (articuli iurati) Ignacego Krasickiego, Frombork 3 I 1767, w: Ignacy Krasicki na 
Warmii 1766–1772, cz. I, oprac. A. Szorc, Olsztyn 2002, ss. 132–138.

22 A. Szorc, Życie codzienne na dworze biskupów warmińskich (na przykładzie dworów Stanisława Hoz-
jusza i Marcina Kromera), w: Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich, red. S. Achremczyk, Olsztyn 1997, ss. 
7–30.

23 A. Szorc, Familiarność między biskupem a kanonikiem na przykładzie korespondencji Jana Stefana Wy-
dżgi a Zachariaszem Janem Szolcem, w: Między barokiem a oświeceniem – sarmacki konterfekt, red. S. Achremczyk, 
Olsztyn 2002, ss. 95–110.

24 A. Szorc, Poszukiwanie hozjanów w archiwach europejskich, Biuletyn Informacyjny Postulatorskiego 
Ośrodka Studiów, 1972, nr 11(71), ss. 134–135; idem, Ocena znalezionych hozjanów w Szwecji, Warmińskie Wi-
adomości Diecezjalne, 1973, nr 4, ss. 220–221.
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Zakończenie przez diecezję warmińską prac przygotowawczych do proce-
su o beatyfikację Stanisława Hozjusza nie zakończyło badań ks. prof. Szorca nad 
postacią tegoż biskupa. Owocem tych badań były publikacje naukowe oraz popu-
larnonaukowe. Te ostatnie, w liczbie kilkunastu, ks. Szorc publikował w Posłań-
cu Warmińskim czyli Kalendarzu Maryjnym celem przybliżenia postaci Hozjusza 
szerszemu gronu wiernych diecezji warmińskiej. 

Ważnym elementem w dorobku naukowym nad postacią Hozjusza jest wy-
danie przez ks. Szorca dwóch tomów korespondencji Stanisława Hozjusza, za rok 
1564 i 156525. Przy tej okazji ks. Szorc odniósł się ogólnie do problematyki edytor-
skiej korespondencji Hozjusza, mianowicie do dotychczasowych edycji korespon-
dencji w starodrukach (do końca XVIII w.), edycji zapoczątkowanej w Akademii 
Umiejętności przez Franciszka Hiplera i Wincentego Zakrzewskiego, edycji frag-
mentarycznych z XIX i XX wieku oraz do problemu wznowienia systematycznej 
publikacji korespondencji Stanisława Hozjusza26.

Coraz lepsze rozpoznanie osoby Hozjusza pozwalało ks. Szorcowi na kolej-
ne publikacje. Bardzo cennym opracowaniem jest biografia Stanisława Hozjusza 
opublikowana w serii: Polscy Święci, licząca 90 stron27. Dla uczczenia pierwszej 
rocznicy śmierci ks. prof. Szorca to opracowanie zostało przygotowane w formie 
odrębnej publikacji28. Autor przedstawił w niej życie i działalność oraz dorobek 
pisarski kardynała. Poznajemy zatem rodzinę Hozjusza i jego dzieciństwo, studia 
w Italii, początek kariery w Krakowie, najpierw na dworze biskupa krakowskiego 
Piotra Tomickiego, następnie na dworze królewskim. W 1549 roku Hozjusz został 
biskupem chełmińskim, a dwa lata później biskupem warmińskim29. W tym czasie 
dwukrotnie opuszczał diecezję warmińską. Pierwszy raz, na wezwanie papieża, na 
sześć lat (1558–1563). Wówczas został kardynałem i brał udział w końcowym eta-
pie soboru trydenckiego. Następnie ks. Szorc omówił działalność Hozjusza w kraju 
w latach 1564–1569, a najważniejsza, to założenie seminarium duchownego w die-
cezji warmińskiej, w Braniewie. Ostatnie 10 lat Hozjusz spędził w Italii. Udał się 
tam na polecenie króla polskiego Zygmunta Augusta, by prowadzić starania o od-
zyskanie spadku po królowej Bonie. W zakończeniu biogramu poznajemy dzieła 

25 Korespondencja Stanisława Hozjusza kardynała i biskupa warmińskiego, t. 5: 1564, oprac. Alojzy Szorc, 
Studia Warmińskie, 1976, t. 13, ss. 686; idem, Korespondencja Stanisława Hozjusza kardynała i biskupa warm-
ińskiego, t. 6: 1565, oprac. Alojzy Szorc, Studia Warmińskie, 1978, t. 15, ss. 647.

26 A. Szorc, Z problematyki edytorskiej korespondencji Hozjusza, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 1988, 
t. 33, ss. 147–165. Ten problem autor referował też na konferencji w Niemczech, później został opublikowany. Zob. 
A. Szorc, Deutsch-polnische Kooperation bei der Edition von Quellen zur Geschichte Ermlands, Zeitschrift für die 
Geschichte und Altertumskunde Ermland, Münster 2007, Bd. 52, ss. 227–244.

27 A. Szorc, Sługa Boży Stanisław Hozjusz, w: Polscy Święci, 1987, t. 12, ss. 9–91.
28 A. Szorc, Sługa Boży Stanisław Hozjusz, wyd. 2, Olsztyn 2011.
29 Działalność Hozjusza jako biskupa warmińskiego ks. Szorc przedstawił w publikacji: Stanisław Hozjusz 

(1504–1579, biskup warmiński w latach 1551–1579, w: Poczet biskupów warmińskich, red. S. Achremczyk, Olsztyn 
2008, ss. 149–168.
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Hozjusza i charakterystykę postaci.
Biskup Stanisław Hozjusz był zdecydowanym przeciwnikiem reformacji. 

Najwięcej trosk przysporzyli mu sympatyzujący z nowym wyznaniem mieszkańcy 
królewskiego miasta Elbląga, które podlegało jurysdykcji kościelnej biskupa war-
mińskiego, ale nad którym jednak tenże biskup nie sprawował władzy świeckiej. 
W oparciu o dotychczasową literaturę i o liczne dotychczas nie wykorzystane prze-
kazy źródłowe, ks. Szorc przedstawił walkę Hozjusza z Elblążanami w okresie jego 
rządów na Warmii30. W tę walkę Hozjusz wpisywał też odzyskanie dla niewielkiej 
grupki wyznawców katolicyzmu największej wówczas świątyni w Elblągu, jakim 
był kościół św. Mikołaja, który przejęli sympatycy luteranizmu. Wiemy, że Hozjusz 
tę walkę przegrał. Katolicy odzyskali ten kościół dopiero w 1617 roku, za rządów 
biskupa Szymona Rudnickiego. Tę walkę obu wyznań przez okres stu lat możemy 
śledzić na podstawie źródeł, jakie ks. Szorc opublikował w 2002 roku31. W opraco-
waniu ks. profesora możemy też poznać Hozjusza jako rzecznika interesów pol-
skich i katolickich w Prusach32. 

Pewną niemal zasadą stał się w czasach nowożytnych fakt, że biskupi przyby-
wający na Warmię „z Polski” sprowadzali ze sobą szereg osób sobie bliskich i zaufa-
nych, którzy na Warmii stawali się najbliższymi współpracownikami biskupa. Nie 
inaczej uczynił Stanisław Hozjusz, który na Warmię sprowadził m.in. swego brata 
Jana i powierzył mu stanowisko starosty dobromiejskiego. Z jego działalnością na 
tym stanowisku zapoznał nas również ks. prof. Alojzy Szorc33, ale przy tej okazji 
zwrócił uwagę na ważny problem występujący od czasów biskupów z „Polski”, mia-
nowicie na problem systematycznej polonizacji Warmii.

W 2004 roku przypadała rocznica pięciuset lat od narodzin Stanisława Hozju-
sza. Ks. Szorc przedstawił wówczas rolę dziejową kardynała, nie tylko w diecezji 
warmińskiej, ale też w Kościele polskim oraz powszechnym34. Pisał, że „Stanisław 
Hozjusz należy niewątpliwie do postaci świetlanych w dziejach Polski i Kościoła 
powszechnego. Wielu widzi w nim najwybitniejszego biskupa polskiego pierwsze-
go tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce”. 

Interesując się postacią kardynała Stanisława Hozjusza nie sposób pominąć 
osoby Marcina Kromera, przyjaciela Hozjusza. I rzeczywiście znalazł on odpo-

30 A. Szorc, Stanisław Hozjusz a reformacja w Elblągu, Studia Warmińskie, 1970, t. 7, ss. 35–88.
31 Rywalizacja katolików z luteranami o kościół św. Mikołaja w Elblągu 1520–1621. Źródła do dziejów 

reformacji w Prusach Królewskich, zebrał i oprac. ks. A. Szorc, Olsztyn 2002.
32 A Szorc, Stanisław Hozjusz jako rzecznik interesów polskich i katolickich w Prusach, Studia Warmińskie, 

1983 [druk: 1991], t. 20, ss. 169–187.
33 A. Szorc, Jan Hozjusz 1502–1595 brat kardynała, starosta dobromiejski, w: Nad Bałtykiem, Pregołą 

i Łyną XV–XX wiek. Księga Pamiątkowa poświęcona Jubileuszowi 50–lecia pracy naukowej Profesora Janusza 
Jasińskiego, red. Z. Rondomańska, Olsztyn 2006, ss. 12–43.

34 A. Szorc, Rola dziejowa kardynała Stanisława Hozjusza, w: Kardynał Stanisław Hozjusz (1504–1579) – 
osoba, myśl, dzieło, czasy, znaczenie, red. S. Achremczyk, J. Guzowski, J. Jezierski, Olsztyn 2005, ss. 99–111.
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wiednie miejsce w badaniach i publikacjach ks. prof. Szorca35. W kilku z nich znaj-
dujemy różnej wielkości biogramy M. Kromera36. Wiemy, że kiedy w 1569 roku 
kardynał Hozjusz wyjeżdżał do Italii, wcześniej postarał się u monarchy, by Kromer 
został jego koadiutorem z prawem następstwa. To stanowisko Kromer dzierżył od 
1571 roku aż do śmierci Hozjusza w 1579 roku. Przez kolejne dziesięć lat był bisku-
pem warmińskim, i jak pisze ks. Szorc, „kontynuował dzieło reformy” w Kościele 
katolickim. W jednej ze swoich publikacji ks. prof. Szorc przedstawił współpracę 
Hozjusza i Kromera z biskupem wileńskim Walerianem Protaszewiczem w dziele 
potrydenckiej odnowy Kościoła37, a w kolejnej możemy poznać działalność Mar-
cina Kromera jako rzecznika spraw pruskich38. Ks. Szorc opublikował też artykuły 
zaprzysiężone M. Kromera (o których była już mowa). Obu biskupów – Stanisła-
wa Hozjusza oraz Marcina Kromera ks. prof. Szorc zalicza do „najwybitniejszych 
przedstawicieli episkopatu polskiego i to nie tylko swoich czasów”.

Z osobą Marcina Kromera łączymy też kolejną postać, jaką interesował jest 
się ks. prof. Szorc. Tą postacią był Andrzej Batory, bratanek królewski. W obszer-
nym artykule ks. Szorc przedstawił jego osobę jako koadiutora biskupa Marcina 
Kromera39, ale omówił też  zasady funkcjonującego wówczas systemu koadiutorii, 
poznajemy również okoliczności kilkuletnich (1581–1584) starań o koadiutorię 
warmińską i sam fakt nadania koadiutorii, który zbiegł się z innym ważnym wy-
darzeniem, mianowicie z nadaniem przez papieża zaledwie 21-letniemu Batoremu 
godności kardynalskiej. W kolejnej pracy ks. Szorc ukazał 10-letnią działalność 
Andrzeja Batorego jako biskupa warmińskiego40. Autor podkreśla fakt, iż Andrzej 
Batory nigdy nie przyjął sakry biskupiej. Zmuszony wręcz przez nuncjusza Germa-
nika Malaspina przyjął jedynie święcenia subdiakonatu, z których, za dyspensą pa-
pieską, mógł szybko się uwolnić. Ks. Szorc opublikował też artykuły zaprzysiężone 
Andrzeja Batorego (o których była już mowa).

Kolejni biskupi, którym ks. prof. Szorc poświęcił nieco więcej miejsca, to bi-
skupi warmińscy z XVIII wieku. Kilku z nich promowali królowie z dynastii sa-

35 Zob. I. Makarczyk, Kromeriana w spuściźnie księdza Profesora Alojzego Szorca (1935–2010), w: Marcin 
Kromer i jego czasy (1512–1589). W 500-lecie urodzin biskupa warmińskiego Marcina Kromera, red. S. Achrem-
czyk, Olsztyn 2012, ss. 219–233.

36 Najnowszy i najbardziej obszerny zob. A. Szorc, Marcin Kromer (1512–1589, biskup warmiński w latach 
1569–1589), w: Poczet biskupów warmińskich, ss. 169–182. 

37 A. Szorc, Biskup wileński Walerian Protaszewicz Szuszkowski we współpracy z biskupami warmińskimi 
Stanisławem Hozjuszem i Marcinem Kromerem w dziele potrydenckiej odnowy Kościoła, w: The ecumenical council 
of Trent (1545–1653) and the culture of Lithuania, red. L. Jovaisa, Wilno 2009, ss. 46–63.

38 A. Szorc, Marcin Kromer (1512–1589) – dyplomata spraw pruskich, w: Historia–Archiwistyka–Infor-
macja naukowa, red. M. Świgoń, Olsztyn 2009, ss. 99–112.

39 A. Szorc, Andrzej Batory jako koadiutor Marcina Kromera 1584–1589, Forum Teologiczne, 2000, t. 1, 
ss. 237–283.

40 A. Szorc, Andrzej Batory (1563–1599, biskup warmiński w latach 1589–1599), w: Poczet biskupów 
warmińskich, ss. 183–202.
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skiej41. Byli to: Andrzej Chryzostom Załuski, Teodor Potocki, Krzysztof Andrzej 
Jan Szembek i Adam Stanisław Grabowski. Pierwszy z nich – Andrzej Chryzostom 
Załuski – był biskupem warmińskim w latach 1698–1711, czyli w okresie wojny 
północnej. Ks. Szorc omówił działalność kościelną tego biskupa na Warmii42 oraz 
opublikował jego artykuły zaprzysiężone (o których była mowa). Drugi z biskupów 
tego czasu, to Teodor Potocki, biskup w latach 1712–1723. Ks. prof. Szorc przy-
bliżył nam fundację tego biskupa, jaką był dom dla konwertytów pobudowany 
w Braniewie w 1722 roku43. Autor pisze, że „Swoją popularnością, oryginalnością 
przeznaczenia, zapotrzebowaniem społecznym góruje ona nad innymi fundacjami 
swoich czasów i z tej racji godna jest szczególniejszego zainteresowania”. Losy tej 
fundacji poznajemy aż do 1945 roku. 

Swoje miejsce w badaniach ks. prof. Szorca znalazł też biskup Ignacy Krasic-
ki. W niedużym artykule poznajemy stanowisko biskupa Krasickiego wobec kasaty 
jezuitów w 1773 roku44, natomiast dla rządów tegoż biskupa na Warmii do czasu 
rozbioru w 1772 roku ks. Szorc wydał w 2002 roku obszerny tom przekazów źró-
dłowych45. 

Tematyką, którą możemy podsumować opracowania ks. Szorca dotyczące 
biskupów warmińskich okresu nas interesującego są relacje biskupów o stanie die-
cezji wysyłane do Rzymu co cztery lata. Ks. prof. Szorc omówił dotychczas znane 
relacje z XVII i XVIII wieku46, których w sumie jest 21. Jest to cenne opracowa-
nie, gdyż oprócz informacji ogólnych na temat tych ciekawych przekazów źródło-
wych, autor dokonał rzetelnego przeglądu treści poszczególnych relacji. Materiał 
zawarty w relacjach pogrupował rzeczowo i odniósł go do poszczególnych relacji. 
We wszystkich, jak  czytamy, biskupi podawali informacje dotyczące katedry i obu 
kapituł warmińskich, liczby i stanu parafii, duchowieństwa diecezjalnego i zakon-
nego, ponadto wiernych diecezji. W relacjach biskupi opisywali też własną pracę 
i zaangażowanie na rzecz diecezji.

Kolejny blok tematyczny w opracowaniach ks. prof. Szorca mieszczący się 
w ramach diecezji, to funkcjonujące tu instytucje diecezjalne.

41 A. Szorc, Królowie polscy z dynastii saskiej wobec Warmii, w: Między barokiem a oświeceniem: nowe 
spojrzenie na czasy saskie, red. K. Stasiewicz, S. Achremczyk, Olsztyn 1996, ss. 125–132. Oprócz okoliczności 
promowania kolejnych biskupów, autor przedstawia ciekawy wątek starań o biskupstwo warmińskie w tym czasie 
krewnego królewskiego Chrystiana Augusta księcia sasko-żyteckiego.

42 A. Szorc, Z działalności kościelnej biskupa Andrzeja Chryzostoma Załuskiego na Warmii (1698–1711), 
Studia Warmińskie, 1967, t. 4, ss. 35–62.

43 A. Szorc, Fundacja biskupa Teodora Potockiego, Studia Warmińskie, 1969, t. 6, ss. 211–242.
44 A. Szorc, Biskup Ignacy Krasicki wobec kasaty jezuitów na Warmii (1773–1780), Zeszyty Naukowe 

Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, 1997, ss. 58–65.
45 A. Szorc, Ignacy Krasicki na Warmii 1766–1772. Przekazy źródłowe, cz. I: 1766–1768, cz. II: 1769–1772, 

Olsztyn 2002.
46 A. Szorc, Relacje biskupów warmińskich XVII i XVIII wieku do Rzymu o stanie diecezji, Studia Warm-

ińskie, 1968, t. 5, ss. 201–239.
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3) Instytucje diecezjalne
Do instytucji diecezjalnych zaliczamy obie kapituły warmińskie – katedralną 

we Fromborku i kolegiacką w Dobrym Mieście. Działalność obu kapituł ks. Szorc 
znał bardzo dobrze i często w swoich badaniach korzystał z zapisów w protoko-
łach posiedzeń, zwłaszcza kapituły katedralnej. Wiemy, że planował opracowanie 
monograficzne dziejów kapituły katedralnej, zebrał wiele materiałów, ale taka pra-
ca nie powstała. Natomiast na jubileusz 750-lecia istnienia kapituły opublikował 
protokoły posiedzeń tejże kapituły, jej korespondencję i akta z okresu „potopu” 
szwedzkiego47. Z kolei w jednym z artykułów ks. Szorc omówił protokoły posie-
dzeń kapituły warmińskiej z czasów Mikołaja Kopernika48, natomiast ich tekst zo-
stał wydany drukiem już po śmierci ks. profesora49. Dla kapituły kolegiackiej ks. 
Szorc opublikował statuty, które w 1583 r. zatwierdził biskup Marcin Kromer50. Au-
tor wydał tekst w języku oryginalnym czyli łacińskim, ale dokonał też streszczenia 
treści statutów w języku polskim.

Instytucją o zasięgu diecezjalnym było też seminarium duchowne. Założył je 
w Braniewie w 1565 roku kardynał Stanisław Hozjusz , a jego prowadzenie powierzył 
jezuitom. Dzieje seminarium warmińskiego ks. prof. Szorc opracował razem z ks. 
prof. Andrzejem Kopiczko51. Temuż seminarium ks. Szorc poświęcił jeszcze jedno 
opracowanie, mianowicie przedstawił sto lat jego dziejów w okresie rozbiorów52. 

Obok seminarium duchownego zostało w Braniewie zorganizowane kole-
gium jezuickie dla młodzieży świeckiej. W naszym rozumieniu była to szkoła śred-
nia. Kolegium braniewskie cieszyło się dużym uznaniem i tu ściągali młodzieńcy, 
głównie pochodzenia szlacheckiego, z terenów całej Rzeczpospolitej. Ks. prof. Szorc 
przybliżył nam działalność tej instytucji szkolnej i omówił jej księgozbiór53. O przy-
gotowanie publikacji w tym kształcie ks. prof. Szorc został poproszony przez wy-
dawców przygotowujących do druku katalog księgozbioru, jaki Szwedzi wywieźli 
z Braniewa w 1626 roku podczas wojny o ujście Wisły. Ponieważ prace wydawnicze 
zostały w pewnym momencie przerwane i niewiadomy był ich dalszy przebieg, ks. 
Szorc zdecydował się na samodzielną publikację.

47 Warmia w dobie „potopu” szwedzkiego 1654–1660. Protokoły posiedzeń kapituły warmińskiej, korespon-
dencja i akta, oprac. A. Szorc, I. Makarczyk, Olsztyn 2008.

48 A. Szorc, Protokoły posiedzeń kapituły warmińskiej z czasów Mikołaja Kopernika, w: Castri Dominae 
Litterae Annales, vol. II: Poszukiwanie grobu Mikołaja Kopernika, red. J. Gąssowski, Pułtusk 2005, ss. 179–197.

49 Protokoły posiedzeń warmińskiej kapituły katedralnej z czasów Mikołaja Kopernika (1499–1543), zebrał 
A. Szorc, do druku przygot. I. Makarczyk, Olsztyn 2015.

50 A. Szorc, Statuty kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście z 1583 roku, Studia Warmińskie, 1993, t. 30, 
ss. 163–193.

51 A. Szorc, A. Kopiczko, Wyższe Seminarium Duchowne „Hosianum”. Zarys dziejów, Olsztyn 1995.
52 A. Szorc, Warmińskie seminarium diecezjalne w trudnym stuleciu 1772–1872, Studia Warmińskie, 1997, 

t. 34, ss. 151–176.
53 A. Szorc, Kolegium jezuickie w Braniewie i jego księgozbiór, Olsztyn 1998.
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Badając dzieje diecezji warmińskiej okresu reformacji i kontrreformacji siłą rze-
czy ks. prof. Szorc poznawał też dzieje parafii katolickich podlegających jurysdykcji ko-
ścielnej biskupów warmińskich, ale funkcjonujących poza diecezją czyli w diasporze.

4) Diaspora diecezji warmińskiej
Wspominaliśmy już o społeczności katolickiej w Elblągu omawiając dzia-

łalność biskupa Hozjusza. Ale po 1525 roku, kiedy powstało luterańskie Księstwo 
Pruskie, nie wszyscy katolicy chcieli przyjąć nowe wyznanie. Część z nich emigro-
wała z księstwa, ale niewielka społeczność przetrwała, z czasem następowały też 
nawrócenia. O utworzenie parafii katolickiej w Królewcu starali się królowie pol-
scy, a także biskupi warmińscy. Ks. prof. Szorc przedstawił dzieje parafii katolickiej 
w Królewcu w latach 1614–1780, w dwóch obszernych artykułach54. Utworzenie 
parafii w 1614 roku stało się możliwe dzięki staraniom króla Zygmunta III Wazy 
i biskupa warmińskiego Szymona Rudnickiego. Ks. Szorc pisze, że „okazja do pod-
niesienia sprawy katolickiej w Prusach nadarzyła się przy okazji przejęcia przez 
elektora brandenburskiego Joachima Fryderyka na sejmie warszawskim w 1605 r. 
kurateli nad umysłowo chorym księciem pruskim Albrechtem Fryderykiem”.

Drugim miejscem na terenie Księstwa Pruskiego, dokąd udawali się katolicy 
i gdzie rozwijał się kult Maryjny, była Święta Lipka. Osobie, której udało się wykupić 
Świętą Lipkę z rąk innowierców był sekretarz królewski Stefan Sadorski. Oczywi-
ście te działania popierali Zygmunt III Waza i biskup Szymon Rudnicki. Okolicz-
ności przejęcia Świętej Lipki przedstawił ks. Szorc najpierw w dwóch, objętościowo 
niewielkich, artykułach55, następnie temat rozszerzył do publikacji książkowej56. 
Działania na terenie Księstwa Pruskiego w tamtym okresie były o tyle łatwiejsze, że 
księstwo trwało jeszcze wówczas w zależności lennej wobec Rzeczpospolitej. 

Diasporze diecezji warmińskiej ks. prof. Szorc poświęcił jeszcze jedno opra-
cowanie, ale tym razem z okresu rządów na Warmii biskupa Andrzeja Chryzo-
stoma Załuskiego57. Autor omówił stan prawny katolicyzmu w Prusach i sytuację 
w trzech placówkach katolickich w diasporze tamtego czasu, mianowicie w Kró-
lewcu, Tylży i Świętej Lipce.

W dziejach Warmii było wielu znakomitych mężów, ale najznakomitszym bez 
wątpienia był Mikołaj Kopernik. Jego osobą ks. prof. Szorc zainteresował się dość 

54 A. Szorc, Dzieje parafii katolickiej w Królewcu 1614–1650, Studia Warmińskie, 1995, t. 32, ss. 129–183; 
idem, Dzieje parafii katolickiej w Królewcu 1650–1780, cz. 1, Mrągowskie Studia Humanistyczne, 2005/2006, t. 5/6, 
ss. 36–92.

55 A. Szorc, Stefan Sadorski (1581–1640). Fundator Świętej Lipki, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 
1994, nr 4, ss. 395–414; idem, Stefan Sadorski (1581–1640). Fundator Świętej Lipki, Komunikaty Mazursko-Warm-
ińskie, 1995, nr 1, ss. 15–44.

56 A. Szorc, Stefan Sadorski (1581–1640). Fundator Świętej Lipki, Olsztyn 1996.
57 A. Szorc, Diaspora diecezji warmińskiej za biskupa Andrzeja Chryzostoma Załuskiego (1698–1711), 

Studia Warmińskie, 1966, t. 3, ss. 46–77.
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wcześnie i można powiedzieć, że u progu swojej działalności naukowej, bo w 1973 
roku wydał niedużych rozmiarów książkę – Mikołaj Kopernik kanonik warmiński58. 
Wówczas okazją był jubileusz 500-lecia urodzin M. Kopernika. Praca o charakterze 
popularnym, ale oparta na szerokiej bazie źródłowej, zyskała uznanie czytelników, 
tak iż nakład 30 tys. egzemplarzy po latach się wyczerpał. Do osoby Mikołaja Ko-
pernika ks. Szorc powracał przy różnych okazjach59, głównie wygłaszając prelekcje. 
W 1994 roku powrócił jeszcze raz do sprawy kanonii warmińskiej M. Kopernika60. 
Po wielu latach, przy okazji poszukiwań grobu Mikołaja Kopernika w katedrze 
fromborskiej oraz z racji obchodów 750. rocznicy powołania warmińskiej kapituły 
katedralnej ks. prof. Szorc powrócił do swojej dawnej publikacji – Mikołaj Kopernik 
kanonik warmiński – przejrzał ją, w niektórych miejscach uzupełnił i tekst rozsze-
rzył, tak iż w kwietniu 2010 roku tekst drugiego wydania był gotowy do druku. 
Niestety, wówczas publikacja nie ukazała się drukiem. Wydano ją w 2013 roku, już 
po śmierci ks. profesora, na kolejny jubileusz Mikołaja Kopernika61. 

Jako podsumowanie dorobku naukowego ks. prof. A. Szorca możemy potrak-
tować pracę zatytułowaną – Dzieje Warmii 1454–1660. Stan badań i postulaty ba-
dawcze62. Tak sformułowany temat sugeruje bardzo dobrą znajomość tychże dziejów, 
znajomość dotychczasowego dorobku historyków, ale też potrzebę kontynuowania 
badań na wielu polach. Autor podzielił pracę na osiem rozdziałów, w których omawia 
dotychczasowy stan badań dotyczący geografii historycznej Warmii, jej kolonizacji, 
relacji Warmii z Prusami Zakonnymi, Rzeczpospolitą i Prusami Książęcymi, stan 
badań dotyczący diecezji warmińskiej, a w jej ramach biskupów i zaprzysięganych 
przez nich artykułów wyborczych, kapituł – katedralnej i kolegiackiej, sieci parafial-
nej i duchowieństwa, synodów diecezjalnych, fundacji i stypendiów szkolnych oraz 
testamentów biskupów i duchowieństwa. Po omówieniu tak ujętej problematyki au-
tor zaproponował do opracowania 65 konkretnych tematów63.

Za pracę na dziejami Warmii ks. prof. Alojzy Szorc został kilkakrotnie uho-
norowany. W 2001 roku „w uznaniu zasług dla organizacji środowiska i badań 
naukowych na Warmii i Mazurach” otrzymał dyplom honorowego członka Towa-
rzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego. W 2003 roku został laureatem 

58 A. Szorc, Mikołaj Kopernik kanonik warmiński, Olsztyn 1973.
59 Zob. I. Makarczyk, Mikołaj Kopernik w badaniach księdza Profesora Alojzego Szorca (+2010), Komu-

nikaty Mazursko-Warmińskie, 2014, nr 4, ss. 553–567. Tam wykaz wygłoszonych prelekcji przez ks. Szorca odno-
szących się do osoby M. Kopernika.

60 A. Szorc, Kanonia warmińska Mikołaja Kopernika, Przegląd Regionalny, Toruń 1994, nr 10, ss. 13–18.
61 A. Szorc, Mikołaj Kopernik kanonik warmiński, wyd. 2, Olsztyn 2013. Praca ta była pierwszą w bogatym 

dorobku ks. prof. Szorca, zaś przygotowanie jej drugiego wydania zwieńczyło Jego pracę twórczą i ziemskie piel-
grzymowanie.

62 A. Szorc, Dzieje Warmii 1454–1660. Stan i postulaty badawcze, Olsztyn 1999. Pracę tę autor przygot-
ował w roku powstania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a jego strukturach Wydziału Teolog-
icznego.

63 Ibidem, s. 130–132.
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XIII–tej edycji Nagrody Regionalnej im. Michała Langowskiego „za wybitne osią-
gnięcia naukowe ujmujące przeszłość Warmii, w tym również edycje tekstów źró-
dłowych oraz szczególną umiejętność budzenia zainteresowania historią tej ziemi”. 
25 sierpnia 2006 roku  ks. prof. Szorc otrzymał wyróżnienie „Przyjaciel Warmii” 
przyznane przez Stowarzyszenie „Dom Warmiński”. W październiku 2010 roku 
został laureatem nagrody humanistycznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Było to 
ostatnie wyróżnienie. Dwa miesiące później, a dokładnie 27 grudnia 2010 r., ks. 
prof. Alojzy Szorc już nie żył. Odszedł niespodziewanie, w pełni sił twórczych i pla-
nów badawczych.

Podsumowanie
W dorobku naukowym i popularno-naukowym ks. prof. Alojzego Szorca do-

tyczącym dziejów Warmii odnotowujemy kilkanaście książek, liczne artykuły oraz 
wydawnictwa źródłowe. Wszystkie opracowania ks. profesor opierał na gruntow-
nej kwerendzie archiwalnej. Nie był mistrzem małych form, ale obszernych i rzetel-
nych prac twórczych. Wiele artykułów liczy po 30, 50, a nawet 70 stron. Są to cenne 
monograficzne opracowania konkretnej problematyki. Wszystkie opracowania ks. 
prof. Szorca posiadają liczne przypisy, a te często są opatrzone tekstem źródłowym. 
Do części swoich opracowań załączał też dodatek źródłowy w postaci kilku lub 
kilkunastu dokumentów ważnych dla danego tematu. Z każdej publikacji ks. pro-
fesora historycy mogą czerpać informacje do własnych badań. Wykład myśli jest 
prosty i logiczny, a jednocześnie ujęty w sposób charakterystyczny dla osobowości 
autora i ze względu na swoją oryginalność wręcz trudny do naśladowania.

Edycja źródeł warmińskich była drugim działem osiągnięć naukowych ks. 
prof. Szorca. Pomijając fakt, że osobiście lubił tę pracę, to uważał, że należy wyda-
wać materiały źródłowe dla młodych pokoleń historyków, może już nie tak dobrze 
obeznanych z językiem łacińskim. Dlatego teksty źródłowe w edycji ks. prof. Szorca 
są opatrzone dość obszernymi streszczeniami w języku polskim.

Pozostawiony przez ks. prof. Alojzego Szorca dorobek naukowy na trwale 
wpisuje się do kanonu podstawowych prac dotyczących dziejów nowożytnej War-
mii.

Irena Makarczyk, Beitrag des Theologen Prof. Alojzy Szorc zur Ermland–Historiografie der Neuzeit
 
Zusammenfassung
 
Zu dem wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Werk des Theologen und Priesters Prof. Alojzy 

Szorc über die Geschichte Ermlands gehören ein Dutzend von Büchern, zahlreiche Artikel sowie Quellenveröf-



408 Irena Makarczyk

fentlichungen. Alle seine Abhandlungen gründete er auf genaue Archivrecherche. Er war kein Meister von kleinen 
Abhandlungenen sondern von schuf umfassende, von seiner Kreativität zeugende Werke. Viele Artikel bestehen 
aus 30, 50 und selbst 70 Seiten. Es handelt sich zumeist um wertvolle Monographien, die sich einer konkreten 
Problematik widmen. Alle Monographien von Prof. Szorc sind mit zahlreichen Anmerkungen, oft mit einem be-
gründeten Quellentext versehen. Ein Teil der Monographien verfügt über Quellenbeilagen in Form von mehreren, 
mitunter einem Dutzend für das behandelte Thema grundlegenden Anlagen. Von jeder seiner Publikationen kön-
nen Historiker eine Fülle an Wissen für eigene Forschungen schöpfen. Der logische Aufbau seiner Darstellungen 
ist klar und einfach, und – zugleich typisch für die Persönlichkeit des Autors – im Hinblick auf seinen eigenen Stil 
schwer nachzuahmen.

Die Herausgabe von Ermland–Quellen war der nächste wissenschaftliche Erfolg von Prof. Szorc. Abge-
sehen davon, dass der Priester diese Arbeit liebte, war er der Meinung, dass man die Quelltexte für eine junge 
Generation von Historikern, die zum Teil mit Latein  weniger gut vertraut sind, herausgeben sollte. Aus diesem 
Grund sind die Quelltexte von Prof. Szorc mit einer Vielzahl polnischer Kurzfassungen versehen.

Das hinterlassene wissenschaftliche Werk des Theologen und Priesters Prof. Alojzy Szorc wird dauerhaft 
zum Katalog grundlegender Werke über die Geschichte Ermlands gehören.

Übersetz von Tomasz Wyżlic

Irena Makarczyk, The Contribution of Prof. Alojzy Szorc to Warmian Historiography of the Modern 
Period
 
Summary
 
The scientific and popular science achievements of Prof. Alojzy Szorc regarding the history of Warmia are 

represented by a dozen or so books, numerous articles and source publications. All the studies of the professor 
were based on thorough archival research. He was not a master of small forms, but of extensive and reliable crea-
tive work. Many articles have 30, 50 or even 70 pages. These are valuable monographic studies relating to specific 
issues. All the studies of Prof. Szorc have numerous footnotes, and these are often accompanied by the source text. 
He also attached a source supplement in the form of several documents relating to a given topic to some of his 
studies. From each publication, historians were able to obtain information relevant for their own research. The 
structure of Szorc’s thoughts is simple and logical, and at the same time captured the characteristics of the author’s 
personality, Due to its originality, it is difficult to imitate. 

The edition of Warmian sources was the second of Prof. Szorc’s scientific achievements. Apart from the 
fact that he was personally invested in this work, he believed that source materials should be published for younger 
generations of historians, perhaps not so well acquainted with Latin. That is why the source texts in the edition of 
Prof. Szorc have fairly extensive summaries in Polish. 

Prof. Alojzy Szorc’s scientific achievements are permanently inscribed in the canon of essential works on 
the history of modern Warmia.

Translated by Aleksander Pluskowski 

dr hab. Irena Makarczyk
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
irena.makarczyk@uwm.edu.pl
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PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA CZESŁAWA 
BROWIŃSKIEGO Z 5 CZERWCA 1950 R. 
PODSUMOWUJĄCE DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 
MIEJSKIEGO W OLSZTYNIE 

Słowa kluczowe: Zarząd Miejski w Olsztynie, finanse miasta, odbudowa, zmiany 
w układzie przestrzenno-komunikacyjnym, reforma administracyjna, 
plan sześcioletni

Schlüsselwörter:  Gemeindeverwaltung in Olsztyn, Stadt Finanzen, Wiederaufbau, changes 
in the spatial and communication system, Verwaltungsreform, plan 
s Sechsjahresplan

Keywords:  Municipial Board in Olsztyn, city finances, reconstruction, 
Veränderungen im Raum– und Kommunikationssystem, administrative 
reform, six–year plan 

Czesław Browiński był ostatnim, przed reformą administracji z wiosny 1950 
roku, prezydentem Olsztyna. Urodził się w 1911 roku we Lwowie, gdzie w 1933 
roku ukończył Uniwersytet im. Jana Kazimierza z tytułem magistra praw. Do wy-
buchu wojny pracował we Lwowie i w Warszawie. Tam też przeżył Powstanie. Wio-
sną 1945 roku podjął pracę w administracji na rożnych stanowiskach w Warszawie, 
w Krakowie i w Poznaniu. W połowie lipca tr. trafił na Warmię i Mazury – najpierw 
do Biskupca, a wiosną 1946 roku otrzymał nominację na stanowisko wicestarosty 
giżyckiego. Następnie, taką samą funkcję sprawował w powiecie morąskim. W tym 
okresie sympatyzował z ruchem ludowym, współorganizował Zarząd Powiatowy 
Stronnictwa Ludowego w Biskupcu, natomiast w Giżycku był przewodniczącym 
Powiatowego Obywatelskiego Komitetu Przedwyborczego Stronnictw Demokra-
tycznych. W Morągu znalazł się w składzie egzekutywy Komitetu Powiatowego 
PPR.

Od lipca 1948 roku Czesław Browiński mieszkał w Olsztynie. Został naczel-
nikiem Wydziału Samorządowego w Urzędzie Wojewódzkim. W czasie posiedze-
nia Miejskiej Rady Narodowej, zwołanego 30 marca 1949 roku, został powołany na 
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stanowisko prezydenta miasta. W tym czasie był też członkiem egzekutywy Komi-
tetu Miejskiego PZPR w Olsztynie i zastępcą członka w strukturach wojewódzkich 
partii.

Czesław Browiński funkcję prezydenta Olsztyna sprawował nieco ponad rok, 
do 5 czerwca 1950 roku. Potem, do 1975 roku miasto było rządzone kolegialnie, 
przez przewodniczącego i członków Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, przy 
coraz wyraźniejszym wpływie na decyzje włodarzy miasta ze strony struktur par-
tyjnych. Następcą Browińskiego, jako przewodniczący Prezydium MRN, wybrany 
został tego samego dnia, tj. 5 czerwca 1950 roku Franciszek Kurzynoga.

Po ustąpieniu ze stanowiska prezydenta, Czesław Browiński w latach 1950–
1972 był kierownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pre-
zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie. Prócz pracy zawodowej znany 
był z szeregu publikacji z zakresu gospodarki i historii, głównie o charakterze po-
pularno-naukowym, w tym pierwszej monografii powojennego Olsztyna1. Zmarł 
w 1972 roku w Olsztynie.

Prezentowany dokument jest tekstem przemówienia, które Czesław Browiń-
ski wygłosił 5 czerwca 1950 roku podczas sesji MRN w Olsztynie2. Na wstępie za-
strzegł, że omówi tylko okres od wiosny 1949 roku, gdy został prezydentem miasta. 
Nie jest to jednak tylko relacja z jego – w istocie krótkiej – prezydentury. Można 
uznać to przemówienie za podsumowanie „samorządowego” etapu w powojennej 
historii Olsztyna i zamknięcie pięcioletniej działalności Zarządu Miejskiego, które-
go istnienie właśnie dobiegło końca. Ocena pracy prezydenta i Zarządu Miejskiego 
przez Miejską Radę Narodową oraz udzielenie absolutorium, nie miało już w tam-
tej sytuacji większego znaczenia. Zwrócić jednak należy uwagę, że przy omawianiu 
zamierzeń, których nie udało się zrealizować, w wystąpieniu kilkakrotnie pojawia-
ją się elementy samokrytyki. Wina – zdaniem Browińskiego – leżała po stronie 
kierowanego przez niego Zarządu Miejskiego i nie były to jak podkreślił – często 
w takich przypadkach przywoływane – „trudności obiektywne”.

Materiał zawiera szereg interesujących informacji na temat Olsztyna z prze-
łomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku, miasta prowincjonalnego, 
„usypiającego z wczesną godziną wieczorną”, ale – jak przekonywał Browiński, 
mającego potencjał na wielkomiejskość, zwłaszcza wobec realizacji zapowiadanych 
w przemówieniu inwestycji. W referacie prezydenta pojawia się optymizm, mają-
cy wymazać z pamięci dotychczasowy, smutny i momentami przygnębiający ob-

1 Cz. Browiński, Olsztyn 1945–1970, Olsztyn 1974.
2 Materiał ten może stanowić uzupełnienie wydanej przed laty obszernej relacji wojewody olsztyńskiego, 

por.: J. Piotrowski, Sprawozdanie wojewody olsztyńskiego Wiktora Jaśkiewicza, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 
(dalej: KMW), 1998, nr 1, ss. 131–154; oraz źródła opracowanego przez Roberta Syrwida – Opis miasta Olsztyna 
z 3 grudnia 1947 roku. Źródło do badań ekonomiczno-społecznych warunków funkcjonowania ośrodków miejskich 
na Warmii i Mazurach po zakończeniu II wojny światowej, KMW, 2019, nr 1, ss. 115–147.
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raz miasta, które ostatecznie „traci resztki wieloletniego piętna niewoli”. Wiele jest 
sformułowań  określających Olsztyn, jako „miasto młode, prężne i dynamiczne”, 
mające „w perspektywie optymistyczne horoskopy, co do dalszego rozwoju”, „naby-
wające charakter współczesnego, nowego miasta polskiego”. Podłożem optymizmu 
jest zapowiedź reformy administracyjnej, propagandowo utożsamianej z nowym 
i lepszym sposobem funkcjonowania Państwa. Przesadny wydaje się entuzjazm 
Browińskiego, mówiącego o „odrodzeniu” miasta, zwłaszcza w nawiązaniu do wy-
górowanych zamierzeń, jakie planowano zrealizować w planie 6-letnim. Ze słów 
prezydenta można było wywnioskować, że dotychczasowym „samorządowym” 
władzom miasta coraz trudniej było funkcjonować w scentralizowanej i odgórnie 
zarządzanej gospodarce, zwłaszcza wobec braku możliwości pozyskiwania znaczą-
cych dochodów (zwrócić tu należy uwagę na mało przejrzyste rozważania o finan-
sach Olsztyna).

Od początku lat pięćdziesiątych Olsztyn miał zmienić swoje oblicze. Prezy-
dentura Browińskiego zbiegła się w czasie z zainicjowaniem prac przy odbudowie 
i związanych z tym próbach zmiany założeń urbanistyczno-architektonicznych, co 
też znalazło odzwierciedlenie w prezentowanym przemówieniu. Przestronne uli-
ce, szerokie chodniki, zieleń, nowoczesne budynki, wszechstronna infrastruktura 
miejska i wyznaczenie nowej osi komunikacyjnej, wzdłuż najważniejszych olsztyń-
skich urzędów, miało być odrzuceniem przedwojennego układu przestrzennego 
miasta, uważanego za przestarzały, niemodny i niefunkcjonalny. Choć nikt nie 
miał wątpliwości, że czas zacząć działania zmierzające do odświeżenia wizerunku, 
to jednak niektóre przedsięwzięcia na zawsze zniweczyły dawny, historyczny obraz 
miasta, zwłaszcza jego najstarszej części.

Okres sprawowania urzędu przez Czesława Browińskiego to też czas kluczo-
wych decyzji dotyczących umiejscowienia i kształtu architektonicznego Pomnika 
Wdzięczności dla Armii Radzieckiej oraz – ostatecznie nieudane zabiegi o utrzy-
manie w Olsztynie wyższej uczelni typu administracyjno-prawnego, o czym jednak 
w tym przemówieniu prezydent nie wspomniał.

Prezentowany maszynopis przechowywany jest w Zbiorach Specjalnych In-
stytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie (sygn. R-126). Po-
siada adnotację: „Zbiory Czesława Browińskiego”. W tekście pozostawiono zgodne 
z  oryginałem wyróżnienia wielkich liter, np. „Wysoką Radę” w odniesieniu do 
Miejskiej Rady Narodowej, jako organu nadzorującego Zarząd Miejski.
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***
Sprawozdanie Prezydenta miasta Olsztyna złożone Miejskiej Radzie Na-

rodowej na jej ostatnim3 plenarnym posiedzeniu w dniu 5 czerwca 1950 r.

Wysoka Rado!
Sprawozdanie moje zamyka pięć lat i dwa miesiące działalności Zarządu 

Miejskiego, bowiem po wyzwoleniu miasta spod 173-letniej niewoli, biura Z[arzą-
du] M[iejskiego] w Olsztynie rozpoczęły swą działalność w dniu 5 kwietnia 1945 r. 
– pod kierownictwem komisarycznego burmistrza mianowanego już 25 marca 
1945 r4.

Działalność, prace i osiągnięcia Zarządu Miasta od początku jego istnienia 
przedstawiłem Wysokiej Radzie w dniu 22 lipca ub. roku. Sprawozdanie z bieżą-
cej kadencji mojej za rok 1949 miałem zaszczyt złożyć Wysokiej Radzie w dniu 
23 stycznia 1950. Nie będę zatem powtarzał się – jedynie, nie wnikając w szcze-
góły zreasumuję pracę obecnego Zarządu – od daty mego wyboru, tj. od 30 mar-
ca 1949 r. – uzupełniając poprzednie me sprawozdanie omówieniem działalności 
w bież.[cym] roku, po dzień dzisiejszy – ostatni dzień istnienia Zarządu Miejskiego.

Rozpatrując działalność Z[arządu] M[iejskiego] w pierwszych latach jego 
istnienia – do oceny jego pracy nie można było przykładać tej miary, którą ocenia-
ło się samorządy miejskie ziem dawnych, posiadające swą tradycję, swoje archiwa 
i częściowo dawny, kwalifikowany aparat. Zarząd Miejski w Olsztynie rozpoczął 
swą pracę od nowa, organizował się, szkolił personel, tworzył swoiste formy pracy. 
Okres ten zamknął się z końcem trzylatki5, tj. w grudniu 1949 r. Od tej daty dzia-
łalność Z[arządu] M[iejskiego] okrzepła i można stwierdzić, że z tą datą samorząd 
miejski w Olsztynie dojrzał do momentu, gdy pełnię władzy i gospodarki miejskiej 
obejmuje Rada Narodowa, jako organ jednolitej władzy administracji terenowej6.

Miasto Olsztyn – mimo siedmiowiekowej tradycji – dzięki powrotowi do pol-
skiej Macierzy, dzięki awansowi do rangi miasta wojewódzkiego, a zwłaszcza dzię-
ki włączeniu się w plan socjalistycznej przebudowy Polski Ludowej, jest miastem 
młodym, prężnym i dynamicznym. Tę prężność i dynamiczność miasta stwierdzić 

3 Skreślono słowo „ostatnie”.
4 Bronisław Latosiński (1898–1978), przedwojenny urzędnik, ukończył Wyższą Szkołę Handlową 

w Warszawie. W marcu 1945 r., wraz z jedną z grup operacyjnych przybył do Olsztyna. Od 20 kwietnia do 26 listo-
pada 1945 r. sprawował funkcję pierwszego powojennego prezydenta miasta. Członek Komitetu Wojewódzkiego 
PPR w Olsztynie. Aresztowany pod zarzutem nadużyć gospodarczych. Śledztwo umorzono, a Latosiński wyjechał 
do Warszawy. Po 1946 r. pracował w administracji.

5 Chodzi o Plan Odbudowy Gospodarczej, realizowany w latach 1947–1949, zwany też „planem trzylet-
nim” (Dz.U., 1947, nr 53, poz. 285). Przygotowany przez Centralny Urząd Planowania, w efekcie, mimo pewnych 
niedoskonałości, przyniósł skuteczne podniesienie gospodarki narodowej ze zniszczeń wojennych.

6 Zarząd Miejski istniał jeszcze do końca maja 1950 r. Szerzej na ten temat zob.: R. Tomkiewicz, Ułomna 
samorządność Polski Ludowej. Warmia i Mazury 1945–1990, Olsztyn 2016, s. 195 i n.
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można zwłaszcza w roku bieżącym. Po trzech latach pewnej stabilizacji liczby lud-
ności, która z 11 tysięcy w pierwszych miesiącach stycznia 1945 r. podskoczyła do 
cyfry 45 tysięcy w 1946 i w tej wysokości utrzymywała się niemal do końca 1949 r. 
W roku bieżącym obserwujemy stały, postępujący wzrost, który w październiku br. 
przekroczy cyfrę 500007. Ten stosunkowo gwałtowny skok o 1/9 dotychczasowego 
stanu świadczy o tym, że Olsztyn zwycięsko realizuje pierwszy etap planu 6-letnie-
go8 – na tym odcinku swego rozwoju – zamykający się w ostatnim etapie [planu 
sześcioletniego] przewidywaną cyfrą 85 tysięcy mieszkańców9.

Od dawna już miasto oddziaływaniem swym przekracza zakreślone mu 
w 1945 roku granice administracyjne, wciągając w orbitę swych interesów Dojt-
ki, Likuzy, Kęsliny – a nawet Gietkowo i Dywity. Należy sądzić, że nieodzowne 
włączenie tych miejscowości, które nastąpi niebawem10, w wyniku realizacji zadań 
postawionych na najbliższy okres przed nową jednolitą władzą terenową, wpłynie 
w dalszym ciągu pobudzająco na rozwój miasta i postawi nowe zadania przed jego 
gospodarką, zadania zresztą już przewidziane w programie rozbudowy.

Utrzymujący się nieprzerwanie od trzech lat stosunek liczby zgonów do uro-
dzin11 w proporcji 1 do 3 pozwala snuć bardzo optymistyczne horoskopy, co do 
dalszego rozwoju i młodzieńczej prężności12 miasta.

Administracyjny charakter miasta zezwala mu na równomierny rozwój, bez 
specjalnego wyodrębniania się dzielnic. Ta korzystna z punktu widzenia założeń 
urbanistycznych cecha, nadaje miastu typ miasta urzędniczego, żyjącego ustalo-
nym rytmem, wyznaczonym przez godziny pracy władz i instytucji społecznych. 
Miasto ożywia się co dzień rano i popołudniu, by usnąć z wczesną godziną wie-
czorną. Charakterystyczną cechą – świadczącą o jego przeludnieniu jest – potok 
ludzi wypływający co dzień rano z pociągów – dojeżdżających do pracy i szkół 
w liczbie około 8000.

7 Na koniec 1945 r. w Olsztynie zameldowanych było ok. 22960 mieszkańców, w grudniu 1946 – 43623, 
w grudniu 1947 r. – 44075, w 1948 r. – 44589, w 1949 r. – ok. 43300 osób. 

8 Plan sześcioletni realizowany był w latach 1950–1955 (D.U. 1950, nr 37, poz. 344), choć nie został 
w pełni dokonany. Przyjęcie za główny cel forsownej industrializacji kraju, spowodowało znaczące pogorszenie 
warunków życia obywateli kosztem rozwoju przemysłu.

9 W połowie lat pięćdziesiątych, a zatem w schyłkowym okresie realizacji planu sześcioletniego, liczba 
mieszkańców Olsztyna wynosiła ok. 55 tys. osób. Zapowiadany przez Browińskiego wzrost liczby mieszkańców do 
85 tys., nastąpił dopiero w 1968 r.

10 Dojtki (czyli Dajtki) administracyjnie do Olsztyna zostały przyłączone w 1966 r., Likuzy (poprawnie: 
Likusy) – do Olsztyna zostały po części przyłączone w 1967 i w 1987 r. Także w 1987 r. część podolsztyńskiej wsi 
Gutkowo (w dokumencie: Gietkowo) została włączona do Olsztyna, jako jego osiedle. Wspomniane przez prezy-
denta dwie wsie: Kęsliny (czyli Kieźliny) i Dywity, jak dotąd stanowią osobne jednostki administracyjne, zob. też: 
J. Sikorski, Rozwój przestrzenny miasta, w: Olsztyn 1353–2003, red. S. Achremczyk, W. Ogrodziński, Olsztyn 2003, 
ss. 591–593.

11 Szerzej na ten temat zob.: S. Żyromski, Rozwój ludności Olsztyna w latach 1945–1961, Olsztyn 1964, 
s.14 i n.; idem, Procesy ludnościowe na Warmii i Mazurach w latach 1945–1949, KMW, 1985, nr 3–4, ss. 369–370.

12 Słowo „prężności” zostało ręcznie wpisane w miejsce skreślonego słowa „piękności”.
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Ludność miasta, o dość znacznej przewadze kobiet, 1300 więcej niż mężczyzn13, 
złożona z elementu napływowego z różnych stron i okolic kraju, z 3000 jądrem lud-
ności miejscowej, stopiła się już w jeden typ, typ Polaka olsztyniaka, patrioty swego 
miasta, wykazującego swoje przywiązanie i troskę o jego oblicze i rozwój. Rozbicie na 
osiedleńców, repatriantów, autochtonów – tradycyjnych Warmiaków i Mazurów14, 
należy do przeszłości – jak i do przeszłości należy osławiony typ pioniera. Dziś mo-
żemy mówić z całą swobodą o jednolitym obywatelu olsztyńskim15. Wraz z dawnym 
rozbiciem zginęło w mieście zagadnienie tzw. ludności autochtonicznej. Polacy miej-
scowi16 – wraz z innymi obywatelami – pracują na różnych szczeblach na równi z in-
nymi17. Nieliczne jednostki – starcy i kobiety z dziećmi otoczone są opieką miasta.

Wraz z postępującą odbudową zmienia się wygląd zewnętrzny miasta – dzię-
ki systematycznie realizowanym nowym założeniom urbanistycznym, przebudową 
i budową nowych gmachów, Olsztyn z każdym miesiącem, a nawet dniem traci 
resztki wieloletniego piętna niewoli i nabywa charakteru współczesnego, nowego 
miasta polskiego18. 

Zatrzymałem się chwilę nad opisem charakteru miasta, by na tym tle przed-
stawić pracę, wyniki i niedociągnięcia ostatniego okresu działalności Zarządu 
Miasta, jako jego gospodarza, odpowiadającego za stan, majątek i rozwój miasta. 
Zarząd administracyjny miastem należał do Prezydenta, jako Starosty Grodzkiego, 
gospodarka i administracja poruczona – do Kolegium Zarządu Miejskiego, jako 
organu gminy miasta Olsztyna – obu działających w myśl wskazań, wytycznych 
i pod kontrolą Miejskiej Rady Narodowej19. Podstawowe wytyczne zawarte były 

13 Wg spisu ludności przeprowadzonego w grudniu 1950 r., w Olsztynie zameldowanych było 43898 
osób, w tym 21090 mężczyzn i 22808 kobiet, S. Żyromski, Rozwój ludności Olsztyna, s. 17.

14 W oryginale małą literą.
15 Browiński zbagatelizował nadal realne w tym czasie zróżnicowanie mieszkańców Olsztyna (i Warmii 

i Mazur). Nie wspomniał o sytuacji autochtonów, o przesiedleńcach z dawnych Kresów i osadnikach z terenów 
Polski centralnej oraz o ludności ukraińskiej przeniesionej tu w ramach Akcji „Wisła”. Posunął się za daleko mó-
wiąc o ujednoliconym, polskim społeczeństwie w wielokulturowych realiach Warmii i Mazur, co jednak wpisywa-
ło się w ówczesny, propagandowy trend.

16 Na koniec 1948 r. w Olsztynie mieszkało 3274 osób uznanych za autochtonów, por. S. Żyromski, Proce-
sy migracyjne w województwie olsztyńskim w latach 1945–1949, Olsztyn 1971, s. 106.

17 W 1950 r. za wcześnie było mówić o dokonanym już „równouprawnieniu zawodowym” ludności miej-
scowego pochodzenia. Najczęściej zajmowali oni niższe stanowiska, na co – prócz uprzedzeń wobec tej grupy ze 
strony władz administracyjnych i osadników – wpływ miały też określone predyspozycje zawodowe autochtonów.

18 W pierwszych latach powojennych zmiany w wizerunku miasta ograniczały się do uprzątnięcia gro-
żących zawaleniem ruin, oczyszczenia jezdni i chodników. Do 1950 r. odbudowano w mieście tylko 140 obiektów 
mieszkalnych i 20 użyteczności publicznej. Przełom nastąpił dopiero wiosną 1949 r., zob: R. Tomkiewicz, Uchwała 
MRN w Olsztynie nr 29/49 z dnia 9 marca 1949 r. o powołaniu Komitetu Odbudowy i Podniesienia Gospodarczego 
Miasta Olsztyna, w: Olsztyn w dokumentach. Wybór źródeł do historii miasta 1353–1949, red. D. Bogdan, Olsztyn 
2015, ss. 169–177.

19 Czesław Browiński nie wspomniał, że Miejska Rada Narodowa w Olsztynie została powołana dopiero 
20 stycznia 1946 r., natomiast Zarząd Miejski, z prezydentem Olsztyna na czele, funkcjonował już od wiosny 
1945 r., choć z mocno ograniczonym zakresem działań. Poza tym nie uściślił, że gdy nie istniała MRN, nadzór nad 
pracą „samorządowego” Zarządu Miejskiego sprawował Pełnomocnik Rządu RP na Okręg Mazurski.
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w programach gospodarczych i planach finansowych – układanych przez Zarząd 
Miejski, a korygowanych i zatwierdzanych przez MRN.

Budżet za rok 1949 Zarząd Miejski wykonał w 103% po stronie rozchodo-
wej20, [a] po stronie dochodów w 113% – osiągając nadwyżkę budżetową w kwocie 
– 33 514 347 zł. Nadwyżkę – w większości opartą w lokacie majątku i remanentów 
materiałowych przedsiębiorstw miejskich21, w oparciu o jednolity plan kont, wy-
nikłą wskutek wprowadzonego w 1949 r. nowego systemu księgowania, a więc bez 
nadmiaru gotówkowego. W wyniku realizacji planu finansowego za r[ok] 1949, 
przyjąć więc należy zupełne osiągnięcie równowagi finansowej w 1949 r. 

Szczegółowe omówienie efektów wykonania budżetu za r. 1949 przedstawiłem 
Wysokiej Radzie w sprawozdaniu styczniowym22. Charakterystycznymi momenta-
mi w wykonaniu budżetu było osiągnięcie nadwyżki w realizacji preliminowanych 
dochodów z wpływów własnych, a szczególności  z podatków komunalnych. Po 
stronie rozchodowej poważne przekroczenie w wydatkach na budowę i utrzyma-
nie dróg i ulic – wynikłe skutkiem kontynuowania prac betoniarni miejskiej, po 
wykonaniu planu rożnego i robót drogowych, dzięki sprzyjającym warunkom at-
mosferycznym ubiegłej zimy. Ocenę krytyczną działalności finansowej Zarządu 
Miejskiego w 1949 r. przedstawi sprawozdanie Komisji Kontroli Społecznej23.

Preliminarz budżetowy na r.[ok] 1950 za 5 miesięcy, wykonany został w 32,5% 
po stronie dochodów i w 28 % po stronie rozchodowej. Według poszczególnych dzia-
łów procent wykonania po stronie wydatków przedstawia się następująco [w %]:

Dział 0 – ogólny     34,8
Dział 1 – majątek i przedsiębiorstwa  24,7
Dział 2 – urządzenie osiedli   35,3
Dział 3 – drogi, ulice i place   18,5
Dział 4 – oświata     19,5
Dział 5 – kultura i oświata     9,5
Dział 6 – zdrowie     34,9
Dział 7 – opieka społeczna    21,5
Dział 8 – popieranie wytwórczości   24,0
Dział 9 – różne     0, 28

Powyższy stan wykonania, biorąc pod uwagę, że okres robót budowlanych 
zaczął się dopiero przed dwoma miesiącami, a remonty szkół prowadzone będą 

20  Adnotacja: „po stronie rozchodowej” dopisana ręcznie.
21 Do samorządowych przedsiębiorstw miejskich zaliczano m.in. Gazownię, Zakład Wodociągów i Kana-

lizacji, Rzeźnię, Miejski Zakład Komunikacyjny.
22 Nie publikuje się.
23 Nie publikuje się.
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dopiero w okresie ferii, należy uznać za zadowalający, zwłaszcza wobec osiągnię-
cia odpowiedniej wysokości dochodów. Charakterystyczne momenty wykonania 
budżetu roku bieżącego przedstawię przy omawianiu poszczególnych dziedzin go-
spodarki miejskiej.

Preliminarz budżetowy roku bieżącego wymaga znacznej korektury budżetu, 
w rezultacie nowych zadań i prac podjętych przez Zarząd Miejski i zmian zaszłych 
w wyniku przebudowy planu inwestycyjnego w ramach ogólnokrajowych. Finanse 
b[yłej] Gminy m.[iasta] Olsztyna Zarząd Miejski pozostawia bez żadnych poważ-
nych zobowiązań, prócz operacji kredytowych, bez naruszania podstawowej sumy 
dotacji z Sam.[rządowego] Funduszu Wyrównawczego, wykorzystywanego jedynie 
w ramach 5 miesięcznej zaliczki, przyznawanej i wypłacanej w wysokości 11 mi-
lionów zł miesięcznie. Rata czerwcowa pozostaje do dyspozycji nowego Prezydium 
MRN. W ciągu całego okresu swego urzędowania, za wyjątkiem jednego miesią-
ca, tj. kwietnia 1949 r., Zarząd Miejski nie uciekał się do zaciągania pożyczek lub 
innych kredytów, krótko – czy długoterminowych, poza limitowanymi środkami 
inwestycyjnymi.

Zanim przejdę do omówienia i oceny działalności Zarządu Miejskiego w roku 
bieżącym – przypomnę osiągnięcia roku ubiegłego, roku zamykającego 3-letni plan 
odbudowy.

W roku 1949 Zarząd Miejski:
1) przeprowadził elektryfikację baraków przy ul. Lubelskiej i domów przy ul. 

Sielskiej. Przeprowadzając magistralę elektryczna do ulicy Sielskiej przez 
Dojtki [Dajtki] – umożliwił zelektryfikowanie ich, dotychczas nawet za cza-
sów niemieckich niezelektryfikowanej części. W chwili obecnej tylko dwa 
domy w mieście na ogólną ich liczbę 2123, nie posiadają światła elektrycz-
nego. Zelektryfikowanie ich jest zbyt kosztowne w stosunku do ich wartości;

2) wyremontował i przerobił teatr miejski – w dniu 1. 8. ub. r. przekazany pań-
stwu24.

3) przeprowadził częściowy remont kąpieliska;
4) odbudował i oddał do użytku miejskie domy mieszkalne przy ul. Grunwaldz-

kiej 21, Kościuszki 66, Moniuszki 17/19, Moniuszki 1, 2 i 3. Rozpoczął odbu-
dowę domów przy ul. Warszawskiej 66, [ul.] Tczewskiej 1, 3, 5 i [ul.] Reymonta 
róg [ul.] Waryńskiego, które obecnie przejął do wykończenia ZOR25.

24 O sytuacji prawno-finansowej olsztyńskiego Teatru zob.: R. Tomczyk, Teatr olsztyński w latach 1945–
1948, KMW, 1975, nr 3, s. 296 i n.

25 Zakład Osiedli Robotniczych, przedsiębiorstwo powołane dekretem sejmowym w czerwcu 1948 r. Po-
czątkowo w Olsztynie działał tylko Inspektorat ZOR w Gdańsku; od stycznia 1952 r. przekształcony w Dyrekcję 
Budowy Osiedli Robotniczych w Olsztynie. Na przełomie lat 40. i 50. siedziba ZOR mieściła się najpierw przy 
ul. Morskiej 1, potem przy al. Przyjaciół 15. W rejonie tych ulic prowadzono pierwsze prace remontowe domów 
mieszkalnych.
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5) dokończył odbudowy St[arego] Ratusza26;
6) rozpoczął budowę I ogródka jordanowskiego27;
7) doprowadził wodę do Kolonii Mazurskiej;
8) przeprowadził meliorację przy jez.[iorze] Krzywym;
9) ogrodził cmentarz wojskowy;
10) wybudował nowa ulicę – przedłużenie Mazurskiej28;
11) odbudował ulicę Wojskową i Zw.[iązku] Jaszczurczego29;
12) przeprowadził generalny remont ulic Mrongowiusza, Warmińskiej, Kaspro-

wicza;
13) przebudował pl. Roosevelta30, uporządkował place Nowotki31 i Armii Czer-

wonej32;
14) oddał do użytku I szalet publiczny33;
15) uruchomił linię autobusową34;
16) urządził reprezentacyjny Urząd Stanu Cywilnego35;
17) założył i uruchomił własne przedsiębiorstwo budowlane36 itd.

Wyliczanie wszystkich prac Zarządu Miejskiego trwałoby za długo – przyto-
czyłem najważniejsze. W dziedzinie organizacyjnej wprowadzono w 1949 r. systema-
tyczne szkolenie pracowników, oszczędności w gospodarce, zmniejszono znacznie 
personel i usprawniono działalność Zarządu Miejskiego, jako władzy kwaterunkowej.

26 Odbudowę Starego Ratusza zakończono 13 lutego 1950 r., szerzej zob.: J. Sikorski, Stary Ratusz w Olsz-
tynie na tle dziejów miasta, Olsztyn 1999, s. 76 i n., zob. też: Z. Czernik, Odbudowa rynku Starego Miasta w Olsz-
tynie po II wojnie światowej, Ochrona Zabytków, 2008, nr 56/4, ss.18–19.

27 Przy ul. 1 maja, por. przypis: nr 58.
28  Chodzi o odcinek łączący z ul. Kościuszki i ul. Kopernika.
29 Dzisiejsza ul. Szarych Szeregów.
30 Ostateczna modernizacja i przebudowa placu Roosevelta w ważny węzeł komunikacyjny Olsztyna, 

nastąpiła dopiero w 1978 r. przy okazji Centralnych Dożynek.
31 W pierwszych latach powojennych na dzisiejszym placu Konsulatu Polskiego (wówczas im. Marcelego 

Nowotki), zorganizowany był duży bazar. Następnie w tym miejscu urządzono skwer, a główne targowisko miej-
skie w 1947 r. zlokalizowano przy pl. Pułaskiego.

32 Taką nazwę do 1956 r. nosił dzisiejszy plac gen. Bema.
33 Prawdopodobnie chodzi o toaletę miejską usytuowaną przy placu Pułaskiego, nieopodal nowego tar-

gowiska.
34 Trasa pierwszej miejskiej linii autobusowej wiodła z Dajtek do Sanatorium przy ul. Jagiellońskiej. Tra-

sę obsługiwał autobus udostępniony przez Państwową Komunikację Samochodową. Linia była oznaczona nr 5 
(w tym czasie były też dwie linie tramwajowe – nr 1 i nr 2 oraz dwie linie trolejbusowe – nr 3 i nr 4, szerzej zob.: 
Historia komunikacji miejskiej w Olsztynie (1946–1996), red. R. Reich, Olsztyn 1996, s. 24. K. Zienkiewicz, M. 
Przytocka, Historia komunikacji miejskiej w Olsztynie 1907–2007, Olsztyn 20007, s. 21.

35 Urząd Stanu Cywilnego początkowo (od 1949 do 1952 r.) mieścił się w odbudowanym Starym Ratuszu. 
Także w latach późniejszych powrócono do tej lokalizacji, por.: J. Sikorski, Stary Ratusz w Olsztynie, s. 92 i n.

36 Chodzi o Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane, wyodrębnione z Wydziału Technicz-
nego Zarządu Miejskiego już w listopadzie 1949 r., a zatem rok przez wydaniem dekretu o przedsiębiorstwach 
państwowych z października 1950 r. Dyrekcja Przedsiębiorstwa mieściła się przy ul. Kościuszki 54. Szerzej zob.: 
Z. Pączkowski, Budownictwo ogólne i przemysłowe na Warmii i Mazurach w latach 1945–1985. Zarys działalności, 
Olsztyn 1989, ss. 21, 233 i n.
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Rok 1950 – pierwszy rok realizacji 6–letniego planu socjalistycznej przebu-
dowy Państwa przyniósł duży rozmach i rozwój miasta. W mieście czuje się wzmo-
żone tempo życia. Inaczej tętni ulica olsztyńska. Obok szeregu odbudowywanych 
budynków, wzrastają nowe gmachy Pagedu37, P[aństwowych]Z[akładów]Z[bożo-
wych]-etów38, Centrosanu39, Domu Zjednoczonej Partii40, rośnie Dom Młodzieżo-
wy41 itd. Powstają nowe dzielnice mieszkaniowe Centralnego Osiedla Robotniczego 
przy kol.[onii] Mazurskiej, osiedle przy ul. Kołobrzeskiej42, stopniowo realizują się 
nowe założenia urbanistyczne – oś dyspozycyjna miasta na linii Ratusz – Dom 
Zjednoczonej Partii z nowym placem Wyzwoleńczej Czerwonej Armii43, arteria 
komunikacyjna Dworzec – Kortowo, odrodzone Stare Miasto. W ramach tych akcji 
Zarząd Miejski w roku bieżącym uporządkował i urządził trasę ulic 1 Maja i Pie-
niężnego, do placu Roosevelta.

Radośnie przez ogół mieszkańców powitany, uchwalony przez Radę Mini-
strów projekt ustawy o utworzeniu w Olsztynie Wyższej Szkoły Rolniczej, stawia 
Olsztyn w rzędzie miast akademickich, z wyłącznie administracyjnego – miasto 
staje się poważnym centrum naukowym. Liczne rzesze studentów w jesieni nada-
dzą nowy ton życiu miasta44.

37 „Paged” – firma z przedwojennym rodowodem (powstała jako spółka „Polska Agencja Eksportu 
Drewna”), po wojnie przedsiębiorstwo państwowe (najpierw jako Polska Agencja Drzewna, potem Państwowa 
Agencja Drewna i Państwowa Centrala Drzewna), specjalizujące się w branży drzewnej i meblarskiej. Olsztyńska 
siedziba mieściła się początkowo przy ul. Warmińskiej 6, a od 1950 przy ul. 22 lipca 4 (dzisiejsza 11 listopada).

38 Chodzi o budynek przy dzisiejszej ul. Partyzantów 1/2, usytuowały u wylotu ul. J. Lanca.
39 Centrala Handlowa Farmaceutyczno-Sanitarna „Centrosan”, przedsiębiorstwo utworzone na mocy Za-

rządzenia Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Zdrowia z 31 lipca 1948 r. (zob.: Monitor Polski, 19048, nr 67, poz. 
517). Po szeregu przekształceniach, m.in. wyłączeniu specjalizacji „sanitarnej”, przedsiębiorstwo to znane było 
jako „Centrofarm” i potem „Cefarm”. Olsztyńska siedziba firmy, o której wspomniał prezydent w przemówieniu, 
miała się znaleźć w nowym budynku przy dzisiejszym placu gen. Bema (na parterze była apteka). Wcześniej sie-
dziba „Centrosanu” mieściła się w Kortowie (nr 17), a „Centrofarmu” przy ul. Zwycięstwa 22/28.

40 W tym czasie PZPR miała swoją siedzibę w Olsztynie w budynku przy ul. Szrajbera (dziś: UWM). 
Czesław Browiński mówił o budynku przy ul. Głowackiego, gdzie w 1952 r. siedzibę znalazła Szkoła Partyjna. Po 
październiku 1956 r. gmach ten stał się nową siedzibą, najpierw Komitetu Wojewódzkiego, a potem Komitetu 
Miejskiego PZPR; dziś mieści się tam Olsztyński Teatr Lalek.

41 Od lipca 1948 r. odbudowywano obiekt, znany w późniejszych latach jako Wojewódzki Dom Kultury. 
Początkowo faktycznie miał to być Dom Młodzieży, jednak decyzję zmieniono w lutym 1949 r., wraz z powoła-
niem nowego Komitetu Odbudowy Domu Młodzieży, na którego czele stanął wicewojewoda Bohdan Wilamow-
ski. Latem 1950 r. oficjalnie ogłoszono, że będzie to placówka o szerszym przeznaczeniu, „gdzie znajdzie pomiesz-
czenie szereg ognisk oraz zorganizowane będą wzorcowe świetlice, biblioteki i czytelnie”. Ostatecznie Wojewódzki 
Dom Kultury i Oświaty otwarto 1 października 1951 r. Natomiast znany w mieście Dom Młodzieży (zwany też 
Pałacem Młodzieży), mieszczący się w gmachu u zbiegu ul. E. Plater i M. Reja, siedzibę tę zyskał dopiero w 1967 r. 
U schyłku lat 40. szykowano tam Dom Kultury Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. Organizację tę rozwią-
zano jednak w kwietniu 1950 r., a zatem trudno dziś orzec, o której budowli wspomniał prezydent Browiński.

42 Prawdopodobnie mowa o czterech blokach mieszkalnych, przez wiele następnych lat stojących w od-
osobnieniu, poza miejską zabudową (dziś przy ul. Dworcowej).

43 Chodzi o plac wokół wznoszonego wówczas Pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej, ostatecznie 
odsłoniętego w lutym 1954 r.

44 Inauguracja pierwszego roku akademickiego WSR odbyła się 2 października 1950 r. (były trzy wy-
działy: Mleczarski, Rolny i Zootechniczny). Naukę podjęło wówczas ok. 1200 studentów. Ówczesna kadra to 22 
samodzielnych pracowników naukowych, 10 zastępców profesorów, 16 adiunktów i 72 asystentów.
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Te nowe, radosne fakty pobudzają życie gospodarcze, wymagają wielokrot-
nie zwiększonego wysiłku. Wzmożone socjalistyczne tempo budowy nowego życia 
objęło też Zarząd Miasta, który będąc dotąd gospodarzem terenu w każdej z prze-
mian, w każdym osiągnięciu brał udział i ma swój wkład.

Nowe, lepsze jutro – staje się już dniem dzisiejszym. Wzmożonemu tem-
pu życia odpowiadać muszą zmiany strukturalne. Usługi handlowe, zaopatrzenie 
ludności, przejmuje w coraz szerszej mierze handel uspołeczniony – państwowy 
i spółdzielczy45. Konkurencja Miejskiego Handlu Detalicznego46, który prowadzi 
już 11 sklepów, wypiera inicjatywę prywatną. Miejska Hala Targowa47 wczoraj jesz-
cze ostoja i ostatnie schronienie elementów spekulacyjnych, dorobkiewiczowskich, 
dziś w znacznej części uspołeczniona – w przyszłym miesiącu w całości zostanie 
przejęta przez MHD.

Uspołecznienie handlu gastronomicznego znalazło swoje ciekawe odbicie 
na gospodarce finansowej miasta. Gdy w roku 1949 osiągnięto tytułem podatku 
od spożycia od kilkudziesięciu prywatnych zakładów gastronomicznych kwotę ok. 
7  milionów złotych – na rok 1950 przewidywano z tego źródła wpływ w wyso-
kości 16 milionów, licząc na pełną rzetelność po uspołecznieniu. Rzeczywistość 
okazała, że wpływ za 5 miesięcy bieżącego roku z tego tytułu, wyniósł już 12 milio-
nów złotych, a zatem okazało się, jak prywatni restauratorzy okradali miasto i jakie 
straty miasto ponosiło. Liczba prywatnych przedsiębiorstw handlowych na dzień 
1 czerwca br. w porównaniu do roku 1948 spadła o 75%.

Rzemiosło w tym okresie wykazuje dużo mniejsze tendencje przyjęcia uspo-
łecznionej formy pracy, niemniej wykazuje stały postęp w tym kierunku. W stosun-
ku do roku 1949 ilość uspołecznionych zakładów rzemieślniczych wzrosła o 230%.

Nowe zakłady przemysłowe dotychczas w mieście nie powstały.
Uchwalona przez MRN dzielnica przemysłowa [trafniej: magazynowo-skła-

dowa] stopniowo wkracza w stadium realizacji. Przyznane na rok bieżący kredyty 
inwestycyjne umożliwią wykonanie jej pełnej dokumentacji technicznej, a faktycz-
na realizacja rozpocznie się w roku przyszłym. Będzie to zamierzenie kosztowne 
i duże, z uwagi na trudności specyficzne terenu, jednak konieczne przy tym położe-
niu miasta. Dzielnica przemysłowa w projektowanej formie będzie pierwszym i jak 
dotąd jedynym w Polsce tego rodzaju terenem miejskim.

45 Prezydent pominął sektor prywatny, od wiosny 1947 r. skutecznie eliminowany w ramach „bitwy 
o handel”, jako nie pasujący do planowej gospodarki socjalistycznego państwa.

46 Miejski Handel Detaliczny – przedsiębiorstwo utworzone w połowie 1950 r., którego celem była ko-
ordynacja działań uspołecznionych placówek handlowych, por.: Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego 
z 30 VI 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstw Miejskiego Handlu Detalicznego Artykułami Przemysło-
wymi i Spożywczymi (Monitor Polski, 1950, nr A-96, poz. 1209). W Olsztynie pierwsza siedziba biura MHD była 
przy ul. Ratuszowej 9.

47 Miejska Hala Targowa, usytuowana między ul. Kościuszki i ul. Kopernika, została otwarta w czerwcu 
1947 r. W uroczystości udział wziął prezydent miasta Tadeusz Pałucki.



423Przemówienie prezydenta Czesława Browińskiego z 5 czerwca 1950 r.

Doceniając potrzeby zaopatrzenia w materiały budowlane, Zarząd Miejski 
podjął się odbudowy cegielni wapniowo-piaskowej w Stawigudzie – dzięki wytę-
żonej pracy zespołu robotniczego M[iejskiego]P[rzedsiębiorstwa]R[emontowo]-
–B[udowlanego]48, cegielnia została w terminie odbudowana. W chwili obecnej 
dobiegają końca prace nad doprowadzeniem do niej siły49 i z dniem 1 lipca – zgod-
nie z planem – cegielnia rozpocznie produkcję.

Rozwój miasta, mimo postępującej odbudowy i rozbudowy, stale jeszcze 
zaostrza trudną sytuację mieszkaniową, przy tym stan budynków mieszkalnych, 
z uwagi na szczupłość kredytów i możliwości budżetowych, pogarsza się. Utwo-
rzony w roku zeszłym Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej50 pozwala tylko na ra-
towanie najbardziej zagrożonych obiektów, a nie ratuje pogarszającego się stanu 
całości. W roku bieżącym w ramach F[unduszu]G[ospodarki]M[ieszkaniowej] 
odremontowano 30 budynków, w roku bieżącym przeznaczono do remontu 77 
i  11, których odbudowę rozpoczęto w zeszłym roku, łącznie kosztem 68 milio-
nów złotych. Po dzień dzisiejszy wyremontowano, względnie wykańcza się remont 
42  budynków, w  których prace przeprowadza M[iejskie]P[rzedsiębiorstwo]R[e-
montowo]–B[udowlane], stale rozwijające się i dziś już stanowiące poważny czyn-
nik w wykonaniu planowanych zadań budowlanych.

Po dzień dzisiejszy M[iejskie]P[rzedsiębiorstwo]R[emontowo]-B[udowla-
ne] wykonało swój roczny plan w 40% – co należy uznać za duży sukces, biorąc 
pod uwagę, że upłynęły dopiero 2 miesiące sezonu budowlanego. Sprężyste kie-
rownictwo i zrozumienie wśród 280-osobowej załogi – powagi zadań, które stają 
przed przedsiębiorstwem, pozwala przypuszczać, że M[iejskie]P[rzedsiębiorstwo]
R[emontowo]-B[udowlane] wykona z nadwyżką swój plan roczny, początkowo 
przyjmowany krytycznie i z niedowierzaniem, jako wygórowany. Zorganizowanie 
M[iejskiego]P[rzedsiębiorstwa]R[emontowo]-B[udowlanego] i powierzenie mu 
robót [w ramach] F[unduszu]G[ospodarki]M[ieszkaniowej] poprawiło jakość wy-
konywanych robót i znacznie przyczyniło się do usprawnienia akcji „R” – której 
przebieg zeszłoroczny należy raczej zapisać na konto braków i niedociągnięć Za-
rządu Miejskiego.

Wiele, dla właściwego utrzymania budynków w mieście mógłby i powinien 
zrobić Zarząd Nieruchomości Miejskich [przy ul. Knosały 5]. Niestety, zarówno per-
sonel tego przedsiębiorstwa, jak i niewłaściwie dobierani kierownicy, nie wykazują 
odpowiedniej troski o zabezpieczenie powierzonego im majątku. Przedsiębiorstwo, 

48 Por. przypis 36.
49 Tu: energii.
50 Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej został utworzony na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów 

z 29 IX 1948 r. o właściwości władz i postępowaniu przy ustalaniu wysokości czynszu oraz wymiarze i ściąganiu 
wpłat na FGM (Dz.U. 1948, nr 49, poz. 375).
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w odróżnieniu od pozostałych, pracuje bezplanowo, nie nadzoruje odpowiednio 
rejonowych administratorów – a przy tym za mało przykłada wagi do racjonalnej 
gospodarki finansowej. Zarząd Miejski podczas całej swej kadencji51 za mało intere-
sował się stanem i pracami Zarządu Nieruchomości [Miejskich], ograniczając się do 
uregulowania kolejności zleconych przez przedsiębiorstwo prac remontowych – nie 
wnikając w jego stan organizacyjny – odpowiedzialność za to w głównej mierze spada 
na Prezydenta miasta – który złożył nadzór na Zarządem Nieruchomości [Miejskich] 
wyłącznie na barki Dyrekcji Przedsiębiorstw. Osobiście uważam złe funkcjonowanie 
Z[arządu] N[nieruchomości] Miejskich za najpoważniejsze niedociągnięcie w pracy 
Zarządu Miejskiego, za które trudno się usprawiedliwiać.

Jeśli już mowa o niedociągnięciach – drugą instytucją moim zdaniem pracu-
jącą niezadowalająco – to Ośrodek Zdrowia52, który jest za mały, słaby organizacyj-
nie i nie zaspakaja odpowiednio potrzeb miasta i okolicy. Te obiektywne trudności 
– nieodpowiedni i zagrożony lokal, brak odpowiedniej ilości personelu lekarskiego 
oraz permanentne reorganizacje służby zdrowia na szczeblu wojewódzkim – wiele 
mogą usprawiedliwić.

Zarząd Miejski od przeszło roku zabiegał o uzyskanie możliwości budowy 
nowego obiektu dla Ośrodka Zdrowia, który umożliwiałby i organizacyjnie i fa-
chowo rozwiązanie trudności. Dzięki przychylności Rady Państwa53, Olsztyn miał 
możność uzyskać kredyty w wysokości wystarczającej na budowę i pełne wypo-
sażenie nowego Ośrodka. Niestety, z powodu nieopracowania dotychczas przez 
Ministerstwo Zdrowia programów użytkowych wzorowych ośrodków – sprawa 
opracowywanej przez Cent.[alne] Biuro Projektów w Gdańsku dokumentacji tech-
nicznej utknęła na martwym punkcie i z oferowanych kredytów trzeba było zrezy-
gnować, a tymczasem Ośrodek [w dotychczasowej siedzibie] rozsadza swe mury 
i w związku z przejęciem lecznictwa ubezpieczeniowego54, stoi przed trudnym do 
rozwiązania problemem. Jedynym rozwiązaniem obecnie jest przekwaterowanie 
M[iejskiego] O[środka]Z[drowia] do innego, bardziej odpowiedniego gmachu – 
co już zaplanowano i zrealizowane zostanie w niedalekiej przyszłości.

51 Nie jest to precyzyjne określenie, gdyż skład Zarządu Miejskiego był nominowany, nie wybierany, więc 
trudno mówić o kadencyjności.

52 W tym czasie Miejski Ośrodek Zdrowia (wcześniej określany jako Centralny) mieścił się w kamienicy 
przy ul. Partyzantów 75.

53 Rada Państwa – organ władzy państwowej łączący kompetencje władzy ustawodawczej, wykonawczej 
i sądowniczej (1947–1989), zapewniająca ciągłość w okresach między sesjami sejmu. Do 1952 istniała równolegle 
z urzędem prezydenta. Oficjalne kompetencje Rady Państwa nie wiązały się z udzielaniem wsparcia w pozyskiwa-
niu kredytów.

54 Wspomniane przejęcie „lecznictwa ubezpieczeniowego” (obejmującego zrzeszenia charytatywne i wy-
znaniowe), dotąd działającego równolegle z sektorem lecznictwa publicznego (nadzorowanego przez Państwo 
i samorządy) oraz sektorem lecznictwa prywatnego, było etapem ujednolicenia i upaństwowienia służby zdrowia 
w Polsce na przełomie lat 40. i 50. Szerzej zob.: K. Prętki, Przekształcenia systemu ochrony zdrowia w Polsce po 
II wojnie światowej, Poznań 2007, s. 7.
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Poważnym brakiem w zakresie kompetencji Zarządu Miejskiego była i jest 
dotąd niedostateczna opieka lekarska nad dziatwą szkolną. Jedynie na odcinku 
pomocy dentystycznej dzieciom Zarząd Miejski może pochwalić się pewnymi 
osiągnięciami, tj. zorganizowaniem 2-ej międzyszkolnej poradni dentystycznej 
w szkole nr 255. Stała i pełna opieka lekarska nad dziećmi nadal pozostaje otwartą 
– mimo dużego zrozumienia dla potrzeb dziecka, które Zarząd Miejski wykazał 
otwierając punkt opieki nad matką i dzieckiem56, II-gi żłobek miejski, ogródek jor-
danowski przy ul. 1. Maja57 i projektując jeszcze w roku bieżącym II ogródek jorda-
nowski na tzw. Zatorzu58.

Niejednokrotnie słyszy się zarzuty, że miasto za mało przykłada wagi do bu-
dowy żłobków. Przy tej okazji pragnąłbym wyjaśnić, że tworzenie żłobków należy 
w pierwszym rzędzie do zw.[iązków] zaw.[odowych] i zakładów pracy w ramach 
akcji socjalnej. Czego dotychczas ani jeden związek nie uczynił. Żłobków takich 
potrzeba w mieście w tej chwili co najmniej dziesięć. Miasto obowiązane jest utrzy-
mać żłobki publiczne, a kredyty na ten cel uzyskuje w ramach rocznych limitów 
i Żłobek Miejski otwarty został zgodnie z planem – mimo dużych trudności i du-
żym nakładem kosztów, które pokryć trzeba będzie drogą virement59 z zaoszczę-
dzonych w tym celu innych pozycji.

W zakresie szkolnictwa w roku bieżącym usunięty został częściowo brak 
świetlicy międzyszkolnej, podkreślany w moim styczniowym sprawozdaniu, przez 
zorganizowanie przez T[owarzystwo]P[rzyjaciół]D[zieci]60 przy współudziale Za-
rządu Miejskiego Międzyszkolnej Świetlicy na Dworcu Głównym.

Budowa szkoły podstawowej przy al. Niepodległości dobiega pomyślnie koń-
ca i z nowym rokiem szkolnym zostanie oddana młodzieży [z] utworzonego dla 
niej obwodu szkolnego61.

55 Chodzi o Szkołę Podstawową nr 2 w Olsztynie (ówczesny adres: ul. Zwycięstwa 9).
56 Dodać należy, że także na Dworcu PKP, z inicjatywy Zarządu Miejskiego, już w 1947 r. otwarto Izbę 

Matki i Dziecka (była to czwarta tego typu dworcowa poczekalnia w kraju).
57  Żłobek Miejski nr 2, u zbiegu ul. 1–Maja i ul. Partyzantów, otwarto 1 maja 1950 r. (pierwsza tego typu 

placówka, nosząca nazwę Żłobka Dzielnicowego, mieściła się przy ul. Okopowej 2) Także tego dnia uroczyście 
otwarto wspomniany przez Browińskiego plac zabaw. Powstał nieopodal żłobka, w miejscu nie istniejącego obec-
nie kina „Kopernik”. Wspomniany plac zabaw otwarto również 1 maja 1950 r. 

58 Ostatecznie powstał przy zbiegu ul. Wyspiańskiego i ul. Sienkiewicza.
59 Virement (franc.) – przelew.
60 Siedziba Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olsztynie mieściła się wówczas przy ul. Niepodległości 85.
61 Prezydent Browiński mówił o oddanym do użytku w październiku 1953 r. budynku przy ul. 

Niepodległości 57, gdzie ostatecznie zamiast szkoły, zlokalizowano dom studencki. Szkoła Podstawowa (dzisiaj nr 
10 im. Władysława Broniewskiego przy ul. Niepodległości 18) została uruchomiona vis a vis, ale dopiero w 1960 
r. Wcześniej, w tym przedwojennym gmachu, przeznaczonym na cele oświatowe, przez pewien czas mieściło się 
m.in. Studium Nauczycielskie, por. M. Radziszewska, Studium Nauczycielskie w Olsztynie w latach 1954–1969. 
Przyczynek do badań szkolnictwa pedagogicznego na Warmii i Mazurach, KMW, 2017, nr 3, s. 519, 523; I. Jóźwiak, 
Działalność oświatowa i jej funkcje na Warmii i Mazurach w latach 1945–1960 (mps pracy doktorskiej), Warszawa 
2011, s. 112.
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W ramach akcji ożywiania życia kulturalno-oświatowego, Zarząd Miejski 
podjął uchwałę stałego dotowania powstałego w tym roku ogniska kultury pla-
stycznej62 oraz udostępnił coraz zwiększającej się liczbie czytelników, nowy lokal 
centralnej biblioteki miejskiej63. W bieżącym miesiącu w dalszym ciągu rozszerzy 
się zasięg czynności biblioteki przez otwarcie nowej filii na Osiedlu Robotniczym, 
przy jez.[iorze] Długim oraz filii młodzieżowej przy ul. Pieniężnego. W perspekty-
wie jest otwarcie jeszcze jednej filii na osiedlu Centralnego Hotelu Robotniczego64.

W komunikacji miejskiej w najbliższym czasie zajdą zmiany, mające na celu 
dalsze jej usprawnienie. W związku z przebudową alei Zwycięstwa w oś dyspozy-
cyjną miasta i budową placu, na którym stanie Pomnik Wdzięczności dla Armii Ra-
dzieckiej65, buduje się nową trasę linii trolleybusowej: Dworzec [Główny] – Osiedle 
Mazurskie, która przebiegać będzie wzdłuż całej ul Kościuszki66. Uruchomienie no-
wej trasy spowoduje nowy rozkład jazdy. Uruchomiona zostanie nowa linia Osie-
dle Mazurskie – Kortowo. Linia autobusowa została przedłużona do granicy miasta 
w kierunku Wadangu [rzeki Wadąg], dla obsłużenia otwartego w kwietniu Sanato-
rium dla gruźlików w Lesie Miejskim67. Wobec nieotrzymania przewidzianych dla 
miasta nowych własnych autobusów, dla udogodnienia komunikacji wprowadzono 
dla obsługi linii autobusowej autobusy PKSu, które jako pojemniejsze, lepiej nawet 
spełniają swą rolę w przewozie pasażerów – a troska o remonty uszkodzonych wo-
zów nie obciąża M[iejski] Z[akład] K[omunikacyjny], które dotąd nie mają odpo-
wiednich warsztatów samochodowych.

Zakład Oczyszczania Miasta otrzymał 2 samochody – co usprawniło wywóz 
śmieci – dotąd odbywający się wyłącznie furmankami.

62 Autor nawiązuje do wspomnianego wcześniej Domu Młodzieży, w którym tego typu zajęcia miały być 
prowadzone.

63 Miejską Bibliotekę Publiczną otwarto w marcu 1950 r. w części odnowionego budynku Starego Ratu-
sza. Otwarcia dokonał ówczesny wojewoda Mieczysław Moczar.

64 W grudniu 1949 r. utworzono w Olsztynie przedsiębiorstwo o nazwie „Miejskie Hotele Robotnicze”. 
Pierwszym przedsięwzięciem było przygotowanie hotelu „Robotnik” u zbiegu ul. Kasprowicza i al. Wojska Pol-
skiego, oddanego do użytku w maju 1950 r. Następny tego typu obiekt miał powstać przy ul. Nowowiejskiego. 
Browiński prawdopodobnie mówił o zamiarze otwarcia filii biblioteki na Zatorzu, w okolicy ul. Kasprowicza.

65 Uroczyste odsłonięcie Pomnika nastąpiło prawie cztery lata później, w lutym 1954 r., natomiast plac 
wokół niego ostatecznie wytyczono i uporządkowano dopiero w pierwszej połowie 1960 r., przed uroczystościami 
z okazji 550. rocznicy grunwaldzkiego zwycięstwa.

66 Olsztyn był trzecim miastem w kraju (po Warszawie i Gdyni), w którym uruchomiono trolejbusy. 
Pierwszą linię (oznaczoną „nr 3”) otwarto 10 grudnia 1946 r., a drugą (oznaczoną „nr 4”) – 29 stycznia 1948 r. 
Trolejbusy łączyły Osiedle Mazurskie, Kortowo i Zatorze (ul. Jagiellońska), mając trasy wyznaczone przez centrum 
miasta (nie zrealizowano jednak zamierzenia, by trolejbusy jeździły na całej długości ul Kościuszki), por. K. Zien-
kiewicz, M. Przytocka, op. cit., ss. 14, 165.

67 Sanatorium Przeciwgruźlicze dla Kobiet założone zostało w 1907 r. Po wojnie znane jako Szpital Prze-
ciwgruźliczy (początkowo Wojewódzki Zespół Przeciwgruźliczy, potem Wojewódzki Szpital Przeciwgruźliczy). 
W 1950 r. określane czasem jako Sanatorium ZUS przy ul. Podleśnej. W 1950 r. uruchomiono w tamtym kierunku 
linię autobusową nr 5.
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W ubiegłym miesiącu otwarto miejski hotel robotniczy, 140-łóżkowy, przy 
ul. Kasprowicza68, który choć w części pomaga w rozwiązywaniu trudnej sytuacji 
zakwaterowania sprowadzanych robotników i przybywających służbowo osób.

Pozostałe przedsiębiorstwa miejskie pracują planowo. W dziale admini-
stracyjnym czynności miasta w związku ze zbliżającym się Powszechnym Spisem 
Ludności69 – uporządkowano numerację nieruchomości; powołano o życia przy-
musowe zrzeszenie prywatnych właścicieli nieruchomości, ukończono prace nad 
założeniem rejestru mieszkańców.

Dla zachowania w pamięci pierwszego okresu odbudowy miasta zrekonstru-
owano kronikę miasta od daty wyzwolenia i prowadzi się ją [na] bieżąco70. Uzupeł-
nieniem kroniki pisanej jest kompletowana obecnie fotokronika.

Wszystkie wymienione prace i zadania wykonywał Zarząd Miejski za pomo-
cą i przy współpracy ponad tysięcznej rzeszy pracowników miejskich. Zamykając 
okres działalności Gminy miasta Olsztyna, jako jednostki byłego samorządu tery-
torialnego należy podkreślić wielki wkład pracy w dziale odbudowy i przebudowy 
miasta – szarej rzeszy pracowników miejskich. Oni to na pozór niewidoczni spra-
wiają, że miasto żyje. Na co dzień nie dostrzegamy ogromu pracy robotnika miej-
skiego, a jemu zawdzięczamy, że możemy ugotować na gazie śniadanie, że mamy 
wodę w kranie, że tramwaj dowozi nas do pracy, że ulica jest czysta, że kwiaty na 
klombach radują nasze oczy i że wiele, wiele naszych czynności zależy od sprawne-
go funkcjonowania aparatu miejskiego. Należy stwierdzić, że poziom ideologiczny 
i wyrobienie społeczne pracowników miejskich znacznie ostatnio wzrosło i stale się 
polepsza. Rozumieją swą funkcję i wdrażają się w socjalistyczne tempo pracy. Do-
wodem tego niech będzie fakt, że po wprowadzeniu w życie ustawy o socjalistycz-
nej dyscyplinie pracy71 zaistniały dotąd tylko dwa fakty ukarania pracowników 
biura Zarządu Miejskiego i [ukarania] tylko jednego pracownika przedsiębiorstw 
miejskich, za naruszenie tej dyscypliny.

Wśród pracowników miejskich nie brak jednostek zdolnych, wybijających 
się. Świadczą o tym ci, którzy awansowani na stanowiska w różnych gałęziach 
gospodarki, zdają egzamin życiowy. Jest winą Zarządu Miejskiego, że nie umiał 
odpowiednio wybrać i przeszkolić dla siebie nowych kadr pracowników – a tej nie-
licznej liczby przygotowanych, nie umiał utrzymać w służbie, skutkiem czego daje 

68 Por. przypis: 64.
69 Spis Powszechny został przeprowadzony 3 grudnia 1950 r.
70 Prawdopodobnie chodzi o „Kronikę miasta Olsztyna”, przechowywaną w Archiwum Państwowym 

w Olsztynie, zespół: Zarząd Miejski, sygn. 411, t. 62: „Kronika i materiały do Kroniki m. Olsztyna. 1945–1950, k. 
1–87. Prowadzenie Kroniki zaniechano wraz z likwidacją Zarządu Miejskiego. Obszerne fragmenty tego materiału 
zostały wydane na początku lat siedemdziesiątych, zob. Kronika Olsztyna. Zapisał i wydał Andrzej Wakar, Olsztyn 
1972. 

71 Ustawa o „zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy” z 19 kwietnia 1950 r. (Dz.U., 1950, nr 20, 
poz. 168). Akt prawny uchylono w październiku 1956 r.
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się obecnie zaobserwować zjawisko, że mając pewną grupę ludzi o wyższych kwa-
lifikacjach na stanowiskach kierowniczych i szeroką masę pracowników niższych 
kategorii, brak, zwłaszcza w biurach Zarządu Miejskiego, pracowników stopnia 
średniego – referentów i referendarzy72. Częściowym usprawiedliwieniem tego jest 
fakt odpływu przeszkolonego narybku do innych gałęzi gospodarczych, na skutek 
osiąganych tam większych korzyści materialnych – nie mniej za ten brak należy 
obciążyć konto Zarządu Miejskiego, który tego zagadnienia nie potrafił rozwią-
zać73. Brak tym bardziej obciążający, że właśnie aktualną jest w całym kraju sprawa 
kadr. Zarząd Miejski za późno przystąpił do systematycznego szkolenia i nie po-
trafił wejrzeć w swe kadry, a że efekty na tym odcinku mógł osiągnąć, świadczy 
przełom, który został dokonany w Wydziale Kwaterunkowym, którego pracownicy 
z kategorii cieszących się nie najlepszą opinią, potrafili wysunąć się na czoło zespo-
łu pracowniczego biur Zarządu Miasta.

Za luźny też był kontakt Prezydium Zarządu Miasta z masami pracowniczy-
mi przedsiębiorstw i zakładów komunalnych, błąd tym cięższy, że już raz spostrze-
żony, a do końca nie naprawiony. Przy zdawaniu sprawozdania należy podkreślić, 
by Wysoka Rada mogła wyrobić sobie właściwą ocenę pracy Zarządu Miasta. Re-
zultatem tego było i jest słabe życie organizacji społecznych i masowych – mała 
aktywność Związku Zawodowego. Pracownicy miejscy jakkolwiek oddani swej 
pracy zawodowej, nie zaważyli na życiu miasta w takiej formie i stopniu, jakby tego 
należało oczekiwać, sądząc po ich liczebności i wartości gatunkowej w hierarchii 
społecznej miastu. Kolegium Zarządu Miejskiego, którego ustępujący skład przed-
stawia się następująco: Prezydent [Czesław] Browiński, wiceprezydenci [Franci-
szek] Kurzynoga74 i [Józef] Trawiński75, ławnicy: [Aleksander] Najder76, [Tadeusz] 
Tyflewski77 i [Piotr] Gozdur78 – pracowało harmonijnie, regularnie i z dużym zain-
teresowaniem zagadnieniami, do których rozstrzygania i kierowania byli powołani.

72 Referendarz, stanowisko urzędnicze obecnie najczęściej kojarzone z sądownictwem. 
73 Problem pozyskania kadr do pracy w lokalnej administracji był dużo szerszy i nie był wcale nowy, 

w czasie gdy powstał ten raport. Zarobki w administracji nie były atrakcyjne, nawet na ziemiach przyłączonych, 
wówczas zwanych „odzyskanymi” (mimo obowiązujących tam pewnych dodatków). Z drugiej strony do pracy 
w administracji często garnęli się ludzie nie mający potrzebnego przygotowania zawodowego, ale chcący w ten 
sposób podnieść swój status społeczny, por. R. Tomkiewicz, Ułomna samorządność, ss. 134–140.

74 Franciszek Kurzynoga (1904–1992), urzędnik w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Olsztynie, 
1946–1950 radny MRN w Olsztynie, wiceprezydent Olsztyna (1949–1950), a następnie przewodniczący Prezy-
dium MRN w Olsztynie (1950–1953). Członek PPR/PZPR.

75 Józef Trawiński (ur. 1902), w Zarządzie Miejskim od czerwca 1949 r. członek Stronnictwa Demokra-
tycznego.

76 Aleksander Najder (1913–1986), ławnik w Zarządzie Miejskim (od grudnia 1948), od marca 1949 r. do 
października 1956 r. członek Komitetu Miejskiego PZPR w Olsztynie, kolejno II i I sekretarz Komitetu Miejskiego 
PZPR.

77 Tadeusz Tyflewski, 11 czerwca 1947 r. powołany do składu Zarządu Miejskiego.
78 Piotr Gozdur, w 1946 r. kierownik pierwszego w województwie kina objazdowego, po 1956 r. dyrektor 

Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Olsztynie.
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Sprawozdanie niniejsze składam nie tylko w imieniu własnym, lecz całego Kole-
gium Zarządu Miasta, nie mniej niech mi wolno będzie podziękować członkom Kolegium, 
moim najbliższym współpracownikom, obu wiceprezydentom, za wydajną i życzliwą, 
kolektywną współpracę. Przyjęta przez cały okres naszej kadencji zasada kolegialności 
w działaniu, pozwoliła mi przy życzliwej krytyce członków Kolegium uniknąć wielu fał-
szywych kroków, które niechybnie popełniłbym i których mimo tego wiele zrobiłem.

Oceniając samokrytycznie działalność własną Zarządu Miejskiego, mimo 
poważnych osiągnięć w dziedzinie gospodarczej stwierdzić trzeba, że wielu rzeczy 
potrzebnych, koniecznych i możliwych do zrobienia nie dokonano. Zarząd Miasta 
pracował za mało oszczędnie, nie zbliżył się należycie do społeczeństwa, wykazał za 
mało troski o osiedla robotnicze, zaniedbał właściwą politykę kadr.

Pozostawiając właściwą ocenę działalności Zarządu Miejskiego orzeczeniu 
Wysokiej Rady, ufam, że będzie ona sprawiedliwa i rzeczowa79, jak cały dotychcza-
sowy stosunek Wysokiej Rady do Zarządu Miasta i jego prac. Za ten dotychczasowy 
życzliwy80 [i] krytyczny stosunek całej Wysokiej Rady, a zwłaszcza Jej Prezydium 
[tak w oryginale], które nie szczędziło Zarządowi Miasta uwag, wskazówek i po-
mocy w wywiązywaniu się z jego zadań, serdecznie w imieniu własnym i Kolegium 
Zarządu Miasta – dziękuję.

[Czesław Browiński81]

Ryszard Tomkiewicz, Ansprache von Präsident Czesław Browiński vom 5 . Juni 1950, in welcher er die 
Tätigkeit der Stadtverwaltung von Olsztyn zusammenfassend erläutert

Zusammenfassung 

Czesław Browiński war der letzte  „Selbstverwaltungspräsident” von Olsztyn. Das Amt übte er von März 
1949 bis Juni 1950 aus. Er schilderte die Stadt zu Anfang der 50er Jahre, indem er Leistungen der damals aus 
dem Amt scheidenden Stadtverwaltung darstellte und zugleich eine sehr optimistische Vision der zukünftigen 
Entwicklung Olsztyns präsentierte. Die Schilderung der damaligen politischen  Realität beinhaltete eine Reihe 
von Aufgaben, die in der Wirklichkeit der Wirtschaft im Rahmen eines Sechsjahresplanes nur schwer umsetzbar 
oder aber unerfüllbar waren.

Übersetzt von Tomasz Wyżlic

Ryszard Tomkiewicz, The Speech of President Czesław Browiński of 5 June, 1950 Summarising the Ac-
tivities of the City Council in Olsztyn

Summary

Czesław Browiński was the last “self-governing” president of Olsztyn. He performed this function from 
March 1949 to June 1950. Presenting the achievements of the outgoing City Council, he described the city at the 
beginning of the 1950s, at the same time outlining a highly optimistic vision of its development. The speech given 

79 Poprzednio było „życzliwa”; „rzeczowa” dopisane ręcznie.
80 Poprzednio było „rzeczowy”; „życzliwy” dopisane ręcznie.
81 Tekst przemówienia prezydenta nie był podpisany.
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in that political context contained a number of announcements that were difficult (or impossible) to be imple-
mented within the economic realities of the six–year plan.

Translated by Aleksander Pluskowski

dr hab. Ryszard Tomkiewicz
Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego
w Olsztynie
rtom99@tlen.pl
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Jan Zygmunt Trusewicz

KONFERENCJA NAUKOWA – TRZECIE SPOTKANIE 
MEDYKÓW Z HISTORIĄ „UDZIAŁ LEKARZY  
W WALCE O NIEPODLEGŁĄ” 
( OLSZTYN 9–10 LISTOPADA 2018 ROKU)

W dniach 9–10 listopada 2018 roku odbyła się w Olsztynie konferencja na-
ukowa „ Udział lekarzy w walce o Niepodległą”. Konferencja została zorganizowa-
na w ramach  Trzeciego Spotkania Medyków z Historią i znakomicie wpisała się 
w uczczenie100. rocznicy odzyskania niepodległości.

Organizatorem konferencji był Ośrodek Historii Warmińsko-Mazurskiej 
Medycyny Izby Lekarskiej w Olsztynie, we współpracy z Muzeum Warmii i Mazur 
oraz Instytutem Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie. Konferencja poświę-
cona była lekarzom i ich  roli w odzyskaniu przez Polskę niezależności i suweren-
ności po 123 latach zaborów.   

Inauguracja konferencji odbyła się w salach olsztyńskiego zamku, jej otwar-
cia dokonali dr Anna Lella – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Warmińsko-Ma-
zurskiej Izby Lekarskiej i dr n. med. Jan Zygmunt Trusewicz – Przewodniczący 
Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny.

Konferencję zainaugurował wykład pt. Naczelny Wódz, pierwszy żołnierz 
Rzeczypospolitej okiem historyka i lekarza. Prezentacja miała nietypową formę, 
historyk – prof. dr hab. Dyrektor Archiwum Państwowego w Olsztynie Norbert 
Kasparek i lekarz – dr n. med. Jan Zygmunt Trusewicz dyskutowali przedstawiając 
szerzej nieznane fakty historyczno-medyczne z biografii Marszałka. Zaprezento-
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wane zdarzenia i „ciekawostki” świadczą o tym, że medycy i medycyna były ważne 
w życiu Józefa Piłsudskiego.                                        

Istotnym momentem pierwszego dnia konferencji była wystawa przygo-
towana przez Muzeum Warmii i Mazur pt. Dr Jan Janowicz – żołnierz walczący 
o  Niepodległą, pionier służby zdrowia w polskim Olsztynie i regionie Warmińsko-
-Mazurskim. Dr Małgorzata Gałęziowska kustosz dyplomowany, Kierownik Działu 
Historii i Etnografii Muzeum Warmii i Mazur w ciekawy sposób przedstawiła zgro-
madzone eksponaty. Warto wspomnieć, że dr Jan Janowicz studiował w Dorpacie. 
W 1917 roku został powołany do służby w Armii Carskiej, ale już tego samego 
roku wstąpił do I Korpusu Polskiego. Jako lekarz pułkowy brał udział w wojnie 
polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej w różnych formacjach wojska polskiego. 
W czasie walk wyróżnił się męstwem i odwagą, za co dwukrotnie odznaczony zo-
stał Krzyżem Walecznych. Po zakończeniu służby wojskowej rozpoczął służbę chi-
rurgiczną. Był jednym z najlepszych chirurgów przedwojennego Wilna a po 1945 
roku tworzył polską medycynę na Warmii i Mazurach. Dr. Jana Janowicza często 
określa się „ojcem olsztyńskiej chirurgii”.           

Wyjątkowym zakończeniem inauguracji był koncert Chóru Warmińsko-Ma-
zurskiej Izby Lekarskiej „Medici pro Musica” i wspólne śpiewanie pieśni patriotycz-
nych. Koledzy lekarze i zaproszeni goście korzystając ze specjalnie przygotowanych  
na ten uroczysty dzień śpiewników, zaśpiewali najbardziej znane pieśni. Zamek 
w Olsztynie tego wieczoru rozbrzmiewał niepodległościowymi melodiami.

Drugiego dnia w olsztyńskim Domu Lekarza rozpoczęły się sesje naukowe. 
W I Sesji Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie prof. dr hab. Andrzej Szmyt przedstawił tło historyczne, sytuację 
geopolityczną w ówczesnej Europie w referacie pt. Kluczowe decyzje geopolityczne, 
które zaważyły na losach Polski. Następnie profesor Andrzej Pucher z Uniwerystetu 
Medycznego w Poznaniu zaprezentował wykład: Generał, lekarz prof. Wierzejew-
ski–ojciec polskiej ortopedii, oddający w pełni zasługi profesora jako żołnierza i jako 
lekarza. Dr n. med. Jan Rauch, stomatolog, członek Komitetu ds. Działań Chary-
tatywnych i Historii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego; w swej prezentacji 
przedstawił Udział lekarzy dentystów oraz całego środowiska dentystycznego w pod-
trzymywaniu polskości w czasie zaborów oraz w odzyskaniu niepodległości w roku 
1918.

II Sesję Naukową rozpoczęło wystąpienie historyka profesora UWM Dariu-
sza Radziwiłłowicza, który w interesującym wykładzie przedstawił początki walk 
o niepodległość: Pierwsza kadrowa – początek walki Polaków o wolną ojczyznę. Po 
czym dr Sławomir Maksymowicz z Archiwum Państwowego w Olsztynie wygłosił  
referat: Lekarze w armii Hallera i legionach J. Piłsudskiego, natomiast dr n. med. 
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Leonard Januszko reprezentujący Ośrodek Historii Warmińsko Mazurskiej Medy-
cyny nakreślił sylwetkę światowej sławy chirurga i żołnierza: Profesor Rydygier – 
wybitny chirurg, obrońca Lwowa. 

III Sesję rozpoczął historyk, profesor UWM Roman Jurkowski wykładem: 
Odradzanie się państwa polskiego. W ciekawy sposób przedstawił trudności po-
wstawania państwowości i determinację Polaków w tworzenia państwa demo-
kratycznego. Równie interesujący był wykład dr n. med. Magdaleny Grassmann 
– Kierownik Samodzielnej Pracowni Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku: Polski Biały Krzyż i jego rola w odzyskaniu niepodle-
głości Polski. Pani doktor przedstawiła nieznane fakty powstania organizacji po-
magającej rannym żołnierzom i organizującej pomoc sanitarną w odradzającej się 
Polsce a założonej przez Helenę Paderewską – żonę pianisty, kompozytora i pre-
miera Ignacego Paderewskiego. Sesje naukowe zakończył wykład dr. n. med. Ro-
berta Budkiewicza, członka Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny: 
Bolesław Wieniawa-Długoszowski – lekarz, żołnierz, dyplomata. Niezwykle ciekawa 
opowieść o człowieku, który z „bożyszcza tłumów” stał się żołnierzem walczącym 
o wolną Polskę i był oddanym Piłsudskiemu aż do końca jego dni.

Po wygłoszeniu referatów odbyła się bardzo interesująca i żywa dyskusja do-
tycząca tematów poruszanych przez wykładowców w swoich wystąpieniach. 

W czasie Konferencji w Izbie Lekarskiej prezentowana była także wystawa 
poświęcona znanym lekarzom walczącym o niepodległość a w okresie międzywo-
jennym piastującym wysokie i odpowiedzialne stanowiska w II Rzeczypospolitej. 
Przedstawiono dr. Felicjana Sławoj-Składkowskiego, dr. Bolesława Wieniawę-Dłu-
goszewskiego, dr. Marcina Woyczyńskiego, dr. Stanisława Roupertta i dr. Jana Ja-
nowicza. Wystawę przygotował Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Olsztynie.

Ważnym odnotowania jest istotne dla warmińsko-mazurskiego środowi-
ska lekarzy i lekarzy dentystów wydarzenie z drugiego dnia konferencji. Było nim 
odsłonięcie w Domu Lekarza tablicy pamiątkowej o treści: W hołdzie lekarzom 
walczącym o niepodległość, pionierom polskiej medycyny na Warmii i Mazurach 
w 100-lecie odzyskania niepodległości. Lekarze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekar-
skiej. Olsztyn 11 listopada 1918 r., której inicjatorem był Przewodniczący Ośrod-
ka Warmińsko-Mazurskiej Medycyny dr n. med. Jan Zygmunt Trusewicz. Trwały 
symbol szacunku i uznania dla lekarzy pionierów w 100 lecie odzyskania niepod-
ległości.

W dwudniowych obradach, wzięło udział 11 wykładowców, reprezentują-
cych liczne ośrodki naukowe z Poznania, Katowic, Białegostoku, Torunia, Warsza-
wy, Łodzi, Bydgoszczy i Olsztyna. Zaproszeni goście, lekarze, historycy, studenci 
medycyny, studenci historii i pasjonaci historii (szczególnie historii medycyny) 
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i mieszkańcy Olsztyna mogli wysłuchać bardzo interesujących wystąpień. Uczestni-
cy konferencji gratulowali wspaniałego pomysłu uczczenia Jubileuszu Odzyskania 
Niepodległości,  zaznaczyli, że była to jedyna konferencja historyczna w regionie 
zorganizowana z okazji tego wspaniałego Jubileuszu i jedyna w kraju ukazująca 
rolę lekarzy w walce o niepodległość Polski.   

Godnie uczciliśmy Jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości.                                  

 dr n. med. Jan Zygmunt Trusewicz
Ośrodek Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny

w Olsztynie
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