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Radosław Krajniak1
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LEGENDORFA (OK. 1410–23 VII 1467)2
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Paweł Legendorf (Leendorf, de Leendorff, Legendorff, Legendorp, de Legen-
dorf, de Legendorff, de Legendorp, de Leggendorp, Lugendorff, Stange de Legendorff, 
Stanghe de Legendorff, Stanghe de Leghendorff) to postać, wydawać by się mogło, 
bardzo dobrze rozpoznana w historiografii. Na przestrzeni ponad stu lat poświę-
cono mu już wiele, choć zaznaczmy od razu, różnej jakości opracowań biograficz-
nych3, a ostatnio ukazał się także obszerny artykuł w którym Jerzy Przeracki bliżej 

1 Stypendysta korzystający ze wsparcia finansowego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).
2 Artykuł powstał w  związku z  realizacją projektu „Duchowieństwo diecezji chełmińskiej w  czasach 

krzyżackich (do 1466 roku). Studium prozopograficzne”. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego 
Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC– 2013/09/B/HS3/04212.

3 Por. m.in. J. Przeracki, Paweł Legendorf, w: 100 wybitnych postaci Warmii i Mazur w stulecie niepod-
ległości Polski, red. S. Achremczyk, J. Kiełbik, Olsztyn 2018, ss. 20–21; T. Jurkowlaniec, Nagrobki średniowiecz-
ne w Prusach, Warszawa 2015, ss. 136–137; J. Sikorski, Paweł Legendorf, w: Poczet biskupów warmińskich, red. 
S. Achremczyk, Olsztyn 2008, ss. 73–78; E. Gigilewicz, Legendorf, Stango de Legendorf, Mgowski, Paweł, w: En-
cyklopedia Katolicka, t. 10, Lublin 2004, szp. 653–654; J. Chłosta, Legendorf Paweł, w: idem, Słownik Warmii, 
Olsztyn 2002, ss. 198–199; E. Gigilewicz, Herby biskupów warmińskich, Lublin 2001, s. 162; B. Jähnig, Paul Stange 
v. Legendorf, w: Neue Deutsche Biographie, Bd. 20, hrsg. v. H. G. Hockerts, Berlin 2001, s. 106; P. Nitecki, Legendorf 
Paweł, w: idem, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965–1999. Słownik biograficzny. Wydanie drugie poprawione 
i uzupełnione, Warszawa 2000, s. 243; A. Sohn, Deutsche Prokuratoren an der römischen Kurie in der Frührenais-
sance (1431–1474), Köln–Weimar–Wien 1997, s. 394; T. Borawska, Legendorf Paweł h. Stango, w: Słownik biogra-
ficzny Pomorza Nadwiślańskiego (dalej: SBPN), red. S. Gierszewski, t. 3, red. Z. Nowak, Gdańsk 1997, s. 42; eadem, 
Legendorf Paweł h. Stango, w: Słownik biograficzny kapituły warmińskiej (dalej: SBKW), red. J. Guzowski, Olsztyn 
1996, ss. 145–146; H.-J. Karp, Legendorf Paul Stange von, w: Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 
1648. Ein biographisches Lexikon, hrsg. v. E. Gatz unter Mitwirkung von C. Brodkorb, Berlin 1996, s. 412; R. Mar-
chwiński, Paweł Legendorf, w: S. Achremczyk, R. Marchwiński, J. Przeracki, Poczet biskupów warmińskich, Olsztyn 
1994, ss. 73–75; P. Nitecki, Legendorf Paweł, w: idem, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 

RTYKUŁY I MATERIAŁYA
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scharakteryzował jego stosunek do zakonu niemieckiego i  Królestwa Polskiego4. 
Dzięki dalszym badaniom i analizom nadal możliwe są jednak uzupełnienia i we-
ryfikacje informacji dotyczących aktywnego, ponad pięćdziesięcioletniego życia 
późniejszego biskupa warmińskiego. Szereg nowych materiałów udało się pozy-
skać przede wszystkim w wyniku poszukiwań w dotychczas niewykorzystywanych 
bądź analizowanych jedynie w niewielkim zakresie publikowanych źródłach pro-
weniencji papieskiej, ale także w wyniku kwerend w kilku archiwach. W niniej-
szym artykule poza przedstawieniem nowych danych dotyczących zarówno Pawła 
Legendorfa, jak również jego krewnych, uwagę czytelnika chciałbym zwrócić także 
na błędne bądź nieścisłe informacje, które wciąż powtarzane są w kolejnych pra-
cach poświęconych tej postaci. 

*
Najczęściej w  literaturze przedmiotu spotykamy się z  informacją, że Paweł 

Legendorf urodził się ok. 1415 roku5. Nieco inny pogląd miał Karol Górski, który 
ostrożnie datował to wydarzenie na okres między 1410 a 1420 rokiem6. W ostatnim 
czasie datę urodzin duchownego postanowił cofnąć na ok. 1410 rok J. Przeracki, 
argumentując to m.in. faktem, że w 1431 roku Paweł, obejmując prawdopodobnie 

1992, s. 120–121; T. Oracki, Legendorf Paweł, w: idem, Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Mal-
borskiej od połowy XV do końca XVIII wieku, t. 2, Olsztyn 1988, ss. 7–8; K. Górski, Legendorf Paweł h. Stango, Polski 
słownik biograficzny (dalej: PSB), t. 17, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1972, ss. 1–3; T. Oracki, Legendorf 
Piotr Paweł, w: idem, Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla od połowy XV w. do 1945 roku, Warszawa 
1963, ss. 161–162; A. Poschmann, Paul Stange von Legendorf, w: Altpreußische Biographie, hrsg. v. Ch. Krollmann, 
Bd. 2, Königsberg 1942–1944, s. 491; J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od 
roku 1000 aż do dni naszych, t. 2, Gniezno 1883, ss. 421–428. Zob. też informacje biograficzne podane przez K. 
Wróblewska, Późnogotycka brązowa płyta nagrobna biskupa warmińskiego Pawła Legendorfa, Komunikaty Ma-
zursko-Warmińskie (dalej: KMW), 1966, nr 1, ss. 99–126, głównie ss. 99–101. Wiele lat wcześniej o Legendorfie 
pisał też A. Eichhorn, ale skupił się on przede wszystkim na okresie jego biskupich rządów na Warmii, zob. idem, 
Geschichte der emländischen Bischofswahlen, Zeitschrift für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands (dalej: 
ZGAE), Bd. 1, 1860, ss. 140–149. O Legendorfie wspominał w swojej pracy poświęconej duchowieństwu kapituły 
głogowskiej także H. Gerlic, jednak nie napisał on o duchownym nic poza informacjami dotyczącymi jego związ-
ków z kolegiatą w Głogowie, zob. idem, Kapituła głogowska w dobie piastowskiej i jagiellońskiej (1120–1526), Gli-
wice 1993, s. 284, nr 308. Postać Legendorfa interesowała badaczy także w związku z niedawną rocznicą tzw. dru-
giego pokoju toruńskiego, czego przykładem choćby praca T. Chwietkiewicza, oparta jednak niemal wyłącznie na 
literaturze przedmiotu, nie wnosząca nic nowego, powtarzająca natomiast błędy ze starszej literatury, zob. idem, 
O życiu doczesnym, geopolitycznych wyborach oraz losach pochówku biskupa warmińskiego Pawła Legendorfa, w: 
Warmia w Koronie – wokół drugiego pokoju toruńskiego, Lidzbark Warmiński 2016, ss. 31–54.

4 J. Przeracki, The Warmian Prince-Bishop Paul Legendorf (CA. 1410–1467). Between the Teutonic Order 
and Poland, KMW, 2016, nr 4, ss. 727–768. W ostatnim czasie ów tekst opublikowany został także w języku pol-
skim, zob. J. Przeracki, Biskup warmiński Paweł Legendorf (ok. 1410–1467). Między zakonem krzyżackim a Polską, 
Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie, nr 8, 2018, ss. 214–260. Na podstawie tych artykułów J. Przeracki przygo-
tował ostatnio także biogram, który przywołuję w przypisie 3.  

5 Wymieniając od prac najnowszych do najstarszych zob. T. Chwietkiewicz, op. cit., s. 32; T. Jurkowla-
niec, op. cit., s. 136; J. Sikorski, Paweł Legendorf, s. 73; E. Gigilewicz, Legendorf, szp. 653; J. Chłosta, Legendorf, s. 
198; E. Gigilewicz, Herby, s. 162; B. Jähnig, op. cit., s. 106; A. Sohn, op. cit., s. 394; T. Borawska, Legendorf, w: SBPN, 
t. 3, s. 42; eadem, Legendorf, w: SBKW, s. 145; H.-J. Karp, op. cit., s. 412; T. Oracki, Legendorf Paweł, s. 7.

6 K. Górski, op. cit., s. 1.
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swoje pierwsze beneficjum, musiał mieć co najmniej 21 lat7. Wywód Przerackiego 
wydaje się być warty podtrzymania, choć znane są przykłady obejmowania bene-
ficjów przez osoby młodsze, ledwie kilkunastoletnie. Nie szukając daleko, Adam 
Legendorf, bratanek Pawła, prowizję na kanonię we Włocławku zdobył już jako 
12-latek8.

*
Paweł Legendorf pochodził z  diecezji chełmińskiej, z  Mgowa, położonego 

w pobliżu Radzynia Chełmińskiego9. Wywodził się ze stanu rycerskiego co odno-
towywane było w licznych źródłach, niekiedy nawet z podkreśleniem takiego po-
chodzenia od obojga rodziców10. W  poświęconej mu literaturze często możemy 
przeczytać, że jego ojcem był sędzia chełmiński Janusz (Jan) Legendorf11, matką 
natomiast nieznana z imienia córka wojewody inowrocławskiego (gniewkowskie-
go) Janusza Kościeleckiego. W konstrukcji tej błędna jest niewątpliwie informa-
cja, że nieznana z imienia matka duchownego była córką poświadczanego od 1412 
r. wojewody inowrocławskiego. Badania najpierw Janusza Bieniaka12, a następnie 
Sobiesława Szybkowskiego13 pokazały wyraźnie, że była ona siostrą wojewody, ro-
dzicami jej zaś byli Mikołaj z Kutna i Jadwiga. Historia powstawania i utrwalania 
wspomnianego wyżej błędu, była bardzo długa, stąd warto ją pokrótce zreferować 

7 J. Przeracki, Biskup warmiński Paweł Legendorf, s. 217; idem, The Warmian Prince-Bishop Paul Legen-
dorf, s. 730; zob. też idem, Paweł Legendorf, s. 20.

8 Zob. Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kameralakten vor-
kommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des 
Schismas bis zur Reformation, (dalej: RG), Bd. 7 (1455–1458), bearb. v. E. Pitz, Tübingen 1989, nr 9; Bullarium 
Poloniae litteras apostolicas aliaque monumenta Poloniae Vaticana continens (dalej: Bull. Pol.), t. 6 (1447–1464), 
ed. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, P. Sczaniecki, M. Kowalczyk, Rzym–Lublin 1998, nr 880. Kilka informacji na 
temat Adama podaję też w dalszej części tekstu. Dużo bardziej przekonują, choć są to jedynie hipotezy, pozostałe 
argumenty wysuwane przez Przerackiego, które również mają uzasadniać przesunięcie roku urodzenia Pawła na 
ok. 1410 r., zob. J. Przeracki, Biskup warmiński Paweł Legendorf, ss. 217–218, przyp. 20; idem, The Warmian Prin-
ce-Bishop Paul Legendorf, s. 730, przyp. 20.

9 Na temat miejscowości zob. Słownik historyczno-geograficzny ziemi chełmińskiej w  średniowieczu, 
oprac. K. Porębska przy współpracy M. Grzegorza, red. M. Biskup, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971, 
ss. 77–78.

10 Zob. m.in. Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w  Olsztynie (dalej: AAWO), Archiwum Biskupie 
(dalej: AB), D 1, k. 14r-v; Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia 
(dalej: VMPL), T. 2, ed. Augustin Theiner, Rzym 1861, nr 157; Bull. Pol., t. 6, nr 93, 304, 310, 701, 720, 835, 1483; 
RG, Bd. 6 (1447–1455), bearb. v. J. F. Abert, W. Deeters, Tübingen 1985, nr 4741; Bd. 7, nr 2347; Bd. 8 (1458–1464), 
bearb. v. D. Brosius, U. Scheschkewitz, Tübingen 1993, nr 4752.

11 Szerzej o nim zob. T. Borawska, Legendorf Janusz, w: SBPN, t. 3, s. 41; zob. też G. Białuński, Ród Prusa 
Kleca ze szczególnym uwzględnieniem rodziny von Pfeilsdorfów-Pilewskich, Malbork 2006, s 96.

12 J. Bieniak, Elita ziemi dobrzyńskiej w późnym średniowieczu i jej majątki, w: Stolica i region. Włocławek 
i jego dzieje na tle przemian Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, red. O. Krut-Horonziak, L. Kajzer, Włocławek 1995, s. 34.  

13 Zob. S. Szybkowski, Kościeleccy ze Skępego herbu Ogon i ich protoplaści. Studium z dziejów późnośre-
dniowiecznej rodziny możnowładczej, Gdańsk 2018, s. 83, 133, 402, 469; idem, O potomstwie kasztelana dobrzyń-
skiego Andrzeja z Woli i Radzików, w: Odkrywcy, princepsi, rozbójnicy, red. B. Śliwiński, Malbork 2007 (Studia 
z dziejów średniowiecza, nr 13), s. 293; idem, Kujawska szlachta urzędnicza w późnym średniowieczu (1370–1501), 
Gdańsk 2006, s. 577.
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zwracając uwagę na zagrożenia jakie niesie ze sobą brak weryfikacji wyników star-
szej historiografii i ciągłe powtarzanie błędów popełnionych przez poprzedników.

Jeszcze w  XIX wieku Wojciech Kętrzyński w  dwóch swoich pracach pisał 
albo, że żoną Janusza Legendorfa była córka Janusza Kościeleckiego albo, że Janusz 
Legendorf był zięciem Janusza Kościeleckiego14. K. Górski w  1949 roku napisał 
jedynie, że Janusz Legendorf „był ożeniony z Kościelecką”15. Dziesięć lat później 
Marian Biskup, mimo że powoływał się na Kętrzyńskiego stwierdził, najpewniej 
jednak przez pomyłkę, że to Janusz Kościelecki był zięciem Janusza Legendorfa16. 
W 1963 roku Tadeusz Oracki zaznaczył ogólnie, że „matką biskupa miała być Po-
lka”17. Kilka lat później informację o matce Pawła, którą miała być rzekomo córka 
Janusza Kościeleckiego, podała Kamila Wróblewska18. Wiadomość tę powtórzył 
następnie K. Górski19, a w 1988 roku T. Oracki w kolejnym biogramie poświęco-
nym tej postaci20. W 1994 roku Roman Marchwiński pisząc o rodzicach Legendorfa 
dość ogólnie stwierdził, że „matka pochodziła z Kościeleckich”. Być może nieświa-
domie, niemniej tym nie do końca precyzyjnym opisem nie powielił powtarzanej 
wcześniej nieprawdziwej informacji21. Niestety w niedługim czasie błąd ten utrwa-
liła w aż dwóch biogramach Teresa Borawska22. To zaś najpewniej spowodowało, że 
ta błędna informacja na dobre zagościła w historiografii i powtarzana była w ostat-
nich latach przez kolejnych badaczy23.

Przyglądając się innym członkom rodziny Legendorfów, możemy z  pew-
nością stwierdzić, że bratem Pawła był Jan, jeden z założycieli Związku Pruskie-
go, który w okresie wojny trzynastoletniej, w 1456 roku, zginął pod Radzyniem24. 
Wcześniej jako jego brat (frater germanus) wzmiankowany był w  dokumentach 

14 Zob. W. Kętrzyński, O narodowości polskiej w Prusiech Zachodnich za czasów krzyżackich. Studyjum 
historyczno-etnograficzne (osobne odbicie z Pamiętnika Akademii Umiejętności w Krakowie), Kraków 1874, s. 66; 
idem, O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich, Lwów 1882, s. 128, 140 gdzie pisze, że „…Janusz Stan-
go Mgowski, sędzia ziemski chełmiński, pojął za żonę córkę Janusza Kościeleckiego, wojewody gniewkowskiego, 
a późniejszy biskup warmiński Paweł był synem z tego małżeństwa” i s. 594 gdzie pisze z kolei, że „Pierwszym 
Polakiem na stolicy warmińskiej był Paweł Stango z Mgowa, syn Janusza Mgowskiego, sędziego ziemskiego cheł-
mińskiego, i Kościeleckiej, wojewodzianki gniewkowskiej”.

15 Zob. Związek Pruski i poddanie się Prus Polsce. Zbiór tekstów źródłowych pod red. K. Górskiego, Po-
znań 1949, s. 254.

16 Zob. M. Biskup, Zjednoczenie Pomorza Wschodniego z Polską w połowie XV wieku, Warszawa 1959, s. 118.
17 Zob. T. Oracki, Legendorf Piotr Paweł, s. 161.
18 Zob. K. Wróblewska, Późnogotycka, s. 99.
19 Zob. K. Górski, op. cit., s. 2.
20 Zob. T. Oracki, Legendorf Paweł, s. 7.
21 Zob. R. Marchwiński, op. cit., s. 73.
22 Zob. T. Borawska, Legendorf, w: SBKW, s. 145; eadem, Legendorf, w: SBPN, t. 3, s. 42 (dodatkowo tę 

błędną informację powtórzyła w biogramie poświęconym Januszowi, zob. eadem, Legendorf Janusz, s. 41).
23 Zob. J. Sikorski, Paweł Legendorf, s. 73; T. Chwietkiewicz, op. cit., s. 32; J. Przeracki, The Warmian 

Prince-Bishop Paul Legendorf, ss. 728–729; idem, Biskup warmiński Paweł Legendorf, s. 216; idem, Paweł Legendorf, 
s. 20. Za Borawską informację tę powielił także G. Białuński, op. cit., s. 96.

24 Związek Pruski i poddanie się Prus Polsce, s. 239. O nim i jego potomstwie zob. też G. Białuński, op. cit., 
ss. 96–97.
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papieskich choćby 20 grudnia 1449 roku, gdy wraz z  żoną Gertrudą de Bancko 
wystarał się o odpust zupełny in articulo mortis oraz prawo do korzystania z prze-
nośnego ołtarza25. Grzegorz Białuński nie wykluczał poza tym, że bratem przy-
szłego biskupa mógł być jeszcze Otto26. Źródła proweniencji papieskiej przynoszą 
również kilka innych informacji o osobach spokrewnionych z  Pawłem. Dzięki 
nim wiemy, że jego bratankiem był duchowny Adam Legendorf, kleryk diecezji 
chełmińskiej, który w źródłach bywał określany niekiedy jako syn Jana i podobnie 
jak stryj od młodych lat przebywał w Rzymie27. Spokrewniony z Pawłem musiał 
być z pewnością również Mikołaj Stange de Legendorf po którego śmierci w 1448 
roku miał objąć parafię w Grudziądzu28, a być może także Wawrzyniec Legendorf, 
subkolektor chełmiński poświadczany na tej funkcji w latach 1427–143329. Więzy 
pokrewieństwa łączyły Pawła również z określonym w źródłach jako jego „nepos”, 
Mikołajem Cruczborgiem (Crutzborch, Creuczberg), duchownym, który objął po 
nim dziekanię we Włocławku30 oraz zapisanym w ten sam sposób w 1453 roku Fa-
bianem de Legendorff, który w źródle, określony dodatkowo mianem „domicellus” 
pojawił się wraz z żoną Anną, jako pochodzący z Maulen w diecezji warmińskiej31. 
Krewnym Pawła był bez wątpienia także duchowny Konrad Tostier, co wyraźnie 
podkreśla dokument papieski z 1456 roku32. Choć nie zostało to jednoznacznie od-
notowane w źródle, spokrewnieni z nim byli pewnie również poświadczeni w 1451 
roku, pochodzący z diecezji chełmińskiej Theodericus Stange de Legendorff wraz 
z małżonką Barbarą, Otto Stange de Legendorff33 z małżonką Barbarą oraz Andreas 

25 RG, Bd. 6, nr 3583; Bull. Pol., t. 6, nr 315.
26 G. Białuński, op. cit., ss. 96–97.
27 RG, Bd. 8, nr 382; Bull. Pol., t. 6, nr 1375; zob. też inne źródła dotyczące jego życia i działalności m.in. 

RG, Bd. 7, nr 9; Bd. 8, nr 12; Bull. Pol., t. 6, nr 880, 1215, 1375, 1899. Adam Legendorf zmarł młodo przebywając 
w Perugii. O jego śmierci informuje choćby dokument datowany na dzień 25 VII 1464 r., zob. RG, Bd. 8, nr 4285; zob. 
też ibidem, Bd. 9 (1464–1471), bearb. v. H. Höing, H. Leerhoff und M. Reimann, Tübingen 2000, nr 2554, 3640, 4901; 
Bull. Pol., t. 7 (1464–1471), ed. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, J. Smołucha, P. Stanko, Rzym–Lublin 2006, nr 68.

28 RG, Bd. 6, nr 4741; Bull. Pol., t. 6, nr 207; zob. też kilka uwag o karierze Mikołaja w: R. Krajniak, 
Duchowieństwo kapituły katedralnej w Chełmży do 1466 roku. Studium prozopograficzne, Toruń 2013, ss. 65–66 
oraz T. Borawska, Preußische Jura-Studenten an italienischen Universitäten vor 1525, w: Von Preußenland nach 
Italien. Beiträge zur kultur- und bildungsgeschichtlichen Vernetzung europäischer Regionen, hrsg. v. M. Mersiowsky 
und A. Mentzel-Reuters, Innsbruck 2015, s. 112. Zob. też inne źródła oświetlające jego karierę m.in. RG, Bd. 5 
(1431–1447), bearb. v. H. Diener und. B. Schwarz, Tübingen 2004, nr 7119; Bull. Pol., t. 5 (1431–1449), ed. I. Suł-
kowska-Kuraś, S. Kuraś, M. Kowalczyk, A. Wajs, H. Wajs, Rzym–Lublin 1995, nr 319, 578.

29 M. D. Kowalski, Proventus Camerae Apostolicae debiti. Opłaty duchowieństwa polskiego na rzecz papie-
stwa w latach 1417–1484, Kraków 2010, s. 161.

30 Bull. Pol., t. 6, nr 815, 1466, 1475, 1483; RG, Bd. 6, nr 4532; Bd. 8, nr 4437.
31 RG, Bd. 6, nr 1188. Zapewne już inny Fabianus de Legendorff w 1469 roku notowany był w aktach 

papieskiej penitencjarii, zob. Bull. Pol., t. 7, nr 729.
32 RG, Bd. 7, nr 364; Bull. Pol., t. 6, nr 1043. O Konradzie i jego karierze zob. T. Borawska, Tostier (Coscier) 

Konrad, w: SBKW, s. 255. Więcej na jego temat również w przygotowywanej przeze mnie do druku monografii 
poświęconej członkom warmińskiej kapituły katedralnej do 1466 r.

33 Być może chodzi tu o domniemanego drugiego brata Pawła, o którym wspominał G. Białuński, zob. 
wyżej.
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Stange de Legendorff z żoną Anną34. W literaturze przedmiotu odnajdujemy rów-
nież informację, że córkami Jana, a więc bratanicami Pawła, miały być Małgorzata 
i Anna35. Synami tegoż Jana, jak czytamy u W. Kętrzyńskiego mieli być natomiast 
Szymon i Andrzej, którzy zmarli bezpotomnie36. K. Górski uznał wreszcie Pawła 
Legendorfa za ostatniego przedstawiciela swego rodu37. Warto również nadmienić, 
że rodzinę duchownego łączyło się niekiedy w  historiografii ze starym pruskim 
rodem Stango (Stangonów)38. Przywoływany po raz wtóry K. Górski wywodził ro-
dzinę późniejszego biskupa z Turyngii i uważał, że przybyła ona do Prus w XIII 
wieku39.

Zaprezentowane powyżej uwagi na temat faktycznych i  domniemanych 
związków rodzinnych Pawła nie wyczerpują z pewnością tematu, pokazują nato-
miast, że szczegółowe badania nad genealogią Legendorfów wydają się być pilnym 
postulatem badawczym, a znaczna ilość rozproszonych wzmianek źródłowych wy-
maga niewątpliwie uporządkowania i bardziej pogłębionej analizy.

*
Paweł Legendorf w źródłach określany bywał jako kleryk diecezji chełmiń-

skiej40. Był również ponad wszelką wątpliwość dobrze wykształcony. Na temat jego 
studiów autorzy dotychczasowych biogramów podawali jednak różne, nie zawsze 
potwierdzone źródłowo informacje. Jan Korytkowski w 1883 roku pisał, że Legen-
dorf po odbytych naukach w kraju, wyjechał na studia do Rzymu41. O rzymskich 
studiach duchownego pisał pod koniec XIX wieku także Victor Röhrich42. Jako stu-
diującego w  Lipsku w  latach 1441–1442 widział go natomiast Hermann Freytag, 
o czym pisał już w 1902 roku43. T. Oracki w 1963 roku twierdził, że Paweł „kształcił się 
w Krakowie i Rzymie”44. Powtórzyła za nim te informacje trzy lata później K. Wró-

34 RG, Bd. 6, nr 217, 4686, 5447; Bull. Pol., t. 6, nr 552–554.
35 K. Górski, op. cit., s. 2; zob. też B. Janiszewska Mincer, Legendorf Fabian h. własnego, PSB, t. 17, Wro-

cław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1972, s. 1.
36 W. Kętrzyński, O ludności polskiej, s. 128, przypis 1.
37 K. Górski, op. cit., s. 2.
38 Zob. m.in. T. Oracki, Legendorf Piotr Paweł, s. 161; K. Wróblewska, Późnogotycka, s. 99. Wcześniej 

przede wszystkim W. Kętrzyński, O ludności polskiej, s. 128, a za nim m.in. B. Leśnodorski, Dominium warmińskie 
(1243–1569), Poznań 1949, s. 112.

39 K. Górski, op. cit., s. 2. Informację tę powtórzyli w ostatnim czasie m.in. A. Sohn, op. cit., s. 128; H.-J. 
Karp, op. cit., s. 412; J. Sikorski, Paweł Legendorf, s. 73.

40 Zob. m.in. Bull. Pol., t. 6, nr 93 (30 X 1447); RG, Bd. 6, nr 4741 (2 XI 1447); Bull. Pol., t. 6, nr 193 (10 X 
1448), nr 207 (19 XII 1448); RG, Bd. 6, nr 2011 (1 IX 1452); Bull. Pol., t. 6, nr 701 (17 V 1453); RG, Bd. 7, nr 2781 
(5 VI 1456); VMPL, T. 2, nr 157 (5 X 1457); RG, Bd. 8, nr 4752 (28 VI 1459).

41 J. Korytkowski, op. cit., s. 421.
42 V. Röhrich, Ermland im dreizehnjährigen Städtekriege, ZGAE, Bd. 11, 1897, s. 397.
43 H. Freytag, Die Beziehungen der Universität Leipzig zu Preussen von ihrer Begründung bis zur Reforma-

tion 1409–1539, Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins (dalej: ZWG), H. 44, 1902, s. 108.
44 T. Oracki, Legendorf Piotr Paweł, s. 161.
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blewska45. W 1972 roku K. Górski stwierdził dość niespodziewanie, że na temat jego 
studiów nie wiadomo nic46. W 1988 roku drugi biogram poświęcony Legendorfowi 
napisał natomiast T. Oracki. Tym razem doszedł do wniosku, że duchowny w 1441 
roku rozpoczął studia w Lipsku, rok później został tam bakałarzem, a następnie udał 
się na studia do Rzymu47. Warto zauważyć w tym miejscu, że cytowany autor nie po-
dał już tym razem informacji o domniemanych studiach Pawła w Krakowie. Nieste-
ty informacja ta pojawiła się w 1992 roku, w biogramie opublikowanym przez Piotra 
Niteckiego48. W 1996 roku Hans-Jürgen Karp słusznie pisał o studiach duchownego 
w Lipsku i zdobytym tam stopniu bakałarza. Nie podniósł już jednak kwestii jego 
ewentualnych studiów rzymskich49. Podobnie uczyniła T. Borawska w dwóch po-
święconych Pawłowi biogramach, które opublikowane zostały w latach 1996–199750, 
choć w książce o życiu umysłowym na Warmii w czasach Kopernika, opublikowanej 
w 1996 roku, stwierdziła jednak że duchowny odbył studia w Rzymie51. W pierw-
szym z wymienionych biogramów wspomniana autorka zauważyła dodatkowo, że 
nieznane jest miejsce uzyskania przez Legendorfa stopnia magistra52. W wydanej 
niemal w tym samym czasie, w 1997 roku, pracy o niemieckich prokuratorach w ku-
rii rzymskiej Andreas Sohn znów wspominał jedynie o lipskim okresie studiów du-
chownego53. Niestety już w 2000 roku, w swym powtórzonym niemal dosłownie, 
drugim biogramie poświęconym Pawłowi, P. Nitecki powtarza tylko wcześniejsze 
informacje sugerując, że duchowny studiował w Krakowie i Rzymie54. Rok później o 
rzekomych krakowskich studiach Legendorfa pisał także Edward Gigilewicz55. Znów 
jedynie o studiach Pawła w Lipsku wspominają w kolejnych biogramach Bernhart 
Jähnig w 2001 roku56, Jan Chłosta w 2002 roku57, E. Gigilewicz w 2004 roku, który 
tym samym zrezygnował z podawanej wcześniej informacji o studiach duchownego 
w Krakowie58, oraz Jerzy Sikorski w 2008 roku59. Tadeusz Jurkowlaniec w 2015 roku 
w swojej pracy o nagrobkach w średniowiecznych Prusach napisał z kolei, że Legen-
dorf studiował poza Lipskiem także w Rzymie60. W podobnym tonie wypowiedział 

45 K. Wróblewska, Późnogotycka, s. 99.
46 K. Górski, op. cit., s. 2.
47 T. Oracki, Legendorf Paweł, s. 7.
48 P. Nitecki, Legendorf Paweł, s. 120.
49 H.-J. Karp, op. cit., s. 412.
50 T. Borawska, Legendorf, w: SBKW, s. 145; eadem, Legendorf, w: SBPN, t. 3, s. 42.
51 Zob. eadem, Życie umysłowe na Warmii w czasach Mikołaja Kopernika, Toruń 1996, s. 83.
52 Eadem, Legendorf, w: SBKW, s. 145.
53 A. Sohn, op. cit., s. 394.
54 P. Nitecki, Legendorf Paweł, s. 243.
55 E. Gigilewicz, Herby, s. 162.
56 B. Jähnig, op. cit., s. 106.
57 J. Chłosta, op.cit. s. 198.
58 E. Gigilewicz, Legendorf, szp. 653.
59 J. Sikorski, Paweł Legendorf, s. 73.
60 T. Jurkowlaniec, op. cit., s. 136. Podobnie uczynił zresztą w 2016 roku T. Chwietkiewicz, op. cit., s. 32. 
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się ostatnio również J. Przeracki pisząc, że „w latach 1441–1442 Legendorf studio-
wał w Lipsku, gdzie uzyskał bakalaureat (licencjat) w zakresie sztuk wyzwolonych. 
Prawdopodobnie stamtąd udał się do Rzymu, gdzie studiował na uniwersytecie La 
Sapienza i  zapewne właśnie tam uzyskał stopień magistra”61. Próbując uporząd-
kować te wszystkie informacje, których przegląd wyraźnie pokazuje jak niejedno-
znaczne stanowisko zajmowali przez lata badacze, rozpocząć należy z pewnością 
od wykluczenia krakowskich studiów z życiorysu Legendorfa. Jego obecności na 
tej wszechnicy nie potwierdzają żadne źródła, w tym przede wszystkim zachowana 
i opublikowana metryka uniwersytetu krakowskiego62. Warto zwrócić też uwagę na 
ostatnie, przywoływane już wielokrotnie, badania J. Przerackiego, który słusznie 
zauważył, że Paweł studentem, choć nie wiadomo gdzie, był już zdaje się w 1432 
roku, o czym przekonuje list kierowany przez komturów tczewskiego i bałgijskie-
go do wielkiego mistrza zakonu niemieckiego63. Prawdą jest naturalnie, że od lata 
1441 roku poświadczany był już z pewnością na uniwersytecie lipskim, gdzie im-
matrykulował się za rektoratu Johanna Schimmelpfenniga von Zwickau do nacji 
polskiej wraz z licznie rozpoczynającą wówczas kształcenie w Lipsku grupą mło-
dzieży z  Prus64. Tam już w  semestrze zimowym 1442 roku osiągnął bakalaureat 
sztuk wyzwolonych65. Tytułował się później również magistrem66. Otwartą kwestią 

61 Cyt. za J. Przeracki, Biskup warmiński Paweł Legendorf, s. 218; zob. też idem, The Warmian Prince-Bi-
shop Paul Legendorf, s. 730; idem, Paweł Legendorf, s. 20.

62 Zob. Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400–1508, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska 
przy współpracy R. Grzesika, T. 1, Tekst; T. 2, Indeksy, Kraków 2004.

63 J. Przeracki, Biskup warmiński Paweł Legendorf, s. 216; idem, The Warmian Prince-Bishop Paul Legen-
dorf, s. 729; por. też Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands, Bd. 
4, hrsg. v. V. Röhrich, F. Liedtke, H. Schmauch, Braunsberg 1935, nr 400, gdzie opublikowane zostały fragmenty 
wspomnianego źródła.

64 Die Matrikel der Universität Leipzig (dalej: MUL), Bd. 1, Die Immatrikulationen von 1409–1559, hrsg. 
v. G. Erler, Leipzig 1895, ss. 133–134; zob. też Prussia scholastica. Die Ost- und Westpreussen auf den mittelalterli-
chen Universitäten, gesammelt von M. Perlbach, Braunsberg 1895, s. 84; H. Kenkel, Studenten aus Ost- und West-
preußen an außerpreußischen Universitäten vor 1815, Hamburg 1981, s. 164.

65 MUL, Bd. 2, Die Promotionen von 1409–1559, hrsg. v. G. Erler, Leipzig 1897, s. 130; H. Kenkel, op. cit., 
s. 164.

66 Jako magister poświadczony został choćby 14 VI 1447 roku, zob. AAWO, AB, D 1, k. 23r-24v; AB, Eh 
154–155; zob. też m.in. Bull. Pol., t. 6, nr 207 (19 XII 1448); Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Ber-
lin–Dahlem, XX. Hauptabteilung (dalej: GStA PK, XX. HA), Ordensbriefarchiv (dalej: OBA), nr 9940 (1 VI 1449); 
Bull. Pol., t. 6, nr 310 (3 XII 1449); GStA PK, XX. HA, OBA, nr 11281 (23 VI 1452), 11297 (VI 1452), 11325 (23 
VII 1452); RG, Bd. 6, nr 2011 (1 IX 1452); GStA PK, XX. HA, OBA, nr 11453 (22 IX 1452), 11866 (18 III 1453); 
Bull. Pol., t. 6, nr 746 (23 X 1453); Annaty z Królestwa Polskiego w XV wieku (1421–1503) (dalej: Annaty), wyd. M. 
D. Kowalski, Kraków 2002 (Monumenta Poloniae Vaticana, t. X, Akta Kamery Apostolskiej, vol. IV), nr 518 (7 XI 
1453); GStA PK, XX. HA, OBA, nr 12510 (11 XI 1453); Annaty, nr 521 (11 XII 1453); Bull. Pol., t. 6, nr, 835 (23 
XII 1454); RG, Bd. 7, nr 2347 (20 IV 1455), 9 (20 IV 1455); Bull. Pol., t. 6, nr 991 (30 XII 1455); RG, Bd. 7, nr 2781 
(5 VI 1456); VMPL, T. 2, nr 157 (5 X 1457); Bull. Pol., t. 6, nr 1199 (18 XII 1457); RG, Bd. 7, nr 2302 (13 V 1458); 
Bull. Pol., t. 6, nr 1258 (13 V 1458); RG, Bd. 7, nr 2639 (16 V 1458); Annaty, nr 575 (17 VII 1458); RG, Bd. 7, nr 5 
(18 VII 1458); Bd. 8, nr 4630 (29 XII 1458); Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu (dalej: AAWr), dokumenty 
z sygnaturami literowymi, G. 10b (13 IV 1459); VMPL, T. 2, nr 160 (13 IV 1459); RG, Bd, 8, nr 4752 (13 IV 1459), 
3366 (14 IV 1459), 5280 (16 VIII 1459), 4437 (24 XI 1459); Annaty, nr 585 (28 XI 1459); RG, Bd. 8, nr, 4107 (5 XII 
1459), 2930 (9 I 1460), 12 (30 XII 1463).
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pozostają jego ewentualne studia w Rzymie, których jednak mimo milczenia źródeł 
wykluczyć nie możemy, biorąc przede wszystkich pod uwagę fakt podjęcia przez 
niego pracy w kurii papieskiej, o czym przyjdzie nam jeszcze w tym tekście wspo-
mnieć. Pozostając nadal przy zagadnieniu wykształcenia Legendorfa, zauważmy, 
że choć nic nie wiemy na temat jego ewentualnego księgozbioru, a szczególnie jego 
wielkości, to posiadamy informację o kupionym przez niego 16 lipca 1451 roku za 
sześć dukatów brewiarzu67. O szerokich horyzontach, a być może również o zami-
łowaniu do sztuki, zdaje się przemawiać poza tym fakt, że w późniejszym okresie, 
m.in. w 1461 r., przebywając już na Warmii, znaczne środki przeznaczył choćby na 
paramenty złotnicze dla kaplicy na zamku w Olsztynie68. W następnych latach miał 
zakupić również krucyfiksy i inne przedmioty sakralne, które następnie zdepono-
wał, i które mimo późniejszych starań biskupa Watzenrodego już na Warmię nie 
wróciły69.

*
Od ok. 1447 roku Legendorf podjął pracę w kurii rzymskiej i został papie-

skim dworzaninem, pozostając najpierw w otoczeniu Mikołaja V, a następnie także 
dwóch kolejnych papieży, Kaliksta III i Piusa II70. Jako pisarz i familiaris papieski 
notowany był już na pewno 14 czerwca 1447 roku71. W tym kontekście warto też 
zauważyć, że 30 października t.r. wystąpił do papieża z supliką o nadanie mu wa-
kującego po rezygnacji Jana Vochsa (Fochsa) urzędu pisarza listów apostolskich72. 
Stanowisko to zostało mu szybko powierzone o czym świadczy dokument papieski 
z 2 listopada t.r.73 M.in. 10 października i 19 grudnia 1448 roku ponownie określa-
ny był w źródłach jako pisarz i familiaris papieski74. W tej roli, niekiedy również 
jako abrewiator, później także jako notariusz i protonotariusz, poświadczany był 
w licznych dokumentach w kolejnych latach75. W tym okresie swojej działalności, 

67 A. Sohn, op. cit., s. 168.
68 K. Wróblewska, Kultura artystyczna Warmii i Prus Krzyżackich u schyłku XV i na początku XVI wieku, 

w: Dzieje Warmii i Mazur w zarysie, T. 1, Od pradziejów do 1870, Warszawa 1981, s. 168; zob. też T. Oracki, Legen-
dorf Paweł, s. 8.

69 K. Wróblewska, Kultura artystyczna Warmii i Prus Krzyżackich, s. 168; T. Oracki, Legendorf Paweł, s. 8.
70 Błąd popełniła K. Wróblewska pisząc, że był sekretarzem papieży Kaliksta V, Kaliksta VI i Piusa II, zob. 

eadem, Późnogotycka, s. 99. Przez pomyłkę o Piusie III pisał poza tym T. Oracki, zob. idem, Legendorf Piotr Paweł, 
s. 161.

71 AAWO, AB, D 1, k. 23r-24v; zob. też ibidem, AB, Eh 154–155; por. Scriptores rerum Warmiensium oder 
Quellenschriften zur Geschichte Ermlands (dalej: SRW), Bd. 1, hrsg. v. C. P. Woelky, J. M. Saage, Braunsberg 1866, 
s. 98–99, przypis 103.

72 Bull. Pol., t. 6, nr 93.
73 RG, Bd. 6, nr 4741.
74 Bull. Pol., t. 6, nr 193, 207.
75 Zob. m.in. Bull. Pol., t. 6, nr 207, 235, 304, 310, 315, 588, 701, 746, 811, 815, 835, 867, 880, 1034, 1043, 

1055, 1199, 1215, 1258, 1315, 1389, 1466, 1475, 1483, 1495; RG, Bd. 6 nr, 1188, 1743, 3064, 3388, 3583, 4532, 4741; 
Bd. 7, nr 5, 9, 1421, 2302, 2347, 2457, 2639, 2781, 2819; Bd. 8, nr 1259, 1345, 3366, 4107, 4437, 4630, 4752, 5046, 
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jako pisarz papieski, kontrasygnował chociażby bullę papieża Mikołaja V z 8 lutego 
1449 roku, która potwierdzała prawa wielkiego mistrza do obsady dwóch kanonii 
we Fromborku76. Szybko stanął jednak w tej sprawie po stronie kapituły warmiń-
skiej, która dążyła do uchylenia tego przywileju i aktywnie działał w tej sprawie na 
dworze papieskim, finalnie parafując w  1453 roku również bullę papieską mocą 
której cofnięty został przywilej dla wielkiego mistrza77. Ten krok wpłynął oczywi-
ście na ochłodzenie jego relacji z władzami zakonu niemieckiego78. W trakcie pracy 
w kurii rzymskiej regulował poza tym w Kamerze Apostolskiej należności, m.in. 
annaty i serwicja oraz inne zobowiązania w imieniu licznych duchownych79, a także 
dopełniał za nich innych formalności związanych np. z rezygnacjami z urzędów80. 
Miał również, co niekiedy podkreśla się w literaturze przedmiotu, prowadzić spra-
wy kościoła hiszpańskiego81. Z tego okresu jego działalności warto przywołać tak-
że list z 27 sierpnia 1454 roku, kiedy to Paweł jako pisarz papieski zwracał się do 
gubernatora Prus, Jana Bażyńskiego, by ten przyjął życzliwie posła królewskiego, 
podkanclerzego i archidiakona gnieźnieńskiego Jana Lutka z Brzezia. Dodatkowo 
informował Bażyńskiego m.in. o działaniach Turków w Albanii82. W sierpniu 1459 
roku wzmiankowany był jako orator (poseł) papieski na dworze cesarza Frydery-
ka w  Wiedniu83. Pracując w  kurii rzymskiej Legendorf mógł liczyć nie tylko na 

5280,; VMPL, T. 2, nr 157, 160, 172; Annaty, nr 518, 521, 540, 552, 562, 575–577, 586; Liv-, Est- und Curländisches 
Urkundenbuch (dalej: Liv. Urk.), Abt. 1, Bd. 11, hrsg. v. P. Schwartz, Riga–Moskau 1905, nr 40; AAWr, G. 10a; G. 
10b; Archiwum Państwowe w Toruniu (dalej: APT), Akta Miasta Torunia (dalej: AMT), Dokumenty i listy, Kat. I, 
nr 1546; AAWO, Dokumenty Kapituły (dalej: Dok. Kap.) B 23; L 83a.

76 Zwrócił na to uwagę już J. Sikorski, zob. idem, Monarchia Polska i Warmia u schyłku XV wieku. Zagad-
nienia prawno-ustrojowe i polityczne, Olsztyn 1978, s. 46.

77 Zob. AAWO, Dok. Kap. B 23.
78 Szczegółowo opisał to ostatnio J. Przeracki, zob. idem, Biskup warmiński Paweł Legendorf, s. 222; idem, 

The Warmian Prince-Bishop Paul Legendorf, s. 734.
79 Z taką sytuacją spotykamy się m.in. W 1453, 1456, 1458 i 1459 roku, zob. Annaty, nr 518, 575–577; RG, 

Bd. 7, nr 5, 661, 2457, 2819; Bd. 8, nr 1345, 3084, 4107, 4437, 5046.
80 Tak było chociażby 13 V 1458 roku w związku z rezygnacją z urzędu pisarza bulli papieskich przez 

Heinricha Senftlebena, zob. RG, Bd. 7, nr 2302 oraz 16 V t.r. w związku z rezygnacją Senftlebena z kanonii i pre-
bendy w Kolonii, zob. RG, Bd. 7, nr 2639. Zwrócił już uwagę na te źródła także Andreas Sohn, zob. idem, op. cit., 
ss.  237–238. Zob. też inne źródła dokumentujące angażowanie się Pawła w  załatwianie w  Stolicy Apostolskiej 
szeregu spraw w imieniu innych osób, zob. m.in. RG, Bd. 8, nr 3366, 4107.

81 T. Borawska, Legendorf, w: SBPN, t. 3, s. 42; eadem, Legendorf, w: SBKW, s. 145. Powtórzyli tę infor-
mację ostatnio także choćby T. Chwietkiewicz, op. cit., s. 32 i  J. Przeracki, zob. idem, Biskup warmiński Paweł 
Legendorf, s. 218; idem, The Warmian Prince-Bishop Paul Legendorf, s. 730.

82 APT, AMT, Dokumenty i listy, Kat. I, nr 1546. List ten opublikował przed ponad wiekiem Gustav Som-
merfeldt, błędnie jednak datując go na dzień 26 sierpnia, zob. idem, Drei Handfesten aus ehemals Lehndorffschem 
Gebiet, 1373, 1446, 1473, und einige die ältere Vergangenheit dieses Geschlechts betreffende anderweitige Urkunden, 
1424, 1454, 1476, 1484, Mitteilungen der Literarischen Gesellschaft Masovia, Jg. 12, 1907, s. 148. Błąd ten powtórzył 
następnie M. Biskup, szerzej omawiając wspomniany list, zob. idem, Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 
1454–1466, Warszawa 1967, s. 234 oraz ostatnio J. Przeracki, zob. idem, Biskup warmiński Paweł Legendorf, s. 223; 
idem, The Warmian Prince-Bishop Paul Legendorf, s. 735. Wcześniej wspominał o tym liście, podając przy tym wła-
ściwą datę, jeszcze H. Schmauch, zob. idem, Die kirchenpolitischen Beziehungen des Fürstbistums Ermland zu Polen, 
ZGAE, Bd. 26, 1938, s. 271, przypis 2; por. też GStA PK, XX. HA, OBA, nr 13054 (niemieckojęzyczny odpis).

83 RG, Bd. 8, nr 1259, 5280. W trakcie pobytu na wiedeńskim dworze cesarskim miał poruszać także 
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wsparcie w obliczu starań o różne beneficja, ale również prosić o inne przywileje 
i łaski. 10 maja 1455 roku uzyskał np. zgodę na wybór spowiednika84, a 11 stycz-
nia 1460 roku zgodę na używanie przenośnego ołtarza85. Wspomnieć należy też 
o uzyskiwanych dyspensach pozwalających mu łączyć różne beneficja, które oma-
wiam dokładniej w dalszej części artykułu. Odnotujmy jeszcze tylko, że z urzędu 
skryptora papieskiego, jak wynika z jednego ze źródeł, miał zrezygnować najdalej 
9 stycznia 1460 roku86, oraz że jego imię i  nazwisko odnotowane zostało wśród 
członków rzymskiego bractwa Santa Maria dell’ Anima, do którego został przyjęty 
już w 1449 roku87.

Przyglądając się działalności Pawła, uwagę należy zwrócić również na jego pozo-
stałe kontakty z przedstawicielami władzy świeckiej i kościelnej. Blisko współpracował 
chociażby z Eneaszem Sylwiuszem Piccolominim, późniejszym papieżem Piusem II, 
którego wspierał w okresie jego starań o warmiński tron biskupi88. W Italii pracował 
również na zlecenie władz miejskich Wrocławia będąc przez nich powołanym w 1459 
roku na jednego z prokuratorów89. Działał tam w imieniu rady do lata 1460 roku, sta-
rając się chociażby o uzyskanie przez Wrocław przywileju odpustowego90. Okres jego 
aktywności i starań o kolejne beneficja i urzędy to w dużej mierze jednak lawirowanie 
między współpracą z władzami zakonu niemieckiego, a królem polskim, co potwierdzą 
kolejne części niniejszego tekstu, a na co szczególną uwagę zwrócił w ostatnim czasie 
J. Przeracki, do którego szczegółowych ustaleń w tym miejscu odsyłam91.

bliżej nieokreślone w źródle sprawy kościoła warmińskiego. Dodatkowo miejscowy kupiec (mercator) Simon Poul 
miał mu pożyczyć wówczas 500 florenów węgierskich, zob. ibidem, nr 1259, 5280.

84 RG, Bd. 7, nr 2347. 
85 Ibidem, Bd. 8, nr 4752.
86 Ibidem, nr 2930. Zauważmy jednak, że jako notariusz, skryptor i familiaris papieski określony został 

jeszcze chociażby 11 stycznia t.r., gdy papież zezwalał mu na korzystanie z przenośnego ołtarza, zob. edycję tego 
dokumentu w: J. Smołucha, Spór o biskupstwo warmińskie w czasie wojny trzynastoletniej na tle stosunków Pol-
ski z papiestwem w połowie XV wieku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, 2005, 
z. 132, s. 54. Zob. też inne niepublikowane i nieomawiane tu szerzej źródła dotyczące jego obecności w Rzymie 
oraz działalności w tym okresie czasu, zob. m.in. GStA PK, XX. HA, OBA, nr 9781, k. 5r, nr 9940, 10119, 10167, 
10554, 11258, 11297, 11866, 12510, 14554. Zob. też Liv. Urk., Abt. 1, Bd. 10, begründet von F. G. v. Bunge, im 
Auftrage der baltischen Ritterschaften und Städte fortgesetzt von H. Hildebrand und nach ihm von P. Schwartz, 
Riga–Moskau 1896, nr 636; Bd. 11, nr 2, 8, 259.

87 Zob. B. Jähnig, op. cit., s. 106; A. Sohn, op. cit., s. 394; H. Freytag, Preussen und das deutsche National-
hospiz St. Maria dell’ Anima in Rom, ZWG, H. 42, 1900, s. 75. Zob. też informacje na temat rzymskiego mieszkania 
Pawła, które miał posiadać od 1458 r., zob. A. Sohn, op. cit., s. 151.

88 J. Smołucha, Spór, s. 52; J. Drabina, Prokuratorzy miasta Wrocławia na papieskim dworze w drugiej 
połowie XV wieku, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, t. 32, 1977, nr 3, s. 292. Eneasz wspierał z kolei Pawła 
w jego staraniach o objęcie dziekanii w kolegiacie głogowskiej, zob. ibidem.

89 J. Smołucha, Polityka kurii rzymskiej za pontyfikatu Piusa II (1458–1464) wobec Czech i krajów sąsied-
nich. Z dziejów dyplomacji papieskiej w XV wieku, Kraków 2008, s. 186, przyp. 699; J. Drabina, op. cit., ss. 291–292. 
Warto podkreślić, że sprawami śląskimi zajmował się także nieco wcześniej, zob. ibidem; zob. też H. Manikowska, 
Jerozolima–Rzym–Compostela. Wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza, Wrocław 2008, s. 242.

90 J. Smołucha, op. cit., ss. 197–198; J. Drabina, op. cit., s. 294.
91 Zob. J. Przeracki, Biskup warmiński Paweł Legendorf, passim; idem, The Warmian Prince-Bishop Paul 

Legendorf, passim.
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*
Jednym z ważniejszych etapów w karierze Legendorfa był okres starań i fi-

nalne osiągnięcie przez niego kanonii przy katedrze fromborskiej. Również to za-
gadnienie warto podnieść raz jeszcze, gdyż informacje na ten temat podawane były 
w dotychczasowej literaturze zazwyczaj niezbyt ściśle. Pisano chociażby, że kanonię 
warmińską Paweł posiadał już od 1447 roku92. Ze źródeł wynika zaś, że w tym roku 
Legendorf otrzymał z pewnością jedynie papieską prowizję93. O nadaniu Pawłowi 
kanonii warmińskiej wakującej po śmierci Jana Kallego informuje następnie man-
dat papieski z 2 marca 1448 roku, z którego wynika, że w przypadku objęcia kanonii 
we Fromborku mógł zachować posiadany już archidiakonat pomorski94 Dokument 
z 10 października t.r. wspomina z kolei o posiadanej przez Pawła ekspektatywie na 
kanonię oraz prebendę warmińską95. Inne ze źródeł papieskich wyklucza jednak 
posiadanie przez niego wspomnianej kanonii niewątpliwie jeszcze w  maju 1449 
roku96. W literaturze czytamy również, że kanonię miał otrzymać 6 sierpnia 1451 
roku97. Na ten dzień datowany był list kapituły warmińskiej do wielkiego mistrza, 
w którym kolegium rzeczywiście informowało dostojnika zakonnego o przyznaniu 
Pawłowi kanonii po zmarłym Janie Vochsie98. Wiemy również z  treści tego listu, 
że o to samo wakujące wówczas miejsce w składzie kapituły zabiegali Filip Lange 
i  Wawrzyniec Blumenaw99. Warto jednak zwrócić uwagę także na źródła papie-
skie z tego okresu, z których wynika, że prowizja dla Pawła na kanonię i prebendę 
warmińską wakującą po śmierci Jana Vochsa datowana była na dzień 7 września 
t.r. W przywoływanym źródle czytamy również o przyznaniu pensji w wysokości 
36 florenów, którą miał otrzymywać od Pawła Henryk Senftleben100. Poza tym, co 
szczególnie ważne, jak dalej wynika ze źródeł tej proweniencji, o kanonię warmiń-
ską wakującą właśnie po Vochsie, Legendorf nadal spierał się ze Stefanem z Nidzi-

92 Zob. m.in. A. Poschmann, op. cit., s. 491; K. Górski, op. cit., s. 2; R. Marchwiński, op. cit s. 73; P. Nitecki, 
Legendorf Paweł, s. 120; T. Jurkowlaniec, op. cit., s. 136.

93 AAWO, AB, D 1, k. 23r-24v; zob. też ibidem, AB, Eh 154–155; por. SRW, Bd. 1, s. 98–99, przypis 103. 
Słusznie o prowizji pisał już w 1883 roku J. Korytkowski, op. cit., s. 421. Niezbyt precyzyjne wydaje się być użyte 
ostatnio przez J. Przerackiego sformułowanie, że Paweł w 1447 roku został „utytułowany godnością kanonika war-
mińskiego”, zob. idem, Paweł Legendorf, s. 20. W dalszej części przywoływanego biogramu Przeracki pisze poza 
tym, że Legendorf otrzymał kanonię warmińską w 1451 roku, zob. ibidem.

94 RG, Bd. 6, nr 4741; por. Bull. Pol., t. 6, nr 134.
95 RG. Bd. 6, nr 4741.
96 Ibidem. Tam także informacje o różnych innych zabiegach związanych z próbami objęcia kanonii war-

mińskiej.
97 Zob. T. Borawska, Legendorf, w: SBKW, s. 145. Za nią informację tę podali następnie kolejni badacze, 

zob. m.in.: E. Gigilewicz, Herby, s. 162; J. Chłosta, op. cit, s. 198; E. Gigilewicz, Legendorf, szp. 653; J. Sikorski, Pa-
weł Legendorf, s. 74; J. Przeracki, The Warmian Prince-Bishop Paul Legendorf, s. 218–219; idem, Biskup warmiński 
Paweł Legendorf, s. 730–731; idem, Paweł Legendorf, s. 20.

98 GStA PK, XX. HA, OBA, nr 10851.
99 Ibidem.
100 RG, Bd. 6, nr 4741.
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cy z pewnością jeszcze 11 marca 1452 roku101. Kanonikiem warmińskim tytułował 
się już jednak 8 kwietnia t.r., gdy został wyświęcony na subdiakona102, 15 wrze-
śnia t.r.103, a następnie na pewno również 23 października 1453 roku104. 12 stycznia 
1454 roku uzyskał poza tym tzw. nową prowizję na kanonię i prebendę warmińską, 
która wakować miała po rezygnacji Stefana z Nidzicy, z którym przez długi czas 
o wspomniane beneficjum toczył spór105. Warto zauważyć, że wspomniana „nowa” 
prowizja papieska była swego rodzaju potwierdzeniem i wzmocnieniem poprzed-
niej autorytetem głowy Kościoła i dawała zainteresowanemu zabezpieczenie przed 
ewentualnymi pretensjami innych posiadaczy prowizji na to beneficjum106. W źró-
dłach papieskich z  kanonią warmińską Paweł wzmiankowany był także m.in. 
20 kwietnia i 7 czerwca 1455 roku107. Kanonikiem warmińskim, w datowanym naj-
pewniej na 1456 rok liście do generalnego prokuratora zakonu w Rzymie, tytułował 
Pawła również wielki mistrz zakonu niemieckiego, podkreślając jego wrogie wobec 
zakonu działania i to mimo uzyskanych przez lata licznych korzyści108. Jako członek 
kapituły Legendorf został również wybrany 1 marca 1456 roku na pełnomocnika 
kolegium kanoników109, który m.in. wraz z Bartłomiejem Liebenwaldem uzyskał 
w  Rzymie, w  końcu marca 1457 roku, papieskie potępienie działalności Jerzego 
Schliebena, który w grudniu 1455 roku zdobył zamek kapitulny w Olsztynie i uwię-
ził przebywających tam członków korporacji110. Podkreślmy jednak wyraźnie, że 
Paweł w tym czasie pracował przede wszystkim w kurii rzymskiej i z pewnością 
nie brał aktywnego udziału w życiu kapituły. Jako kanonik warmiński w dokumen-
tach papieskich wzmiankowany był także 15 czerwca 1456 roku111. W ten sposób 
określony został jeszcze niewątpliwie 20 września 1458 roku, gdy powierzano mu 

101 Ibidem, nr 4741, 5279. Ze starań o prebendę warmińską nie zrezygnował również Wawrzyniec Blu-
menau, który posiadał poparcie wielkiego mistrza i pisał do niego m.in. w tej sprawie 23 VII 1452 roku, zob. 
GStA PK, XX. HA, OBA, nr 11325. Zob. też inne źródła z  tego okresu obrazujące zabiegi wielkiego mistrza 
o obsadzenie kanonii warmińskiej, w których pojawia się nazwisko Pawła Legendorfa, zob. m.in., OBA, nr 11161, 
11281; zob. też GStA PK, XX. HA, Pergamenturkunden, Schieblade LI Nr. 33. Warto zwrócić też uwagę, że nada-
nie Legendorfowi kanonii warmińskiej było nawet tematem listu cesarza Fryderyka wysłanego 22 IX 1452 roku 
do wielkiego mistrza, zob. GStA PK, XX. HA, OBA, nr 11453. Legendorf, a także Filip Lange oraz Wawrzyniec 
Blumenau podejmujący dalsze starania o objęcie kanonii we Fromborku wzmiankowani są również w  innym 
liście, tym razem słanym 15 XI 1452 roku do wielkiego mistrza przez biskupa warmińskiego Franciszka Kuh-
schmalza, zob. OBA, nr 11565.

102 RG, Bd. 6, nr 4741.
103 AAWO, Dok. Kap. L 83a.
104 Bull. Pol., t. 6, nr 746.
105 RG, Bd. 6, nr 4741.
106 O tego typu prowizjach pisał ostatnio M. D. Kowalski, op. cit., s. 31, przyp. 61.
107 Bull. Pol., t. 6, nr 867; RG, Bd 7, nr 2347.
108 GStA PK, XX. HA, OBA, nr 14738.
109 Zob. SRW, Bd. 1, s. 166.
110 S. Kotarski, Olsztyn w czasie wojny trzynastoletniej, Instytut Mazurski w Olsztynie. Komunikat Działu 

Informacji Naukowej, 1948, nr 6–7, s. 108.
111 Bull. Pol., t. 6, nr 1031.
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zrazu na okres jednego roku administrowanie kościołem warmińskim112. Z kanonii 
i dużej prebendy warmińskiej zrezygnował jednak z pewnością przed 29 grudnia 
1458 roku. Wówczas, co podkreślone zostało w źródle, był już administratorem ko-
ścioła warmińskiego. Dodatkowo określony został też notariuszem, a prowizję na 
wakującą po jego rezygnacji kanonię i prebendę zdobył tego dnia Mikołaj Tungen, 
późniejszy biskup warmiński113.

*
Przez całą swoją karierę Paweł Legendorf zabiegał także o szereg innych pre-

bend, godności i urzędów. Dotychczas podawane w historiografii dane nie są jed-
nak pełne, a często również błędne, stąd konieczne wydaje się ponowne 
zreferowanie tych zabiegów z odwołaniem bezpośrednio do źródeł. W niektórych 
opracowaniach spotykamy się z informacją, że już na początku swojej kariery ko-
ścielnej, w styczniu 1432 roku został dzięki wielkiemu mistrzowi plebanem kościo-
ła parafialnego w Domnowie, w diecezji warmińskiej. Popełniony przez T. Borawską 
błąd114, który niestety był powielany przez kolejnych badaczy115, poprawił ostatnio 
J. Przeracki, który słusznie napisał, że pierwszym posiadanym przez Legendorfa 
beneficjum była parafia w Mątowach Wielkich, którą objął najdalej w 1431 roku. 
O parafię w Domnowie Paweł w 1432 roku dopiero zabiegał, a objąć mógł ją co 
najwyżej w 1437 roku, gdyż z t.r. pochodzą informacje na temat śmierci dotychcza-
sowego plebana116. Przez następne lata źródła milczą na temat dalszych zabiegów 
Pawła o nowe stanowiska kościelne. Duchowny skupił się wówczas najpewniej na 
studiach i kolejne, zakrojone na szeroką skalę starania o beneficja kościelne podjął 
wraz z rozpoczęciem pracy w kurii rzymskiej. W 1448 roku Legendorf ubiegał się 
m.in. o uzyskanie archidiakonatu pomorskiego, kanonii przy kapitule kolegiackiej 
w Głogowie oraz plebanii kościoła parafialnego w Grudziądzu. O ostatnie z tych 
beneficjów zabiegać miał od początku tego roku117. Jako archidiakon pomorski od-
notowany został 2 marca 1448 roku118, a następnie 19 grudnia t.r.119 W międzycza-
sie, 10 października otrzymał tzw. „nową” prowizję na wspomniany archidiakonat, 
o który, jak przekonuje nas źródło, musiał się jednak spierać z klerykiem diecezji 
włocławskiej Stefanem Warathem120. Z dokumentu tego dowiadujemy się także, że 

112 RG, Bd. 8, nr 4752.
113 Ibidem, nr 4630.
114 Zob. T. Borawska, Legendorf, w: SBPN, t. 3, s. 42; eadem, Legendorf, w: SBKW, s. 145.
115 Zob. J. Chłosta, op. cit., s. 198; T. Chwietkiewicz, op. cit., s. 32.
116 J. Przeracki, Biskup warmiński Paweł Legendorf, s. 216–217; idem, The Warmian Prince-Bishop Paul 

Legendorf, s. 729; idem, Paweł Legendorf, s. 20.
117 Idem, Biskup warmiński Paweł Legendorf, s. 218; idem, The Warmian Prince-Bishop Paul Legendorf, s. 730.
118 RG, Bd. 6, nr 4741; por. Bull. Pol., t. 6, nr 134.
119 Bull. Pol., t. 6, nr 207.
120 RG, Bd. 6, nr 4741; por. też Bull. Pol., t. 6, nr 193. Na prowizję tę zwracał już uwagę choćby A. Gą-
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posiadał wówczas jeszcze ekspektatywę na bliżej nieokreślone beneficjum należące 
do kollacji biskupa passawskiego121. Na dzień 11 grudnia t.r. datowana jest papieska 
rezerwacja na kanonię i prebendę przy kolegiacie głogowskiej122. Kilka dni później, 
19 grudnia 1448 roku kancelarię papieską opuścił dokument będący „nową” prowi-
zją na parafię w Grudziądzu, która zawakowała po śmierci Mikołaja Stange de Le-
gendorf123. Dokument był więc z pewnością papieskim potwierdzeniem, gdyż jak 
czytamy w samym źródle, parafia grudziądzka została już Pawłowi nadana przez 
biskupa chełmińskiego Jana Marienaua, a prezentował go na to beneficjum wielki 
mistrz Konrad von Erlichshausen124. Kolejną prowizję na archidiakonat pomorski, 
wraz z przynależnym do tego urzędu folwarkiem Warszyn (Warsin), Paweł Legen-
dorf otrzymał 18 marca 1449 roku. Źródło nadal informuje jednak o sporze toczo-
nym o  ten urząd z  klerykiem Stefanem Warathem125. 25 września t.r. uzyskał 
również dyspensę dzięki której mógł jednocześnie posiadać archidiakonat pomor-
ski i parafię grudziądzką126. Jako rektor kościoła parafialnego w Grudziądzu wystą-
pił poza tym w papieskich dokumentach 3 grudnia t.r., otrzymując czasową zgodę 
na nieprzyjmowanie kolejnych święceń127. W 1449 roku, jak informują źródła pa-
pieskie, starał się również o objęcie kościoła parafialnego w Medeling w diecezji 
passawskiej128. Warty odnotowania jest również fakt, że w tym okresie Paweł miał 
poważne problemy ze zdrowiem. Z datowanego na 29 sierpnia 1449 roku listu wy-
słanego przez prokuratora zakonnego w Rzymie Jodoka Hogensteina do wielkiego 
mistrza Konrada von Erlichshausen, dowiadujemy się wręcz o śmiertelnej chorobie 
z którą miał zmagać się duchowny129. Sprawa musiała być na tyle poważna, że ze 
śmiercią Pawła liczono się jeszcze chyba na początku lutego 1450 roku, skoro He-
inrich Richtenberg pisząc list do prokuratora w Rzymie, polecał mu w razie śmier-
ci Legendorfa zadbać o interesy zakonu w  zakresie nominacji ewentualnego 
nowego plebana w Grudziądzu i  tym samym podjąć starania by w razie śmierci 
Pawła, nowy rządca parafii grudziądzkiej nie został mianowany przez papieża130. 
Do śmierci duchownego jednak nie doszło, a jego aktywność w kolejnych latach 

siorowski pisząc jednak, że „We Włocławku nie zanotowano jego nominacji ani recepcji, osobistej bądź przez 
prokuratora”; zob. A. Gąsiorowski, Kanonicy włocławscy w najstarszej metryce kapitulnej (1435–1500), w: Ducho-
wieństwo kapitulne w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej. Studia nad pochodzeniem i  funkcjonowaniem 
elity kościelnej, red. A. Radzimiński, Toruń 2000, s. 16.

121 RG, Bd. 6, nr 4741.
122 Ibidem; zob. też SRW, Bd. 1, s. 98–99, przypis 103.
123 RG, Bd. 6, nr 4741; zob. też Bull. Pol., t. 6, nr 207.
124 Zob. RG, Bd. 6, nr 4741; Bull. Pol., t. 6, nr 207; zob. też V. Röhrich, op. cit., s. 398.
125 RG, Bd. 6, nr 4741; zob. też Bull. Pol., t. 6, nr 235.
126 RG, Bd. 6, nr 4741; zob. też Bull. Pol., t. 6, nr 304.
127 RG, Bd. 6, nr 4741; zob. też Bull. Pol., t. 6, nr 310.
128 RG, Bd. 6, nr 4741.
129 Liv. Urk., Bd. 11, nr 2.
130 Ibidem, nr 8.
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oświetla szereg dokumentów różnej proweniencji. Co szczególnie znamienne Le-
gendorf sam pisał z Rzymu do Richtenberga już 17 lutego 1450 roku131. Z papie-
skich źródeł datowanych na 3 października 1450 roku i  1 września 1452 roku 
wiadomo natomiast, że nadal jeszcze spierał się z Henrykiem Rorawem o kanonię 
i prebendę przy kolegiacie w Głogowie132. Ze wzmianki datowanej na 19 grudnia 
1451 roku dowiadujemy się także, że ze starań o przyznany ostatecznie Pawłowi 
archidiakonat pomorski nie rezygnował przez dłuższy czas wspominany już Stefan 
Warath133. 17 maja 1453 roku na podstawie złożonej przez siebie supliki, Legendorf 
otrzymał kolejną prowizję, tym razem na kanonię i prebendę we Wrocławiu134. Nie 
wszedł jednak wówczas do składu wrocławskiej kapituły katedralnej o czym prze-
konuje kolejna prowizja z 8 lipca t.r., wystawiona już zresztą na kanonię i prebendę 
wakującą po innym duchownym135. 25 września 1453 roku Paweł, występując jako 
archidiakon pomorski, rektor kościoła parafialnego w Grudziądzu oraz subdiakon, 
uzyskał na podstawie złożonej supliki papieską dyspensę pozwalającą mu na nie-
przyjmowanie przez okres czterech lat kolejnych święceń, a także ponowną prowi-
zję na kościół w Grudziądzu136. 23 października t.r. ponownie otrzymał natomiast 
prowizję na kanonię i prebendę wrocławską137. Ze źródeł papieskich datowanych 
na listopad i grudzień 1453 roku dowiadujemy się też o jego staraniach o beneficja 
w  diecezji passawskiej, konkretnie o kościoły parafialne w  Bischoffdorff i  Pewr-
bach. Prowizje na te kościoły przyznane zostały konkurentom Pawła, jednak z dru-
giego z wymienionych beneficjów Legendorf miał otrzymywać pensję w wysokości 
26 florenów138. W marcu następnego roku był już niewątpliwie diakonem139. Pod 
koniec czerwca 1454 roku jako pisarz papieski i rektor kościoła parafialnego w Gru-
dziądzu, a także diakon, wystąpił z supliką o zgodę, która od razu zaznaczmy, zo-
stała mu udzielona, na trzyletnie nieprzyjmowanie kolejnych święceń140. 23 grudnia 
1454 roku została mu udzielona prowizja na wakującą dziekanię przy katedrze we 
Włocławku141. Objęcie tej prałatury miało wiązać się z rezygnacją z archidiakonatu 
pomorskiego, na który to urząd już tego samego dnia prowizję uzyskał kleryk die-

131 GStA PK, XX. HA, OBA nr 10167.
132 RG, Bd. 6, nr 2011, 4741.
133 Ibidem, nr 4741; zob. też Bull. Pol., t. 6, nr 588.
134 RG, Bd. 6, nr 4741; Bull. Pol., t. 6, nr 701.
135 RG, Bd. 6, nr 4741.
136 Bull. Pol., t. 6, nr 720; zob. też RG, Bd. 6, nr 4741.
137 Bull. Pol., t. 6, nr 746; RG, Bd. 6, nr 4741; zob. też Annaty, nr 521 (obligacja annatowa datowana na 

dzień 11 XII 1453 roku).
138 RG, Bd. 6, nr 1743.
139 Ibidem, nr 4741.
140 Bull. Pol., t. 6, nr 811; zob. też RG, Bd. 6, nr 4741. O posiadanych przez Pawła święceniach kapłańskich 

wyraźnie informuje m.in. dokument papieski z 10 I 1460 roku, zob. RG, Bd. 8, nr 4752.
141 Bull. Pol., t. 6, nr 835; RG, Bd. 6, nr 4741; zob. też Annaty, nr 540 (obligacja annatowa datowana na 

dzień 3 I 1455 roku).
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cezji gnieźnieńskiej Jan z Popowa142. Ze źródła datowanego na 7 czerwca 1455 roku 
dowiadujemy się, że zrezygnował ze starań o kanonię wrocławską na rzecz dzieka-
na legnickiego Jana Girdana w zamian za roczną pensję w wysokości 19 florenów, 
które Jan miał mu płacić z dochodów pobieranych z dziekanii w Legnicy143. Z kolei 
sprawa starań Pawła o dziekanię we Włocławku, która miała się wiązać z jego rezy-
gnacją z archidiakonatu pomorskiego, do czego faktycznie jednak nie doszło, wra-
ca w źródłach papieskich jeszcze 2 października144 i 29 grudnia t.r., kiedy mimo 
posiadanej już prowizji na dziekanię włocławską, uzyskał jej faktyczne papieskie 
ogłoszenie (zatwierdzenie)145. W 1455 roku Paweł Legendorf starał się także o ka-
nonię w  Ratyzbonie oraz bliżej nieokreślone beneficja w  diecezjach passawskiej 
i gnieźnieńskiej, które należały do kollacji miejscowych ordynariuszy i prepozytów 
tamtejszych kapituł katedralnych146. Ze starań o kanonię i prebendę ratyzbońską 
zrezygnował jednak najpóźniej na początku czerwca 1456 roku147. W tym samym 
roku zabiegał jednak o kolejne bogato uposażone beneficja. Najpierw 23 czerwca 
zdobył prowizję na kanonię i  prebendę w  Gnieźnie, a następnie, 4 września na 
scholasterię przy katedrze płockiej148. W 1457 roku miał mienić się już zarówno 
kanonikiem w Gnieźnie jak i dziekanem głogowskim149. Jak wynika z ustaleń J. Ko-
rytkowskiego, Paweł po uprzednim otrzymaniu prowizji na kanonię w Gnieźnie, 
7  marca 1457 roku „instalował się w  katedrze gnieźnieńskiej przez prokuratora 
swego, Adama z Dąbrowy, dziekana poznańskiego i kanonika gnieźnieńskiego”150 
Spowodowało to opór kapituły oraz starającego się o tę kanonię Mikołaja Bardzkie-
go, który z pewnością nie trwał jednak długo, skoro, jak zauważa przywoływany 
Korytkowski, Legendorf już jesienią 1457 roku sprzedał przynależne jego kanonii 
dziesięciny w  Radomsku151. J.  Sikorski zauważa poza tym, że zdobycie kanonii 

142 Bull. Pol., t. 6, nr 836; RG, Bd. 6, nr 3388. Na prowizje udzielone wówczas Legendorfowi i  Janowi 
z Popowa zwrócił uwagę A. Gąsiorowski, który zaznaczył także, że „Głucho o tym wszystkim w metryce kapitulnej 
i nie wiemy, czy papieska prowizja została zrealizowana”, zob. A. Gąsiorowski, op. cit., s. 16.

143 RG, Bd. 7, nr 1421, 2347; zob. też biogram Jana Girdana, w którym nie przytoczono jednak tej infor-
macji: S. Jujeczka, Duchowni średniowiecznej Legnicy. Studium prozopograficzne nad klerem diecezjalnym, Legnica 
2006, ss. 278–280. Co ciekawe, mimo wspomnianej rezygnacji ze starań o to beneficjum, jak również mimo dłu-
giego milczenie źródeł na temat jego ewentualnych ponownych starań o wejście do składu kapituły katedralnej we 
Wrocławiu, jako tamtejszy kanonik, Paweł wspomniany został w jednym ze źródeł papieskich, 24 XI 1458 roku, 
zob. RG, Bd. 8, nr 4524.

144 RG, Bd. 7, nr 2242; zob. też Bull. Pol., t. 6, nr 945.
145 RG, Bd. 7, nr 2347. Por. także dokument papieski dotyczący nadania Pawłowi dziekanii we Włocławku, 

datowany przez wydawców Bullarium Poloniae na dzień 30 XII t.r.: Bull. Pol., t. 6, nr 991.
146 Bull. Pol., t. 6, nr 867; RG, Bd. 7, nr 2347.
147 RG, Bd. 7, nr 2781.
148 Ibidem, nr 2347; zob. też Bull. Pol., t. 6, nr 1034, 1055.
149 Tak uważała T. Borawska, zob. eadem, Legendorf, w: SBKW, s. 145. W staraniach o dziekanię głogowską 

mógł z kolei liczyć na wsparcie Eneasza Sylwiusza Piccolominiego i Heinricha Senftlebena, zob. J. Drabina, Proku-
ratorzy, s. 292.

150 Zob. J. Korytkowski, op. cit., s. 421; tam również na s. 421–423, w przypisie 9 przywołana pełna treść 
źródła.

151 Ibidem, ss. 421–423.
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w  Gnieźnie, z  czym związany był wymógł złożenia przysięgi wierności królowi, 
wskazywał wyraźnie na poparcie Pawła dla działań opozycji stanowej w Prusach152. 
Wracając do omawiania dalszych zabiegów Legendorfa o beneficja kościelne pod-
kreślić należy, że 5 października 1457 roku wystąpił także jako kanonik w Głogo-
wie, któremu nadana została tamtejsza dziekania wraz z dyspensą pozwalającą mu 
obok tej prałatury posiadać także kanonię i  prebendę153. O dziekanię głogowską 
spierał się z pewnością w 1458 roku z Janem Stanko (Stankonisem)154, jednak w ob-
liczu nominacji na administratora warmińskiego scedował swoje prawa do dzieka-
nii głogowskiej na rzecz wspomnianego Jana rezerwując sobie roczną pensję 
w wysokości 60 florenów, o czym informuje nas źródło z 28 czerwca 1459 roku155. 
Poza tym 18 grudnia 1457 roku udzielona mu została dyspensa mocą której mógł 
równocześnie posiadać archidiakonat pomorski, dziekanię włocławską oraz parafię 
w  Grudziądzu156. Zauważmy też, że jako dziekan włocławski notowany był już 
w kwietnia t.r.157 Z tą godnością wzmiankowany był następnie niewątpliwie także 
13 maja 1458 roku158 oraz 27 listopada t.r., gdy określony został jednocześnie pro-
tonotariuszem apostolskim159. Dziekanem włocławskim nazwany został również 
w dokumencie papieskim 1 września 1459 roku, gdy decyzją Piusa II powierzono 
mu na kolejne trzy lata stanowisko administratora diecezji warmińskiej160. Z pra-
łackiej godności dziekana zrezygnował jednak przed 13 listopada t.r. na rzecz 
krewniaka Mikołaja Cruczborga i tego właśnie dnia składał w Kamerze Apostol-
skiej obligację annatową, a pod koniec tego miesiąca uiścił również 24 floreny 
w imieniu Mikołaja, który miał go zastąpić na tej godności161. Warty odnotowania 
jest wreszcie fakt, że przed swoją śmiercią biskup chełmiński Jan Marienau, chciał 
uczynić Pawła swoim następcą162, co spotkało się jednak z nieprzychylnym stano-

152 J. Sikorski, Paweł Legendorf, s. 74.
153 RG, Bd. 7, nr 2347; Bd. 8, nr 4752; VMPL, T. 2, nr 157; zob. też SRW, Bd. 1, s. 98–99, przypis 103; An-

naty, nr 562 (obligacja annatowa datowana na dzień 31 X 1457 roku).
154 RG, Bd. 8, nr 3637. O sporze tym wspomina w swojej pracy S. Jujeczka, op. cit., s. 314.
155 RG, Bd. 8, nr 3637, 4752.
156 RG, Bd. 7, nr 2347; por. Bull. Pol., t. 6, nr 1199. W tym kontekście warto przywołać inne źródło pro-

weniencji papieskiej, datowane na dzień 2 IX 1457 roku, z którego wynika, że w związku z objęciem przez Pawła 
dziekanii we Włocławku wakował archidiakonat pomorski, za który wspomniany już w niniejszym artykule Jan 
z Popowa miał zapłacić annatę, zob. Annaty, nr 557.

157 J. Korytkowski, op. cit., s. 423.
158 RG, Bd. 7, nr 2302; Bull. Pol., t. 6, nr 1258.
159 J. Korytkowski, op. cit., s. 423. Jako protonotariusz w źródłach papieskich notowany był w niedługim 

czasie choćby 14 IV, 28 XI i 18–19 XII 1459 roku, zob. RG, Bd. 8, nr 3366, 4107, 5046; Annaty, nr 586.
160 Bull. Pol., t. 6, nr 1442; por. VMPL, T. 2, nr 164.
161 RG, Bd. 8, nr 4437, 4752; Annaty, nr 585 (obligacja annatowa datowana na dzień 28 XI 1459 roku). Jak 

wynika z zapisu źródłowego z dnia 13 XI 1459 roku, Paweł po rezygnacji z dziekanii miał zagwarantować sobie 
roczną pensję w wysokości 30 florenów. Warto jednak wskazać, że jeszcze pod koniec tego miesiąca pojawia się 
informacja o restytucji wspomnianej bulli, zob. ibidem, nr 4752; zob. też Bull. Pol., t. 6, nr 1466; Annaty, nr 586. 
Zauważmy także, że Mikołaj dziekanię włocławską objął skutecznie, co potwierdzają źródła kapitulne, notujące go 
na posiedzeniu kolegium kanoników włocławskich już w sierpniu 1460 roku, zob. A. Gąsiorowski, op. cit., s. 29.

162 T. Borawska, Legendorf, w: SBPN, t. 3, s. 42; eadem, Legendorf, w: SBKW, s. 145; M. Biskup, Trzyna-
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wiskiem władz zakonnych163. Co szczególnie jednak istotne, 20 września 1458 roku 
papież mianował Legendorfa administratorem biskupstwa warmińskiego164. W tej 
roli duchowny podjął się próby odzyskania pieniędzy, które biskup warmiński 
Franciszek Kuhschmalz pożyczył ordynariuszowi wrocławskiemu Piotrowi Nowa-
kowi i  tamtejszej kapitule katedralnej. Sprawę tę oświetlają niewykorzystywane 
przez dotychczasowych biografów Pawła, niepublikowane dokumenty z zasobu Ar-
chiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu165. Papież Pius II w sprawie wspomnia-
nego długu pisał do kolejnego biskupa wrocławskiego, Jodoka, 12 października 
1458 roku166, a do kapituły wrocławskiej 15 października167. Sam Legendorf 15 paź-
dziernika t.r. zlecił zająć się tą sprawą wikariuszowi generalnemu biskupstwa war-
mińskiego, Bartłomiejowi Liebenwaldowi, a sam wniósł skargę do Stolicy 
Apostolskiej. Jej konsekwencją była kolejna bulla papieża Piusa II dotycząca uregu-
lowania długu przez biskupstwo wrocławskie, tym razem adresowana 13 kwietnia 
1459 roku do opata klasztoru na Piasku168. W tym samym roku, 15 września, pisa-
stoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim, s. 513; K. Górski, op. cit., s. 2. W związku z tą informacją ciekawe wydaje 
się być źródło papieskie datowane na dzień 2 IV 1460 roku, kiedy to Paweł określony został jako elekt chełmiński, 
który za pośrednictwem przedstawicieli rodu Medici uiszczał w Kamerze Apostolskiej 350 florenów należnych 
serwicjów. Zapewne mamy tu jednak do czynienia z błędem i Paweł powinien zostać określony elektem warmiń-
skim, por. RG, Bd. 8, nr 4733.

163 Świadczy o tym wyraźnie pismo prokuratora zakonnego w Rzymie Jodoka Hogensteina, wysłane 16 VII 
1456 roku do wielkiego mistrza, zob. GStA PK, XX. HA, OBA, nr 14552; zob. także OBA, nr 14834; por. też J Prze-
racki, Biskup warmiński Paweł Legendorf, s. 224–225; idem, The Warmian Prince-Bishop Paul Legendorf, s. 736. 

164 AAWO, AB, D 1, k. 14r-v; zob. też RG, Bd. 8, nr 4752; Bull. Pol., t. 6, nr 1295; SRW, Bd. 1, s. 99. Ad-
ministracja ta pierwotnie powierzona została mu na rok, a następnie uległa przedłużeniu o trzy lata, zob. VMPL, 
T. 2, nr 164; RG, Bd. 8, nr 4752; Bull. Pol., t. 6, nr 1442; zob. też m.in. M. D. Kowalski, op. cit., s. 58, przypis 52; 
J. Smołucha, Polityka, s. 129, przypis 492; idem, Spór, s. 52; T. Borawska, Legendorf, w: SBPN, t. 3, s. 42; J. Drabina, 
Prokuratorzy, s. 292; M. Biskup, Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim, s. 556; K. Górski, op. cit., s. 2. O in-
nych uzyskanych tego dnia uprawnieniach zob. też m.in. RG, Bd. 8, nr 4752. Nominacja Legendorfa okazała się 
częstym tematem w korespondencji słanej z różnych stron do wielkiego mistrza. Informował o tym fakcie z Rzymu 
już 24 IX t.r. Jodok Hogenstein, zob. Liv. Urk., Bd. 11, nr 780. 24 XI t.r. do zwierzchnika zakonu zwracał się po 
nominacji Pawła z listem polecającym także margrabia Karl von Baden, zob. GStA PK, XX. HA, OBA, nr 15192. 
Temat nominacji Pawła w liście do wielkiego mistrza poruszył jeszcze na pewno 24 grudnia komtur z Grudzią-
dza, zob. GStA PK, XX. HA, OBA, nr 15201. W źródłach papieskich jako administrator kościoła warmińskiego 
wzmiankowany był Legendorf w tym roku na pewno jeszcze 29 grudnia, zob. RG, Bd. 8, nr 4630. W kolejnym 
roku, dowodnie 17 września, Legendorf jako administrator wspomniany został w liście biskupa ozylskiego i pro-
kuratora zakonnego w Rzymie Jodoka, który w piśmie kierowanym z Mantui do mistrza niemieckiego Ulricha von 
Lentersheim brał w obronę Pawła, którego posądzono m.in. o wysunięcie pomysłu osadzenia zakonu niemieckie-
go na jednej z wysp greckich w celu walki z Turkami, zob. GStA PK, XX. HA, OBA, nr 15375.

165 O treści tych dokumentów, choć nie wszystkich, informował w swoim artykule jedynie J. Smołucha, 
który jednak postacią Legendorfa zajmował się pobocznie, zob. idem, Spór, ss. 52–53. Zauważmy również, że autor 
nie cytuje dokumentów z sygnaturami literowymi.

166 AAWr, G. 10a. W dokumencie tym Paweł Legendorf określony został administratorem kościoła war-
mińskiego.

167 Ibidem, dokumenty w układzie chronologicznym, 1458, 15 październik, Rzym. Również w tym doku-
mencie Paweł odnotowany jest jako administrator.

168 Ibidem, G. 10b (Legendorf określony jako administrator in spiritualibus et temporalibus kościoła war-
mińskiego). Papież Pius II zobowiązywał opata do wydania kwitów dłużnych, ponieważ zaginęły one na Warmii 
w okresie działań wojennych. Dokument datowany na ten dzień i dotyczący tej sprawy, z materiałów z Archiwum 
Watykańskiego wydał J. Smołucha, Spór, ss. 53–54; por. VMPL T. 2, nr 160; zob. też RG, Bd. 8, nr 4752; Bull. Pol., 
t. 6, nr 1389.
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nym w Mantui dokumentem, Legendorf upoważniał do odebrania należności i sto-
sownych pokwitowań wspomnianego już kanonika warmińskiego i  wikariusza 
generalnego in spiritualibus et temporalibus kościoła warmińskiego, Bartłomieja 
Liebenwalda169. Jako administrator kościoła warmińskiego Paweł odnotowany zo-
stał także 2 lipca (tu dodatkowo określono go protonotariuszem)170, 18 sierpnia171 
oraz 13 i 28 listopada 1459 roku172, zaś jako zatwierdzony elekt warmiński 23 grud-
nia t.r.173 Legendorf otrzymał poza tym 10 stycznia 1460 roku od papieża prawo do 
nakładania i ściągania ekskomuniki, co chyba słusznie J. Smołucha uznał za zna-
czące wsparcie w sytuacji wciąż niezakończonych zabiegów o zwrot wspomnianego 
wyżej długu174. Jako administrator kościoła warmińskiego uzyskał wówczas także 
od Piusa II prawo do ściągania klątwy z deklarujących posłuszeństwo osób, które 
za przynależność do Związku Pruskiego zostały nią obłożone wcześniej przez pa-
pieży Mikołaja V i Kaliksta III175. Tego dnia, w innym dokumencie tytułowany już 
biskupem warmińskim, miał płacić poza tym serwicja w wysokości 200 florenów176. 
Nadmieńmy także, że na dzień 22 kwietnia t.r. datowane jest potwierdzenie przyję-
cia przez kardynała Piotra opłat serwicjalnych od Pawła, określonego już wówczas 
jako biskupa warmińskiego, w wysokości 200 florenów177. W tym kontekście warto 
też wspomnieć o innym, wcześniejszym dokumencie, informującym, że Paweł, nie-
długo po nominacji na administratora warmińskiego, 14 października 1458 r. miał 
zapłacić w  Kamerze Apostolskiej serwicja w  wysokości 400  florenów178. Z  kolei 
sprawa spłacenia pożyczki zaciągniętej przez biskupa i kapitułę wrocławską u bi-
skupa warmińskiego wraca jeszcze w źródle z 14 stycznia 1461 roku, kiedy opat 
wrocławskiego klasztoru na Piasku informował elekta warmińskiego Legendorfa 
o fakcie przekazania przez kapitułę wrocławską kwitu opiewającego na 2,5 tysiąca 
guldenów, które pożyczyli od biskupa warmińskiego Franciszka Kuhschmalza179.

Wracając jeszcze do obfitujących w różne szczegóły dotyczące kariery Legen-
dorfa źródeł papieskich, zauważmy, że wzmianka z początku stycznia 1461 roku 

169 AAWr, Y. 15.
170 RG, Bd. 8, nr 1345.
171 Annaty, nr 582.
172 Bull. Pol., t, 6, nr 1466; Annaty, nr 585; zob. też RG, Bd. 8, nr 4437.
173 AAWr, dokumenty w układzie chronologicznym, 1459, 23 grudzień, Legnica.
174 J. Smołucha, op. cit., s. 53. 11 stycznia papież Pius II zgodził się poza tym na korzystanie przez Pawła 

z przenośnego ołtarza, zob. ibidem, s. 54 (tam edycja wspomnianego dokumentu); zob. też RG, Bd. 8, nr 4752.
175 Bull. Pol., t. 6, nr 1495; RG, Bd. 8, nr 4752; por. też VMPL, T. 2, nr 172.
176 RG, Bd. 8, nr 4752.
177 AAWO, Dokumenty Varia 24. Wspomniane potwierdzenie koresponduje zapewne ze źródłem 

z 22 kwietnia kiedy za pośrednictwem przedstawicieli rodu Medici, Jana i Piotra, Paweł miał płacić serwicja w wy-
sokości właśnie 200 florenów, zob. RG, Bd. 8, nr 4752. Por. też źródło z 2 kwietnia t.r. kiedy to Paweł, zapewne 
przez pomyłkę określony elektem chełmińskim, miał zapłacić serwicja również za pośrednictwem Jana i Piotra de 
Medicis, zob. RG, Bd. 8, nr 4733.

178 RG, Bd. 8, nr 4752.
179 AAWr, Y. 15.
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informuje również o posiadanej wcześniej przez niego ekspektatywie na kanonię 
i prebendę przy kolegiacie w Uniejowie180. W czerwcu 1462 roku kolejny duchow-
ny, Andrzej Róża Boryszewski, otrzymał prowizję na wakującą po nim, w związku 
z promocją na biskupstwo warmińskie, kanonię w Gnieźnie. Paweł, który zarezer-
wował sobie wówczas mimo zwolnienia kanonii, roczną pensję, znów określany 
był tu elektem warmińskim181, podobnie zresztą jak 24 lipca t.r.182 30 grudnia 1463 
roku gdy z  supliką do papieża wystąpił bratanek Pawła, Adam Legendorf, który 
prosił o kanonię w Głogowie, wakującą, jak czytamy w źródle, w związku z rezy-
gnacją Pawła, ten określony został tu jako protonotariusz apostolski i administrator 
kościoła warmińskiego183. Warto wreszcie, kończąc już referowanie tych licznych, 
niekiedy bardzo zawiłych i niejednokrotnie niezbyt jasnych zabiegów o liczne be-
neficja kościelne, zaznaczyć, że tak naprawdę w  większości przypadków bardzo 
trudno określić, które z  wymienionych beneficjów Paweł objął faktycznie i  czy 
gdziekolwiek realnie wypełniał obowiązki jako np. pleban bądź członek kapituł 
katedralnych i kolegiackich. Wiadomo wszak, że przez długi okres czasu przeby-
wał w Rzymie, stąd brak jego nazwiska w źródłach lokalnych, które mogłyby po-
twierdzić jego faktyczną obecność i aktywność w danym środowisku kościelnym. 
Dobrym przykładem wydaje się być tu chyba kwestia jego faktycznej obecności 
w składzie kapituły katedralnej we Włocławku. Jego starania o archidiakonat po-
morski i dziekanię włocławską, a nawet, jak się zdaje, faktyczne posiadanie tych 
godności, dość dobrze ilustrują źródła proweniencji papieskiej. Próżno jednak, co 
doskonale pokazują wyniki badań i  zestawienia przygotowane przez Antoniego 
Gąsiorowskiego, szukać nazwiska Legendorfa, wśród członków obecnych na posie-
dzeniach kapituły włocławskiej184.  

180 RG, Bd. 8, nr 101. Niesłusznie zamiast o kanonii w Uniejowie piszą o kanonii w Wolborzu wydawcy 
i autorzy indeksu do szóstego tomu Bullarium Poloniae, zob. Bull. Pol., t. 6, nr 1579 i s. 447 w indeksie.

181 RG, Bd. 8, nr 173; Bull. Pol., t. 6, nr 1772–1773; zob. też Annaty, nr 606. Nie miał w związku z po-
wyższym racji J. Korytkowski, który uważał, że Paweł kanonię gnieźnieńską miał posiadać do końca września 
1463 roku, gdyż dopiero wówczas instalował się na niej Boryszewski, op. cit., s. 425. Zauważmy także, że w latach 
1464–1465 prowizję na wakującą w związku z wyborem Legendorfa na biskupa warmińskiego kanonię gnieźnień-
ską otrzymał np. Wojciech z Książa, zob. A. Kowalska-Pietrzak, Prałaci i kanonicy kapituły łęczyckiej do schyłku XV 
wieku, Łódź 2004, s. 167. Warto podkreślić poza tym, że o wakującą po Legendorfie kanonię i prebendę w Gnieź-
nie duchowni zabiegali w kolejnych latach, dowodnie jeszcze w 1471 roku, zob. RG, Bd. 9, nr 89, 428, 465; Bull. 
Pol., t. 7, nr 58, 203, 209, 373, 885; Annaty, nr 662, 665.

182 RG, Bd. 8, nr 173; zob. też Annaty, nr 606.
183 RG, Bd. 8, nr 12; Bull. Pol., t. 6, nr 1899. Na temat rezygnacji Pawła z kanonii i prebendy w Głogowie 

zob. też RG, Bd. 9, nr 4901; Bull. Pol., t. 7, nr 68.
184 Zob. A. Gąsiorowski, op. cit., ss. 26–29. W okresie zabiegów Pawła o te godności, na posiedzeniach ka-

pituły włocławskiej nie notujemy w związku z tym archidiakona pomorskiego (ten ponownie pojawia się w sierp-
niu 1459 roku) i dziekana włocławskiego (ten pojawia się znów w sierpniu 1460 roku), zob. ibidem, ss. 28–29.
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*
W literaturze przedmiotu różnie określano także czas przybycia Legendorfa 

na Warmię. Część badaczy za Plastwichem podawała, że Paweł jako elekt pojawił 
się tam w maju 1460 roku185. Najczęściej chyba wskazuje się jednak, że duchowny 
w swojej diecezji pojawił się latem t.r.186 Ku tej interpretacji niewątpliwie należy się 
skłaniać, tym bardziej, że jego pewną obecność na Warmii w lipcu t.r. potwierdza-
ją źródła187. Odnotujmy jednak, że na przestrzeni lat pojawiały się również inne 
propozycje. K. Wróblewska napisała np. ogólnie o przybyciu Legendorfa na War-
mię między 1458 a 1460 rokiem188, T. Oracki zapisał z kolei w swoim pierwszym 
z poświęconych Legendorfowi biogramów że ten „jesienią 1459 r. przybył z Rzymu 
na Warmię”189. Precyzyjny nie był również Jan Drabina, który założył, że Paweł na 
Warmię przybył „chyba w 1461 r.”190

 Przebywając już w  swojej diecezji Legendorf rozpoczął przejmowanie ko-
lejnych miast i zamków warmińskich, niekiedy, jak w przypadku zamku lidzbar-
skiego, płacąc okupującym go zaciężnym znaczne kwoty pieniężne191. Przyglądając 
się innym formom aktywności Legendorfa w pierwszym okresie po przybyciu na 
Warmię odnotujmy dla przykładu, że 8 stycznia 1461 roku pisał z Lidzbarka do 
wielkiego mistrza Ludwika von Erlichshausen list w  którym poruszał kilka pro-
blemów dotyczących biskupstwa192, a 22 lutego t.r. zwracał się pismem słanym 
z Dobrego Miasta do biskupa kurlandzkiego Pawła Einwlda z prośbą o pożyczkę 
400 reńskich guldenów193. 15 maja 1461 roku wzmiankowany został w testamencie 
kantora Arnolda Costera Venradego194, a 29 czerwca t.r. pisał z Dobrego Miasta do 

185 SRW, Bd. 1, s. 100; zob. m.in. J. Korytkowski, op. cit., s. 425; A. Kopiczko, Diecezja warmińska w czasie 
podpisania drugiego pokoju toruńskiego, w: Warmia w Koronie, s. 73. 

186 Tak m.in. J. Przeracki, Biskup warmiński Paweł Legendorf, s. 214, 220; idem, The Warmian Prince-Bi-
shop Paul Legendorf, s. 727, 732; J. Chłosta, op. cit., s. 198; J. Ptak, Wojskowość średniowiecznej Warmii, Olsztyn 
1997, s. 212; T. Borawska, Legendorf, w: SBPN, t. 3, s. 42, eadem, Legendorf, w: SBKW, s. 145; M. Biskup, Trzyna-
stoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim, s. 579; K. Górski, op. cit., s. 2; T. Oracki, Legendorf Paweł, s. 8.

187 Zob. m.in. GStA PK, XX. HA, OBA, nr 15509. Zwrócił na nie uwagę ostatnio J. Przeracki, zob. idem, 
Biskup warmiński Paweł Legendorf, s. 229–230; idem, The Warmian Prince-Bishop Paul Legendorf, s. 740–741.

188 K. Wróblewska, Późnogotycka, s. 101.
189 T. Oracki, Legendorf Piotr Paweł, s. 161.
190 J. Drabina, Kontakty Wrocławia z Rzymem w latach 1409–1517, Wrocław 1981, s. 141, przyp. 25. Na tę 

błędną informację zwrócił ostatnio uwagę także J. Przeracki, zob. idem, Biskup warmiński Paweł Legendorf, s. 228, 
przypis 58; idem, The Warmian Prince-Bishop Paul Legendorf, s. 740, przypis 58.

191 Więcej na temat tych działań zob. J. Ptak, Wojskowość, s. 55, 63, 212–218; M. Biskup, op. cit., s. 589, 595, 
597–598; zob. też J. Sikorski, Paweł Legendorf, ss. 75–76. Podkreślmy także, że zbierając potrzebne środki, Paweł 
Legendorf zaciągał pożyczki, ściągał należne świadczenia, a także kosztowności z kościołów. Postanowił poza tym 
zebrać od duchowieństwa diecezjalnego subsidium charitativum, zob. J. Ptak, op. cit., s. 65.

192 GStA PK, XX. HA, OBA, nr 15595. Do wielkiego mistrza ponownie zwracał się choćby 22 marca t.r. 
przebywając w Dobrym Mieście, zob. ibidem, nr 15618. 

193 Zob. AAWO, Dok. Kap. K1/16;  zob. też Liv. Urk., Abt. 1, Bd. 12, hrsg. v. P. Schwartz, A. v. Bulmerincq, 
Riga–Moskau 1910, nr 73 (regest).

194 AAWO, Archiwum Kapituły (dalej: AK) I, T 18, k. 103r; zob. też A. Eichhorn, Die Prälaten des ermlän-
dischen Domcapitels, ZGAE, Bd. 3, 1866, s. 587.
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rajców gdańskich z  prośbą o uwolnienie niejakiego Hansa Jaszken, którego sam 
wysłał do Królewca celem szukania rozejmu z wielkim mistrzem195. Jeszcze w tym 
roku, 24 lipca pisał zaś z Braniewa do Ludwika von Erlichshausen w sprawie napa-
du na kanonika warmińskiego Hermanna von Birken, którego to czynu dokonać 
mieli na wodach Mierzei Wiślanej ludzie z Fischhausen (Rybaki na Sambii)196. Do 
wielkiego mistrza zwracał się z  Braniewa ponownie jeszcze 9 i  28 października, 
a także 7 listopada t.r.197 25 listopada 1461 roku brał natomiast udział w zjeździe 
w  Elblągu198. Do Ludwika von Erlichshausen pisał w  tym roku jeszcze 15 grud-
nia199. Korespondencja ze zwierzchnikiem zakonu kontynuowana była poza tym 
także w późniejszym okresie, głównie w 1462 roku200. Podnoszone były w niej róż-
ne sprawy, przede wszystkim dotyczące biskupstwa, ale zdarzały się i takie tematy 
jak choćby podjęta w liście z 25 marca 1462 roku sprawa konfliktu o obsadę arcybi-
skupstwa w Moguncji, znana w historiografii jako wojna badeńsko-palatynacka201. 
Warto podkreślić, że w okresie wojny trzynastoletniej po początkowych próbach 
zachowania niezależności, licząc na ochronę przed polskimi zaciężnymi okresowo 
sprzymierzył się z władzami zakonnymi, zawierając nawet w 1463 roku sojusz202. 
Chcąc nie dopuścić do wkroczenia wojsk polskich do Bisztynka zdecydował się 
nawet spalić miasto203. Zawarcie sojuszu poprzedził glejt który został wystawiony 
Legendorfowi na podróż z Lidzbarka do Bartoszyc przez wielkiego mistrza Ludwi-
ka von Erlichshausen204. Tam 24 czerwca wielki mistrz nakłaniał Pawła do przejścia 
na stronę zakonną. Mimo uników biskupa, pod wpływem ponownych nacisków 
25 lipca duchowny zawarł wspomniany już sojusz i oddał się pod opiekę Zakonu 
zobowiązując się chociażby do otwarcia miast warmińskich wojskom podległym 

195 Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej: APG), Dokumenty Miasta Gdańska, 300D/42, nr 45.
196 GStA PK, XX. HA, OBA, nr 15662. W wyniku napadu Hermann von Birken miał stracić wówczas 

skrzynię z książkami, zob. też R. Krajniak, Jeszcze o lekarzach w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach i  ich 
karierach, Zapiski Historyczne, t. 79, 2014, z. 3, s. 168.

197 GStA PK, XX. HA, OBA, nr 15703, 15711, 15723.
198 O wspomnianym zjeździe informowała rajców toruńskich rada miasta Gdańska listem datowanym na 

dzień 28 XI 1461 roku, zob. APT, AMT, Dokumenty i listy, Kat. I, nr 1964.
199 Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens (dalej: Acten), hrsg. v. M. 

Toeppen, Bd. 5, Leipzig 1886, nr 23.
200 Zob. m.in. GStA PK, XX. HA, OBA, nr 15748 (27 I 1462), 15752 (2 II 1462), 15761 (24 II 1462), 15764 

(3 III 1462), 15772 (25 III 1462), 15829 (16 XII 1462). Listy do wielkiego mistrza Legendorf słał także w kolejnych 
latach, choć częstotliwość, przynajmniej w  świetle zachowanych źródeł, jest już zdecydowanie mniejsza, zob. 
ibidem, nr 15834 (9 IV 1463), 15945 (I 1465), 16001 (4 XII 1465), 16010 (3 I 1466).

201 GStA PK, XX. HA, OBA, nr 15772.
202 Legendorf rozejm z Zakonem zawarł poza tym już w 1461 roku. Miał on trwać do 2 II 1462 roku, zob. 

M. Biskup, op. cit., s. 600. Choć po tym okresie rozejm nie został odnowiony, wciąż zauważalne było współdziała-
nie Legendorfa z Zakonem, m.in. przy próbie odzyskania Fromborka, zob. ibidem, s. 618.

203 Z. Nowak, Rozwój przestrzenny miasta Bisztynka, KMW, 1961, nr 3, s. 379.
204 AAWO, AB, D 1, k. 34r. Wspomina o tym glejcie ostatnio J. Przeracki, zamieszczając nawet zdjęcie 

rzeczonego dokumentu. Wcześniej informował o nim także M. Biskup, nie podając jednak precyzyjnie sygnatury 
tego źródła (brak odwołania do konkretnej karty), zob. idem, Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim, s. 644.
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wielkiemu mistrzowi205. Już w następnym roku biskup Legendorf był jednak stron-
nikiem króla polskiego206, choć wojnę Zakonowi oficjalnie wypowiedział dopiero 
w lutym 1466 roku207.

21 września 1466 roku Paweł Legendorf otrzymał z rąk arcybiskupa gnieźnień-
skiego Jana Gruszczyńskiego sakrę biskupią208. W uroczystościach, które odbywały 
się w  kościele pw. św. Jana w  Toruniu udział brał także król Kazimierz Jagielloń-
czyk209. 23 września jako jeden z reprezentantów strony polskiej Paweł negocjował 
w Dybowie warunki pokoju z przedstawicielami władz zakonnych, a 19 października 
1466 roku był obecny przy podpisywaniu tzw. II pokoju toruńskiego210, którego mocą 
Warmia znalazła się w granicach Królestwa Polskiego, zachowując jednak znaczną 
autonomię. Postępowanie Legendorfa w ostatnich latach wojny i wyraźne opowie-
dzenie się wówczas po stronie polskiej, spowodowało niechęć władz zakonnych do 
niego, czego finałem miał być incydent mający miejsce podczas rozmów pokojowych 
w Toruniu, kiedy to wielki mistrz miał nie podać ręki biskupowi211.

*
W historiografii nie zawsze jednakowo podawano także datę i miejsce śmier-

ci Pawła Legendorfa. Maria Bogucka, niewątpliwie za Długoszem pisała np., że bi-

205 Ibidem, ss. 644–645.
206 J. Ptak, op. cit., s. 72. W tym kontekście zob. też AAWO, AK, Ab 11/I, k. 22r-23v. Na układ zawar-

ty 16  III 1464 roku przez Legendorfa i  króla Kazimierza Jagiellończyka, który wspomniany układ ratyfikował 
faktycznie 5 V t.r., powoływali się jeszcze w 1472 roku, w okresie walki o biskupstwo warmińskie, rajcy braniew-
scy, lidzbarscy, orneccy i reszelscy, zob. APG, 300D/42, nr 68. O przejściu biskupa warmińskiego do obozu króla 
polskiego zob. też M. Biskup, op. cit., ss. 653–654. 

207 M. Biskup, op. cit., s. 684.
208 Błąd popełnił B. Jähnig pisząc, że zdarzenie to miało miejsce w listopadzie 1466 roku, zob. idem, Paul, 

s. 106. Wspomnijmy także, że wcześniej Paweł Legendorf określał się albo elektem, albo podpisywał się pod ko-
respondencją słaną zazwyczaj do wielkiego mistrza jako „…erwelter unde bestetiger bischoff zcum Brunsberge” 
lub w zbliżonej do tej formie. Podobnie określały go również w źródłach inne osoby, zob. m.in. GStA PK, XX. 
HA, OBA, nr 15509, 15595, 15616, 15618, 15662, 15703, 15711, 15723, 15737, 15748, 15752, 15761, 15764, 15772, 
15829, 15834, 15839, 16001, 16010; AAWO, Dok. Kap. K1/16; APG, 300D/42, nr 45; Acten, Bd. 5, nr 23–24, 37–40; 
Liv. Urk., Bd. 12, nr 73, 326, 328; Bull. Pol., t. 7, nr 203; RG, Bd. 8, nr 3084; Annaty, nr 606, 662, 665. Zwróćmy 
jeszcze uwagę, że papieskie zatwierdzenie, które poprzedzone musiało być kanonicznym wyborem dokonanym 
przez kapitułę, faktycznie uzyskać miał przed 17 VII 1461 roku. Zwrócili ostatnio uwagę na ten fakt m.in: H.-J. 
Karp, op. cit., s. 412; B. Jähnig, op. cit., s. 106 i J. Przeracki, Paweł Legendorf, s. 20.

209 Wtedy to król Kazimierz Jagiellończyk, miał wydać na jego cześć ucztę, zob. E. Brachvogel, Kleine 
Beiträge, ZGAE, Bd. 22, 1924, s. 153; zob. też T. Borawska Legendorf, w: SBPN, t. 3, s. 42; eadem, Legendorf, w: 
SBKW, s. 145; K. Górski, op. cit., s. 2. Informację o konsekracji Legendorfa 21 września odnajdujemy w zapiskach 
Hieronima Waldaua, zob. O. Günther, Die Aufzeichnungen des Thorner Pfarrers Hieronymus Waldau, ZWG, H. 49, 
1907, s. 240; por. Die Aufzeichnungen des Thorner Pfarrers Hieronymus Waldau, w: Scriptores rerum Prussicarum, 
Bd. 6, hrsg. v. W. Hubatsch, bearb. v. U. Arnold, Frankfurt am Main 1968, s. 98.

210 A. Szweda, II pokój toruński, w: Toruń miastem pokoju. II pokój toruński, red. P. Oliński, W. Rozyn-
kowski, Toruń 2016, ss. 50–51; zob. też M. Bogucka, Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy, Warszawa 1981, s. 89; M. 
Biskup, op. cit., s. 700, 703–704.

211 O wydarzeniu tym przypomniał ostatnio w swoim tekście chociażby T. Chwietkiewicz, op. cit., s. 43. 
Wcześniej także m.in. J. Przeracki i T. Oracki, zob. J. Przeracki, Biskup warmiński Paweł Legendorf, s. 244; idem, 
The Warmian Prince-Bishop Paul Legendorf, s. 753; T. Oracki, Legendorf Piotr Paweł, s. 162.
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skup zmarł 26 lipca 1467 roku212. Zauważmy jednak, że kronikarz napisał o śmierci 
Legendorfa, która nastąpić miała w czwartek 26 lipca213. Czwartek przypadał wów-
czas jednak 23 lipca. Zauważyli to już wydawcy kroniki Długosza, a także zajmu-
jący się postacią Legendorfa badacze, którzy raczej zgodnie pisali już, że Paweł 
zmarł 23 lipca, choć wspomnieć musimy jeszcze o raczej przypadkowym zapisaniu 
przez Alojzego Szorca jako dnia śmierci Legendorfa, 23 czerwca214 oraz zapewne 
równie przypadkowym określeniu tego dnia na dzień 23 sierpnia przez K. Gór-
skiego215 oraz P. Niteckiego216. Nadmienić należy też o podawanym w opublikowa-
nym w XIX wieku herbarzu Kaspra Niesieckiego, a dalej chociażby przez Georga 
Adalberta von Mülverstedta, oraz na początku XX wieku m.in. przez H. Freytaga 
i Seweryna Uruskiego roku 1471 jako tym w którym miał zakończyć życie Paweł217.

Biskup warmiński Paweł Legendorf spoczął w kościele parafialnym pw. św. 
Katarzyny w Braniewie. Ta informacja nie budziła w historiografii żadnych kon-
trowersji. Inaczej ma się jednak rzecz z  miejscem śmierci duchownego218. Część 
badaczy podawała i podaje bowiem Braniewo219, Franz Hipler, a później chociażby 
K. Górski, H.-J. Karp, A. Sohn i ostatnio J. Przeracki pisali o Braniewie lub jego 
okolicach220, o okolicach miasta jako miejscu śmierci duchownego pisał Adolf 
Poschmann i  B. Jähnig221, niekiedy zaś wskazuje się też na Bartoszyce222. Anton 

212 M. Bogucka, op. cit., s. 122.
213 Zob. Joannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, Liber duodecimus 1462–1480, Cra-

coviae 2005, s. 194; por. tłumaczenie na język polski: Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Pol-
skiego, Księga dwunasta 1462–1480, Warszawa 2009, s. 203 (zob. tu przypis 77 gdzie podano informacje o błędnej 
dacie śmierci Legendorfa); zob. też. T. Chwietkiewicz, op. cit., s. 45, który zreferował ostatnio ów błąd występujący 
w kronice Długosza. Dużo wcześniej zwrócił na to uwagę m.in. A. Eichhorn, Geschichte, s. 148, przyp. 2.

214 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, s. 249.

215 K. Górski, op. cit., s. 2.
216 P. Nitecki, Legendorf Paweł, s. 120. Błąd ten został powtórzony także w  drugim wydaniu tej pracy 

z 2000 roku, zob. idem, Legendorf Paweł, s. 243.
217 K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. 1, Lipsk 1839–1846, s. 50; G. A. v. Mülverstedt, Ursprung und Alter des 

Gräflich v. Lehndorffschen Geschlechts. Eine historisch-genealogische Abhandlung, Der neuen Preußischen Provin-
zial-Blätter. Andere Folge, Bd. 9, 1856, s. 100; H. Freytag, Die Beziehungen, s. 108, przypis 4; S. Uruski, Rodzina. 
Herbarz szlachty polskiej, t. 8, Warszawa 1911, ss. 321–322.

218 Częściowo zwrócił uwagę na ten problem ostatnio T. Chwietkiewicz, op. cit., s. 45.
219 Zob. m.in. J. Korytkowski, op. cit., s. 428; S. Achremczyk, A. Szorc, Braniewo, Olsztyn 1995, s. 49; 

J. Chłosta, op. cit., s. 198; E. Gigilewicz, Legendorf, szp. 653; J. Sikorski, Paweł Legendorf, s. 78; M. Jackiewicz-Gar-
niec, Zamek biskupów warmińskich w  Lidzbarku Warmińskim w  okresie wojny trzynastoletniej (1454–1466), w: 
Warmia w Koronie, s. 66.

220 F. Hipler, Die Grabstätten der ermländischen Bischöfe, ZGAE, Bd. 6, 1875–1878, s. 309; K. Górski, op. 
cit., s. 2; H.-J. Karp, op. cit., s. 412; A. Sohn, op. cit., s. 394; J. Przeracki, The Warmian Prince-Bishop Paul Legendorf, 
s. 732, 755; idem, Biskup warmiński Paweł Legendorf, s. 220, 246; idem, Paweł Legendorf, s. 21.

221 A. Poschmann, op. cit., s. 491; B. Jähnig, op. cit., s. 106.
222 O Bartoszycach jako miejscu śmierci Legendorfa jako pierwszy spośród biografów biskupa pisał zdaje 

się T. Oracki w 1988 roku, zob. idem, Legendorf Paweł, ss. 7–8. Z pewnością za nim informację tę przywołał na-
stępnie E. Gigilewicz, zob. idem, Herby, s. 162. Kilka lat później, kolejny raz pisząc o Legendorfie, opowiedział się 
już jednak za Braniewem, jako miejscem śmierci biskupa, zob. E. Gigilewicz, Legendorf, szp. 653. Bartoszyce, jako 
miejsce śmierci Legendorfa, wskazał w 2015 roku jeszcze T. Jurkowlaniec, op. cit., s. 137.
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Eichhorn zauważył słusznie że w  kronice Długosza zapisano, że biskup zmarł 
„apud Braunsberg”, natomiast w kronice Tretera, że „in Braunsberg”223. Bartoszyce 
pojawiają się niewątpliwie u Tretera, ale jako miejsce rzekomego otrucia Legen-
dorfa przez trębacza wielkiego mistrza, a nie śmierci, która nastąpić miała dopiero 
po zasłabnięciu biskupa i jego przewiezieniu do Braniewa224. Dodajmy jeszcze, że 
w braniewskim kościele parafialnym Pawłowi Legendorfowi poświęcono płytę na-
grobną, którą w  1494 roku ufundował biskup warmiński Łukasz Watzenrode225. 
Zniszczona w  wyniku działań II wojny światowej a następnie zrekonstruowana, 
trafiła do oddziału Muzeum Warmii i Mazur w Lidzbarku Warmińskim, gdzie po-
zostaje do chwili obecnej226. Przedstawia ona biskupa w  szatach pontyfikalnych, 
z pastorałem i otwartą książką oraz poduszką pod głową. Pod jego stopami znaj-
duje się tarcza z godłem Stangonów227. Na płycie znajduje się łacińska inskrypcja 
o treści (tłumaczenie T. Jurkowlaniec) „Pomnik pana Pawła Logendorfa biskupa 
warmińskiego pobożnie zmarłego, który z powodu wojny nie mógł być pochowany 
wraz z poprzednikami w swoim kościele warmińskim; sprawiony sumptem pana 
Łukasza jego następcy roku Pańskiego 1494”228. Nadmieńmy jeszcze, że biskup 
Legendorf, jak wynika z księgi anniwersarzowej kanoników kapituły kolegiackiej 
w Dobrym Mieście z 1611 roku, wspominany był przez członków tej korporacji 
14 lutego oraz 25 sierpnia229.

Radosław Krajniak, Noch über die kirchliche Karriere von Paul Legendorf

Zusammenfassung

Die Figur des Ermländischen Bischofs Paul Legendorf interessiert seit vielen Jahrzehnten polnische und 
deutsche Historiker, die sich intensiv mit ihm befasst haben. Die meisten dieser Arbeiten waren jedoch reproduk-
tiver Natur, was zur Wiederholung von Fehlern früherer Forscher führte. Bemühungen, die vorherigen Ergebnisse 
zu überprüfen, waren selten und es gab keine systematische Suche in veröffentlichten und archivierten Quellen. 
Der vorgestellte Artikel, der auf einer umfangreichen Bibliothek und Archivrecherche basiert, präsentiert neue 
Fakten aus dem Leben von Paul Legendorf und macht auf fehlerhafte Informationen aufmerksam, die sich im 
Laufe der Jahrzehnte angesammelt haben und die während der Präsentation der Silhouette von Bischof Legendorf 
noch wiederholt wurden.

Übersetzt von Tomasz Wyżlic

223 A. Eichhorn, Geschichte, s. 148, przyp. 1.
224 Zob. SRW, Bd. 2, hrsg. v. C.P. Woelky, Braunsberg 1889, ss. 317–318; por. też polskie tłumaczenie: M. 

Oesterreich, T. Treter, M. Treter, Kronika Lidzbarska, wydał krytycznie C.P. Woelky, przełożył bp J. Wojtkowski, 
Olsztyn 2008, s. 38.

225 K. Wróblewska, Późnogotycka, s. 99.
226 Ibidem, s. 102. Na temat miejsca jego pochówku i płyty nagrobnej pisał ostatnio T. Jurkowlaniec, op. 

cit., s. 35, 134–137.
227 Opis za T. Jurkowlaniec, op. cit., s. 136.
228 Cyt. za ibidem.
229 SRW, Bd. 1, s. 257, 281.
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Radosław Krajniak, More on the church career of Paulus Legendorf

Summary

The figure of the Warmian bishop Paulus Legendorf has been of interest to Polish and German historians 
for many decades, who have devoted many studies to him. Most of these works, however, were of a reproductive 
nature, which resulted in the repetition of mistakes made by earlier researchers. Efforts to verify previous findings 
were rare, and there was no systematic search in published and archival sources. Thos article, based on broad 
library and archival research, presents new facts from the life of Paulus Legendorf, and also draws attention to 
erroneous information that has accumulated over the decades, which continued to be repeated during the pres-
entation of the figure of Bishop Legendorf.

Translated by Aleksander Pluskowski
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Charakterystycznym elementem wystroju wnętrz świątyń zlokalizowanych 
na terenach należących przed 1945 rokiem do Niemiec były tablice z nazwiskami 
żołnierzy poległych w wojnach prowadzonych w latach 1813 – 1918. W nomen-
klaturze występują one pod różnymi określeniami, jako: epitafijne, pamiątkowe 
(Gedenktafel) lub poległych (Gedenktafel für die Gefallenen). Ponieważ na niektó-
rych, późniejszych tablicach występuje nazwa: Ehrentafel1, której pierwszy człon 
pochodzi od rzeczownika oznaczającego: honor, zaszczyt, glorię, cześć – za po-
prawne należy uznać również ich określenie mianem: „tablic honorowych”.

Zwyczaj upamiętniania na wspólnych tablicach poległych dowódców i zwy-
kłych żołnierzy sięga epoki starożytnej. Jednak w późniejszych czasach, w zasadzie 
aż do XIX wieku nie dbano o pamięć mniej znaczących wojowników, których cho-
wano najczęściej w pobliżu stoczonej bitwy we wspólnych bezimiennych mogiłach, 
zwanych „polami chwały”2. Tylko bardziej znamienitym uczestnikom walk urzą-

1 Termin ten przewija się również w opracowaniach zwartych i prasie poświęconej poległym żołnierzom 
– np: J. Voigt, Ehrentafel der gefallenen Kameraden des Garde–Reserve–Infanterie–Regiments Nr. 64 im Weltkriege, 
Berlin 1929; L. Trzeciakowski, Zabór pruski na przełomie epok, Dzieje Najnowsze, 2004, R. XXXVI, s. 85. Zob. 
także kościół w Krefeld-Hohenbudberg, Nadrenia Północna Westfalia z tablicą z inskrypcją: Ehrentafel – http://
www.denkmalprojekt.org/2017/Krefeld-hohenbudberg_nrw_1914–1918.html [dostęp: 01.11.2018] – i  inne na 
przytoczonej stronie.

2 Na przykład w miejscowości Adamclisi na terenie obecnej Rumunii znajdował się ołtarz upamiętniają-
cy 3000 rzymskich żołnierzy XXI Legionu, którzy oddali życie za ojczyznę – za: J. Schubert, Pochówki żołnierskie 
w tradycji historycznej do czasów I wojny światowej. Powstanie cmentarzy wojskowych, Architektura – czasopismo 
techniczne, 2011, R. 108, z. 5-A, ss. 174–175.

RTYKUŁY I MATERIAŁYA

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2019, nr 3(305)
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dzano pogrzeby w okolicznych świątyniach albo przewożono do rodzinnych kaplic 
– a ich bohaterskie czyny wysławiano w okazałych epitafiach3. 

Chociaż w okresie wojen napoleońskich poległych nadal grzebano tak samo 
jak we wcześniejszych stuleciach to zaczęły wówczas zachodzić dość istotne zmiany 
w zakresie czczenia ich pamięci. Najpierw we Francji podczas rewolucji 1789–1799 
i w okresie cesarstwa, a potem także w innych krajach sprawy z tym związane zaczę-
ły przechodzić w gestię kształtujących się wówczas państw narodowych. Od czasu 
rewolucji francuskiej datuje się też nowy status zabitych w walkach żołnierzy, po-
wiązany z nadchodzącym kultem poległych i ideą pośmiertnej równości4. W Pru-
sach zaczęto od wspólnego upamiętniania poległych w  walkach z  Napoleonem 
w latach 1813–18155 – czyli okresie tzw. „pruskiej wojny wyzwoleńczej” (Preußi-
scher Volkskrieg)6. Zbiega to się z czasem wielkiego przebudzenia narodowego Pru-
saków i Niemców, którzy wzięli wówczas odwet za wcześniejsze klęski poniesione 
w latach 1806–18077. W różnych latach, zaraz po wojnie zaczęto wznosić mniej lub 
bardziej okazałe obiekty upamiętniające zabitych żołnierzy, co miało na celu nie 
tylko sławienie ich bohaterstwa i poświęcenia, ale także budowanie silnego związku 
poniesionej ofiary z pruską ojczyzną i jej królem. Do najokazalszych monumentów 
o takim charakterze należy obiekt wzniesiony na wzgórzu Kreuzberg w Berlinie8. 

Formalne podstawy upamiętniania żołnierzy w formie napisowych tablic za-
wieszanych w kościołach zostały ujęte, w wydanym 5 maja 1813 roku, przez króla 
Fryderyka Wilhelma III „Dekrecie w sprawie ufundowania stałego pomnika dla 
tych, którzy polegli w walce o niepodległość i ojczyznę” (niem. Verordnung über die 
Stiftung eines bleibenden Denkmals für die, so im Kampfe für Unabhängigkeit und 
Vaterland blieben). Miało to miejsce niedługo po ustanowieniu przez niego od-
znaczenia Krzyża Żelaznego (10 marca) i wypowiedzeniu wojny Francji (16 mar-

3 Szerzej: M. Janicki, Pochówki i pamięć poległych (XIV–XVII w.), Napis, 2001, seria VII, ss. 57–77.
4 J. Schubert, op. cit., ss. 177–178. O upamiętnianiu żołnierzy przez Napoleona I pisał M. Gerss, O Napo-

leonie, nieszczęśliwej wojnie, dziejach europejskich i pruskich, Olsztyn 1997, s. 60: „Gdy król pruski komendantów, 
zdrajców, ostremi słowy ćwiczył i grozić musiał, że tych ukarze, którzy by nadal powinności swoich nie pełnili, to 
mógł Napoleon waleczne wojska swoje chwalić, gdyż w prawdzie walecznymi byli. [...] Razem wydał Napoleon de-
kret, że na placu Magdaleny w Paryżu miał pomnik być wystawiony. Na przodku jego miało być napisano: „Cesarz 
Napoleon Wielkiej Armiji!” i zarządził dalej: w pośrodku pomnika tego mają na tablicach marmurowych imiona 
wszystkich tych wojaków być napisane, co w bataliach pod Ulmem, Sławkowem i pod Jeną byli. Na tablicach ze 
złota szczerego mają imiona wszystkich tych być wyryte, co na polu bitwy umarli. Posągi marszałków z marmuru 
miały w pośrodku sali być postawione. Takim sposobem umiał Napoleon wojska swoje pobudzać do waleczności”.

5 Po nich pojawiły się następne, szczególnie po konfliktach zbrojnych prowadzonych przez Prusy w la-
tach: 1866, 1870–1871 i 1914–1918.

6 W okresie trwania tzw. VI koalicji antyfrancuskiej (1812–1814) i 100 dni Napoleona (1815) doszło 
ostatecznie do pokonania Napoleona I.

7 Szerzej: J. Jasiński, Warmia wobec wydarzeń roku 1813, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1976, nr 
2, s. 229.

8 Duży pomnik wystawiono też w 1817 roku zabitym w bitwie nad Kaczawą – zob. „Illustrierte Zeit-
schrift für die Pflege heimatlicher Kultur. Zeitschrift des Kunstgewerbevereins für Breslau u. die Provinz Schlesi-
en”, 1912, 15 November, 6. Jahrgang, nr 4, s. 90.
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ca). W przytoczonym rozporządzeniu znalazł się zapis mówiący o tym, że każdy 
żołnierz odznaczony Krzyżem Żelaznym, który odda swe życie za ojczyznę, zo-
stanie uhonorowany po śmierci pomnikiem, wzniesionym w kościele pułkowym 
na koszt państwa9. Nazwiska upamiętnianych miały zostać poprzedzone napisem: 
Die gefallenen Helden ehrt dankbar König und Vaterland („Poległych bohaterów 
czci wdzięczny król i ojczyzna”). Oprócz tego ku czci tych wszystkich, którzy pole-
gli z honorem miały zostać – na koszt zgromadzenia – umieszczone w kościołach 
tablice z napisem: Aus diesem Kirchspiele starben für König und Vaterland („Z tej 
parafii zmarli za króla i ojczyznę”)10. Pod nim należało umieścić nazwiska tych żoł-
nierzy, którzy za życia należeli do danej parafii11. Należy wspomnieć, że pomimo 
najczęściej spotykanych treści tych napisów w języku niemieckim, zdarzają się i ta-
kie, które sporządzane były w gwarze mazurskiej. Dobrym tego przykładem jest 
tablica z kościoła w Rańsku (Rheinswein)12. 

Jeśli chodzi o obecny stan zachowania tych obiektów, to wiele z nich prze-
trwało w nienaruszonej formie w tych świątyniach, które po drugiej wojnie świato-
wej pozostały ewangelickie, mimo że obowiązywały przepisy nakazujące usuwanie 
z nich napisów w języku niemieckim. Gorzej w przypadku kościołów katolickich. 
Zdejmowane z ich ścian bywały wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem – 
jak na przykład tablica z kościoła w Szestnie (Seehesten), która po 1945 roku służyła, 
jako zaplecek w konfesjonale13. Inne po prostu przenoszono do różnych pomiesz-
czeń gdzie popadały w zapomnienie i ulegały zniszczeniu14. Z tego powodu bardzo 
trudno jest obecnie ocenić ile z nich  przetrwało do naszych czasów. Z pewnością 
niektóre wciąż czekają na swoje odkrycie. W tym kontekście za pocieszający nale-
ży uznać fakt, że w ostatnich latach nastąpił wzrost zainteresowania dziedzictwem 
kulturowym Prus, w tym także odnoszącym się do ich przeszłości militarnej15. Jeśli 

9 Kościół parafialny, do którego przynależała jednostka poległego żołnierza.
10 Zapewne chodzi w tym wypadku tylko o wytyczne sformułowania jakie miało się pojawić na tablicy. 

Z przebadanych obiektów wynika, że były one w mniejszym lub większym stopniu rozbudowywane.
11 Pełna treść dekretu zob. J. D. F. Rumpf, Der Preußische Sekretär: Ein Handbuch zur Kenntniß der Preußi-

schen Staatsverfassung und Staatsverwaltung, Berlin 1823, s. 50. 
12 Zob. J. M. Łapo, Upamiętniać! Ale kogo i co? Wybrane formy upamiętnień związanych z I wojną świato-

wą na Mazurach, w: Wielka wojna na Mazurach 1914–1915. Studia z dziejów frontu wschodniego I wojny światowej, 
red. R. Kempa, Giżycko 2014, ss. 371–373.

13 J. Cieczkiewicz, A. Naruszewicz–Duchlińska, Nazwiska mieszkańców parafii Szestno (XV–XX w.), Mrą-
gowskie Studia Humanistyczne, 2004/2005, t. VI–VII, s. 36.

14 Inne przykłady: tablica z kościoła w Srokowie w nieznanych okolicznościach odnalazła się na strychu 
kościoła w Radziejach; proboszcz ze Starych Juch odnalazł jedną z trzech tablic, którą po 1945 roku wykorzystano 
jako tył szafy – ustalenia dr Jerzego Łapo, szerzej: Warmińsko-mazurskie: do kościoła w Srokowie wraca epitafium 
z nazwiskami poległych w I wojnie: http://dzieje.pl/aktualnosci/warminsko-mazurskie–do-kosciola–w–srokowie–
wraca–epitafium–z–nazwiskami–poleglych–w–i [dostęp: 01.11.2018]. Bardzo zniszczona tablica poświęcona żoł-
nierzom poległym w czasie wojen napoleońskich znajduje się w kościele ewangelickim w Dźwierzutach.

15 Zob. R. Traba, Mazury: o wymazywaniu i odzyskiwaniu, Polityka – pomocnik historyczny: Prusy wzlot 
i upadek, 2012, nr 3; idem, „Wschodniopruskość”. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec, 
Poznań–Warszawa 2005.
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jednak chodzi o same tablice poległych to wiedza na ich temat wciąż pozostaje nie-
wielka, a literatura uboga16. 

Z tych powodów za istotne należy uznać zdefiniowanie problemów ba-
dawczych, z  jakimi może się zetknąć badacz tych mało znanych obiektów. I  tak, 
jednym z  nich jest ustalenie czasu ich powstania. Historyk prof. Janusz Jasiński 
napisał: „Już po zakończeniu kongresu wiedeńskiego na kościelnych tablicach za-
częto upamiętniać poległych, którzy z danej parafii „zginęli za pruską ojczyznę””17. 
Przykładem wczesnej inicjatywy o takim charakterze może być wydarzenie do ja-
kiego doszło 4 lipca 1816 roku w kościele protestanckim w Mrągowie (Sensburg). 
W  trakcie uroczystości odsłonięto wówczas dwie tablice z nazwiskami poległych18. 
Wymieniony historyk powołując się na rozporządzenie cesarza z 2 września 1873 
roku ustalił ponadto, że obiekty takie umieszczano w kościołach Prus Wschodnich 
również później, dla upamiętnienia sześćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia wojny 
wyzwoleńczej. Dodał on również, że nad nazwiskami zamieszczano na nich taką 
samą jak wcześniej inskrypcję: Aus diesem Kirchspiele starben für König und Vater-
land19. I rzeczywiście obiekt z takim napisem znajduje się obecnie w kościele św. 
Jana w Kętrzynie (Rastenburg). Został on do niego przeniesiony z protestanckiego 
kościoła w Bezławkach (Bäslack). Co ciekawe, poniżej nazwisk poległych w latach 
1813–1815 odnotowano na tej samej tablicy zabitych w wojnie z Francją w latach 
1870–187120.

Na tej podstawie można przyjąć, że tablice odnoszące się do walk 1813–1815 
powstawały albo w  niedługim czasie po ich zakończeniu lub na fali entuzjazmu 
po odniesionym zwycięstwie w kolejnym konflikcie z Francją (1870–1871), który 
umożliwił zjednoczenie Niemiec w 1871 roku. 

Jeśli chodzi o same daty zawarte na tego rodzaju zabytkach, to nie udało mi się 
odnaleźć wcześniejszych niż 1813 rok, pomimo, że walki w Prusach swój początek 
miały już w 1806 roku21. Wynikać z tego może, że władze pruskie starały się w ten 

16 Poza cytowaną literaturą zob. także: W. Machura, Dawne miejsca pamięci o żołnierzach na terenie po-
wiatu słupskiego, Słupsk 2011; J. Jasiński, S. Skowronek, Wschodniopruskie kampanie Napoleona, Olsztyn 2007, 
s. 261; D. Chylińska, Pola bitewne dzisiejszego polsko-czeskiego pogranicza Dolnego Śląska w aspekcie turystycznym 
– wspólny produkt turystyczny?, Turystyka Kulturowa, 2014, nr 1, ss. 6–29 (www.turystykakulturowa.org – data 
dostępu 01.11.2019); Pomniki wojenne. Formy, miejsca, pamięć, red. M. Domański, T. Ferenc, Łódź 2015. Nieco 
informacji na temat lokalizacji zachowanych zabytków można odnaleźć na stronach internetowych http://www.
rowery.olsztyn.pl

17 J. Jasiński, O dawnej i współczesnej tradycji napoleońskiej na Warmii i Mazurach, Siedlisko, 2009, nr 6, 
ss. 3–8.

18 Szerzej: K. Templin, Unsere masurische Heimat : Zum hundertjährigen Bestehen des Kreises Sensburg. 2. 
Aufl., Sensburg 1926, s. 261 i n.

19 J. Jasiński, Warmia wobec wydarzeń roku 1813, s. 229.
20 W obydwu przypadkach przy nazwiskach podano pochodzenie i stopień wojskowy.
21 W pierwszym okresie walk na terenie Prus, podczas wypadu z oblężonego Gdańska zginął 18 kwietnia 

1807 r. kapitan Adalbert Sigismund von Hofius – mąż córki skarbnika miejskiego Willicha – za: A. Poschmann, 
600 Jahre Rössel; Bilder aus alter und neuer Zeit, 1337–1937, Rössel 1937, s. 63. O niezachowanej obecnie tablicy 
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sposób eksponować tylko te wydarzenia militarne, które ostatecznie doprowadziły 
do pokonania Napoleona I, pomijając niechlubny okres wcześniejszych klęsk22. 

Szczegółowe ustalenia odnoszące się do zawartych na tablicach inskrypcji 
mogą przynieść z kolei badania epigraficzne. Okazuje się, że w przypadku oma-
wianych obiektów oprócz wyjaśniania treści napisów, bardzo interesująco przed-
stawiać się mogą również analizy językowe, szczególnie w kontekście niemal już 
dzisiaj zapomnianej gwary mazurskiej.

Wśród inskrypcji rozróżnić można stałe i niestałe elementy struktury. Do stałych 
należą: napisy informujące o charakterze obiektu, nazwiska poległych żołnierzy, miej-
sce pochodzenia (względnie jego brak może świadczyć o pochodzeniu z miejscowości, 
w której zawisła tablica). Z kolei do elementów nie zawsze spotykanych, czyli niesta-
łych23: stopnie wojskowe, imiona, miejsca i daty śmierci, daty urodzin, wiek żołnierzy, 
otrzymane odznaczenia i inne24. Istotnym postulatem badawczym przy analizie tych 
danych jest ustalenie ich prawdziwości, co należy uznać za kluczowe przy identyfikacji 
konkretnej tablicy honorowej, jako wiarygodnego źródła historycznego25. 

Wśród przyczyn, z jakich umieszczano tylko niektóre dane wymienić można: 
posiadany zakres wiedzy na temat zmarłego i okoliczności jego śmieci, wytyczne 
władz (względnie mieszkańców) lub po prostu względy kompozycyjne. Niektóre 
tablice wykonane zostały bardzo starannie inne mniej. Na przykład przyglądając 
się tablicy z Rańska, można odnieść wrażenie, że jej autor koniecznie chciał umie-
ścić wszystkich wymienionych żołnierzy jeden pod drugim, przeznaczając każde-
mu, poza ostatnim, jedną linijkę wiersza. Zapewne z tego powodu nie udało mu się 
pomieścić wszystkich napisów i zmuszony był do odnotowania niektórych nazw 
miejscowości w wersji skróconej. Oprócz samych inskrypcji na tablicach występo-
wać mogą różne symbole, panoplia i  inne motywy ozdobne. Badaniom poddany 
może być także sam ich kształt, użyte farby, kolorystyka itd26. Z tego wszystkiego 
wyłania się też kolejny postulat badawczy dotyczący ich autorstwa27.

zawieszonej w kościele ewangelicko-augsburski w Mrągowie upamiętniającej Mazurów Bronikowskiego i Rado-
lińskiego, uczestników bitwy pod Lidzbarkiem w 1807 roku wspominał M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po 
Mazurach Pruskich i Warmii, Olsztyn 2006 (reprint wydania z 1923 r.), s. 121.

22 Wcześniejszy okres lat 1806–1807, określany był „wojną nieszczęśliwą” – zob. M. Gerss, op. cit.
23 Podział na podstawie: A. Dudek-Szumigaj, Aksjologiczna identyfikacja zmarłego w świetle inskrypcji 

nagrobnych (na materiale nekropolii prawosławnych pogranicza polsko-ukraińskiego), Annales Universitatis Mariae 
Curie-Skłodowska, 2016, Vol. XXXIV, Sectio FF, s. 202.

24 Oprócz tego badaniom można poddać formy i poprawność zapisu, kroje liter. 
25 Analiza imion i nazwisk dostarczyć może ciekawych danych na temat ich pochodzenia (niemiecko 

brzmiące, polsko brzmiące itd.).
26 Szerzej zob. J. Hajduk, Językowo-kulturowe wykładniki identyfikujące „zwykłych ludzi” w inskrypcjach 

nagrobnych na przykładzie Liechtensteinu, Zeszyty Naukowe KUL, 2015, nr 3 (231), ss. 41–54.
27 Analizując relację tekstu do obiektu, na którym został umieszczony, a także funkcję estetyczną, uka-

zaną w kompozycji formalnej inskrypcji (krój pisma, proporcje poszczególnych jego części, otoczenie tekstu itd.), 
dodatkowo poprawność samego zapisu – można odnieść wrażenie, że wiele z nich wyszło spod ręki niezbyt wy-
kwalifikowanych malarzy. 
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Oddzielnym problemem może być ustalenie pierwotnej lokalizacji. Jak wcze-
śniej wspomniano, niektóre z nich były głównie po drugiej wojnie światowej zdej-
mowane ze ścian świątyń i umieszczane w innych miejscach. W tych dociekaniach 
dopomóc mogą stare zdjęcia wnętrz kościołów, wzrokowa analiza ścian – na któ-
rych wciąż mogą znajdować się haki służące do ich zawieszania – lub wywiad te-
renowy28. 

Przechodząc do omówienia tablicy z Reszla (Rößel), należy zaznaczyć, że na 
potrzeby niniejszego artykułu została mi ona udostępnione przez członków Towa-
rzystwa Miłośników Reszla i Okolic. Ze względu na nieustaloną proweniencję, nie 
posiada ona aktualnie stałego miejsca ekspozycji – jest natomiast wypożyczana na 
okoliczne wystawy.  

Próbując ustalić jej pierwotne miejsce zawieszenia należy odwołać się do 
przedwojennej pracy wydanej z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Reszlowi, 
w której zawarto informację, że w tutejszym Muzeum Ziemi Ojczystej (Heimatmu-
seum) znajduje się obecnie (1937 rok) prosta tablica pamiątkowa, która wcześniej 
wisiała prawdopodobnie w  katolickim kościele parafialnym w  Reszlu29. Dodając 
do tego treść inskrypcji z samego obiektu informującej, że odnosi się do zmarłych 
z parafii reszelskiej można przyjąć, że początkowo znajdowała się ona w rzymsko-
-katolickim kościele pod wezwaniem NMP oraz Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
w Reszlu30. Nieznany pozostaje natomiast jej autor oraz dokładna data powstania. 
W tym ostatnim przypadku można wysunąć tezę, że nastąpiło to po odbudowie 
zniszczonego przez pożar w 1806 roku gotyckiego kościoła, który ponownie został 
konsekrowany w 1817 roku. Być może podczas wyposażania jego wnętrza, które 
trwało w latach 1822–184331. 

Stan zachowania zabytku można określić, jako dobry. Większy ubytek znaj-
duje się w dolnym prawym rogu drewnianej tablicy, w niektórych miejscach napisy 
są słabo czytelne. Badany obiekt wykonano z dwóch desek o grubości około 2 cm, 
z których węższa ma szerokość 22,7 cm – szersza 38,8 cm. Zostały one spięte na od-
wrocie dwiema listwami. Pomiędzy deskami znajduje się dochodząca do pół centy-
metra szczelina – powstała zapewne wskutek ich rozeschnięcia. Długość całkowita 
tablicy wynosi 187 cm – długość zwieńczenia 30 cm, jego wymiar w najszerszym 
miejscu 29,7 cm. W górnej części na odwrocie znajduje się pojedynczy zaczep me-
talowy, przez który przeciągnięto wiązkę drutów (prawdopodobnie w późniejszym 
czasie). Motywy symboliczne i inskrypcje wykonane zostały czarną farbą na jasnym 

28 Wywiad terenowy najlepiej zacząć od miejscowego proboszcza.
29 A. Poschmann, op. cit., s. 63.
30 Wezwanie kościoła sprzed 1817 r. O tym, że chodzi o tę samą tablicę przekonać się możemy analizując 

nazwiska poległych odnotowane na jej podstawie w przytoczonej pracy.
31 Przewodnik po zabytkowych kościołach Południowej Warmii, Olsztyn 1973, ss. 81–87; A. Rzempołuch, 

Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 1992, ss. 18–19.
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tle. Obramowanie białe. W  górnej części zwieńczenie w  formie urny na cokole, 
oplecionej liśćmi z  wyeksponowanym motywem równoramiennego krzyża. Do-
datkowo na cokole medal na wstędze32. Poniżej w namalowanej ramce inskrypcja: 

AUS DEM ROESSELSCHEN KIRCHSPIELE STARBEN 
IN DEN JAHREN 1813 B. 1815 DEN HELDENTOD FU(e)R33 KOENIG 

UND VATERLAND
Tłum: Zmarli z parafii reszelskiej 

w latach 1813–1815 śmiercią bohaterską dla króla 
i ojczyzny. 

Poniżej również w prostokątnej ramce: na samej górze liście wawrzynu, poni-
żej ponumerowany wykaz poległych żołnierzy34: 

1. Lieutn(ant) Koschorrek aus Ramten v(om) 4ten Ostpreuss(ischen) Lan-
dw(ehr) Inf(anterie) Reg(imen)t(s) Ritter des eisernen Kreutzes gest(orben) d(es) 
28t October 1813.35

Tłum: Porucznik Koschorrek z Ramt z 4. Wschodniopruskiego Pułku Pie-
choty Landwehry kawaler Krzyża Żelaznego zmarły dnia 28 października 1813. 

2. Lieutn(ant) von Kurowski auf Molditten vom Ostpreuss(ischen) National 
Hus(aren) R(e)g(imen)t(s) in d(er) Schlacht am Kattsbach geblieben.

Porucznik von Kurowski na Mołdytach ze Wschodniopruskiego Narodowe-
go Pułku Huzarów poległy36 w bitwie nad Kaczawą.

3 Canonier Fr.37 Scheer aus Molditten v(om) d(ie) Batterie No 19. bei Gross 
Beeren geblieben.

Kanonier (szeregowy) Fr. Scheer z Mołdyt z Baterii nr 19 poległy pod Großbe-
eren.

32 Prawdopodobnie wyobrażenie medalu nadawanego uczestnikom walk z Napoleonem (Kriegsdenkmünze).
33 W słowie Fur nad literą „u” umieszczono małą literę e.
34 W  nawiasie rozwinięcie skrótów. Z  tego też względu pominięto znaki interpunkcyjne widoczne na 

tablicy.
35 A. Poschmann (op. cit., s. 63) zamieszcza następującą informację: Porucznik Landwehry Koschorrek ka-

waler żelaznego krzyża 2 klasy uczestniczył w oblężeniu Gdańska zmarł dnia 28 października 1813 r. (tłum. z niem.).
36 Niemiecki czasownik geblieben oznacza pozostały. Zapewne odnotowani na tablicy żołnierze zostali 

złożeni do mogił w pobliżu pól bitewnych lub lazaretów. Tym samym można go rozumieć dosłownie. W pewnym 
sensie tablice honorowe, umieszczane w kościołach, stanowiły formę kenotafium (synonim: cenotaf) czyli symbo-
licznego grobu upamiętniającego zmarłych, poza miejscem wiecznego spoczynku – zob. W. Kopaliński, Słownik 
wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2003, s. 90.

37 Friedrich? Frederik?
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4. Canonier Mat.38 Borowski aus Soweiden ist bei Schidlitz vor Danzig geblieben
Kanonier Mat. Borowski z Zawid poległy pod Siedlcami przed Gdańskiem. 

5. Musq(etier) Fr. Schwed v(om) 1. Westpr(eussischen) Inf(anterie) R(e)g(i-
men)t verw(undet) beÿ Dresden gest(orben) d(es) 20 Aug(ust) 1813.

Muszkieter (szeregowy) F. Schwed z 1. Zachodniopruskiego Pułku Piechoty 
ranny pod Dreznem zmarł dnia 20 sierpnia 1813.

6. Musq(etier) Georg Siebert v(om) 4. Reserve Inf(anterie) R(e)g(imen)t ist beÿ 
Dennewitz geblieben.

Muszkieter Georg Siebert z  4. Rezerwowego Pułku Piechoty pozostał pod 
Dennewitz

7. Musq(etier) Jos.39 Schlegel v(om) 2. Westpr(eussischen) Inf(anterie) R(e)g(i-
men)t gest(orben) d(es) 21 May 1813  beÿ Bautzen.

Muszkieter Jos. Schlegel z  2. Zachodniopruskiego Pułku Piechoty zmarły 
dnia 21 maja 1813 w pobliżu Budziszyna.

8. M(u)sq(etier) Sam(uel)40 Kollman v(om) 4. Ostpr(eussischen) Infant(erie) 
R(e)g(imen)t gest(orben) d(es) 1 Febr(uar) 1814 bei Antwerpen.

Muszkieter Samuel Kollman z 4. Wschodniopruskiego Pułku Piechoty zmar-
ły dnia 1 lutego 1814 pod Antwerpią.

9. Joh.41 Büttner aus Atkamp v(om) 5. Ostpr(eussischen) Landwehr Inf(ante-
rie) R(e)g(imen)t gest(orben) d(es) 19 Oct(ober) 1813. 

Joh. Büttner z Kępy Tolnickiej z 5. Wschodniopuskiego Pułku Piechoty Lan-
dwehry zmarły dnia 19 października 1813.

10. Franz Czelleck v(om) 1. Füsilier Battail(on) verw(undet) bei Ligni. 
Franz Czelleck z 1. Batalionu Fizylierów ranny pod Ligny.

11. Math Borkowski aus Sohweiden42 4. Ostpreus(sischen) Landw(ehr) Inf(an-
terie) R(e)g(imen)t ist b(ei) Danzig gebl(ieben)

Math Borkowski z Zawid 4. Wschodniopruskiego Pułku Piechoty Landweh-
ry pozostał pod Gdańskiem.

38 Matthias? Mattis?
39 Prawdopodobnie Josef.
40 Za: A. Poschmann, op. cit., s. 63.
41 Prawdopodobnie Johann.
42 Błędny zapis nazwy wsi, powinno być Soweiden.
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12. Joh(ann)43 Ditschkowski v(om) 15. Ostpr(eussischen) Inf(anterie) Reg(i-
men)t ist beÿ Dennewitz geblieben.

Johann Ditschkowski z  15. Wschodniopruskiego Pułku Piechoty pozostał 
pod Dennewitz44.

13. Musq(etier) Wilh(elm)45 Marggrav46 v(om) 15. Ostpr(eussischen) Inf(an-
terie) R(e)g(imen)t blieb bei Dennewitz.

Muszkieter Wilhelm Marggrav z  15. Wschodniopruskiego Pułku Piechoty 
pozostał pod Dennewitz.

14. Musq(etier)  Andr.47 Doletzki v(om) 15. Ostpr(eussischen) Inf(anterie) 
R(e)g(imen)t 1813 b(ei) Blankenfelde gebl(ieben).

Muszkieter Andr. Dolezki z 15. Wschodniopruskiego Pułku Piechoty w 1813 
zginął pod Blankenfelde.

15. Musq(etier)   Lor(enz)48 Nittkowski v(om) 15. Ostpr(eussischen) Inf(ante-
rie) R(e)g(imen)t ist zu Bielefeld gest(orben).

Muszkieter Lorenz Nittkowski z  15. Wschodniopruskiego Pułku Piechoty 
zmarł w Bielefeld.

16. Grenad(ier) Joh(ann)49 Orlowski v(om) 1. Ostp(reussischen) Gr(e)n(a)
d(ier) Bat(ail)l(on) starb zu Spandau.

Grenadier (szeregowy) Johann Orlowski z 1. Wschodniopuskiego Batalionu 
Grenadierów zmarł w Spandau.

17. Feldwebel Schulz v(om) 19. Lin(ien) Inf(anterie) R(e)g(imen)t Ritter d(es) 
eisernen Kr(eutzes) blieb bei Culm.

Sierżant Schulz z 19. Liniowego Pułku Piechoty kawaler Krzyża Żelaznego 
poległ pod Kulm.

43 Za: A. Poschmann, op. cit., s. 63.
44 Idem (op. cit., s.63) odnotował, że żołnierz ten pochodził z Reszla
45 Za: ibidem.
46 Ibidem – żołnierz odnotowany pod nazwiskiem: Maggraf
47 Prawdopodobnie Andreas.
48 Za: A. Poschmann, op. cit., s. 63.
49 Ibidem
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Tablica honorowa żołnierzy z parafii reszelskiej poległych w latach 1813–1815
(Fot. Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic)
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Przechodząc do omówienia motywów i inskrypcji należy zwrócić uwagę, że 
w porównaniu do obiektów sepulkralnych z wcześniejszych stuleci, na omawianym 
nie wyeksponowano treści religijnych50. W ich miejsce pojawiają się natomiast sfor-
mułowania świeckie, sugerujące, że to władca i naród stali się beneficjentami po-
niesionej przez żołnierzy ofiary. Śmierć przestała być tym samym sprawą jednostki 
a urosła do rangi wagi państwowej – zaś wszyscy, którzy ją ponieśli dla ojczyzny 
i króla stali się sobie równi, bez względu na pochodzenie, czy status majątkowy. 
Samo wyobrażenie urny z wizerunkiem równoramiennego krzyża w formie Krzyża 
Żelaznego, przepasanej dodatkowo szarfą z  medalem, zdaje się wskazywać poza 
religijną drogę do osiągnięcia nieśmiertelności, poprzez złożenie ofiary z życia dla 
wyższych celów narodowych. Tablice w kościołach i liczne pomniki w przestrzeni 
świeckiej miały upamiętniać tych bohaterów dając niejako gwarancję jej osiągnię-
cia. Wskazywały również na wyjątkową więź łączącą Kościół z władcą wobec spraw 
narodowych51. Bohaterstwo i  chwałę żołnierzy dodatkowo podkreślają gałązki 
wawrzynu znajdujące się ponad ich nazwiskami52. 

Struktura inskrypcji odnosząca się do poległych została ujednolicona – cho-
ciaż w niektórych przypadkach brakuje konsekwencji53. Listę otwiera dwóch ofice-
rów, wyeksponowanych większym odstępem wiersza. Po nich szeregowi żołnierze 
piechoty i artylerii – pośród nich czterech bez przypisanego stopnia wojskowego. 
Całą listę zamyka podoficer. Niektórych żołnierzy odnotowano z imienia (częściej 
zapisanego w formie skróconej) i nazwiska – innych tylko z samego nazwiska. Da-
lej miejsce pochodzenia – chociaż nie wszystkich przypisano do konkretnych miej-
scowości, co pozwala sądzić, że pochodzili oni z samego Reszla, który ani razu nie 
został wymieniony w samym wykazie54. Po nazwisku, poza jednym przypadkiem, 
odnotowana została jednostka: pułk, batalion, bateria – na końcu najczęściej infor-
macja o miejscu śmierci55, czasem także jej przyczyna (od ran). Dodatkowo, o czym 
informuje napis na tablicy, pierwszy i ostatni żołnierz zostali odznaczeni Krzyżem 
Żelaznym – nowym wówczas odznaczeniem, które nadawano za męstwo na polu 
walki oraz za sukcesy dowódcze. Od początku, z zasady, posiadać miało ono cha-
rakter egalitarny w odróżnieniu od dotychczas przyznawanych elitarnych orderów 

50 Wyobrażenie krzyża zostało zaczerpnięte z kształtu odznaczenia wojskowego.
51 Warto wspomnieć, że ówczesny biskup warmiński Józef Hohenzollern pochodził z katolickiej gałęzi 

dynastii panującej w Prusach.
52 Wawrzyn symbolizuje między innymi: zwycięstwo, czyn bohaterski, odwagę, triumf, chwałę, sławę, 

zaszczyt, nieśmiertelność, śmierć, wieczność – W. Kopaliński, Słownik symboli, T. VI, Warszawa 2007, ss. 448–450.
53 Wszystkie inskrypcje zostały wykonane dość poprawnie (w linii, litery dobrze wykaligrafowane).
54 A. Poschmann, op. cit., s. 63 – wymienia poległych z Reszla, co pokrywa się z siedmioma nazwiskami 

bez przypisanej nazwy miejscowości z tablicy. Nie uwzględnia natomiast Schweda, Sieberta Schlegela i Doletzkie-
go. Oprócz nich, opierając się na kronice miasta Reszla ten sam autor wymienia dodatkowo landwerzystę Büttnera, 
który zmarł w lazarecie w Elblągu.

55 Poza jednym przypadkiem.
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przeznaczonych tylko dla szlachty. Odznaczenie to posiadało trzy klasy: 2., 1. oraz 
Krzyż Wielki noszony na szyi. Adolf Poschmann (op. cit., s. 63) odnotował, że sier-
żant Stanislaus Schulz został odznaczony Krzyżem Żelaznym 2 klasy.

Obydwaj oficerowie byli w stopniu porucznika (Leutnant) i pochodzili z oko-
licznych majątków: Koschorrek z Ramt, von Kurowski z Mołdyt. Zapewne pierwszy 
z nich był bliskim krewnym (synem?) dzierżawcy Ramt. Osoba o takim nazwisku 
wymieniana jest, jako dziedziczny dzierżawca tego państwowego majątku56. Z kolei 
drugi był „panem na Mołdytach”, o czym informuje stosowny napis: von Kurowski 
auf Molditten. Pozostali, poza samym Reszlem, rekrutowali się z  Mołdyt, Zawid 
i Kępy Tolnickiej. 

Analiza oddziałów, w których walczyli poszczególni żołnierze dostarcza bar-
dzo ciekawych wniosków. Po klęskach pod Jeną i Auerstedt Prusy przystąpiły do 
reformowania swojej armii pod kierunkiem wysokiej klasy teoretyków wojskowo-
ści: Scharnhorsta, Gneisenaua i Massenbacha. Dzięki ich zaangażowaniu dokona-
no znacznych zmian w zakresie dowodzenia, taktyki oraz samej struktury armii57. 
W 1813 roku król Prus Fryderyk Wilhelm III ogłosił powszechny nabór do armii. 
Zniesiono w niej kary cielesne i ograniczono wcześniejszy dryl na rzecz ćwiczeń. 
W tym samym roku powołano również Landwehrę (pospolite ruszenie), dążąc do 
zwiększenia liczebność armii58. W odpowiedzi na zarządzenie królewskie sejm sta-
nowy Prus Wschodnich i prawobrzeżnej części Prus Zachodnich uchwalił 7 lute-
go 1813 roku w Królewcu, powołanie tej formacji w  liczbie 20 tysięcy czynnych 
i 10 tysięcy rezerwy. Zaraz po tym biskup warmiński Józef von Hohenzollern we-
zwał podległe sobie duchowieństwo, aby w  kazaniach kościelnych nawoływano 
o zgłaszanie się do armii dla ratowania pruskiej ojczyzny59. 

Według Poschmanna gotowość do poświęceń wykazali w  1813 roku rów-
nież mieszkańcy Reszla i okolic60. Napisał on, że dwaj synowie bogatych mieszczan 
zgłosili się natychmiast do korpusu strzelców, oraz że każdy z nich przeznaczył na 
swoje wyposażenie po 200 talarów. Z kolei syn skarbnika miejskiego również wy-
ekwipował się na własny koszy i wstąpił do Landwehry w stopniu porucznika. Do 
wojska ponownie wstąpił też kapitan Karl Wilhelm von Wohlgemuth, który wżenił 
się w kupiecką rodzinę Richterów. Oprócz tego miasto wyasygnowało 1263 tala-

56 Topographische Uebersicht des Verwaltung–Bezirks der Königlichen Preussischen Regierung zu Königs-
berg in Preussen. Königsberg 1820, s. 162.

57 Szerzej: S. Leśniewski, Jena i  Auerstadt 1806, Warszawa 2011; D. Chandler, Jena 1806, Osprey Pu-
blishing, 1996.

58 Szerzej na temat reformy armii i powołania Landwehry: Ch. Clark, Prusy. Powstanie i Upadek 1600–
1947, Bellona 2009, s. 336 i n.

59 J. Jasiński, Warmia wobec wydarzeń roku 1813, s. 230.
60 Jasiński (Ibidem, op. cit., ss. 230–233) uważa, że w roku 1813 duch pruskiego patriotyzmu na Warmii 

ogarnął przede wszystkim wyższe duchowieństwo, inteligencję oraz niektóre koła mieszczańskie. Z kolei chłopi 
i ubożsi mieszczanie pozostawali obojętni wobec apeli władz i do wojska szli raczej pod przymusem. 
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ry i wyposażyło 39 ochotników wstępujących w szeregi Landwehry, 36 piechurów 
i 3 kawalerzystów. Poza tym skarbnik miejski Müller zebrał 25 talarów 47 groszy na 
kawalerię narodową, zaś magistrat przyznał 35 talarów 27 groszy na Landwehrę61.

W wykazie poległych trzech żołnierzy należało do formacji pospolitego ru-
szenia. I tak: w 4. Wschodniopruskim Pułku Piechoty Landwehry służył porucznik 
Koschorrek oraz Borkowski – w 5. Wschodniopuskim Pułku Piechoty Landwehry 
Büttner. Pierwszy z wymienionych śmierć poniósł 28 października 1813 roku – przy 
drugim nie odnotowano jej daty wiadomo jedynie, że miało to miejsce pod Gdań-
skiem – trzeci zmarł 19 października 1813 roku, bez podanej lokalizacji. Istotnych 
informacji na temat okoliczności śmierci tych żołnierzy dostarczyć mogą dane na 
temat wydarzeń, jakie rozegrały się koło Gdańska w październiku 1813 roku. Otóż 
w tym właśnie czasie w decydującą fazę weszło oblężenie tego zajętego przez wojska 
napoleońskie miasta. W składzie wojsk sprzymierzonych uczestniczyły w nim wojska 
pruskie, w  tym jednostki Landwehry, którymi dowodził hrabia von Dohna. Nale-
żały do niej wymieniony: 4. (pod komendą majora hrabiego von Eilenburga) oraz 
5. Wschodniopruski Pułk Piechoty Landwehry (major hrabia von Benekendof Hin-
denburg)62. Właśnie w październiku dowodzący oblężeniem ks. Wirtemberski podjął 
decyzję o zdobyciu Biskupiej Górki, której zajęcie uważał za klucz do opanowania 
całego miasta. Aby tego dokonać postanowił w  pierwszej kolejności zaatakować 
wzniesienia sąsiedniego Zaroślaka. Przeprowadzone w nocy 10 października natarcie 
– w którym obok Rosjan uczestniczyły jednostki Landwehry z Prus Wschodnich – 
po zaciętej walce, powiodło się i doprowadziło do opanowania wzgórz. W jego wyni-
ku śmierć miało ponieść 83 atakujących, rannych zostało 360 żołnierzy. Ostatecznie 
miasto skapitulowało 29 listopada 1813 roku. Na podstawie tych informacji można 
przyjąć, że wszyscy trzej wymienieni na tablicy żołnierze śmierć ponieśli podczas 
oblężenia Gdańska, być może w trakcie walk o okalające go wzgórza63. Podczas tego 
samego oblężenia, na pobliskich Siedlcach (w 1814 r. włączone do Gdańska) poległ 
również kanonier Borowski z nieustalonej jednostki artyleryjskiej64.

Uczestnikiem zwycięskiej bitwy nad rzeką Kaczawą (niedaleko Legnicy) był 
natomiast porucznik von Kurowski. Do starcia pomiędzy armią francuską dowo-
dzoną przez marszałka Macdonalda a armią prusko-rosyjską dowodzoną przez 

61 A. Poschmann, op. cit., s. 62–63.
62 Za: C. Plotho, Der Krieg in Deutschland und Frankreich in den Jahren 1813 und 1814, t. 2, Berlin 1817, 

dodatek s. 23. 
63 Podczas wojen napoleońskich został założony cmentarz garnizonowy na Grodzisku, gdzie spoczę-

ło wielu żołnierzy pruskich poległych podczas tego oblężenia. Encyklopedia Gdańska, red. B. Śliwiński z zesp., 
Gdańsk 2012, s. 175. Niejaki porucznik Koschorrek został odnotowany na tzw. „Krzyżu Landwehry”, który znaj-
dował się na Wzgórzu Luizy zlokalizowanym w Łostowicach (obecnie część Gdańska). Obecnie obiekt ten przy-
twierdzony jest do ściany zewnętrznej tutejszego Kościoła pw. Św. Judy Tadeusza Apostoła.

64 Więcej na temat oblężenia Gdańska w 1813 r. zob: Historia Gdańska, t. III/2: 1793–1815, red. E. Cieślak, 
Gdańsk 1993, s. 185. 
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feldmarszałka Blüchera doszło 26 sierpnia 1813 roku. W skład pruskiej Brygady 
Kawalerii wchodził Wschodniopruski Pułk Kawalerii Narodowej, którym dowo-
dził major hrabia Karl von Lehndorff65. Przy von Kurowskim odnotowano jednak 
Wschodniopruski Narodowy Pułk Huzarów, co należy uznać za pomyłkę ponieważ 
takiej jednostki w ramach armii pruskiej w owym czasie nie było66. Być może wy-
nikała ona z faktu użycia w 1815 roku trzech eskadr ze Wschodniopruskiego Pułku 
Kawalerii Narodowej do utworzenia nowego pułku husarii gwardii67.

W bitwie pod Großbeeren (koło Berlina) stoczonej 23 sierpnia 1813 roku 
dowodzący szwedzko-pruską armią książę Karol Jan pokonał francuską armię 
dowodzoną przez marszałka Nicolasa Oudinota. Pruskim korpusem dowodził 
tu gen. Friedrich Wilhelm Freiherr von Bülow. W walkach tych poległ kanonier 
Scheer z Baterii nr 19. Cztery działa jego jednostki wchodziły w skład awangar-
dy dowodzonej przez majora von Sandrarta68. Oprócz niego w tym samym starciu 
w pobliżu miejscowości Blankenfelde poległ muszkieter Dolezki. Odnotowano, że 
przynależał on do 15. Wschodniopruskiego Pułku Piechoty, który to oddział został 
utworzony dopiero 25 marca 1815 roku. Prawdopodobnie takim mianem zostały 
tu określony 3. Rezerwowy Pułk Piechoty (dowódca major Johann Ludwig Chri-
stoph von Creilsheim), który walczył w tej bitwie, a następnie na bazie jego podod-
działów został sformowany nowy pułk liniowy69.

Według zamieszczonej na tablicy inskrypcji muszkieter Schwed z 1. Zachod-
niopruskiego Pułku Piechoty został ranny pod Dreznem i  zmarł dnia 20 sierp-
nia 1813 roku. W literaturze przedmiotu odnotowano, że taki pułk walczył w tej 
zwycięskiej dla Napoleona bitwie pod dowództwem Ludwika Dietricha Karla von 
Schmalensee lecz samo starcie miało miejsce dopiero w dniach 26–27 sierpnia 1813 
roku. Stąd należy uznać, że zamieszczona data 20 sierpnia jest nieprawidłowa70. 

Trzech poległych żołnierzy z  parafii reszelskiej brało udział w  bitwie pod 
Dennewitz (Niemcy), która miała miejsce 6 września 1813 roku. W bitwie tej Ar-
mia Północna, składająca się z oddziałów pruskich, rosyjskich i  szwedzkich pod 
dowództwem Friedricha von Bülowa, Bogislava hrabiego von Tauentziena oraz Ka-
rola Jana, pokonała wojska napoleońskie pod dowództwem marszałka Neya. Zwy-

65 Neue Deutsche Biographie, vol. 14, Berlin, 1985, s. 105. Z polecenia Ludwiga Yorcka von Wartenburga 
hrabia Lehndorff zaczął tworzyć ten pułk w lutym 1813 roku. 

66 C. Plotho, op. cit., dodatek s. 12 i n.
67 G. Selle, Geschichte der Albertus–Universität zu Königsberg in Preußen, 2. Auflage. Würzburg 1956, s. 262.
68 C. Plotho, op. cit, ss. 136–143 i n.
69 Dowódca na dzień 10 sierpnia 1813 r. Szerzej: Das Königlich Preussische 15. Infanterie–Regiment, Prinz 

Friedrich der Niederlande, (früher Graf Bülow von Dennewitz) in den Kriegsjahren 1813., 14., und 15., Eisleben 
1844, ss. 67–70 i 190.

70 Ibidem, dodatek s. 13; szerzej: E. G. Horstenau: Bitwa pod Dreznem 26–27 sierpnia 1813 roku, Oświęcim 
2014. Dopiero 21 sierpnia tzw. Armia Czeska dowodzona przez feldmarszałka Karla Schwarzenberga licząca 180 000 
żołnierzy austriackich, rosyjskich i pruskich przeszła przez Rudawy (pasmo górskie) kierując się na Drezno.
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cięstwo to przeszkodziło ostatecznie Napoleonowi w zajęciu Berlina71. W walkach 
tych uczestniczyli: muszkieter Georg Siebert z  4. Rezerwowego Pułku Piechoty, 
Ditschkowski z 15. Wschodniopruskiego Pułku Piechoty oraz muszkieter Marg-
grav z tego samego pułku, co poprzedni. Jeśli chodzi o pierwszą z wymienionych 
jednostek to rzeczywiście taki pułk uczestniczył w przytoczonym starciu (dowód-
ca major von Uttenhofen)72. Natomiast w  przypadku 15. pułku to podobnie jak 
w walkach koło miejscowości Blankenfelde może chodzić o  3. Rezerwowy Pułk 
Piechoty73. 

Zgodnie z  datą śmierci (21 maja 1813) zamieszczoną przy muszkieterze 
Schlegelu z 2. Zachodniopruskiego Pułku Piechoty, miały miejsce walki pod Bu-
dziszynem. Poszczególne bataliony jego pułku zostały wówczas przydzielone lewe-
mu i prawemu skrzydłu i wchodziły w skład grup pod dowództwem: majora von 
Jagowa i majora von Schmalensee74. W bitwie toczącej się od 20 do 21 maja armią 
francuską dowodził osobiście Napoleon, wojskami sprzymierzonych generał Piotr 
Wittgenstein oraz książę Gebhard Leberecht von Blücher. Pomimo, że bitwa za-
kończyła się zwycięstwem wojsk napoleońskich, nie doprowadziła do ostatecznego 
pokonania przeciwnika75. 

Dnia 1 lutego życie stracił muszkieter Samuel Kollman z 4. Wschodniopru-
skiego Pułku Piechoty (dowódca major von Klausewitz)76. Miało to miejsce pod-
czas oblężenie Antwerpii (Niderlandy), które trwało od 14 stycznia do 4 maja 1814 
roku. Jej francuski garnizon składał się z 10 000 żołnierzy z  I Korpusu i Młodej 
Gwardii pod dowództwem Lazare Carnota. Oblegały ją wojska pruskie, rosyjskie 
i brytyjskie. Mimo przewagi sprzymierzonych twierdza oparła się oblężeniu i pod-
dała dopiero po podpisaniu przez króla Francji Ludwika XVIII zawieszenia broni 
w konsekwencji abdykacji Napoleona77. 

Według Poschmanna Franz Czelleck z 1. Batalionu Fizylierów zmarł w wieku 
33 lat 9 miesięcy wskutek rany odniesionej pod Ligny. Do bitwy w pobliżu wspo-
mnianej miejscowości (obecnie Belgia) doszło 16 czerwca 1815 roku w trakcie 100 
dni Napoleona. Starcie zbrojne zakończyło się zwycięstwem wojsk francuskich do-
wodzonych przez Napoleona nad armią pruską, którą dowodził von Blücher78. Ten 
sam autor odnotował ponadto, że Czelleck został odznaczony medalem dla uczest-

71 C. Plotho, op. cit., t. 2, dodatek ss. 164–176.
72 Dowódca na podstawie: Ibidem, dodatek s. 59.
73 Zob. Das Königlich Preussische 15. Infanterie–Regiment..., ss. 67–70 i 190.
74 C. Plotho, op. cit., t. 1, Berlin 1817, dodatek s. 121.
75 Bitwa miała miejsce od 20 do 21 maja 1813 r. C. Plotho, op. cit., t. 1, Berlin 1817, ss. 154–173; T. Hem-

mann, Die Landecker Bilderhandschrift aus dem Jahr 1813, Norderstedt 2011, ss. 89–90; P. Hofschroer, Lutzen and 
Bautzen 1813, Osprey Publishing, 2001.

76 C. Plotho, op. cit., 1, Berlin 1817, dodatek s. 67.
77 R. Bielecki, Encyklopedia wojen napoleońskich, Warszawa 2001, ss. 33–34.
78 C. Plotho, Der Krieg des verbündeten Europa gegen Frankreich im Jahre 1815, Berlin 1818, ss. 35–50.
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ników walk 1813/14 (Kriegsdenkmünze)79. Jeśli chodzi o wymienione odznaczenie 
to zostało ono ustanowione przez króla Fryderyka Wilhelma III dnia 24 grudnia 
1813 roku80. Medal przeznaczony był wyłącznie dla uczestników walk z Napole-
onem. Warunkiem jego otrzymania była nienaganna służba bez jakichkolwiek 
przestępstw. Również po jego otrzymaniu trzeba było prowadzić się poprawnie, 
gdyż można go było stracić wskutek popełnionego przestępstwa lub na przykład 
podjętej próby samobójczej. Po śmierci odznaczonego  należało go dostarczyć do 
właściwej dla zmarłego parafii81. 

Medal dla uczestników wojny 1813/1814 o średnicy: 29 mm 
– znaleziony w rejonie Kobułt gm. Biskupiec

Źródło: w zbiorze autora

Odnotowane miasto Bielefeld, jako miejsce śmierci Nittkowskiego82, znajdo-
wało się w latach 1807–1813 w utworzonym przez Napoleona Królestwie Westfalii. 
Po bitwie pod Lipskiem (1813) wojska sprzymierzonych zajęły jego terytorium83. 
Okoliczności śmierci wymienionego żołnierza nie zostały wyszczególnione, być 
może zmarł on od ran w tutejszym lazarecie. 

W Spandau (obecnie część Berlina) znajdujdowała się potężna twierdza, któ-
ra w 1806 roku została poddana bez walki wojskom napoleońskim. Od 1 do 27 

79 A. Poschmann, op. cit., s. 63.
80 Wersje medalu z datami: 1813,1814, 1813/1814 – wariant z 1815 r. ustanowiono 30 października 1815 r.
81 Szerzej na temat pruskich odznaczeń: J. Nimmergut, Deutsche Orden und Ehrenzeichen bis 1945. Band 

2, München 1997. W kościele ewangelickim w Dźwierzutach znajduje się tablica poświęcona żołnierzom poległym 
w latach 1870–1871, na której zachowały się fragmenty wstęg odznaczeń wojskowych. Wynika z tego, że zdarzały 
się w Prusach przypadki zawieszania na nich medali.

82 Podobnie jak w przypadku innych żołnierzy z przypisanym 15. Wschodniopruskim Pułkiem Piechoty 
może chodzić w tym wypadku o 3. Rezerwowy Pułk Piechoty.

83 R. Bielecki, op. cit., ss. 585–586.
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kwietnia 1813 roku była ona oblegana przez wojska pruskie i rosyjskie. Prawdopo-
dobnie w tym czasie śmierć poniósł pod jej murami grenadier Johann Orlowski z 1. 
Wschodniopuskiego Batalionu Grenadierów84.

W bitwie pod Kulm (obecnie Chlumec w Czechach), która miała miejsce 30 
sierpnia 1813 roku poległ z kolei kawaler Krzyża Żelaznego 2 klasy sierżant Schulz 
z odnotowanego 19. Liniowego Pułku Piechoty. Wojska francuskie na czele, któ-
rych stał Dominique Vandamme, zaatakowały w  niej połączone siły austriacko-
-rosyjsko-pruskie dowodzone przez Barclaya de Tolly. Bitwa została ostatecznie 
przegrana przez wojska napoleońskie. Jeśli chodzi o wymieniony pułk to nie wystę-
puje on w wykazie jednostek, które brały udział w tej batalii. Prawdopodobnie żoł-
nierz ten walczył w 7. Rezerwowym Pułku Piechoty pod dowództwem majora von 
Wienskowskiego (w książce jako v. Wienskowsky)85, który pod nowym mianem, 
z numerem dziewiętnastym występuje dopiero od marca 1815 roku86.

Guziki wojskowe, pruskie o średnicy 15 i 21 mm,  
używane w okresie wojen napoleońskich – znalezione w pobliżu Reszla

Źródło: w zbiorze autora

Z powyższych dociekań wynika, że na opisanej tablicy honorowej odnoto-
wano nazwiska żołnierzy wyznania rzymsko-katolickiego należących do ówcze-
snej parafii pod wezwaniem NMP oraz Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Prawie 

84 Szerzej: C. Plotho, op. cit., t. 1, dodatek ss. 84–91. Na stronie 134 wyszczególniony został 1. Wschod-
niopruski Batalion Grenadierów pod dowództwem maj. von Natzmera (według stanu na dzień 1 czerwca 1813 r.).

85 C. Plotho, op. cit., t. 2, dodatek s. 94.
86 Szerzej: R. Leszczynski, 50 Jahre Geschichte des Königlich Preussischen 2. Posenschen Infanterie–Regi-

ments Nr. 19, 1813 bis 1863, Luxemburg 1863, s. 35 i n.
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połowa z  wymienionych nazwisk pod względem etymologicznym wskazuje na 
polskie pochodzenie – co dowodzi specyfiki struktury etnicznej południowo-
-wschodniej Warmii na początku XIX wieku. Dokładnej daty powstania badanego 
obiektu nie udało się wyznaczyć. Przyjmując jednak, że był on pierwotnie zawie-
szony na jednej ze ścian przytoczonej świątyni można się domyślać, że nastąpiło to 
po jej ponownej konsekracji w 1817 roku, prawdopodobnie w czasie wyposażania 
jej wnętrza. Wszyscy odnotowani na tablicy żołnierze polegli w toku walk z Na-
poleonem I w okresie tzw. wojny wyzwoleńczej lat 1813–1815. Służyli oni w róż-
nych jednostkach i formacjach Armii Pruskiej – najwięcej w piechocie. Posiadali 
stopnie: szeregowych (najwięcej), sierżanta i poruczników. Uczestniczyli w bitwach 
i oblężeniach twierdz zlokalizowanych obecnie na terenach: Polski, Niemiec, Bel-
gii i Czech. Opisana tablica honorowa stanowi wiarygodne źródło poznania przy-
działów do jednostek i walk, jakie stały się udziałem żołnierzy z parafii reszelskiej. 
W celu wyeliminowania ewentualnych nieścisłości należało każdorazowo poddać 
weryfikacji wymienione na niej daty batalii oraz nazwy oddziałów. Na zakończenie 
warto dołączyć postulat dotyczący niezbędnej konserwacji omawianego zabytku.

Tomasz Marcin Duchnowski, Helden aus Rößel und Umgebung. Die Ehrentafeln der Soldaten aus der 
Rößel Pfarrei gefallen in den Jahren 1813–1815

Zusammenfassung

Die Ehrentafeln waren bis vor kurzem selten ein Thema von den Arbeiten polnischer Historiker gewesen. 
Erst in den letzten Jahren erschienen die Werke, die ihren Charakter und Zweck besprechen. Leider durch frü-
here Vernachläßigung, auch von der Seite der Lokalverwaltung, wurden viele dieser Objekte von ihren früheren 
Ausstellungsorten entfernt, manche sind sogar zerstört worden. Eine solcher Tafeln, die eine Sanierung erfordert, 
ist die Tafel aus Rößel, welche den die in den Kämpfen gegen Napoleon in den Jahren 1813–1815 gefallenen 
Soldaten von der hiesigen römisch-katholischen Gemeinde gewidmet. Diese Tafel befand sich schon vor dem 
Zweiten Weltkriege außerhalb der Petri und Pauli Kirche, zu welcher Ausstattung sie vielleicht seit der 1820–1843 
durchgeführten neuen Ausstattungsgestaltung gehörte. Die Tafel selbst beinhaltet in ihrer Inskriptionsschicht die 
konstante und nichtkonstante Elemente und Strukturen. Zu diesen ersten Gruppe kann man die über ihren Cha-
rakter informierende Inschriften zuordnen und zwar: die Namen gefallener Soldaten und ihre Herkunftsorte. In 
die zweite Gruppe gehören ihre Dienstgrade, Namen und Todesdaten, neben den Geburtsdaten und den Angaben 
von den ihnen verliehenen Auszeichnungen, und andere. Das richtige Entziffern aller diesen Informationen, die 
häufigerweise als Abkürzungen aufgeschrieben wurden und auch ihre Verifizierung konnten zu vielen Feststel-
lungen führen, darunter über die Einheiten in welchen die Soldaten aus der Kirchengemeinde in Rößel in den 
Gefechten gegen Napoleon kämpften und fielen.

Übersetzt von Krzysztof Jachimowicz

Tomasz Duchnowski, Heroes from Reszel and its vicinity. The memorial tablet of fallen soldiers’ from 
the parish of Reszel who died in 1813–1815 

Summary

Until recently, honorary plaques were rarely the subject of studies by Polish historians. Only in recent years 
have studies been published discussing their nature and purpose. Unfortunately, due to their previous neglect, 
including by local authorities, many of these valuable objects were removed from their original place of exhibition, 
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and some were even destroyed. One such plaque, requiring restoration, is from Reszel, commemorating soldiers 
from the local Roman Catholic parish who fell in the battles with Napoleon in the years 1813–1815. Before the 
Second World War this plaque was located outside the Church of Saints Peter and Paul, which could be dated to 
the refurnishing of its interior in 1822–1843. The table’s inscriptional field contains permanent and temporary 
elements. The former includes inscriptions with the names of fallen soldiers and their place of their origin. The 
second includes military ranks, names, places and dates of death, dates of birth, decorations received and others. 
The correct reading of these inscriptions – often written in the form of abbreviations – as well as their verification 
led to numerous findings, including those relating to units under whose banners fought soldiers from Reszel par-
ish in individual battles with Napoleon.

Translated by Aleksander Pluskowski

dr Tomasz Marcin Duchnowski
Gdańsk
dzimi102@wp.pl
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Maciej Grabski

OBRAZ WARMII I MAZUR NA ŁAMACH 
PETERSBURSKIEGO „KRAJU” (1882–1909)

Słowa kluczowe: Czasopismo „Kraj”, Warmia, Mazury, prasoznawstwo  

Schlüsselwörter:  Magazin „Kraj“, Erlmand, Masuren, Medienwissenschaft

Keywords:  “Kraj” magazine, Warmia, Masuria, media studies

Rok 1882 stanowił istotną cezurę dla polonii petersburskiej. W tym roku, po 
trzech latach starań, Erazm Piltz otrzymał koncesję na wydawanie polskiego czasopi-
sma „Kraj”1. Władza carska wyraziła aprobatę na jego działalność wydawniczą, gdyż 
Piltz zapewnił, że artykuły w  czasopiśmie nie będą jej krytykować, co wiązało się 
z programem ugodowym i lojalistycznym2. Pierwszy numer czasopisma ukazał się 
16 (4) lipca 1882 roku, zaś ostatni wydano 8 lipca (25 czerwca) 1909 roku3. W la-
tach 1882–1907 oraz w 1909 roku „Kraj” ukazywał się z częstotliwością tygodnika. 
Zmiana nastąpiła w 1908 roku, gdy przekształcono go w dziennik „Kraj Codzienny”. 
Pierwszym redaktorem naczelnym był Piltz, który sprawował tę funkcję do 12 kwiet-
nia (30 marca) 1906 roku, po czym zastąpił go Bohdan Kutyłowski4. Swoją rezygnację 

1 Numery „Kraju” z  lat 1882–1907 oraz 1909 r. (z wyjątkiem nr 10 z  1909 r., który jest dostępny na 
mikrofilmie) są udostępnione w wersji zdigitalizowanej na stronie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej. Autor posiada 
wymienione numery w swoich zbiorach i je wykorzystał. Wyjątek stanowią numery z 1908 r., które są zmikrofil-
mowanej i dostępne w Bibliotece Narodowej jako „Kraj Codzienny” (mkf. 79616). Szerzej na temat dostępności 
„Kraju: M. Grabski, Polska prasa II połowy XIX wieku redagowana w Rosji i zaborze rosyjskim. Sposoby i formy jej 
archiwizacji oraz problematyka dostępności, Historia–Pamięć–Tożsamość w edukacji humanistycznej, t. 4: Archi-
wum jako „strażnik pamięci”, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby, Kraków 2016, s. 180.

2 L. Bazylow, Polacy w Petersburgu, Wrocław–Warszawa–Kraków–Łódź 1984, s. 293. Szerzej na temat 
„Kraju” oraz reprezentowanego przez niego programu lojalistycznego, zob.: Z. Kmiecik, Kraj za czasów redak-
torstwa Erazma Piltza, Warszawa 1969, ss. 19–225, 293–318; idem, Prasa polska w Królestwie Polskim i Imperium 
Rosyjskim w latach 1865–1904, w: Prasa polska w latach 1864–1918, red. J. Łojek, Łódź 1976, ss. 38–40, 99; idem, 
Program ugody polsko-rosyjskiej „Kraju”, Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego, 1969, t. 8/4, ss. 501–520.

3 „Kraj. Tygodnik polityczno-społeczny” nr 1, 16 (4) lipca 1882, b. n. s.; Redakcja „Kraju”, Do naszych 
czytelników, „Kraj” nr 25, 8 lipca (25 czerwca) 1909, b. n. s.

4 E. [Erazm] Piltz, Do czytelników „Kraju”, „Kraj” nr 12, 12 kwietnia (30 marca) 1906, b. n. s.–2.

RTYKUŁY I MATERIAŁYA
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Piltz uzasadnił faktem, iż mając możliwość wydawania czasopism na Ziemiach Za-
branych oraz po zmianie cenzury prewencyjnej na represyjną w Królestwie Polskim, 
jego działalność w Petersburgu straciła rację bytu5.

Po podpisaniu Manifestu Październikowego zniesiono cenzurę represyjną 
w Petersburgu, lecz nadal groziły kary za teksty skierowane przeciwko władzy. Dla 
stosunków rosyjsko-pruskich istotną cezurę stanowił rok 1907, gdy Rosja carska 
i  Wielka Brytania zawarły porozumienie. W  narracji „Kraju” było to widoczne 
w 1908 roku, gdy zredagowano szereg artykułów dotyczących Prus i opatrzono je 
krytycznymi komentarzami.

W latach wydawania „Kraju”, relacje niemiecko-rosyjskie, zmieniły się trzy-
krotnie: W 1888 roku, gdy Piltz wysłał 4 lipca (22 czerwca) list do Czesława Jan-
kowskiego, gdzie napisał, iż po zmianie cesarza Niemiec Urząd do spraw Prasy 
zakazał prasie petersburskiej pisać krytycznie o Prusach6. Później w 1894 roku, gdy 
podpisano francusko-rosyjskie porozumienie oraz w 1907 roku po zawarciu poro-
zumienia rosyjsko-brytyjskiego. W 1894 roku nie zmienił się ton artykułów o Pru-
sach, lecz w  1907 roku zamieszczano krytyczne opinie dotyczące polityki Prus, 
a państwo te określono jako „anachronizm”7.

Na łamach tygodnika nie wydzielono stałej rubryki z Warmii oraz Mazur, 
lecz załączano wyłącznie telegramy i korespondencje8.

W poniższym opracowaniu powołano się na 29 artykułów prasowych, z czego 
19 zostało opatrzonych kryptonimem bądź imieniem i nazwiskiem korespondenta 
czasopisma. Najwięcej artykułów, bo trzy nadesłał Kołodziej. Po dwie publikacje 
zredagowali Jakub Gieysztor, Kołodziej, Mazur, Sambor, oraz Vivus. Po jednym 
tekście sporządzili Bartłomiej, Dr Al. Czechowski, Feliks Koneczny, Lambda [Sta-
nisław Żychliński], Leon Bielski, Stanisław Bełza, oraz Modest [Jan Zubrzycki]. Po-
zostałe telegramy nie zostały podpisane.

Warmia
W „Kraju” zredagowano szereg artykułów poświęconych Warmii i jej głów-

nemu miastu – Olsztynowi9. Według publikacji Kołodzieja:

5 Biblioteka Narodowa, E. Piltz, Fakty i dokumenty dotyczące mej działalności społecznej i politycznej za 
czas od 1882 do 1924 r., 1924, b. n. s., sygn. III. 394.458.

6 Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Listy Czesława Jankowskiego, sygn. 5092, k. 62–63.
7 Racja stanu i kanclerz niemiecki, „Kraj Codzienny” nr 5, 19 (6) stycznia 1908, b. n. s.
8 Podstawowa literatura dotycząca problematyki narodowościowej oraz przemian społeczno-kulturo-

wych na Warmii oraz w Mazurach w II połowie XIX w. I na początku XX w. Szerzej zob.: S. Achremczyk, Historia 
Warmii i Mazur t. 2, 1772–2010, Olsztyn 2011, ss. 770–866; A. Wakar, Warmia i Mazury w polskiej myśli politycznej 
1864–1945, Warszawa 1984, ss. 17–32, 46–72, 132–144; A. Wakar, W. Wrzesiński, „Gazeta Olsztyńska” w latach 
1886–1939, Olsztyn 1986, ss. 15–173.

9 Szerzej na temat dziejów Warmii S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur t. 1. Pradzieje – 1772, Olsz-
tyn 2010; idem, Historia Warmii i Mazur t. 2. 1772–2010, Olsztyn 2011.
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Warmia jako ziemia samodzielna, ukazuje się w dokumentach po raz 
pierwszy pod nazwą „Ermeland” w  r.  1231. „Sagi” skandynawskie wspo-
minają o ziemi „Ermeland” już w V wieku, do czego dr Sieniawski dodaje: 
„Niezawodnie brzmiało miano jej „Warmia” od wieków w ustach Słowian, 
pierwotnych tej ziemi mieszkańców. […] Ludność wiejska jest tu jedynym 
i  wyłącznym przedstawicielem narodowości polskiej. Składa się przeważ-
nie z gospodarzy w ogóle dość zamożnych i wyrobników różnego rodzaju, 
położenia i mienia. Szlachta polska zniknęła zupełnie z Warmii. Wprawdzie 
nie brak jej potomków, ale wszyscy oni poniemczeni do szpiku kości. […] 
Ludność wiejska zachowała też ziemi na pierwszy rzut oka wygląd kraju pol-
skiego, albowiem wszystkie budynki, a w szczególności domy mieszkalne no-
szą na sobie wybitne znamiona domu starosłowiańskiego. […] Warmińskie 
pieśni ludowe mają wiele podobieństwa do pieśni, śpiewanych przez sąsiedni 
lud mazurski Prus Wschodnich10.

Natomiast w ostatnim z artykułów:

Ludność polska w  Warmii pochodzi głównie z  kolonizacji polskiej, 
gdyż w tym kraju, należącym do ziem staropruskich, po jego zawojowaniu 
przez zakon krzyżowy, ludność pierwotna w znacznej części została wytępio-
na tak, iż miejscami były okolice prawie bezludne. Gdy utworzono tu osobne 
biskupstwo, od roku 1355 samodzielne, zaczęto równocześnie kolonizację 
kraju. Na północy, od strony morza stał on otworem dla niemieckiego na-
pływu. Na południe odgraniczała go puszcza od właściwych ziem polskich, 
zatem ruch kolonizacyjny obejmował z  początku tylko północną część bi-
skupstwa. Dopiero po pogromie krzyżaków pod Grunwaldem, względnie 
po pokoju toruńskim, gdy biskupstwo warmińskie przeszło pod panowanie 
polskie, rozpoczęła się kolonizacja polska, zaludniająca głównie południo-
wą puszczę. Pozostała staropruska ludność w południowej części kraju zlała 
się z polską napływową ludnością (pochodzącą głównie z Kaszub, a w małej 
części z Kujaw i Mazowsza), wyciskając swe piętno na jej języku, zwyczajach, 
obyczajach i wierzeniach. Żywioł polski spełnił tu, podobnie jak na Mazow-
szu Pruskim, posłannictwo kulturowe. […] Polski lud warmiński posiada 
niejaką świadomość narodową, czując ucisk niemiecki języka polskiego krę-
pujący go na każdym kroku życia społecznego a nawet rodzinnego. Dzieci 
w szkołach nie mogą się uczyć się języka ojczystego, nawet w kościele gło-
szą nam słowo Boże w obcym języku, co on, będąc bardzo religijnym tym 

10 Kołodziej, Dział Literacki. Odgłosy z Warmii II., „Kraj” nr 31, 17 (4) lipca 1900, s. 425.
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bardziej odczuwa. […] Lud warmiński chętnie czyta, a oświecensi z pośród 
niego chętnie ujmują za pióro. Uzdolnienia nie brak11.

Te dwa obszerne artykuły Kołodzieja ukazywały zarówno dzieje historyczne 
Warmii, od pierwszych wzmianek o niej, aż do czasów współczesnych autorowi. 
Publicysta opisał zarówno mieszkańców, jak i problemy, z którymi ci musieli się 
mierzyć, z  germanizacją na czele. Widoczne były próby jej zwalczania, poprzez 
pisanie publikacji o charakterze polskim oraz wydawanie „Gazety Olsztyńskiej”, 
o której publicyści „Kraju” często wspominali, pisząc o niej pozytywne informacje.

Stanisław Bełza opisując swój pobyt w Olsztynie, omówił również Warmię12. 
W publicystyce napisał:

[…] Dziś kraik ten maleńki, zaledwie 13 mil kwadratowych ziemi 
obejmujący, niczym się światu nie przypomina […]. Dawna Warmia, przez 
Niemców Ermelandem przezwana, liczy około 220, 000 przeważnie rolni-
czej ludności i obejmuje cztery powiaty: brunsberski, lidzbarski, olsztyński 
i  reszelski. […] Po doznanym zawodzie pod tym względem zawodzie i po 
zabraniu znajomości z  uczonym księdzem kanonikiem [Franzem – M.G.] 
Hiplerem, wydawcą «Listów Hozjusza», który, aczkolwiek Niemiec z rodu, 
tak wybornie włada językiem polskim, że godzinna nasza w tym języku roz-
mowa nie robiła mu najmniejszej trudności, pożegnałem Frauenburg z ser-
cem ściśnionem. […] Warmia, jak nadmieniliśmy, obejmuje 4 powiaty i liczy 
220, 000 mieszkańców. Z tych powiaty brunsberski, lidzbarski i w większej 
części reszelski, są już zniemczone. Żywioł polski trzyma się dzielnie jedynie 
w powiecie olsztyńskim i okolicy Biskupieckiej, a na chlubę jego powiedzieć 
można, że zwycięsko walczy z napływową ludnością niemiecką. […] Olsztyn 
jest stolicą Warmii polskiej. Lecz, ponieważ w miejscu tym zbiega się kilka 
linii kolejowych, znaczenie przeto jego w całej Warmii jest wielkie. Z  tego 
względu Prusacy nieraz już próbowali wyzyskać na swoją korzyść znaczenie 
miasta – i, naturalnie, szkodzą ile mogą ludności polskiej tej prowincji. Nie 
od dziś kołaczę się w Berlinie projekt zrobienia z Olsztyna stolicy nowego 

11 Tenże, Dział Literacki. Odgłosy z Warmii III, „Kraj” nr 34, 7 września (25 sierpnia) 1890, ss. 462–464.
12 Stanisław Bełza ur. się w 1849 r., a zm. W 1929 r. był publicystą i podróżnikiem. W 1871 r. ukończył 

Uniwersytet Warszawski ze stopniem naukowym rzeczywistego studenta praw. W 1876 r. został podprokuratorem 
w sądzie policji poprawczej. Z powodu represji popowstaniowych zdymisjonowano go z tego stanowiska i został 
pomocnikiem sekretarza. W 1879 r. zrezygnował z niej i przeszedł do adwokatury, którą uprawiał do końca życia. 
Był stałym współpracownikiem „Kuriera Codziennego”. Napisał pracę z podróży i przechadzek po południowo-za-
chodniej Norwegii, którą opublikował w „Bibliotece Warszawskiej”. Napisał również pracę do „Tygodnika Ilustro-
wanego”. Był patriotą i działaczem społecznym i narodowym. Posługiwał się kryptonimami Stanisław Piast oraz 
Nie wiem kto to. Szerzej zob. W. Bełza, Bełza Stanisław, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 1, red. W. Konopczyński, 
Kraków 1935, ss. 412–413.
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obwodu rejencyjnego, mającego obejmować powiaty mazurskie i  Warmię 
południową. […] Nie tak bardzo dawno liczył Olsztyn (po niem. Allenstein) 
5,000 mieszkańców; obecnie ma ich już trzy razy więcej. Przed kilkunastu, 
przed kilku nawet laty wznoszące się przy jego ulicach domy raziły zanie-
dbaniem i ubóstwem; dziś nierzadko pomiędzy nimi ujrzysz kamienicę lub 
gmach, którego nie powstydziłby się nawet Poznań. Jeżeli zaś do tego do-
damy piękne położenie nad Łyną i ruchliwość jego mieszkańców, snujących 
się jak mrowie w  pobliżu krzyżujących się linii kolei żelaznych, będziemy 
mieli całkowity obraz prowincjonalnej stolicy, ogniskującej w  sobie życie 
paru okolicznych powiatów. Lubo położony w okolicy polskiej, Olsztyn do 
ostatnich czasów pozbawiony był gazety polskiej. […]. Gdy chęci do czyta-
nia na Warmii polskiej wzrosły, grono ludzi, widzących w pracy nad oświatą 
ludu zdrową przyszłość kraju, postanowiło założyć w Olsztynie czasopismo 
polskie i, nie zraziwszy się trudnościami, chwalebny swój zamiar kilka lat 
temu pomyślnie doprowadziło do skutku. Oto jesteśmy w redakcji «Gaze-
ty Olsztyńskiej», pomieszczonej w piętrowym domu na rynku olsztyńskim. 
Biuro urządzono w sposób nieco prymitywny, O gabinecie redaktora lub po-
kojach współpracownikach – mowy tu nie ma: niewielka komnatka zawie-
szona obrazami polskimi, jest jednocześnie redakcją i zecernią. Sam redaktor 
p. Jan Liszewski jest zarazem współpracownikiem, korektorem, nierzadko 
zaś zecerem i maszynistą. […] »Gazeta Olsztyńska« wychodzi w niewielkim 
półarkuszu, pomieszczając wszystko, co Warmiaka interesować może. […] 
Niestety, mimo to wszystko liczy zaledwie 400 przedpłacicieli i o własnych 
siłach istnieć nie może. Skąd to pochodzi? Warmiaków polskich jest przeszło 
60, 000, mogliby więc z  łatwością dać pismu większe grono prenumerato-
rów. I daliby z pewnością, gdyby «Gazeta Olsztyńska» wychodziła częściej. 
Kiedyśmy bawili w Olsztynie – był to tylko tygodnik, któremu nie sposób 
skutecznie współzawodniczyć z  innymi pismami polskimi, wydawanymi 
dwa razy w tygodniu i częściej. Dziś zaszła już zmiana na lepsze. Niewielkie 
stosunkowo środki na powiększenie ilości czcionek zostały dostarczone panu 
Liszewskiemu, i od ubiegłego października jego pismo wydawane jest osm 
razy na miesiąc, tak jak w ogólności wszystkie ludowe polskie pisma w Pru-
sach. Czy od tego czasu liczba przedpłacicieli urosła – i w jakim mianowicie 
stosunku – nie wiemy. To tylko na pewno twierdzić możemy, że wpływ jej na 
czytelników spotęgować się musiał. O to zaś właśnie bardzo chodziło13.

Informacja o powierzchni Warmii była sprzeczna z tekstem Kołodzieja, który 
w swojej publicystyce napisał:

13 S. [Stanisław] Bełza, Dwa dni w Olsztynie. Warszawa, 2 stycznia, „Kraj” nr 3, 30 (18) stycznia 1891, ss. 8–9.
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[…] teraźniejsza Warmia liczy 77, 19 mil kwadr. A składa się z czte-
rech okręgów, czyli powiatów: lidzbarskiego (Heilsberg), braniewskiego 
(Braunsberg), olsztyńskiego i reszelskiego (Rössel), liczących ludności mniej 
więcej 250 tysięcy, w tym Polaków–katolików 60 tys. Są atoli na Warmii jesz-
cze Polacy–protestanci. […] Dawniej podawano liczbę polskiej ludności na 
90 tys. osób14.

Cytat ten pokazywał rozbieżne informacje, w stosunku do powyższej. Nale-
ży jednak zwrócić uwagę, iż między ich wydaniem minęło dziewięć lat. Ponadto 
w  latach 1885–1890 rugowano Polaków, zatem w  1891 roku było zdecydowanie 
mniej pracowników z Królestwa, niż w 1900 roku, gdy władze pruskie ponownie 
pozwoliły Polakom pracować w prowincjach pruskich. Artykuł Kołodzieja zawie-
rał również ciekawe informacje dotyczące miejsc ze stacjami kolejowymi. Istotne 
było wspomnienie o doktorze Karolu Sieniawskim, autorze Biskupstwa warmiń-
skiego wydanego w 1878 roku, którego praca była istotna, gdyż krzewiła polskość 
wśród Warmiaków. Wiadomość o księdzu Antonim Wolszlegierze pełniącym 
posługę w  Dąbrównie (z niem. Gilgenburg), który we wcześniejszych latach był 
posłem do Sejmu Pruskiego, zasługiwała na odnotowanie, gdyż duchowny pełnił 
ważną funkcję państwową15. Artykuł ten wykazywał wybitne osoby zamieszkujące 
Warmię i ich działalność zarówno dla Warmii oraz Mazur, jak i całych Prus.

Na temat Warmii oraz jej dziejów napisał Jakub Gieysztor. Novum w porów-
naniu do powyższych informacji stanowił fakt, iż napisał, że pierwszym biskupem 
warmińskim był Anzelm (1250–1264). Warmia w 1239 roku znalazła się pod pa-
nowaniem krzyżackim, po czym stała się uposażeniem biskupów warmińskich. 
Po zawarciu pokoju toruńskiego w 1466 roku Warmia powróciła do Polski, lecz 
funkcjonowała samodzielnie. Po wyludnieniu Warmii podczas wojen z krzyżaka-
mi, zaczęli napływać nowi koloniści z Polski, Litwy i Prus. Dzięki biskupom Paw-
łowi Stango z Mgowa (1458–1467) oraz Łukaszowi Watzendrode napływ Polaków 
się rozwinął. Opisując współczesną Warmię, zaznaczył, że Olsztyn zamieszkiwało 
przeszło 20 tys. mieszkańców, z czego 7 tys. było Polakami. Olsztyn został założo-
ny w 1353 roku przez szlachcica Jana de Leyseen. Wśród polskich mieszkańców 
Warmii wymienił następujące stany: rolników, zwanych „gburami”, mieszczan oraz 
księży, którzy byli jedynymi polskimi inteligentami na Warmii16.

14 Kołodziej, Kraj. Dział ilustrowany. Odgłosy z Warmii. I w Olsztynie, „Kraj” nr 30, 10 sierpnia (28 lipca) 
1900, ss. 415–417. Kołodziej podczas podróży do Warmii przejeżdżał przez Mławę, Działdowo (Soldau), Nibork 
(Neidenburg), Olsztynek (Hohenstein) do Ostródy (Osterode). W Mielnie kończyła się kolej żelazna i stamtąd 
należało wynająć woźnicę do Gietrzwałdu.

15 Tamże.
16 J. [Jakub] Gieysztor, w Warmii, „Kraj” nr 4, 7 lutego (26 stycznia) 1895, s. 4–6; tenże, W Warmii. (Do-

kończenie), „Kraj. Pismo polityczno-literackie” nr 5, 14 (2) lutego 1895, s. 11–12. Jakub Wilhelm Kasper Gieysztor 
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Obszerne artykuły dotyczące Warmii oraz Olsztyna, zawierały w sobie wiele 
istotnych informacji opisujących komunikację, kulturę oraz stosunki narodowościo-
we. Najważniejsza z  nich dotyczyła napływu ludności niemieckiej, co skutkowało 
germanizacją mieszkańców powiatów brunsberskiego, lidzbarskiego i  reszelskiego. 
Dlatego też wiele miejsca poświęcono Olsztynowi stanowiącemu bastion „polsko-
ści” na Warmii. Wymienione dane statystyczne były istotne, lecz czytelnikowi mogło 
zabraknąć informacji, z której dowiedziałby się ilu Polaków oraz Niemców procen-
towo ją zamieszkiwało, a także, czy żyli tu mieszkańcy innych narodowości, a jeżeli 
tak, to ilu ich było i gdzie znajdowały się ich główne skupiska? Szczegółowe opisanie 
„Gazety Olsztyńskiej” jako czasopisma krzewiącego polską kulturę i tradycję wśród 
mieszkańców powiatu olsztyńskiego była istotna, gdyż było to jedyne polskie czaso-
pismo w tym powiecie, chociaż, co podkreślono, w Prusach Wschodnich i Prusach 
Zachodnich ukazywały się polskie periodyki. Informacje o niewielkiej ilości prenu-
meratorów oraz opis redakcji mogły mieć na celu pozyskanie kolejnych czytelników, 
bądź otrzymanie subwencji przez prenumeratorów „Kraju”.

Prasa
„Gazeta Olsztyńska”, której redaktorem był Jan Liszewski, musiała zmierzyć 

się z  problemem, którym była niewielka ilość prenumeratorów17. Wzbudzało to 
ur. się w 1827, zm. W 1897. Uczestniczył w powstaniu styczniowy. Był księgarzem, pamiętnikarzem oraz publi-
cystą. Urodził się w Mekdeszach w pow. kowieńskim. Jesienią 1844 r. wstąpił na Wydział Prawny Uniwersytetu 
Petersburskiego. Był zwolennikiem działań umiarkowanych oraz pracy nad udoskonaleniem wewnętrznym. Jego 
poglądy były sprzeczne z rewolucyjnymi poglądami jego kolegi Zygmunta Sierakowskiego. W 1848 r. powrócił 
„do kraju”, przy czym nie sprecyzowano o który z zaborów chodziło, gdzie starał się powstrzymywać młodzież od 
wystąpień rewolucyjnych. Miał przyjazne relacje z włościanami, wśród których krzewił zasadę wstrzemięźliwości, 
założył czytelnię i jako pierwszy w pow. kiejdańskim przeprowadził oczynszowanie. W 1858 r. napisał pierwszą 
książkę Głos szlachcica do swych współbraci o wolności równości kmiecej. W 1861 r. założył organizację obywatel-
ską, która w swojej ideologii była zbliżona do programu „białych” Polaków z Królestwa. Początkowo niechętny, 
lecz zgodził się pod wpływem Sierakowskiego, zaangażował się w przygotowania powstańcze. Został prezesem 
„Wydziału Zarządzającego Prowincjami Litwy”. Był aktywny na tym stanowisku, umiejętnie łagodził konflikty. Zo-
stał aresztowany 31 lipca 1863 r. wskutek denuncjacji marszałka gubernialnego wileńskiego, Aleksandra Domejki. 
W 1865 r. został skazany na 12 lat ciężkich robót w Usolu. W 1868 r. przeniesiono go do Irkucka, gdzie handlował 
obuwiem. W grudniu 1872 r. wyrażono zgodę na jego powrót do kraju. Początkowo zamieszkał w Suwałkach, po 
czym przeniósł się do Warszawy. Podjął pracę w Warszawskim Towarzystwie Ubezpieczeń od Ognia. Od 1 sierp-
nia 1880 r. do 1882 r. był radcą w Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Jednocześnie pisał pu-
blikacje do czasopism, wydawnictw zbiorowych oraz osobne, zazwyczaj anonimowe, publikacje. W 1882 r. założył 
księgarnię antykwarską w Warszawie. Zmarł w Warszawie 15 listopada 1897 r. Szerzej zob. H. Mościcki, Gieysztor 
Jakub Wilhelm Kasper, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 7, red. K. Lepszy, Kraków 1948–1958, s. 459–460.

17 „Gazeta Olsztyńska” została założona w 1886 r. Jej pierwszym redaktorem został Jan Liszewski. Pierw-
szy numer czasopisma ukazał się 16 kwietnia 1886 r. Powstała dzięki pomocy finansowej trzech ośrodków: polonii 
petersburskiej skupionej wokół „Kraju”; Komitetowi Mazurskiemu w Poznaniu oraz uświadomionych narodowo 
Warmiaków. Do października 1890 r. ukazywała się jako tygodnik czterokolumnowy, następnie wydawano ją dwa 
razy w tygodniu, zaś od października 1897 r. trzy razy w tygodniu. Szerzej zob. A. Wakar, W. Wrzesiński, „Gazeta 
Olsztyńska” w latach 1886–1939, Olsztyn 1986, ss. 15–173; W. Wrzesiński, Rola „Gazety Olsztyńskiej” w kształto-
waniu i zachowaniu świadomości narodowej Polaków na Warmii (1886–1939), Komunikaty Mazursko-Warmińskie 
[dalej KMW], nr 2 (176), 1987, ss. 223–231. Według opracowania Tadeusza Cieślaka, pierwszy numer „Gazety 
Olsztyńskiej” ukazał się 1 kwietnia 1886 r., a od 1891 r. czasopismo znalazło się w rękach rodziny Pieniężnych. Sze-
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konsternację u korespondenta „Kraju”, gdyż jej kwartalna przedpłata i przesyłka 
wynosiła zaledwie 1 markę18. Dlatego reporter petersburskiego czasopisma zwró-
cił się z prośbą do czytelników z Ziem Zabranych i Królestwa Polskiego z prośbą 
o udzielenie subwencji dla „Gazety Olsztyńskiej”19. Rok później olsztyńska redakcja 
odnotowała zwiększoną liczbę abonamentów. Jednocześnie korespondent „Kraju” 
przestrzegał reporterów „Gazety Olsztyńskiej”, aby ci skupiali się na problemach lo-
kalnych, dzięki czemu przyciągną kolejnych czytelników, a ich periodyk będzie orę-
żem przeciw germanizacji na Warmii20. Redaktor „Gazety Olsztyńskiej” Seweryn 
Pieniężny musiał zmierzyć się również z redakcją „Warmiaka”, podczas rozprawy 
sądowej21. Zarzucono mu pisanie artykułów przeciwko duchowieństwu niemiec-
kiemu. Oskarżenia te były fałszywe. Informacja o konflikcie pomiędzy polską i nie-
miecką redakcją pokazywały, iż stosunki narodowościowe na Warmii były napięte. 
Redakcja „Mazura” nie zawahała się nawet popełnić przestępstwa, którym było 
fałszywe oskarżenie, za co jej redaktor poniósł karę22. Informacja ta pokazywała 
konflikt między polskimi, a niemieckimi redakcjami. Redakcje niemieckie obawia-
ły się utraty wpływów w powiecie olsztyńskim, bądź też starały się zdyskredytować 
polską prasę, aby ją zamknięto, a jej prenumeratorzy zaczęli kupować „Mazura”. 
W „Kraju” zabrakło jakichkolwiek informacji o „Mazurze”, co dla prenumeratora 
z Królestwa Polskiego, czy Ziem Zabranych, który nie znał lokalnych pism z pro-
wincji pruskich było sporym niedopowiedzeniem.

Poza „Gazetą Olsztyńską” w Olsztynie ukazywały się również „Nowiny War-
mińskie”, których redaktorem był Niemiec, Eugeniusz Buchholz23. Periodyk ten 
rzej zob. T. Cieślak, Prasa w zaborze pruskim (Śląsk, Pomorze, Warmia, Mazury) w latach 1871–1918, w: Historia 
prasy polskiej. Prasa polska w latach 1864–1918, red. J. Łojek, s. 203–204; J. Jasiński, Jan Liszewski, w: Polski Słownik 
Biograficzny, t. 17, red. B. Leśnodorski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1972, ss. 481–482.

18 Jan Liszewski żył w latach 1852–1894. Był nauczycielem, poetą ludowym, założycielem oraz pierwszym 
redaktorem „Gazety Olsztyńskiej”. Szerzej zob. J. Jasiński, op. cit.., ss. 481–482.

19 Bartłomiej, Dział zagraniczny. Z daleka i z bliska. Warmia, „Kraj. Pismo polityczne, społeczne, ekono-
miczne i literackie” nr 29, 27 (15) lipca 1888, s. 4. Redaktor prosił o wsparcie prenumeratorów „Gazety Olsztyń-
skiej”, poprzez przesyłanie kopiejek, czyli waluty występującej w Rosji carskiej, na Ziemiach Zabranych i w Króle-
stwie Polskim.

20 Vivus, Listy z Zachodu. Z Warmii, 30 czerwca, „Kraj. Pismo polityczne, społeczne, ekonomiczne i lite-
rackie” nr 26, 11 lipca (28 czerwca) 1889, ss. 6–7.

21 Seweryn Pieniężny (senior) ur. się w 1864 r., a zm. W 1905 r. Był drukarzem, redaktorem oraz dzia-
łaczem narodowym na Warmii. Od 1888 r. mieszkał w Olsztynie i pracował jako zecer w „Gazecie Olsztyńskiej”. 
Dnia 3 kwietnia 1891 r. Liszewski przekazał mu funkcję redaktora naczelnego. Po śmierci Liszewskiego w 1894 r. 
Pieniężny przejął drukarnię i wydawnictwo „Gazety Olsztyńskiej”. W 1904 r., z powodu choroby, przekazał funkcję 
redaktora bratu, Władysławowi. Zmarł 2 listopada 1905 r. W Olsztynie. Szerzej zob. J. Chłosta, Pieniężny Sewe-
ryn (senior), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 26, ss. 114–115. Na temat Władysława Pieniężnego i prowadzonej 
przez niego działalności wydawniczej zob. A. Staniszewski, Tradycja, kultura i oświata polska na łamach „Gazety 
Olsztyńskiej” za czasów Władysława Pieniężnego, KMW, nr 2 (176), 1987, ss. 289–316.

22 Sambor, Echa zachodnie. Gdańsk, 28 maja, „Kraj. Pismo polityczno-literackie” nr 20, 30 (18) maja 
1895, s. 24. „Warmiak” był polskim czasopismem reprezentującym niemieckich katolików. Jego redaktor ks. We-
ichst otrzymał wyrok 10 dni więzienia lub 40 marek za obrazę „Gazety Olsztyńskiej”. Szerzej zob. Echa zachodnie. 
Warmia, „Kraj” nr 16, 29 (16) kwietnia 1904, s. 14. 

23 w „Kraju” nie podano nazwiska tego redaktora, lecz chodziło o Eugeniusza Buchholza. „Nowiny War-
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wydawany był za poparciem polskich duchownych, którzy prenumerowali po kil-
kadziesiąt numerów „Nowin Warmińskich”. W „Kraju” zaznaczono, iż od 1 lipca 
1895 roku czasopismo te przestanie się ukazywać24. Informacja o zakończeniu dzia-
łalności periodyku była dla części polskich czytelników smutna, gdyż to do nich 
było skierowane to czasopismo, zaś dla konkurencyjnej „Gazety Olsztyńskiej” była 
to okazja do pozyskania nowych prenumeratorów. W „Kraju” zabrakło wielu in-
formacji na temat „Nowin Warmińskich”: dlaczego czasopismo miało upaść, skoro 
miało prenumeratorów? Czy redaktor pisał po niemiecku oraz jaki był program 
jego czasopisma, przy czym informacja o biskupach olsztyńskich jako prenume-
ratorach, wskazywała, iż było to czasopismo o orientacji propolskiej, ewentualnie 
neutralne i opisujące pewne wydarzenia w sposób obiektywny? Czy czasopismo to 
nie wytrzymało konkurencyjności ze strony „Gazety Olsztyńskiej”? Niestety, ten 
lakoniczny tekst nie pozwalał na ustalenie tych danych.

Germanizacja
W 1886 roku rząd pruski uchwalił ustawę dotyczącą zatrudniania nauczy-

cieli niemieckich25. Dlatego też Warmiacy postanowili sami kultywować naukę, 
kulturę i  wiarę katolicką poprzez naukę języka polskiego, wydawanie polskiego 
czasopisma, którym była „Gazeta Olsztyńska” oraz kultywowanie wiary katolic-
kiej26. Problemem pozostawał fakt, iż w szkołach nie nauczano w języku polskim, 
co utrudniało walkę o tożsamość narodową w szkołach. Natomiast w kościołach 
6 tys. polskich katolików nie rozumiało treści kazań, zaś za udział w procesji Bo-
żego Ciała w Lubawie, podczas której śpiewano po polsku, nałożono karę grzywny 
w wysokości 10 marek27. Lekcje i kazania prowadzone po niemiecku miały na celu 
zwalczanie polskiej tożsamości narodowej. Kolejnym przykładem germanizacji 

mińskie” ukazywały się dwa razy w tygodniu. Upadły z końcem czerwca 1891 r. W artykułach popierano polskie 
aspiracje religijne oraz narodowe. Szerzej zob.: J. Jasiński, Pomiędzy „Gazetą Olsztyńską” a „Nowinami Warmiń-
skimi”, KMW, nr 3, 1996, ss. 379–387; R. Traba, Eugeniusz Buchholz przyczynek do biografii, KMW,  nr 2 (187), 
1987, ss. 267–288; A. Wakar, Oceny polityczne „Gazety Olsztyńskiej” w latach 1886–1893, KMW, nr 2 (76), 1962, 
ss. 426–427; Nowiny Warmińskie, [edycja internetowa] http://polskaprasa.cba.pl/tytuly/nowiny_warminskie.html 
[dostęp 01.11.2019].

24 Mazur, Echa Zachodnie. Z Warmii, 5 czerwca, „Kraj. Pismo polityczne, społeczne, ekonomiczne i lite-
rackie” nr 5, 12 czerwca (31 maja) 1895, s. 12.

25 Ziemie i kolonie słowiańskie. Warmia, „Kraj. Tygodnik polityczno-społeczny” nr 28, 25 (13) lipca 1886, 
s. 8. Problemem było przegłosowanie ustawy dotyczącej zatrudniania nauczycieli Niemców, zob. Ustawa szkolna 
w Sejmie Pruskim „Kraj. Tygodnik polityczno-społeczny” nr 19, 23 (11) maja 1886, ss. 3–4. Na ten temat napisał 
również Janusz Jasiński, zob. idem, Wiece i petycja warmińska z 1885 roku, KMW, nr 1 (175), 1987, ss. 195–222.

26 Ziemie i kolonie słowiańskie. Warmia, „Kraj. Tygodnik polityczno-społeczny” nr 19, 23 (11) maja 1886, 
s. 7; Vivus, z Warmii (korespondencje »Kraju«). Pełpin, 22 kwietnia, „Kraj. Pismo polityczne, społeczne, ekono-
miczne i  literackie” 17 (5) maja 1899, ss. 3–4. Szerzej na temat propagowania wiary katolickiej i  narodowości 
polskiej, zob. L. Smołka, „Gazeta Olsztyńska” na tle prasy polskiej dzielnicy pruskiej, KMW,  nr 2 (176), 1987, s. 246.

27 Ziemie i kolonie słowiańskie. Warmia, „Kraj. Tygodnik polityczno-literacki” nr 28, 25 (13) lipca 1886, 
s. 8; Echa zachodnie. Prusy, „Kraj” nr 28, 23 (11) lipca 1897, s. 9. Podobną karę nałożono w Hanowerze, zaś w Po-
znańskiem zakazano wywieszania napisów powitalnych dla biskupów.
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była działalność biskupa warmińskiego ks. Andrzeja Thiela, który germanizował 
warmińskie dzieci, poprzez zadawanie im pytań w szkołach i wygłaszanie kazań 
po niemiecku28. Dlatego też podkreślano te zjawiska na łamach tygodnika. Nie 
krytykowano ich wprost, gdyż nie chciano pogorszyć stosunków niemiecko-rosyj-
skich. Wprawny czytelnik mógł jednak dostrzec „między wierszami” negatywny 
wydźwięk wobec polityki prowadzonej przez władze pruskie. W „Kraju” zdawano 
sobie sprawę z roli germanizacji w prowincjach pruskich i obawiano się, iż Polacy 
zamieszkujący je stracą swoją tożsamość narodową.

W „Kraju” z 1895 roku odnotowano informację o uchwaleniu 11 kwietnia 
1889 roku przez regencję królewiecką rozporządzenia pozwalającego nauczać 
polskie dzieci, które nie znały języka niemieckiego, na naukę religii oraz czytanie 
modlitewników w  języku polskim. Edukacja miała trwać chociażby godzinę lub 
półgodziny w tygodniu. Rozporządzenie to nie było przestrzegane, gdyż było nie-
wielu polskich nauczycieli, a ci nie chcieli narażać się władzy. Dopiero 11 kwiet-
nia 1891 roku proboszczowie z dekanatu olsztyńskiego podnieśli tą kwestię29. Z tej 
lakonicznej wiadomości czytelnik dowiadywał się wielu niepokojących dla War-
miaków informacji. Najważniejsza była ta o łamaniu rozporządzenia, co stanowi-
ło ewidentny przykład germanizacji polskich dzieci, poprzez brak nauczania ich 
w  rodzimym języku. Kolejną ważną wiadomością, była ta dotycząca niewielkiej 
ilości polskich nauczycieli. Nie wyjaśniono, dlaczego było ich tak mało? Czy Po-
lacy nie chcieli podejmować pracy w tym zawodzie, czy też niewielu z nich miało 
odpowiednie wykształcenie, aby nauczać, czy też władze pruskie celowo utrudniały 
Polakom pracę w szkolnictwie?

Informacje z „Kraju” z 1886 roku oraz z 1889 i 1895. pokazywały dobitnie, 
iż Warmiacy, szczególnie ci z powiatu olsztyńskiego, dążyli do nauczania oraz kul-
tywowania języka i  tradycji polskiej, co było widoczne, przy ich aspiracjach do 
nauczania w języku polskim oraz uczestnictwie w polskich nabożeństwach w Sank-
tuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie i Lubawie. Zamiast tego władze pruskie dążyły 
do ich zgermanizowania, dlatego też przez blisko dziewięć lat nie doszło do wpro-
wadzenia na Warmii ulg dla Polaków.

Urzędnicy graniczni pilnujący granicy pomiędzy Królestwem Polskim a Pru-
sami nakazali blisko 100 Kurpiom, którzy chcieli udać się na odpust do Sanktu-
arium Maryjnego w  Gietrzwałdzie, aby zawrócili. Jako argument podawali, iż 
w Królestwie były różne epidemie i obawiali się rozprzestrzenienia chorób. Kurpie 

28 Lambda [Ludwik Żychliński], Biskupi pruscy w prowincjach z narodowością polską, „Kraj. Pismo poli-
tyczne, społeczne, ekonomiczne i literackie” nr 43, 8 listopada (27 października) 1889, ss. 6–7. 

29 Mazur, Echa Zachodnie. Z Warmii, 5 czerwca, „Kraj. Pismo polityczne, społeczne, ekonomiczne i lite-
rackie” nr 5, 12 czerwca (31 maja) 1895, s. 11.
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nie mieli prawa do apelacji i musieli wrócić do domów30. Informacja o zawróceniu 
Kurpiów pochodziła z 1889 roku, czyli trwania rugów pruskich. Możliwe, iż praw-
dziwą przyczyną ich zawrócenia była obawa urzędników granicznych, przed ich 
ewentualnym pozostaniem w prowincjach i podjęcie pracy zarobkowej.

Ignacy Krasicki
Wybitnym mieszkańcem Warmii opisanym w dodatku „Życie i sztuka” był 

biskup Ignacy Krasicki. Jego biogram napisał Leon Bielski opierając się na opra-
cowaniu Józefa Tretiaka zatytułowanym Charakterystyka w ramach szkicu biogra-
ficznego, który liczył przeszło 40 stron i  został napisany na licznych materiałach 
źródłowych. W tekście określono Krasickiego jako „[…] najznakomitszego poety 
polskiego na przestrzeni więcej niż dwóch wieków, pomiędzy Kochanowskim, 
a Mickiewiczem […].” Niestety, społeczeństwo polskie nie uczciło jego setnej rocz-
nicy śmierci doniośle. Według Bielskiego, który wnioski wyciągnął z lektury pracy 
Tretiaka:

[…] w XVIII wieku odegrał taką rolę w literaturze naszej jak Kocha-
nowski w XVI, a Mickiewicz w XIX wieku. Wcielił on w sobie dążenie na-
rodu z długiej, grobowej ciemnoty saskiej – do światła, jak Mickiewicz do 
wcielił romantyzm, a Kochanowski humanizm polski. Miał wprawdzie Kra-
sicki – i tym jest mniejszy – takich ułatwiających działalność poprzedników, 
jakich brakło dwóm ostatnim, nie mówił nic nowego, powtarzał to co przed 
nim rzekł «człowiek czynu, sturęczny agitator», polityk i wychowawca, Ko-
narski, ale powtarzał w formie bardziej pociągającej wyobraźnię uwagę, bo 
w formie artystycznej. Wykształcony na współczesnej literaturze francuskiej, 
przejął wszystkie jej zalety: jasność, lekkość, zwinność, wdzięk, energiczność 
i wszechstronność – co prawda dodaje Tretiak – i jej powierzchowność – ale 
zachował przy tym naturę czysto swojską i  zamiłowanie swojskich rzeczy; 
a tak uzbrojony, «szedł ten wykwintny biskup–poeta za pługiem Konarskiego 
i z wesołym uśmiechem na twarzy siał na lewo i prawo złociste ziarna postę-
powych myśli»…

Ten początkowy fragment zawierał w  sobie informacje o stylu pisarskim 
Krasickiego, który nawiązywał do twórczości francuskich literatów. Zamieszczenie 
Krasickiego obok Mickiewicza i Krasickiego, mimo zaznaczenia, iż miał nauczycie-
li w przeciwieństwie do wspomnianych twórców, pokazywało czytelnikowi, jakim 
szacunkiem Tretiak darzył Krasickiego. Mogło to być również spowodowane po-

30 Echa Zachodnie (listy korespondentów „Kraju”). Gietrzwałd, „Kraj” nr 38, 29 (17) września 1899, s. 16.
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trzebą odpowiedniego uczczenia go oraz przypomnienia Warmiakom o jego roli, 
zarówno jako polityka, biskupa, jak i literata. W dalszej części tekstu szczegółowo 
omówiono jego wykształcenie, twórczość literacką i obycie, lecz jednocześnie skry-
tykowano jego działalność duszpasterską: „z żalem wyznaje prawdę, że diecezja 
warmińska niewiele miała pociechy z nowego biskupa” oraz „znakomity ten pisarz, 
który położył ogromne zasługi na polu piśmiennictwa, lichym był pasterzem”, gdyż 
był bardziej skupiony na wydarzeniach politycznych w Warszawie31. Przytoczone 
fragmenty wybitnie wykazywały, iż zdawano sobie sprawę z wad oraz zalet biskupa 
oraz pokazywano jego główne zainteresowania, czyli działalność polityczną.

Zredagowane na łamach „Kraju obraz Warmii”, omówienie „Gazety Olsztyń-
skiej” i sylwetki Krasickiego unaoczniały czytelnikowi ich szczególną rolę w walce 
z  germanizacją oraz kultywowaniem „polskości” na tych ziemiach. Warmia sta-
nowiła bastion polskiej tożsamości narodowej, która była krzewiona na łamach 
warmińskiego czasopisma. Periodyk nie był jedynym elementem stanowiącym 
o tożsamości narodowej mieszkańców Warmii, gdyż poza nim był jeszcze Kościół 
Katolicki wraz z Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie. Zaś niektórzy nauczy-
ciele, mimo zakazów, nauczali w języku polskim, co było formą oporu przeciwko 
germanizacji32. Czytelnicy „Kraju” mogli „między wierszami” dostrzec poparcie 
redakcji petersburskiego tygodnika dla olsztyńskich kolegów po fachu, gdy organi-
zowali zbiórki kopiejek na ich działalność wydawniczą33.

Mazury34. 
W „Kraju” opisano Mazurów jako osobną narodowość, co podkreślono w tekście:
31 L. [Leon] Bielski, Ignacy Krasicki według wizerunku stworzonego przez Józefa Tretiaka, „Życie i sztuka. 

Pismo dodatkowe, ilustrowane. Kraj” nr 19, 22 (9) maja 1902, b. n. s.–209. Szerzej na temat Krasickiego napisał 
m.in. Stanisław Achremczyk. Badacz ustalił, iż Krasicki ur. się 3 lutego 1735 r. W Dubiecku. W 1859 r. udał się do 
Rzymu, a w lutym 1860 r. został czwartym prowizorem. Prawdopodobnie latem 1861 r. powrócił do Polski. Był 
aktywny politycznie. Król Stanisław August darzył go sympatią. Dnia 30 grudnia 1866 r. Krasicki został konse-
krowany na biskupa warmińskiego, a 2 stycznia 1767 r. złożył przysięgę senatorską. We wrześniu 1791 r. przestał 
być biskupem warmińskim. Po i rozbiorze Polski został poddanym Fryderyka II. We wrześniu 1773 r. cesarz za-
proponował mu przybycie do Berlina i konsekrowanie Kościoła Katolickiego. Dnia 26 lutego 1795 r. król pruski 
Fryderyk Wilhelm II desygnował go na arcybiskupa gnieźnieńskiego. Zmarł 14 marca 1801 r. W Berlinie. Szerzej 
zob. S. Achremczyk, Ignacy Krasicki. Nie tylko poeta, Olsztyn 2001.

32 Protesty przeciwko zakazowi nauczania w j. polskim w Prusach Wschodnich i w Poznańskiem opisano 
w Tydzień polityczny. Niemcy, „Kraj. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki” nr 40, 13 (1) października 1887, s. 
6. Natomiast o proteście posłów polskich w Reichstagu przeciwko zakazowi odmawiania pacierza w j. polskim zob. 
Dział zagraniczny. Z daleka i z bliska, Berlin. [List «Kraju»], „Kraj” nr 21, 1 czerwca (20 maja) 1888, s. 6.

33 Józef Gąsiorowski, bibliotekarz Cesarskiej Akademii Nauk w  Petersburgu udzielił subwencji 
w wysokości 600 rubli na założenie „Gazety Olsztyńskiej”. W artykule nie napisano jednak, czy był on również 
współpracownikiem „Kraju”, zob. A. Wakar, Oceny polityczne „Gazety Olsztyńskiej” w latach 1886–1893, KMW, nr 
2 (76), 1962, s. 434. 

34 S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur t. 1. Pradzieje – 1772, Olsztyn 2010, s. 6; idem, Historia War-
mii i Mazur t. 2. 1772–2010, Olsztyn 2011, ss. 835–840. Badacz zaznaczył, iż Mazurami nazywano Polaków z War-
mii Południowej, którzy byli wyznania ewangelickiego. Termin ten w niemieckiej publicystyce i nauce pojawił się 
w XIX w. Mazurami określano głównie chłopów, gdyż szlachta ulegała germanizacji.
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„[…] Mazurzy wschodnio-pruscy są protestantami, a okoliczność ta 
tłumaczy, dlaczego u nas zajmowano się nimi niewiele. Był to do niedawna 
w pełnym znaczenia tego słowa kraj i lud. A kraj to i lud bardzo zajmujący. 
Zapomniany ten odłamek polskiego narodu liczy około 100 tys. dusz, a za-
mieszkuje niewielki skrawek ziemi pomiędzy Warmią a granicą Królestwa, 
skupiając się wokół miasta Ełk (Lyck), Jansbork i Szczytno (Ortelsburg). Kraj 
to piaszczysty, pokryty lasem, poprzerzynany wielkimi jeziorami i bagnami.
[…] Lud spokojny, cichy i rzewny, zadowolony najskromniejszymi warunka-
mi życia, trudni się rolnictwem i połowem ryb, a w większej części wysługuje 
się po dworach niemieckich magnatów. […] Jeszcze za życia Lutra zawitał 
tu protestantyzm i, zaprowadzony przez szlachtę, przyjął się zupełnie. Na-
turalnym skutkiem tego było ścisłe odgraniczanie się Mazurów pruskich od 
katolickiego Mazowsza i zerwanie wszelkich stosunków z pograniczną lud-
nością polską. I  dziś jeszcze mazur protestancki nie ma żadnych sympatii 
dla katolickiej ludności sąsiedniej. Z czasów katolickich zachowali mazurzy 
tylko cześć dla N. M. Panny u w jej święta po dziś dzień jeszcze uczęszczają 
tłumnie do Polskich kościołów katolickich. Ogromna to potęga – tradycja! 
Zostając od niepamiętnych czasów pod panowaniem Niemców, przywykli 
mazurzy uważać ich za panów i podlegać im pod względem politycznym tak 
samo, jak są od nich zależni materialnie. Że tamtejsza szlachta niemiecka 
zalicza się do konserwatystów, a raczej stanowi rdzeń stronnictwa konser-
watywnego, więc i mazurzy dotychczas oddawali zawsze głos na kandyda-
tów konserwatywnych. […] Mimo to wszystko niezaprzeczoną jest rzeczą, 
że budzący się pośród mazurów ruch jest narodowo-polskim i coraz szersze 
ogarnia przestrzenie. […] Niewątpliwie ruch mazurski jest obecnie ruchem 
narodowo-polskim, ale nie wyrósł on z poczucia narodowego, lecz z potrzeb 
czysto materialnych, z nędzy społecznej, z poczucia krzywdy socjalnej, któ-
rą ludowi mazurskiemu od wieków konserwatywna szlachta niemiecka. […] 
Takim rzecznikiem ludu stał się w ostatnich czasach Karol Bahrke, redak-
tor wychodzącej w Ełku «Gazety Ludowej». Człowiek obrotny, inteligentny 
a  śmiały, zręczny agitator, umiał on w  krótkim czasie skupić około swego 
pisma żądnych naprawy stosunków i zorganizować ich w stronnictwo. […] 
ruch ten zwraca się przeciw dotychczasowym ciemięzcom podniosło z na-
tury rzeczy poczucie narodowościowe mazurów, wyrobiło u nich poważanie 
dla swojego pochodzenia i  języka. Występując przeciwko konserwatystom, 
zaczęto więc tym samym występować przeciwko Niemcom, zaczęto przeciw-
stawiać ich dumie i niesprawiedliwości – przyrodzone prawa ludzkie mazu-
rów, ich językowi – język własny, który początkowo zwano konsekwentnie 
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mazurskim. […] Dążenie «Ludowego Stronnictwa Mazurskiego» do uzy-
skania własnego reprezentanta w Parlamencie Niemieckim rozbiło się tym 
razem o przeważne wpływy konserwatystów, a więcej jeszcze o ciemnotę tej 
części ludu, która nie doszła do samowiedzy, nie zainteresowała się sprawa-
mi publicznymi, lub nie miała odwagi wystąpić jawnie przeciw dotychczaso-
wym panom. Wiele przyczyniła się do zwycięstwa wydawana przez landrata 
von der Groeben «Gazeta Mazurska», pisemko w języku polskim, założone 
w przededniu wyborów w tym celu, aby zamydlić oczy poczciwym mazurom, 
a rozrzucane darmo w licznych tysiącach egzemplarzy. Propagandą tego pi-
sma, w  którym najpotężniejszym atutem był zarzut, jakoby Karol Bahrke, 
za pomocą «Gazety Ludowej», dążył do odwrócenia mazurów od protestan-
tyzmu, zajmowali się z nakazu konserwatystów przeważnie niżsi urzędnicy 
policyjni i nauczyciele35.

Artykuł ten opisywał mentalność Mazurów, ich stosunki narodowościowe, 
polityczne oraz społeczne wobec Niemców i Polaków, przy czym widać, iż ci ulegali 
wpływom niemieckim. Jednocześnie uwypuklono istotny dla Mazurów problem: 
czy byli oni Niemcami, czy jednak Słowianami? Na pewno zaczęli czuć się osob-
nym narodem posługującym się gwarą oraz wydającym własną prasę. Należy jed-
nak zaznaczyć, iż „Gazeta Mazurska” nie była pierwszym mazurskim czasopismem, 
gdyż w Prusach Wschodnich od 1894 roku ukazywał się tygodnik „Mazur”, którego 
redaktorem był Jan Karol Sembrzycki. Wcześniej w Lecku w latach 1842–1844 był 
wydawany „Przyjaciel Ludu”36. Wyznaczenie własnego posła do Sejmu Pruskiego 
oznaczało, iż Mazurzy zdawali sobie sprawę, iż musieli zadbać o własne interesy 
i nie mogli polegać wyłącznie na Niemcach. Zebranie wyborcze miało odbyć się 
8 listopada 1897 roku. Liczono, iż mazurski kandydat mógł zdobyć 15 do 17 tys. 
głosów37. Zabrakło jednak informacji, kto miał reprezentować Mazurów, można 
jednak założyć, iż kandydatem był Bahrke. 

Wojciech Kętrzyński
Na przeszło dwóch stronach „Kraju” opisano trzydziestolecie pracy nauko-

wej Wojciecha Kętrzyńskiego. W tekście zamieszczono jego cechy osobowościowe, 
opisano dzieciństwo i młodzieńcze lata oraz wybitny dorobek naukowy. Scharakte-
ryzowano go następująco:

35 Dr Al. Czechowski, Ruch mazurski, „Kraj” nr 29, 29 (17) lipca 1898, b. n. s.–6;
36 Kronika powszechna, „Kraj. Tygodnik polityczno-społeczny” nr 19, 19 (6) maja 1884, s. 19.
37 Echa zachodnie. Mazury pruskie, „Kraj” nr 42, 29 (17) października 1897, s. 11. Litwini z Kłajpedy 

(Memel) również posiadali odrębne towarzystwo wyborcze, lecz też nie podali nazwiska swojego przyszłego re-
prezentanta, zob. Echa zachodnie. Prusy wschodnie, „Kraj” nr 48, 10 grudnia (28 listopada) 1897, ss. 17–18.
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Kto pozna osobiście tę postać wyniosłą, szlachetną, a dziwnie ujmu-
jącą w  obejściu, spostrzeże w  niej dualizm psychiczny. Z  jednej strony ła-
godność, skromność, zupełny brak pretensji (tak pospolitych w  pewnych 
okolicach Polski) choć miałby do nich niejedno prawo, każe go zaliczyć do 
tych, których ewangelia nazywa «cichymi». Równocześnie jednak widzi się 
jasno, że ten «cichy» nie dałby się zagłuszyć; ruchy głowy, rąk, zdradzają wiel-
ką stanowczość, niemal twardość charakteru w całej pełni, nie krępując się 
niczym, stałby się w jednej chwili z książkowego benedyktyna, z pokojowego 
strażnika pamiątek przeszłości, żołnierzem, chorążym zaciekłym, który da 
sobie prawą rękę odrąbać, a w lewicy poniesie sztandar do dalszego boju.

Ten opis charakteru doskonale odzwierciedlał naturę Kętrzyńskiego, co Ko-
neczny ukazał w artykule. Kętrzyński był naukowcem, lecz jednocześnie zaanga-
żował się w działalność podczas powstania styczniowego. Urodził się on w 1838 r. 
W Lecu w Prusach Wschodnich, a jego rodzina posługiwała się nazwiskiem Win-
kler. Będąc w wieku młodzieńczym dowiedział się, że jego nazwisko brzmiało Kę-
trzyński, lecz je zniemczono. Jego pierwsza praca zatytułowana De bello a Boleslao 
magno cum Henrico rege Germaniae gesto anno 1002–1005, ukazała się w Królewcu 
w 1866 r., a w 1874 r. opublikował O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżac-
kich38. Wykazał w niej, iż szlachta z Prus Zachodnich za czasów krzyżackich była 
polska. Sporządził szereg rozpraw naukowych, jak Studia nad dokumentami XIII 
wieku wydane w  Krakowie w  1891 r. Spotkały się one z  krytyką Ryszarda Woj-
ciechowskiego i Juliana Krzyżanowskiego. Pracował w dziale rękopisów w Ossoli-
neum, którego został dyrektorem39. Obszerny artykuł poświęcony Kętrzyńskiemu 
był zarazem inspirujący, jak i  potrzebny Polakom, szczególnie zamieszkującym 

38 Na łamach obu numerów „Kraju”, z 1882 i 1896 r., zamieszczono różne daty wydania O ludności polskiej 
w Prusiech niegdyś krzyżackich. Grzegorz Białuński jako datę wydania podał 1882 r., zob. W. Kętrzyński, O ludności 
polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich, wstępem poprzedził Grzegorz Białuński, Olsztyn 2009, s. 9.

39 F. [Feliks] Koneczny, Dział liter.-artystyczny. Wojciech Kętrzyński. (Z powodu 30-lecia pracy naukowej), 
„Kraj” nr 35, 11 września (30 sierpnia) 1896, ss. 85–88. Feliks Karol Koneczny żył w latach 1862–1949. Był hi-
storykiem, wykładał na Uniwersytecie Stefana Batorego w  Wilnie oraz był krytykiem literackim. Korzystał ze 
stypendiów Uniwersytetu Jagiellońskiego [dalej UJ] i Akademii Umiejętności, dzięki czemu mógł wyjechać od 
sierpnia 1898 r. do 1890 r. na studia do Włoch. Po powrocie pracował jako pomocnik kancelaryjny (1 września 
1898 r. do 15 września 1891 r.), a następnie jako adiunkt (15 września 1891 r. do 30 września 1897 r.). Od 28 wrze-
śnia 1897 r. pracował jako praktykant w Bibliotece Jagiellońskiej, następnie amanuent (26 lutego 1898), skryptor 
(27 kwietnia 1906 r.) i kustosz (20 listopada 1919 r.). Od 1900 r. prowadził dział rękopisów. W październiku 1919 
r. został powołany na zastępcę profesora Uniwersytetu Stefana Batorego. Dnia 20 maja 1920 r. habilitował się na 
UJ, a w czerwcu 1920 r. został profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Wileńskiego, a w październiku 1922 r. 
został profesorem zwyczajnym. W okresie międzywojennym opublikował kilka większych prac dotyczących sto-
sunków polsko-litewskich oraz z Rusią i Tatarami. Był przeciwny caratowi, lecz aprobował koegzystencję z Rosją 
carską. Wyolbrzymiał znaczenie podziału Słowiańszczyzny na katolicką oraz prawosławną. Był autorem koncepcji 
historycznej, w której systemy cywilizacyjne się ścierały, a dominowały systemy zachodnie. Szerzej zob. J. Mit-
kowski, Koneczny Feliks, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 13, red. E. Rostworowski, Wrocław–Warszawa–Kraków 
1967–1968, ss. 498–499.



512 Maciej Grabski

prowincje pruskie. Mogli oni dostrzec, iż dzięki ciężkiej pracy na niwie naukowej, 
Kętrzyński sprawił, iż liczono się z jego polskim nazwiskiem, które stało się rozpo-
znawalne zarówno w Prusach, jak i w Galicji oraz w Rosji carskiej. Treść jego prac 
miała na celu szerzenie polskich aspiracji narodowych i zwalczaniu germanizacji, 
która zmusiła go i jego rodzinę do posługiwania się niemieckim nazwiskiem40.

Gospodarka
Istotną kwestią gospodarczą była próba wybudowania kanału łączącego ma-

zurskie jeziora: Loewentin, Mauer i  Spirdyngsee z  rzeką Pregołą. W  1874 roku 
przedłożono projekt oraz kwotę na jego budowę wynoszącą 1,5 mln „kosztów”, co 
prawdopodobnie oznaczało marki, Dzięki jego wybudowaniu poprawiłby się han-
del wyrobami leśnymi oraz kamieniami. Przedstawiono nawet wymiary kanału: 
54 km długości, 10 m szerokości na spadzie oraz 1,40 m głębokości41. Informacja 
o projekcie budowy Kanału Mazurskiego była interesująca i  wzbudzała emocje, 
zarówno u ziemiaństwa, jak i włościan, którzy mogliby z  jego pomocą poprawić 
swoją sytuację materialną. Umożliwiono by im spławianie płodów rolnych i kamie-
ni, dzięki czemu polepszyłaby się ich sytuacja materialna. Zabrakło jednak wyja-
śnienia, dlaczego od 1874 roku nie utworzono Kanału Mazurskiego, skoro były już 
wtedy takie plany? Możliwe, iż władze pruskie nie posiadały takiej kwoty lub też 
stwierdziły, iż tak duża inwestycja na prowincji nie przyniesie im zysków, w porów-
naniu do poniesionych kosztów.

Podobny projekt, lecz łączący Wartę i jeziora mazurskie sporządzono w 1899 
roku. Nie został on tak szczegółowo opisany, jak projekt Kanału Mazurskiego42. 
W tekście nie napisano żadnych szczegółowych danych dotyczących budowy ka-
nału, ani też okresu jego budowy. Widoczne było, iż projekt ten stanowił nowość, 
w porównaniu do Kanału Mazurskiego. Przez cały okres wydawniczy „Kraju” nie 
napisano, czy któryś z tych kanałów powstał.

***
Na łamach petersburskiego „Kraju” podejmowano problematykę dotyczącą 

Warmii i Mazur oraz ich głównych miast i ośrodków, z Olsztynem oraz Lubawą 
i Gietrzwałdem na czele.

40 Szerzej na temat życia i działalności Kętrzyńskiego zob. S. Achremczyk, Wojciech Kętrzyński. Kustosz 
narodowej pamięci, Kętrzyn 2018, passim; idem, Historia Warmii i Mazur t. 2. 1772–2010, Olsztyn 2011, ss. 847–
849.

41 Sambor, Echa zachodnie. Gdańsk 6 września, „Kraj. Pismo polityczne, społeczne, ekonomiczne i  li-
terackie” nr 35, 14 (2) września 1894, s. 14. Kanał Mazurski nie został nigdy ukończony. Wymienione jeziora to 
Niegocin, Mamry i Śniardwy. W „Kraju” nie posługiwano się nazwą Kanał Mazurski, tylko pisano o „kanale”.

42 Modest [Jan Zubrzycki], Echa zachodnie. Z nad Warty w sierpniu, „Kraj” nr 34, 1 września (20 sierpnia) 
1899, s. 12. W tekście tym opisano projekty następujących kanałów: Warty i Noteci, Odry i Warty oraz rozszerze-
nie kanału noteckiego.
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W latach 1882–1907 na temat polityki pruskiej wobec mieszkańców War-
mii i Mazur nie zamieszczano krytycznych komentarzy, bądź były one lakoniczne, 
mimo iż była ona krzywdząca dla nich. Obawiano się represji ze strony Urzędu do 
spraw Prasy oraz pogorszeniem sytuacji Polaków żyjących pod zaborem pruskim. 
Dopiero po podpisaniu porozumienia angielsko-rosyjskiego w 1907 roku doszło 
do zmiany w opisywaniu Prus i sytuacji w ich prowincjach.

Redakcja tygodnika mimo, iż nie mogła jawnie wspierać mieszkańców War-
mii i Mazur, to publikując teksty o wybitnych działaczach pochodzących z nich, 
wspierając finansowo oraz publicystycznie „Gazetę Olsztyńską”, krytykując germa-
nizację oraz negatywne elementy polityki prowadzonej przez Prusy pokazywała, iż 
los ich mieszkańców nie pozostawał obojętny jego redaktorom i to stanowiło istotę 
zamieszczanych telegramów z opisanych ziem.

Artykuły zamieszczone w „Kraju” w swojej treści dotyczyły wszystkich dzie-
dzin życia: polityki, gospodarki, kwestii narodowościowych oraz społecznych. 
Natomiast obszerne biogramy Kętrzyńskiego oraz Krasickiego miały pokazać War-
miakom i Mazurom, iż dzięki ciężkiej pracy mieszkańcy prowincji pruskich mogli 
zyskać szacunek wśród zaborców, bądź pozostać w pamięci potomnych. Również 
osoby publicystów, z Bełzą, Konecznym oraz Gieysztorem na czele, miały znacze-
nie dla czytelników, gdyż byli to znani i wybitni działacze. Dla nich współpraca 
z redakcją oznaczała, iż ich opinie docierały do prenumeratorów tego periodyku.

Maciej Grabski, Das Bild von Ermland und Masuren in Sankt Petersburger „Kraj“

Zusammenfassung

Der Artikel präsentiert das Bild von Ermland und Masuren, das in der St. Petersburger Wochenzeitung 
„Kraj“ entstanden ist. Die chronologischen Rahmen beziehen sich auf die Ereignisse von der Gründung des „Kraj“ 
bis zu seiner Schließung (1882–1909).
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Summary

The article presents the image of Warmia and Masurian which was created in Saint Petersburg’s weekly 
“Kraj”. The chronological frames are related to the events from the foundation of “Kraj” to its closure(1882–1909).
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Z BORÓW TUCHOLSKICH NA WARMIĘ. 
DOKUMENTY I FOTOGRAFIE BRONISŁAWA 
CHABOWSKIEGO (1892–1942)  
ZE ZBIORÓW DOMU „GAZETY O LSZTYŃSKIEJ”

Słowa kluczowe: Bronisław Chabowski (1892–1942), nauczyciele polscy (1918–1939), 
szkolnictwo polskie w Niemczech (1929–1939), Prusy Wschodnie, 
Warmia i Mazury

Schlüsselwörter:  Bronisław Chabowski (1892–1942), polnische Lehrer (1918–1939), 
polnische Ausbildung in Deutschland (1929–1939), Ostpreußen, Ermland 
und Masuren

Keywords:  Bronisław Chabowski (1892–1942), Polish teachers (1918–1939), Polish 
education in Germany (1929–1939), East Prussia, Warmia and Masuria

Klęska Niemiec w  I wojnie światowej i  odzyskanie przez Polskę niepodle-
głości dawały szansę, jeszcze w okresie przedplebiscytowym, na przywrócenie ję-
zyka polskiego do szkół na terenie Prus Wschodnich1. Na Warmii, podobnie jak 
na ziemiach całego byłego zaboru pruskiego, inicjatywa w tej sprawie należała do 
Rady Ludowej. Jej członkowie organizowali w warmińskich wioskach wiece popie-
rające żądania utworzenia polskiego szkolnictwa. Działacze polskiej Rady Ludowej 
w Olsztynie na zebraniu 14 stycznia 1919 roku powołali do życia Komisję Szkol-
ną2. Już 31 grudnia 1918 roku ukazało się rozporządzenie pruskich władz ministe-

1 24 VII 1873 r. naczelny prezes prowincji Prusy wydał zarządzenie, które ograniczało do minimum 
posługiwanie się w szkołach elementarnych językami innymi niż niemiecki. Zob. J. Jasiński, Świadomość narodowa 
na Warmii w XIX wieku, Olsztyn 1983, s. 128. Rejencja królewiecka, na mocy wydanego w tym samym roku zarzą-
dzenia, również prawie całkowicie usunęła język polski ze szkół ludowych. Zob. A. Wakar, W. Wrzesiński, „Gazeta 
Olsztyńska” w latach 1886–1939, Olsztyn 1886, s. 22. 

2 B. Koziełło-Poklewski, W. Wrzesiński, Szkolnictwo polskie na Warmii, Mazurach i  Powiślu w  latach 
1919–1939, Olsztyn 1980, ss. 16, 19–21. Jej przewodniczącym został Aleksander Sosna (1865–1939), nauczyciel 
i działacz plebiscytowy, organizator kursów przygotowawczych do zawodu nauczyciela na Warmii i Mazurach. 
Zob. T. Oracki, Słownik Biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku), Warszawa 1983, 
s. 295. W skład komisji wszedł m.in. ks. dr Robert Bilitewski (1859–1935), działacz narodowy na Warmii i Ma-

RTYKUŁY I MATERIAŁYA

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2019, nr 3(305)
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rialnych w Berlinie, informujące o obowiązku udzielania nauki w języku polskim 
w  szkołach powszechnych na terenie okręgów rejencyjnych Gdańska, Kwidzyna 
i Opola dzieciom, których prawni opiekunowie „wyrażą taką wolę”. Koszty naucza-
nia miały ponosić szkoły3. Rejencja olsztyńska objęta została tymi przepisami 3 maja 
1919 roku. Niestety, na tym obszarze nie były one realizowane z powodu negatyw-
nego stanowiska władz lokalnych. Dodatkowo, 30 maja tegoż roku Wydział Spraw 
Religijnych i Szkolnych rejencji olsztyńskiej wydał zarządzenie zobowiązujące do 
prowadzenia religii w języku polskim w szkołach ludowych powiatu ostródzkiego, 
nidzickiego i olsztyńskiego „tym dzieciom, których rodzice tego sobie życzą”4. Od 
3 marca 1919 do 1 lipca 1920 roku Komisja Szkolna Olsztyńskiej Rady Ludowej 
zorganizowała też 3 kursy przygotowujące do zawodu nauczycielskiego, by zapew-
nić kadrę w przyszłych szkołach polskich. Ostatni kurs, który dzięki uzyskanej od 
Komisji Międzysojuszniczej koncesji posiadał profil szkoły średniej, został prze-
rwany przez władze niemieckie tuż po plebiscycie, a jego uczestnicy obawiając się 
represji wyjechali do Polski5.

Po przybyciu na teren plebiscytowy Komisji Międzysojuszniczej w styczniu 
1920 roku, ponowiono starania o uznanie równoprawności języka polskiego w na-
uce szkolnej. Z  polecenia Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego mężowie za-
ufania Rady Ludowej zebrali w tej sprawie podpisy mieszkańców sześćdziesięciu 
dwóch miejscowości i 18 marca 1920 roku Jan Baczewski6 z memoriałem w sprawie 
szkolnictwa polskiego udał się do Komisji7. Te i późniejsze starania nie przyniosły 
zgody na tworzenie powszechnych szkół polskich utrzymywanych przez rząd pru-
ski, a jedynie na zakładanie takich placówek prywatnych. Swoją decyzję Komisja 

zurach, długoletni współpracownik „Gazety Olsztyńskiej” (1886–1939), współorganizator Towarzystwa Czytelni 
Ludowych na Warmii, członek Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego w Kwidzynie i Rady Ludowej w Olsztynie. 
Zob. ibidem, ss. 59–60. Do komisji szkolnej należał też ks. Walenty Barczewski (1856–1928), działacz narodo-
wy, pisarz, historyk, folklorysta oraz publicysta, prezes Towarzystwa Czytelni Ludowych na Warmii (1914–1916), 
współpracownik pism centrowych wydawanych w Olsztynie w języku polskim, a następnie współpracownik „Ga-
zety Olsztyńskiej”, prezes Polskiej Rady Ludowej na Warmii i członek Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu. Zob. 
ibidem, ss. 51–52.  

3 B. Koziełło-Poklewski, W. Wrzesiński, op. cit., ss. 17–18.
4 Ibidem, s. 19. Kierownicy szkół mieli zebrać informacje na ten temat i przekazać je rejencji do 1 VII 

1919 r. Jednak rodziców zastraszano odpłatnością za zajęcia w języku polskim, oraz sankcjami ekonomicznymi, 
np. utratą pracy czy renty. Por. ibidem, ss. 19–21.

5 Ibidem, ss. 21–23.
6 J. Baczewski (1890–1958), wybitny działacz polski w Niemczech okresu międzywojennego, poseł do 

sejmu pruskiego (1922–1928), współorganizator i kierownik wielu organizacji polskich w Prusach Wschodnich 
i  Niemczech, działacz i  przywódca mniejszości narodowych w  Rzeszy, sekretarz Warmińskiej Rady Ludowej, 
kierował akcją propagandową Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego, współorganizator i  sekretarz generalny 
Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego w  Olsztynie, członek Rady Naczelnej Związku Polaków w  Niem-
czech, współorganizator i prezes Związku Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech, przyczynił się do uchwa-
lenia 31 XII 1928 r. tzw. Ordynacji Szkolnej, czyli ustawy zezwalającej na zakładanie polskich szkół prywatnych 
w Niemczech. Zob. T. Oracki, op. cit. ss. 43–45.

7 B. Koziełło-Poklewski, W. Wrzesiński, op. cit., ss. 24–26.
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Międzysojusznicza przekazała konsulowi polskiemu 13 kwietnia8. W miarę moż-
liwości, w  szkołach niemieckich kontynuowano tylko nauczanie religii w  języku 
polskim9. W rezultacie, do plebiscytu 1920 roku, to jest w niespełna trzy miesiące, 
udało się utworzyć siedemnaście prywatnych szkół polskich w: Barczewku, Bre-
dynkach, Gietrzwałdzie, Gryźlinach, Kronowie, Lamkówku, Nagladach, Pluskach, 
Purdzie, Ramsowie, Raszągu, Różnowie, Stanclewie, Stryjewie, Sząbruku, Uniesze-
wie i Worytach. Łącznie uczęszczało do nich dziewięciuset siedemdziesięciu sze-
ściu uczniów, co stanowiło 60% ogólnej liczby dzieci polskich w wieku szkolnym 
zamieszkujących te miejscowości10. 

Niestety, po opuszczeniu terenów plebiscytowych przez Komisję Międzyso-
juszniczą, szkoły polskie na Warmii zostały zlikwidowane, mimo że Niemcy de-
klarowali udzielenia mniejszości polskiej w swym państwie takich samych praw, 
jakie Polska gwarantowała mniejszości niemieckiej podpisując tzw. traktat mniej-
szościowy11.  

Od plebiscytu 1920 do końca 1928 roku, Polacy mieszkający na Warmii usi-
łowali uzyskać zgodę na naukę swoich dzieci w  języku ojczystym. By usprawnić 
kontakty z administracją niemiecką oraz energiczniej prowadzić starania o prawa 
do zakładania szkół polskich, już 11 listopada 1921 roku, na zjeździe polskich dzia-
łaczy oświatowych podjęto uchwałę o powołaniu Polsko-Katolickiego Towarzystwa 
Szkolnego na Warmię (dalej: P–KTSzW). Prezesem został ksiądz Karol Langwald12, 
a sekretarzem J. Baczewski13. Z miejsca przystąpiono do zbierania podpisów pod 
oświadczeniem w  sprawie nauczania dzieci w  języku polskim14. Organizowano 
spotkania delegacji Towarzystwa z władzami rejencji olsztyńskiej15 oraz wysyłano 

8 Ibidem, ss. 25–26.
9 Ibidem, ss. 25–26; J. Baczewski, Wspomnienia Warmiaka, Warszawa, 1961 r., s. 64.
10 B. Koziełło-Poklewski, W. Wrzesiński, op. cit., s. 34. W pozostałych 45 miejscowościach, prywatnych 

szkół polskich nie zdążono otworzyć przed wyjazdem Komisji Międzysojuszniczej z terenu plebiscytowego.  We-
dług danych z marca 1920 r. przygotowanych przez Radę Ludową w Olsztynie, w 62 wsiach powiatu olsztyńskiego 
było 6107 dzieci polskich w wieku szkolnym, co stanowiło 77% ogólnej liczby uczniów w tych miejscowościach. 
Do 17 szkół polskich uczęszczało jedynie 16% dzieci polskich w wieku szkolnym. Zob. ibidem, ss. 34–35.

11 Do jego zawarcia zobowiązywał Polskę 93 artykuł traktatu wersalskiego. Polska gwarantowała w mia-
stach i  okręgach zamieszkałych przez znaczny odłam obywateli polskich z  innym językiem, udzielania nauki 
w  języku narodowym w  szkołach publicznych (na koszt państwa) oraz zapewniano mniejszościom możliwość 
zakładania szkół prywatnych, zakładów wychowawczych, instytucji dobroczynnych, religijnych itp. Traktat mniej-
szościowy zobowiązywał Polskę do takiego traktowania mniejszości niemieckiej jedynie na obszarach należących 
wcześniej do zaboru pruskiego – Poznańskie i Pomorze – Śląsk objęty był Górnośląską Konwencją Genewską pod-
pisaną w 1922 r. Jednak Polska rozciągnęła to prawo na cały obszar państwa uchwałą z 3 III 1919 r., gwarantując 
mniejszości niemieckiej naukę w szkołach powszechnych, utrzymywanych przez państwo polskie tam, gdzie takie 
życzenie wyraziła większość prawnych opiekunów dzieci w wieku szkolnym, zob. J. Szablicka-Żak, Szkolnictwo 
i oświata w pracach sejmu ustawodawczego II Rzeczypospolitej, Warszawa 1997, ss. 134–135.

12 K. Langwald (1886–1945), ksiądz katolicki, działacz narodowy i oświatowy na Warmii, członek Pol-
skiej Komisji Plebiscytowej w 1920 r., od 1921 r. prezes PKTSzW, zob. T. Oracki, op. cit., s. 181.

13 B. Koziełło-Poklewski, W. Wrzesiński, op. cit., s. 50.
14 Ibidem, s. 53.
15 Pierwsze spotkanie delegacji Towarzystwa Szkolnego na Warmię z władzami rejencji olsztyńskiej od-

było się 23 III 1922 r. Zob. ibidem,  ss. 53–54.
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pisma petycyjne, a nawet grożono odwołaniem się od decyzji rejencji do władz mi-
nisterialnych i Ligi Narodów. Postulowano też o wydanie zezwolenia na zakładanie 
prywatnych szkół polskich. O prawa do nauki w języku ojczystym upominano się 
także w parlamencie pruskim, a w skali ogólnej, walką o polskie szkolnictwo kiero-
wał Związek Polaków w Niemczech (dalej ZPwN) i Związek Polskich Towarzystw 
Szkolnych w Niemczech (dalej ZPTSzwN)16.  

31 grudnia 1928 roku pruska Rada Ministrów uchwaliła Ordynację doty-
czącą uregulowania szkolnictwa dla mniejszości w  Prusach. Ordynacja Szkolna 
została wprowadzona w życie zarządzeniem Ministra Nauki, Sztuki i Oświecenia 
Publicznego z  dnia 21 lutego 1929 roku. Pierwszy artykuł Ordynacji stwierdzał: 
„Za mniejszość w  myśl powyższych zarządzeń uważa się tę część ludności Rze-
szy, która przyznaje się do polskości, przyznania się do mniejszości nie wolno ani 
sprawdzać ani też kwestionować. Podanie dziecka we wniosku o otwarcie szkoły 
mniejszościowej przez uprawnionego opiekuna jest stwierdzeniem przynależno-
ści tego dziecka do mniejszości”17. Dzięki tym przepisom od 1 kwietnia 1929 roku 
na Warmii zaczęto organizować polskie szkoły prywatne. Akcją tą kierował ZPT-
SzwN, który uzyskując wsparcie kadrowe i finansowe od władz polskich, wziął na 
siebie także obowiązek utrzymania tych placówek18.

Wykaz Prywatnych Katolickich Szkół Powszechnych z polskim językiem wykłado-
wym według kolejności powstania (1929–1939)
L.p. Miejscowość Okres istnienia szkoły Nauczyciele
 1. Chaberkowo 10 IV 1929–7 V 1939 Maria Zientara, Jan Hedrych, Ryszard 

Goetze, Ryszard Knosała, Franciszek 
Sznarbach 

 2. Gietrzwałd 10 IV 1929–16  X1933 Władysław Jankowski, Bronisław 
Chabowski

 3. Nowa Kaletka 10 IV 1929–31 VIII 1939 Edward Turowski, Tomasz Setny
Paweł Trzciński, Seweryn Piątek, 
Ryszard Knosała, Józef Groth

 4. Unieszewo 10 IV 1929–31 VIII 1939 Bolesław Jeziołowicz, Jan Maza
 5. Pluski 13 I 1930–26 V 1937 Robert Gransicki
 6. Woryty 24 II 1930–31 VIII 1939 Wiktor Bina, Franciszek Piotrowski
 7. Leszno 24 IV 1930–15 IV 1935 Leonard Jan Nieborak
 8. Skajboty 11 VIII 1930–31 VIII 1939 Józef Hoffmann, Jan Hinc, Kazimierz 

Pacer
 9. Jaroty 12 VI 1930–31 VIII 1939 Lucjan Latosiński, Konrad Sikora

16 Szerzej na ten temat:  ibidem, ss. 44–85; T. Filipkowski, w obronie polskiego trwania, Olsztyn 1989 r., s. V.  
17 Pełny tekst Ordynacji zob. J. Baczewski, Wspomnienia Warmiaka, Warszawa 1961 r., Aneks IV, ss. 

301–305.
18 T. Filipkowski, Nauczyciele polscy w Niemczech 1919–1939, Olsztyn 1982 r., ss. 5–6.
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L.p. Miejscowość Okres istnienia szkoły Nauczyciele
10. Stanclewo 1 IX 1930–31 VIII 1939 Władysław Stachowski, Lucjan Latosiński, 

Bronisław Chabowski, Ludwik Broy, Leon 
Kauczor, Stanisław Budych, Joachim 
Kokowski

11. Wymój 23 X 1930–31 III 1939 Konrad Sikora, Piotr Jasiek
12. Purda 18 XII 1930–31 VIII 1939 Paweł Jasiek, Mieczysław Oelberg, Edward 

Galusik, Tadeusz Pezała
13. Giławy 1 VI 1931–31 VIII 1939 Tomasz Setny, Edward Turowski, Paweł 

Trzciński, Franciszek Sznarbach
14. Brąswałd 15 VI 1931–31 XII 1938 Wojciech Gromadecki, Adam Kołodziej, 

Józef Tomke
15. Olsztyn 10 IV 1934–31 VIII 1939 Wojciech Gromadecki, Konrad 

Smolarczyk, Władysława Styp-Rekowska, 
Ryszard Knosała 

Źródło: zestawienie własne według Kroniki Szkoły Polskiej w Worytach na Warmii 1929–1939, 
wstęp i oprac. T. Filipkowski, Z. Lietz, Olsztyn 1979,  Aneks 1, ss. 161–162; T. Filipkowski, Ucznio-
wie szkół polskich na Warmii w latach 1929–1939, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1993, nr 3, ss. 
437–447; I. Lewandowska, J. Chłosta, Śladami polskich szkół na południowej Warmii. W 80–lecie ich 
utworzenia, Olsztyn 2010.

 Polskie szkoły prywatne działające na Warmii znajdowały się pod nadzorem 
niemieckiej administracji szkolnej19. Władze zezwalały do 1932 roku na sprowa-
dzanie z Polski nauczycieli, którzy spełniali wymogi wykształcenia obowiązujące 
w Niemczech oraz uzyskali wizy wjazdowe do tego kraju. Znacznie prostsza była 
procedura zatrudniania nauczycieli z obywatelstwem niemieckim20. Ze strony pol-
skiej, ZPTSzwN starał się, by do pracy w szkolnictwie mniejszościowym kierować 
ludzi o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadających zmysł organizacyjny 
i umiejętności rozwijania działalności kulturalno-oświatowej21. 

W zbiorach Domu „Gazety Olsztyńskiej” oddziale Muzeum Warmii i Mazur 
w Olsztynie znajduje się zespół pamiątek po Bronisławie Chabowskim, nauczycielu 

19 Idem, w obronie, s. XXIV.
20 W państwie niemieckim system przygotowania nauczycieli do zawodu przewidywał ukończenie trzy-

letniej preparandy, a następnie trzyletniego seminarium nauczycielskiego. Nauka kończyła się egzaminem dy-
plomowym, do którego dopuszczano jedynie osoby potrafiące grać przynajmniej na jednym instrumencie mu-
zycznym. Po egzaminie mężczyźni odbywali roczną służbę w wojsku niemieckim. By uzyskać pełne kwalifikacje 
zawodowe zobowiązani byli do dwuletniej praktyki w szkole na stanowisku nauczyciela tymczasowego, a po tym 
okresie – zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego. Takie wymogi obowiązywały od 1872 r. Przepisy te zmie-
niono w 1926 r. wprowadzając na miejsce preparand i seminariów, akademie pedagogiczne. Od 1932 r. Pruskie 
Ministerstwo Nauki, Sztuki i  Oświecenia zezwalało na pracę w  mniejszościowym szkolnictwie powszechnym 
tylko nauczycielom z niemieckim obywatelstwem. Przepisów tych nie stosowano do wcześniej sprowadzonych 
nauczycieli, natomiast nowych zezwoleń obywatelom polskim już nie udzielano. Zob. idem, Nauczyciele, s. 11, 12, 
31.

21 Ibidem, s. 12, 13, 22–24. 
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szkół polskich na Warmii w latach 1929–193422. Ich analiza pozwala spojrzeć na 
losy polskich nauczycieli szkół mniejszościowych na terenie Niemiec, w trudnym 
okresie dwudziestolecia międzywojennego, poprzez pryzmat działalności społecz-
no-zawodowej i życia prywatnego jednostki. Większość z tych, których zatrudniano 
w prywatnych placówkach polskich na Warmii, tak jak B. Chabowski, odznacza-
ło się aktywnością społeczną, zdolnościami pedagogicznymi, organizacyjnymi 
i posiadało artystyczne zamiłowania. Swoją pracę traktowali jako wypełnienie za-
wodowych, a także patriotycznych obowiązków. Takich kandydatów poszukiwał 
ZPTSzwN. Dodatkowo, musieli też spełniać wymogi wykształcenia obowiązują-
ce w państwie niemieckim oraz polskim, a także biegle znać język niemiecki. Jak 
pokazuje historia polskiego szkolnictwa prywatnego na Warmii, większość z trzy-
dziestu ośmiu nauczycieli, którzy byli w  nie zaangażowani, odpowiadała owym 
kryteriom. Mimo profesjonalnego przygotowania nieliczni, z  powodu trudnych 
warunków pracy, podejmowali decyzję o powrocie do kraju. W niektórych przy-
padkach było to przeniesienie służbowe inicjowane przez ZPTSzwN23. Najczęściej 
jednak, aktywni, polscy nauczyciele tracili pracę na tym terenie w wyniku działań 
administracji lokalnej. Pod pretekstem „przekroczenia kompetencji” zakazywano 
im wykonywania zawodu w rejencji olsztyńskiej, a nawet na całym obszarze pań-
stwa niemieckiego. W przypadku nauczycieli z obywatelstwem polskim wiązało się 
to najczęściej z nakazem opuszczenia Niemiec24. 

Bronisław Chabowski urodził się 16 października 1892 roku w  Polskim 
Cekcynie koło Tucholi (obecnie województwo kujawsko-pomorskie), należącym 
wówczas do zaboru pruskiego. Ze zgromadzonych w Domu „Gazety Olsztyńskiej” 
dokumentów wynika25, że miał on brata, Franciszka oraz dwie siostry: Walerię (po 
mężu Żółtowską) i Mariannę (po mężu Kunde). Brak danych na temat jego rodzi-
ców, Michała i Marianny z Maliszewskich26. Wiadomo jedynie, że posyłali syna do 
niemieckiej szkoły ludowej w pobliskim Bysławiu, a następnie od 1903 roku, przez 
6–7 lat, kształcili go w szkole przygotowującej organistów w Pelplinie27. Wykazali się 

22 Jest to łącznie 129 sztuk, w tym 108 fotografii i 20 dokumentów oraz pośmiertnie przyznany w 1986 r. 
B. Chabowskiemu medal Rodła z legitymacją, zob: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Oddział Dom „Gazety 
Olsztyńskiej” [DGO] 17–144 OMO.

23 Z  38 nauczycieli do pracy na innym terenie zostało przeniesionych 10 osób, w  tym 6 – na własna 
prośbę. Wśród osób zmieniających miejsce pracy były takie jak Leon Kauczor, który w 1937 r. został nauczycielem 
kwidzyńskiego gimnazjum. Por. biogramy nauczycieli T. Filipkowski, Nauczyciele, ss. 75–103; idem, W obronie, ss. 
6–168. 

24 Idem, Nauczyciele, s. 43. Spośród grupy nauczycieli pracujących na Warmii 9 osób utraciło prawo pra-
cy na terenie Niemiec, Prus lub rejencji olsztyńskiej, a 4 osoby jako obywatele niemieccy zostali wcieleni do Weh-
rmachtu, zob. Biogramy nauczycieli, ibidem, ss. 75–103; idem, w obronie, ss. 6–168.

25 DGO 30 OMO, Życiorys B. Chabowskiego spisany przez jego syna Zbigniewa, Olsztyn, 1980 (mps); 
DGO 122 OMO, podpis na fotografii rodzinnej Chabowskich, 1940. 

26 DGO 25 OMO, Poświadczenie obywatelstwa polskiego B. Chabowskiego z dnia 27 XII 1938 r.
27 Być może chodzi tu o Collegium Marianum w Pelplinie. Szkoła utworzona w 1836 r. miała początkowo 

kształcić ministrantów i śpiewaków kościelnych. W 1864 r. przekształcono ją na progimnazjum. Była to jedyna 
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więc dbałością o rozwój chłopca, który zapewne od dzieciństwa przejawiał zdolności 
muzyczne. Służbę wojskową Chabowski odbył w armii niemieckiej, biorąc też udział 
w I wojnie światowej. W 1918 roku został zdemobilizowany28.  Z tego okresu zacho-
wały się dwie fotografie wykonane około 1913 roku w Berlinie – jedna w zakładzie 
Karla Klostera, a druga w firmie W. Rotha29. Po zakończeniu wojny Chabowski praw-
dopodobnie powrócił w  rodzinne strony, które 16 stycznia 1920 roku, po wejściu 
w życie postanowień traktatu wersalskiego znalazły się w granicach Polski. Chcąc zo-
stać nauczycielem zgłosił się na kurs pedagogiczny dla polskich nauczycieli pomoc-
niczych w Wejherowie. Nauka trwała niespełna trzy miesiące, od 3 listopada 1919 do 
23 stycznia 1920 roku30. Świadectwo stwierdzające pozytywne zaliczenie poszczegól-
nych przedmiotów podpisane zostało przez przedstawiciela władzy szkolnej M. Że-
gowskiego, kierownika kursu – księdza Jana Dorszyńskiego31 i komisarza biskupiego 
– księdza kanonika Dąbrowskiego oraz grono nauczycielskie: Jankowskiego, księdza 
Wagnera, Annę Panek(?) i Jana Chylińskiego(?)32. Prawdopodobnie plan szkolenia 
nie został w pełni zrealizowany. Wskazuje na to brak ocen cząstkowych z literatury, 
w bloku zajęć z  języka polskiego oraz z przedmiotów „przyrodnictwo” i kaligrafia. 
W programie kursu, religia obejmowała trzy zagadnienia: katechizm, historię biblijną 
oraz liturgikę i rok kościelny.  Historia i geografia Polski zostały ocenione łącznie.  

Od 1 lipca 1920 roku B. Chabowski został zatrudniony w szkole katolickiej 
w Sampławie położonej niedaleko Lubawy (obecnie woj. warmińsko-mazurskie). 
Z  braku pełnych kwalifikacji zawodowych pełnił obowiązki „siły pomocniczej”. 
Dokument angażu został wydany 25 września 1920 roku przez Komisję do Spraw 

szkoła na Pomorzu, w której uczono historii Polski i języka polskiego. Przygotowywała ona kadry inteligencji dla 
Polski niepodległej, zob. J. Ciemnołoński, J. S. Pasierb, Pelplin, Wrocław 1978, s. 32, 35. W XIX w. na ziemiach 
polskich pod zaborami posada organisty była związana z pracą nauczyciela w szkole elementarnej. Zob. A. Gli-
mos–Nadgórska, Znaczenie pruskiego Regulamentu dla niższych szkół katolickich z 1801 r. W organizacji i funk-
cjonowaniu szkolnictwa elementarnego na ziemiach Zagłębia Dąbrowskiego, Textus et Studia 2017, nr 1 (9), s. 8. 

28 T. Filipkowski, Nauczyciele, s. 78; idem, W obronie, ss. 19–20.
29 DGO 38, 39 OMO.
30 DGO 17 OMO. Wejherowo zostało włączone do Polski na mocy traktatu wersalskiego 10 II 1920 

r., w  wyniku działań Frontu Pomorskiego dowodzonego przez gen. J. Hallera. Dopiero wtedy utworzono tam 
seminarium nauczycielskie. Kurs zorganizowano więc przed założeniem seminarium. Kształcenie nauczycieli 
szkół powszechnych w państwie polskim regulował Dekret Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 r., Dz. Urz. 
MWRiOP 1919, nr 2, poz. 3, zob. też: M. Pęcherski, M. Świątek, Organizacja oświaty w Polsce w latach 1917–1977. 
Podstawowe akty prawne, Warszawa 1978, ss. 151–154. W myśl przepisów kształcenie nauczycieli w seminariach 
trwało 5 lat. Potrzeby kadrowe były jednak ogromne. Dlatego też posłowie sejmu ustawodawczego (1919–1922) 
wystosowali do rządu rezolucję z prośbą o organizowanie kursów, które dawałyby nauczycielom nie mających 
wymaganych kwalifikacji potrzebne świadectwa uzupełniające, zob. J. Szablicka-Żak, op. cit., s. 57.

31 Ksiądz Jan Dorszyński z powodu choroby został zwolniony z pracy duszpasterskiej w 1914 r. Wtedy 
osiedlił się w Gdyni w willi Gwiazda Morza na placu Kaszubskim. Tam prowadził dla dzieci naukę języka pol-
skiego. Po odzyskaniu niepodległości zajął się organizacją szkolnictwa polskiego w Gdyni i okolicznych wsiach. 
Sprawował też nadzór nad placówkami szkolnymi na tym terenie, zob. S. Kitowski, Gdynia sprzed lat: Gwiaz-
da Morza na placu Kaszubskim, wyborcza.pl Trójmiasto, z  dnia 25.10.2007 http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmia-
sto/1,85946,4611453.html  [dostęp: 02.11.2019].

32 Niewyraźna pisownia nazwisk. Brak pewności ich prawidłowego odczytania.
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Wyznaniowych i  Szkolnych woj. pomorskiego w  Toruniu i  podpisany przez in-
spektora szkolnego – Ignacego Modrzewskiego oraz naczelnika Komisji do Spraw 
Wyznaniowych i Szkolnych33. By podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, w 1922 
roku B. Chabowski zapisał się na roczny kurs „dla czynnych zawodowo a niewy-
kwalifikowanych nauczycieli szkół powszechnych”. 26 czerwca 1923 roku złożył 
egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Toruniu. Ukończenie kursu 
dawało takie same uprawnienia pedagogiczne jak pięcioletnie seminaria nauczy-
cielskie funkcjonujące wówczas w Polsce34. W programie kursu znalazły się wszyst-
kie przedmioty, które obowiązywały na egzaminie po ukończeniu seminarium. 
Były to: religia, język i  literatura polska, historia polska i  powszechna, matema-
tyka, fizyka, przyroda, geografia polska i powszechna, pedagogika i psychologia, 
dydaktyka i metodyka, dzieje szkolnictwa polskiego, śpiew, gimnastyka i rysunki35. 
Chabowski uzyskał ze wszystkich przedmiotów oceny dobre. Wyjątek stanowiła 
geografia, z której otrzymał trójkę. Kurs prowadzony był pod merytorycznym nad-
zorem Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego. Jego okrągła pieczęć widnieje 
na dokumencie. Świadectwo zostało podpisane przez: przewodniczącego komisji 
egzaminacyjnej – W. Krogulskiego, delegata biskupiego – księdza Józefa Wysiń-
skiego (ówczesnego proboszcza parafii Najświętszej Marii Panny w Toruniu), oraz 
kierownika kursu – Bronisława Śliwińskiego36. 

Po szczęśliwie zdanym egzaminie i  zdobyciu kwalifikacji pedagogicznych, 
1 lipca 1923 roku B. Chabowski został mianowany nauczycielem tymczasowym 
w Sampławie37. Do uzyskania pełnych uprawnień zawodowych brakowało mu jesz-
cze zaliczenia państwowego egzaminu praktycznego, do którego mógł przystąpić 
nie wcześniej niż po dwóch latach pracy na stanowisku nauczyciela tymczasowe-

33 DGO 18 OMO. Naczelnikiem Powiatowego Inspektoratu Szkolnego w  Lubawie był w  latach 1920–
1929 Władysław Wilemski. Być może to jego nieczytelny podpis znajduje się na dokumencie. I. Modrzewski pod-
pisany jako Inspektor Szkolny, był wcześniej nauczycielem w polskiej preparandzie nauczycielskiej utworzonej 
w  Lubawie  3 czerwca 1919 r., pod kierownictwem Zofii Chrzanowskiej. Zob. J. Śliwiński, Lubawa. Z  dziejów 
miasta i okolic, Olsztyn 1982, s. 131, 167, 168.

34 Zasady funkcjonowania kursów regulował Statut Państwowych Kursów Nauczycielskich z dnia 25 XII 
1920 r., Dz. Urz. MWRiOP 1920, nr 23, poz. 154. Kursy dla niewykwalifikowanych nauczycieli utrzymywano do 
lat 30. XX w. ponieważ kadry kształcone przez seminaria były niewystarczające. W roku szkolnym 1930/1931 było 
czynnych 8 kursów przy seminariach nauczycielskich: we Lwowie, Poznaniu, Toruniu, Grudziądzu, Łodzi, Wilnie, 
w Brześciu nad Bugiem i Ostrogu nad Horyniem. Od 1928 r. były to jedynie kursy dla kandydatów po maturze 
ogólnokształcącej, zob. J. Kulpa, Kształcenie nauczycieli szkół powszechnych w Polsce w latach 1918–1939, Wro-
cław–Warszawa–Kraków 1968, s. 81. Po reformie szkolnej z 11 III 1932 r., zwanej potocznie reformą Jędrzejewicza, 
seminaria zastępowano liceami pedagogicznymi, będącymi pełnoprawnymi szkołami średnimi, zob. T. Filipkow-
ski, Nauczyciele, s. 13.

35 Art. 23 Dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o kształceniu nauczycieli szkół powszechnych w Państwie Pol-
skim, Dz. Urz. MWiOP 1919 r. Nr 2, poz. 3, zob. też: M. Pęcherski, M. Świątek, op. cit., s. 153.

36 DGO 19 OMO
37 Dokument nowego angażu wystawiony został 1 VII 1923 r. w  Toruniu i  podpisany przez kuratora 

Okręgu Szkolnego pomorskiego dr Jana Riemera, który organizował szkolnictwo na Pomorzu. Od 1928 r. praco-
wał w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. Zmarł w 1941 r., zob. P. Tanewski, Jan Riemer, Gazeta SGH 2019, 
nr 2 (348), s. 72, zob.  https://issuu.com/gazetasgh/docs/sgh_348_wiosna_2019 [dostęp: 02.11.2019] 
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go38. Wymogi te spełnił w  czerwcu 1929 roku i  dzięki temu wkrótce awansował 
obejmując funkcję kierownika szkoły39. Pełnił ją tylko do września 1929 roku. Cha-
bowski pracując w  sampławskiej szkole powszechnej był jednocześnie organistą 
w miejscowym kościele. Jednak mimo licznych zajęć, nie poprzestał na wykony-
waniu jedynie obowiązków zawodowych. Już wówczas dał się poznać jako działacz 
społeczny i  dobry organizator. W  miejscowym Towarzystwie śpiewu dyrygował 
chórem, współpracował z Towarzystwem Młodzieży oraz przewodniczył Towarzy-
stwu Wojaków i Powstańców, a także Kołu Ligi Obrony40. Z dokumentów, fotografii 
i opisów jego pracy wyłania się sylwetka człowieka uzdolnionego pedagogicznie 
i  muzycznie, dobrego organizatora mającego zapewne łatwość w  nawiązywaniu 
kontaktu z otoczeniem, a także społecznika pełnego energii oraz nauczyciela, który 
chętnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. 

W 1923 roku B. Chabowski ożenił się z Małgorzatą Sadowską. Pochodziła 
ona z Gwiździn koło Nowego Miasta Lubawskiego (obecnie woj. warmińsko-ma-
zurskie). Jej ojciec, Józef Sadowski był nauczycielem w Targowisku41. W zbiorach 
muzealnych znajduje się zdjęcie ukazujące J. Sadowskiego z uczniami przed budyn-
kiem szkolnym. Pochodzi ono z 1924 roku42. Warto także zwrócić uwagę na inne 
fotografie z tego okresu: siedemnastoletniej Małgorzaty Sadowskiej (profesjonalne 
atelier Emila Haynn w Bydgoszczy)43, B. Chabowskiego, (zakład H. Spychalskiego 
w Toruniu)44 oraz zdjęcie grupowe, wykonane z okazji ślubu Jadwigi Balewskiej, 
siostry Małgorzaty Chabowskiej45. 

38 Dyplom uprawniający do nauczania w  publicznych szkołach powszechnych nauczyciele uzyskiwali 
dopiero po zdaniu drugiego, praktycznego egzaminu. Przepisy te, do 14 XII 1928 r., kiedy minister WRiOP wydał 
zarządzenie dotyczące wymogów wykształcenia nauczycieli, nie były rygorystycznie przestrzegane, zob. T. Filip-
kowski, Nauczyciele, s. 15.

39 Idem, W obronie, s. 19. W zbiorach muzeum brak dokumentu potwierdzającego złożenie tego egzami-
nu. Na stronie internetowej Zespołu Szkół w Sampławie znajduje się informacja, że B. Chabowski został kierowni-
kiem szkoły powszechnej w 1925 r., po odejściu w marcu tego roku, dotychczasowego kierownika, Bernarda Goga, 
zob. http://www.zssamplawa.pc–plus.com.pl/historia.html [dostęp: 02.11.2019] 

40 T. Filipkowski, op. cit., s. 19. Prawdopodobnie chodzi tu o Ligę Obrony Przeciwlotniczej. W Lubawie 
w okresie międzywojennym także działało Towarzystwo Powstańców i Wojaków, Stowarzyszenie Młodzieży Pol-
skiej, Związek Strzelecki, Liga Obrony Przeciwlotniczej, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” itp. Prawdopodob-
nie, organizacyjnie podlegały im stowarzyszenia gminne. Por. J. Śliwiński, op. cit., ss. 175–176.      

41 Jest to wieś położona niedaleko, w odległości ok. 2 km od Sampławy, w której uczył B. Chabowski. 
Obecnie miejscowości te należą do gminy Lubawa w pow. iławskim woj. warmińsko-mazurskim. 

42 DGO 44 OMO
43 DGO 42 OMO (fot. 1). Zakład fotograficzny, działał jako filia atelier w Nakle. Siedziba w  Bydgoszczy 

znajdowała się przy ul. Danzigenstrasse/Gdańskiej 162 (obecnie Gdańska 15). Zob. Leksykon fotografów  http://
www.fotorevers.eu/katalog1.php?details=1517 [dostęp: 02.11.2019]. Prawdopodobnie filia została tam utworzona 
w 1882 r., kiedy atelier w tym punkcie zamknął Ernst Penz–Horen, właściciel znanej w Bydgoszczy firmy fotogra-
ficznej „TH. Joop&Co.” Por. Z. Hojka, Dawna Bydgoszcz w fotografii, Bydgoszcz 2002, s. 11.

44 DGO 40 OMO (fot. 2). Fotografia wykonana już po ślubie B. Chabowskiego z Małgorzatą.
45 DGO 43 OMO (fot. 3). W zbiorach muzeum znajduje się łącznie 108 sztuk fotografii, zob. DGO 38–

144 OMO. Ponad 50 sztuk to fotografie rodzinne. Reszta, około 60 sztuk stanowią zdjęcia związane z działalnością 
oświatową i społeczną.
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Kiedy w  kwietniu 1929 roku zaczęto organizować polskie szkolnictwo na 
Warmii B. Chabowski był już człowiekiem dojrzałym, nauczycielem z dziewięcio-
letnią praktyką zawodową na terenach należących wcześniej do zaboru pruskie-
go. Całkowicie spełniał wymogi wykształcenia obowiązujące zarówno w państwie 
polskim jak i niemieckim. Znał biegle język niemiecki, a nawet miał za sobą służ-
bę w  wojsku niemieckim. Do zatrudnienia w  szkolnictwie mniejszościowym na 
Warmii nadawał się doskonale pod względem predyspozycji, zdolności i doświad-
czenia. Propozycję podjęcia pracy oświatowej w  Niemczech złożył Chabowskie-
mu ZPTSzwN w 1929 roku46. Nabór nauczycieli prowadziły już od lutego i marca 
kuratoria Okręgu Szkolnego Poznańskiego oraz Pomorskiego47. 1 października 
B. Chabowski otrzymał urlop służbowy48. Następnie czekało go przebrnięcie przez 
procedurę werbunkową przewidzianą dla pedagogów mających podjąć pracę na 
terenie Niemiec. Od konsula niemieckiego w Toruniu uzyskał więc wizę wjazdo-
wą do tego kraju, a prezes olsztyńskiej rejencji wydał mu wymagane zezwolenie 
na nauczanie w Prywatnej Katolickiej Szkole Powszechnej z polskim językiem wy-
kładowym w Gietrzwałdzie. Nauczyciele zobowiązani byli także do spotkania z dr. 
Eugeniuszem Zdrojewskim, zajmującym się działalnością kulturalno-oświatową 
Poselstwa RP w Berlinie. Od niego otrzymywali instrukcje dotyczące kierowania 
działalnością społeczną w nowym środowisku49. Pracę w Gietrzwałdzie Chabowski 
rozpoczął 11 grudnia 1929 roku. Szkoła z polskim językiem wykładowym istnia-
ła tam już od 10 kwietnia. Izba lekcyjna oraz mieszkanie dla poprzedniego na-
uczyciela Władysława Jankowskiego50 zostały wynajęte przez Towarzystwo Szkolne 
w domu Antoniego Sikorskiego51. Do szkółki uczęszczało początkowo trzynaścioro 
dzieci. Poprzednik B. Chabowskiego postanowił wrócić do Polski. Z prośbą o od-
wołanie do kraju wystąpił już 7 lipca. W piśmie skierowanym do kuratora Okręgu 
Szkolnego w Poznaniu motywował swoją decyzję śmiercią brata. Prawdopodobnie 
chodziło jednak o niepowodzenia w  porozumieniu się z  miejscową ludnością52. 

46 DGO 26 OMO, Oświadczenie M. Chabowskiej z dnia 21 V 1970 r., zob. też: T. Filipkowski, W obronie, 
s. 19. Starania o pozyskanie odpowiedniej kadry do pracy w szkołach polskich na terenie Niemiec ZPTSzwN roz-
począł już od końca grudnia 1928 r. Por. idem, Nauczyciele, s. 22. 

47 B. Chabowski  przybył na Warmię w drugiej grupie nauczycieli skierowanych z Polski w 1929 r., zob. 
ibidem, s. 26.

48 T. Filipkowski, W obronie, s. 19.
49 Procedura werbunkowa do pracy w polskim szkolnictwie mniejszościowym w Niemczech została do-

kładnie opisana przez T. Filipkowskiego. Zob. idem, Nauczyciele, ss. 22–24.
50 W. Jankowski (ur. 1879), pierwszy nauczyciel, utworzonej 10 IV 1929 r. szkoły polskiej w Gietrzwał-

dzie. Po zakończeniu pracy w tej placówce wyjechał do Bydgoszczy. Brak danych o jego dalszych losach, zob. idem, 
W obronie, ss. 57–58. 

51 Ibidem, s. 57. Początkowo salę wynajęto w lokalu sklepu Antoniego Fiutaka, jednak tam nie było od-
powiednich warunków, zob. M. Zientara-Malewska Gietrzwałd – dzieje polskości, Warszawa 1976, s. 88; B. Kozieł-
ło-Poklewski, W. Wrzesiński, op. cit., s. 119. 

52 T. Filipkowski jako przyczynę podaje konflikt z rodziną Samulowskich oraz kierownictwem IV Dziel-
nicy ZPwN, zob. T. Filipkowski, W obronie, s. 19, 58. 
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W  tym czasie z  nauki w  polskiej placówce korzystało już siedemnastu uczniów. 
Chabowski zajął się obowiązkami szkolnymi, a jednocześnie przystąpił do pracy 
oświatowo-społecznej. Postarał się też utrzymywać dobre stosunki z mieszkańcami 
wioski. Wkrótce założył czterogłosowy chór i  został jego dyrygentem. Kierował 
również amatorskim zespołem teatralnym. Udział w zajęciach brała nie tylko mło-
dzież z Gietrzwałdu ale także z pobliskich Naglad i Woryt53.   

W zbiorach muzeum można znaleźć potwierdzenie działalności kulturalno-
-oświatowej i społecznej Chabowskiego oraz jego żony Małgorzaty54. Oświadczenia 
w  tej sprawie złożyli w 1970 roku: Jan Lubomirski55, Maria Zientara-Malewska56 
i Marta Sendrowska (z domu Hanowska), która jako przedszkolanka w Gietrzwał-
dzie współpracowała z Chabowskim57. Dokumenty te zawierają wiele informacji, 
m.in. o popularności przygotowywanych przez Chabowskiego przedstawień te-
atralnych, które wystawiano w  Gietrzwałdzie, Stanclewie i  innych warmińskich 
wioskach, a nawet w  Olsztynie. Wzmiankują również o pomocy jakiej udzielała 
nauczycielowi jego żona. Małgorzata przepisywała nuty i słowa pieśni dla członków 
chóru, a także prowadziła z dziewczętami naukę robótek ręcznych. Małżonkowie 
wspólnie organizowali wycieczki oraz kolonie letnie do Polski dla dzieci i młodzie-
ży warmińskiej. Wspierali także ubogą ludność58. Jak wspomina M. Zientara-Ma-
lewska, Chabowski założył również chór kościelny, który poziomem przewyższał 
istniejący wcześniej chór niemiecki59. Jedna z  fotografii przedstawia ponad trzy-
dziestu członków, prowadzonego przez nauczyciela czterogłosowego chóru mie-
szanego, w  skład którego wchodziła młodzież z  Gietrzwałdu, Naglad i  Woryt60. 
Dokładny ogląd fotografii pozwala dostrzec, że  część osób trzyma w rękach kartki 

53 Ibidem, s. 19–20. 
54 DGO 27, 28, 29 OMO. Są to oświadczenia, które miały uzasadnić prawo Małgorzaty Chabowskiej do 

podwyższenia  emerytury o tzw. dodatek dla zasłużonych. Por. DGO 26 OMO, Prośba M. Chabowskiej o przyzna-
nie renty dla zasłużonych, 21 V 1970. 

55 J. Lubomirski (1905–1997), nauczyciel muzyki i  śpiewu, działacz kulturalno-oświatowy na Warmii, 
folklorysta, od 1927 r. z ramienia ZPwN prowadził zajęcia w kołach muzycznych i świetlicowych, zob. T. Oracki, 
op. cit., s. 196.

56 M. Zientara-Malewska (1894–1984), nauczycielka, poetka, pisarka i warmińska działaczka społeczna, 
od 1922 r. członek Rady Wykonawczej Związku Towarzystw Młodzieży Polsko-Katolickiej w Olsztynie, w latach 
1945–1951 brała czynny udział w organizowaniu szkolnictwa jako kierownik oddziału i wizytatorka przedszkoli 
w kuratorium Okręgu Szkolnego Olsztyńskiego, zob. ibidem, s. 344.  

57 M. Hanowska-Sendrowska (1909–1977), wychowawczyni przedszkoli polskich (1929–1933), członek 
Towarzystwa Młodzieży Polskiej i chóru im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie, w 1945 r., jako członek Komitetu 
Narodowościowego w Lidzbarku Warmińskim organizowała przedszkola, w latach 1953–1960 sekretarz redakcji 
Słowa na Warmii i Mazurach, zob. ibidem, s. 126. 

58 15 lipca 1930 r. 5 dzieci ze szkoły polskiej w Worytach wyjechało na kolonie letnie m.in. pod opieką 
B. Chabowskiego, zob. Kronika Szkoły Polskiej w Worytach na Warmii 1929–1939, wstęp i oprac. T. Filipkowski, 
Z. Lietz, Olsztyn 1979, s. 124.

59 M. Zientara-Malewska, Wspomnienia nauczycielki spod znaku rodła, Warszawa 1985, s. 67. Być może 
chodzi tu o wspomniany czterogłosowy chór mieszany, który mógł również występować z repertuarem religijnym 
w kościele. Wydaje się to tym bardziej prawdopodobne, że Naglady i Woryty, z których oprócz Gietrzwałdu rekru-
towali się członkowie chóru, należały do parafii gietrzwałdzkiej .

60 DGO 105 OMO.
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z tekstami pieśni lub instrumenty muzyczne, głównie mandoliny, a jeden z męż-
czyzn ma w dłoni karabin. Trudno ocenić czy pod kamuflażem zajęć muzycznych 
B. Chabowski organizował szkolenia strzeleckie młodzieży. W źródłach brak infor-
macji o prowadzeniu przez nauczyciela działań związanych z Ligą Obrony Kraju 
i kółkami strzeleckimi na terenie Warmii. 

25 czerwca 1931 roku w  Gietrzwałdzie zorganizowano Święto Dziecka. 
B.  Chabowski będąc nauczycielem tamtejszej szkoły polskiej wystąpił w  roli go-
spodarza imprezy. Był też jej współorganizatorem. Festyn uświetniały występy 
chórów, zespołów recytatorskich oraz zawody sportowe. Przygotowali je i  brali 
w nich udział uczniowie oraz nauczyciele dwunastu szkół polskich (w: Chabrowie, 
Gietrzwałdzie, Jarotach, Nowej Kaletce, Lesznie, Purdzie, Pluskach, Skajbotach, 
Stanclewie, Unieszewie i  Worytach). Na Święto Dziecka przybyli  także Tomasz 
Setny61 i Wojciech Gromadecki62, nauczyciele utworzonych dopiero w czerwcu tego 
roku szkół: w Giławach i Brąswałdzie oraz Franciszek Barcz63, wiceprezes Towarzy-
stwa Szkolnego na Warmię. Uczestniczyli w nim także mieszkańcy wsi, głównie 
rodzice posyłający swoje dzieci do polskich placówek64.

Kierownictwo ZPTSZwN i IV Dzielnicy ZPwN wysoko oceniały kwalifikacje 
nauczycielskie Chabowskiego oraz jego działalność kulturalno-oświatową w śro-
dowisku polskim, głównie jako dyrygenta chóru i reżysera teatrów ludowych. Uwa-
żano, że posiada on „nieprzeciętne zdolności” do prowadzenia pracy z młodzieżą 
pozaszkolną65. Aktywność społeczna nauczyciela niepokoiła jednak władze nie-
mieckie, które szykanując rodziców doprowadziły do drastycznego zmniejszenia 
liczby uczniów w szkole polskiej. We wrześniu 1933 roku w placówce gietrzwałdz-
kiej pozostała tylko jedna uczennica, Maria Graeber66. W związku z zaistniałą sytu-

61 T. Setny (1890–1972), nauczyciel szkoły polskiej w  Giławach (1931–1932) oraz w  Nowej Kaletce 
(1935–1935), zob. T. Filipkowski, W obronie, s. 284.

62 W. Gromadecki (1906–1954), nauczyciel szkoły polskiej w Brąswałdzie (1931–1934) oraz Olsztynie 
(1934– 1938). W 1937 r., przez kilka miesięcy zastępował Kazimierza Pacera w szkole w Skajbotach. Był sekreta-
rzem klubu Polskiego w Olsztynie, prowadził chóry i zespoły muzyczne. Od 1938 przeniósł się do pracy w Dąb-
rówce Wielkiej (ob. woj. lubuskie), zob. ibidem, ss. 37–39. 

63 F. Barcz (1892–1939), działacz narodowy i  oświatowo-społeczny na Powiślu, Warmii i  Mazurach, 
pracownik działu propagandy Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego w  Olsztynie. Należał do kierownictwa 
ZPwPW, IV Dzielnicy ZPwN i PKTSz na Warmię, zob. T. Oracki, W obronie, s. 48. 

64 Opis uroczystości znajduje się na fotografii zamieszczonej w Kronice szkoły polskiej w Worytach, zob. 
Kronika Szkoły, s. 128. 

65 T. Filipkowski, W obronie, s. 20.
66 Jej matka, Anna Graeber po zamknięciu szkoły w Gietrzwałdzie przeniosła się do Woryt, by tam po-

syłać swoją córkę do polskiej szkoły, zob. Kronika Szkoły, s. 36; Szkoły polskie na Warmii 1929–1939. Przegląd 
wspomnień, oprac. R. Marchwiński, Olsztyn 1970, s. 172. W. Bina umieścił informację o przyjęciu Marii Graeber 
w kronice szkoły pod datą 4 XI 1933 r., zob. Kronika Szkoły, s. 136. Uczennica mieszkając w Gietrzwałdzie musiała 
codziennie w drodze do szkoły w Worytach pokonywać 4 km. Władze niemieckie, chcąc wykorzystać tę sytuację 
ustanowiły przepisy stanowiące, że dziecko nie może przebywać tak długiej drogi do szkoły pieszo i należy je za-
pisać do najbliższej placówki, w tym wypadku – niemieckiej. By ominąć te przepisy, Anna Graeber, matka Marii, 
kupiła córce rower. Następnie Anna Graeber otrzymała ofertę pracy na stanowisku woźnej polskiej szkoły w Wo-
rytach oraz mieszkanie na strychu budynku, w którym siedzibę miała ta placówka. Na parterze zaś dwupokojowy 
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acją, 16 października szkoła została zamknięta, a część jej wyposażenia przekazano 
do placówki polskiej w Worytach67. Jeszcze w tym samym miesiącu Chabowskiego 
przeniesiono do Stanclewa (powiat reszelski), gdzie objął obowiązki nauczyciela po 
Lucjanie Latosińskim68. Tu reaktywował chór mieszany i został jego dyrygentem. 
Organizował też uczniowskie występy teatralne oraz dbał o rozwój czytelnictwa 
polskich książek69. Małgorzata, tak jak w Gietrzwałdzie prowadziła z dziewczęta-
mi zajęcia robótek ręcznych. W zawiązku z działalnością społeczną Chabowskiego, 
niemieckie władze szkolne szukały pretekstu, by oskarżyć go o tzw. przekrocze-
nie kompetencji nauczyciela. Podczas inspekcji szkoły w klasie znaleziono polski 
śpiewnik, zabroniony przez władze pruskie. Z tego powodu, 6 lipca 1934 roku re-
jencja olsztyńska odebrała Chabowskiemu prawo nauczania. Musiał więc opuścić 
Warmię i wrócił do Polski70.

W Domu „Gazety Olsztyńskiej” znajdują się 63 fotografie dokumentujące ten 
niespełna  pięcioletni okres pracy B. Chabowskiego. Ukazują one m.in. uczniów 
szkół polskich z  Gietrzwałdu, Stanclewa, Woryt i  być może Unieszewa. Część 
z nich wykonano w plenerze. Nauczyciele polskich szkół często zabierali dzieci na 
wycieczki terenowe, które uważane były za bardzo ważny element edukacji, po-
siadający walory poznawcze i  wychowawcze. Wyprawy nad jezioro lub do lasu 
umożliwiały poznanie topografii, przyrody i  przeszłości najbliższego otoczenia. 
Dodatkowo połączone były z zajęciami i grami sportowymi71. 

20 października 1930 roku, podczas konferencji w  Lesznie utworzono 
„Wspólnoty Pracy”.  Organ ten skupiający nauczycieli szkół polskich na Warmii, 
podzielony został na rejony pracy. W ramach ich działalności odbywały się spo-
tkania uczniów, finalizowane najczęściej rozgrywkami sportowymi72. W zbiorach 
muzealnych znajdują się fotografie ukazujące jedno z  takich spotkań, w  którym 
uczestniczyło ponad czterdziestu uczniów z  Gietrzwałdu, Unieszewa i  Woryt73. 
Dzieciom towarzyszyli nauczyciele: Wiktor Bina74 – gospodarz tej imprezy oraz 
lokal zajmowała rodzina Guzdajów. Maria Graeber ukończyła naukę 25 III 1937 r. Następnie dziewczynka wzięła 
udział w przymusowym szkoleniu przysposobienia do życia, które trwało ok. 2 lat. Kursami kierowała członkini 
NSDAP. Absolwentki polskich szkół były tam gorzej traktowane niż ich rówieśnice, które ukończyły szkoły nie-
mieckie. Informacje uzyskane w wywiadzie z rodziną Marii Graeber–Michalewicz, 2014. By zniechęcić rodziców 
do posyłania dzieci do polskich szkół stosowano przede wszystkim nacisk ekonomiczny, zob. Kronika Szkoły, s. 14, 
35–37; B. Koziełło-Poklewski, W. Wrzesiński, op. cit. ss. 131–137.

67 Kronika Szkoły, s. 136.
68 L. Latosiński (1885–1958), w latach 1931–1932 nauczyciel szkoły polskiej w Jarotach, a następnie do  

1933 r. szkoły w Stanclewie. Zob. T. Filipkowski, W obronie, ss. 88–89; E. J., W. Buczyńscy, Lucjan Latosiński, pierw-
szy kierownik szkoły w Wierzonce w odrodzonej Polsce, Wierzeniczenia 2018, nr 8 (149),  ss. 16–24.  

69 Biblioteka polska w Stanclewie posiadała 108 tomów książek. Zob. T. Filipkowski, W obronie, s. 173.  
70 Ibidem, s. 20.
71 Kronika Szkoły, s. 19.
72 Ibidem.
73 DGO 89 OMO (fot. 4).
74 W. Bina (1886–1939), nauczyciel szkoły polskiej w  Worytach (1930–1933). Po wyjeździe z  Warmii 

osiadł w Bydgoszczy, zob. T. Filipkowski, op. cit., ss. 6–8.
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B. Chabowski i  Bolesław Jeziołowicz75, nauczyciel szkoły polskiej w  Unieszewie. 
Gietrzwałd, Unieszewo i Woryty tworzyły jeden z rejonów funkcjonujących w ra-
mach Wspólnoty76. B. Chabowski organizował również spotkania z  Komitetem 
Rodzicielskim szkoły w Gietrzwałdzie. Takie zebrania we wszystkich szkołach pol-
skich na Warmii miały charakter otwarty. Uczestniczyli w nich rodzice posyłający 
dzieci do polskiej szkoły, ale też inni mieszkańcy wsi. Z tej okazji nauczyciele przy-
gotowywali występy artystyczne uczniów i pogadanki z różnych dziedzin gospo-
darki rolnej. Nierzadko, by przybliżyć ludności aktualną sytuację ruchu polskiego, 
na posiedzenia zapraszano działaczy ZPwN i ZPTSzwN. Spotkania z Komitetem 
Rodzicielskim, czyli instytucją integralnie związaną ze szkołą, nie mogły być wy-
korzystane przez władze niemieckie do postawienia nauczycielom zarzutu o „prze-
kroczeniu kompetencji”77. 

Fotografie z lat 1933–1934 ze szkoły polskiej w Stanclewie ukazują zarówno 
nauczyciela, uczniów i mieszkańców wioski jak również żonę i trójkę dzieci Cha-
bowskiego78.

Zdjęcia potwierdzają m.in. zaangażowanie pedagogów oraz ich żon w działal-
ność oświatową i społeczną. Dokumentują przedstawienia teatralne organizowane 
przez B. Chabowskiego79, spotkania z rodzicami80, a także naukę haftowania, jakiej 
M. Chabowska udzielała młodym dziewczętom81. Na fotografiach widać fragmenty 
budynku szkoły polskiej w Stanclewie, który na potrzeby oświatowe i mieszkanie 
nauczyciela wynajęto od miejscowego rolnika Jabłonki82. 

Najliczniejsza grupa zdjęć ukazuje nauczycieli polskich na spotkaniach ofi-
cjalnych i towarzyskich zarówno z działaczami polskimi takimi jak Seweryn Pie-
niężny (junior)83 czy J. Baczewski, ówczesny prezes ZPTSzwN (1923–1932), jak 
i przedszkolankami lub miejscową ludnością. Fotografie te wykonano m. in. pod-
czas obchodów Święta Dziecka w  dniu 25 czerwca 1931 roku, konferencji rejo-
nowych w  latach 1930–1932, które od 1930 roku organizowano co kwartał oraz 
w czasie imprez towarzyskich odbywających się po głównych obradach konferen-

75 B. Jeziołowicz (1900–1939), nauczyciel szkoły polskiej w  Unieszewie (1929–1935). Po wydaleniu 
z Warmii powrócił do Bydgoszczy, zob. ibidem, s. 64–66.

76 Rejon obejmujący te trzy miejscowości wydzielono 17 XI 1930 r. na zebraniu nauczycieli w Olsztynie, 
zob. Kronika Szkoły, s. 125.

77 B. Koziełło, W. Wrzesiński, op. cit. ss. 104–105.
78 Synowie: Zbigniew ur. 6 IX 1926, Benedykt ur. 21 III 1929 w Sampławie i córka Irena ur. 9 XI 1932 

w Gietrzwałdzie.
79 DGO 103 OMO. Na fotografii widać uczniów przebranych w stroje krakowskie.
80 DGO 102 OMO. 
81 DGO 101 OMO. 
82 T. Filipkowski, op. cit., s. 141.
83 S. Pieniężny junior (1890–1940), wydawca „Gazety Olsztyńskiej”, redaktor, działacz społeczno-naro-

dowy na Warmii, syn Joanny z Liszewskich i Seweryna seniora, delegat na sejm dzielnicowy w Poznaniu w 1918 r., 
członek Warmińskiej Rady Ludowej i Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego, wiceprezes ZPwPW, a następnie 
IV Dzielnicy ZPwN, zob. T. Oracki, op. cit., ss. 251–252.
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cyjnych84. Spotkania te miały ważkie znaczenie dla swobodnej wymiany poglądów 
środowiska nauczycielskiego. W części oficjalnej uczestniczyli niemieccy inspekto-
rzy szkolni, nadzorujący przebieg posiedzenia, na którym nauczyciele wygłaszali 
referaty, a gospodarz imprezy prowadził lekcję otwartą. Porównywano stosowane 
metody pracy z dziećmi, dzielono się doświadczeniami i dyskutowano, porusza-
jąc referowane wcześniej zagadnienia dotyczące pedagogiki oraz metodyki. Od 
stycznia 1930 roku, nad organizacją procesu nauczania i  wychowania w  szkol-
nictwie polskim na terenie państwa niemieckiego, czuwał z  ramienia ZPTSzwN 
Józef Mozolewski (były dyrektor Seminarium Nauczycielskiego w Czarnkowie)85. 
On ustalał miejsca oraz terminy i programy rejonowych konferencji. Po zakończe-
niu oficjalnych obrad, kiedy inspektorzy niemieccy opuszczali zgromadzenie, na-
uczyciele mogli już swobodnie rozmawiać o aktualnych problemach politycznych 
i sytuacji szkolnictwa polskiego w Niemczech. Nierzadko odwiedzał ich wówczas 
polski konsul oraz działacze ZPwN.  Spotkania, w których uczestniczyły również 
przedszkolanki i miejscowa ludność organizowano także w plenerze. Dokumentu-
je je część fotografii wykonanych prawdopodobnie po konferencji w Unieszewie 
19 maja, bądź w  Chaberkowie 31 sierpnia 1931 roku86. Referentem i  nauczycie-
lem prowadzącym otwartą, pokazową lekcję języka polskiego w  Unieszewie był 
gospodarz spotkania, B. Jeziołowicz. Organizatorem i nauczycielem prowadzącym 
otwartą lekcję na konferencji w   Chaberkowie był natomiast Jan Hedrych87, zaś 
referentem, ponownie Jeziołowicz88. 

Wiele zdjęć przedstawia nauczycieli, ich żony i przedszkolanki podczas spo-
tkań towarzyskich, nie związanych z pracą i działalnością społeczną. Ludzie ci, obar-
czeni trudnymi obowiązkami w obcym dla siebie środowisku, często szykanowani 
przez administrację niemiecką potrafili zachować pogodę ducha. Łączyli pracę za-
wodową i działalność społeczną z umiejętnością zabawy w czasie wolnym od zajęć. 
Przyjacielskie relacje i beztroski nastrój można znaleźć na fotografiach ze spacerów 
w Gietrzwałdzie89 lub z  wycieczki na wyspę Hertę położoną na jeziorze Wulpińskim 
pod Olsztynem90. Napis na jednym ze zdjęć informuje, że wyprawa ta została zor-

84 Pierwsza konferencja rejonowa na Warmii odbyła się 15 V 1930 r. W Unieszewie, zob. T. Filipkowski, 
op. cit., s. XLI.; B. Koziełło-Poklewski, W. Wrzesiński, op. cit., s. 102.

85 J. Mozolewski (1889–1974), nauczyciel, inspektor szkolnictwa polskiego w Niemczech, działacz spo-
łeczny i oświatowy, zob. T. Oracki, op. cit., s. 221.

86 Na fotografiach znajduje się nauczyciel Jan Hedrych (1904–1958), który pracował w polskiej szkole 
w Chaberkowie od 27 V 1929 r. do 22 II 1932 r. Po odebraniu prawa nauczania wyjechał do kraju. W tym czasie 
odbyły się tylko dwie wymienione w tekście konferencje. Następna konferencja miała miejsce w Worytach 5 XII 
1932 r., zob. T. Filipkowski, op. cit., s. 46.

87 J. Hedrych (1904–1958), jako nauczyciel szkoły polskiej w Chaberkowie (1929–1932) prowadził chór 
i teatr amatorski, był współorganizatorem Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Niemczech, w latach 1939–1945 
więzień obozu Mauthausen–Gusen, zob. ibidem, ss. 45–47.

88 B. Koziełło-Poklewski, W. Wrzesiński, op. cit., s. 102.
89 DGO 60, 61, 63, 81 OMO.
90 DGO 82, 83 OMO.



531Z Borów Tucholskich na Warmię

ganizowana 24 maja 1931 roku. Wzięli w niej udział Chabowscy, J. Hedrych, Kon-
rad Sikora91, Leonard Jan Nieborak92 i W. Bina. Na uwagę zasługuje fotografia M. 
Chabowskiej i małżeństwa Jeziołowiczów przed wejściem do nowo wybudowanego 
gmachu szkoły w Unieszewie93. Ciekawe są także ujęcia, na których utrwalono wizytę 
Chabowskich w Lesznie, u tamtejszego nauczyciela L.J. Nieboraka. 

Wiele fotografii dokumentuje spotkania Chabowskich i Binów, co wskazuje na 
ściślejsze więzy, jakie wytworzyły się między tymi rodzinami nauczycieli polskich. 
Zdjęcia powstały między 24 lutego 1930 roku, kiedy W. Bina objął posadę nauczyciela 
szkoły polskiej w Worytach, a 20 lipca 1933 roku, gdy dostał on nakaz opuszczenia 
Prus Wschodnich94. Najciekawsze z nich pokazują wnętrza mieszkań nauczycieli95. 
Dzięki odręcznemu podpisowi na jednym z obiektów: „25 lecie urodzin Małgosi...” 
dowiadujemy się, że udokumentowane na nim przyjęcie miało miejsce 22 sierpnia 
1930 roku u Chabowskich w Gietrzwałdzie. Jedna z fotografii ukazuje natomiast wy-
strój pokoju w mieszkaniu Binów w Worytach. Na ścianie oklejonej ciemną tapetą 
w pasy widać m.in. okrągły obraz z reliefowym wyobrażeniem anioła, mały krzyżyk 
z wodą święconą i przewieszonym różańcem, fotografie z uroczystości rodzinnych, 
w tym prawdopodobnie zdjęcie ślubne oraz godło Polski. W obu mieszkaniach za-
uważa się nagromadzenie sprzętów i brak przestrzeni. Jednak są one urządzone este-
tycznie, a wśród ozdób pojawiają się elementy religijne i patriotyczne.

Wkrótce po przyjeździe na Warmię Chabowscy uczestniczyli w balu karna-
wałowym, który odbył się w 1930 roku, prawdopodobnie w sali olsztyńskiego kon-
sulatu polskiego. Z tej imprezy zachowały się dwie fotografie96. Widać na nich m.in. 
małżeństwo Chabowskich i Binów jak również wielu innych nauczycieli polskich, 
a także konsula Józefa Gieburowskiego97 z żoną Ireną, Klarę i Juliusza Malewskich98 
oraz Wandę i Seweryna Pieniężnych. Chabowscy brali również udział w zjeździe 

91 K. Sikora (1902–1975), działacz kulturalno-oświatowy, nauczyciel szkoły polskiej w Wymoju (1930–
1932) oraz Jarotach (1933–1939),  członek Klubu Polskiego w Olsztynie, amatorskiego teatru kukiełkowego „Baj-
ka” i Męskiego Chóru „Warmia”. W latach 1939–1945 więzień obozów koncentracyjnych: Hohenbruch, a następnie 
Sachsenhausen–Oranienburg, zob. T. Filipkowski, op. cit., ss. 137–139.

92 L. J. Nieborak (1903–1968) był nauczycielem polskiej szkoły w Lesznie istniejącej od 24 IV 1930 do 
1 IV 1935 r. Założył tam kółko śpiewacze, punkt biblioteczny i polską świetlicę, zob. ibidem, ss. 104–105.

93 DGO 97 OMO. Nowy budynek szkolny powstał dzięki staraniom B. Jeziołowicza. Oddano go do użyt-
ku w 1931 r. Mieściły się tam oprócz szkoły także: przedszkole polskie, świetlica i punkt biblioteczny. W działalno-
ści kulturalno-oświatowej pomagała Jeziołowiczowi jego żona Maria, zob. T. Filipkowski, op. cit., s. 65. 

94 Ibidem, s. 7.
95 DGO 54–56 OMO; DGO 64–66 OMO.
96 DGO 110, 111 OMO.
97 J. Gieburowski (1889–1970), dyplomata, dziennikarz i działacz społeczny. W konsulacie RP w Olsz-

tynie pracował jako sekretarz konsulatu od 1 V 1920, a następnie od 12 X 1920 do 15 VIII 1921 pełnił funkcję 
kierownikiem Agencji Konsularnej. W latach 1936–1945 był konsulem generalnym RP w Brazylii , zob. T. Oracki, 
op. cit., ss. 110–111.

98 J. Malewski (1899–1981) działacz narodowy, i  polityczno-społeczny oraz organizator bankowości 
i spółdzielczości na Warmii, kierownik Banku Ludowego w Olsztynie (1922–1939), zob. ibidem, ss. 206–207.  
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działaczy Związku Towarzystw Młodzieży Polskiej, który odbył się w  1931 roku 
w Olsztynie99. Jako gościa  honorowego, do uczestnictwa zaproszono wówczas lu-
dowego pisarza mazurskiego, Michała Kajkę100.

W zespole fotografii z Warmii znajdują się także ujęcia pokazujące Chabow-
skich w sytuacjach typowo rodzinnych. Widać na nich szczęście i ciepło osobistych 
relacji101 oraz troski dnia codziennego. Zachowała się także fotografia z Gietrzwałdu 
ukazująca małych chłopców, Zbigniewa i Benedykta Chabowskich siedzących na 
sankach102. Pochodzi ona prawdopodobnie z 1931, bądź 1932 roku. M. Chabowska 
obarczona wieloma zajęciami domowymi i obowiązkami związanymi z wychowa-
niem dzieci, potrafiła znaleźć czas, by pomagać mężowi w jego działalności kul-
turalno-oświatowej i udzielać się społecznie. Świadczy to zarówno o poziomie jej 
świadomości patriotyczno-obywatelskiej jak również o więzach łączących tę parę. 

Nauczyciele polscy pracujący na Warmii żyli w ciągłej niepewności. W każdej 
chwili mogli utracić posadę i prawo przebywania na terenie państwa niemieckiego. 
Sytuacja ta wynikała z postępowania administracji niemieckiej, która szukała po-
wodów umożliwiających eliminację zbyt aktywnych pedagogów z polskiego szkol-
nictwa, a jednocześnie próbowała ograniczyć liczbę uczniów w tych placówkach, 
poprzez stosowanie różnych form nacisku wobec rodziców. Z takimi problemami 
B. Chabowski zetknął się już w Gietrzwałdzie103. By zabezpieczyć przyszłość swojej 
rodziny, w sierpniu 1932 roku nauczyciel wystąpił o przeniesienie ze szkoły w Sam-
pławie, z której był urlopowany na czas pracy w Niemczech, do męskiej, siedmio-
klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1 w  Brodnicy104. Oficjalnie, zmiana 
miejsca stałego zatrudnienia nastąpiła z dniem 1 września 1932 roku105. Starania te 
podjął Chabowski, co warto podkreślić, na trzy miesiące przed narodzinami swo-
jego trzeciego dziecka. Najstarszy syn, Zbigniew wchodził już w wiek szkolny106. 

99 DGO 106 OMO. Fotografia publikowana, zob. E. Sukertowa-Biedrawina, T. Grygier, Walka o społeczne 
i narodowe wyzwolenie ludności Warmii i Mazur (Przewodnik po wystawie), Olsztyn 1956, s. 141.   

100 M. Kajka (1858–1940), ludowy poeta i działacz mazurski, ok. 1890 r. założył w Ogródku bibliotekę 
Towarzystwa Czytelni Ludowych, należał do grona założycieli Mazurskiej Partii Ludowej, zob. T. Oracki, op. cit., 
ss. 146–147. 

101 Por. DGO 62 OMO (fot. 5).
102 DGO 123 OMO.
103 Istnienie polskiej szkoły w Gietrzwałdzie, który odwiedzany był corocznie przez wielu Polaków było 

niewygodne dla władz niemieckich, zob. B. Koziełło-Poklewski, W. Wrzesiński, op. cit., s. 132.   
104 Prawdopodobnie chodzi tu o istniejącą do czasów współczesnych Szkołę Podstawową nr 1 im. H. Sien-

kiewicza w  Brodnicy. Mieści się ona w  neogotyckim budynku oddanym do użytku w  1905 r., zob. http://sp1.
brodnica.edupage.org/about/? [dostęp: 02.11.2010]. Szkoły powszechne z  reguły były koedukacyjne, ale prawo 
dopuszczało w wyjątkowych wypadkach istnienie szkół żeńskich i męskich. Zob. § 5 Statutu publicznych szkół 
powszechnych siedmioletnich. Załącznik do rozporządzenia MWRiOP z  dnia 21 listopada 1933 r., Dz. Urz. 
MWRiOP 1933 r. Nr 14, poz. 194, zob. też: M. Pęcherski, M. Świątek, op. cit., s. 206.

105 DGO 21 OMO, Dokument przeniesienia służbowego B. Chabowskiego z szkoły w Sampławie do szko-
ły w Brodnicy na stanowisko nauczyciela. Jest on datowany na 17 VIII 1932 r. i podpisany przez Okręgowego 
Wizytatora Szkół w woj. Pomorskim – Wiśniewskiego. 

106 Por. przyp. 78: daty urodzin dzieci.
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Sytuacja rodzinna wymagała podjęcia decyzji o powrocie do kraju i zadbanie o na-
leżytą edukacje dzieci. Postanowienie o zmianie angażu mogło wiązać się z  tzw. 
reformą szkolną Jędrzejewicza, reorganizującą system kształcenia powszechnego 
w Polsce107. 

B. Chabowski pozostał jednak na Warmii dopóki władze rejencji olsztyńskiej 
nie pozbawiły go prawa wykonywania zawodu. Niepowodzenia w Gietrzwałdzie 
nie załamały nauczyciela. W Stanclewie, mimo trudnej sytuacji, pracował z peł-
nym poświęceniem i energią do lipca 1934 roku108. W zbiorach muzeum zachowała 
się fotografia ukazująca B. Chabowskiego wyglądającego przez okno pociągu109. 
Z podpisu wiadomo, że  wykonano ją na dworcu w Jamielniku (obecnie pow. no-
womiejski, woj. warmińsko-mazurskie), gdzie przebiegała granica polsko-niemiec-
ka. Być może zdjęcie dokumentuje wyjazd nauczyciela do kraju w 1934 roku. 

Po powrocie do Polski B. Chabowski zamieszkał w Brodnicy i podjął pra-
cę w  szkole, w  której stały angaż uzyskał w  1932 roku. Nie zrezygnował tam ze 
swoich muzycznych zainteresowań. Prawdopodobnie powierzono mu opiekę arty-
styczną nad chórami szkół powszechnych w całej miejscowości. Wniosek ten, choć 
nie potwierdzony dokumentami, ani informacjami w publikacjach, można wysnuć 
na podstawie fotografii110. Ukazują one B. Chabowskiego dyrygującego zespołem 
połączonych chórów szkół w  Brodnicy. Występy odbyły się w  parku miejskim 
z okazji Święta Dziecka w 1935 roku111. Być może władze kuratoryjne, chcąc zlecić 
mu nadzór nad chórami szkolnymi wysłały Chabowskiego na kurs śpiewu i kon-
ferencję kierowników ognisk metodycznych. Szkolenie odbyło siéw dniach 7–12 
stycznia 1935 roku112. Ogniska metodyczne były formą doskonalenia nauczycieli 
szkół powszechnych oraz średnich ogólnokształcących. Miały one rozwijać wiedzę 
i umiejętności w zakresie wybranego przedmiotu. W ramach ich działalności orga-
nizowano konferencje o charakterze naukowym i metodycznym, podczas których 
nauczyciele wygłaszali przygotowane wcześniej referaty113. W  związku z  tym, że 

107 Reforma szkolna zapoczątkowana została Ustawą o Ustroju Szkolnym z 11 III 1932 r. Opracowano ją 
pod kierunkiem ministra WRiOP Janusza Jedrzejewicza. Według ustawy, szkoły powszechne dzieliły się na pla-
cówki I, II, i III stopnia. Nauka trwała 7 lat, ale w szkołach I stopnia, realizowano jedynie program 4 klas. Do nich 
należały najczęściej szkoły wiejskie. Dla nauczycieli chcących podnosić kwalifikacje zawodowe korzystniejsza była 
praca w szkołach siedmioklasowych III stopnia, w których realizowano pełny program szkoły powszechnej, zob. 
M. Pęcherski, M. Świątek, op. cit., s. 42.

108 T. Filipkowski, W obronie, s. 20.
109 DGO 116 OMO.
110 DGO 117, 118 OMO.
111 DGO 117 OMO. Informacje pochodzą z odręcznego opisu zamieszczonego na fotografii.
112 DGO 23 OMO, Zaświadczenie wydane B. Chabowskiemu przez Inspektorat Szkolny w Ostrzeszowie, 

podpisane przez E. Dawidowicza – Okręgowego Instruktora Szkół, Jana Kocota – Inspektora Szkolnego, Jana 
Sandacza – kierownika administracyjnego kursu oraz prelegentów: prof. Eugeniusza Dawidowicza, prof. Janusza 
Nowaka i prof. Franciszka Kowalskiego, 12 I 1935.

113 A. N. Żukowska, O kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli rysunku szkół ogólnokształcą-
cych w II Rzeczypospolitej, Annales Uniwersitatis Mariae Curie-Skłodowskiej, v. I, sectio L, 2003, Instytut Sztuk 
Pięknych UMCS, s.17; J. Kulpa, op. cit., s. 127.
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B. Chabowski uczestniczył w konferencji dla kierowników ognisk metodycznych, 
należy przypuszczać, że dla nauczycieli brodnickich prowadził on szkolenia w za-
kresie kształcenia muzycznego. 

W zbiorach muzealnych zachowało się również Zaświadczenie Kuratorium 
Okręgu Szkolnego Warszawskiego o ukończeniu przez B. Chabowskiego Kursu dla 
kierowników i nauczycieli szkół zawodowych dokształcających we Włocławku114. 
Szkolenie trwało niespełna miesiąc, od 3 do 16 lipca 1935 roku. Dokumentuje je 
także fotografia ukazująca jego uczestników115. Był to zapewne jeden z rodzajów 
kursów wakacyjnych, które od 1928 roku organizowano wyłącznie z myślą o na-
uczycielach kwalifikowanych116. Być może B. Chabowski zamierzał przenieść się 
ze szkoły powszechnej do zawodowej117. Niestety, obecnie jest to niemożliwe do 
ustalenia. Za hipotezą o zmianie miejsca pracy może przemawiać znajdujące się 
w zbiorach muzealnych poświadczenie obywatelstwa polskiego B. Chabowskiego 
i członków jego rodziny, wydane 21 grudnia 1938 roku przez starostę powiatowego 
„na wezwanie” Inspektora Szkolnego w Brodnicy118. W II Rzeczypospolitej zawód 
nauczyciela posiadał status urzędnika państwowego. Nie można wykluczyć, że przy 
zmianie zatrudnienia wymagano udokumentowania obywatelstwa polskiego, po-
nieważ nauczycielem mógł być jedynie „obywatel polski o nieskazitelnej przeszło-
ści, posiadający zdolność do działań prawnych”119.

Po wybuchu II wojny światowej Chabowscy uciekli z miasta. Dotarli aż na 
Wołyń, ale jeszcze jesienią powrócili do domu120. Ostatnia fotografia B. Chabow-
skiego została wykonana w  profesjonalnym zakładzie i  pochodzi z  1940 roku. 
Ukazuje ona małżonków Chabowskich z  trójką dzieci, oraz zamężne siostry na-
uczyciela: Walerię Żółtowską i Mariannę Kunde121. 

114 DGO 24 OMO.
115 DGO 119 OMO. Fotografia wykonana w plenerze przedstawia 47 osób. Na odwrocie znajdują się pod-

pisy 32 uczestników kursu oraz pieczęć zakładu fotograficznego z napisem: „Fot. M. Szałwiński Włocławek Plac 
Wolności 7”.

116 Organizowano kursy polonistyczne, historyczne, biologiczne, pedagogiczne, muzykologiczne, oświaty 
pozaszkolnej, harcerskie, dla katechetek, wychowawczyń przedszkoli, krajoznawcze wędrowne, dla nauczycieli 
pracujących za granicą, dla kierowników szkół, kierowników teatrów szkolnych, literatury dziecięcej, pracy świe-
tlicowej, jedwabnictwa, ogrodnictwa, gospodarstwa domowego. Oprócz wykładów tematycznie związanych z pro-
filem kursu, na wszystkich prowadzono też wykłady  o wychowaniu obywatelskim, zob. J. Kulpa, op. cit., s. 125. 

117 W tym czasie były trzy rodzaje szkół zawodowych: dokształcające, typu zasadniczego i przysposobie-
nia zawodowego, zob. art. 25 Ustawy z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa, Dz. U. RP 1932, nr 38, poz. 389, 
zob. też: M. Pęcherski, M. Świątek, op. cit., s. 196.

118 DGO 25 OMO. 
119 Ustawa z dnia 1 VII 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli, Dz. U. RP 1926,  nr 92, poz. 530. Być 

może dokument poświadczenia obywatelstwa polskiego nie ma nic wspólnego ze zmianą miejsca pracy. W grud-
niu 1938 r., w związku z napiętą sytuacją międzynarodową mogła być przeprowadzana weryfikacja urzędników 
państwowych, zob. J. Szablicka-Żak, op. cit, s. 169. Od Urzędnika państwowego wymagano obywatelstwa polskie-
go, zob. art. 5 Ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej, Dz. U. RP 1922, nr 21, poz. 164. 

120 T. Filipkowski, op. cit., s. 20.
121 DGO 122 OMO (fot. 6).
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17 września 1941 roku B. Chabowskiego aresztowało gestapo. Po trzech mie-
siącach, 19 grudnia osadzono go w obozie koncentracyjnym Stutthof. Oznaczony 
tam został numerem 12 530122. M. Chabowska bezskutecznie starała się o zwolnie-
nie męża123, który w obozie zapadł na zdrowiu. Dwukrotnie – 4 i 26 marca 1942 
roku – wypisywany był do szpitala. W końcu, 27 marca został przekazany do dys-
pozycji policji w Malborku, a 2 kwietnia w stanie beznadziejnym, z otwartą gruźli-
cą płuc i kiszek, zwolniono go do domu. Tam zmarł 30 kwietnia. 

Jego los podzieliło wielu nauczycieli polskich szkół na Warmii. Łącznie w tych 
placówkach, w latach 1929–1939 zatrudnionych było trzydzieści osiem osób124. Dwa-
dzieścia dwie z nich aresztowano, z czego osiem – zamordowano lub zmarły z wy-
cieńczenie w obozach koncentracyjnych, bądź wkrótce po ich opuszczeniu, dziewięć 
– przeżyło obozy i więzienie. Ośmiu nauczycieli  wcielono do Wehrmachtu, z czego 
pięciu po wcześniejszym zwolnieniu z obozu. Jeden z nich zginął na froncie. Trzy 
osoby aresztowano i rozstrzelano bezpośrednio po wybuchu wojny. Jeden nauczyciel 
zmarł jeszcze przed wojną, a o jednym – brak informacji. Osiem osób przeżyło bez 
aresztowań, choć nie uniknęli innych represji jak np. przesiedlenia125.

23 kwietnia 1957 roku w  Gietrzwałdzie odbyły się uroczystości wręczenia 
dyplomów Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodowej za walkę o pol-
skość. Na dwóch fotografiach znajdujących się w  zbiorach muzeum można zo-
baczyć uczestników tej imprezy stojących przed budynkiem, w którym w  latach 
1929–1933 mieściła się szkoła polska. Jest to m.in. Zbigniew Chabowski, Michał 
Lengowski, Jan Lubomirski, Juliusz Malewski, Marta Sendrowska i Paweł Sowa126. 
Nazwisko B.  Chabowskiego widnieje na tablicy pamiątkowej znajdującej się na 
budynku szkoły polskiej w  Gietrzwałdzie i  Stanclewie oraz na ozdobnej tablicy 
przymocowanej do murów zamku olsztyńskiego127. Uroczystości i  pośmiertne 
odznaczenia były niestety dla władz powojennych jedynie elementem propagan-
dowym. M. Chabowska, będąc od 1942 roku wdową, musiała ciężko pracować 

122 DGO 34 OMO, Potwierdzenie pobytu B. Chabowskiego w obozie koncentracyjnym. Dokument wyda-
ny na prośbę Z. Chabowskiego przez Muzeum Stutthow w Sztutowie 24 VII 1990 r. 

123 DGO 33 OMO, Odpis tłumaczenia odpowiedzi jakiej 24 XII 1941 r. udzieliło M. Chabowskiej gestapo 
w Grudziądzu.

124 Nazwiska nauczycieli pracujących w latach 1929–1939 w szkołach polskich na Warmii zostały wcze-
śniej wymienione w tabeli zamieszczonej w tekście. 

125 Wyliczenia własne na podstawie życiorysów nauczycieli, zob. T. Filipkowski, op. cit., ss. 1–168. 
126 DGO 128,129 OMO.
127 Tablica została zaprojektowana przez Zygfryda Korpalskiego. Uroczystość jej odsłonięcia odbyła się 22 

I 1966 r. Znajduje się na niej 38 nazwisk „bojowników o wolność Warmii i Mazur” pomordowanych przez Niem-
ców podczas II wojny światowej, zob. B. Łukaszewicz, Olsztyn 1945–1985. Zapis czterdziestolecia, Olsztyn 1987, 
s. 275. 29 listopada 1986 r. na zamku olsztyńskim odbyła się uroczystość pośmiertnego nadania Medalu Rodła 
zasłużonym działaczom Warmii, Mazur i Powiśla. Medal przyznano 29 osobom, wśród nich nauczycielom szkół 
polskich na Warmii: B. Chabowskiemu. Wojciechowi Gromadeckiemu, Józefowi Grothowi, Piotrowi Jaśkowi, Bo-
lesławowi Jeziołowiczowi, Ryszardowi Knosale, Janowi Mazie, Józefowi Tomke, i Edwardowi Turowskiemu, zob. 
DGO 36 OMO, Zaproszenie na uroczysty wieczór przy świecach. 
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by samotnie wychować i wykształcić trójkę dzieci. W 1970 roku, kiedy znacznie 
pogorszył się stan jej zdrowia, wystąpiła o przyznanie renty specjalnej (dla zasłu-
żonych)128. Łudziła się, że w ten sposób poprawi swą sytuację materialną. Jej eme-
rytura po mężu wynosiła wówczas 700 zł. Do podania dołączyła opinię o swojej 
i męża działalności na Warmii. Oświadczenia w tej sprawie udało się jej uzyskać od: 
J. Lubomirskiego, M. Sendrowskiej i M. Zientary–Malewskiej129. Niestety, 4 wrze-
śnia 1970 roku Urząd Spraw Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Na-
rodowej w Bydgoszczy powiadomił M. Chabowską, że nie przyznaje jej prawa do 
„renty specjalnej za wybitne zasługi w krzewieniu i utrzymaniu polskości”130. Cha-
bowska zmarła 11 maja 1973 roku na raka płuc131.

W zbiorach muzeum znajdują się także zdjęcia wykonane już po śmierci 
B. Chabowskiego. Pochodzą one z lat 1942–1973 i ukazują głównie jego córkę oraz 
żonę ze swoimi siostrami, wnukami i matką132.  

Losy rodziny Chabowskich wydają się typowe dla pokolenia Polaków, któ-
rych dojrzałe życie przypadło na okres dwudziestolecia międzywojennego. Dora-
stali bez własnej Ojczyzny, często brali udział w  I wojnie światowej, a następnie 
entuzjastycznie witali odrodzoną Polskę, w której poprzez pracę i aktywność spo-
łeczną próbowali zminimalizować skutki zaborów i przyczynić się do stworzenia 
nowoczesnego państwa. Pomiędzy nimi było wielu nauczycieli wykonujących 
swe obowiązki z autentycznym zaangażowaniem. Niektórzy, tak jak B. Chabowski 
wyjeżdżali do Niemiec, by tam rozwijać szkolnictwo polskie. Niestety, podczas II 
wojny światowej ta grupa zawodowa była szczególnie prześladowana. Z  tego też 
powodu najczęściej postrzegamy losy jej przedstawicieli poprzez pryzmat ponie-
sionych ofiar. Pamiątki zachowane w  muzeum Domu „Gazety Olsztyńskiej” po-
zwalają jednak dostrzec w tych postaciach nie tylko pedagogów odznaczających się 
ofiarnością w pracy zawodowej i działalności społecznej, ale także zwykłych ludzi, 
dla których ważne było życie osobiste. Na fotografiach widać elegancko ubrane, 
uśmiechnięte osoby, które bawią się, grają w karty i żartują. Uczestniczą w spotka-
niach oficjalnych, towarzyskich i typowo rodzinnych. Wśród dokumentów B. Cha-
bowskiego zachowanych w muzeum przeważają natomiast takie, które informują 
o przebiegu jego kariery zawodowej oraz systematycznym dążeniu do podwyższa-
nia kwalifikacji nauczycielskich.

128 DGO 26 OMO, Dokument datowany na 21 V 1970 r.
129 DGO 27–29 OMO. Por. przyp. 55–57.
130 DGO 31 OMO, Pismo Urzędu Bezpieczeństwa  Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Byd-

goszczy podpisane przez kierownika Urzędu Spraw Wewnętrznych, Stanisława Adamskiego, 4 IX 1970.
131 DGO 35 OMO, Akt zgonu M. Chabowskiej, wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Brodnicy, 12 V 

1973.
132 DGO 125–127; 130–142 OMO.
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Danuta Syrwid, Von Bory Tucholskie bis Warmia: Dokumente und Fotografien von Bronisław Cha
bowski (1892–1942) aus der Sammlung des Hauses Gazeta Olsztyńska

Zusammenfassung

Der Artikel wurde im Zusammenhang mit dem 90. Jahrestag der polnischen Bildung in Ermland und Ma-
suren erstellt. Es zeigt die Sammlungen des Ermland–Masuren–Museums in Allenstein, die sich auf die berufliche 
und soziale Tätigkeit von Bronisław Chabowski (1892–1942) beziehen, der 1929–1934 in polnischen Schulen in 
Ermland arbeitete. Beschreibungen von Dokumenten und Fotografien sind ein Vorwand, um geltende gesetzli-
che Bestimmungen darzustellen, die in der Zwischenkriegszeit das Funktionieren des Unterrichts im polnischen 
Staats– und im deutschen Minderheitenunterricht regelten und dank derer sie diese Themen in einem breiteren 
historischen Kontext darstellen.

Gleichzeitig ermöglichen sie es, das Schicksal, die berufliche Laufbahn sowie die pädagogischen, kul-
turellen und sozialen Aktivitäten der polnischen Lehrer durch das Prisma von Ereignissen aus dem Leben des 
Einzelnen nachzubilden. Die Analyse vom B. Chabowski Team zeigt auch ein Bild der typischen Persönlichkeit 
eines polnischen Lehrers, der sich entschied, in Schulen zu arbeiten, die seit 1929 in Ermland gegründet wurden. 
In den allermeisten Fällen handelte es sich um Menschen mit pädagogischen und organisatorischen Fähigkeiten, 
die künstlerische und soziale Leidenschaften hatten. 

Übersetzt von Danuta Syrwid

Danuta Syrwid, From Bory Tucholskie to Warmia. Documents and photographs of Bronisław Chabowski 
(1892–1942) from the collection of the House of “Gazeta Olsztyńska”

Summary

The article was prepared in connection with the 90th anniversary of Polish education in Warmia and Mas-
uria. It shows the collections of the Museum of Warmia and Masuria in Olsztyn, related to the professional and 
social activity of Bronisław Chabowski (1892–1942), who in 1929–1934 worked in Polish schools in Warmia. De-
scriptions of documents and photographs are a pretext to present applicable legal provisions, which in the interwar 
period regulated the functioning of education in the Polish state as well as the education of the German minority, 
enabling these to be presented in a broader historical context. At the same time, they enable the fate, professional 
career, educational and cultural and social activities of Polish teachers to be reconstructed through the prism of 
individual life events. The analysis of B. Chabowski’s team also gives a picture of the typical personality of a Polish 
teacher who decided to work in schools founded in Warmia from 1929. In the vast majority of cases they were 
people with pedagogical and organisational skills, who had artistic and social passion. 

Translated by Aleksander Pluskowski

Danuta Syrwid
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
dsyrwid@wp.pl
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1. Małgorzata Sadowska (Chabowska), 
Bydgoszcz 1922 r. DGO 42 OMO

2. Bronisław Chabowski, Toruń. ok. 1923 r.
DGO 40 OMO

3. Ślub Jadwigi i Stanisława Balewskich, Sampława 1923 r. Od lewej stoją Małgorzata 
i Bronisław Chabowscy, jeszcze jako narzeczeni. Poniżej siedzą Józef i Wanda Sadowscy, 

rodzice Małgorzaty i Jadwigi. Po prawej stronie rodzina Balewskich.
DGO 43 OMO
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4. Bolesław Jeziołowicz, Bronisław Chabowski i Wiktor Bina z uczniami szkół w Uniesze-
wie, Gietrzwałdzie i Worytach, Woryty ok. 1931–1933 r.

DGO 89 OMO

5. Chabowscy przy źródełku w Gietrzwałdzie, ok. 1930-1933 r.
DGO 62 OMO
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6. Fotografia rodzinna Chabowskich, Brodnica 1940 r. Od lewej siedzą: Waleria 
Żółtowska, M. Chabowska, Irena Chabowska, B. Chabowski, Marianna Kunde.  

Stoją Zbigniew i Benedykt Chabowscy.
DGO 122 OMO
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Tomasz Gliniecki

ZDOBYWANIE MIAST SIŁAMI ZGRUPOWANIA 
PANCERNEGO PODCZAS MŁAWSKO-ELBLĄSKIEJ  
OPERACJI OFENSYWNEJ ARMII CZERWONEJ 
W STYCZNIU 1945 ROKU

Słowa kluczowe: II wojna światowa, styczeń 1945, Armia Czerwona, mławsko-
elbląska operacja ofensywna, zdobywanie miast

Schlüsselwörter:  Zweiter Weltkrieg, Januar 1945, Rote Armee, Mlawa–Elbing 
offensiver Betrieb, Eroberung der Städte

Keywords:  Second World War, January 1945, Red Army, Mława–Elbląg 
offensive operation, conquest of the cities

Uczestnicząc w  styczniowej operacji ofensywnej 2 Frontu Białoruskiego 
(FB), 5 Armia Pancerna Gwardii (APancGw) była jedynym zgrupowaniem czoł-
gów szczebla armijnego, operującym na północ od głównych sił Armii Czerwonej 
(ACz). Dowodzona przez generała–pułkownika Wasilija Wolskiego1 zabezpieczać 
miała kierunek wspomagający uderzenia. Dla porównania, aż cztery z sześciu so-
wieckich armii pancernych wykorzystano wówczas na kierunku głównym, w wi-
ślańsko-odrzańskiej operacji ofensywnej2. 2 FB rozpoczął działania 14 stycznia, 
początkowo realizując plan zatwierdzony przez Stawkę Naczelnego Dowództwa 
ACz pod koniec listopada poprzedniego roku3. Ofensywa wojsk będących pod 

1 W  przypisach podane są krótkie biogramy opisywanych postaci, w  szczególności oficerów 5 Armii 
Pancernej Gwardii. Zapisy pochodzą z  archiwalnej dokumentacji personalnej i  akt jednostek bojowych, aktu-
alnych do czasu opisywanych walk i  szczegółowo badanych przez autora. Wolski Wasilij Timofiejewicz. Uro-
dzony w 1897 r. Rosjanin. Członek partii bolszewickiej od 1918 r. W ACz od 1919 r., oficer kadrowy. W latach 
1919–1921 uczestniczył w  wojnie domowej w  okręgu wschodniosyberyjskim. W  wojnie ojczyźnianej od lipca 
1941 r. Nagrodzony wcześniej Orderami: Lenina, Suworowa 2 stopnia i Czerwonego Sztandaru oraz Medalem XX 
lat ACz. W lutym 1945 r. otrzymał Order Suworowa 1 stopnia. Центральный архив Министерства обороны 
Российской Федерации (dalej: ЦАМО), фонд 33, опись 686046, единица хранения 40, ss. 259–260.

2 А. Радзиевский, Танковый удар: танковая армия в наступательной операции фронта по опыту 
Великой Отечественной войны, Москва 1977, s. 75. 

3 Директива Ставки ВГК № 220274 войскам 2-го Белорусского фронта, 28.11.44, ЦАМО, фонд 
148а, опись 3763, дело 103, ss. 277–278.
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komendą marszałka Konstantego Rokossowskiego4 poprowadzona była z  wideł 
rzek Narwi i Wisły ku północy. W historiografii uzyskała nazwę operacji mław-
sko-elbląskiej. Jej cezurę początkową ustalono na 14, końcową na 26 stycznia 1945 
roku5. Autor, korzystając z dokumentacji zgromadzonej w Centralnym Archiwum 
Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej (CAMO) w Podolsku, a także literatury 
przedmiotu, analizuje zdobywanie miast siłami zgrupowania pancernego6.

W podsumowującym styczniowe działania raporcie 5 APancGw, złożonym 
z końcem marca 1945 roku, operację opisano tak, jakby cały jej przebieg był z góry 
zaplanowany, choć nie było to zgodne z rzeczywistością. Owszem, była ona przy-
gotowana jako daleki manewr na zaplecze wojsk wroga, lecz nagłe przekierowanie 
jej 20 stycznia ku północy nie było elementem pierwotnych planów, lecz reakcją 
głównodowodzącego ACz, Józefa Stalina, na próby wycofania części niemieckich 
wojsk z  Prus Wschodnich. Konieczność przejścia do działań obronnych w  koń-
cowych dniach stycznia wymusiła też zakończenie operacji mławsko-elbląskiej 
jako manewru ofensywnego. To z kolei nie przeszkadzało, już po krótkim czasie od 
walk zapisać w wojskowej dokumentacji, że plany dowództwa były zgodne z wyko-
naniem. Według autorów przytaczanego raportu, wprowadzenie armii pancernej 
w wyłom zostało zrealizowane po mistrzowsku, a z punktu widzenia stawianych 
czołgistom zadań, ofensywa zakończyła się pełnym sukcesem7.

Operacja ruszająca znad Narwi miała określone rozkazami podstawowe cele 
i zamierzoną na około 300 km głębokość ataku. Pierwotną rolą frontu było wsparcie 
od północy głównego natarcia ACz, prowadzonego w kierunku Odry, z zabezpie-
czeniem skrzydła wojsk 1 FB, dowodzonego przez marsz. Georgija Żukowa8. Grupa 
wojsk szybkich 2 FB składała się z 5 APancGw oraz idących na jej zapleczu 2 Armii 
Uderzeniowej (AUd) i 48 Armii (A). Front miał uderzać z przyczółków znajdują-

4 Rokossowski Konstanty Konstantynowicz. Urodzony w 1896 r. Od 1918 r. W ACz od 1944 r. marszałek. 
W latach 1937–1940 stalinowski więzień. Po przywróceniu w szeregi armii jeden z bardziej błyskotliwych dowód-
ców sowieckich. Kolejno dowódca kilku frontów, przed ofensywą styczniową 1945 r. przesunięty przez Stalina 
z głównego na wspomagający kierunek uderzenia. Po wojnie był w  l. 1949–1956 ministrem obrony narodowej 
w Polsce, po czym wrócił do Związku Sowieckiego. A. Seaton, Wojna totalna. Wehrmacht przeciw Armii Czerwonej 
1941–1945, tłum. P. Mikietyński, Kraków 2010, s. 803.

5 Działania bojowe na poziomie frontu opisane zostały w Polsce, m.in w: K. Sobczak, Kierunek Bałtyk. 
Wyzwolenie polskich ziem północnych 1944–1945, Warszawa 1978; E. Kosiarz, Wyzwolenie Polski północnej 1945, 
Gdynia 1967.

6 Dokumenty pozyskane zostały w formie fotokopii, udostępnionych w domenie publicznej w ramach 
cyfrowych banków danych.

7 Доклад о боевых действиях 5 гв. ТА. Период с 14.01.1945 по 01.03.1945 г., ЦАМО, фонд 332, опись 
4948, дело 342.

8 Żukow Georgij Konstantynowicz. Urodzony w 1896 r. W ACz od 1918 r., zaczynał jako dowódca szwa-
dronu podczas wojny domowej. Kolejne awanse aż do stopnia marszałka w 1943 r. Koordynator licznych sowiec-
kich operacji bojowych podczas wojny ojczyźnianej. Od listopada 1944 do maja 1945 r. dowódca 1 FB, zdobywca 
Berlina. Po wojnie, m.in. głównodowodzący wojsk lądowych i minister obrony Związku Sowieckiego. Por. A. Sea-
ton, op. cit., s. 818. 
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cych się na północ i południe od Pułtuska, a po przełamaniu obrony przeciwni-
ka w jak najkrótszym czasie dotrzeć do brzegów Zatoki Gdańskiej i odciąć część 
wojsk niemieckich w Prusach Wschodnich9. Wszystko odbywać się miało według 
sowieckiej odmiany wojny błyskawicznej, według której wejście sił pancernych 
w przełamanie obrony przeciwnika polegało na przekroczeniu strefy frontowej na 
odcinku rozproszonym przez oddziały ogólnowojskowe, a następnie działaniach 
na zapleczu wroga. Jednostki pancerne pojawiały się wówczas w  terenie zwykle 
nieobsadzonym przez przeciwnika, uniemożliwiając mu skuteczną obronę10.

Sowiecka doktryna wejścia wojsk pancernych w przełamanie frontu i uderze-
nia na zaplecze wroga stanowiła też, że brygady czołgów omijać miały miasta i nie 
wikłać się w boje uliczne. Mogły najwyżej blokować garnizony miejskie do czasu 
nadejścia jednostek piechoty i artylerii, które z kolei powinny zdobywać je klasycz-
nymi metodami oblężniczymi. Jednak praktyka walk nie zawsze przystawała do 
zaleceń i miasta zdobywano siłami pancernej szpicy. Powodować to mogło zmiany 
w  terminowym wykonaniu rozkazów oraz idące za tym sukcesy i  pochwały lub 
porażki i kary zarządzane przez zwierzchników. Według oficjalnych podsumowań 
operacji, na wyjątkową uwagę zasługiwało umiejętne zdobywanie przez oddzia-
ły 5 APancGw średniej wielkości miast poprzez manewry oskrzydlające z wyko-
rzystaniem czołgów. Kolejnym aspektem, nie zawsze pozytywnie ocenianym, była 
współpraca czołgów z artylerią samobieżną, użytkowaną jako broń pancerna. Było 
to spowodowane brakami w wyposażeniu w czołgi i uzupełnianiem stanów róż-
nego typu działami samobieżnymi, a wręcz całymi ich pułkami. Znaczące też było 
przekazanie siłom przełamania frontu dodatkowych jednostek pancernych i zme-
chanizowanych jako wspomagających piechotę podczas przebijania się przez linie 
obrony taktycznej przeciwnika i  pozostawienie ich później na ważniejszych kie-
runkach uderzenia. Do wsparcia poszczególnych armii użyto wówczas trzech sa-
modzielnych korpusów – dwóch na głównym i jednego na pomocniczym kierunku 
uderzenia 2 FB11.

Zgrupowanie pancerne wprowadzono do walki czwartego dnia ofensywy, 
po przejściu pierwszych linii obronnych i dotarciu armii ogólnowojskowych 20–
25 km w głąb pozycji wroga. Armia gen. Wolskiego składała się wówczas z dwóch 
korpusów pancernych i wydzielonej brygady zmechanizowanej. Łącznie dyspono-
wała 585 czołgami i działami samobieżnymi12. 10 Korpus Pancerny (KPanc) do-

9 А. Wasilewski, Dzieło całego życia, tłum. Cz. Czarnogórski, Warszawa 1976, s. 556.
10 А. Радзиевский, op. cit., s. 35.
11 W dyspozycji dowódcy frontu były 1 i 8 Korpus Pancerny Gwardii oraz 8 Korpus Zmechanizowany. 

Zostały one przydzielone 65 A na prawym skrzydle ataku oraz 2 AUd i  48 A na kierunku głównym. Журнал 
боевых действий 2 БелФ за январь 1945 г., ЦАМО, фонд 46, опись 2394, дело 1138, ss. 136–137.

12 П. Егоров et al., Дорогами побед. Боевой путь 5-й гвардейской танковой армии, Москва 1969, ss. 
295–296.
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wodzony był przez generała–majora Michaiła Sachno13. Miał w składzie 178, 183 
oraz 186 Brygadę Pancerną (BrPanc), 11 Brygadę Strzelców Zmotoryzowanych 
(BrSZmot), 705 pułk artylerii lekkiej (pal), 287 pułk moździerzy (pmoźdz), a także 
727, 1207 i 1450 pułki artylerii samobieżnej (pas), 1639 pułk artylerii przeciwlot-
niczej (paplot), 128 samodzielny dywizjon artylerii rakietowej gwardii („katiusz”) 
oraz 77 batalion motocyklowy (bmoto) z 1 gwardyjskiego pułku motocyklowego 
(pmoto) jako pododdział zwiadowczy. 29 KPanc był pod komendą generała–ma-
jora Ksenofonta Małachowa14. W  jego skład wchodziły 25, 31 i  32 BrPanc oraz 
53 BrSZmot, 165 pułk artylerii lekkiej, 108 pułk artylerii przeciwpancernej (pap-
panc), 271 pmoźdz, a jako mobilną siłę artyleryjską miał 332 i 365 pułki ciężkiej 
artylerii samobieżnej (pas(c)) oraz 1223 i 1446 pas, 409 dywizjon „katiusz”, a także 
75 bmoto. Dodatkowe wsparcie obu korpusów obejmowało 201 Brygadę Artylerii 
Lekkiej, 6 Dywizję Artylerii Przeciwlotniczej, 689 pappanc i 76 pułk artylerii rakie-
towej gwardii. Z artylerii dysponowanej na poziomie dowództwa frontu 10 KPanc 
został wzmocniony 326 pas(c) i 689 pappanc, zaś 29 KPanc dodano 651 pułk hau-
bic i 366 paplot. Samodzielna 47 BrZmech, będąca pod dowództwem pułkownika 
Romana Michajłowa15, dysponowała 18 pułkiem czołgów (pcz) jako siłą pancerną, 
a w ramach wsparcia otrzymała 376 pas(c). Każde zgrupowanie uzupełniono też 
batalionem saperów. W armijnej rezerwie był 14 wydzielony gwardyjski pułk czoł-
gów ciężkich (pczc)16.

Tempo działań ofensywnych jednostek pancernych podczas operacji mław-
sko-elbląskiej wyniosło średnio 50 km na dobę. Armia przebyła na gąsienicach bli-
sko 500 km, najpierw z  rejonu zgrupowania do obszaru wejścia w  przełamanie, 
a następnie prawie 300 km podczas działań bojowych. Zauważając, że zajmowane 
tereny pełne były jezior, błot, torfowisk, a także niewielkich rzeczek z miękkimi 

13 Sachno Michaił Gordiejewicz. Rocznik 1905, Ukrainiec. W ACz od 1924 r. Uczestnik wojny ojczyźnia-
nej od 1941 r. Oficer kadrowy. Dwa razy odznaczony Orderem Czerwonego Sztandaru, także Orderem Suworowa 
2 stopnia. Za walki w styczniu 1945 r. Sachno został zgłoszony do przyznania tytułu Bohatera Związku Sowieckie-
go przez dowództwo 5 APancGw. Na poziomie dowództwa frontu propozycję zmniejszono do Orderu Kutuzowa 
1 stopnia, a ostatecznie Rada Najwyższa ZSRS przyznała mu jeszcze niższy rangą Order Suworowa 2 stopnia. 
ЦАМО, фонд 33, опись 686046, единица хранения 40, ss. 231–232.

14 Małachow Ksenofont Michajłowicz. Urodzony w 1905 r. Rosjanin. Członek WKP(b) od 1924 r. Dwa 
lata wcześniej wstąpił do ACz. Do lutego 1945 r. odznaczony – dwukrotnie Orderem Czerwonej Gwiazdy, Orde-
rem Suworowa 2 stopnia i Orderem Kutuzowa 2 stopnia. W pierwszych dniach wojny był ranny w głowę i palce 
lewej ręki w pancernym boju pod Marisinowką w okolicach Witebska. Po walkach ofensywnych ze stycznia 1945 r. 
zgłoszony do tytułu Bohatera Związku Sowieckiego, lecz otrzymał jedynie Order Lenina, przyznany rozkazem 
Prezydium Najwyższego Sowietu Związku Sowieckiego z 10 kwietnia 1945 roku. ЦАМО, фонд 33, опись 686046, 
единица хранения 40, ss. 173–174.

15 Michajłow Roman Jewdokimowicz. Rocznik 1907. Narodowość – Czuwasz. W armii od 1931 r. Oficer 
kadrowy. Na wojnie od września 1941 r. Ciężko ranny 11 listopada 1943 r. Odznaczony orderami: Czerwonej 
Gwiazdy, Czerwonego Sztandaru, Wojny Ojczyźnianej 1 stopnia, Suworowa 2 stopnia. ЦАМО, фонд 33, опись 
686046, единица хранения 40, ss. 351–352.

16 Журнал боевых действий 5 гв. ТА с приложением копий боевых документов, Период с 01.01.1945 
по 31.03.1945 г., ЦАМО, фонд 332, опись 4948, дело 387, s. 24.
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brzegami i kanałów melioracyjnych uznano, że było to tempo dość wysokie17. Ra-
port nie zauważał jednak, że zimowa pogoda zneutralizowała trudności tereno-
we i czołgi radziły sobie znakomicie, a nieco gorzej szło na zaśnieżonych drogach 
ciężarówkom piechoty zmotoryzowanej i zaopatrzenia. Największym problemem 
czołgistów było zużycie pojazdów, głównie silników i zespołów przenoszenia napę-
du, a także niedobory części zamiennych zmuszające do rozbierania części maszyn, 
by resztę utrzymać w ruchu18.

Czerwonoarmiści wskazywali też na trudności militarne ostatniego etapu 
ofensywy, gdy niemieckie garnizony Elbląga i Malborka skutecznie powstrzymywa-
ły czołgi, wykorzystując do tego działa przeciwlotnicze i pancerfausty, a przeciwu-
derzenie od strony Prus Wschodnich, prowadzone na szpicy przez czołgi i artylerię 
szturmową, dopełniło zaskoczenia. Będące częścią sowieckich brygad pancernych 
bataliony strzelców zmotoryzowanych oraz funkcjonujące na poziomie korpusów 
pancernych brygady strzeleckie miały wówczas mocno przerzedzone stany oso-
bowe i nie stanowiły odpowiednich sił do zdobywania, a czasem też utrzymania 
wcześniej zajętych miast. Wtedy przez kilka dni czołgiści z trudnością bronili się do 
czasu nadejścia większych sił własnej piechoty, konnicy oraz dodatkowego wspar-
cia pancernego. Co prawda, 27 stycznia 5 APancGw uzyskała komendę nad dywi-
zjami 42 Korpusu Strzeleckiego z 48 A, ale nie oznaczało to wznowienia działań 
ofensywnych, lecz przejęcie jednostek zepchniętych z pozycji atakiem przeciwnika 
skierowanym ku zachodowi19.

Charakterystyka terenu
Niemieckie umocnienia, które z początkiem ofensywy stały przed czołgistami, 

ułożone były na podejściu do Prus Wschodnich w siedem linii obronnych. Charak-
teryzowały się zwykle kilkoma liniami transzei, zagrodami z drutów kolczastych, ro-
wami przeciwczołgowymi. Na wybranych odcinkach wybudowane lub adaptowane 
zostały wcześniej istniejące schrony bojowe. Najbardziej zagrożone rejony zostały 
wzmocnione pasami pól minowych, betonowymi zaporami lub zawałami z drzew. 
Specyfika terenu między liniami dawała Niemcom możliwość prowadzenia walk 
opóźniających. Leżące jeszcze przed przedwojenną granicą miasta Przasnysz i Cie-
chanów były przystosowane do obrony okrężnej, mając na przedpolach trzy do pię-
ciu linii okopów oraz rowy przeciwczołgowe dokoła. Silny węzeł oporu stanowiło 
miasto Mława, mające zabezpieczać dostęp do południowych granic Prus Wschod-

17 Доклад о боевых действиях 5 гв. ТА, s. 64.
18 W czasie działań ofensywnych aż do 24 stycznia raportowano, że pogoda jest dobra, a drogi przejezdne. 

Od tego dnia zanotowano kilkudniowe śnieżyce. Оперативная сводка штаба 5 гв. ТА за 24.1.45, ЦАМО, фонд 
332, опись 4948, дело 344, документ 11, s. 3.

19 Доклад о боевых действиях 5 гв. ТА с приложением, s. 65.
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nich. Mławski rejon umocniony składał się z czterech linii transzei. Zewnętrzna była 
ulokowana 20 km z przodu i skierowana na południowy wschód. Od północy i za-
chodu okopy przygotowano 8 km od miasta. Zostały tu też wykopane dwa rowy 
przeciwczołgowe o szerokości 3,5 oraz głębokości 2,5 m20. Kiedy z rubieży Nidzica 
– Działdowo uderzenie przekierowano 20 stycznia na północ, ku Elblągowi21, pozycje 
obronne na tym kierunku przygotowane były w trzech kolejnych liniach. Ostatnia 
z nich biegła dawnym pograniczem Prus Wschodnich, od Pisza, przez Różan – Kę-
trzyn – Olsztynek – Ostródę – Miłomłyn, do Malborka22.

Niemcy utworzyli dużą liczbę punktów oporu na skrzyżowaniach komu-
nikacyjnych oraz ufortyfikowali miasta będące węzłami dróg i  linii kolejowych. 
Zazwyczaj ustawili na podejściach do miast linie zasieków, wykopali dwie–czte-
ry transzeje i rowy przeciwczołgowe, a także pobudowali przegrody przy drogach 
i  przesmykach między jeziorami, by zmniejszyć manewrowość atakujących. Na 
skraju i w centrach miast część murowanych obiektów została przystosowana do 
obrony, z wyznaczonymi strzelnicami dla broni automatycznej, karabinów maszy-
nowych i artylerii mniejszych kalibrów, czasem także barykadami na ulicach i ro-
wami łącznikowymi23. Na trasie styczniowych działań 5 APancGw za ważne punkty 
oporu uznano miejscowości: Przasnysz, Ciechanów, Grudusk, Napierki, Nidzica, 
Działdowo, Dąbrówno, Lubawa, Ostróda, Iława, Stębark, Miłomłyn, Zalewo, Mo-
rąg, Pasłęk, Młynary, Tolkmicko i Elbląg. Nie we wszystkich tych miejscach były 
ulokowane niemieckie garnizony, nie każde z nich miało też status miejski. Niektó-
re posiadały jedynie znaczenie komunikacyjne, jak Grudusk, lub propagandowe, 
choćby Stębark – znany z wcześniejszych bitew pod Grunwaldem w 1410 i Tannen-
bergiem w 1914 roku –  który zdobywano w asyście korespondentów wojennych. 
W dokumentacji wojskowej wszystkie te miejscowości przedstawione zostały jako 
miasta24. 

Większe miejscowości były dla czerwonoarmistów ważne z powodu koniecz-
ności przerywania mobilności wojsk niemieckich i odcinania ich od zaopatrzenia. 
Nie bez znaczenia było to w obliczu silnych niedoborów paliwa w Wehrmachcie 
i masowego używania kolei do transportu pojazdów, przede wszystkim broni pan-
cernej. Także kierunki uderzenia i  rubieże wskazywane do zdobycia przez czer-
wonoarmistów określane były nazwami miast, nie tylko jako punktów łatwych do 
lokalizowania na mapach, ale też ośrodków, w których można było przejąć zapasy 

20 Журнал боевых действий 5 гв. ТА с приложением, ss. 12–13.
21 Директива Ставки ВГК № 11011 командующему войсками 2-го Белорусского фронта о развитии 

наступления с целью выхода на Вислу, 21 января 1945 г., w: Русский архив: Великая Отечественная. Ставка 
ВГК: Документы и материалы. 1944–1945, t. 16, ред. В. Золотарев, Москва 1996, ss. 198–199.

22 Журнал боевых действий 5 гв. ТА с приложением, s. 14.
23 Доклад о боевых действиях 5 гв. ТА, s. 12.
24 Ibidem.
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niemieckiej żywności i paliw, zdobyć trofea, ulokować lazarety dla rannych. Tak 
było już od pierwszego zadania. Dowodzący 2 FB, rozkazem nr 1055/Sz z  dnia 
17 stycznia, godziny 0.30, wskazał miasta jako punkty kierunkowe i docelowe: „5 
APancGw 17 stycznia 1945 roku o godz. 12.00 na odcinku Maków – Karniewo 
wejdzie w przełamanie na ogólnym kierunku Grudusk, Mława, Lidzbark. Bliższe 
zadanie armii – do rana 18 stycznia wyjść na linię Mławy, a do rana 19 stycznia 
zająć Nidzicę i Działdowo”25.

Mława, Działdowo i Nidzica
Pierwszej doby ataku oddziały pancerne dotarły ponad 20 km w głąb pasa 

obrony. Jeszcze większe odległości miały pokonywać w kolejnych kilku dniach. Za-
dania, jakie postawiono obu korpusom pancernym, były wymagające, bo w dwie 
doby miały znaleźć się 80 km dalej. 10 KPanc powinien zdobyć Nidzicę, a 29 KPanc 
Działdowo26. Mława, centralne miasto rejonu umocnionego, ze względu na spo-
dziewany opór miała zostać ominięta przez jednostki gen. Wolskiego. Do ostatecz-
nego jej zdobycia i wypchnięcia wojsk niemieckich z rejonu potrzebna była pomoc 
oddziałów strzeleckich z dowodzonej przez generała–lejtnanta Nikołaja Gusiewa27 
48 A, idącej na prawej flance zaplecza czołgistów. Po lewej stronie podobną rolę 
pełniły dywizje 2 AUd, będącej pod dowództwem generała–pułkownika Iwana Fie-
diunińskiego28. 

Oczekująca na wsparcie część oddziałów pancernych zrównała się wówczas 
z  armiami ogólnowojskowymi opóźniając tempo ataku, co spowodowało nie-
zadowolenie dowództwa frontu z  marsz. Rokossowskim na czele. Do kompletu 
nieszczęść czołgistów, Niemcom udało się bezpiecznie wycofać swe wojska z Mła-
wy niezablokowaną szosą w kierunku na Nidzicę. Sowieckie oddziały weszły do 
opuszczonego miasta w nocy z 18 na 19 stycznia. Doświadczenie z pozostawieniem 
garnizonu Mławy bez szybkiego zajęcia miasta i  pozwolenie jednostkom Wehr-
machtu na zorganizowany odwrót spowodowało, że przy kolejnych większych 
miejscowościach podejmowano próby zajmowania miast nawet słabymi jednost-
kami piechoty.

25 Журнал боевых действий 5 гв. ТА с приложением, s. 15.
26 А. Радзиевский, op. cit., s. 33.
27 Gusiew Nikołaj Iwanowicz. Urodzony w 1897 r. Rosjanin. Członek partii bolszewickiej od 1919 r. Od 

1918 r. W ACz na licznych stanowiskach, uczestnik wojny domowej, likwidacji grup białogwardzistów Kołczaka 
i  powstań antykomunistycznych. Licznie nagradzany orderami: Suworowa 1 stopnia, dwukrotnie Czerwonego 
Sztandaru, Czerwonej Gwiazdy, Odznaką Znak Honoru i Medalem XX lat ACz. ЦАМО, фонд 33, опись 686046, 
единица хранения 40, ss. 265–266.

28 Fiediuniński Iwan Iwanowicz. Urodzony w 1900 r. W 1944 r. otrzymał stopień generała–pułkownika. 
W ACz od 1919 r. W latach 1938–1939 uczestniczył w walkach z Japończykami. Podczas wojny ojczyźnianej kolej-
no dowódca kilku armii i zastępca dowódcy kilku frontów. Od listopada 1943 do maja 1945 r, a także przez kilka 
powojennych lat dowódca 2 AUd. Por. A. Seaton, op. cit., s. 775.
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Mimo jawnych kłopotów, czołgiści chwalili się tą akcją. Podali, że obeszli 
Mławę i do godz. 22.00 zakończyli manewr jej okrążenia, zajmując pobliski węzeł 
kolejowy i drogowy, jakim było Działdowo. Wycofanie Niemców z Mławy zostało 
zawinione przez 10 KPanc, jednak nie zauważając błędu popełnionego na północ-
nym zachodzie, działania korpusu raportowano jako sukces odcięcia przeciwniko-
wi dróg komunikacji idących na wschód, północny wschód i północ29.

29 KPanc obszedł wówczas mławski węzeł obronny od południa i  połu-
dniowego zachodu. 31 BrPanc odrzucała oddziały zagradzające przeciwnika, do 
południa osiągając wieś Dąbek, a następnie Kosiny Stare. Tam starła się z grupą 
10 czołgów niemieckich. Dlatego 32 BrPanc, działająca do tej pory w drugim rzu-
cie, dostała od dowódcy korpusu zadanie wyjścia na przód zgrupowania i, bez wda-
wania się w walki, dotarcia na zachód od Działdowa. Brygada z marszu sforsowała 
rzekę Działdówkę 2 km na południowy zachód od miasta. Przełamując rubież zaję-
tą przez słabe siły obronne Niemców, do godz. 16.00 oddziałem przednim osiągnę-
ła zachodni skraj Działdowa, gdzie została powstrzymana ogniem wroga. Dowódca 
brygady podjął wówczas decyzję, by odciągnąć uwagę przeciwnika akcją oddziału 
przedniego, a główną częścią sił obejść miasto od zachodu i północnego zachodu. 
Wykonując manewr, po południu 32 BrPanc zajęła rejon Burkat, Skurpie i Pierław-
ki, przecinając tam trasy komunikacyjne30.

Także dowódca 31 BrPanc, po odrzuceniu niemieckiego kontrataku, ruszył 
na Działdowo. Niemcy wycofywali się pośpiesznie i nie zdołali wysadzić mostów 
na rzece. Brygada, przechodząc je w  kontakcie z  przeciwnikiem, wtargnęła na 
południowo-wschodni skraj miasta. Manewrem obejścia od wschodu wyszła na 
przedmieścia i przecięła drogę do Nidzicy. Do godz. 20.00 obie brygady pancerne 
rozbiły oddziały niemieckie z miasta i stacji kolejowej, po czym całkowicie opano-
wały je, wraz z dochodzącą 53 BrSZmot i częścią sił 25 BrPanc. Wcześniej, brygady 
idące prawą marszrutą korpusu, w okolicach Wiśniewa i Podkrajewa dwukrotnie 
były zaatakowane przez Niemców od strony Mławy, siłami 1–2 batalionów pie-
choty, 7–10 czołgów i dział samobieżnych. Oddział przedni 25 BrPanc przerwał 
jednak słabo broniony odcinek na wewnętrznym obwodzie rejonu umocnionego 
i  do godz. 10.00 wyszedł w  rejon Iłowa, przecinając linię kolejową z  Działdowa 
do Mławy. Dzięki temu, wieczorem oddziały dotarły do południowo-wschodniego 
przedmieścia i po wspólnym z brygadami lewej flanki wtargnięciu do miasta, do 
rana wyszły 1,5 km na północ od Działdowa31. 

29 Журнал боевых действий 5 гв. ТА. Период с 11.07.1943 по 01.04.1945 г., ЦАМО, фонд 332, oпись 
4948, дело 398, ss. 25–26.

30 Журнал боевых действий 5 гв. ТА с приложением, s. 26.
31 Журнал боевых действий 29 тк за период 30.09.1944–09.05.1945, ЦАМО, фонд 3420, опись 1, 

дело 25, ss. 55–57.
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29 KPanc zdobył w Działdowie znaczne trofea. Wyliczono je skrupulatnie: 
4 składy kolejowe, 14 parowozów, 8 czołgów na platformach kolejowych, a w mie-
ście około 150 samochodów, 20 dział różnych kalibrów, dwa magazyny z paliwem 
i  sprzętem wojskowym. Ostatecznie, na odcinku linii kolejowej między Mławą 
a Działdowem zostało odciętych i przechwyconych 20 pociągów, wśród nich dwa 
z pojazdami, 34 parowozy, 8 drezyn i 13 magazynów z oporządzeniem wojennym32.

Według danych uzyskanych przez sowieckie rozpoznanie w skład mławskiego 
węzła obronnego i garnizonu Działdowa wchodziły: resztki 299 i 7 Dywizji Piecho-
ty (DP), 30 pułku 18 Dywizji Grenadierów Pancernych (DGrPanc), mławskie cen-
trum szkoleniowe artylerii samobieżnej i przeciwpancernej, pułk szturmowy 2A, 
jednostki 12 Dywizji Przeciwlotniczej, 507 batalion czołgów ciężkich, 511 batalion 
saperski, 13 batalion karny, 353 i 583 bataliony transportowe, 713 i 201 bataliony 
Landwehry. Wskutek działań 5 APancGw rejon został zablokowany, a wewnętrzny 
obwód jego umocnień przerwany w wielu punktach. Wszystkie ważne drogi z Mła-
wy zostały przecięte, zaś Działdowo – leżące 18 km na północny zachód – zostało 
zajęte po uderzeniu czołgów. Do wieczora podeszły do Mławy oddziały piechoty 
z 48 A, współdziałające z jednostkami pancernymi, które okrążyły miasto. W nocy 
i rankiem 19 stycznia Mława i rejon umocniony zostały oczyszczone z grup prze-
ciwnika33.

Według sztabowców 5 APancGw zajęcie rejonu w wyznaczonym czasie nale-
żało uznać za jedno z bardziej znaczących i pouczających przykładów właściwego 
użycia sił pancernych oraz współdziałania czołgów i jednostek strzeleckich w zdo-
bywaniu silnie umocnionych węzłów obrony. Podstawową rolą czołgów było tu 
okrążenie węzła obronnego lub punktu oporu, rozczłonkowanie jego sił i uwagi 
na wiele kierunków, a przez to czasowe osłabienie oraz zdemoralizowanie załogi. 
Zadaniem piechoty – przy wsparciu artylerią, a jeśli trzeba, to i czołgami – było 
uderzenie w  najsłabszy punkt, przełamanie go i  zajęcie węzła oporu, połączone 
z  likwidacją garnizonu przeciwnika. Zdaniem raportujących, tak właśnie postą-
piono34. Próżno jednak szukać tej chwały w podsumowaniach walk sowieckich jed-
nostek pancernych w II wojnie światowej, gdzie walki o węzeł mławski nie zajmują 
więcej, niż kilka zdań35. 

Kontynuując atak nocą na 20 stycznia, współdziałające z sobą 10 KPanc i 47 
BrZmech wyszły na przedpola Nidzicy. Miasto, znajdujące się w strefie piątej linii 
umocnień, było silnym węzłem oporu. Bezpośrednio przed nim przechodziły trzy 
linie transzei, uzupełnione o schrony ziemne i betonowe, zasieki z drutu kolczaste-

32 Ibidem, s. 57.
33 Журнал боевых действий 5 гв. ТА с приложением, s. 27.
34 Ibidem, s. 28.
35 В. Дайнес, Танковые войска СССР. „Кавалерия” Второй Мировой, Москва 2015, s. 185.
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go i rów przeciwczołgowy. Dowódca 10 KPanc nakazał 183 BrPanc obejść miasto 
od wschodu i przeciąć drogi na północy. 186 BrPanc miała blokować od zachodu, 
a 178 BrPanc od północnego zachodu. 11 BrSZmot frontalnym atakiem od wscho-
du, we współdziałaniu z 47 BrZmech, wykurzyć miała Niemców z miasta i dotrzeć 
2 km na północ i północny zachód od Nidzicy. Po kwadransie ostrzału ze wszyst-
kich posiadanych dział oddziały korpusu o godz. 9.00 przystąpiły do ataku. W go-
dzinę zamknięty został pierścień okrążenia i  przejęto wszystkie drogi wylotowe 
z miasta. 47 BrZmech wtargnęła na wschodni skraj, 11 BrSZmot szturmowała Ni-
dzicę od południa. Do godz. 11.00 w mieście nie było wojsk niemieckich. Według 
dokumentacji zwycięzców w walkach o miasto zlikwidowano ponad 500  żołnierzy 
wroga, a 300 dalszych wzięto do niewoli, ale dane te są jednak trudne do weryfi-
kacji. Podano też informacje o zniszczeniu 12 dział, przejęciu około 300 aut oraz 
magazynów z wyposażeniem wojskowym36. 

Zdobycie Działdowa i Nidzicy oznaczało, że postawione 5 APancGw przez 
dowództwo frontu zadanie bliższe zostało wypełnione. Rejon Działdowa został 
zajęty przed czasem, czyli do godz. 20.00 dnia poprzedniego, zamiast rankiem 
20  stycznia 1945 roku. Natomiast zajęcie Nidzicy, gdzie przeciwnik wykorzysty-
wał silnie umocniony rejon pograniczny i wykazał opór znaczącymi siłami, w tym 
oddziałami 18 DGrPanc i DGrPanc „Grossdeutschland”, potrwało do godz. 11.00. 
Raportujący pozwalał sobie stwierdzić, że zadanie zostało wypełnione na czas 
i z dobrymi rezultatami37. 

Stębark, Ostróda i Iława
Dowodzący 2 FB wydał wieczorem 19 stycznia dyrektywę nr 1307/sz, w któ-

rej postawił 5 APancGw nowe zadania: „Od rana 20 stycznia 1945 roku, z rubieży 
Nidzica – Działdowo kontynuować uderzenie w kierunku na Dąbrówno, Ostródę. 
Bliższe zadanie – 21 stycznia 1945 roku zająć miasta: Ostróda, Iława, Lipowo, z dal-
szymi działaniami armii na kierunkach Miłomłyn, Elbląg”. Po otrzymaniu zadań ze 
sztabu frontu dowódca armii niezwłocznie przygotował rozkazy dla podkomend-
nych i nad ranem wydał dyrektywę 004/ON. 10 KPanc miał 20 stycznia współdzia-
łać z częścią sił 47 BrZmech w zdobyciu Nidzicy i dalej kierować się na Ostródę, by 
zając ją 21 stycznia. 29 KPanc pierwszego dnia opanować miał Dąbrówno i Lipowo, 
a drugiego Iławę. 47 BrZmech z 376 pas(c) miały stanowić rezerwę armijną38.

Po zajęciu Nidzicy 10 KPanc od godz. 15.00 kontynuował ofensywę. Zmie-
niono kolejność poruszania się wojsk, luzując wyczerpane oddziały przednie, które 

36 Журнал боевых действий 10 тк. Период с 07.07.1943 по 09.05.1945 г., ЦАМО, фонд 3410, опись 1, 
дело 27, s. 138.

37 Доклад о боевых действиях 5 гв. ТА, s. 29.
38 Журнал боевых действий 5 гв. ТА с приложением, s. 32. 
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zostały zmienione przez brygady mniej dotąd zaangażowane w walkę. 183 i 178 
BrPanc do godz. 6.00 dotarły do podejść ku Stębarkowi (Tannenbergowi), znane-
mu ze zwycięskiej bitwy Słowian z Krzyżakami pod Grunwaldem w 1410 roku oraz 
porażki armii carskiej z I wojny światowej39. Stębark był niewielką wsią, którą dla 
celów propagandowych nazywano miastem i przypisano mu poważne siły obron-
ne. Gen. Sachno nakazał podciągnąć artylerię korpuśną, a w jej składzie dywizjon 
rakietowy. Wykorzystując poranną mgłę i nagły ostrzał ze wszystkich luf, uderzono 
na miejscowość tuż przed świtem. Frontowi korespondenci ACz zrobili wówczas 
zdjęcia strzelających czołgów oraz „katiusz” i przygotowali sugestywny opis zwycię-
stwa40. Także w dzienniku działań bojowych armii pancernej patetycznie zapisano, 
że: „Umiejętnie zorganizowany i dowodzony bój o zdobycie rejonu Tannenberga, 
ze zniszczeniem jego silnego garnizonu w czasie krótszym niż trzy godziny, to nie 
tylko jedna z szybszych walk Armii Czerwonej, lecz i silny moralno-polityczny atak 
na prestiż całej niemieckiej armii, której niezwyciężoność i siła były wywyższane 
w celach propagandowych i nadal stawiane przez Niemców na piedestale, nawet 
w 30 lat po ich tannenberskim zwycięstwie nad 2 armią Samsonowa we wrześniu 
1914 roku”41. Problem w tym, że zdobywanego Stębarka nie broniły żadne siły nie-
mieckie.

Ostróda była natomiast ważnym węzłem szos i linii kolejowych. Rejon pod-
miejski charakteryzował się wąskimi jeziorami, tworzącymi niewielkie przesmyki, 
nieprzyjazne do działania siłami pancernymi. Umocnienia na przedpolu składały 
się z  trzech linii transzei oraz rowu przeciwczołgowego szerokości 3,5 oraz głę-
bokości 2,5 m, który przecinał przesmyki między jeziorami i na flankach opierał 
o ich wody. Część murowanych obiektów w  mieście przystosowano do obrony. 
Według sowieckiego rozpoznania, w okolicy broniły się resztki mławskiego ośrod-
ka szkoleniowego artylerii samobieżnej i przeciwpancernej w  liczbie 15 czołgów 
i dział pancernych, oddział 6 pułku fortecznego, garnizon miejski w liczbie ok. 600 
żołnierzy oraz bataliony karabinów maszynowych „Wisła” i „Pregoła”, 68 batalion 
karabinów maszynowych, 75 batalion forteczny, batalion piechoty morskiej „Gne-
isenau”, 1 i 53 bataliony zapasowe oraz 37 zapasowy pułk artylerii z wyposażeniem. 
Tu też postanowiono wykorzystać doświadczenia i zdobyć Ostródę nocnym sztur-
mem wykorzystując podciągnięcie całej artylerii oraz blokadę podmiejskich dróg. 
183 BrPanc  miała iść od wschodu po północny skraj i nie dopuścić do wycofania 
się przeciwnika w  kierunkach północno-wschodnim i  północnym. 178 BrPanc 
po obejściu od zachodu miała zająć przesmyk między jeziorami na północ od 

39 Журнал боевых действий 10 тк, ss. 140–141.
40 W Polsce opublikowane po wojnie jako: M. Bragin, Zwycięskie czołgi, tłum. J. Koral, Warszawa 1950, ss. 

45–48.
41 Журнал боевых действий 5 гв. ТА с приложением, s. 32.
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Morlin i uszczelnić drogi idące ku zachodowi. 11 BrSZmot i 186 BrPanc oraz 376 
pas(c) nocnym atakiem z południa i południowego wschodu miały zdobyć mia-
sto. 21 stycznia o godz. 21.00 oddziały przystąpiły do szturmu po wcześniejszym 
ostrzale artyleryjskim. 183 BrPanc w dwie godziny przełamała umocnienia na swo-
im odcinku i wychodząc na północny skraj miasta wdarła się w strefę zabudowań. 
W walkach ulicznych szczególnie zasłużyła się jedna z czołgowych załóg – dwóch 
ocalałych podoficerów odznaczono orderami i zaszczytnymi tytułami bohaterów. 
11 BrSZmot z dodanymi jej oddziałami wtargnęła na ulice od południa. 22 stycz-
nia do godz. 2.00 opór wroga został złamany i oddziały korpusu całkowicie zajęły 
Ostródę. Sowieci raportowali, że w nocnym boju zlikwidowali 600 żołnierzy wro-
ga, zniszczyli 19 dział holowanych, siedem samobieżnych i ok. 150 samochodów. 
Wzięli do niewoli 400 jeńców, przejęli około 1000 samochodów oraz magazyny 
z różnego rodzaju produktami, sprzętem i oporządzeniem wojennym. Wyzwolono 
też licznych rosyjskich jeńców wojennych oraz ludność cywilną będącą w Niem-
czech na robotach przymusowych42.

W tym czasie gen. Małachow postanowił, że głównymi siłami obejdzie od 
zachodu Dąbrówno, położone w  wąskim przesmyku między jeziorami. Oddzia-
ły nadal szły dwiema kolumnami ze zmianami wynikającymi z luzowania brygad 
czołowych. Prawą trasą na przodzie szła 31 BrPanc, która do końca dnia miała 
zdobyć Lipowo i w dalszej kolejności kierować ku Iławie. 25 BrPanc miała podążać 
za nią w drugim eszelonie, jeszcze 20 stycznia zdobyć rejon 5 km na wschód od 
Iławy i być gotową do uderzenia na miasto. W lewej marszrucie na czele poruszała 
się 32 BrPanc z zadaniem zajęcia do wieczora Lubawy, a kolejnego dnia Iławy. Idąca 
za nią 53 BrSZmot miała wspierać działania poprzedniczki43. 

Oddziały 29 KPanc wyszły 20 stycznia na umocnienia linii obronnej przeciw-
nika między jeziorami Dąbrowa Wielka, Rumian i Wer. Były one bronione słabymi 
siłami niemieckimi, więc czołgi przerwały je uderzeniem z marszu i do godz. 14.00 
podeszły do rowu przeciwpancernego o szerokości 5–6 m i głębokości 3 m, który 
ciągnął się od Dąbrówna w kierunku na Nowe Miasto Lubawskie. Rubież broniona 
była znacznymi siłami piechoty, wspartymi czołgami i artylerią. W ciężkich wal-
kach, o godz. 20.00 oddziały korpusu złamały opór i wykonały przejścia przez rów. 
Rankiem korpus podtrzymywał natarcie i do 8.00 wyszedł 31 BrPanc na Glaznoty, 
a 32 BrPanc dotarła do pierwszej transzei umocnień pod Lubawą. W tym czasie do 
miasta od południa podeszły nieoczekiwanie oddziały 8 KPancGw, działającego 
dotąd w rejonie Lidzbarka Welskiego. Ich zadania nie były znane czołgistom, lecz 
po porozumieniu oddziały obu korpusów zajęły Lubawę przed południem. Do-

42 Журнал боевых действий 10 тк, ss. 141–142.
43 Журнал боевых действий 5 гв. ТА с приложением, s. 38.
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wódca 29 KPanc, mając doniesienia zwiadu, że podejścia do Iławy od południo-
wego wschodu są zajęte trudnym do przejścia masywem leśnym i umocnieniami 
wroga, postanowił poprowadzić brygady lewej kolumny przez Szymbark, odcina-
jąc wrogowi drogi odwrotu. Jednostki miały zdobyć miasto skoordynowanym ata-
kiem od zachodu i północnego zachodu. Zwyczajowe już przerwanie podmiejskich 
tras komunikacyjnych nastąpiło do godz. 17.3044. 

Rejon Iławy też charakteryzował się dużą liczbą jezior, a miasto położone 
było przy brzegu jednego z  większych akwenów. Na południe, zachód i  północ 
od miejscowości rozciągały się też masywy leśne. Umocnienia miasta składały się 
z dwóch transzei i położonego między nimi rowu przeciwpancernego szerokości 
3,5 m oraz głębokości 2,5 m. Na wszystkich drogach idących do miasta przygo-
towano umocnienia przeciwpancerne o wysokości 2–2,5 m, zasypane wewnątrz 
kamieniami i ziemią. Część murowanych budynków została przygotowana do pro-
wadzenia obrony. Otoczony przez oddziały 29 KPanc garnizon Iławy składał się 
z resztek oddziałów 18 DGrPanc, 299 i 7 DP, 507 batalionu czołgów ciężkich, 1224 
batalionu fortecznego oraz garnizonu miejskiego w liczbie 800 osób. Do tego do-
chodziły bataliony Volkssturmu – niemieckiego pospolitego ruszenia45. Obrońcy 
stawili silny opór na podejściach do miasta i przez noc podjęli cztery kontrataki, 
próbując przebić się w kierunku zachodnim. Rano oddziały 29 KPanc rozpoczęły 
kolejne uderzenie na miasto: 32 BrPanc i 53 BrSZmot poprowadziły główny atak 
z zachodu i północnego zachodu, 25 BrPanc od wschodu i południowego wschodu, 
31 BrPanc częścią sił wspomagała uderzenie od północnego wschodu. Obrońcom 
przyszło prowadzić walkę w niesprzyjających warunkach, będąc odciętymi od za-
plecza i pod silnym, krzyżowym ogniem, zastosowanym przez schodzące się cen-
trycznie oddziały 29 KPanc. O godz. 13.00 atak 32 BrPanc i 53 BrSZmot złamał 
opór na podejściach do miasta i brygady te wdarły się głównymi siłami na północ-
ne i zachodnie przedmieścia. Po dwugodzinnej walce Niemcy zostali rozbici i o go-
dzinie 15.00 oddziały sowieckie całkowicie zawładnęły Iławą. Zwycięzcy obliczali 
straty wroga na 1500 zabitych żołnierzy. Do niewoli wzięto ponoć 300 ludzi. Jak 
zwykle, przechwycono spore trofea w sprzęcie i wojennym wyposażeniu46. Wypada 
dodać, że znów pomogła czołgistom piechota w postaci 46 i 272 DS z 2 AUd, które 
już rankiem 22 stycznia dotarły pod miasto47.

W armijnym dzienniku działań bojowych próbowano po raz kolejny nie 
wskazywać wprost trudności, na jakie natrafiono. W pierwszym zdaniu dowództwo 

44 Журнал боевых действий 29 тк, s. 65, 68. 
45 И. Кулан, История и боевой путь 29–го Знаменского ордена Ленина Краснознамённого ордена 

Суворова II степени танкового корпуса, Минск 2010, s. 84.
46 Журнал боевых действий 5 гв. ТА с приложением, ss. 38–39.
47 B. Dolata., T. Jurga, Walki zbrojne na ziemiach polskich 1939–1945, Warszawa 1977, ss. 167–168.
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raportowało, że zadanie zajęcia Iławy, Ostródy i Lipowa armia pancerna wypełniła 
21 stycznia w nakazanym czasie. Dalej jednak dodawano, że miasta przekształcone 
były w silne punkty oporu i do godz. 21.00 dokonano jedynie ich okrążenia, a oba 
ośrodki zostały zdobyte później, niż nakazywały rozkazy. Ostróda 22 stycznia do 
godz. 2.00 w nocy, a Iława tego samego dnia do godz. 15.0048.

Morąg, Zalewo i Małdyty
Dowodzący 2 FB dyrektywą nr 1472/sz z 22 stycznia 1945 roku o godz. 3.35 

wydał 5 APancGw kolejny rozkaz: „Po zajęciu rejonu Ostródy i Iławy kontynuować 
ofensywę w kierunku północnym. Zadania: w ciągu 22 stycznia 1945 roku zająć 
rubież Morąg – Zalewo, a do rana 24 stycznia 1945 roku opanować rejon Elbląg – 
Pasłęk – Młynary i przejąć drogi odejścia Niemców na zachód”. Rozkaz dowódcy 
armii z godz. 7.00 nakazał 10 KPanc do końca dnia zdobyć Morąg, 29 KPanc – Za-
lewo, 47 BrZmech – Leśnicę pod Małdytami49.

10 KPanc dokonał zmian w ruchu wojsk. 11 BrSZmot z 727 pas i 287 pmoźdz 
przeszły do przodu z zadaniem zajęcia Morąga do godz. 18. 178 BrPanc miała w tym 
czasie zająć Szymanowo, 183 BrPanc – Plebanią Wólkę, a 186 BrPanc – wioskę Raj, 
przecinając drogi wylotowe z Morąga. Oddziały korpusu podeszły do pasa obron-
nego miasta, składającego się z kilku dookolnych transzei o pełnym profilu. Główne 
drogi były zaminowane. Także tu strychy domów przystosowano do prowadzenia 
ognia. Na przedmieściach Niemcy stawili silny opór i wiele razy przechodzili do 
kontrataków. Ciężkie walki toczyły się przez cały wieczór i noc na 23 stycznia. Do 
godz. 6.00 rano 183 BrPanc obeszła miasto od wschodu, 178 BrPanc w tym czasie 
stanęła po stronie zachodniej. 11 BrSZmot i 186 BrPanc wdarły się na południowy 
skraj Morąga, po czym do godz. 11.00 oczyściły go z wojsk niemieckich50.

Kiedy zdobycie Iławy było już bliskie, dowódca 29 KPanc, nakazał 31 BrPanc 
marsz na północ i zajęcie do końca dnia Zalewa. O godz. 13.30, zostawiając pod 
miastem niewielką grupę osłonową, brygada ruszyła w drogę, lecz w połowie trasy 
napotkała grupę ok. 50 samochodów niemieckich spieszących na pomoc garni-
zonowi Iławy. Czołgi z marszu zaatakowały i zniszczyły tę kolumnę ogniem dział, 
broni maszynowej i gąsienicami. Pod Majdanami Wielkimi brygada przekroczyła 
linie umocnień zajmowane na tym odcinku przez słabe siły Volkssturmu i o godz. 
19.00 podeszła od północnego wschodu do skraju Zalewa. Wdarła się do miasta 
i zajęła węzeł drogowy, przechwytując przy tym ponad 40 samochodów. O godz. 
16.00, po zdobyciu Iławy ruszyła w kierunku Zalewa także 25 BrPanc, półtorej go-
dziny później skierowały się tam 32 BrPanc i 53 BrSZmot. Niewielkie opóźnienie 

48 Журнал боевых действий 5 гв. ТА с приложением, s. 41.
49 Ibidem, s. 42.
50 Журнал боевых действий 10 тк, s. 142.



557Zdobywanie miast siłami zgrupowania pancernego

tłumaczono tym, że bezpośrednio po walkach brygady uzupełniały amunicję i pa-
liwo51. 

47 BrZmech wyruszyła z zajmowanego rejonu po południu. O godz. 19.00, 
po krótkim boju ze słabymi oddziałami niemieckiej piechoty, zdobyła Miłomłyn. 
Brygada zostawiła tam jeden z  batalionów, a  pozostałe oddziały załadowano na 
ciężarówki i rozpoczęto pościg za nieprzyjacielem cofającym się w kierunku Mał-
dyt52. Jeszcze przed północą grupa zwiadowcza armii oraz pododdziały 1 pmoto 
wjechały na południowy skraj Leśnicy i rozpoczęły walki. 18 pcz i 3 batalion strzel-
ców zmotoryzowanych zaatakowały od zachodu i z marszu zdobyły obiekty stacji 
kolejowej Małdyty. Przeciwnik – batalion z pułku szturmowego 2 A oraz bataliony 
zapasowy i  budowlany – poszedł w  rozsypkę. Po pojawieniu się w  środku nocy 
sowieckich czołgów i piechoty zmotoryzowanej, Niemcy częścią sił wycofali się do 
lasu na wschód od Leśnicy, a kolejną odeszli drogą na Sambród. Do północy Mał-
dyty były opanowane. Do niewoli trafiło 125 żołnierzy wroga, a zwycięzcy zajęli 
pozycje do obrony okrężnej. Podsumowując, postawione armii na 22 stycznia za-
dania zostały wypełnione w nakazanym czasie53.

Pasłęk, Młynary, Elbląg i Tolkmicko
23 stycznia o godz. 01.55 dowodzący armią postawił zadania na kolejną 

dobę. 10 KPanc otrzymał rozkaz nr 375/sz – po zajęciu Morąga błyskawicznym 
atakiem do wieczora zdobyć miał Młynary. 29 KPanc, rozkazem nr 374/sz, naka-
zano silnym uderzeniem z rejonu Zalewa w kierunku na Elbląg, do północy prze-
ciąć wszystkie drogi komunikacji w rejonie miasta i wyjść oddziałem przednim na 
wybrzeże Zalewu Wiślanego. 47 BrZmech otrzymała rozkaz nr 373/sz – po zajęciu 
Leśnicy (Małdyt), bez zatrzymywania się, błyskawicznym atakiem zająć do godz. 
19.00 Pasłęk i skierować oddział przedni na linię kolejową biegnącą na północ od 
miasta. Rozkazy zobowiązywały dowódców do zorganizowania obrony na wskaza-
nych pozycjach i powstrzymania wojsk niemieckich usiłujących wycofać się z Prus 
Wschodnich na zachód54.

10 KPanc ruszył o godz. 12.00, w dotychczasowej kolejności jednostek. Oddział 
przedni korpusu jeszcze tego dnia wieczorem, a główne siły rankiem 24 stycznia do-
tarły do Młynar i do godz. 13.00 opanowały węzeł sześciu szos. Przed wieczorem 
zorganizowano w okolicach Młynar obronę wobec przewidywanego ataku, a grupa 
zwiadowcza kontynuowała rozpoznanie w kierunku portowego Tolkmicka55.

51 Журнал боевых действий 29 тк, s. 72.
52 Журнал боевых действий штаба 47 мехбр…, s. 45.
53 Журнал боевых действий 5 гв. ТА с приложением…, s. 44.
54 Ibidem.
55 Журнал боевых действий 10 тк…, s. 143.
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47 BrZmech do wypełnienia zadań przystąpiła o godz. 10.00 i w południe do-
tarła do leżących 2 km na południe od Pasłęka umocnień składających się z dwóch 
linii transzei. Przedsięwzięta przez grupę zwiadowczą brygady próba wdarcia się 
z marszu na ulice nie zakończyła się powodzeniem. Według sowieckich danych, 
w Pasłęku broniło się ok. trzech batalionów piechoty, wspartych dywizjonem arty-
lerii oraz dziesięcioma czołgami i działami samobieżnymi, ale dane te są znacznie 
zawyżone, bo według wspomnień mieszkańców, z  miasta zabrano nawet miej-
scowy batalion volkssturmistów56. Raport sowiecki donosi jednak, że dowódca 
47 BrZmech postanowił podciągnąć dostępne mu siły i po piętnastominutowym 
ostrzale z 90 dział wszystkich kalibrów – włączając czołgi i działa samobieżne – 
szturmem zdobyć miasto. O godz. 13.00 ruszono do ataku. Zdecydowanym sko-
kiem, tuż za czołgami, piechota zmotoryzowana wdarła się od południa do miasta, 
częścią sił okrążając je też od wschodu i zachodu. Czołgi wjechały na plac w cen-
trum miasta i strzelały w dół odchodzących od niego ulic, w kierunkach północ-
nym i  północno-zachodnim, z  zamiarem niedania przeciwnikowi możliwości 
przejścia do kontrataku. Wyjątkowo silny opór wykazać mieli Niemcy w północnej 
części miasta, gdzie zalegli w murowanych budynkach i dopiero z pomocą ognia 
dział czołgowych wróg został stamtąd wyrzucony. Grupa niemieckich czołgów 
i dział samobieżnych, które do czasu szturmu znajdowały się w pobliskim lasku, na 
północ od zabudowań, nie wzięła udziału w walkach ulicznych, a ich próba wspar-
cia garnizonu spoza miejskich osiedli okazała się bezużyteczną. Do godz. 18.00 
resztki obrońców zaczęły odwrót w  kierunku Młynar. Do godz. 20.00 żołnierze 
47 BrZmech zajęli pozycje obronne pod miastem, skierowane w niemal wszystkich 
kierunkach. Wystawiono też ochronę na linii kolejowej położonej 5 km na północ. 
W walkach o Pasłęk Niemcy stracić mieli 300 zabitych i 200 wziętych do niewoli, 
ale tu znów trudno dać wiarę raportom, niemającym potwierdzenia w danych dru-
giej strony walk57.

Oddziały 29 KPanc ruszyły o godz. 11.30, w dotychczasowym porządku bo-
jowym. Prawą trasą na przodzie szła 31 BrPanc z zadaniem zajęcia do końca dnia 
dworów, leżących 4 km na północny wschód od miasta. W drugim eszelonie była 
25 BrPanc jako rezerwa dowódcy korpusu, z zadaniem wyjścia w rejon Stagniewa. 
W lewej marszrucie w pierwszym rzucie była 32 BrPanc, której rozkazano do końca 
dnia, we współdziałaniu z idącą za nią 53 BrSZmot, zdobyć Elbląg i wyjść do za-
chodnich brzegów rzeki Fiszewki. 

31 BrPanc nie napotykała na wskazanej trasie oporu przeciwnika, poza nie-
wielkimi grupami rozbijanymi przez oddział przedni. O godz. 14.00 wyszła na za-
chodni skraj Pasłęka i razem z 47 BrZmech wzięła udział w udział w zajęciu miasta. 

56 R. Helwig, Pr. Hollands schwerste Tage, Elbinger Nachrichten, Februar 1980, s. 18.
57 Журнал боевых действий 5 гв. ТА с приложением, ss. 45–46.
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Dwie godziny później kontynuowała działania, a o godz. 21.00 jej przedni oddział 
dotarł do skraju wschodnich umocnień Elbląga. Według części sowieckich rapor-
tów, zawiadujący oddziałem przednim brygady dowódca 3 batalionu czołgów ka-
pitan gwardii Giennadij Diaczenko58 postanowił bez otwierania ognia wtargnąć na 
skraj miasta. Udało mu się to, a garnizon i mieszkańcy nie oczekujący pojawienia 
się sowieckich wojsk w tym rejonie, wpadli w panikę. Oddział, który wdarł się na 
ulice potwierdzić miał, że Elbląg żył wówczas zwyczajnymi sprawami tyłowego 
miasta. Żołnierze spacerowali, mieszkańcy wychodzili z kina. W mieście paliło się 
światło elektryczne i jeździły tramwaje. W najbardziej sprzyjającym momencie kpt. 
Diaczenko podać miał sygnał do uderzenia, a wówczas czołgi ogniem i gąsienicami 
zlikwidowały kolumnę żołnierzy, rozbiły kilkadziesiąt samochodów i wiele wozów 
konnych uchodźców. Oddział zdławił też bezładny ogień nielicznych dział prze-
ciwpancernych, po czym wyjechał z Elbląga przez jego północny skraj. Do godz. 
23.00 kilka czołgów dotarło do skraju Zalewu Wiślanego w rejonie Rubna Wielkie-
go przecinając nadbrzeżną szosę i linię kolejową. Pozostające z tyłu za oddziałem 
przednim siły główne 31 BrPanc w rejonie Dębicy napotkać miały zorganizowany 
opór. Oznaczało to, że Niemcy zdołali opanować zamieszanie i zdołali przygotować 
się do obrony. Po dwugodzinnych walkach, ponosząc straty, część 31 BrPanc zale-
gła w obronie59. Powyższy opis akcji znaleźć można we wszystkich dokumentach 
jednostek 5 APancGw, wytworzonych od marca 1945 roku, kiedy oficerowie poli-
tyczni skierowali do rozpowszechnienia przykład bohaterskich załóg z batalionu 
Diaczenki, a korespondenci frontowi napisali artykuły o bohaterskim rajdzie do 
największych sowieckich gazet60. Wcześniejsza dokumentacja czołgistów niechęt-
nie wspomina o zdarzeniu, które wywołując chaos na ulicach zaalarmowało nie-
miecki garnizon i uniemożliwiło zajęcie miasta uderzeniem z marszu61. 

Do północy 25 BrPanc wyszła w rejon Wilkowa, a jej oddział przedni dotarł 
w okolice Stagniewa. Niemcy uderzyli nań, podobno siłami dwóch batalionów pie-
choty ze wsparciem dział, także samobieżnych. Po dwugodzinnym boju brygada 
przełamała opór i wyszła w rejon Kamiennika Małego, zajmując pozycje obronne. 

58 Diaczenko Giennadij Lwowicz. Urodzony w 1918 r., kapitan gwardii, dowódca 3 bcz 31 BrPanc. Naro-
dowość – Rosjanin. Był członkiem Wszechrosyjskiej Partii Komunistycznej. Dwa razy lekko ranny i kontuzjowa-
ny. W ACz od 1940 r., wezwany przez Chasański Rejon Wojennego Dowodzenia z Primorskiego Kraju, najpierw 
jako oficer polityczny. Wcześniej służył w wojskach NKWD. Nagrodzony orderami: Wojny Ojczyźnianej 2 stopnia, 
Aleksandra Newskiego i medalem Za obronę Moskwy, a za rajd przez Elbląg zgłoszony do tytułu Bohatera Związ-
ku Sowieckiego, lecz nagrodę dlań osobiście zmniejszył marszałek Rokossowski, przyznając jedynie Order Czer-
wonego Sztandaru. ЦАМО, фонд 33, опись 690155, единица хранения 2553, ss. 3–4; tamże, единица хранения 
2219, ss. 9–13.

59 Журнал боевых действий 29 тк, s. 73.
60 Н. Шванков, Pейд танков к морю, „Красная Звезда”, 28 февралья 1945, s. 3; Е. Кригер, Так 

началось, „Известия”, 30 марта 1945, s. 3.
61 Краткий обзор боевых действий 5 гв. ТА за период с 14.1. по 14.2.45, ЦАМО, фонд 332, oпись 

4948, дело 300.
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376 pas(c) osiągnął w tym czasie okolice dworu Krasny Las, przecinając szosę Łę-
cze – Elbląg. 32 BrPanc do godz. 23.30 dotarła do rozjazdu dróg na południowy 
wschód od Gronowa Górnego, gdzie napotkała silny ogień artyleryjsko-moździe-
rzowy z południowo-wschodniego skraju miasta. Idąca za nią 53 BrSZmot do rana 
24 stycznia wyszła na zachodni skraj Gronowa Górnego, gdzie przywitał ją silny 
ogień niemiecki i  też zajęła pozycje obronne. O wypełnieniu rozkazu dziennego 
nie było mowy – żadna z brygad 29 KPanc nie osiągnęła założonego celu. Nazajutrz 
nakazano przegrupowanie sił do walk o Elbląg, a oddziały przednie na krótki czas 
zdobyły Tolkmicko nad Zalewem Wiślanym62. W późniejszych opracowaniach to 
właśnie zdobycie portowego miasteczka wskazywane było jako najważniejszy cel 
ofensywy mławsko-elbląskiej i odcięcia Prus Wschodnich, choć w rzeczywistości 
jego znaczenie strategiczne było znikome63.

Zakończenie ofensywy
Następnej doby większość sił armii pancernej pilnie skierowano do po-

wstrzymania niemieckiego uderzenia 4 Armii (A), nadchodzącego od strony Prus 
Wschodnich. Sytuacja skomplikowała się o tyle, że stutysięczny wówczas Elbląg 
został zdobyty dopiero po trzech tygodniach od pojawienia się na jego ulicach 
sowieckich czołgów64. Utrzymanie pozycji w  utworzonym klinie wymagało ko-
lejnych wzmocnień – skierowano tu dodatkowe korpusy pancerny i kawaleryjski. 
Po kilku dniach zażartych walk, w  końcu stycznia niemieckie próby przerwania 
frontu okazały się bezskuteczne i przygasły. Jeszcze w trakcie operacji Adolf Hitler 
zdymisjonował dowodzącego Grupą Armii „Środek” (GA) generała–pułkownika 
Georga–Hansa Reinhardta65, jego szefa sztabu generała–porucznika Otto Heid-
kämpera66 i dowódcę 4 A, generała piechoty Friedricha Hossbacha67. Na ich miejsce 
postawił lojalnych oficerów, każąc im wstrzymać atak i osłaniać południowe podej-
ścia do Królewca. Hitler zreorganizował wówczas całą strukturę wojsk niemieckich 

62 Журнал боевых действий 29 тк, s. 78.
63 Historia II wojny światowej 1939–1945 w 12 tomach, t. 10: Całkowite rozbicie faszystowskich Niemiec, 

red. polska: T. Szaciło et al., tłum. E. Kozłowski, P. Marciniszyn, Warszawa 1983, s. 131.
64 T. Gliniecki, Zdobycie Elbląga przez Armię Czerwoną w rozkazach dowódcy 2 Armii Uderzeniowej ze 

stycznia i lutego 1945 r., Studia Elbląskie, 2018, t. XIX, ss. 135–154.
65 Reinhardt Georg-Hans. Urodzony w 1887 r. Uczestnik I wojny światowej. W drugiej kolejno dowódca 

dywizji pancernej, korpusu, a następnie grupy pancernej. Od sierpnia 1944 do stycznia 1945 dowódca GA „Śro-
dek”. Odwołany przez Hitlera, więziony przez Amerykanów do 1952 r. Por. A. Seaton, op. cit., s. 802. 

66 Heidkämper Otto. Urodzony w 1901 r. Po i wojnie światowej był w Reichswehrze. Od 1939 r. obejmo-
wał funkcje oficera sztabowego w jednostkach oraz zgrupowaniach pancernych i ogólnowojskowych. Od 1 wrze-
śnia 1944 r. był szefem sztabu GA „Środek”. Po odwołaniu do dyspozycji Hitlera w styczniu 1945 r., do końca wojny 
powierzano mu jedynie mało eksponowane stanowiska. http://www.lexikon–der–wehrmacht.de /Personenregis-
ter/H/Heidkaemper Otto.htm, dostęp 3.11.2019.

67 Hossbach Friedrich. Urodzony w 1894 r. W latach 1934–1938 adiutant wojskowy Hitlera i jego łącznik 
z armią jako szef centralnego oddziału Sztabu Generalnego. Od lipca 1944 do stycznia 1945 dowódca 4 A. Po 
nieudanym odwrocie z Prus Wschodnich odwołany do dyspozycji głównodowodzącego. Por. A. Seaton, op. cit., 
ss. 783–784.
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na froncie wschodnim, m.in. tworząc GA „Wisła”. GA „Środek” została wówczas 
przemianowana na „Północ”, utrzymując nadzór nad wojskami pozostającymi 
w Prusach Wschodnich68. Konieczność likwidacji 4 A spowodowała, że czołgiści 
z 5 APancGw przez kilka tygodni walczyli na linii Tolkmicka, Młynar i Pasłęka, 
a następnie Fromborka, Braniewa i przy forsowaniu rzeki Pasłęki. 10 lutego armia 
gen. Wolskiego została przyporządkowana 3 FB69. 

Zimowa ofensywa spowodowała poważne problemy techniczne. Wiele czoł-
gów średnich T-34/85, będących podstawą wyposażenia armii, po kilku dniach 
nadawało się do poważnych remontów. Nie tyle walki, ile szybkie wejście w prze-
łamanie frontu i długi manewr w skrajnych warunkach atmosferycznych przyszło 
okupić ciężkimi stratami w sprzęcie. Po tygodniu część jednostek miała zaledwie 
połowę stanów wyjściowych czołgów. W chwili przejścia armii do 3 FB ponad 300 
maszyn było unieruchomionych, z czego 170 nie nadawało się już do naprawy70. 
Pod komendę marsz. Rokossowskiego armia wróciła w  drugiej połowie marca 
w okrojonym składzie i z zaledwie 76 sprawnymi wozami bojowymi71. 

W tym samym czasie, w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach, tłuma-
cząc decyzję złym stanem zdrowia, odwołano do Moskwy gen. Wolskiego. Pieczę 
nad zgrupowaniem przejął dotychczasowy pierwszy zastępca dowódcy, generał–
major Maksym Sinienko72. Raport 5 APancGw za styczeń i luty przygotowano z na-
zwiskiem Wolskiego, ale ostatecznie podpisany został przez gen. Sinienkę 73.

Doświadczenia z walk o miasta
W armijnych podsumowaniach problem nie do końca skutecznej walki 

o miasta widziano w niewielkiej sile etatowych oddziałów piechoty, działających 
w ramach armii pancernej – czyli jednej samodzielnej brygady zmechanizowanej 
i  po jednej brygadzie piechoty zmotoryzowanej w  korpusach pancernych. Jako 
możliwość poprawy widziano ewentualność wspierania armii jedną lub dwiema 
dywizjami strzeleckimi dowożonymi transportem kolejowym. Wskazano tu na 
walki pod Elblągiem uważając, że gdyby takie wzmocnienie zostało przydzielone 

68 K. Dieckert, H. Grossmann, Bój o Prusy Wschodnie. Kronika dramatu 1944–1945, tłum. W. Sawicki, 
Gdańsk 2011, ss. 148–150.

69 Директива Ставки ВГК № 11022, 9 февраля 1945 г., ЦАМО, фонд 148а, опись 3763, дело 213, л. 29.
70 Краткий обзор боевых действий 5 гв. ТА, s. 10.
71 Spod dowodzenia armijnego wyłączono wówczas 10 KPanc. Ф. Галкин, Танки возвращаются в бой, 

Москва 1964, s. 268.
72 Sinienko Maksym Denisowicz. Rocznik 1906. Ukrainiec. Członek partii bolszewickiej od 1920 r. 

W ACz od 1924 r. Odznaczony czterema Orderami Czerwonego Sztandaru, Orderem Kutuzowa 2 stopnia oraz 
medalami: Za obronę Moskwy i Za obronę Stalingradu. Po operacji mławsko-elbląskiej Sinienko został zapro-
ponowany do odznaczenia Orderem Suworowa 1 stopnia przez dowództwo armii, lecz marszałek Rokossowski 
podjął inną decyzję, przyznając mu wyższy rangą Order Kutuzowa 1 stopnia, co potwierdził 18 lutego 1945 roku. 
ЦАМО, фонд 33, опись 686046, единица хранения 40, ss. 301–302.

73 Доклад о боевых действиях 5 гв. ТА, s. 69.
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24 lub 25 stycznia do południa, oddziały pancerne mogłyby skutecznie atakować 
w kierunku Braniewa w celu odcięcia linii komunikacyjnych, nie martwiąc się o po-
zostawanie na zapleczu garnizonu elbląskiego i czołgów 7 DPanc74. Nie uwzględ-
niono jednak, że od 25 stycznia była już pod miastem szpica piechoty 2 AUd, czyli 
321 Dywizja Strzelecka (DS), która zajmowała pozycje na południowo-zachodnim 
skraju. Obie armie działały jednak bez porozumienia i próby zajęcia Elbląga, prze-
prowadzone 26 stycznia z dwóch stron, nie były skoordynowane, a nawet wskazy-
wały na rywalizację między dowódcami. Ostatecznie zakończyły się wycofaniem 
jednostek, najdalej po dwóch dniach starć. Za sukces można natomiast uznać zwią-
zanie sił wroga, ponieważ w tym czasie garnizon Elbląga nie wsparł w wystarcza-
jący sposób wojsk niemieckich usiłujących przebić się tu od wschodu. Ceną za to 
była konieczność użycia w walkach ulicznych czołgów ciężkich JS-2 oraz ciężkich 
dział samobieżnych ISU-152, które nie miały odpowiedniego wsparcia własnej pie-
choty i były niszczone celnym ogniem obrońców, wykorzystujących działa prze-
ciwlotnicze 88 mm do zwalczania celów naziemnych75.

Niezbyt dobrze oceniano też przyjęty sposób dowodzenia, kiedy dowódcy 
korpusów pancernych i ich grupy operacyjne, a czasem też dowódca armii, znaj-
dowali się podczas ofensywy przy oddziałach pierwszego rzutu, a sztabowcy z sze-
fami sztabów szli wraz z rezerwami korpuśnymi, za oddziałami drugiego eszelonu. 
Bezpośrednio w  korpusach funkcjonowali też zastępcy dowódcy armii i  to oni 
faktycznie dowodzili, nie mając odpowiedniego wsparcia sztabowego. Gen. Zajew 
potwierdził we wspomnieniach, że nadzorując 29 KPanc osobiście poprowadził 
26 stycznia uderzenie na Elbląg, nie dopowiedział jednak, że było ono nieudane76.

Przypominano oczywiście zasadę, że wojska pancerne nie powinny bez 
znacznego wsparcia piechoty atakować większych punktów oporu wroga, w tym 
będących na ich drodze miast. Zadaniem czołgistów było przecież otoczenie takich 
miejsc, skuteczne rozdzielenie uwagi przeciwnika i oddanie inicjatywy w walce pie-
chocie, która powinna zająć miasto z  ewentualnym wsparciem niewielkich grup 
pojazdów bojowych. Udział sił pancernych miał się więc ograniczać do oddanych 
pod dowództwo jednostek strzeleckich pododdziałów czołgów lub dział samobież-
nych. Jako przykład dobrego współdziałania piechoty z czołgami podano początek 
operacji, kiedy w czasie krótszym niż doba zajęta została Mława i okoliczne forty-
fikacje rejonu umocnionego. Raport armii pancernej nie uwzględniał jednak, że to 
właśnie Mława została ominięta przez oddziały czołgów, a opanowano ją dopiero 
przy wsparciu jednostek piechoty, głównie 170 DS z 42 KS 48 A77. 

74 Ibidem.
75 K. Sobczak, Wyzwolenie Elbląga, Powiśla i Żuław w 1945 r., Rocznik Elbląski, 1963, t. 2, s. 224.
76 D. Zajew, Na rocznicę wyzwolenia Elbląga, „Dziennik Bałtycki”, 16 II 1965, s. 4.
77 B. Dolata, T. Jurga, op. cit., ss. 311–312.
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Problemy nie przysłaniały jednak sukcesów. W dniach ofensywy Stalin pu-
blicznie zauważał działania 5 APancGw, co poskutkowało pięcioma pochwała-
mi w rozkazach dziękczynnych głównodowodzącego. Ogłaszano je po kolejnych 
dniach walk. Podkreślały zdobycie ważniejszych miast: Mławy i Działdowa, Nidzi-
cy i Stębarka, Ostródy i Iławy, Morąga i Zalewa oraz Młynar78. Zasłużone oddziały 
obficie nagradzano orderami, część jednostek 10 KPanc otrzymała też honorowe 
miano „tannenberskich – grunwaldzkich”79. Od strony militarnej surowo oceniał 
te działania marsz. Rokossowski, który ponaglał gen. Wolskiego, krytykował go za 
spowolnienie ofensywy wynikające z prób zdobywania miast, a także osobiście ob-
niżał rangę przyznawanych czołgistom odznaczeń80.

Podsumowanie
Propagandowy, postulowany przez dowództwo obraz walk w  miastach 

nierzadko mieszał się z  rzeczywistością starć czołgistów z  5 APancGw, a brak 
poważniejszej obrony ze strony niemieckiej, choćby w  Pasłęku czy Młynarach, 
przysłaniała chwała zwycięstwa nad wrogiem. W sowieckich raportach zapisywano 
zdarzenia, podając w nich jedynie informacje pozytywne dla zwycięzców, pomija-
jąc elementy mniej chlubne. Nie było miejsca na opóźnienia i błędy dowódców, ka-
tastrofalny stan broni pancernej, opisy zniszczeń dokonywanych w zdobywanych 
miastach, czy też słowa o losie zamieszkałej w nich ludności cywilnej. Co prawda, 
część pozamilitarna nie jest również tematem niniejszego artykułu, jednak dla uzu-
pełnienia obrazu i wskazania potrzeby kontynuacji oraz rozszerzenia badań trzeba 
stwierdzić, że podsumowaniem wkroczenia ACz na omawiane tereny była powo-
jenna utrata statusu grodzkiego przez co trzecie miasto byłych Prus Wschodnich81. 
Masowa ucieczka niemieckich cywilów ze wsi i miast Prus Wschodnich miała też 
swój oddźwięk w reakcjach sowieckich czołgistów, którzy po wielokroć tratowali 
gąsienicami stające na ich drodze kolumny wozów konnych. Gen. Wolski posunął 
się nawet do panikarskiego zameldowania dowódcy frontu, że zatarasowane szosy 
są efektem użycia furmanek jako nowej broni Niemców przeciw jego czołgom, stąd 
też zdecydował się na bezwzględną walkę z nimi82.

78 Доклад о боевых действиях 5 гв. ТА, s. 62.
79 П. Егоров et al., op. cit., ss. 349–350.
80 Obniżeniem rangi odznaczeń dowódca frontu potraktował grupę żołnierzy zgłoszonych do przyznania 

tytułów Bohatera Związku Sowieckiego za, rozpropagowany przez wojenne media, a mający inny przebieg rajd 
czołgów po ulicach Elbląga: kpt. Diaczenkę i  trzech jego podwładnych, a także dowódców brygady i korpusu. 
Szerzej w: T. Gliniecki, Echa pancernego rajdu. Propaganda wojenna i mity wyzwoleńcze na przykładzie operacji 
mławsko-elbląskiej Armii Czerwonej w 1945 roku, Gdańsk 2017.

81 T. Domagała, Miasta wschodniopruskie w okresie zimowej ofensywy Armii Czerwonej w 1945 roku, w: 
Odbudowa miast historycznych, red. M. Lubocka-Hoffmann, Elbląg 1998, s. 42.

82 Командующему 2 БФ маршалу Рокоссовскому…, 24 I 1945, godz. 12.05, ЦАМО, ф. 332, оп. 4948, д. 359.
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Tomasz Gliniecki, Die Eroberung von Städten mit den Streitkräften einer Panzereinheit während der 
„Mława–Elbing“ – Offensive der Roten Armee im Januar 1945

Zusammenfassung

In diesem Artikel werden die Kämpfe um die Städte während der „Mława–Elbing“ Offensive vorgestellt. 
Diese Operation wurde von den Einheiten der 5. Armee der Garde am 17. und 26. Januar auf Befehl von Marschall 
Konstantin Rokossovsky, Kommandant der 2. belarussischen Front, und dem Kommandanten der Armee von 
Oberst Wassily Wola durchgeführt. Auf der Grundlage der Dokumentation des Zentralarchivs des Verteidigungs-
ministeriums der Russischen Föderation und der Literatur zu diesem Thema präsentiert der Autor den täglichen 
Kampf, angeführt von gepanzerten Streitkräften und der bereitgestellten Unterstützung. Sie veranschaulicht die 
von ihnen besetzten Grenzen, Marschrouten und Kampfhandlungen. Sie stellt das Problem der unzureichenden 
Unterstützung von Panzern durch Infanteriekräfte fest, die von Kommandeuren aufgestellt wurden. Der Arti-
kel beschreibt die Besetzung oder Gefangennahme von: Mława, Działdowo (Soldau), Nidzica (Neidenburg), Stę-
bark(Tannenberg), Ostróda (Osterode), Iława (Deutsch Eylau), Morąg (Mohrungen), Zalewo (Saalfeld), Małdyty 
(Maldeuten), Pasłęk (Preußisch Holland), Młynary (Mühlhausen)  und Tolkmicko (Tolkemit)  sowie die ersten 
Gefechte um Elbląg (Elbing).

Übersetzt von Tomasz Gliniecki

Tomasz Gliniecki, Capturing cities with the force of 5th Guards Tank Army during the Red Army’s Mła
wa–Elbląg offensive operations in January 1945

Summary

The paper presents battles for cities during the Mława–Elbląg offensive operation, conducted by units 
of the 5th Armoured Guard on January 17–26, according to the orders of Marshal Konstanty Rokossowski, who 
commanded the 2nd Belarusian Front, and Colonel General Vasily Wolski. The findings, based on the documen-
tation of the Central Archives of the Ministry of Defense of the Russian Federation and related literature on the 
subject, present the daily battles for cities led by armoured units and their assigned support. The border territories 
they occupied, marching routes and combat operations are noted, alongside the problem raised by commanders 
of insufficient support for tanks with infantry forces. The article describes the occupation or capture of: Mława, 
Działdowo, Nidzica, Stębark, Ostróda, Iława, Morąg, Zalewo, Małdyty, Pasłęk, Młynary and Tolkmicko as well as 
the initial battles for Elbląg.
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Prometeusz nowej ery, Największy Geniusz Wszystkich Czasów, Słońce Naro-
dów, Kory feusz Nauki, Górski Orzeł – to tylko niektóre z licznych określeń Józefa 
Stalina w okresie szczytu kultu sowieckiego dyktatora. Józef Stalin, a właściwie Io-
sif Dżugaszwili urodził się 6(18) grudnia 1878 roku w gruzińskim Gori, jako syn 
szewca Wissariona Dżugaszwili i praczki Ketewan Geladze1. Jednak według oficjal-
nej wersji obowiązującej przez lata w Związku So wieckim Stalin miał się urodzić 
9(21) grudnia 1879 roku i właśnie tego dnia obchodzono roczni cowe uroczystości2.

Początki kultu Stalina sięgają roku 1929, kiedy oficjalnie przypadała pięć-
dziesiąta rocz nica jego urodzin, natomiast po drugiej wojnie światowej osiągnął 
swój szczyt3. Ponieważ Stalin był wszechwładny, wszechobecny, wszechwiedzący 
i nieomylny, toteż zarówno w Związku Sowieckim, jak i w państwach satelickich 
Moskwy oddawano mu nieomal boską cześć4. Szczególnie było to widoczne pod-

1 Szerzej na ten temat zob. E. Radziński, Stalin, Warszawa 1996, s. 26; E. Duraczyński, Stalin: twórca 
i dyktator supermocarstwa, Pułtusk – Warszawa 2012, s. 14; S.S. Montefiore, Stalin: dwór czerwonego cara, Warsza-
wa 2015, s. 23; O. Khlevniuk, Stalin: nowa biografia, Kraków 2016, ss. 29–30.

2 Газета „Правда” № 355 oт 21 декабя 1949 года, c.1–12; Wielki wódz i nauczyciel Komunistycznej 
Partii i Narodu Radzieckiego. Na siedemdziesięciolecie urodzin J. W. Stalina, Wydział Propagandy i Agitacji przy 
CK WKP(b) oraz Instytut Marksa – Engelsa – Lenina przy CK WKP(b), Warszawa 1949, s. 3; Józef Stalin. Krótki 
życiorys, oprac. J. Aleksandrow, M. Gałaktionow, W. Krużkow, M. Mitin, W. Moczałow, P. Pospiełow, Warszawa 
1953, s. 5; Большая Советская Енциклопедия, (ред.) А. М. Прохоров, т. 24, Москва 1976, c. 400–401.

3 Zob. J. Smaga, Narodziny i upadek imperium. ZSRR 1917–1991, Kraków 1992, s. 122, 193; D.R. Mar-
ples, Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, Wrocław – Warszawa – Kraków 2006, s. 203; J. Plamper, Kult Stalina. 
Studium alchemii władzy, Warszawa 2014, s. 17.

4 Zob. R. Pipes, Komunizm, Warszawa 2008, ss. 84–85.
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czas uroczystości związanych z siedemdziesiątą rocznicą urodzin generalissimusa 
w 1949 roku obchodzonych z iście bizantyjskim przepy chem i rozmachem5. Jednak 
popadający w coraz większą paranoję, starzejący się i schorowa ny dyktator obawia-
jąc się zamachu na swoje życie coraz częściej korzystał z usług sobowtó ra6. Mimo to 
postanowiono hucznie świętować siedemdziesiąte urodziny „Ojca narodów”. Z tej 
okazji uruchomiono ogromną machinę propagandową zarówno w samym Związ-
ku So wieckim, jak i w tzw. w krajach satelickich, w tym także w Polsce. 

Jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin Stalina przypadał w czasie postępują-
cej sowietyzacji kraju. Należy przypomnieć, że we wrześniu 1947 roku w Szklarskiej 
Porębie odbyła się narada liderów dziewięciu europej skich partii komunistycznych 
i robotniczych, podczas której podjęto decyzję o utwo rzeniu Komunistycznego 
Biura Informacyjnego (Kominform)7. W praktyce oznaczało nową instytucjonal-
ną formę kontroli przez Kreml nad partiami komunistycznymi szczególnie w pań-
stwach Europy Środkowo-Wschodniej, a w praktyce służyło jeszcze ściślejszemu 
uzależnieniu ich od Związku Sowieckiego. Stalinowska koncepcja sowietyzacji za-
kładała niepodzielne rządy partii komunistycznej, jaką była Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza, bezwzględne zwalcza nie i likwidację przeciwników politycz-
nych, terror komunistycznego aparatu bezpie czeństwa, polityczną indoktrynację 
społeczeństwa, walkę z Kościołem katolickim, likwidację tzw. klas posiadających, 
własności prywatnej oraz wolnego rynku, stworzenie gospodarki centralnie ste-
rowanej, nacjonalizację przemysłu, kolektywizację rolnictwa, a także podpo-
rządkowanie jednostki kolektywowi, głęboką ingerencję państwa w prywatne życie 
obywate li, całkowite uzależnienie nauki, kultury i sztuki od ideologii komunistycz-
nej8. Jednym z waż niejszych zadań służących zwasalizowaniu Polski było przejęcie 
przez Sowietów całkowitej kontroli nad wojskiem. Miało temu służyć powołanie 
6 listopada 1949 roku na urząd ministra obrony narodowej oraz mianowanie na 
stopień marszałka Polski Konstantego Rokossowskie go dotychczasowego dowódcy 
Północnej Grupy Wojsk Armii Sowieckiej9. Choć Rokossow ski z pochodzenia był 
Polakiem, to nad Wisłą faktycznie pełnił rolę sowieckiego namiestnika bez reszty 

5 P.P. Wieczorkiewicz, Sowiety. Historia ZSRS, Łomianki 2017, s. 153.
6 M. Heller, A. Niekricz, Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego. Od potęgi do upadku 1939–

1991, Poznań 2016, s. 292.
7 Szerzej: W. Borodziej, Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby. Polska w stosunkach międzynarodowych 

1945–1947, Londyn 1990, ss. 344–345; I. Jażborowska, Utworzenie Kominform. Kominform jako narzędzie mani-
pulacji Stalina w Polsce, Dzieje Najnowsze, 1999, nr 2, ss. 117–135; M. Golon, U źródeł „zimnowojennego” podziału 
świata – powstanie i działalność Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych i Robotniczych (Kominformu) w la-
tach 1947–1950, w: Polska w podzielonym świecie po II wojnie światowej (do 1989 r.), red. M. Wojciechowski, Toruń 
2002, ss. 91–126. 

8 Szerzej: N. Iwanow, Komunizm po polsku. Historia komunizacji Polski widziana z Kremla, Kraków 2017, 
ss. 395–416.

9 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944–1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 
28 II 1991, Warszawa 1991, s. 100.
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oddanemu Stalinowi10. Wraz z „marszałkiem dwóch narodów” do Polski przenie-
siono 271 wyższych oficerów Armii Sowieckiej, którzy najczęściej obejmowali klu-
czowe sta nowiska w Wojsku Polskim11. 

Przygotowania do obchodów siedemdziesięciolecia urodzin sowieckiego 
dyktatora rozpoczęto na długo przed kulminacją, która miała nastąpić 21 grud-
nia 1949 roku. Zgodnie z uchwałą Biura Politycznego KC PZPR postanowiono 
„uczcić 70-lecie urodzin Towarzysza Józefa STALINA przez zaznajomienie całej 
Partii i klasy robotni czej z życiem i walką wielkiego wodza i nauczyciela między-
narodowego ruchu robotniczego, z Jego wkładem w rozwój nauki marksizmu–
leninizmu”12. Podkreślano też, iż „znajomość dzieła życia i walki Towarzysza 
Józefa Stalina podniesie poziom ideologiczny Partii i klasy robotniczej, będzie 
ogromną pomocą w wychowaniu i kształtowaniu działaczy nowego leni nowsko-
stalinowskiego typu, nieustraszonych w walce o Polskę socjalistyczną, nierozerwal-
nie związanych z ludem, nieubłaganych wobec wrogów ludu”13. Ponadto KC PZPR 
wydał specjalną instrukcję, będącą swoistym scenariuszem dla „odpowiedniego” 
przebiegu uroczy stości jubileuszowych w całym kraju, której zapisów miano ściśle 
przestrzegać14. W doku mencie tym określano sposób organizowania „specjalnych 
zebrań organizacji podstawo wych”, na których miały być wygłoszone referaty na 
temat „życia i dzieła tow. Stalina”. Po nadto w całym kraju zdecydowano o zaini-
cjowaniu zobowiązań produkcyjnych zarówno za łóg pracowniczych, ale także 
poszczególnych oddziałów, brygad i pracowników. We współ zawodnictwie pracy 
miała też uczestniczyć młodzież skupiona w zakładach pracy, szkołach oraz orga-
nizacjach młodzieżowych, przede wszystkim Związku Młodzieży Polskiej czy też 
Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”. Ponadto w ramach szkolenia ideologicz-
nego pole cono tworzenie kółek samokształceniowych celem studiowania życiorysu 
Stalina. W tym celu zalecano przygotowanie okolicznościowych wystaw książek 
i gazetek ściennych. We wspo mnianej instrukcji wskazywano też na konieczność 
zorganizowania i pokierowania „oddolną inicjatywą” zakładów pracy, robotników, 
kobiet, młodzieży szkolnej, a także dzieci – „maso wego wysyłania listów z życze-
niami do tow. Stalina”. Wytyczne KC PZPR dotyczyły rów nież przebiegu akademii 
zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i powiatowym, które – jak podkreślano – 
winny mieć „charakter uroczysty”, natomiast 21 grudnia 1949 roku, a więc w dniu 

10 N. Pietrow, Nowy ład Stalina. Sowietyzacja Europy 1945–1953, Warszawa 2015, s. 178; P.P. Wieczorkie-
wicz, op. cit., s. 173.

11 Zob. E.J. Nalepa, Oddani partii Lenina i Stalina. Czerwonoarmiści w Wojsku Polskim 1943–1968, Piotr-
ków Trybunalski 2017, s. 105.

12 „Nowe Drogi”. Czasopismo społeczno-polityczne. Organ KC PZPR 1949, nr 5(17), ss. 3–4; „Trybuna 
Ludu” (dalej: TL) 1949, nr 292 z 24 X, s.1.

13 Ibidem.
14 Szerzej na ten temat zob. R. Kupiecki, „Natchnienie milionów”. Kult Józefa Stalina w Polsce 1944–1956, 

Warszawa 1993, ss. 84–85.
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oficjalnych urodzin polecono „udekorować gmachy partyjne i publiczne barwami 
polskimi i radzieckimi, portretami tow. Stalina i hasłami”. 

Podjęto także decyzję o powołaniu Komitetu Obchodu 70-lecia urodzin Jó-
zefa Stalina „niezłomnego szermierza wieczystej przyjaźni narodów ZSRR i Polski, 
chorążego światowe go obozu obrońców pokoju, wolności i niepodległości”15. W 
tej sytuacji zarówno na szczeblu centralnym, jak i wojewódzkim tworzono takie 
komitety. I tak na czele Ogólnokrajowego Ko mitetu stanął przewodniczący KC 
PZPR oraz prezydent RP Bolesław Bierut, natomiast w jego składzie znaleźli się 
m.in. marszałek Sejmu Władysław Kowalski, premier Józef Cyran kiewicz, marsza-
łek Polski Michał Żymierski, członkowie rządu, przedstawiciele partii i stron nictw 
politycznych, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Towarzystwa Przy-
jaźni Polsko-Radzieckiej, Związku Samopomocy Chłopskiej, Ligi Kobiet, a także 
przodowni cy pracy, przedstawiciele wojska, związków zawodowych, organizacji 
społecznych, środo wisk naukowych, twórczych i artystycznych16. Według podob-
nego klucza w całym kraju re krutowano też członków komitetów wojewódzkich. 

W liczącym trzydzieści osiem osób Wojewódzkim Komitecie obchodów 
70-lecia Stali na w Olsztynie znaleźli się m.in. I sekretarz KW PZPR Paweł Wojas 
(przewodniczący), wo jewoda gen. Mieczysław Moczar, II sekretarz KW PZPR Bro-
nisław Jachimowicz, przewodni czący Olsztyńskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej 
Stanisław Piaskowski, przewodniczący Okręgowej Rady Związków Zawodowych 
Aleksander Bartnikowski, prezes Wojewódzkiego Zarządu Zjednoczonego Stron-
nictwa Ludowego Józef Pawłowski, prezes Komitetu Woje wódzkiego Stronnictwa 
Demokratycznego Kazimierz Lisowski, prezes Wojewódzkiego Ko mitetu Stronnic-
twa Pracy Józef Szyrmer, szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Pu blicznego 
płk Antoni Punda, komendant wojewódzki Milicji Obywatelskiej ppłk Aleksan-
der Suchanek, dowódca 15. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego płk Józef Kamiń-
ski, a także kie rownicy wydziałów KW PZPR Janina Juzoń, Kazimierz Szewczyk, 
Wiktoria Nowicka, Józef Krajewski, Stanisław Lange, II sekretarz KM PZPR Stefan 
Ćwiek, dyrektor Teatru im. Stefa na Jaracza Władysław Surzyński17.

Pierwsze uroczystości odbyły się już kilka tygodni przed dniem 70. rocznicy 
urodzin Stali na. Zaczęto wówczas organizować różnego rodzaju wiece, zebrania, 
akademie i masówki. To też 6 października 1949 roku na placu Armii Czerwonej18 
w Olsztynie odbył się uroczysty po chód inaugurujący „Miesiąc Pogłębienia Przy-
jaźni Polsko-Radzieckiej”. W uroczystości oprócz przedstawicieli władz politycz-
nych wzięły udział kompanie wojska i straży pożarnej, a także delegacje 164 kół 

15 TL 1949, nr 306 z 7 XI, ss. 1–2.
16 Ibidem.
17 „Życie Olsztyńskie”. Pismo Ziemi Warmińsko-Mazurskiej (dalej: ŻO) 1949, nr 323 z 23 XI, s. 6.
18 Obecnie pl. gen. Józefa Bema.
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TPPR z Olsztyna oraz młodzież szkolna19. W czasie pochodu, który przemaszero-
wał ulicami Zwycięstwa20, Stalina21, Partyzantów, 1 Maja i 22 Lipca22 na plac gen. 
Świerczewskiego23 „wznoszono liczne okrzyki na cześć Generalissimusa Stalina, 
Związ ku Radzieckiego i Armii Czerwonej”24. Im było bliżej końca roku podobnych 
uroczystości or ganizowano znacznie więcej. Podczas dwudniowej odprawy sekre-
tarzy komitetów gmin nych wojewódzkiej organizacji partyjnej, która odbyła się 
w Olsztynie w dniach 9–10 grudnia 1949 r., w ramach szkolenia ideologicznego jej 
uczestnicy wysłuchali referatu Stanisławy Aleksandrowicz z KW PZPR na temat 
życia i działalności Józefa Stalina25. Z kolei 14 grudnia 1949 roku na placu gen. 
Świerczewskiego odbył wiec poparcia z okazji siedemdziesiątej roczni cy urodzin 
Stalina. Według oficjalnych relacji, uczestniczyło w nim ok. 8 tys. osób. Okoliczno-
ściowe przemówienie wygłosił Stefan Ćwiek II sekretarz KM PZPR w Olsztynie26. 
Coraz ob fitszym strumieniem napływały także wszelkiego rodzaju życzenia, zobo-
wiązania oraz dekla racje związane z jubileuszem27. Już 6 grudnia 1949 roku pod-
czas zebrania koła TPPR działające go przy Wojewódzkiej Szkole Partyjnej PZPR 
w Olsztynie „z okazji nadchodzącej rocznicy dla uczczenia 70-lecia urodzin Ge-
neralissimusa Stalina” postanowiono wysłać do Moskwy życzenia urodzinowe28. 
Z kolei, jak donosiła miejscowa prasa, na ręce Zarządu Wojewódzkie go Ligi Kobiet 
w Olsztynie z poszczególnych powiatów województwa napływały życzenia od „ko-
biet wiejskich” z PGR-ów, spółdzielni produkcyjnych i kół gospodyń wiejskich29. 
Podkre ślano przy tym, że „życzenia długich lat życia i przewodnictwa narodom 
miłującym pokój wydrukowane są na ozdobnych laurkach, starannie wykonanych 
przez wiejski aktyw kobie cy”30. Także kobiety z Górowa Iławeckiego składały po-
dobne życzenia wraz z zapewnieniem, że „wytężą wszystkie siły w pracy, aby na 

19 Jak oficjalnie informowano pod koniec „Miesiąca Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Radzieckiej” liczba 
członków TPPR miała wzrosnąć o 12 021 osób, zatem liczba wszystkich członków TPPR w województwie olsztyń-
skim wynosiła wówczas 60  588. Jak podkreślano, wzrost ten był „wyrazem stale pogłębiających się w narodzie 
polskim uczuć przyjaźni dla kraju zwycięskiego socjalizmu”. Zob. TL 1949, nr 305 z 6 XI, s. 5.

20 Obecnie al. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
21 Obecnie ul. Dąbrowszczaków.
22 Obecnie ul. 11 Listopada.
23 Obecnie Targ Rybny.
24 TL 1949, nr 276 z 8 X, s. 7.
25 Archiwum Państwowe w Olsztynie (dalej: APO), Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii 

Robotniczej w Olsztynie (dalej: KW PZPR), sygn. 1141/1221. Komunikat KW PZPR w Olsztynie z 14 XII 1949 r.
26 APO, KW PZPR, sygn. 1141/1221. Komunikat KW PZPR w Olsztynie do KC PZPR z 16 XII 1949 r.; 

TL 1949, nr 345 z 16 XII, s. 7.
27 APO, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie (dalej: PMRN), 458/1. Sprawozdanie z ple-

narnego posiedzenia MRN w Olsztynie z 8 XII 1949 r.
28 APO, KW PZPR, 1141/2713. Protokół nr 2 zebrania koła TPPR przy Wojewódzkiej Szkole Partyjnej 

PZPR w Olsztynie z 6 XII 1949 r.
29 ŻO 1949, nr 337 z 7 XII, s. 6.
30 Ibidem.
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całym świecie zapanowało szczęście i socjalizm”31. Z kolei kobiety z Ostródy wyra-
żały generalissimusowi Stalinowi „wdzięczność za pomoc w odzyskaniu wolności, 
za zapewnienie bezpieczeństwa i nienaruszalności naszych granic na Odrze i Ny-
sie”, natomiast aktywistki Ligi Kobiet w Pasłęku obok urodzinowych życzeń zło żyły 
także obietnicę, że „wychowywać będą swe dzieci w duchu pokoju i bratniej współ-
pracy narodów”32. Życzenia o podobnej treści nadsyłały także koła Ligi Kobiet z in-
nych miejscowo ści województwa olsztyńskiego.

Podczas plenarnego posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej, które odbyło się 
19 grud nia 1949 roku w Olsztynie przewodniczący Aleksander Kruczyński wygło-
sił referat o życiu i działalności Józefa Stalina33. Członkowie klubu radnych PZPR 
złożyli „deklarację i zobowią zanie, w przededniu 70-ciolecia urodzin tow. Gene-
ralissimusa Stalina, Wielkiego Nauczyciela i Budowniczego Państwa Socjalistycz-
nego, Niestrudzonego Bojownika o wolność i szczęśli wość ludzi pracy na całym 
świecie, Opokę Pokoju i Wielkiego Przyjaciela Polski, że trwale i nieustępliwie będą 
dążyć do kierowania się w pracy ideologią marksistowsko-leninowską”. Zobowią-
zano się też „do osiągnięcia lepszych wyników pracy, by u progu rozpoczęcia planu 
6-cioletniego rozbudowy Polski Ludowej w drodze do socjalizmu, przyczynić się 
do przybli żenia tego czasu szczęśliwości ludzkiej”34. 

Z kolei Jan Trzópek, w imieniu aktywu Miejskiego Komitetu Wykonaw-
czego ZSL przyrzekał, iż „pogłębi pracę nad zbliżeniem wsi do miasta, wyrów-
naniem różnic oraz będzie dążył do podniesienia formy gospodarki rolnej przez 
uspółdzielczenie wsi i tym samym za pewnienie dostatecznej ilości surowców dla 
przemysłu i produktów żywnościowych dla miast i okolic przemysłowych”. Poza 
tym radny Trzópek podkreślił, że przez „wzmożenie pracy nad uspółdzielczeniem 
wsi […] można skrócić czas socjalizacji kraju”. Równocześnie zobo wiązał się, że 
aktyw olsztyńskiego ZSL „dołoży maksimum wysiłku nad realizacją planu sze-
ścioletniego”35. W imieniu klubu radnych Stronnictwa Demokratycznego przema-
wiał Euge niusz Szpaderski, który podkreślił, iż jego środowisko „solidaryzując się 
z treścią referatu” przewodniczącego Kruczyńskiego z okazji siedemdziesiątej rocz-
nicy urodzin „Wielkiego Sta lina, Genialnego Wodza zwycięskich armii radzieckich, 
Pogromcy faszyzmu, Oswobodziciela Naszej Ojczyzny, Niezłomnego w walce o po-
kój i powszechną sprawiedliwość, Nauczyciela i Wychowawcy przodujących naro-
dów demokratycznych świata” ślubował „wzmóc wysiłki i energię na powierzonym 
sobie odcinku pracy w MRN celem uczczenia czynem tej doniosłej, historycznej 
uroczystości i wyrażenia w ten sposób swych uczuć i miłości dla Wielkiego Do-

31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 Zob. Kronika Olsztyna 1945–1950. Zapisał i wydał A. Wakar, Olsztyn 1972, s. 146.
34 APO, PMRN, sygn. 458/1. Protokół nr 15/49.
35 Ibidem.
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broczyńcy ludzkości”36. Następnie, w imieniu olsztyńskiego ZBoWiD, przemawiał 
Kazimierz Mazurkiewicz. Złożył oświadczenie, w którym m.in. podkreślił, iż „obo-
wiązkiem naczelnym członka Związku jest walka o święte prawo narodów do wol-
ności, do przebudowy społecznej, walka o trwały pokój” dlatego – jak podkreślił 
– „w walce tej pod przewodnictwem potężne go Związku Radzieckiego i Wodza Sił 
Postępu i Pokoju Generalissimusa Stalina nie ustanie my, póki nie doprowadzimy 
jej do zwycięskiego końca”37. Kolejne deklaracje złożyli, w imie niu ZMP radny Ja-
nusz Sołtykiewicz, natomiast w imieniu Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 
Eugeniusz Dołżański, który jako delegat Zarządu Grodzkiego podkreślił, iż TPPR 
„zobowiązuje się stale pogłębiać przyjaźń między narodem polskim i narodami 
Związku Ra dzieckiego stojącego na straży interesów całego świata pracy, usuwanie 
wyzysku człowieka przez człowieka, budowy na całym świecie ustroju socjalistycz-
nego”38.

Coraz szerzej napływały również meldunki o powziętych zobowiązaniach 
produkcyj nych. Jednak analizując ich treść nasuwa się nieodparte wrażenie, że 
były podejmowane ad hoc, jedynie dla zrealizowania określonego celu. Wspomnia-
no np., że „dla uczczenia 70-let niej Rocznicy Urodzin Generalissimusa Stalina, 
Międzynarodowego Wodza Postępu i Pokoju robotnicy i pracownicy umysłowi 
wszystkich przedsiębiorstw komunalnych Olsztyna” złożyli szereg postanowień 
i zobowiązań. Dla przykładu załoga Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka nalizacji 
informowała o wykonaniu trzy dni przed terminem nowego kanału w podolsztyń-
skim Kortowie o długości 180 metrów bieżących. Z kolei olsztyńska Gazownia 
Miejska w dniu urodzin Stalina postanowiła otworzyć zakładową bibliotekę, z któ-
rej „będzie korzystał świat pracy”. Także załoga Miejskich Zakładów Komunika-
cyjnych zobowiązała się do końca 1949 roku „wykonać uporządkowanie” dwóch 
pętli trolejbusowych oraz „oczyścić dwie za jezdnie ze złomu”, natomiast pracow-
nicy rzeźni miejskiej i targowisk zwierzęcych zobowią zali się „wykonać dodatko-
wo […] dach betonowy nad odbudowywaną rzeźnią sanitarną”. Także pracownicy 
tartaku przez pięć dni, tj. od 19 do 23 grudnia zobowiązywali się „praco wać do-
browolnie po 1 godzinie nadliczbowej”, a „uzyskane zarobki za te nadgodziny 
prze znaczyć na Pomnik Wdzięczności w Warszawie”. Ponadto pracownicy fizyczni 
i umysłowi przedsiębiorstw komunalnych zobowiązywali się „rozszerzyć współza-
wodnictwo pracy i pod nieść wydajność pracy”, a także „przestudiować życiorys 
Generalissimusa Stalina” oraz „wziąć gremialny udział” w uroczystych akademiach 
i innych uroczystościach związanych z siedemdziesięcioleciem urodzin sekretarza 
generalnego KC WKP(b). Ponadto wszyscy oni zadeklarowali swoje członkostwo 

36 Ibidem.
37 Ibidem.
38 Ibidem.
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w TPPR39. Pragnąc wyrazić swą „część i wdzięczność Wo dzowi Proletariatu” załoga 
Państwowego Zakładu Wyrobów Drzewnych nr 10 w Olsztynie zameldowała, że 
na zebraniu w dniu 17 grudnia 1949 roku „powzięto uchwałę [aby] zwiększyć wy-
dajność pracy w przeddzień urodzin Wodza i zasłużyć na miano robotnika Stalina 
przez osiągnięcie 132% normy”40. Podkreślano przy tym, że zarówno złożone zobo-
wiązania jak i meldunki od poszczególnych załóg pracowniczych zostały przyjęte 
„huraganowymi oklaska mi”. Toteż zapewne na fali tego entuzjazmu radni klubu 
PZPR zgłosili wniosek „w sprawie wysłania życzeń z plenarnego posiedzenia MRN 
dla tow. Józefa Stalina”41. Tego samego dnia Miejska Rada Narodowa w Olsztynie 
podjęła jeszcze uchwałę, w której zobowiązano się „bu dować podstawy socjalizmu 
w Polsce” poprzez „wzmożenie większego niż dotychczas wysił ku w przedmiocie 
wzmocnienia władzy demokracji ludowej, aktywizując prace Rady, prezy dium, 
komisji i każdego poszczególnego członka Rady”. Deklarowano przy tym „pełny 
udział Rady w realizacji sześcioletniego planu gospodarczego, wzmożenie walki 
na odcinku Rady z wrogami demokracji ludowej, wykazanie większej czujności 
klasowej”, a także „stałe podno szenie oświaty, kultury i sztuki”. Aby „prawidłowo” 
wypełnić te zadania postanowiono „uczyć się na doświadczeniach historycznych 
WKP(b) i wzorować się na pracach rad delega tów robotników i chłopów Związku 
Radzieckiego”42. 

W ramach tzw. dni pracy stalinowskiej przystąpiono do wykonywania zobo-
wiązań w zakładach przemysłowych województwa olsztyńskiego. W związku z tym 
meldowano np., że w Zakładach Przemysłu Sklejek w Piszu wszystkie zespoły wy-
konały swoje zobowiązania produkcyjne od 131 do 191 proc. Także pracownicy 
Cegielni Klebark w powiecie olsztyń skim wykonali „40 procent ponad przyjęte 
zobowiązania”. Z kolei w państwowej Fabryce Wyrobów Drzewnych w Olsztynie 
miano wykonać 147 proc. normy, natomiast załoga Kaflar ni Emilianowo w powie-
cie ostródzkim w ciągu jednego dnia „załadowała” piec kaflarski, a robotnicy „po 
przekroczeniu 100% normy zobowiązali się jeszcze przekroczyć o 80% w dniu na-
stępnym”43. Również pracownicy oddziału Państwowej Żeglugi w Giżycku posta-
nowili do dnia 20 grudnia 1949 roku, tj. na pięć dni przed terminem przeprowadzić 
kapitalny remont statku pasażerskiego „Kryniczanka”, natomiast do 20 grudnia tr. 

39 APO, PMRN, sygn. 458/1. Pismo do Prezydium MRN w Olsztynie z 17 XII 1949 r.
40 APO, PMRN, sygn. 458/1. Zobowiązanie Zakładu Wyrobów Drzewnych nr 10 w Olsztynie z 17 XII 

1949 r.
41 W treści wniosku czytamy: „Do Towarzysza Generalissimusa Józefa Stalina, na ręce ambasadora Związ-

ku Radzieckiego w Warszawie. W siedemdziesiątą rocznicę Waszych urodzin, Miejska Rada Narodowa m. Olsztyna 
śle Wam, drogi Towarzyszu, najserdeczniejsze życzenia zdrowia i długich lat życia dla dobra pokoju oraz zwycięstwa 
socjalizmu w całym świecie”. Zob. APO, PMRN, sygn. 458/1. Wniosek złożony w imieniu klubu radnych PZPR 
19 XII 1949 r.; ibidem, Uchwała nr 140/49 z 19 XII 1949 r.

42 APO, PMRN, sygn. 458/1. Uchwała nr 141/49 MRN w Olsztynie z 19 XII 1949 r.
43 APO, KW PZPR, sygn. 1141/1221. Komunikat KW PZPR w Olsztynie z 21 XII 1949 r.
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załoga pracownicza Centralnych Warsztatów Sprzętu Sportowego w Kętrzynie po-
stanowiła wykonać swój plan miesięczny. Także robotnicy kętrzyńskich warsztatów 
zobowiązali się „w soboty, po godzinach pracy, oczyścić i przygotować do stanu 
używalności boisko sportowe”, znajdujące się przy warszta tach44. Z kolei pracow-
nicy oddziału Centrali Spółdzielni Pracy w Olsztynie uchwalili rezolu cję, w której 
postanowili przeznaczyć połowę przeciętnego, dziennego wynagrodzenia na za kup 
ciepłej odzieży dla sierocińca, w którym przebywały „dzieci ofiar ostatniej wojny”45. 

Popularną formą uczczenia siedemdziesiątej rocznicy urodzin Stalina stało się 
wezwa nie do zaciągnięcia 20 grudnia 1949 roku tzw. wart stalinowskich, polegają-
cych na zgłasza niu zobowiązań produkcyjnych, które – jak podkreślano – zakłady 
województwa olsztyńskiego przyjęły z „entuzjazmem”46. Wezwanie miały podjąć za-
łogi 22 zakładów pracy, które złożyły 56 zespołowych zobowiązań produkcyjnych47. 
Wśród zakładów, które postanowiły wzmóc produkcję w tym dniu największe zobo-
wiązania podjęła Fabryka Sklejek w Piszu, której zało ga postanowiła wykonać ponad 
140 proc. normy, natomiast robotnicy roszarni lnu i konopi w Sępopolu meldowali 
o zwiększeniu wydajności pracy o 20 proc.48 Z innych zobowiązań pro dukcyjnych „w 
dniu stalinowskiej pracy” można wymienić inicjatywę załogi odlewni Pań stwowych 
Zakładów Mechanicznych w Pasłęku, która wykonała dodatkowo 300 sztuk części 
zamiennych do maszyn włókienniczych. Z kolei w pasłęckich Zakładach Wyrobów 
Drzewnych uchwalono przeprowadzenie zbiórki złomu znajdującego się na placu 
fabrycz nym. Ponadto meldowano o załadowaniu dodatkowych wagonów z tarcicą 
i meblami, a także podkreślono, iż „we własnym zakresie wybielono izbę, w której 
ustawiona była szlifierka”49. Natomiast zespół woźniców kaflarni w Bartoszycach 
zamiast przewidywanego tysiąca cegieł – jak informowano – przewiózł 1500 sztuk, 
a grupa zatrudniona przy suszeniu gliny podwyższy ła tego dnia normę wykonania 
o 25%. Także uczniowie szkoły koszykarskiej w Rogie dlach wykonali swoje prace na 
dziesięć dni przed wyznaczonym terminem „ścinając służącą do produkcji koszów 
pałkę rogożynową na obszarze dwóch hektarów”50. 

Jak wynika ze sprawozdań, szczególną aktywnością w zaciąganiu „wart sta-
linowskich” wy kazywała się młodzież. Według danych urzędowych, na terenie 
Olsztyńskiego wzięło w nich udział 215 osób, z których 183 było członkami ZMP51. 
Zobowiązali się oni do przepracowa nia 1174 roboczogodzin, a następnie składa-

44 TL 1949, nr 344 z 15 XII, s. 5.
45 ŻO 1949 nr 337 z 7 XII, s. 6.
46 TL 1949, nr 352 z 23 XII, s. 5.
47 Ibidem.
48 Ibidem.
49 Ibidem.
50 TL 1949, nr 352 z 23 XII, s. 5.
51 APO, Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Polskiej w Olsztynie (dalej: ZW ZMP), sygn. 1120/40. 
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li meldunki o realizacji podjętych zadań. Zetem powcy z Ryńskiego Pola w  po-
wiecie giżyckim mieli przeprowadzić remont świetlicy i remont studni szkolnej, 
a koło ZMP w Galinach podjęło zobowiązanie o wyremontowaniu traktora z miej-
scowego Państwowego Ośrodka Maszynowego. Z kolei koło ZMP w Małdytach 
„posta nowiło zakupić bibliotekę myślicieli marksizmu–leninizmu”, natomiast ze-
tempowcy reprezen tujący koło działające przy Spółdzielni Krawieckiej w Morą-
gu zobowiązywali się do zorgani zowania pięciu brygad współzawodnictwa pracy. 
Ponadto zobowiązywali się oni „pogłębić sojusz robotniczo-chłopski”, zwiększyć 
produkcję oraz „przepracować dodatkowe roboczogo dziny dla Polski Ludowej”52. 
Miano się też „zapoznać z życiorysem tow. Stalina, brać przy kład z bohaterskiej 
młodzieży radzieckiej, podnosić stale poziom produkcji wzmocnić przy jaźń pol-
sko-radziecką oraz pogłębić poziom swój z zakresu marksizmu–leninizmu”53. Pod-
kreślano przy tym dużą pomoc i zaangażowanie w całą akcję Komendy Chorągwi 
ZHP oraz Związku Samopomocy Chłopskiej, które „podjęły szereg zobo wiązań 
i uchwaliły pozdrowienia dla tow. Stalina”54. Podobne działania podjęła również 
Ko menda Wojewódzka Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”. W grudniu 1949 
roku cały te renowy aparat SP (i aktyw junacki) czynnie włączyli się do organizacji 
obchodów  rocznicy urodzin Józefa Stalina. Dekorowano sale świetlicowe, przy-
gotowywano oko licznościowe gazetki ścienne, a młodzież miała obowiązek zapo-
znania się z życiorysem gene ralissimusa jednocześnie podkreślając, jego „wielkie 
zasługi” w „odzyskaniu” przez Polskę niepodległości55. Także wiejskie koła ZMP 
w gminie Gietrzwałd wspólnie z kołami gromadz kimi postanowiły „zapoznać 
się z życiorysem” Józefa Stalina oraz zorganizować w dwa koła TPPR, natomiast 
zetempowcy z kół miejskich i gminnych powiatu olsztyńskiego meldowali m.in. 
o „podniesieniu poziomu ideologiczno-politycznego swoich członków, zwiększe-
niu prenumeraty prasy, a także o wykonaniu gazetek ściennych”56. Podobnie człon-
kowie ZMP z gminy Barczewo zobowiązali się do założenia dwóch nowych kół, 
wyremontowania świetlicy ZHP oraz „zapoznania się” z życiorysem Stalina, na-
tomiast uczniowie Państwowej Szkoły Pracy Społecznej w Olsztynie dla uczczenia 
urodzin Stalina postanowili „sporządzić katalog alfabetyczny i działowy dla biblio-
teki KM PZPR w Olsztynie oraz założyć kartę książek”57. Zarząd Grodzki TPPR 
w Olsztynie ogłosił konkurs na „najlepszy fotomontaż o życiu, walce i działalności 

52 Ibidem.
53 Ibidem.
54 Ibidem.
55 Zob. R. Gross, Powszechna Organizacja „Służba Polsce” w województwie olsztyńskim w latach 1948–

1955, Olsztyn 2011, s. 118.
56 ŻO 1949, nr 345 z 15 XII, s. 6.
57 TL 1949, nr 347 z 18 XII, s. 5.
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Generalissimusa”58. Nie zabrakło też głosu olsztyńskich sportow ców oraz działa-
czy sportowych i pracowników Wojewódzkiego Urzędu Kultury Fizycznej, którzy 
„zobowiązali się w grudniu [1949 r.] dodatkowo przeszkolić 100 aktywistów i przo-
downików sportowych”. Ponadto pracownicy WUKF w Olsztynie w ciągu niespeł-
na trzech miesięcy postanowili „nauczyć czytać i pisać dziesięciu sportowców 
analfabetów”. Na specjalnych zebraniach zobowiązano się „zapoznać wszystkich 
czynnych sportowców z życiem i działalnością Stalina”59. Jak wynika z oficjalnych 
danych, w związku z zaplanowanymi uroczystościami, w Olsztyńskiem ogółem 
podjęto 350 zobowiązań o szacunkowej war tości ponad 3 300 tys. zł.60

Przewodniczący olsztyńskiej MRN Aleksander Kruczyński podkreślał także, 
iż „pożądane jest”, by w całej akcji zobowiązania składały nie tylko zakłady produk-
cyjne, ale również sta rostwa powiatowe, oraz instytucje samorządowe i organizacje 
społeczne „w kierunku usunię cia biurokracji, socjalistycznego podejścia do żywego 
człowieka, podniesienie stylu pracy tych instytucji itp.”61. W ślad za tym zaczęły więc 
napływać kolejne zobowiązania. Zazwy czaj ich treść stanowiły meldunki o uspraw-
nieniu organizacji szpitali, domów dziecka czy za kładów opiekuńczych, a także 
podniesienie poziomu ideologicznego personelu tych placó wek. I tak pracownicy 
Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie meldowali, iż „dla 70-lecia Wielkiego Wodza 
Proletariatu Światowego” zradiofonizo wali szpital, a także doprowadzili „do stanu 
użyteczności” materace i siatki w szpitalnych łóżkach. Poza tym „zrobiono i prze-
sypano” 230 poduszek do nowych poszew62. Podobnie pracownicy Domu Małego 
Dziecka w Mrągowie zobowiązali się „własnymi siłami” wykonać „przeróbkę mate-
raców dla dzieci oraz zainstalować wanienki w zakładzie”63. Podkreślano również, 
że na uwagę zasługuje uchwała koła Związków Zawodowych Pracowników Służby 
Zdrowia braniewskiego szpitala, gdzie postanowiono „oddać chorym do użytku 
4 nowe sale”. Pracownicy szpitala w Lidzbarku Warmińskim zobowiązali się wykonać 
„we własnym zakresie” reparację bielizny szpitalnej64. Z oczywistych względów duże 
znaczenie propagandowe nadano sprawie przy spieszenia remontu gmachu TPPR 
w Olsztynie przy ul. Szrajbera. Ponieważ początkowo termin zakończenia robót był 
zagrożony, posta nowiono pracować także wieczorami, co pozwoliło oddać budynek 
do użytku w przeddzień 70. rocznicy urodzin „Wodza klasy robotniczej”65. 

58 ŻO 1949, nr 340 z 10 XII, s. 6.
59 ŻO 1949, nr 348 z 18 XII, s. 6.
60 APO, ZW ZMP, sygn. 1120/40. Sprawozdanie ZW ZMP w Olsztynie za XII 1949 r.
61 APO, PMRN, sygn. 458/1. Pismo przewodniczącego MRN w Olsztynie Aleksandra Kruczyńskiego do 

Okręgowej Rady Związków Zawodowych z 10 XII 1949 r.
62 APO, PMRN, sygn. 458/1. Protokół nr 15/49 posiedzenia plenarnego MRN w Olsztynie z 19 XII 

1949 r.; TL 1949, nr 345 z 16 XII, s. 7.
63 Ibidem.
64 Ibidem.
65 ŻO 1949, nr 348 z 18 XII, s. 6.
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Dla podniesienia poziomu ideologicznego pracowników koła związkowe 
służby zdrowia w szpitalach powiatowych w Morągu, Nidzicy i Giżycku postano-
wiły zorganizować kursy języ ka rosyjskiego. Z kolei koło związkowe w sanatorium 
ZUS w Olsztynku podjęło się zorgani zowania 100 tomowej biblioteki zakłado-
wej, zaś koło w Nidzicy otwarcia w szpitalnej świe tlicy kącika „pism radzieckich”. 
Związkowcy zobowiązali się także utworzyć we wszyst kich szpitalach wojewódz-
twa olsztyńskiego grupy samokształceniowe, w których miano stu diować życiorys 
Stalina tak, by wszyscy członkowie do 22 stycznia 1950 roku, tj. do piątej rocznicy 
„wyzwolenia Olsztyna przez Armię Radziecką zapoznali się z życiorysem i działal-
nością Wielkiego Wodza mas pracujących”66. Z kolei pracownicy zbiornicy jaj 
w Ostródzie postanowili utworzyć bibliotekę, składającą się z „dzieł” dotyczących 
życia i dzia łalności, bądź też napisanych przez samego Stalina67. 

Odnotowano również przypadki współ pracy między poszczególnymi miasta-
mi. I tak Zarząd Wojewódzki Związku Samopomocy Chłopskiej w Olsztynie, razem 
z organizacją wojewódzką ZSCh z Białegostoku zobowiązał się do otwarcia 45 no-
wych świetlic gromadzkich68. Informowano przy tym, że w obu woje wództwach 
powstanie 5 nowych kół gospodyń wiejskich, natomiast w dniu urodzin generalis-
simusa, przypadających 21 grudnia 1949 roku, zaplanowano wygłoszenie pogadanek 
na temat „życia i czynów towarzysza Stalina”. Planowano także zebranie 200 tys. zł na 
budowę „Po mnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej” w obu miastach69. 

Aby wykonanie wszystkich zobowiązań przebiegało bez zakłóceń minister 
bezpieczeństwa publicznego 14 grudnia 1949 roku skierował pismo do szefów wo-
jewódzkich urzędów bez pieczeństwa publicznego i komendantów wojewódzkich 
MO w sprawie „wzmożenia walki z wrogą propagandą antyrządową i antyradziecką 
w okresie obchodów 70. rocznicy urodzin ge neralissimusa”70. Ślady działań WUBP 
w Olsztynie odnajdujemy w jednym z meldun ków, w którym informowano, że 
podczas wykonywania zadania produkcyjnego podjętego przez załogę Zakładu 
Przemysłu Drzewnego w Szczytnie dla uczczenia urodzin Józefa Stali na, „zaistniał 
fakt wykręcenia śrub w maszynie, jednak na skutek szybkiej orientacji obsługu-
jących, maszyna nie została uszkodzona”71. Jednak podobnych przypadków nie 

66 ŻO 1949, nr 346 z 16 XII, s. 6.
67 Ibidem.
68 Ibidem.
69 TL 1949, nr 347 z 18 XII, s. 5. Warto dodać, że zarówno w Białymstoku (7 listopada 1951 r.), jak 

i w Olsztynie (21 lutego 1954 r.) ostatecznie doszło do odsłonięcia pomników. Jednak w 1990 r. białostocki Pomnik 
Wdzięczności Armii Radzieckiej został rozebrany, natomiast olsztyński, potocznie określany „szubienicami”, na-
dal stoi w centrum miasta. Zob. Katalog białostockich pomników, tablic pamiątkowych i miejsc pamięci narodowej, 
Białystok 2015, ss. 55–56.

70 A. Kochański, Polska 1944–1991. Informator historyczny, T. I: Podział administracyjny. Ważniejsze akty 
prawne, decyzje i enuncjacje państwowe (1944–1956), Warszawa 1996, s. 303.

71 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku (dalej: AIPN Bi), sygn. 084/5, k. 
238–241. Sprawozdanie szefa WUBP w Olsztynie płk Antoniego Pundy z 1 I 1950 r.
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było zbyt wie le. 
W czasie obchodów 70. rocznicy urodzin sowieckiego dyktatora – zgodnie 

ze wspomnianą już instrukcją KC PZPR – prowadzono kampanię pisania listów, 
pocztówek i laurek do Stali na „pełnych wdzięczności i przywiązania”. Podkreślano 
przy tym, że napływały one „od chło pów i od poetów, od inteligentów i od górni-
ków, od matek i od młodzieży, od fornali i od na uczycieli”72. Miało to świadczyć 
o  rzekomej powszechności i spontaniczności całej akcji, choć treść tych życzeń 
jeszcze przed wysłaniem była dokładnie kontrolowana. Według ofi cjalnych danych 
z całego kraju wysłano 563 340 listów, pocztówek i laurek adresowanych do Stalina 
z czego najmniej, bo jedynie 8814, czyli 1,56 proc. z województwa olsztyńskiego73. 
Jednak nie wszystkie listy były kierowane bezpośrednio do „największego przyja-
ciela Pol ski”. Na przykład uczniowie Państwowego Liceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych w Olsztynie „wystosowali do młodzieży jednej ze szkół w bohaterskim 
Stalingradzie list z ser decznymi pozdrowieniami i wyrazami podziwu i uznania”. 
W liście tym olsztyńscy ucznio wie deklarowali, że będą „zawsze dążyli do zacie-
śnienia więzów przyjaźni”, łączących oba „bratnie narody” oraz z całych sił będą 
„walczyć o trwały pokój na świecie, z obozem imperialistów i podżegaczy wojen-
nych, którzy chcą rozpętać nową wojnę”, co miało świad czyć „o żywym uczuciu 
wdzięczności dla wielkiego przyjaciela młodzieży całego świata Jó zefa Stalina”74.

Widomym przeja wem „serdecznych uczuć” całego społeczeństwa miała być 
rzekomo samorzutnie podjęta ak cja składania darów i upominków, wykonanych 
zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo „dla Wodza klasy robotniczej”75. Wśród 
darów przekazanych z Olsztyńskiego „oryginalnym i wy soce artystycznym” wy-
konaniem zwróciła uwagę „płaskorzeźba w drzewie w formie ryngra fu” przed-
stawiająca Stalina „po zwycięstwie nad faszyzmem na tle sztandarów Związku 
Ra dzieckiego oraz nad zdruzgotaną swastyką” przekazana przez Państwowe Za-
kłady Mecha niczne i Odlewnię w Pasłęku76. Podkreślano, że na „szczególne wy-
różnienie” zasłużył duży portret olejny Stalina pędzla Andrzeja Samulowskiego 
„malarza samouka Polaka miejscowe go pochodzenia”, który w podarunku przygo-
towała młodzież z Wiejskiego Ogniska Muzycz nego w Gietrzwałdzie. Portret gene-
ralissimusa oprawiony był w „ramy z inkrustacjami przed stawiającymi fragmenty 
Olsztyna, chorągwie Związku Radzieckiego i Polski oraz liście lauro we”77. Z ko-
lei Olsztyńskie Zakłady Wyrobów Drzewnych nr 10 ofiarowały „plakietę–płasko-
rzeźbę” w drewnie przedstawiającą gołębia pokoju. Olsztyńskie Zakłady Ceramiki 

72 Cyt. za: O Józefie Stalinie. Na 70-lecie narodzin, Warszawa 1949, ss. 28–29.
73 Zob. R. Kupiecki, op. cit., s. 95.
74 ŻO 1949, nr 340 z 10 XII, s. 6.
75 ŻO 1949, nr 345 z 15 XII, s. 6.
76 TL 1949, nr 343 z 14 XII, s. 5; ŻO 1949, nr 345 z 15 XII, s. 6.
77 Ibidem.
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Czerwonej przygotowały „piękny album w skórzanej oprawie” zawierający fotogra-
fie, które przedstawiały „rozwój, pracę i życie Zakładów”. Do przekazanego daru 
załączono list od za łogi – jak nie bez dumy podkreślano – napisany w języku ro-
syjskim. Album ofiarowali także pracownicy Olsztyńskich Zakładów Graficznych, 
a zamieszczone w nim zdjęcia, według ofia rodawców, miały „niewątpliwie wartość 
dokumentu historycznego”, gdyż obrazowały „szybki rozwój i rozbudowę Zakła-
dów, którą umożliwiła pomoc techniczna Związku Ra dzieckiego”78. Wśród innych 
upominków zwracał uwagę „nowy model naprężacza semaforo wego” wykonany 
przez załogę warsztatów elektrotechnicznych DOKP w Olsztynie, miniatura cią-
gnika „Ursus” z  pługiem, ofiarowana przez robotników warsztatów Technicznej 
Obsługi Rolnictwa w Olsztynie oraz model młockarni wykonany przez załogę 
Warmińskiej Fabryki Młocarń w Dobrym Mieście. Nie zabrakło też upominków 
od młodzieży. Na przykład uczeń stolarski, piętnastoletni Norbert Skok z Olsztyna, 
pracując w stolarni Spółdzielni Budownic twa Wiejskiego, wykonał model zagrody 
wiejskiej79. Poza tym uwagę przykuwała także „pięk nie haftowana poduszka z her-
bem ZSRR”, będąca darem Koła Gospodyń Wiejskich z Tyro wa80. Jak informowa-
no, wszystkie dary świata pracy Warmii i Mazur zostały zgromadzone w Komitecie 
Wojewódzkim PZPR w Olsztynie, skąd następnie przewieziono je do Warszawy, 
gdzie 13  grudnia 1949 roku w salach Muzeum Narodowego otwarto wystawę 
wszystkich upominków napływających z całej Polski81. Trzy dni później z Warsza-
wy do Moskwy wyru szył specjalny pociąg wiozący „dary społeczeństwa polskiego 
dla Towarzysza Stalina”82.

Jedną z bardziej spektakularnych form uczestnictwa młodzieży w grudnio-
wych uroczysto ściach była zorganizowana z inicjatywy ZMP „gwiaździsta sztafeta”, 
która stała się częścią ogólnopolskiej akcji o tej samej nazwie83. Polegała ona na tym, 
że informacje o podjętych zo bowiązaniach lub przekroczeniu norm pracy, a także 
„pozdrowienia młodzieżowe dla tow. Stalina” były przekazywane przez przedstawi-
cieli szkół i fabryk na wiecach powiatowych, skąd sztafety na piechotę, rowerami, 
motocyklami bądź samochodami kierowały się na wiec w Olsztynie, na którym 
wybierano delegację wojewódzką mającą się udać do Warszawy84. Przygotowania 
do tej akcji rozpoczęto 7 grudnia 1949 roku, kiedy powołano wojewódzki ko mitet 

78 ŻO 1949, nr 345 z 15 XII, s. 6.
79 TL 1949, nr 343 z 14 XII, s. 5.
80 ŻO 1949, nr 345 z 15 XII, s. 6.
81 TL 1949, nr 344 z 15 XII, s. 5; ŻO 1949, nr 345 z 15 XII, s. 6.
82 TL 1949, nr 347 z 18 XII, s. 5.
83 Szerzej: B. Tracz, Przejawy publicznego kultu Józefa Stalina na Górnym Śląsku w latach 1945–1956, 

Szkice Archiwalno-Historyczne, 2014, nr 11, s. 184.
84 APO, KW PZPR, 1141/1988. Sprawozdanie z przebiegu obchodów 70-lecia urodzin Józefa Stalina; por. 

P. Osęka, Rytuały stalinizmu. Oficjalne święta i uroczystości rocznicowe w Polsce 1944–1956, Warszawa 2007, ss. 
162–163.
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sztafety, a także przeprowadzono odprawę przewodniczących zarządów powiato-
wych. Zgodnie z zaleceniami Zarządu Głównego ZMP „cały ciężar” akcji skierowa-
no „na gromady, gminy i PGR-ry, gdzie – jak podkreślano – „z całą świadomością 
i dosyć mocno postawiliśmy imię Stalina, genialnego wodza proletariatu całego 
świata”, co młodzież miała przyjąć z „en tuzjazmem” i wykazać przy tym „wielkie 
przywiązanie do tow. Stalina wielkiego przyjaciela narodu polskiego”85. Ponadto 
Zarząd Wojewódzki ZMP skierował do pomocy w poszczegól nych powiatach ok. 
500 młodych aktywistów. Jednak jak wynika z meldunków także i w tym przypad-
ku nie obyło się bez kłopotów. W sprawozdaniu ZMP z grudnia 1949 roku podkre-
ślano, iż poza „dominującymi dobrymi momentami” podczas sztafety występowały 
„trudności ze strony reakcyjnej części ludności, która starała się wszelkimi sposo-
bami przeszkodzić Związkowi Młodzieży Polskiej w tej akcji”. Miały o tym świad-
czyć takie fakty, jak „pobicie koleżanki, która wiozła meldunki z gromady Pogorzel 
Wielka do gminy Drygały, pow. Pisz”86. Jednak wydaje się, że mimo wszystko były 
to przypadki incydentalne, a sama inicja tywa szczególnie wśród zetempowców cie-
szyła się sporym zainteresowaniem. 

W godzinach wieczornych 14 grudnia 1949 roku sztafety powiatowe dotarły 
do Olsztyna, gdzie na placu gen. Świerczewskiego odbył się wiec, którego liczbę 
uczestników szacowano na około 8 tys. osób87. Kulminacyjnym punktem wie-
cu miał być przyjazd młodzieżowej szta fety motocyklowej wiozącej meldunki ze 
wszystkich powiatów województwa olsztyńskiego. Oto jak w lokalnej prasie rela-
cjonowano ten moment: „wśród tłumów, zalegających ilumino wany pochodniami 
plac, nastrój oczekiwania rośnie. Wreszcie pada okrzyk – już jadą! Na plac gen. 
Świerczewskiego wpada sztafeta. Grupa motocyklistów z czerwonymi szarfami na 
piersiach, na których widnieją nazwy powiatów, kolejno składa meldunki, przyj-
mowane przez przedstawiciela Partii i przewodniczącego ZW ZMP”88. Jeszcze tego 
samego dnia do Warsza wy wyjechała dziesięcioosobowa sztafeta wojewódzka, na 
czele z przewodniczącym Zarządu Miejskiego ZMP Leszkiem Mikołajczykiem, 
która w stolicy miała złożyć meldunki o zobo wiązaniach podjętych przez olsztyń-
ską młodzież89. W tekście meldunku czytamy m.in. „Dro gi Tow. Stalinie! My, mło-
dzież ziemi warmińsko-mazurskiej zachowamy na zawsze pamięć o pomocy, której 
udzielał nam i udziela Związek Radziecki. Zachowamy na zawsze wdzięcz ność do 
Kraju Rad i do jego Wodza Wielkiego Stalina, dzięki któremu mieliśmy możność 
po wrócić na nasze prastare ziemie polskie Warmii i Mazur. My młodzież ziemi 

85 APO, ZW ZMP, sygn. 1120/40. Sprawozdanie ZW ZMP w Olsztynie za XII 1949 r.
86 Ibidem.
87 APO, KW PZPR, sygn. 1141/1221.Komunikat KW PZPR w Olsztynie z 16 XII 1949 r.
88 Cyt. za: ŻO 1949, nr 346 z 16 XII, s. 6.
89 APO, KW PZPR, sygn. 1141/1221. Komunikat KW PZPR w Olsztynie z 16 XII 1949 r.; TL 1949, nr 347 

z 17 XII, s. 5.
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warmińsko-mazurskiej wzmożemy wysiłki w budownictwie socjalizmu w kraju, 
a tym samym przyczyni my się do wzrostu sił pokoju i postępu, dzieła któremu po-
święciłeś całe życie”90. Jak informo wano, w poszczególnych etapach młodzieżowej 
sztafety w województwie olsztyńskim ogółem wzięło udział 2811 osób, a wartość 
przyjętych zobowiązań zawartą w meldunkach oceniano na 19 930 tys. zł.91 

Obchodom siedemdziesiątej rocznicy urodzin Stalina towarzyszyło również 
organizowanie okolicznościowych masówek i wieców92. Wraz ze zbliżaniem się ofi-
cjalnej daty urodzin so wieckiego dyktatora, ich liczba była coraz większa. W dniach 
17 i 18 grudnia 1949 roku w miastach powiatowych województwa olsztyńskiego od-
były się wiece z udziałem posłów na Sejm Ustawodawczy RP. Spotkania, w których 
liczbę uczestników szacowano na 4750 osób, zostały „obsłużone” m.in. przez posłów 
PZPR reprezentujących Warmię i Mazu ry – Wacława Gumińskiego i Kazimierę Świę-
tochowską. Omówiono „aktu alne zagadnienia polityczne, szczególnie podkreślając 
rocznicę 70-lecia urodzin Tow. Stali na”93. Następnie od 17 do 21 grudnia 1949 roku 
w powiatach odbyły się odczyty i rocznicowe akademie, podczas których prelekcje 
wygłosili przedstawiciele KC i KW PZPR94. Jak wynika z dokumentów tylko 18 grud-
nia 1949 roku w 125 „punktach gminnych i zespołach PGR” wo jewództwa olsztyń-
skiego odbyły się uroczyste akademie, w których miało uczestniczyć 30 541 osób95. 
W ciągu następnych dwóch dni, a mianowicie 20 i 21 grudnia 1949 roku podobne 
uroczystości zanotowano w dziewięciu powiatach województwa, a liczbę uczestni-
ków szacowano na 15 300 osób96. W celu uatrakcyjnienia spotkań, po zakończeniu 
ofi cjalnej części akademii z reguły organizowano występy artystyczne z  udziałem 
miejscowych zespołów folklorystycznych oraz zabawy ludowe97. Ogółem na terenie 
województwa olsztyń skiego przeprowadzono 143 wiece oraz 1030 masówek, w któ-
rych liczbę uczestników szaco wano na ponad 90 tys. osób98. Szczególną aktywnością 
na tym polu wykazywała się woje wódzka organizacja ZMP licząca wówczas 33 177 
członków zorganizowanych w 1565 ko łach99. Jednak, jak wynika z meldunków, nie 
wszędzie atmosfera była aż tak entuzjastyczna. Np. w gminie Kożuchy na terenie po-

90 Cyt. za: ŻO 1949, nr 346 z 16 XII, s. 6.
91 APO, KW PZPR, sygn. 1141/1221. Zestawienie masówek i wieców z okazji uczczenia 70-lecia urodzin 

Stalina z 15 XII 1949 r.; ibidem, Komunikat KW PZPR w Olsztynie z 21 XII 1949 r.
92 APO, ZW ZMP, sygn. 1120/40. Sprawozdanie ZW ZMP w Olsztynie za XII 1949 r.
93 APO, KW PZPR, sygn. 1141/1221. Komunikat KW PZPR w Olsztynie z 21 XII 1949 r.
94 Ibidem.
95 Ibidem.
96 Ibidem.
97 Ibidem.
98 APO, ZW ZMP, sygn. 1120/40. Sprawozdanie ZW ZMP w Olsztynie za XII 1949 r.; por. ibidem, KW 

PZPR, sygn. 1141/1221. Zestawienie masówek i wieców z okazji uczczenia 70-lecia urodzin Józefa Stalina z 15 XII 
1949 r.

99 APO, ZW ZMP, sygn. 1120/40. Sprawozdanie ZW ZMP w Olsztynie za XII 1949 r.; TL 1949, nr 332 
z 3 XII, s. 5.
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wiatu piskiego, podczas masówki miej scowy sołtys stwierdził, że „on nie podpisze 
pozdrowienia [dla Stalina – W.G.], ani nikt z obecnych”. W efekcie tego swoje podpi-
sy złożyło jedynie 5 osób, natomiast 52 wyszły z ze brania. Podobnie rzecz się miała 
w gminie Waplewo w powiecie ostródzkim gdzie, jak wyni ka ze sprawozdania, „nie 
można było zorganizować ani jednej masówki, ani wiecu […] z powodu wrogo na-
stawionej miejscowej ludności”100. 

W miarę, jak zbliżał się dzień 70. urodzin Stalina, obserwować można było 
kulminację działań, mają cych uświetnić to wydarzenie. Od 17 do 21 grudnia 
1949 roku w większych zakładach przemy słowych oraz instytucjach odbywały się 
okolicznościowe akademie, zazwyczaj składające się z części oficjalnej, gdzie wy-
głaszano referaty o życiu i działalności sowieckiego dyktatora, a także z części arty-
stycznej, na ogół składających się z wiązanki  pieśni i deklamacji wierszy sła wiących 
Stalina i Związek Sowiecki101. W poniedziałek, 19 grudnia 1949 roku, odbyło się 
plenar ne posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie, któremu nadano 
szczególnie uroczy sty charakter, wprowadzając do porządku dziennego „kilka 
nadzwyczajnych punktów”102. Pierwszym z nich był referat wygłoszony przez prze-
wodniczącego MRN Aleksandra Kru czyńskiego, który omówił życie i działalność 
Józefa Stalina. Następnie, w imieniu poszczegól nych klubów radnych, składano 
deklaracje  nawiązujące do zbliżającej się daty urodzin generalissimusa, po czym 
delegacje zakładów pracy składały meldunki o wykonaniu zobowiązań produkcyj-
nych, podjętych na cześć Stalina. Potwierdzono wyko nanie zobowiązań podjętych 
przez załogi przedsiębiorstw komunalnych na przykład załoga Miejskich Zakła-
dów Komunikacyjnych uporządkowała pętle tro lejbusowe na Osiedlu Mazurskim 
i w Kortowie, a także posprzątała dwie zajezdnie. Z kolei ro botnicy z olsztyńskiej 
gazowni otworzyli bibliotekę  przyzakładową, a pracownicy tartaku prze znaczyli 
zarobki uzyskane z godzin nadliczbowych na budowę mającego powstać Pomnika 
Wdzięczności dla Armii Czerwonej w Warszawie. Poza tym pracownicy wszystkich 
przedsię biorstw miejskich postanowili „wzmóc współzawodnictwo i podnieść wy-
dajność pracy przez przestudiowanie życiorysu Generalissimusa Stalina”103. Tego 
samego dnia w świetlicy Okrę gowej Rady Związków Zawodowych mieszczącej się 
w gmachu olsztyńskiego teatru, otwarto wystawę obrazującą „życie, działalność 
i walkę Wielkiego Wodza międzynarodowego prole tariatu”104.

Meldunki o wykonaniu zobowiązań produkcyjnych napływały dosłownie do 
ostatniej chwi li. W środę 21 grudnia 1949 roku o godz. 20.00 pracownicy spół-

100 APO, ZW ZMP, sygn. 1120/40. Sprawozdanie ZW ZMP w Olsztynie za XII 1949 r.
101 APO, KW PZPR, 1141/1988. Sprawozdanie  z przebiegu obchodów 70-lecia urodzin tow. Józefa Stalina.
102 ŻO 1949, nr 351 z 21 XII, s. 8.
103 Ibidem.
104 ŻO 1949, nr 349 z 19 XII, s. 6.
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dzielni budowlanej „Warmia” zakończyli budowę obiektu przy ul. Działdowskiej105, 
a trzy godziny później załoga spółdzielni „Technik” przekazała do użytku magazyn 
przy ul. Artyleryjskiej w Olsztynie. Oba budynki popularnie nazywano w mieście 
„szybkościowcami” ze względu na fakt, iż ich budowa trwała zaledwie osiemnaście 
dni106. W tym samym czasie, z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, otwarto świe-
tlicę dla pracowników Starostwa Powiatowego w Olsztynie. 20 grudnia 1949 roku 
do dyrekcji przedsiębiorstwa państwowego „Zjednoczenie Energetyczne Okręgu 
Mazurskiego” napłynęły meldunki o pełnym wykonaniu zobowiązań związanych 
z uczczeniem 70. rocznicy urodzin Stalina. Jak informowano, wszystkie podokrę-
gi ZEOM–u, czyli olsztyński, kętrzyński i elbląski, nie tylko wykonały wcześniej 
podjęte zobowiązania, ale je przekroczyły przepro wadzając elektryfikację 40 wsi na 
Warmii i Mazurach107. Z kolei staraniem olsztyńskich pocz towców przygotowano 
350 paczek ze słodyczami przeznaczonych dla dzieci z pięciu „pod opiecznych wsi” 
tj. Kaborno, Bruchwałd, Trękus, Skajboty i Patryki. Jak podkreślano każde dziecko 
miało otrzymać po 600 gr. słodyczy, natomiast sieroty po 1000 gr. Te „słodkie pacz-
ki” miały zostać wręczone wiejskiej dziatwie podczas uroczystości 21 grudnia 1949 
roku108.

Kulminacja jubileuszowych uroczystości przypadła na środę 21 grudnia 1949 
roku. W ca łym kraju wychodzące tego dnia gazety ukazały się w odświętnej szacie. 
Wzorem „Trybuny Ludu”, także do regionalnego „Życia Olsztyńskiego” dołączono 
ośmiostronicową wkładkę zatytułowaną „Stalin – organizator zwycięstwa nad fa-
szyzmem”. Z kolei nad winietą pisma gó rował czerwony napis „Na 70-lecie urodzin 
Józefa Stalina”109. Także ulice miast przybrały od świętny wygląd. Nie brakowało 
okolicznościowych haseł, transparentów, flag, a także portre tów generalissimusa. 
Tego dnia jubileuszowe uroczystości organizowały również poszczegól ne ugru-
powania polityczne. Zazwyczaj scenariusz tych imprez był bardzo podobny. Ich 
żela znym punktem były referaty o życiu i działalności Stalina, przyjęcie przez ze-
branych uchwały, a następnie odśpiewanie Międzynarodówki, po czym rozpoczy-
nały się wy stępy artystyczne. 

W samym Olsztynie głównym punktem uroczystości związanych z siedem-
dziesiątą roczni cą urodzin Stalina była akademia zorganizowana przez Komitet 
Miejski PZPR, która 21 grud nia 1949 roku w godzinach popołudniowych odbyła się 
w sali państwowego Teatru im. Stefa na Jaracza w Olsztynie110. Według oficjalnych 
danych w akademii miało wziąć udział około tysiąca osób, co choćby ze względu na 

105 Obecnie ul. Radiowa.
106 ŻO 1949, nr 354 z 24–26 XII, s. 8.
107  ŻO 1949, nr 353 z 23 XII, s. 6; ibidem, nr 355 z 27 XII, s. 6.
108  ŻO 1949, nr 350 z 20 XII, s. 4.
109  ŻO 1949, nr 351 z 21 XII, s. 8.
110 Ibidem.
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liczbę miejsc w olsztyńskim teatrze wydaje się liczbą nieco przesadzoną. Na scenie 
udekorowanej flagami i transparentami, pośrodku której umieszczono olbrzymi 
portret Stalina oraz sztandary partyjne i związkowe, zasiadło prezy dium akademii. 
Po odegraniu hymnów sowieckiego i polskiego zabrał głos I sekretarz KW PZPR 
Paweł Wojas. Wygłosił okolicznościowy referat poświęcony „życiu i działal ności 
Józefa Stalina, Budowniczego i Twórcy nowej epoki, Przodownika wszystkich na-
rodów miłujących wolność i pokój”111. Mówca szczególnie uwypuklił rolę Stalina 
jako „kontynuato ra nauki marksizmu–leninizmu i genialnego Wodza Rewolucji, 
która obaliła władzę wyzyski waczy, stwarzając fundamenty pod budowę nowego 
świata”112. Jak podkreślano, referat „był kilkakrotnie przerywany burzliwymi i ży-
wiołowymi oklaskami i skandowanymi okrzykami na cześć Wielkiego Stalina”113. 
Kończąc swoje wystąpienie I sekretarz KW PZPR złożył „Generalis simusowi Stali-
nowi w imieniu mas pracujących województwa olsztyńskiego serdeczne życze nia 
wielu lat życia i pracy dla dobra i szczęścia całej ludzkości”114. Następnie odczytano 
uro czysty adres, który – jak podkreślano – został przyjęty „entuzjastycznie” przez 
zebranych115. W trakcie odczytywania treści adresu, kiedy padły słowa: „Uzbroje-
ni w naukę Lenina i Stalina wzbogaceni doświadczeniami Narodów Radzieckich, 
wykonamy 6–letni plan budowy funda mentów Socjalizmu, tak jak wykonaliśmy 
zwycięski trzyletni plan odbudowy”,  ponownie wy buchły burzliwe oklaski i skan-
dowania na cześć „Wielkiego Stalina”116. Po zakończeniu czę ści oficjalnej nastąpiła 
część artystyczna, którą prowadził aktor olsztyńskiego teatru Sta nisław Igar. Zapre-
zentowano „Dumkę Kozacką o Stalinie” wykonaną przez chór złożony z uczniów 
sześciu olsztyńskich szkół z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej pod batutą 
Stanisława Truszczyńskiego. Następnie orkiestra wykonała „Kantatę o Stalinie” 
w kompozycji Aleksandra W. Aleksandrowa. Nie zabrakło także innych pieśni oraz 
recytacji wierszy. Akademię zakończyła „Pieśń o Stalinie” w wykonaniu połączo-
nych chórów olsztyńskich szkół.

Także Wojewódzki Komitet Wykonawczy ZSL razem ze spółdzielnią wy-
dawniczą „Za gon” zorganizował akademię dla uczczenia 70. rocznicy urodzin 
Stalina117. Podobna impreza odbyła się również w lokalu Stronnictwa Demokra-
tycznego w Olsztynie. Podczas akademii uchwalono rezolucję, w której przesłano 
Stalinowi „wyrazy hołdu i czci w uznaniu Jego ogromnych zasług w walce o wy-
zwolenie klasy robotniczej i utrwalenie światowego pokoju”. W dalszej części rezo-

111  ŻO 1949, nr 353 z 23 XII, s. 6.
112  Ibidem.
113  ŻO 1949, nr 353 z 23 XII, s. 6.
114  Ibidem.
115  Ibidem.
116  Ibidem.
117  ŻO 1949, nr 352 z 22 XII, s. 4.
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lucji zebrani postanowili „pracą na wszystkich odcinkach życia przyczy nić się do 
pełnego zrealizowania planu 6–letniego, prowadzącego masy Polski Ludo wej do 
socjalizmu”118. Okolicznościową akademię w dniu 22 grudnia 1949 roku zorgani-
zowało też olsztyńskie Stronnictwo Pracy119. Również koła TPPR, ZMP i Związku 
Zawodowego Pra cowników Państwowych przy Urzędzie Wojewódzkim w Olszty-
nie 20 grudnia 1949 roku zorga nizowały obchody 70. rocznicy urodzin Stalina120. 

Należy też odnotować, że w olsztyńskiej świetlicy międzyzakładowej ORZZ 
otwarto wystawę, przygotowaną wspólnie z TPPR, poświęconą życiu i działalno-
ści „wiel kiego Wodza międzynarodowego proletariatu”121. Nad ekspozycją, którą 
podzielono na poszcze gólne działy tematyczne, górował wielki napis: „Józef Stalin 
– wódz naszej epoki”. Warto też dodać, że środkową część sali wypełniały plansze 
z  fotografiami ilustrującymi życie i pracę w poszczególnych republikach sowiec-
kich, rozwój nauki i techniki oraz działalność pionie rów122. Nie zabrakło także sto-
isk z czasopismami radzieckimi oraz najnow szymi tłumaczeniami polskimi dzieł 
„wielkiego Wodza i Nauczyciela”123. Uroczystości te w zasadzie zakończyły olsztyń-
skie obchody związane z siedemdziesięcioleciem urodzin Józefa Stalina.

W porównaniu do innych województw, w Olsztyńskiem uroczystości zwią-
zane z 70. rocznicą urodzin Józefa Stalina, mimo że były realizowane według z góry 
narzuconego scenariusza, miały znacznie skromniejszy wymiar. Wydaje się, że zło-
żyło się na to co najmniej kilka przyczyn. Po pierwsze, Olsztyńskie było wojewódz-
twem typowo rolniczym, w dodatku jeszcze dość słabo zaludnionym, natomiast 
większe zakłady przemysłowe w których zazwyczaj podejmowano zobowiązania 
produkcyjne stanowiły wów czas niewielki procent załóg pracowniczych. I choć 
oficjalnie głoszono, iż zainteresowanie społeczeństwa tymi uroczystościami było 
„dosyć duże”, to jednak należy sądzić, że ocena ta była przesadzona, zapewne użyta 
na potrzeby propagandy. Można również założyć, że więk szość osób, które zdecy-
dowały się uczestniczyć w tych uroczystościach czyniły to raczej nie z przekonania, 
ale bardziej z obawy o możliwe negatywne następstwa wynikające z nieobecno ści, 

118  ŻO 1949, nr 350 z 20 XII, s. 4.
119  Ibidem.
120  ŻO 1949, nr 352 z 22 XII, s. 4.
121  Ibidem.
122  Ibidem.
123  W 1949 r. w wielotysięcznych nakładach wydano drukiem zarówno Krótki życiorys J.W. Stalina, jak też 

szereg prac jego autorstwa. Nakładem Wydawnictwa „Książka i Wiedza” ukazały się wówczas m.in.: J.W. Stalin, 
Dzieła, t. I: 1901–1907, t. 2: 1907–1913, idem, Marksizm a kwestia narodowa. Kwestia narodowa a leninizm, idem, 
O materializmie dialektycznym i historycznym, idem, Międzynarodowy charakter Rewolucji Październikowej, idem, 
O Leninie, idem, Do młodzieży, idem, Lenin a kwestia sojuszu ze średniakiem. W odpowiedzi towarzyszom koł-
choźnikom. Przemówienie na pierwszym wszechzwiązkowym zjeździe kołchoźników – przodowników pracy; idem, 
Przemówienie w Pałacu Kremlowskim na uroczystości promowania akademików Armii Czerwonej 4 maja 1935 r. 
Przemówienie na pierwszej wszechzwiązkowej naradzie stachanowców 17 listopada 1935 r.; idem, O projekcie kon-
stytucji ZSRR. Referat na nadzwyczajnym VIII wszechzwiązkowym zjeździe Rad 25 listopada 1936 r.
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którą można było poczytywać jako wyraz pewnej manifestacji politycznej124. Nie 
bez zna czenia było także to, że w województwie olsztyńskim, leżącym w pewnym 
oddaleniu od cen trum Polski, życie społeczne i polityczne toczyło się nieco wolniej, 
mniej spektakularnie. Poza tym, znaczna część ludności Warmii i Mazur w ramach 
tzw. repatriacji w latach 1945–1948 została tu przesiedlona z ziem wschodnich 
przedwojennej Rzeczypospolitej. Ludzie ci dobrze znali zbrodniczy charakter bol-
szewizmu i – co w pełni zrozumiałe – znacznie rzadziej i mniej entuzjastycznie 
angażowali się w uroczystości mające sławić sowieckiego dyktatora.

Witold Gieszczyński, Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag von Josef Stalin im Dezember 1949 (am 
Beispiel der Wojewodschaft Olsztyn)

Zusammenfassung

Nach dem Zweiten Weltkrieg hat der Personenkult um Stalin den Höhepunkt erreicht. Sowohl in der Sow-
jetunion als auch in den Satellitenstaaten von Moskau wurde er nahezu göttlich verehrt.  Aus diesem Anlass wurde 
ein riesiger Propagandaapparat sowohl in der Sowjetunion selbst als auch in den sog. Satellitenstaaten, darunter 
auch in Polen, in Bewegung gesetzt. In Polen wurden mit dem Jubiläum des sowjetischen Diktators verbundene 
Feierlichkeiten lange vor dem Kulminationspunkt am 21. Dezember 1949 begonnen. Ähnlich war es in Olsztyn, 
wo ein aus 38 Personen bestehendes Wojewodschaftskomitee zum 70. Geburtstagsjubiläum von Josef Stalin ins 
Leben gerufen wurde. Die ersten Feierlichkeiten fanden bereits einige Wochen vor dem 70. Jahrestag des Geburts-
tages von Stalin statt. Aus Propagandagründen wurden damals verschiedene Kundgebungen, Versammlungen, 
Akademien und Massenveranstaltungen organisiert. Die Belegschaften der Arbeitsbetriebe machten Produktions-
versprechen. Im Vergleich zu anderen Wojewodschaften hatten die Feierlichkeiten zum 70. Geburtstagsjubiläum 
von Josef Stalin in der Wojewodschaft Olsztyn ein wesentlich bescheideneres Ausmaß – trotz des von oben auf-
erlegten Szenarios. Die Wojewodschaft Olsztyn war typisch landwirtschaftlich geprägt, dazu war sie noch relativ 
schwach besiedelt und lag in einer gewissen Entfernung von Zentralpolen.

Übersetzt von Witold Gieszczyński

Witold Gieszczyński, Joseph Stalin’s birthday celebrations in December 1949 (the example of the Olsz
tyn Voivodeship)

Summary

The celebrations related to the 70th anniversary of the birth of Joseph Stalin began well before their cul-
mination, which was to take place on December 21, 1949. The communist authorities issued a special instruction 
which strictly regulated the course of these celebrations. Special party meetings were organized to celebrate the 
dictator. Young people gathered in workplaces, schools and youth organizations were also expected to participate 
in the celebrations. Furthermore, it was recommended to study the biography of Stalin and decorate public build-
ings with Polish and Soviet colours, as well as portraits of Stalin and related slogans.

In Olsztyn, as in other Polish cities, the Provincial Committee for the celebration of the 70th anniversary 
of Stalin was established, which included members of the political and administrative authorities, as well as rep-
resentatives of the army, trade unions, social, scientific, creative and artistic organisations, and industry leaders. 
However, compared to other regions in the Olsztyn Voivodeship, the celebrations of the jubilee of the birth of 
Joseph Stalin had a much more modest dimension, mainly due to the typically agricultural character of the region, 
as well as the relatively small population of Warmia and Masuria at that time.

Translated by Aleksander Pluskowski

124 APO, KW PZPR, sygn. 1141/1988. Sprawozdanie z przebiegu obchodów 70-lecia urodzin Józefa Stalina.
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Zagadnienie udziału ludności Prus Wschodnich w  pomocy powstańcom 
styczniowym było wnikliwie opisane przez Barbarę Groniowską1 w 1960 roku. Póź-
niej tą problematyką zajmował się Janusz Jasiński2, który w licznych publikacjach 
przytaczał nazwiska wielu osób zamieszkałych na terenie zaboru pruskiego, zaan-
gażowanych w pomoc dla powstańców z 1863 roku. Pomoc ta koncentrowała się na 
zaopatrzeniu ich w broń i amunicję. Jedną z takich postaci był Albert von Tuchol-
ka. Chociaż Janusz Jasiński nazywa go „Wojciech Tucholka – młynarz z Rynu”, to 
uważam, iż chodzi o tę samą postać. Imię zostało chyba zbędnie spolszczone. Nie 
był młynarzem, lecz właścicielem młyna w Rynie i tylko przez okres ok. 3 lat. Jego 
udział w pomocy powstańcom, być może tylko część, którą zdołał udokumentować 
pruski sędzia śledczy, można odtworzyć na podstawie dokumentów pruskiego Naj-
wyższego Sądu Krajowego (Kammergericht).

Albert Wilhelm Armand Dionisius von Tucholka urodził się 5 września 1836 
roku w miejscowości Bietowo, powiat Starogard Gdański. Ochrzczony został w ko-
ściele katolickim w Lubichowie w dniu 6 października 1836 roku. Ojciec Alberta, 
Carl von Tucholka, był posiadaczem majątku rycerskiego oraz majorem armii pru-

1 B. Groniowska, Rola Prus Wschodnich w powstaniu styczniowym, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 
[dalej KMW], 1960, nr 1(67), ss. 3–45.

2 J. Jasiński, Wojciech Kętrzyński w  powstaniu styczniowym, KMW, 1967, nr 1–2(95–96), ss. 85–120; 
idem, Prusy Wschodnie a powstanie styczniowe: (ze szczególnym uwzględnieniem województwa płockiego), KMW, 
1984, nr 3(165), ss. 251–263; idem, Ludność żydowska w  Prusach Wschodnich wobec powstania styczniowego, 
KMW, 2014, nr 2(284) ss. 211–232; idem, Warmia wobec powstania styczniowego, w: Między Prusami a Polską. 
Rozprawy i szkice z dziejów Warmii i Mazur w XVIII–XX wieku, Olsztyn 2003, ss. 625–636.
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skiej, natomiast matka Caroline von der Golz była wyznania ewangelickiego3. Do 
szkoły uczęszczał w Malborku i Kętrzynie. Służbę wojskową pełnił w Piszu. Po od-
byciu służby wojskowej był członkiem Landwehry rezerwistą I kolejności4. W trak-
cie przesłuchania w dniu 7 września 1863 roku zeznał, że posiada siostrę oraz brata. 
Brat Eugen von Tucholka ożenił się z córką barona von Restdorf i mieszkał w Gra-
bowie, powiat Mrągowo. W 1860 roku Albert von Tucholka kupił w Rynie młyn 
parowy. Zakup nie był jednak udany, bo w 1863 roku w dokumentach śledztwa 
określano go jako: „były posiadacz młyna w Rynie”. Do maja 1863 roku mieszkał 
w Piszu5. Potem nie miał stałego miejsca pobytu, gdyż ukrywał się w obawie przed 
wierzycielami. W 1863 roku posiadał jeszcze młyn w Łomży, w związku z tym czę-
sto jeździł do Polski.

Kłopoty Alberta von Tucholki zaczęły się od zatrzymania go przez policję 
w dniu 27 sierpnia 1863 roku w Rynie. W dniu 2 września 1863 roku sędzia śledczy, 
radca Krüger, z Berlina wydał nakaz jego aresztowania. 

Do dnia 9 września 1863 roku sędzia śledczy Krüger ustalił, że Albert von 
Tucholka kupował broń i amunicję, którą dostarczał dla polskich powstańców. Ob-
winiony przyznał się do zarzucanych mu czynów i  złożył wyjaśnienia. Po prze-
słuchaniu świadków sędzia śledczy ustalił następujący przebieg wydarzeń. A. v. 
Tucholka kupił w  Kętrzynie od kupców A. W. Gauer i  Gottlieb Röhricht razem 
17 sztuk karabinów, zaś od kupca Beyer kupił 3 centnary prochu. Broń i amuni-
cję A. W. Gauer spakował w drewniane skrzynie z fabryki braci Reschke i wysłał 
do kupca Kowalewskiego do Mrągowa, któremu za usługę przechowania zapłacił 
3 talary. Po kilku dniach odebrał je A. v. Tucholka wraz z mężczyzną o nazwisku 
Schneider. W dniu 26 lipca 1863 roku w Kętrzynie A. v. Tucholka nadał na po-
czcie skrzynie na adres Moritza Wollschlegera zamieszkałego w Dłutowie. Niestety 
skrzynie te wzbudziły podejrzenie urzędników poczty. Po ich otwarciu okazało się, 
że zawartość jest niezgodna z listem przewozowym i policja wszczęła dochodzenie, 
kto nadał broń i dla kogo była przeznaczona. Skrzynie z zawartością zarekwirował 

3 Księga chrztów parafii katolickiej w Lubichowie, archiwum diecezjalne w Pelplinie. Te same dane po-
daje A. v. Tucholka w zeznaniach złożonych w areszcie w Piszu w dniu 20 października 1863 r. Pisownia nazwiska 
matki Golz lub Goltz. Przy następnych wpisach urodzin małżeństwa Carl i Caroline von Tucholka wpisywano 
nazwisko panieńskie matki „von der Goltz”. 

4 A. v. Tucholka nie był oficerem, jak pisze J. Jasiński: pruski oficer „w stanie spoczynku” (idem, Ludność 
żydowska w Prusach Wschodnich, s. 218). W trakcie przesłuchań sam Tucholka podawał, że jest żołnierzem Land-
wery (pospolite ruszenie) rezerwistą I kolejności, co nie oznacza, że był oficerem. Por. Deutsche Militärgeschichte 
in sechs Bänden 1648–1939, München 1983, Band 2, Abschnitt 4, ss. 59–84.

5 Dokumenty postępowania karnego wobec A. v. Tucholki wskazują na różne jego miejsce zamieszkania. 
Na okładce teczki (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin Dahlem (dalej: GStA PK) I. HA Rep. 
97, Nr 4126) i w wielu dokumentach używa się określenia „były właściciel młyna z Rynu”, co wskazywałoby na 
zamieszkanie w Rynie. Na drugiej teczce akt (GStA PK I. HA Rep. 97, Nr 4888) znajduje się określenie „były wła-
ściciel młyna von Tucholka z Mrągowa”. W niektórych dokumentach używa się określenia „były właściciel młyna 
z Pisza”. Autor uważa, że w  takiej sytuacji należy uwzględnić wypowiedź samego A. v. Tucholki, który określił 
swoje miejsce zamieszkania jako Pisz.
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prokurator w Piszu6. Jednocześnie wcześniej Tucholka zlecił  rusznikarzowi Frie-
drichowi Lenz z Kętrzyna wykonanie 40–50 sztuk grotów do lanc kawaleryjskich. 
Lenz znalazł jeszcze podwykonawcę kowala Johanna Lettowa7.

Bezpośrednio po zatrzymaniu przez policję A. v. Tucholka zeznawał, że gdy 
w lipcu 1863 roku był przypadkowo u kupca Kowalskiego w Kętrzynie podszedł do 
niego nieznany mu Żyd, który zapytał go, czy nie chce dla niego pojechać do Pisza 
z czterema skrzyniami. Za tą usługę miał otrzymać 25 rubli. Tucholka zgodził się 
i kupiec Kowalski, u którego znajdowały się skrzynie, wydał mu towar. następnie 
Tucholka nadał towar na poczcie i pojechał do Pisza odebrać towar8.

Ponownie przesłuchiwany w  Berlinie 7 września 1863 roku A. v. Tucholka 
przedstawiał inną wersję wydarzeń9. W związku z tym, iż w Łomży posiadał młyn 
jeździł często do Polski. W trakcie jednego z wyjazdów był pytany, czy mógłby ku-
pować w Prusach broń i amunicję i przewozić je do Polski. Pytania były ogólne i nic 
wiążącego nie ustalono. Innym razem w Mrągowie w gościńcu Malinowskiego pod-
szedł do niego nieznany mu mężczyzna, który przedstawił się jako Schneider albo 
Fischer (w późniejszych dokumentach występuje już tylko nazwisko Schneider), i za-
pytał go, czy może kupować dla niego broń i amunicję. Do następnego spotkania 
ze Schneiderem doszło w Mrągowie w gościńcu Malinowskiego w lipcu 1863 roku. 
Wtedy to Schneider zaproponował Tucholce, aby ten kupował dla niego broń i amu-
nicję, możliwie najwięcej, ile tylko może. Na zakup posiadał 500 rubli. Tucholka miał 
dokonywać zakupów i dostarczać je dla spedytora w Mrągowie. Krótko po tych usta-
leniach kupił on od kętrzyńskich kupców A. W. Gauera i Gottlieba Röhrichta w su-
mie 17 karabinów oraz od kupca Beyera 3 centnary prochu. A.W. Gauer zapakował 
karabiny w skrzynie, zorganizował furmankę do transportu i wysłał je do Mrągowa. 
Na skrzyniach pozostawiono oznakowanie firmy braci Reschke. 

Na koniec przesłuchania A. v. Tucholka złożył ważne oświadczenie stwier-
dzając, że gdy podejmował się pomocy dla polskich powstańców nie wiedział ja-
kie były plany powstańców. Podczas rozmowy ze Schneiderem dowiedział się, że 
polscy powstańcy mają zamiar pokonać Rosjan, a potem zwrócą się przeciwko 
państwu pruskiemu, aby odebrać Pomorze i Poznań. Jednocześnie A. v. Tucholka 
powiedział, że nie jest Polakiem, jego ojciec też nie jest Polakiem i w jego domu 
rodzinnym nie mówiono po polsku. On sam zaś mówi po polsku10. 

Na podstawie wyjaśnień obwinionego i zeznań świadków sędzia śledczy Krü-
ger mógł ustalić przebieg wydarzeń, ale brakowało mu motywów poszczególnych 

6 GStA PK I. HA Rep. 97, Nr 4126, ustalenia sędziego śledczego z wytycznymi dla sądów, k. 86–87.
7 Ibidem, protokół przesłuchania F. Lenza i J. Lettowa w dniu 17.09.1863 r., k. 92v–93v.
8 Ibidem, protokół przesłuchania A. v. Tucholki w dniu 27.08.1863 r., k. 14v.
9 Ibidem, protokół przesłuchania A. v. Tucholki w dniu 7.09.1863 r. W Berlinie, k. 47–51v.
10 Ibidem, k. 51r.
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uczestników. Wystąpił, więc do sądów powiatowych w Kętrzynie i Piszu o ponowne 
przesłuchanie świadków i wyjaśnienie, kto zlecał wykonanie ustalonych czynności. 
W szczególności zamierzał wyjaśnić, czy zaangażowane osoby wiedziały dla kogo 
przeznaczone były broń i amunicja. Czy miały świadomość, że w ten sposób wspie-
rały polskich powstańców i przez to działały na szkodę Prus?

Przesłuchiwani w sprawie świadkowie stwierdzali, że pomagali A. v. Tuchol-
ce, ale tylko i wyłącznie z chęci zysku. Nie wiedzieli lub nie chcieli widzieć, że towa-
ry kupowane przez Tucholkę będą przekazane polskim powstańcom. 

Według kętrzyńskiego kupca Adolfa Wilhelma Gauera przebieg wydarzeń był 
następujący. Na przełomie maja i czerwca 1863 roku przyszedł do A. Gauera pod-
sądny  Tucholka i zapytał, czy nie kupiłby dla niego ok. 15 karabinów. Wcześniej 
A. v. Tucholka kupił już 6 sztuk u kupca Röhrichta. Za każdą sztukę zaproponował 
14 lub 14,50 talara. A. Gauer zgodził się i w następnych dniach kupił pojedynczo 
od różnych dostawców 10 karabinów, płacąc po 12,50 talara za każdy. Odebrał tak-
że od Röhrichta 6 karabinów kupionych przez A. v. Tucholkę. Wszystkie karabiny 
zapakował w skrzynie i powiadomił A. v. Tucholkę o wykonaniu zamówienia. Za-
mawiający zapłacił 126 lub 132 ruble i miał dopłacić jeszcze 75 rubli. Jednocześnie 
zlecił, aby karabiny przewieźć do Mrągowa do kupca Kowalewskiego. Aby skrzynie 
nie wzbudzały podejrzenia podczas transportu zmieniono na nich oznakowanie. 
Prokurator kętrzyński uznał wyjaśnienia A. Gauera za wiarygodne i nie umieścił 
go w areszcie, który i tak był już przepełniony.11

W trakcie pobytu w areszcie w Piszu w dniu 20 października 1863 r. A. v. 
Tucholka oświadczył, że w 1860 roku kupił młyn parowy w Rynie. Nie miał do-
świadczenia kupieckiego, a w szczególności w obrocie zbożem i gdy wystąpiły nie-
korzystne warunki na rynku zbóż, jego młyn przyniósł mu straty, które wynosiły 
około 5000 talarów. W związku z tym w obawie przed wierzycielami w maju 1863 
roku opuścił Ryn i ukrywał się. Jeździł także do Polski, gdzie dostał ofertę, żeby 
kupować broń w Prusach i dostarczać ją do Polski.  Tucholka przyjął ofertę, gdyż 
dawało to mu możliwość zdobycia pieniędzy na spłatę długu. Liczył, że uda mu się 
uniknąć skutków nielegalnej działalności. Przyznał się, że broń wysyłał do Snopek 
do gospodarza Augusta Baudy, który wydał ją dla osoby, która okaże fotografię A. v. 
Tucholki12.

Gospodarz Bauda został przesłuchany przez sąd powiatowy w Piszu w dniu 
27 października 1863 roku i stwierdził, że w połowie lipca przyszedł do niego znany 
mu A. v. Tucholka i zapytał, czy nie chce pojechać do Mrągowa, aby odebrać towar. 
Gdy Bauda zapytał, co ma przywieźć wtedy Tucholka odpowiedział, żeby nie pytał 

11 Ibidem, protokół przesłuchania A. W. Gauera w dniu 28.08.1863 r. k. 23–28 i 31.
12 Ibidem, pismo z dnia 26.10.1863 r. naczelnika aresztu o ustaleniach dot. A. v. Tucholki kierowane do 

sędziego śledczego Krügera: ibidem, k. 116.
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po co i w jakim celu ma jechać. Jego zadaniem było pojechać wozem do Mrągowa 
i zgłosić się u kupca Kowalewskiego, odebrać towar i wrócić do Snopek. Bauda wy-
konał zadanie i przywiezione 4 drewniane skrzynie złożył w swoim gospodarstwie. 
Po około 2–3 tygodniach zgłosił się po skrzynie mężczyzna, który zgodnie z po-
leceniem Tucholki, pokazał jego fotografię. Od nieznanego mężczyzny otrzymał 
5 talarów. Bauda oświadczył, że nie wiedział, co znajduje się w skrzyniach. Dopiero 
w trakcie przekazania, gdy nieznany mu mężczyzna, który był ubrany w mundur, 
otworzył skrzynie, zobaczył, że w były w nich karabiny. Nie mógł jednak określić ile 
ich było, bo skrzynie widział tylko z góry. Gdy rozmawiał dowiedział się, że kara-
biny były przeznaczone dla polskich powstańców13. Do gospodarstwa Baudy męż-
czyznę przyprowadził Oswald Semper, młody chłop (25 lat) z miejscowości Zimna. 
Przesłuchiwany w dniu 31 października 1863 roku przez sąd powiatowy w Piszu 
oświadczył, że w  lipcu do domu jego ojca wszedł mężczyzna ubrany w mundur 
i mówiący po polsku. Pokazał zdjęcie A. v. Tucholki i pytał o gospodarstwo Bau-
dy ze Snopek. Semper znał mężczyznę na fotografii i wiedział, gdzie znajduje się 
gospodarstwo Baudy i zgodził się poprowadzić przybyłego mężczyznę do Snopek. 
Widział skrzynie, które były w gospodarstwie Baudy, na których były napisy „Spigel 
und Glas”. Za wskazanie drogi otrzymał zapłatę14. 

Sędzia śledczy Krüger zwolnił A. v. Tucholkę z aresztu w dniu 23 listopada 
1863 roku15. Wniosek o umorzenie postępowania karnego wobec niego złożył pro-
kurator krajowy w Berlinie w dniu 24 kwietnia 1864 roku16, który Kammergericht 
w Berlinie zatwierdził 25 maja 1864 roku17. Prokurator we wniosku o umorzenie 
postępowania wskazał, że A. v. Tucholka przyznał się, że w maju i lipcu 1863 roku 
kupił i dostarczył polskim powstańcom wiele sztuk broni i amunicji. Jednak jego 
działalność była spowodowana wyłącznie chęcią zysku i w związku z tym nie była 
skierowana przeciwko państwu pruskiemu. 

Na podstawie materiałów śledztwa trudno jest jednoznacznie ocenić działal-
ność i postawę A. v. Tucholki. W domu rodzinnym nie było przejawów polskości. 
Ojciec, który był majorem armii pruskiej musiał być wiernym poddanym pruskie-
go króla. Matka pochodziła ze znanego rodu pruskiego von der Golz18. Albert v. 
Tucholka sam oświadczył, że w domu nie rozmawiano po polsku. Bracia Albert 
i Eugen pisali do siebie listy po niemiecku19. 

13 Ibidem, protokół przesłuchania A. Baudy przez sąd powiatowy w Piszu w dniu 27.10.1863 r., k. 129–134.
14 Ibidem, protokół przesłuchania O. Semper przez sąd powiatowy w Piszu w dniu 30.10.1863 r., k. 136–139 v.
15 Ibidem, k.144.
16 Ibidem, k. 149.
17 GStA PK I. HA Rep. 97, Nr 4888, k. 3.
18 Historia rodu von der Goltz por. O. zu Stolber–Wernigerode, Neue deutsche Biographie, Berlin 1964, ss. 

627–638.
19 GStA PK I. HA Rep. 97, Nr 4888, k. 55, 56, 57, 60.
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W tym miejscu można się również zastanowić nad wiarygodnością zeznań 
A. v. Tucholki. Postępowanie karne prowadzone przeciwko osobom pomagającym 
powstańcom było wszczynane w związku z naruszeniem przepisów § 66 pruskie-
go kodeksu karnego z 1851 roku, który przewidywał za przygotowanie do zdrady 
państwa karę do 5 lat pozbawienia wolności20. Zatem należało w umiejętny spo-
sób się bronić. Wykazanie zarobkowego charakteru działalności dawało szansę na 
uwolnienie od odpowiedzialności. Na uwagę zasługuje również postawa Tucholki 
w śledztwie. Wypierając się jakichkolwiek motywów politycznych nie obwiniał on 
nikogo innego. Zawsze twierdził, że to on zamawiał broń i amunicję, jak również 
należycie płacił za towary i usługi. 

Czy Albert v. Tucholka był członkiem organizacji powstańczej? Zapytany 
wprost przez przesłuchującego go sędziego śledczego, czy zna firmę braci Chotom-
skich, odpowiedział, że nie. Podkreślał, że jego kontakty z powstańcami pochodziły 
jedynie z podróży do Polski. Pewnych powiązań z organizacją powstańczą można 
się doszukiwać w rodzinie jego brata. Eugen von Tucholka ożenił się z córką barona 
von Restdorf, zaś druga córka barona była żoną hrabiego Napoleona Dąmbskiego21, 
który działał w organizacji powstańczej. Czy do takich powiązań doszło można je-
dynie spekulować. Trudno więc jednoznacznie przypisywać A. v. Tucholce pomoc 
powstańcom z powodów patriotycznych. 

Można też zastanowić się nad skalą działalności A. v. Tucholki. Prawdopo-
dobnie nie była ona znaczna. Kupowanie kilku lub kilkunastu sztuk karabinów od 
przypadkowych kupców nie można uznać za najlepszy sposób konspiracji i pozy-
skania dużych ilości broni. Dodatkowo w procederze uczestniczyło dużo przypad-
kowych osób, które nie były zaangażowane w sprawie, wykonywały tylko usługi za 
wynagrodzeniem. W przypadku konfrontacji z organami ścigania nie miały one 
żadnych oporów, aby przekazywać wszystkie znane im szczegóły. W  końcowym 
wniosku o umorzenie postępowania prokurator stwierdził, że Tucholka kupił i do-
starczył polskim powstańcom wiele karabinów i amunicji. Użył takiego określenia, 
gdyż nie mógł dokładnie policzyć ilości broni, ponieważ nie podał jej obwinio-
ny, jak również świadkowie używali określeń rodzaju „skrzynia”. Prawdopodobnie 
miał także świadomość, że nie były to ilości liczone w setkach lub tysiącach sztuk.

20 „§ 66 Każdy inny czyn przedsięwzięcie zbrodni stanu przygotowujący, karanym będzie więzieniem 
ciężkiem do lat 5-iu, a gdy okoliczności łagodzące udowodnione będą, zamknięciem od roku l-go do 5-iu.” Kodex 
karny dla państw pruskich z roku 1851. Ze zmianami, jakie przez ustawy z dnia 9 marca 1853 r. Z dn. 14 kwietnia 
1856 r. I z dn. 30 maja 1859 r. poczynione w nim zostały tudzież Ustawa przechodnia, Kodex rzeczony wprowa-
dzająca i Ustawy, takową uzupełniające, lub zmieniające niemniej Ustawy, z Kodexem Karnym w związku będące, 
Warszawa 1862.

21 GStA PK I. HA Rep. 97, Protokół przesłuchania Napoleona von Dąmbskiego w dniu 4.06.1864 r. k. 14. 
Na temat hrabiów Dąmbskich i ich roli w powstaniu styczniowym: J. Jasiński, Rola hrabiów Dąmbskich na Mazu-
rach w czasie powstania styczniowego, Rocznik Mazurski, t. 17, 2013, ss. 3–7. 
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Tomasz Wyżlic, Albert von Tucholka – Waffenlieferant für polnische Aufständische während des Jan
uaraufstands

Zusammenfassung

Im Jahre 1863 wurden polnische Aufständische durch zahlreiche Einwohner Ostpreußens unterstützt. 
Einer von ihnen war Albert von Tucholka, Kaufmann aus Johannisburg, der Waffen und Munition in Ostpreußen 
besorgte und sie nach Polen lieferte. Seine Tätigkeit wurde relativ schnell von preußischen Behörden entdeckt und 
er wurde daraufhin verhaftet. Er verbrachte fast drei Monate im Arrest. Sein Strafverfahren wurde im Mai 1864 
eingestellt.

Übersetzt von Tomasz Wyżlic

Tomasz Wyżlic, Albert von Tucholka – weapon supplier for the January Uprising

Summary

In 1863, many inhabitants of East Prussia became involved in helping Polish insurgents. One of them was 
Albert von Tucholka, a merchant from Pisz, who bought weapons and ammunition in Eastern Prussia and deliv-
ered them to Poland. His activities were soon discovered by Prussian authorities. He spent almost three months in 
detention and the criminal proceedings against him were discontinued in May 1864.

Translated by Aleksander Pluskowski
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Budynek Dworca Głównego PKP w  Toruniu w  swojej, 158-letniej historii, 
zmieniał swój wygląd i układ wnętrza, jednak nieprzerwanie służył mieszkańcom 
miasta oraz podróżnym wielu miast czy krajów. Jego budowa była bezpośrednio 
związana z  powstaniem odcinka Drogi Żelaznej Warszawsko-Bydgoskiej, którego 
realizacja leżała w interesie mieszkańców, władz wojskowych oraz włodarzy miasta. 
Trasa prowadząca przez Toruń wytyczona została na podstawie projektu z lat sześć-
dziesiątych XIX wieku jako druga linia Kolei Wschodniej2, a w 1861 roku działalność 
rozpoczął dworzec pasażerski, który powstał jako część zabudowań stacyjnych. Przez 
dwanaście lat obiekt pełnił funkcję dworca pasażerskiego przy stacji przelotowej, jed-
nak w związku z rozbudową sieci kolejowej został przeniesiony na teren zabudowań 
kolejowych przy obecnej ul. Dybowskiej, gdzie służył jako budynek mieszkalny dla 
pracowników3. W  1873 roku wybudowano dworzec wyspowy (Empfanggebaude), 

1 Artykuł powstał w oparciu o pracę licencjacką pt. Dworzec Główny PKP w Toruniu – jego historia 
i problematyka konserwatorska, napisaną pod kierownictwem dr hab. Joanny Kucharzewskiej, na Wydziale Sztuk 
Pięknych UMK.

2 M. Przegiętka, Dzieje kolei normalnotorowych na Warmii i Mazurach, w: Dzieje kolei w Polsce, red. 
D. Keller, Rybnik 2012, s. 306.

3 T. Zakrzewski, Dylematy i  współzależności komunikacji wodnej i  lądowej Torunia w  latach budowy 
głównych dróg żelaznych do miasta (1853–1883), Rocznik Toruński 1991, nr 20, s. 194.

ISCELLANEAM

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2019, nr 3(305)
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który był przystosowany do ruchu dwukierunkowego. Na przestrzeni lat układ funk-
cjonalno-przestrzenny obiektu ulegał zmianom, tak aby zapewnić jak najsprawniej-
szą obsługę pasażerów. W 1945 roku w wyniku działań wojennych ucierpiała część 
zabudowań stacyjnych, w tym także dworzec. Po jego odbudowie pierwsza znacząca 
modernizacja obiektu nastąpiła w 1963 roku w związku z przygotowaniami do Ju-
bileuszu Kopernikańskiego obchodzonego w 1973 roku. W wyniku przeprowadzo-
nych prac dworcowa fasada została przebudowana, wnętrze zyskało wyposażenie 
i  aranżację w  duchu modernizmu oraz funkcjonalizmu4. Najważniejszą przestrze-
nią budynku stał się wówczas powiększony hall wejściowy, którego ozdobę stanowił 
podwieszany sufit wykonany z metalowych paneli. Druga znacząca modernizacja, 
przeprowadzona ze względu na pogarszający się stan techniczny budynku, zakoń-
czyła się w 2015 roku. W wyniku prac m.in. przywrócono pierwotny wygląd fasady 
dworca oraz kolorystykę elewacji, a wnętrze zyskało układ zbliżony do pierwotnego. 
Zmianom uległo także otoczenie dworca, ponieważ powiększono i przebudowano 
przejście podziemne, a w sąsiedztwie obiektu powstało centrum przesiadkowe.

Problematyka związana z  powstaniem pierwszego budynku dworcowego, 
a także wybudowanego na jego miejscu nowego, większego obiektu był wielokrot-
nie podejmowany przez badaczy. Materiałami, umożliwiającymi poznanie okolicz-
ności powstania i funkcjonowania pierwszego budynku dworcowego były artykuły 
zamieszczone w lokalnej prasie, np. W „Thorner Zeitung”, a także publikacje i li-
tografie w Zeitschrift für Bauwesen oraz Architektonisches Skizzenbuch. Większa 
i bardziej różnorodna jest grupa materiałów dotycząca drugiego budynku. Przede 
wszystkim są to doniesienia prasowe zamieszczone w  lokalnych gazetach, które 
ukazały się od czasu budowy do współczesności, a także fotografie i  pocztówki. 
Istotne znaczenie mają także plany modernizacji obiektu z roku 1903 i 1963 oraz 
rzut dworca pochodzący z karty ewidencyjnej zabytków architektury i budownic-
twa wykonany w 1994 roku5. Ilość materiałów dotycząca budynków dworca jest 
duża i zróżnicowana, jednak publikacje wielokrotnie powielają te same informacje. 
Największą część literatury, odnoszącej się do toruńskiej stacji, stanowią opraco-
wania dotyczące dziejów kolei oraz Torunia, w których pojawiają się informacje na 
temat m.in. powstania obu dworców czy rozbudowy sieci Kolei Wschodniej6. Mało 
jednak miejsca poświęca się analizie formalnej i porównawczej.

4 Por. C. Lisowski, Wnętrza, których nie było, w: Toruński modernizm: architektura miasta 1920–1989, 
red. K. Kluczwajd, M. Pszczółkowski, Toruń 2016, ss.179–207.

5 M. Grzybowska, Z. Wernerowska, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa: Budynek 
Główny w zespole Dworca Toruń Główny, Toruń 1994, Archiwum WKZ w Toruniu.

6 M.in. P. Pawłowski, Układ linii kolejowych węzła toruńskiego, w: Toruń w układzie komunikacyjnym 
województwa i kraju, Stowarzyszenie inżynierów i techników komunikacji, Toruń 2000, ss. 27–35; M. Przegiętka, 
op. cit., ss. 306–325; J. Salm, Przemiany przestrzenne pruskiego Torunia (1815–1914), w: Historia Torunia, red. M. 
Biskup, Toruń 2003, t. 3, cz. 1, ss. 84–91.
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Najstarszą wzmianką o Dworcu Głównym PKP w Toruniu jest krótki arty-
kuł H. Cuno dotyczący pierwszego, drewnianego budynku pt. Empfangsgebäude 
auf dem Banhopf zu Thorn z 1865 roku zamieszczony w Zeitschrift für Bauwesen, 
wydany przez Technischen Bau-Deputation i Stowarzyszenie Architektów Berliń-
skich7. Informacje dopełniają rysunki zamieszczone w Architektonisches Skizzen-
buch z 1863 roku8, których autorem także był H. Cuno oraz Atlas zur Zeitschrift 
für Bauwesen z 1865 roku9. Opublikowane litografie są cennym źródłem ikono-
graficznym, które stało się inspiracją dla artykułu o pierwszym dworcu w Toruniu, 
autorstwa Zygmunta Kruszelnickiego10. Badacz przedstawił okoliczności powsta-
nia, dzieje oraz wygląd i układ funkcjonalno-przestrzenny budynku, a także, jako 
pierwszy opublikował widoki dworca, wnosząc największy wkład w  stan badań 
dotyczący tego obiektu. W  oparciu o dane ikonograficzne badacz ustalił wygląd 
pierwszego dworca, oraz powiązał go stylistycznie z podobnym dworcem, znajdu-
jącym się w Ciechocinku. 

Pierwotny budynek przeznaczony do obsługi podróżnych na terenie toruń-
skiej stacji różnił się znacząco od obecnego, przede wszystkim innym materiałem 
budulcowym oraz konstrukcją i dekoracją architektoniczną. Obiekt powstały w la-
tach sześćdziesiątych XIX wieku, zbudowano z  drewna w  konstrukcji ryglowej. 
Z. Kruszelnicki – także jako pierwszy – w oparciu o niemiecko- i francusko- języcz-
ną literaturę stwierdził, że typ toruńskiego dworca należy uznać za styl szwajcar-
ski, staroszwajcarski bądź uzdrowiskowy. Taki typ architektury podkreślała zieleń 
otaczająca zabudowania dworcowe11. Podobne obiekty powstawały na terenie za-
chodniej i środkowej Europy, jednak wielu podobnych realizacji na terenie Polski 
próżno szukać. Mimo różnic, najbliższy stylistycznie był, według Z. Kruszelnic-
kiego, dworzec w Ciechocinku, a jego forma miała uzasadnienie w uzdrowiskowej 
tradycji tego miejsca. Jak uważa autor, także zaciszny i wręcz „post-biedermeierow-
ski” Toruń lat sześćdziesiątych XIX stulecia posiadał budynek otoczony zielenią, 
pasującą do ówczesnej atmosfery miasta. Nieco inaczej sklasyfikował architekturę 
toruńskiego dworca H. Cuno, który określił ją jako „opartą na gotyku drewnianą 
architekturę”12. Jak można zauważyć na rysunkach przedstawiających detal archi-
tektoniczny dworca, użyte formy przypominają gotyckie żabki, motyw czwórliścia 
czy rybiego pęcherza. Motywy wykorzystane w dekoracji architektonicznej drugie-

7 H. Cuno, Empfangsgebäude auf dem Banhopf zu Thorn, Zeitschrift für Bauwesen, Berlin 1865, v. 15, s. 
293 in.

8 Architektonisches Skizzenbuch 1863, t. 61, z. 2, tabl. 1–4.
9 Atlas zur Zeitschrift für Bauwesen, 1865, t. 15, tabl. 51.
10 Z. Kruszelnicki, z dziejów i ikonografii najstarszego dworca kolejowego w Toruniu, Acta Universitatis 

Nicolai Copernici, 1987, z.12, ss. 151–173.
11 Ibidem, ss. 164–167.
12 Ibidem, s. 161.
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go dworca, wybudowanego w nurcie neogotyckim pozostawały w korelacji z deta-
lem wcześniejszego obiektu.

Wnętrze dworca zostało rozplanowane zgodnie z ówczesnymi standardami. 
Znamienny dla tych czasów był brak tzw. hali dworcowej, tak ważnej w ukształto-
waniu późniejszego obiektu. W rzucie budynku dostrzegalny był brak głównego 
traktu, wiodącego przez cały dworzec, który w  budynku z  lat siedemdziesiątych 
XIX wieku odgrywał znaczącą rolę. Charakterystycznym rozwiązaniem było także 
wyprowadzenie podróżnych na perony przez poczekalnie, a nie, jak następowało 
to później, poprzez hall. We wnętrzu znalazł się „pokój dla osób dystyngowanych”, 
nazywany także w źródłach z 1863 roku „pokojem królewskim” 13, który w pierwot-
nym zamyśle był przeznaczony dla monarchy oczekującego na podróż. W ostat-
nich miesiącach istnienia starego dworca pomieszczenie to oficjalnie uzyskało 
miano „pokoju cesarskiego” 14. Przestrzeń stworzona specjalnie dla głowy państwa 
w  toruńskim dworcu była znanym rozwiązaniem, a podobne realizacje można 
było spotkać m.in. W Poznaniu czy Skierniewicach15. Jak twierdził Z. Kruszelnicki, 
w toruńskim budynku wnętrze pokoju zostało zaaranżowane w stylu tzw. „angiel-
sko-mauretańskiego” neogotyku, który według autora wyrastał z tradycji pierwszej 
połowy XIX wieku. Rysunek przedstawiający narożnik z  ozdobnym kominkiem 
ukazuje niezwykle wysmakowane wnętrze, o wyraźnej funkcji reprezentacyjnej, 
którą podkreślała posadzka ułożona we wzór szachownicy, wysoka wnęka komin-
kowa zamknięta łukiem Tudorów z dekoracyjnym parawanem, wzorzyste tapety 
oraz rodzaj sklepienia zwierciadlanego16 zdobionego ornamentem przypominają-
cym maureskę.

Budowa nowego dworca okazała się konieczna z powodu rozwoju sieci kole-
jowej, a w jego architekturze dostrzegalne są silne wpływy neogotyckie. Podobnie 
jak w  przypadku poprzedniego obiektu, mogło mieć to związek z  intensywnym 
oddziaływaniem gotyku, uważanego w  Niemczech za nośnik stylu narodowego. 
Wybudowany w  1873 roku neogotycki budynek, dekorowany był bogatym de-
talem ceramicznym. Nowy obiekt w stosunku do tego z  lat sześćdziesiątych XIX 
wieku odznaczał się zdecydowanie większą kubaturą, a jego wnętrze zostało skom-
ponowane z  korpusu środkowego oraz symetrycznie rozmieszczonych skrzydeł. 
W  skrzydle wschodnim znajdował się hall (Vorhalle) wraz z  pomieszczeniami 
kas (Fahrkartens) i  spedycji (Gepack), które umieszczono po jego bokach, a  do 
środka pomieszczenia prowadziło wejście główne w  fasadzie. Przed elewacją 
wschodnią wyznaczono plac (Vorplatz), przy którym mogły zatrzymywać się po-

13 Ibidem s. 158.
14 Ibidem, s. 161.
15 Ibidem, ss. 160–162.
16 Ibidem, s.163.
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jazdy. Pomieszczenie centralne korpusu środkowego stanowił oktogonalny hall ze 
świetlikiem, z którego prowadziły wyjścia na perony. Południową część korpusu 
zajmowały biuro motorniczego (Zugführer), biura stacji (Stations Buereau I), po-
mieszczenie odprawy paszportowej (Pass–Revision) oraz odprawy celnej (Zollab-
fertigung). Po północnej stronie zlokalizowano biura stacji (Stations Buereau II) 
oraz dyrektora stacji (Station Vorstehers), a także telegraf (Telegraph). Skrzydło 
zachodnie przeznaczono na pomieszczenia I, II i III klasy oraz osobne poczekalnie 
dla osób uprzywilejowanych, a I piętro zostało zaaranżowane na mieszkania dla 
pracowników stacji. 

Detal architektoniczny wykorzystany w  dekoracji dworca w  Toruniu oraz 
niektóre rozwiązania stylistyczne, można dostrzec w budynkach dworcowych na 
terenie całego obszaru dawnych Prus Wschodnich. Grupa jedenastu dworców pa-
sażerskich, odznaczała się niemal identyczną dekoracją jak ta zdobiąca toruński 
budynek, jednak obiektów tych było zapewne więcej. Materiał porównawczy jest 
zatem jest obszerny, a spośród nich wyróżnić można obiekty powstałe w większych 
ośrodkach – Gdańsku–Kłodnie (niem. Danzig Leege Tor, wybudowany w  1852 
roku, obecnie nieistniejący), Olsztynie (niem. Allenstein, wybudowany w  1872 
roku), Pile (niem. Schneidemühl, wybudowany w  1851 roku, obecnie nieistnie-
jący). Obiekty o typie zbliżonym do toruńskiego dworca powstały w latach sześć-
dziesiątych XIX w. W Ejtkunach (niem. Eydtkuhnen, wybudowany w 1865 roku, 
obecnie nieistniejący), oraz Korszach (niem. Korschen, wybudowany w 1867 roku, 
obecnie nieistniejący). Dworce powstałe w mniejszych miejscowościach wybudo-
wano głównie w latach siedemdziesiątych XIX wieku w Barczewie (niem. Warten-
burg, wybudowany w 1872 roku), Chojnicach (niem. Konitz, wybudowany w 1871 
roku). Podobne budynki, w tym samym czasie powstały także w Ostródzie (niem. 
Osterode, wybudowany w 1872 roku), Starogardzie Gdańskim (niem. Preußisch 
Stargard, wybudowany w 1871 roku) oraz Wąbrzeźnie (niem. Briesen, wybudowa-
ny w 1871 roku), a najstarszy, odnaleziony obiekt powstał w 1894 roku w Kowa-
lewie Pomorskim (niem. Schönsee). Wyodrębnić można kilka czynników, dzięki 
którym jedenaście dworców można połączyć z toruńskim obiektem. Wyróżnikiem 
tych wszystkich obiektów był detal architektoniczny oraz rozwiązania formalne ze-
stawione w niemal identyczny sposób. Największe podobieństwa wykazują głównie 
elementy dekoracyjne, takie jak fryzy i gzymsy, sposób artykulacji ścian oraz opra-
cowanie otworów okiennychCharakterystycznym rozwiązaniem był fryz kaneluro-
wo-listkowy dekorowany dodatkowo motywem liścia oraz profilowanym gzymsem 
kordonowym, oddzielającym przyziemie od piętra. Podobne były również płyciny 
podparapetowe, w  których znajdowało się prostokątne pole z  umieszczoną po-
środku rozetą oraz listwami tworzącymi zgeometryzowaną dekorację. Analogiczne 
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było także wydzielenie poddasza poprzez dekoracyjny fryz kordonowy, ujęty profi-
lowanymi gzymsami oraz doświetlenie tej kondygnacji niewielkimi kwadratowymi 
otworami okiennymi. Ponad fryzem, pod okapem dachu znajdowały się modylio-
ny z bogatą dekoracją ornamentalną. Wszystkie te elementy i rozwiązania można 
odnaleźć na fotografiach oraz pocztówkach przedstawiających elewacje obiektów 
w Wąbrzeźnie, Kowalewie Pomorskim, Korszach, Ostródzie, Olsztynie, Ejtkunach 
oraz Starogardzie Gdańskim. Poszczególne warianty tych rozwiązań dostrzegalne 
były w  pozostałych obiektach. Każdy z  wymienionych budynków odznaczał się 
inną bryłą lub kubaturą, zależną od intensywności ruchu pasażerskiego, jaki miał 
być w nich obsługiwany. Układ funkcjonalno-przestrzenny, dekoracja elewacji oraz 
sposób zakomponowania fasady był dostosowany do typu dworca i usytuowania go 
względem linii kolejowej. O ile dworce w Toruniu, w Pile oraz w Korszach zostały 
wybudowane jako wyspowe, o tyle pozostałe obiekty powstały jako stacje przeloto-
we, w których trasa poprowadzona jest wzdłuż jednej z elewacji. 

Analogicznym rozwiązaniem, dekorującym płaszczyzny murów było także 
zakończenie płycin fryzem ząbkowym stworzonym poprzez wysunięcie główek 
cegieł. Elewacje wszystkich omawianych obiektów posiadają ten element, który – 
choć mniej bogaty w formie – stanowił wspólny motyw dla omawianej grupy bu-
dynków dworcowych. Obiekty powstałe w większych ośrodkach znacznie bardziej 
odbiegały swoją formą od toruńskiego dworca. Najbardziej odległym stylistycznie 
jest pierwszy gdański budynek służący do obsługi pasażerskiej, który nosił nazwę 
Gdańsk–Kłodno. Wybudowany wcześniej od toruńskiego, dworzec ten, miał jed-
nak podobne elementy jak: fryz ząbkowy, który był zakończeniem płycin, mody-
liony, podwójne otwory okienne nad oknami pierwszego piętra oraz wieżyczki. Ten 
ostatni element, zaprojektowany został także w  elewacjach dworców powstałych 
w: Korszach, Ostródzie i  Starogardzie Gdańskim, nadając bryle strzelistości. In-
teresującym elementem dekoracyjnym była również rozeta zdobiona podwójnym 
perełkowaniem z kimationem lesbijskim, którą można dostrzec m.in. na murach 
dworca w Starogardzie Gdańskim, Chojnicach, Korszach. Nad wyraz rozbudowa-
na i charakterystyczna forma rozety stanowiła urozmaicenie gładkich powierzchni 
muru, głównie elewacji bocznych.

Na archiwalnych zdjęciach widoczne są także elementy, które toruński dwo-
rzec bezpowrotnie utracił w  wyniku modernizacji, w  postaci ozdobnego zwień-
czenia fasady z zegarem oraz akroteriony umieszczone na linii okapu dachu, które 
posiadały wyszukaną formę, urozmaicającą całą kompozycję. Podobne rozwiązania 
prezentują materiały ikonograficzne, zwłaszcza pocztówki z  widokami dworców 
w Korszach, Chojnicach, Olsztynie, Ostródzie, Pile oraz Stargardzie Gdańskim. Do 
współczesnych czasów nie przetrwał niemal ani jeden przykład tych dekoracji, co 
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jest zapewne wynikiem licznych modernizacji oraz zniszczeń. Wyjątkiem są zacho-
wane oryginalne iglice wieńczące wieżyczki w elewacji chojnickiego dworca.

Według informacji pojawiającej się w  literaturze17, w  oparciu o materiały 
ikonograficzne wywnioskować można, że wygląd toruńskiego dworca pozostawał 
w bardzo silnej korelacji z obiektem w Ejtkunach, który także znajdował się wów-
czas na terenie zaboru pruskiego, a obecnie jest to miejscowość w obwodzie kali-
ningradzkim. Istotnie, wnętrza obu budynków zostały podobnie zaprojektowane, 
układ pomieszczeń był analogiczny, a istotną rolę odgrywał główny trakt zlokali-
zowanego na osi obiektów. Podobnym rozwiązaniem był także oktogonalny hall ze 
świetlikiem, występujący na planie obu dworców. Mimo znacznego podobieństwa 
warto zauważyć jednak, że obiekty nie były identyczne. W  skrzydle wschodnim 
dworca w Ejtkunach pomieszczenia obsługi oraz klatka schodowa znajdowały się 
we wschodniej części i poprzedzały hall, natomiast w toruńskim dworcu wejście 
do hallu znajdowało się bezpośrednio w fasadzie, a pomieszczenia służbowe znaj-
dowały się po jego bokach. Taki sposób ukształtowania wnętrza wpłynął na inny 
sposób zakomponowania fasady z ryzalitem oraz wieżyczkami, które widoczne są 
w rzutach obu budynków. Środkową, najważniejszą część toruńskiej fasady stano-
wił ryzalit flankowany przez dwie smukłe wieżyczki zakończone iglicami. Choć 
nieznany jest widok elewacji frontowej ejtkuńskiego dworca, z jego planu wynika, 
że elewacja ta posiadała zdecydowanie inny układ. Środkowa część fasady dworca 
w Ejtkunach była cofnięta, a boczne części zostały wysunięte, silnie akcentując na-
roża (podobnie rozwiązano fasadę dworca w Pile). Różnice dostrzegalne są także 
w elewacji zachodniej, ponieważ trójboczny ryzalit budynku w Ejtkunach był wy-
raźnie wyższy od toruńskiego. Ostatecznie jednak, pomimo różnic, oba obiekty 
wykazują wiele cech wspólnych, zarówno w bryle, jak i sposobie zakomponowania 
wnętrz, a spośród wielu dworców powstałych w tym czasie, te dwa były najbardziej 
zbliżone do siebie pod względem rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych. 

Kilka lat przed budową dworca w  Toruniu, powstały obiekty w  Korszach 
i Chojnicach. Pierwszy z nich, podobnie jak ten w Ejtkunach już nie istnieje, nato-
miast chojnicki dworzec był wielokrotnie przebudowywany. Jak wynika z materia-
łów źródłowych, sposób zakomponowania bryły obu budynków był bardzo mocno 
zbliżony do toruńskiego obiektu. Dworce składały się z  trójkondygnacyjnego kor-
pusu głównego krytego niskim dachem dwuspadowym ustawionym kalenicowo, do 
którego od strony zachodniej przylegało dwukondygnacyjne skrzydło kryte niskim 
dachem kopertowym z świetlikiem oraz trójbocznie zamkniętym aneksem. Od stro-
ny wschodniej korpusu głównego znajdowało się trójkondygnacyjne skrzydło kryte 
niskim dachem kopertowym, stanowiące najwyższą część obiektu. Także układ fa-

17 A. Adamczak, A. Balewski, J. Stochmal, Stacja Toruń Główny 1861–1995, Rys historyczny, Toruń 1996, s. 18.
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sady budynków w Korszach i Chojnicach w porównaniu do elewacji frontowej to-
ruńskiego dworca jest niemal identyczny, podobnie jak dekoracja w postaci iglic na 
wieżyczkach czy dekoracyjnych zegarów wieńczących ryzalit fasady. Materiały iko-
nograficzne pozwalają ustalić, że dworce w  Korszach i  Chojnicach odznaczały się 
mniejszą kubaturą od toruńskiego obiektu, a dostępny rzut przyziemia chojnickiego 
dworca ukazuje różnice i  podobieństwa w  zagospodarowaniu funkcjonalno-prze-
strzennym. W planie dworca w Toruniu zaprojektowano więcej pomieszczeń, jednak 
podobnie rozwiązano ciąg komunikacyjny. Ruch pasażerski został zapewniony przez 
dwa korytarze: znajdujący się na osi wejścia głównego, prowadzący do poczekalni 
oraz prostopadły do niego, którym można było udać się na perony.

Oprócz analizy brył oraz rzutów dworców o cechach zbliżonych do toruń-
skiego, warto wziąć także pod uwagę wystrój wnętrz. Ten ocenić można jedynie na 
podstawie archiwalnych zdjęć. Zebrany materiał źródłowy jest niezwykle skrom-
ny, stanowią go cztery fotografie ukazujące wnętrze poczekalni cesarskiej w Pile 
oraz poczekalnię III klasy w Korszach, które pełniły także funkcje restauracyjne. Ze 
względu na brak ikonografii przedstawiającej toruńskie wnętrze, można na podsta-
wie czterech fotografii z podobnych dworców wysnuć przypuszczenia, jak mogłoby 
wyglądać, mieszczące się w skrzydle zachodnim pomieszczenie dla osób dystyngo-
wanych. Główną dekorację ścian stanowiły drewniane boazerie w ciemnym kolo-
rze, które współgrały z dużymi oknami w trójbocznym ryzalicie. Obie przestrzenie 
wyposażono długimi stołami z krzesłami, a także ozdobnymi lampami i kotarami. 
Ważną rolę odgrywał bar w postaci drewnianego kontuaru o konstrukcji ramowo-
-płycinowej, a całość dopełniały rośliny, tworząc proste, a zarazem wysmakowane 
i eleganckie pomieszczenie dla podróżnych. 

Na współczesnej fotografii przedstawiającej poczekalnię ostródzkiego dwor-
ca widoczna jest boazeria stanowiąca artykulację ścian oraz filarów. Porównując 
to wnętrze z pomieszczeniem poczekalni dla klasy III w Korszach i Pile, można 
dojść do wniosku, że tego typu rozwiązania były typowe, a zrekonstruowana w to-
ruńskim dworcu boazeria ma pełne uzasadnienie w  ikonograficznych źródłach. 
Oprócz archiwalnych zdjęć powyższych dwóch obiektów, zachowały się także ry-
sunki przedstawiające wnętrze dworca w Ejtkunach. Na litografiach widoczny jest 
wystrój poczekalni i i II klasy, który został zaprojektowany w neogotyckiej stylisty-
ce w bardzo bogaty sposób. Wrażenie przepychu zostało osiągnięte dzięki drewnia-
nym boazeriom zdobionym m.in. motywem czwórliścia, dekoracyjnie rzeźbionym 
elementom snycerskim. Całość wystroju dopełniały wzorzyste tapety oraz ele-
ganckie meble. Nie wiadomo, czy w toruńskim dworcu mogły powstać podobne 
wnętrza, jednak warto zauważyć, że w pierwszym dworcu, jaki powstał w Toruniu, 
poczekalnie dla osób dystyngowanych oraz dla dam miały bogatą formę. 
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W odniesieniu do wewnętrznej substancji obiektu, nie sposób nie wspomnieć 
o zabytkowej okładzinie ceramicznej Villeroy & Boch, która znajdowała się na 
ścianach przejścia podziemnego. Podobne cechy do zachowanej fragmentarycznie 
okładziny w Toruniu, wykazuje w pełni zachowana okładzina przejścia podziem-
nego w  Chojnicach, która uzyskana została poprzez zestawienie dwubarwnych , 
prostokątnych płytek. Sposób ich ułożenia jest zbliżony, choć różnią się one kolo-
rystyką. Brakuje informacji czy w Chojnicach użyto materiału wyprodukowanego 
przez tę samą firmę, wiadomo jednak, że produkty marki Villeroy & Boch wyko-
rzystano w innych obiektach kolejowych m.in. do wyłożenia przejścia podziemne-
go przy Dworcu Głównym we Wrocławiu.

Dworzec Główny PKP w  Toruniu wykazuje podobne cechy z  co najmniej 
dwunastoma innymi obiektami, które zostały wybudowane w drugiej połowie XIX 
wieku na terenie Prus Wschodnich. Budynki te, choć różnią się od siebie kubaturą 
oraz cechami formalnymi, dekorowane są w zbliżony sposób. Wykorzystany detal 
architektoniczny jest niemal identyczny, a wykadrowane zdjęcia przedstawiające 
tylko poszczególne partie fryzów lub modylionów są niemożliwe do rozróżnienia. 
Niestety niektóre z dworców zostały zniszczone (np. tak jak obiekt w Korszach czy 
Ejtkunach) lub uległy znacznej przebudowie, co nie pozwala na pełne uchwycenie 
zależności pomiędzy nimi. Mimo to, zachowane źródła ikonograficzne pozwalają 
na ustalenie podobieństw z toruńskim obiektem i powiązanie ich w jedną grupę, 
podobnych stylistycznie i artystycznie dworców, a co za tym idzie uznaniem ich 
za typowy przykład architektury dworcowej występującej w drugiej połowie XIX 
wieku na terenie Prus Wschodnich.

Anna Kaprzyk, Hauptbahnhof in Thorn im Lichte vergleichender Analysen

Zusammenfassung

Gegenstand des Artikels ist es, den Hauptbahnhof in Thorn im Licht vergleichender Analysen zu zeigen. 
Ziel der Kreation ist es, die charakteristischen Elemente des Blocks, der architektonischen Gestaltung und der 
Innenausstattung des Bahnhofs herauszustellen und mit einer Gruppe von zwölf weiteren Objekten dieser Art aus 
dem ehemaligen Ostpreußen zu vergleichen. Diese Gebäude wurden aufgrund stilistischer Ähnlichkeiten grup-
piert; sie sind aber auch durch die Entstehungszeit miteinander verbunden, da sie alle in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts errichtet wurden. Einige von ihnen sind nicht (vollständig) bis heute erhalten, die meisten wurden 
modernisiert, aber reichhaltiges Fotomaterial aus der Jahrhundertwende ermöglicht vergleichende Analysen.

Aufgrund der Veränderungen, die am Bau des Hauptbahnhofs in Thorn vorgenommen wurden, wurde 
seine Geschichte zu Beginn des Artikels kurz vorgestellt. Die Geschichte des Objektes ist, die Veränderungen her-
vorzuheben, die in den 159 Jahren seines Bestehens stattgefunden haben, da es das wichtigste Eisenbahngebäude 
ist, das den Fahrgästen in der Stadt dient

Übersetzt von Anna Kaprzyk
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Anna Kaprzyk, The main railway station in Toruń in the light of comparative analyses

Summary

The subject of the paper is to show the main railway station in Toruń in the light of comparative analyses. 
Its aim is to bring out the characteristic elements in the superstructure, architectural decoration and interior 
design of the station and to compare them with a group of twelve other structures of this type located in former 
East Prussia. These buildings were grouped on the basis of stylistic similarities, but they are also connected by the 
time of creation, because they were all built in the second half of the nineteenth century. Some of them have not 
survived to this day, most have been modernised, but the rich photographic record from the turn of the century 
allows for comparative analysis.

Due to the changes that the building of the principal train station in Toruń underwent, its history is briefly 
presented at the start of this paper. The aim is to highlight the changes that the building underwent during the 159 
years of existence; the most important railway building serving passengers in the city. 

Translated by Aleksander Pluskowski
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Wydział Sztuk Pięknych 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
kaprzyk.anna@gmail.com

Il.1. Dworzec Główny PKP w Toruniu, XIX w. [źródło: http://wroclaw.fotopolska.eu/
foto/272/272366.jpg, data dostępu: 20.05.2018].

Il. 1. The main railway station in Torun, XIX c. [source: http://wroclaw.fotopolska.eu/
foto/272/272366.jpg, access: 20.05.2018].
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Il. 2.  Dworzec Kolejowy w Ejtkunach, [źródło: Atlas zur Zeitschriften für Bauwesen, 1865].
Il. 2. The railway station in Ejtkuny, [source: Atlas zur Zeitschriften für Bauwesen, 1865].

Il. 3. Dworzec Kolejowy Gdańsk–Kłodno, [źródło: https://www.bazakolejowa.pl/index.
php?dzial=stacje&id=27098&ed=0& okno=galeria&photoid=143313,  

data dostępu: 20.05.2018].
Il. 3. The railway station in Gdansk–Klodno, [source: https://www.bazakolejowa.pl/index.
php?dzial=stacje&id=27098&ed=0& okno=galeria&photoid=143313, access: 20.05.2018].
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Il. 4. Dworzec Kolejowy w Olsztynie, XIX w.  
[źródło: R.Bętkowski, Olsztyn jakiego nie znacie, Olsztyn 2003].

Il. 4. The railway station in Olsztyn, XIX c.  
[source: R.Bętkowski, Olsztyn jakiego nie znacie, Olsztyn 2003].

Il. 5. Dworzec Kolejowy w Pile, koniec XIX w. [źródło: http://pila.fotopolska.eu/313040,fo-
to.html?o=b58714&p=1, data dostępu: 20.05.2018].

Il. 5. The railway station in Pila, the end of XX c. [source: http://pila.fotopolska.eu
/313040,foto.html?o=b58714&p=1, access: 20.05.2018].
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Il. 6. Dworzec Kolejowy w Barczewie, początek XX w. [źródło: M. Przegiętka, Dzieje kolei nor-
malnotorowych na Warmii i Mazurach, w: Dzieje kolei w Polsce, red. D. Keller, Rybnik 2012.].
Il. 6. The railway station in Barczewo, beginning of XX c. [source: M. Przegiętka, Dzieje 
kolei normalnotorowych na Warmii i Mazurach, in: Dzieje kolei w Polsce, red. D. Keller, 

Rybnik 2012.]. 

Il. 7. Dworzec Kolejowy w Chojnicach, początek XX w. [źródło: http://smkchojnice.pl/?-
page_id=55&lang=pl, data dostępu: 20.05.2018].

Il. 7. The railway station in Chojnice, beginning of XX c. [source: http://smkchojnice.
pl/?page_id=55&lang=pl, access: 20.05.2018].
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Il. 8. Dworzec Kolejowy w Korszach, początek XX w.  [źródło: M. Przegiętka, Dzieje kolei nor-
malnotorowych na Warmii i Mazurach, w: Dzieje kolei w Polsce, red. D. Keller, Rybnik 2012.].

Il. 8. The railway station in Korsze, beginning of XX c. [source: M. Przegiętka, Dzieje kolei nor-
malnotorowych na Warmii i Mazurach, in: Dzieje kolei w Polsce, red. D. Keller, Rybnik 2012.].

Il. 9. Dworzec Kolejowy w Kowalewie Pomorskim, początek XX w.  
[źródło: M. Przegiętka, Dzieje kolei normalnotorowych na Warmii i Mazurach,  

w: Dzieje kolei w Polsce, red. D. Keller, Rybnik 2012.].
Il. 9. The railway station in Kowalewo Pomorskie, beginning of XX c. 

[source: M. Przegiętka, Dzieje kolei normalnotorowych na Warmii i Mazurach,  
in: Dzieje kolei w Polsce, red. D. Keller, Rybnik 2012.].



613Dworzec główny PKP w Toruniu w świetle analiz porównawczych

Il. 10. Dworzec Kolejowy w Ostródzie, początek XX w.  
źródło: https://www.bazakolejowa.pl/index.php?dzial=stacje&id=27098&ed=0& okno=-

galeria&photoid=143313, data dostępu: 20.05.2018].
Il. 10. The railway station in Ostroda, beginning of XX c.  

[source: https://www.bazakolejowa.pl/index.php?dzial=stacje&id=27098&ed=0& okno=-
galeria&photoid=143313, access: 20.05.2018].

Il. 11. Dworzec Kolejowy w Starogardzie Gdańskim, początek XX w.  
[źródło: https://www.bazakolejowa.pl/index.php?dzial=stacje&id=65& okno=galeria&-

photoid=33239, data dostępu: 20.05.2018].
Il. 11. The railway station in Starogard Gdanski, beginning of XX c.  

[source: https://www.bazakolejowa.pl/index.php?dzial=stacje&id=65& okno=galeria&-
photoid=33239, access: 20.05.2018].
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Il.12. Dworzec Kolejowy w Wąbrzeźnie, początek XX w.  [źródło: https://wabrzezno-cwa.
pl/artykul/bylo-i–jEst-–dworzec/240608, data dostępu: 20.05.2018].

Il. 12. The railway station in Wabrzezno, beginning of XX c. [source: https://wabrzezno-
-cwa.pl/artykul/bylo-i–jEst-–dworzec/240608, access: 20.05.2018]
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Celem głównym niniejszej pracy jest rekonstrukcja procesów towarzyszących 
rozwojowi sportu zapaśniczego w byłym województwie olsztyńskim. Podstawową 
metodą badawczą wykorzystaną w opracowaniu tematu była analiza źródeł histo-
rycznych. Posługiwano się także metodą indukcyjną i dedukcyjną. W opracowaniu 
tekstu wykorzystano źródła archiwalne, drukowane, prasowe, prace magisterskie 
i  dyplomowe, kroniki oraz literaturę przedmiotu. Kwerendę materiałów źródło-
wych przeprowadzono w Archiwum Państwowym w Olsztynie (bez pożądanych 
rezultatów) oraz Okręgowego Związku Zapaśniczego (OZZ) w Olsztynie. Szczegól-
nie przydatnymi w niniejszej pracy okazały się sprawozdania zarządu OZZ. 

Mając powyższe na względzie zakreślono następujące problemy badawcze:
1. Kiedy i w jakich okolicznościach zainicjowano ruch zapaśniczy w byłym wo-

jewództwie olsztyńskim?
2. Jakie czynniki determinowały dalszy rozwój sportu zapaśniczego w regionie?
3. Kto wniósł największy wkład w popularyzację mało znanej na Warmii i Ma-

zurach dyscypliny sportu?

Zagadnienia wstępne
Tradycje sportu zapaśniczego w Polsce sięgają ostatnich dziesięcioleci XIX 

wieku. Uzupełnić jednak należy, iż zapasy w latach minionych wraz konkurencją 
podnoszenia ciężarów określane były wspólną nazwą ciężka atletyka1. Po zakoń-

1 P. Godlewski, Polski Związek Zapaśniczy1922–2004, Gorzów Wlkp. 2004, s. 8.
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czeniu II wojny światowej, najszybciej uaktywnili się działacze warszawscy. Dzięki 
ich zaangażowaniu, już w dniu 3 maja 1945 roku, w Parku Skaryszewskim odby-
ły się pierwsze zawody propagandowe. Sukcesywnie powstawały też nowe sekcje 
i kluby w regionach o bogatej, przedwojennej tradycji. Dlatego też działaczy Śląska, 
Warszawy, Pomorza, Krakowa i Łodzi, zaliczyć należy do wąskiej grupy pionierów. 
Dzięki ich zaangażowaniu już w listopadzie 1945 roku, zorganizowano w Janowie 
Miejskim zawody zapaśnicze pomiędzy KS „Legia” Kraków, a RKS „Siła” Mysłowi-
ce. Zwyciężyli w nich 8:6 sportowcy z Mysłowic2. Wkrótce potem, odbyło się wiele 
podobnych imprez, które mobilizowały innych do reaktywowania kolejnych klu-
bów na terenie całego kraju. Wiosną 1946 roku funkcjonował już Polski Związek 
Atletyczny. Umożliwiło to zorganizowanie u schyłku lata (31 VIII – 1 IX), w Łodzi, 
pierwszych po wojnie mistrzostw Polski w stylu klasycznym3. Pod koniec roku na-
stępnego, mimo że niemal w całym kraju odczuwalny był brak kadry szkoleniowej 
i sprzętu, to zapasy w 53 klubach uprawiało już 745 zawodników4. Z biegiem lat, 
sport zapaśniczy stopniowo pojawiał się także na Ziemiach Odzyskanych5. 

Początki ruchu zapaśniczego na Warmii i Mazurach
Województwo olsztyńskie, tak jak wschodnie terytoria Rzeczypospolitej, za-

liczane było do regionów zapóźnionych w  rozwoju. Z  tego też powodu szeroko 
rozumiana rekreacja i sport wyczynowy, rozwijały się na tych terenach dużo trud-
niej. Niski wskaźnik uprzemysłowienia znacznie ograniczał możliwości pozyskania 
opieki państwowych przedsiębiorstw, funkcjonujących w okresie Polski Ludowej. 
Oddziaływało to niekorzystnie także na napływ kwalifikowanych kadr i rozbudo-
wę infrastruktury sportowej. Dlatego też, znane od szeregu lat Polakom zapasy, 
pojawiły się w województwie olsztyńskim bardzo późno. Z pierwszymi symptoma-
mi tej dyscypliny warmińsko-mazurska młodzież zetknęła się po powołaniu w lu-
tym 1948 roku Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”. Tam właśnie, w ramach 
obowiązkowego wychowania fizycznego, po raz pierwszy w regionie prezentowa-
no techniki zapaśnicze i elementy samoobrony. Junakom przypadły one do gustu. 
Dlatego w październiku tegoż roku, do redakcji „Głosu Olsztyńskiego” wpłynął list, 
poruszający kwestię organizacji sportu zapaśniczego. Autor napisał m.in.:

2 Ibidem, s. 65.
3 Tytuły mistrzów Polski w roku 1946 wywalczyli: H. Bednarek w wadze 52 kg – „Milicyjny Klub Spor-

towy” Łódź, K. Marcok (57 kg) – „Huta Pokój” Nowy Bytom, J. Strożyk (62 kg) – „Bieżanowianka” Kraków, J. Ku-
lesza (67 kg) – „ŁKS” Łódź, F. Rejniak (73 kg) – Warszawa, A. Gołaś (79 kg) – „Siła” Mysłowice, W. Bajorek (87 kg) 
– „Legia” Kraków, Kazimierz Kozyrski (+ 87 kg) – „Elektryczność” Warszawa. (Zob. P. Godlewski, Polski Związek 
Zapaśniczy, s. 185).

4 Ibidem, s. 69. 
5 Z. Wójcik, 25 lat sportu zapaśniczego w Lidzbarku Warmińskim (1985–2010), w: Kultura fizyczna w Pol-

sce Ludowej i w Trzeciej Rzeczypospolitej, red. L. Nowak, P. Pieczyński, R. Urban,  Gorzów Wlkp. 2012, ss. 401–402.
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„Czynniki miarodajne informowały mnie, że najpóźniej w sierpniu miała po-
wstać ta sekcja, a tu już i wrzesień skończył się, ale nic o tym nie słychać. […] Wiem 
również, że ta gałąź sportu posiada u nas wielu zwolenników. Nie potrzebuję już 
chyba dodawać, że i sezon jest odpowiedni, i tylko trzeba organizatorów, aby ruszyć 
z obecnego martwego punktu tę gałąź sportu”6.

Z uwagi na brak kadry szkoleniowej i rozproszone jeszcze środowisko zwo-
lenników, społeczna wizja rozwoju nie uzyskała wsparcia. Wyraźnie lepiej przed-
stawiała się sytuacja w  Elblągu. Tam, z  inicjatywy szkoleniowca Dobrzyńskiego, 
w dniu 15 V 1949 roku, w Związkowym Klubie Sportowym Metalowców „Turmas”, 
działającym przy Zakładach Maszyn Ciężkich i Turbin zawiązała się profesjonal-
na sekcja zapaśnicza. Już po sześciu tygodniach przygotowań, elbląscy sportowcy 
zaprezentowali się miejscowej publiczności na tzw. zawodach propagandowych 
w ciężkiej atletyce. Zaistniała w sąsiednim mieście sytuacja, zaktywizowała urzęd-
ników olsztyńskiego Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej (WKKF). Dla-
tego Zygmunt Koziożemski – przewodniczący WKKF – w roku 1950, przy okazji 
uroczyście obchodzonego II Światowego Kongresu Obrońców Pokoju, zorgani-
zował w Olsztynie niemal identyczne pokazy jak w Elblągu7. Techniki walk zapa-
śniczych, nielicznej jeszcze publiczności, prezentowali wówczas zaproszeni na tę 
okazję zawodnicy z  okręgu białostockiego. Za pośrednictwem prasy, do zabawy 
zapraszano zainteresowanych amatorów, a nawet widzów. Przy tej okazji, odbyły się 
też konkurs podnoszenia ciężarów, ale zapaśnictwo nie miało jeszcze wśród miesz-
kańców wielu naśladowców. 

Dwa lata później (1952), przybył z RKS „Spójnia” Gdańsk do stolicy woje-
wództwa Jan Majewicz, trener II klasy państwowej w ciężkiej atletyce. Celem jego 
działalności było rozpropagowanie walorów uprawianej przez siebie dyscypliny. 
Wspomnieć warto, że w tym właśnie czasie, w Białymstoku, odbyły się pierwsze po 
wojnie mistrzostwa województwa. Natomiast w Olsztynie, z inspiracji wspomnia-
nego J. Majewicza, w roku 1953, przed meczem bokserskim klasy B, rozegranym 
pomiędzy KS Olsztyn i LZS Karolewo, w hali przy ulicy Warszawskiej, zaprezen-
towano drugie w historii regionu pokazy walk w stylu klasycznym8. Tak więc były 
to jedynie pierwsze kroki w procesie organizacyjnym, a zamknięciem tego etapu 
miały być zawody o Mistrzostwo Województwa. Urzędnicy olsztyńskiego WKKF 
wpisali je nawet do Jednolitego Kalendarza Sportowego na rok 19539. W maju, we 

6 „Zbyszko Cygankiewicz” zapytuje o zapaśnictwo, „Życie Olsztyńskie” 1948, nr 279, s. 4.
7 Pierwszy start zapaśników, „Życie Olsztyńskie” 1950, nr 330, s. 6.
8 Pierwszy raz w Olsztynie, „Głos Olsztyński” 1953, nr 15, s. 4.
9 Według zapisów w kalendarzu sportowym, zawody zapaśnicze w kategorii seniorów, odbyć się mia-

ły w dniach 14–15 marca w Olsztynie, natomiast 20–21 czerwca w Iławie rywalizować mieli juniorzy. Jednakże 
w źródłach pisanych nie doszukano się wyników z tych zawodów. Wiele przemawia za tym, że się nie odbyły – 
uzup. autora.
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wspomnianej powyżej hali, rozegrano kolejne towarzyskie zawody. W stolicy re-
gionu ponownie gościła reprezentacja Białegostoku. Ekipę Warmii i Mazur w obo-
wiązujących wówczas kategoriach wagach tworzyli: Kowalczyk – musza, Ofiara 
– kogucia, Wójcicki – piórkowa, Kołaczek – lekka, Gil – średnia, Jan Majewicz – 
półciężka, Michał Gryszkiewicz – ciężka10.

W tym czasie do Olsztyna – po ukończeniu Oficerskiej Szkoły Wojsk Inży-
nieryjnych – na podstawie stosownego rozkazu, przeniesiony został ppor. Zenon 
Rydziński11. Zachęcony sukcesywnym rozwojem ruchu zapaśniczego, wykorzystu-
jąc także własne doświadczenie, postanowił popularyzować mało znaną dyscyplinę 
także w szeregach macierzystej jednostki wojskowej nr 2326. Po uzyskaniu zgody 
przełożonych, zawiązał w koszarach sekcję zapaśniczą12. Dzięki tej inicjatywie, za-
inicjowano proces szerszego  promowania zapasów w województwie olsztyńskim. 
Szkoda jedynie, że z  powodu braku większych sukcesów organizacyjno-sporto-
wych, trener Majewicz przeniósł się do sprawnie funkcjonującego klubu „Legia” 
Warszawa. Jednakże jego misję kontynuowali ppor. Rydzyński i  sympatycy cięż-
kiej atletyki skupieni w Kole Zrzeszenia Sportowego (ZS) „Gwardia” Kętrzyn, tj.: 
Kowarski, Kwiatkowski i Karol Paluch. W okresie zimowym, w pokazowych kon-
kursach podnoszenia ciężarów, demonstrowali oni zebranej publiczności także po-
kazy walk zapaśniczych13. Dzięki ich aktywności, w marcu, rozegrano w Kętrzynie 
mecz pomiędzy reprezentacją Łodzi i Olsztyna. Były to zawody z cyklu „O Puchar 
Miast”. Warmię i  Mazury reprezentowali sportowcy ZS „Gwardia” z  Iławy i  Kę-
trzyna. Jednak umiejętności olsztyńskich atletów były jeszcze niewielkie i dlatego 
wynik 7:1 dla łodzian nie był zaskoczeniem, zwłaszcza, że w ich szeregach wystą-
pił reprezentant Polski Jan Klemberg. Wśród gospodarzy wyróżniał się zdobywca 

10 Zapasy, „Głos Olsztyński” 1953, nr 116, s. 4.
11 Z. Rydziński wielce zasłużony w rozwoju sportu zapaśniczego na Warmii i Mazurach trener i dzia-

łacz sportowy. Urodził się 24 X 1929 roku w niewielkiej miejscowości Gzin w powiecie Chełmno. Ze sportem 
wyczynowym zetknął się mając 20 lat, kiedy to pod opieką legendarnego trenera Feliksa Sztama krótko uprawiał 
w Bydgoszczy boks. Szybko jednak zainteresował się zapasami i podjął treningi w miejscowej „Polonii”. Już jako 
podchorąży Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych przejawiał predyspozycje organizatorskie, albowiem za zgo-
dą przełożonych założył we wrocławskiej uczelni sekcję zapaśniczą. Z chwilą ukończenia nauki otrzymał rozkaz 
kontynuowania służby w  Olsztynie. Po rozeznani nowego środowiska w  Jednostce Wojskowej nr 2326 założył 
wkrótce sekcję zapaśniczą o nieformalnej nazwie „Saper”. Było to nawiązanie do plutonu, który pod jego dowódz-
twem rozminowywał tereny wokół Ełku. Po trzyletnim okresie treningów z poborowymi w macierzystej jednostce, 
podjął się (1957) roli szkoleniowca w Zrzeszeniu Sportowym „Budowlani” Olsztyn. W pierwszych latach poby-
tu na Warmii był jednocześnie zawodnikiem i trenerem. Kompetentny i szanowany przez środowisko w latach 
1959–1992 nieprzerwanie był członkiem zarządu klubu, a w ostatnim czteroleciu jego prezesem. Wychował wielu 
medalistów Mistrzostw Polski i  reprezentantów kraju. Z  jego inicjatywy utworzono (1966) Okręgowy Związek 
Zapaśniczy w Olsztynie. Propagator sportu zapaśniczego na Warmii i Mazurach. Sędzia międzynarodowy. W la-
tach 1992– 1994 pełnił funkcję wiceprezesa, a rok później został przewodniczącym Kolegium Sędziów Polskiego 
Związku Zapaśniczego. Mimo podeszłego wieku, nadal interesuje się sportem zapaśniczym., okazjonalnie bywa 
także na zawodach sportowych. (Zob. Z. Wójcik, op. cit., s. 402).

12 L. Janka, Klub Sportowy „Budowlani” w Olsztynie, Olsztyn 1989, s. 104. 
13 Dwa rekordy okręgu ustanowili zapaśnicy z Kętrzyna, „Głos Olsztyński” 1954, nr 11, s. 6.
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jedynego punktu Osech14. Zawody cieszyły się już znacznym zainteresowaniem, 
gdyż miłośników ciężkiej atletyki w niewielkim mieście oklaskiwało blisko 500 wi-
dzów. Warto podkreślić, że we wspomnianym turnieju, podobny przebieg miało 
spotkanie z  reprezentacją Poznania, przegrane przez ekipę okręgu olsztyńskiego 
0:8. Do kolejnego meczu w ramach tego cyklu, doszło w kwietniu, kiedy to miej-
scowi sportowcy zmierzyli się z reprezentacją Warszawy. Tym razem rozgrywano 
je w Olsztynie w sali Szkoły Powszechnej nr 2, przy ulicy Kościuszki. Nie zachował 
się, niestety, w  źródłach pisanych wynik tego meczu, ale drużynę Warmii i  Ma-
zur tworzyli zawodnicy gwardyjskich klubów Kętrzyna i Iławy oraz szkoleni przez 
Z. Rydzińskiego poborowi ze stacjonującej w Olsztynie jednostki nr 2326. Wspo-
magał ich entuzjasta zapasów z Dobrego Miasta – Michał Gryszkiewicz15.

Poziom walk w  turniejach o „Puchar Miast” był ledwie przeciętny. Wśród 
publiczności nie wywoływało to jednak większego zdziwienia. W tym czasie, za-
pasami na Warmii i  Mazurach interesowali się głównie zawodnicy uprawiający 
podniszczenie ciężarów, a tych było jeszcze niewielu. Nie było więc zapaśniczych 
tradycji, a jedyną w  województwie sekcję – o czym już była mowa – prowadził 
w koszarach ppor. Rydziński. Środowisko, w którym zamierzał on rozbudzić za-
interesowanie sportem zapaśniczym, było hermetyczne i  trudno dostępne. Do-
wodził tego choćby fakt surowego zakazu fotografowania obiektów wojskowych, 
a wejście na zawody szerszej publiczności utrudniała skomplikowana procedura. 
Kształtowanie nawyków wśród poborowych dotyczyło jedynie podstaw technik 
zapaśniczych podnoszących tężyznę fizyczną i sprawność żołnierzy. Z powyższych 
względów szkoleniowiec poszukiwał kontaktów w środowisku cywilnym. 

Kluby zapaśnicze i sekcje Ludowych Zespołów Sportowych
Po dokonanej w  Wojsku Polskim w  roku 1956 reorganizacji, porucznik 

Zenon Rydziński zdecydował się nawiązać współpracę z  Robotniczym Klubem 
Sportowym „Budowlani”. W drugiej połowie lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, 
prowadził już szkolenie z młodzieżą z olsztyńskich szkół uczęszczających na zajęcia 

14 Wyniki walk od muszej do ciężkiej (na pierwszym miejscu zawodnicy olsztyńscy): Wrona przegrał 
z Prokazym, Andruszkiewicz z Wiedzą, Baduro z Klembergiem, Osech, po najładniejszej walce, wygrał na punkty 
z Piotrowskim, Żołądziejewski przegrał z Kubotem, a Pałasewicz z Tajlunem. W wadze ciężkiej Gliński z Łodzi 
zdobył punkty bez walki. Sędziowali: Szajewski – Warszawa, Wiśniewski – Gdańsk, Herbaczyński – Szczecin, 
i  Łoboda – Bydgoszcz. (Zob. Zapaśnicy olsztyńscy przegrywają w  Pucharze Miast z  reprezentacją Łodzi, „Głos 
Olsztyński” 1954, nr 56, s. 6).

15 W poszczególnych wagach startowali: Wrona – musza (Kętrzyn), Kowaluk – kogucia (Olsztyn), Skó-
rzak – piórkowa (Iława), Rydzyński – lekka (Olsztyn), Kołaczek – półśrednia (Olsztyn), Struski – średnia (Iława), 
Żołędziejewski – półciężka (Kętrzyn), Gryszkiewicz – ciężka (Dobre Miasto). Reprezentacja Warszawy przed 
przyjazdem do Olsztyna miała na swym koncie przegrane mecze z Gdańskiem 3:5 oraz Poznaniem 0:8. (Zob. Do 
trzech razy sztuka, czyli: Olsztyn–Warszawa w zapasach, „Głos Olsztyński” 1954, nr 79, s. 4).
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do wspomnianego klubu. W grupie trenujących wyróżniał się Mirosław Hajducze-
nia i Wiaczesław Kisiel. Pierwszy z wymienionych w roku 1959, na Mistrzostwach 
Polski Juniorów w Krakowie, wywalczył historyczny złoty medal. Kolejnymi były 
tytuły mistrzowskie (w obu stylach) W. Kisiela16. W latach następnych sukcesów 
systematycznie przybywało. Ponadto, najzdolniejsi spośród podopiecznych Z. Ry-
dzińskiego, w styczniu 1960 roku, uczestniczyli w mistrzostwach juniorów okręgu 
bydgoskiego-olsztyńskiego. Tworzyły go m.in. kluby: „Kabel” Bydgoszcz, „Pomo-
rzanin” Toruń, „Czarni” Nakło oraz „Budowlani” Olsztyn. Wynikało to z faktu, iż 
wówczas w  stolicy województwa nie było jeszcze związku zapaśniczego, co spe-
cjalnie nie przeszkadzało w  odnoszeniu sukcesów. Wtedy to, młodzi zawodnicy 
wywalczyli trzy tytuły mistrzowskie i  tyleż wicemistrzowskich17. Jednak dopiero 
kolejne ogólnopolskie sukcesy zapaśników „Budowlanych” zainteresowały środo-
wisko dziennikarskie i dzięki temu, ta dyscyplina sportu z każdym rokiem, szybko 
zyskiwała na popularności. Z. Rydziński nie był w stanie prowadzić zajęć ze wszyst-
kimi chętnymi. Między innymi z tego powodu, na początku lat sześćdziesiątych, 
pracę w  olsztyńskim klubie podjął trener Henryk Cup. Stworzyło to możliwość 
podziału podopiecznych na grupy i prowadzenie zajęć w oddzielnych terminach.

W roku 1964, efektami pracy szkoleniowców „Budowlanych”, zainteresowa-
ło się także Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (Z LZS). Dzięki zaangażowaniu 
Mariana Ledzińskiego, przewodniczącego Rady Powiatowej w Giżycku, w kołach 
LZS: „Zarzewie” Mazuchówka, „Naprzód” Sulimy, „Mazur” Wydminy i  „Pogoń” 
Ryn, młodzi chłopcy uprawiający podnoszenie ciężarów, zainteresowali się zapa-
sami w stylu wolnym. Pierwsze treningi odbywały się w wiejskich świetlicach i re-
mizach strażackich, tzn. tam, gdzie uprzednio szkolili się ciężarowcy. Przez krótki 
czas, podobne koło funkcjonowało także w  Iławie18. Stopniowe przekształcanie 
sekcji podnoszenia ciężarów w zapaśnicze, stwarzało możliwość nawiązania współ-
pracy RKS „Budowlani” z Radą Wojewódzką LZS. Dzięki tej kooperacji, we wrze-
śniu 1965 roku, na wspólnym zebraniu, powołano w Olsztynie Okręgowy Związek 
Zapaśniczy (OZZ)19. Już w pierwszym roku działalności miły prezent sprawił dzia-
łaczom junior Włodzimierz Pruszyński z  „Budowlanych”, albowiem dotychcza-

16 L. Janka, 50 lat Klubu Sportowego Budowlani Olsztyn 1949 – 1999, Olsztyn 1999, s. 74.
17 Dobrze się spisała zapaśnicza młodzież, „Głos Olsztyński” 1960, nr 21, s. 6.
18 E. Szypulski, Działalność sekcji zapaśniczych na terenie województwa olsztyńskiego w latach 1957 – 

1990 (praca dyplomowa), Gorzów Wlkp. 1991, s. 5; P. Suchorowiec, Działalność Warmińsko-Mazurskiego Związ-
ku Zapaśniczego w latach 1999–2007 (praca magisterska), Gorzów Wlkp. 2009, s. 40.

19 Zarząd powołanego związku przedstawiał się następująco: Marceli Mielka – prezes, Zenon Rydziński 
– wiceprezes d/s sędziowskich, Aleksander Pniewski – wiceprezes d/s organizacyjnych, Zaniewski – wiceprezes 
d/s sportowych, Hubert Pełka – skarbnik, Ludwik Jaczun – sekretarz. (Zob. Wywiad z  Zenonem Rydzińskim, 
byłym trenerem i działaczem sportowym z dnia 1 VII 2013 roku. Zapis w posiadaniu autora; Nowe związki, „Głos 
Olsztyński” 1965, nr 209, s. 6; Bieżący sezon w planach zapaśników, „Głos Olsztyński” 1969, nr 99, s. 8). 
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sowy dorobek klubu powiększył się o tytuł mistrza Polski w  stylu klasycznym20. 
Natomiast w dniu 27 lutego 1966 roku, OZZ zorganizował i przeprowadził pierw-
sze Mistrzostwa Województwa Olsztyńskiego w  sporcie zapaśniczym21. Wkrótce 
po tych historycznych zawodach, M. Ledziński, skierował na kurs pomocników 
instruktora zapasów trzech swoich podopiecznych22. Była to roztropna decyzja. 
Dzięki tej inicjatywie, zawodnicy stylu wolnego czynili szybkie postępy organiza-
cyjno-szkoleniowe, następował też proces głębszej integracji.

Do mistrzostw Polski rozgrywanych w roku 1966 w Katowicach, zakwalifiko-
wali się reprezentanci LZS „Naprzód” Sulimy – Michał Jasudowicz i Andrzej Świąt-
kowski23. Nie odnieśli tam wprawdzie znaczących sukcesów, ale fakt uczestnictwa 
w  imprezie ogólnopolskiej był dla wiejskich sportowców dużym wyróżnieniem. 
Dlatego działacze Rady Powiatowej LZS, podjęli się w tym samym czasie organi-
zacji pierwszych w historii regionu Mistrzostw Polski Zrzeszenia Ludowe Zespoły 
Sportowe. Rozegrano je w Giżycku, gdzie Henryk Guzowski, reprezentujący go-
spodarzy, wywalczył złoty medal. W latach późniejszych takie zawody rozgrywano 
m.in. W Olsztynie i Lubawie. 

O wzrost prestiżu wiejskich sportowców troszczyła się wspomniana Rada Po-
wiatowa. Każdego roku giżyccy działacze dokonywali mi in. podsumowania współ-
zawodnictwa, przyznając przodującym kołom puchar przechodni. Przykładowo, 
w roku 1967, otrzymał go LZS „Pogoń” Ryn24.

Z inicjatywy działaczy LZS w połowie lat sześćdziesiątych minionego wieku, 
zawiązała się sekcja zapaśnicze także w Giżycku. Tak więc środowisko sympaty-
ków zapasów sukcesywnie powiększało się. W tym czasie, treningiem zaintereso-
wał się m.in. uczeń Państwowego Technikum Kolejowego, lidzbarczanin Bronisław 
Jurewicz. Swoją pasją zainspirował następnie młodszego brata Bolesława. Należy 
podkreślić, iż zdobyte przez Jurewiczów, w klubie „Budowlani” umiejętności i do-
świadczenie miały duży wpływ na późniejszy rozwój sportu zapaśniczego na War-
mii i Mazurach. 

W roku 1969, przedstawiciele klubów zebrani na Walnym Zgromadzeniu, 
dokonali pierwszej oceny pracy zarządu OZZ. Wypadła ona pozytywnie, gdyż de-
legaci, stanowisko prezesa powierzyli ponownie M. Mielce25. Funkcję wiceprezesa 

20 Bieżący sezon,  „Głos Olsztyński” 1969, nr 99, s. 8.
21 H. Guzowski, wywiad z dnia 7 X 2016 roku, między innymi dyplom za zajęcie II miejsca w indywidu-

alnych mistrzostwach okręgu, w zapasach w stylu wolnym na rok 1966 w wadze średniej (w zbiorach prywatnych 
H. Guzowskiego). 

22 Wywiad z A. Hancem – uczestnikiem kursu – z dnia 30 XI 2016 roku. Zapis w posiadaniu autora; E. 
Szypulski, op. cit., s. 5; Postępy zapaśników LZS, „Głos Olsztyński” 1966, nr 91, s. 6.

23 Wywiad z Michałem Jasudowiczem z dnia 17 XII 2016 roku. Zapis w posiadaniu autorów; Kronika LZS 
„Naprzód” Sulimy, s. 4. 

24 Kronika LZS „Naprzód” Sulimy, Pismo przewodniczącego Rady Powiatowej LZS w Giżycku adresowa-
ne do przewodniczącego LZS „Naprzód” w Sulimach, s. 22.

25 Pracę prezesa wspierali: wiceprezesi Z. Rydziński i Zbigniew Sojka, przewodniczący Kolegium Sędziów 
Henryk Cup, sekretarz – Ludwik Jaczun, oraz skarbnik – Marian Ledziński – uwaga autora.
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objął Zbigniew Sojka, przedstawiciel Olsztyńskich Zakładów Opon Samochodo-
wych. Spodziewano się, iż największa na Warmii i Mazurach fabryka, będzie jed-
nocześnie prawdziwym mecenasem tej dyscypliny. Nawiązywano w ten sposób do 
dobrego przykładu potentata w produkcji opon z Dębicy i opieki przedsiębiorstwa 
nad tamtejszą i ligową sekcją „Wisłoka”. W tym czasie OZZ miał już swoją siedzi-
bę, a nawet kierownika biura. Mieściło się ono w Olsztynie przy ulicy Zwycięstwa 
32, a  jego pracami kierował Ryszard Konieczny. Reprezentant „Budowlanych” 
Mirosław Węgrodzki wywalczył historyczny srebrny medal w I  Ogólnopolskiej 
Spartakiadzie Młodzieży (OSM) we Wrocławiu. Dobrze radzili sobie również re-
prezentanci stylu wolnego z powiatu giżyckiego.

Fot. 1. Fragment walki w trakcie II ligowych zawodów rozgrywanych w Wydminach 
w roku 1970. W pozycji klęcznej Antoni Hanc, zawodnik/trener miejscowego LZS. W roli 

sędziego Henryk Cup („Budowlani” Olsztyn). Źródło: z prywatnych zbiorów trenera 
Edwarda Szypulskiego.  

Rada Powiatowa, koordynująca działalność wiejskich kół LZS, w porozumie-
niu z dyrektorem Henrykiem Frycem, powołała w roku 1970 podsekcję w Zespole 
Szkół Rolniczych w Karolewie. Zasadniczym powodem takiego rozwiązania, było 
wprowadzenie do Ogólnopolskich Igrzysk Szkół Rolniczych współzawodnictwa 
w zapasach26. Funkcję trenera powierzono Michałowi Jegorowi. Wkrótce potem za-

26 B. Zalecka-Chrunik, R. Kłek, J. Szynkowski, A. Woronowicz, K. Lubasiński, Karolewo wczoraj i dziś, 
Karolewo 1997, s. 67. 
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stąpił go Henryk Guzowski, a po trzech latach pracy szkoleniowej podjął się także 
medalista Mistrzostw Polski Edward Szypulski. Z jego inspiracji podsekcję zapa-
śniczą wcielono następnie w  struktury prężnie działającego w  szkole Ludowego 
Klubu Sportowego „Orzeł” Karolewo27.

Podkreślić należy, że sport zapaśniczy na przełomie lat sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych minionego stulecia, był już w regionie na dobrym poziomie. Ową 
tezę, potwierdzały m.in. medale z  mistrzostw Polski oraz zakwalifikowanie się 
dwóch zawodników „Budowlanych” do współzawodnictwa w I lidze. Po turnieju 
rozegranym jesienią 1971 roku w Olsztynie, zaszczytu tego dostąpił Bolesław Jure-
wicz (waga 48 kg) oraz Ryszard Reterski (pow. 100 kg). Niemal równolegle zaini-
cjowano rywalizację w ramach regionalnego Turnieju o Puchar Warmii i Mazur. 
Z uwagi na jego dużą popularność w latach późniejszych, w porozumieniu z Pol-
skim Związkiem Zapaśniczym (PZZ), nadano mu rangę ogólnopolską.

Wiele zbędnego niezadowolenia w środowisku sportowym, wywołała kontrower-
syjna decyzja zarządu PZZ, likwidująca I  i II ligę zapaśniczą, w których rywalizowały 
drużyny klubowe. W ich miejsce powołano tzw. ligi indywidualne. Pierwsze zawody tej 
rangi, w ramach tzw. II Ligi Północnej, OZZ zorganizował w hali Wojewódzkiego Ośrod-
ka Sportu Turystyki i Wypoczynku przy ulicy Głowackiego. Do Olsztyna przybyli m.in. 
reprezentanci: CWKS „Legia” KS „Gwardia”, ZKS „Elektryczność”, KS „Olimpia” i RKS 
„Skra” z Warszawy oraz LZS: Błonie, Biała Podlaska i Białystok28. Zawody te, z uwagi na 
obecność wielu reprezentantów Polski, cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczno-
ści. W roku następnym, olsztyńscy działacze w dowód uznania za systematyczne postępy, 
dostąpili zaszczytu organizacji Mistrzostw Polski Juniorów. Obecny na tych zawodach 
Jerzy Troicki, sekretarz generalny PZZ, przebieg zawodów ocenił następująco:

„Zawody w  sali Wojewódzkiego Ośrodka Sportu Turystyki i  Wypoczynku 
zorganizowane zostały wzorowo i  Polski Związek Zapaśniczy powierzać będzie 
w przyszłości działaczom olsztyńskim organizację imprez nie tylko krajowych, ale 
również i międzynarodowych”29. 

Był to czas, kiedy zapaśnicy z Warmii i Mazur cieszyli się już dużym uzna-
niem opinii społecznej. Postępy w szkoleniu możliwe były m.in. dzięki organiza-
cyjnej zaradności prezesa „Budowlanych” Leszka Kopacza, który był jednocześnie 
dyrektorem Olsztyńskiego Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszyw. Równie istotną 
rolę spełniał sztab szkoleniowy i działacze OZZ.

Zbliżał się jednak czas kolejnej reorganizacji systemu funkcjonowania struk-
tur organizacyjnych. W roku 1973 powołano Polską Federację Sportu i jej odpo-

27 E. Szypulski, op. cit., s. 16.
28 Zapasy coraz popularniejsze. W sobotę i niedzielę w Olsztynie – turniej o mistrzostwo II ligi, „Gazeta 

Olsztyńska” 1972, nr 29, s. 4. 
29 Zapasy. Olsztyniak B. Andryszczyk – mistrzem Polski, „Głos Olsztyński” 1972, nr 50, s. 4.
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wiedniki w terenie. W ślad za tym, w Olsztynie, utworzono Wojewódzką Federację 
Sportu (WFS), w której zrzeszyło się ok. 20 dyscyplin. Jedną z nich były zapasy. 
Dlatego też w dniu 27 września 1973 roku, na ostatnim zebraniu podjęto uchwałę 
o rozwiązaniu Okręgowego Związku Zapaśniczego. Marceli Mielka, jako ustępu-
jący prezes, Protokołem z dnia 31 grudnia tegoż roku przekazał WFS prowadzoną 
przez związek dokumentację30.  Działaczami Sekcji Zapaśniczej WFS31 zostali daw-
ni przedstawiciele OZZ. Oni to, tak jak przed laty, podejmowali wiele inicjatyw aby 
jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowania tą dyscypliną sportu. Jedną z nich było 
delegowanie zapaśników do reprezentacji województwa na rozgrywane w Warsza-
wie (1974), VII Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Studenckiej. Niemal w tym samym 
czasie,  na bazie kętrzyńskich klubów zawiązał się Międzyzakładowy Klub Sporto-
wy „Agrokompleks” Kętrzyn. Mimo, że funkcjonował tylko kilkanaście lat, odegrał 
znaczącą rolę w rozwoju sportu zapaśniczego nie tylko w województwie olsztyń-
skim. Dowodem na powyższe był m.in. Jerzy Kachniarz, który w  roku 1974 na 
Mistrzostwach Europy w Szwecji zdobył brązowy medal32.

Równie ważnym wydarzeniem w historii regionu, był awans do I ligi indywi-
dualnej (1975) juniorów stylu wolnego MZKS „Agrokompleks”. Była to zasługa su-
miennej pracy trenerów Henryka Guzowskiego i Edwarda Szypulskiego. Pierwszy 
z wymienionych, wkrótce potem przeniósł się do Międzyzakładowego Klubu Spor-
towego „Mamry”, gdzie szkoleniem zajmował się już Antoni Hanc. Jednakże zapa-
sami, w porównaniu do zespołowych gier sportowych i lekkiej atletyki, młodzież 
województwa olsztyńskiego interesowała się w mniejszym stopniu. Mimo tego, wy-
chowanek RKS „Budowlani” Olsztyn Justyn Rydziński, reprezentował w tym czasie 
Polskę na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy. W Poznaniu, uczeń Technikum 
Budowlanego wywalczył w stylu klasycznym zaszczytne szóste miejsce33. 

30 WFS przejęła teczki: Spraw zarządu – szt. 6; Spraw Wydziału Sędziowskiego – szt. 3; Spraw Wydziału 
Wyszkolenia – szt. 2; Kalendarze imprez PZZ i OZZ – szt. 2; Protokoły posiedzeń Zarządu PZZ – szt. 2; Protokoły  
Posiedzeń Zarządu OZZ – szt. 2; Budżety OZZ – szt. 1; Sprawozdania z imprez – szt. 8; Z dokumentami finanso-
wymi (1966–1969) – szt. 4; Akt prawnych OZZ – szt. 1; Dziennik korespondencji – szt. 2; pieczątki – szt. 3. Łącznie 
przekazano 35 teczek, po których zostały jedynie fragmentaryczne dokumenty, co bardzo utrudnia badania i opis 
historii sportu na Warmii i Mazurach. (Zob. Archiwum OZZ [dalej AOZZ], teczka, (dalej t.): Akta prawne OZZ, 
protokół z dnia 31 grudnia 1973 roku, k. 136). 

31 w roku 1976 Sekcja Specjalistyczna WFS na podstawie pisemnej decyzji D–17/S/VII c/76 Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych z  dnia 1lutego zmieniła nazwę na Okręgowy Związek Zapasów Wojewódzkiej Federacji 
Sportu w Olsztynie. (Zob. AOZZ, t. Akta prawne OZZ, Pismo PZ–004–1 z dnia 1 stycznia 1976, k. 129). W skład 
zarządu OZZ WES wchodzili m.in.: Marceli Mielka (2 I 1978 złożył rezygnację z funkcji prezesa), Zenon Rydziń-
ski, Janusz Tymiński, Krzysztof Pruszyński i Ryszard Konieczny.

32 J. Kachniarz tuż przed wyjazdem na Mistrzostwa Europy przyjął propozycję KS „Gwardia” Warsza-
wa i w Szwecji reprezentował już stołeczny klub. W walkach finałowych pokonał: Tiltinena (Finlandia), Nagela 
(NRD), i Didary (Francja). W imprezie tej uczestniczyło ponad 100 zawodników z 15 krajów. Nieznany dotąd 
Kachniarz uległ jedynie reprezentantowi Bułgarii i Związku Radzieckiego. (Zob. Między polem a matą, „Gazeta 
Olsztyńska” 1887, nr 1, s. 6; J. Gaj, Wychowanie fizyczne i sport w Polsce Ludowej, Poznań 1987, s. 237. 

33 L. Janka, Klub Sportowy „Budowlani”, s. 81.  
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Po reformie administracyjnej (1975), z uwagi na fakt, iż do nowo powsta-
łego województwa suwalskiego włączono powiat giżycki, zapasy w Olsztyńskiem 
uprawiać można było tylko w dwóch klubach („RKS „Budowlani”, MZKS „Agro-
kompleks”). Treningiem zajmowało się wówczas jedynie 110 zawodników. Po-
równywalna sytuacja występowała tylko w  podnoszeniu ciężarów (3 sekcje 110 
zawodników). Natomiast dżudo, zaliczane do sportów walki, w  trzech sekcjach 
uprawiało już 215 sportowców. Niedoścignionym wzorem były wspomniane powy-
żej gry zespołowe i strzelectwo34. Stan posiadania nie spowodował przełomu w dal-
szym rozwoju, choć podejmowano wiele interesujących inicjatyw. Jedną z nich był 
bez wątpienia rozegrany w  dniu 4 czerwca 1975 w  Kętrzynie, w  Hali Sportowej 
Wojsk Ochrony Pogranicza trójmecz z  udziałem ekipy „Dynama” Kaliningrad. 
Oprócz  gospodarzy i gości z za wschodniej granicy, udział wzięła w nim druży-
na „Budowlanych” Olsztyn. Systematyczną wymianę doświadczeń kontynuowano 
aż do czasu wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Była to jedna z wielu prób 
jeszcze większego zainteresowania społeczności Warmii i Mazur zapaśnictwem35. 
Poczynania te koordynował Okręgowy Związek Zapaśniczy Wojewódzkiej Federa-
cji Sportu (OZZ WFS) w Olsztynie. Działalność statutowa związku możliwa była 
dzięki dotacjom i zadaniom zleconym przez Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki 
Urzędu Wojewódzkiego oraz niewielkim dochodom własnym. W roku 1976 naj-
wyższą kwotę (213 604,30 zł), pozyskano ze wspomnianych zadań zleconych na 
uczestnictwo w eliminacjach strefowych do Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży 
i zgrupowań szkoleniowych, poprzedzających spartakiadę36.  Aby zwiększyć rywali-
zację i podnieść poziom wyszkolenia, zarząd OZZ WFS, na prośbę wspomnianych 
klubów, włączył do współzawodnictwa sześć sekcji z terenu województw: ostrołęc-
kiego, łomżyńskiego i suwalskiego. Sędziowaniem imprez sportowych zajmowało 
się wówczas 14 arbitrów.

Rok 1978 w historii sportu zapaśniczego na Warmii i Mazurach zapisał się 
w  sposób szczególny. Na zaproszenie Polskiego Związku Zapaśniczego przyby-
ła do kraju reprezentacja juniorów Stanu Colorado (USA)37. Dwa, spośród wielu 
innych zakontraktowanych wcześniej meczów, rozegrano na Warmii i Mazurach. 
Pierwszy odbył się w Kętrzynie w dniu 17 czerwca. Z uwagi na fakt, że w druży-
nie gości występowało kilku mistrzów Stanów Zjednoczonych, zakończył się on 

34 Stan posiadania, „Gazeta Olsztyńska” 1977, nr 6, s. 8.
35 E. Szypulski, wywiad z dnia 7 X 2016 roku, m.in. dyplom za zajęcie i miejsca w kategorii 90 kg we 

wspomnianym turnieju (w zbiorach prywatnych byłego zawodnika). 
36 AOZZ w Olsztynie, t. Akta prawne OZZ, Sprawozdanie z działalności Okręgowego Związku Zapaśni-

czego Wojewódzkiej Federacji Sportu za okres 1IX 1976 – 31 X 1980, k. 92 i 99.
37 Piętnastoosobową drużynę prowadzili trenerzy W. Duane i D. Biggs. Jej skład przedstawiał się następu-

jąco:  R. Wedemeyer, T. Meyers, R. Hazenń, B. Tarley, Ch. Garcie, N. Nelson, C. Toping, B. Corsentino, J. One, M. 
Wammit, E. Reinert, R. Le Foice, T. Aragon, D. Martines. (Zob. Archiwum RKS „Budowlani” Olsztyn,  Fotokronika 
Sekcji Zapaśniczej, ss. 3–5).
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nieznaczną porażką gospodarzy 7:938. Wkrótce potem doszło do kolejnego spotka-
nia z  reprezentacją okręgu w Olsztynie. Zawody wywołały duże zainteresowanie 
wśród mieszkańców regionu i zakończyły się wynikiem remisowym (5:5)39. Była to 
niecodzienna forma promocji zapaśnictwa nie tylko w województwie olsztyńskim. 
Wspomnieć warto, że w roku następnym, w Szkole Podstawowej nr 10 w Olsztynie, 
zainicjowano szkolenie młodzieży w zapasach i kajakarstwie, w ramach poszerzo-
nego programu wychowania fizycznego. Uczniowie klas sportowych pod opieką 
trenera Bolesława Jurewicza ćwiczyli trzy razy w  tygodniu na obiektach Klubu 
Sportowego „Budowlani”. Eksperyment z  sukcesami kontynuowano następnie 
przez kilka lat. Wykazywano też wiele troski o powoływanie sekcji zapaśniczych 
w innych miastach regionu. Przykładowo, już w dniu 26 października 1979 roku, 
w trakcie obrad zarządu OZZ WFS, rozpatrywano możliwość utworzenia takowej 
w  Lidzbarku Warmińskim40. Niemal w  tym samym czasie, w  Ostródzie, w  tam-
tejszym Miejskim Domu Kultury, z młodzieżą miasta i okolic spotkał się Andrzej 
Supron. Był on wówczas aktualnym mistrzem świata w zapasach w stylu klasycz-
nym z San Diego (USA) i przygotowywał się do Igrzysk Olimpijskich w Moskwie. 
Interesująco odpowiadał on na wiele pytań sympatyków sportu. Następnego dnia 
na łamach „Gazety Olsztyńskiej” ukazała się  relacja z tego spotkania, w której bo-
hater – student Akademii Wychowania Fizycznego – w sposób barwny i przystęp-
ny przedstawiał fakty z codziennego życia sportowca i plany na dalszą przyszłość. 
Jeden ze słuchaczy zapytał go nawet o możliwość osobistego szkolenia młodzieży 
w Ostródzie41. Uzupełniając, podkreślić warto, że pod koniec lat siedemdziesiątych 
sport zapaśniczy w Polsce, w 144 klubach, uprawiało jedynie 6500 zawodników42. 
Równie interesującym wydaje się być fakt, iż znany i ceniony szkoleniowiec Zenon 
Rydziński, otrzymał wówczas uprawnienia sędziego międzynarodowego.

W roku 1980, z inspiracji działaczy OZZ WFS i KS „Budowlani” utworzono 
w  Lubawie, w  działającym tam klubie „Motor” sekcję zapaśniczą43. Jej trenerem 
został kończący sportową karierę Józef Blank. Był to zaledwie drugi ośrodek w wo-
jewództwie olsztyńskim, w którym uprawiano styl klasyczny. Już po kilku latach 
szkolenia okazało się, że inicjatywa ta, okazała się ze wszech miar słuszną. Ważnym 
zagadnieniem w  propagowaniu sportu zapaśniczego w  regionie były cyklicznie 

38 W  ekipie gospodarzy swoje walki wygrali: Kalisz, Sznurkowski, Gierak, Rydzyński i  Brzóska. (Zob. 
Księga Pamiątkowa, s. 42).

39 Archiwum RKS „Budowlani” Olsztyn, Fotokronika,  s. 3–5.
40 AOZZ w Olsztynie, t. Akta prawne OZZ, Sprawozdanie z działalności Okręgowego Związku Zapaśni-

czego w Olsztynie za okres 1 IX 1976 – 31 X 1980, k. 92. 
41 Spotkanie z Andrzejem Supronem, „Gazeta Olsztyńska” 1979, nr 257, s. 4.
42 P. Godlewski, Źródła międzynarodowych sukcesów polskich zapaśników w latach 1960–1993, Wrocław 

1993, s. 274.
43 AOZZ w Olsztynie, t. Akta prawne OZZ, Sprawozdanie z działalności Okręgowego Związku Zapaśni-

czego Wojewódzkiej Federacji Sportu w Olsztynie za okres 1I X 1976 – 31 X 1980, k. 95. 
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rozrywane zawody towarzyskie z drużyną „Dynama” Kaliningrad. To m.in. pręż-
nie działające sekcje w  Kętrzynie i  Lubawie oraz międzynarodowe sukcesy pol-
skich zawodników spowodowały, że jesienią tegoż roku,  na posiedzeniu zarządu 
okręgowego, debatowano nad utworzeniem podobnego klubu także w Lidzbarku 
Warmińskim44. Jednakże trudności w dostępie do specjalistycznego sprzętu spor-
towego w schyłkowym okresie gospodarki socjalistycznej, utrudniały nieco te za-
mierzenia. Przetaczająca się przez Polskę fala strajków, a następnie stan wojenny, 
wyhamowały entuzjazm działaczy. Inicjatywę podjęto ponownie pięć lat później, 
kiedy karierę sportową w RKS „Budowlani” Olsztyn zakończył przywoływany już 
Bronisław Jurewicz45. 

Wspomniany stan wojenny, destrukcyjnie wpływał nie tylko na rozwój go-
spodarki narodowej. Odcisnął swoje piętno także na życie społeczne Polaków. 
Mimo tak poważnych problemów, działacze sportowi województwa olsztyńskiego 
podjęli się w roku 1981organizacji VIII OSM w Sportach Halowych46. Turniej zapa-
śniczy, w którym uczestniczyło sześciu zawodników „Budowlanych”47, w miesiącu 
kwietniu, rozegrano w Hali Widowiskowo-Sportowej „Urania” w Olsztynie. Było 
to w owym czasie duże sportowe wydarzenie. Niestety, osiem miesięcy później nie 
udało się już rozegrać prestiżowego, Ogólnopolskiego Turnieju o Puchar Warmii 
i Mazur, w którym zwyczajowo uczestniczyło kilkanaście polskich klubów. Wspo-
mnieć warto, że OZZ WFS koordynował wówczas pracę sześciu klubów i  to nie 
tylko z terenu województwa olsztyńskiego48. Na szczególne podkreślenie zasługu-
je fakt, że działaczy sportu zapaśniczego tamtych lat, cechował rzadko spotyka-
ny współcześnie entuzjazm. Dowodem na powyższe był np. fakt zorganizowania 
(1983), kolejnego w Olsztynie, turnieju zapaśniczego I ligi indywidualnej. Wzięła 
w nim udział elita polskich zapaśników: Roman Wrocławski, Piotr Michalik, Ry-
szard Świerad, Andrzej Supron i Jan Dołgowicz49. Byli to medaliści z rozegranych 
rok wcześniej w Katowicach mistrzostw świata. Doborową stawkę uzupełniali re-
prezentanci: „Wisłoki” Dębica, GKS Katowice, „Siły” Mysłowice i „Legii” Warszawa. 
Organizacja tak prestiżowych zawodów była wyrazem sprawności organizacyjnej 
i postępów w szkoleniu. Z tej właśnie okazji, wprowadzono nawet przedsprzedaż 

44 AOZZ w Olsztynie, t. Akta prawne OZZ, Sprawozdanie z działalności Okręgowego Związku Zapaśni-
czego w Olsztynie za okres 1 IX 1976 – 31 X 1980, k. 92.

45 Więcej, zob. Z. Wójcik, Turystyka, rekreacja i sport w Lidzbarku Warmińskim w czasach Polski Ludowej, 
Olsztyn 2014, ss. 341–353.

46 Archiwum RKS „Budowlani”,  Fotokronika, ss. 17–19.
47 Województwo olsztyńskie reprezentowali n/w zapaśnicy: K. Blank, A. Fahl, A. Kluk, T. Kulbicki, A. 

Olszewski i E. Wasilewski – uzup. autora. 
48 Były to: „Budowlani” Olsztyn – 42 zawodników, Agrokompleks” Kętrzyn – 38 zawodników, „Motor” 

Lubawa – 26 zawodników, „Mamry” Giżycko – 38 zawodników, „Narew” Łomża – 40 zawodników, „Warmia” Gra-
jewo – 36 zawodników. (Zob. AOZZ w Olsztynie, t. Akta prawne OZZ, Sprawozdanie z działalności Okręgowego 
Związku Zapaśniczego w Olsztynie za okres 1 I 1981 – 15 XI 1984, k. 68–69. 

49 L. Janka, Klub Sportowy „Budowlani”, s. 111.
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biletów, a mistrzowskie walki rozegrano w  hal Ośrodka Sportu i  Rekreacji przy 
ulicy Bartosza Głowackiego 27. Z tej okazji goszczono w stolicy regionu Stanisława 
Krzesińskiego – trenera kadr narodowej oraz Janusza Tracewskiego – szefa wyszko-
lenia Polskiego Związku Zapaśniczego. Wielu widzów cieszył także fakt, iż sędzią 
głównym turnieju był szanowany w  środowisku sportowym olsztynianin Zenon 
Rydziński. Jego syn Justyn występował wówczas w reprezentacji Polski seniorów. 
Miłym akcentem był także fakt, że opiekę medyczną nad kadrą narodową w stylu 
wolnym sprawował Jerzy Prusiński, lekarz z Oddziału Neurochirurgii Wojewódz-
kiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. W tym czasie, w reprezentacji juniorów, 
doskonalili swe umiejętności Mariusz Rogowski i Andrzej Olszewski („Budowla-
nych” Olsztyn) oraz Jarosław Zieliński („Motor” Lubawa)50. Ostatni z wymienio-
nych w roku 1985 zakwalifikował się nawet do Mistrzostw Europy. Na zawodach 
w Bolonii uplasował się ostatecznie na dobrej szóstej pozycji51 i tym sposobem po-
wtórzył rezultat sprzed dziesięciu lat Justyna Rydzińskiego.

Niemal w  tym samym czasie, po kilku nieudanych próbach, sfinalizowano 
ostatecznie projekt powołania sekcji zapaśniczej w Lidzbarskim Klubie Sportowym 
„Polonia”. Jej szkoleniowcem został były reprezentant „Budowlanych”, a wspomina-
ny powyżej Bronisław Jurewicz. Argumentem przesądzającym okazały się sukce-
sy zawodników „Motoru” Lubawa. W połowie lat osiemdziesiątych odgrywali oni 
wiodąca rolę w regionie i odnosili znaczące sukcesy na arenie ogólnokrajowej. Na 
fali tej popularności, trener J. Blank, w roku 1987, jako pierwszy w Polsce, na posie-
dzeniu zarządu klubu przeforsował koncepcję powołania sekcji kobiet. Była to pio-
nierska decyzja, na którą nie odważyły się nawet prężniej działające ośrodki sportu 
zapaśniczego w Polsce. Realizację wizji utalentowanego szkoleniowca umożliwiała 
jego popularność i sukcesy podopiecznych, choć sceptyków i prześmiewców wów-
czas nie brakowało. Z powyższych powodów, wizją lubawskiego szkoleniowca zain-
teresowała się nawet redakcja „Gazety Olsztyńskiej”. Trener Blank zagadnięty przez 
redaktora Marka Siwickiego o kulisy, skomentował ten fakt następująco:

„Jak tylko o tym powiedziałem – wspomina – musiałem przez kilka minut 
czekać aż ustaną śmiechy i wesołe komentarze. Dyskusja (na zebraniu zarządu klu-
bu – uzup. autora) szła z oporami, bo zebrani nie bardzo wiedzieli jak się do tej 
sprawy ustosunkować. W końcu zaufali mi, a prezes powiedział : „Jeżeli Józek pro-
ponuje, to pewnie coś z tego wyjdzie”. Pomysł zaakceptowano”52. 

Dlatego też na treningach pojawiać się zaczęły sukcesywnie dziewczęta. Pio-
nierkami były: Izabela Kozubek, Krystyna Szczepańska, Anna Zielińska, Wioletta 
Fafińska i Anna Wasilewska. W ten sposób, w Lubawie, zapisano pierwszą kartę 

50 O Lubawie i Olsztynie głośno w zapaśniczym światku, „Gazeta Olsztyńska” 1983, nr 217, s. 6.
51 E. Pokojski, Lubawski kalejdoskop sportowy, Lubawa 1996, s. 97.
52 Babskie zapasy, „Gazeta Olsztyńska” 1987, nr 78, s. 6.
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w historii sportu zapaśniczego kobiet w Polsce. Nawet Polski Związek Zapaśniczy 
wydawał się być lekko zaskoczony tą inicjatywą. Mimo tego, niezwłocznie rozesłał 
do stowarzyszonych klubów oficjalne pismo, deklarując w nim wsparcie dla zaini-
cjowanego w Lubawie procesu treningowego z udziałem kobiet. Cenna inicjatywa 
nie powiększyła niestety liczby osób uprawiających tę dyscyplinę sportu, albowiem 
w tym samym czasie, współpracę z OZZ WFS zakończyły sekcje zapaśnicze klubów 
sportowych „Narew” Łomża i „Warmia” Grajewo53.

W ostatnich latach istnienia Polski Ludowej, sport zapaśniczy w  regionie 
stał na bardzo wysokim poziomie. W roku 1989 „Budowlani” Olsztyn zwyciężyli 
w OSM w Kielcach w klasyfikacji klubowej. W miesiącu sierpniu, zapaśnik „Moto-
ru” Lubawa Jacek Fafiński reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata Juniorów 
w  Budapeszcie, a Bogdan Żukowski z  „Budowlanych” na Mistrzostwach Europy 
rozgrywanych w Republice Federalnej Niemiec54. Natomiast w OZZ WFS zrzeszo-
nych było tylko pięć klubów55. Podstawowe informacje o ich działalności działal-
ności zamieszczono w tabeli 1.

Tabela 1. Kluby sportowe z sekcjami zapaśniczymi na terenie województwa olsztyń-
skiego w roku 1988

L.p. Klub Rok powołania 
sekcji

Pierwszy trener Liczba 
zawodników

1. RKS „Budowlani” Olsztyn 1957 Zenon Rydziński 112
2. LKS „Orzeł” Karolewo 1972 Henryk Guzowski 62
3. MZKS „Motor” Lubawa 1980 Józef Blank 108
4. LKS „Polonia” Lidzbark Warm. 1985 Bronisław Jurewicz 30
5. LKS „Granit” Skandawa 1987 Witold Sańko 25

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Archiwum Okręgowego Związku Zapaśniczego 
w Olsztynie, t. Akta prawne OZZ, Sprawozdanie z działalności Okręgowego Związku Zapaśniczego 
w Olsztynie za okres od 25 XI 1984 do 12 X 1988, k. 39.

We wszystkich stowarzyszeniach zauważalny był brak środków finansowych 
na dalsze szkolenie. Z powyższych względów najzdolniejszych zapaśników pozyski-
wały bogatsze ośrodki z południa Polski. Dalszy postęp próbowano kontynuować 
współpracując z klubami zagranicznymi. Do znanego już w regionie „Dynama” Ka-

53 AOZZ w Olsztynie, t. Akta prawne OZZ, Sprawozdanie z działalności Okręgowego Związku Zapaśni-
czego w Olsztynie za okres od 25 XI 1984 do 12 X 1988, k. 39. 

54 W Budapeszcie, Jacek Fafiński po pierwszej zwycięskiej walce wycofany został przez trenera reprezen-
tacji narodowej z dalszej walki z uwagi na odniesioną kontuzję nadgarstka. Z tego powodu zajął on dopiero siódmą 
pozycję, choć był w tym czasie w wybornej formie. Natomiast B. Żukowski wywalczył w kat. wag. 54 kg szóste 
miejsce. (Zob. E. Pokojski, op. cit., s. 104; L. Janka, Klub Sportowy „Budowlani”, s. 84).

55 AOZZ w Olsztynie, t. Akta prawne OZZ, Sprawozdanie z działalności Okręgowego Związku Zapaśni-
czego w Olsztynie za okres od 13 X 1988 do 31 XII 1990, k. 3.



630 Zbigniew Wójcik, Julian Jaroszewski

liningrad dołączyli zapaśnicy z „Dynama” Lipsk. W rywalizacji z nimi upatrywano 
postępów w dalszym szkoleniu i jeszcze większego zainteresowania młodzieży.

W celu upamiętnienia dorobku olsztyńskiego sportu, z  inicjatywy Mariana 
Rapackiego, przewodniczącego Wojewódzkiego Klubu Olimpijczyka, zdecydowa-
no w tym czasie utworzyć w stolicy województwa Muzeum Sportu. Przyznać nale-
ży, iż była to bardzo interesująca propozycja, bowiem w zasobach muzeum znajduje 
się wiele cennych eksponatów związanych nie tylko ze sportem zapaśniczym. Tym-
czasem w Polsce panowała napięta sytuacja społeczno-polityczna. Podczas X Ple-
num Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, debatowano 
nad referatem Biura Politycznego „Reforma partii – warunkiem powodzenia stra-
tegii odnowy i reform”. Jednakże działalność Niezależnego Samorządnego Związ-
ku Zawodowego „Solidarność” i  częściowo wolne wybory parlamentarne z  dnia 
4  czerwca 1989 roku, doprowadziły do upadku partii komunistycznej i  Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej.

Podsumowanie
Popularyzację zapasów w  województwie olsztyńskim zapoczątkowano do-

piero na początku lat pięćdziesiątych minionego stulecia. Wtedy to, na Warmii 
i  Mazurach funkcjonowała już większość Okręgowych Związków Sportowych. 
Powodem znacznego zapóźnienia w  sporcie zapaśniczym był brak tradycji i  ka-
dry instruktorsko-trenerskiej. Zainteresowani tą dyscypliną sportu, elementarnych 
podstaw, uczyli się od goszczących na zawodach propagandowych zapaśników El-
bląga, Białegostoku i Bydgoszczy. Przełomowym w dalszym rozwoju okazało się 
podjęcie służby wojskowej w Olsztynie przez byłego zawodnika, tzn. ppor. Zenona 
Rydzińskiego. Jednakże pierwsza profesjonalna sekcja zawiązała się w regionie bar-
dzo późno, bo w roku 1957, kiedy zapaśnicy z województw ościennych, np. gdań-
skiego i białostockiego posiadali już w swoim dorobku medale i tytuły z najbardziej 
prestiżowych imprez ogólnopolskich56 . Po utworzeniu sekcji zapaśniczej w Robot-
niczym Klubie Sportowym „Budowlani” Olsztyn, próbowano nadrobić dystans do 
najlepszych. Trenerowi Rydzińskiemu zadanie to ułatwiała zdolna i ambitna mło-
dzież z miejscowych szkół. Potwierdził to swoim talentem, m.in. Wiaczesław Kisiel, 
zdobywca tytułów mistrza Polski juniorów (1959), w obu stylach w jednym roku57. 

56 Kluby zrzeszone w gdańskim Okręgowym Związku Zapaśniczym miały już w swoim dorobku sześć 
medali z mistrzostw Polski (w obu stylach), natomiast zapaśnicy z Podlasia posiadali zaszczytny tytuł Mistrza 
Polski w Sześcioboju Atletycznym (1955) oraz udany start w Mistrzostwach Świata Federacji „Kolejarz” (1957). 
(Zob.  J. Kuczyński, Rozwój zapaśnictwa na Wybrzeżu Gdańskim (praca magisterska), Warszawa 1976, s. 91; W. 
Kierdelewicz, Rozwój zapaśnictwa w Białymstoku w latach 1926–1991 (praca dyplomowa), Gorzów Wlkp. 1991, 
ss. 14–15). 

57 L. Janka, Klub Sportowy „Budowlani”, s. 106.
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Kolejnym impulsem w rozwoju okazała się działalność Mariana Ledzińskiego i po-
wołanie pierwszych sekcji stylu wolnego w kołach Ludowych Zespołów Sportowych 
podległych Radzie Powiatowej w  Giżycku. Natomiast utworzenie Okręgowego 
Związku Zapaśniczego (OZZ), stworzyło solidne podstawy późniejszych sukcesów 
organizacyjno-sportowych. Jednym z pierwszych, były zawody o Mistrzostwo Wo-
jewództwa Olsztyńskiego, które promowały dalszy rozwój, a rozegrano je dopiero 
na początku roku 1966, tj. szesnaście lat później niż na Wybrzeżu Gdańskim.

Z uwagi na powyższe, sport zapaśniczy w województwie olsztyńskim przez 
długi czas nie cieszył się szczególnym zainteresowaniem młodzieży i widzów. Do 
znacznie popularniejszych należały bez wątpienia zespołowe gry sportowe i  lek-
koatletyka. Na mecze siatkarzy kortowskiego AZS trudno było kupić bilet wstępu, 
a na Stadionie Leśnym rywalizowały pierwszoligowe kluby lekkoatletyczne. Jed-
nakże dzięki działaczom OZZ i LZS, zapasy z upodobaniem uprawiano również 
w  środowisku wiejskim. Troska o sprzęt i  zapobiegliwość o dostęp do obiektów 
sportowych przez wiele lat uczyły młodych zapaleńców życiowej zaradności. Wy-
jazd ze Sterławek Wielkich, Sulim, Wydmin itp. na Mistrzostwa Województwa do 
Olsztyna w  drugiej połowie lat sześćdziesiątych minionego wieku, postrzegano 
jako sporą atrakcję58. Trening dla chłopców zahartowanych ciężką pracą w gospo-
darstwie rolnym rodziców nie był wielkim wyzwaniem. Stwarzał natomiast okazję 
harmonijnego rozwoju, zdobycia dodatkowych kwalifikacji i  możliwość pozna-
nia regionu, a niekiedy także Polski. Dobrym tego przykładem jest np. związany 
z  Karolewem Edward Szypulski, który po triumfie w Ogólnopolskiej Spartakia-
dy Młodzieży w Katowicach (1971), do dnia dzisiejszego jest czynnym trenerem 
i działaczem sportowym. Spośród wychowanków trenera Rydzińskiego identyczną 
pasją wyróżniają się bracia Bronisław i Bolesław Jurewiczowie.

Na zawodach rozgrywanych – z uwagi na brak specjalistycznych obiektów 
– w przestrzeni otwartej, bywały niemal wszyscy mieszkańcy wsi, w których upra-
wiano zapasy. Zauroczeni tym zjawiskiem dawni sportowcy, po zakończeniu karie-
ry sportowej zakładali sekcje zapaśnicze w rodzinnych miejscowościach. Tak było 
np. W Lubawie i Lidzbarku Warmińskim59. W stolicy województwa organizowano 
Mistrzostwa Polski Juniorów i  atrakcyjne turnieje I  ligi indywidualnej seniorów, 
w  której rywalizowali reprezentanci kadry narodowej. W  Kętrzynie natomiast 
identycznym zainteresowanie cieszyły się zawody z  udziałem reprezentacji Kali-
ningradu. Relacje prasowe z tych zawodów promowały wspomniane miejscowości 
i mobilizowały młodzież szkolną do podjęcia trudów treningu. Ponadto, działalność 

58 Wywiad z Michałem Jasudowiczem, przewodniczącym koła LZS „Naprzód” Sulimy z dnia 17 XII 2016 
roku. Zapis w posiadaniu autorów.

59 Wywiad z  Zenonem Rydzińskim, organizatorem ruchu zapaśniczego w  województwie olsztyńskim 
z dnia 16 VIII 2016 roku. Zapis w posiadaniu autorów. 
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sekcji zapaśniczej w  Karolewie znacząco zwiększyła szanse reprezentacji Zespo-
łu Szkół Rolniczych w zajmowaniu czołowych lokat w Ogólnopolskich Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej. Jerzy Kachniarz, absolwent tej placówki oświatowej, w roku 
1974 przyjął propozycję kontynuacji treningów w  Klubie Sportowym „Gwardia” 
Warszawa. Wszystko to, czego nauczył się w Karolewie, umożliwiło mu zdobycie 
kilkunastu medali w Mistrzostwach Polski i jednego w Mistrzostwach Europy. Jesz-
cze dla współcześnie trenujących w Karolewie jest on niedoścignionym wzorem. 
Inny wychowanek „Orła” Karolewo Edward Kalski, ukończył studia w Akademii 
Wychowania Fizycznego, a następnie założył sekcję zapaśniczą w rodzinnej Łom-
ży60. Wychowaniem kolejnych sportowych pokoleń, zajmują się także byli zapaśni-
cy w Olsztynie, Lubawie i Lidzbarku Warmińskim.

Należy podkreślić, iż proces ten w  roku 1957 zapoczątkował wspomniany 
ppor. Zenon Rydziński, który obecnie jako podpułkownik Wojska Polskiego (w sta-
nie spoczynku) i zasłużony działacz, z radością kibicuje swoim wychowankom na 
wielu zawodach w regionie.

Zbigniew Wójcik, Julian Jaroszewski, Ringsport in der Tradition von Olsztyn Woiwodschaft (1945–
1989)

Zusammenfassung

Polen interessierte sich für Ringsport erst am Ende des 19. Jahrhunderts. Allerdings unter anderem in der 
Woiwodschaft Allenstein. Aufgrund der historischen Gegebenheiten wurde der Wrestling–Sport erst viel später 
eingeleitet. Die ersten Propagandakämpfe fanden erst in 1950 statt. Kurz darauf nahm die Nationalmannschaft der 
Woiwodschaft Allenstein am bundesweiten Turnier “Für den Stadtpokal” teil. Sieben Jahre später wurde jedoch 
eine Berufsabteilung eingerichtet. Anschließend leitete Oberleutant Zenon Rydziński den Trainingsprozess bei 
RKS “Budowlani” Allenstein ein. Daraus resultierten zahlreiche sportliche Erfolge. Dank der Effizienz der Aktivis-
ten der Volkssportmannschaften rangen 1964 auch junge Leute aus dem Kreis Giżycko. Die hartnäckigsten Spieler 
gründeten dann weitere Sektionen in den Städten, aus denen sie kamen.

Übersetzt von Zbigniew Wójcik, Julian Jaroszewski

Zbigniew Wójcik, Julian Jaroszewski, Wrestling in the tradition of the Olsztyn Voivodeship (1945–1989)

Summary

Wrestling became an interest in Poland only at the end of the 19th century. However, in the Olsztyn Prov-
ince, among other reasons due to historical conditions, this was a much later development. The first propaganda 
fights took place only in 1950. Shortly afterwards, the national team of the Olsztyn voivodeship participated in the 
nationwide tournament ‘For the City Cup’. However, a professional section was only established seven years later. 
Then, Lt. Zenon Rydziński initiated the training process at RKS “Budowlani” Olsztyn. It resulted in subsequent 
numerous sports successes. In 1964, thanks to the efficiency of activists from the People’s Sports Teams, young 
people from the Giżycko province also wrestled. The most die-hard players then set up further sections in the 
cities they came from

Translated by Aleksander Pluskowski

60 K. Łebkowski, Sport zapaśniczy w łomżyńskiem do 1995 roku, Łomża 1996,  s. 18. 
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Janusz Jasiński

KILKA UZUPEŁNIEŃ DO NEKROLOGU DOCENTA 
EDMUNDA WOJNOWSKIEGO (1932–2018)

Odeszła kolejna osoba, którą poznałem pół wieku temu, z którą współpra-
cowałem w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, której dru-
kowałem artykuły w  Komunikatach Mazursko-Warmińskich a także z  którą się 
przyjaźniłem pomimo dzielących nas poglądów politycznych i światopoglądowych.

Mogłem z Wojtkiem dyskutować i  rozmawiać całkowicie otwarcie głównie 
na gorące, bieżące tematy, a było ich sporo. Potwierdza jawność moich przekonań 
opinia znajdująca się w aktach Służby Bezpieczeństwa: „Uczulony [J.J.] na swobody 
praktyk religijnych nie lubi narzucania sobie czyjegoś zdania, wtedy jest przekorny 
i chętnie podejmuje dyskusje”. Krytykowałem wówczas Gomułkę za to, że nie po-
zwolił przyjechać do Polski papieżowi Pawłowi VI z okazji 1000-lecia chrztu Polski, 
za to, że oskarżył polskich biskupów o zdradę stanu z powodu wystosowania słyn-
nego Orędzia do biskupów niemieckich (1965); w ogóle ganiłem PRL za politykę 
wobec Kościoła.

To były sprawy ogólnokrajowe. Natomiast zgoła inaczej kształtowały się nasze 
relacje osobiste i odnoszące się do regionu. Wojtek nigdy nie ingerował w moją stra-
tegię redakcyjną Komunikatów Mazursko-Warmińskich czy jako członek Komite-
tu Redakcyjnego, czy jako wysoki funkcjonariusz władz partyjnych. Na przykład 
nie protestował przeciwko drukowaniu materiałów, których autorami byli księża, 
siostry zakonne lub Polacy żyjący na Emigracji.  Natomiast odwrotnie postępował 
sekretarz propagandy KW PZPR Kazimierz Rokoszewski, który publicznie zarzu-
cał redakcji klerykalizm (1963)1. Ponieważ wówczas Komunikaty Mazursko-War-
mińskie kojarzono głównie ze znaną działaczką Emilią Sukertową-Biedrawiną, 
wystąpienie Rokoszewskiego miało charakter jedynie swego rodzaju ostrzeżenia. 

1 K. Rokoszewski, Praca kulturalno-oświatowa w  socjalistycznym wychowaniu społeczeństwa Warmii 
i Mazur, w : Materiały z obrad plenum KW PZPR, Olsztyn 1963, s. 15

RONIKA NAUKOWAK

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2019, nr 3(305)
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Jednak 3 lata później za czasopismo odpowiadałem głównie ja, chociaż nadal peł-
niłem funkcję sekretarza. Wtedy to powołano w KW PZPR specjalną komisję, która 
miała się zająć wypracowaniem „nowego profilu naukowego” „Komunikatów”. Za-
danie to powierzono tow. Wojnowskiemu, który wprawdzie nie należał do zespołu 
redakcyjnego, ale był pracownikiem OBN, a „Komunikaty” coraz bardziej zależały 
finansowo i nie tylko, właśnie od OBN. Przeto Wojnowski poprosił mnie o zor-
ganizowanie posiedzenia Komitetu Redakcyjnego z jego udziałem. Przedstawiłem 
plan pracy czasopisma na najbliższe zeszyty, nic nie zmieniając w dotychczasowym 
jego profilu2; podyskutowaliśmy. Po latach przeglądając materiały partyjne, wyczy-
tałem, że tow. Wojnowski wykonał polecenie KW PZPR3. W 1971 roku zostałem 
oficjalnie mianowany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego 
przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego KMW. W tym czasie skład Wydziału 
Propagandy KW PZPR poważnie się zmienił, jego sekretarzem został Michał Atłas 
a kierownikiem Tadeusz Kochanowski, bardzo aktywny politycznie, który powołał 
przy KW PZPR partyjną Komisję Historyczną składającą się blisko z 10 osób. Na 
jej czele stanął dr Stanisław Szostakowski z Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Mia-
ła ona m.in. inspirować KMW, aby zajęły się historią ruchu robotniczego, ale po 
roku 1945. Minęło zaledwie 8 miesięcy od kiedy objąłem stanowisko naczelnego 
redaktora, gdy tow. Kochanowski powiadomił mnie, że niebawem odbędzie się 
w Wydziale Propagandy KW PZPR dyskusja nad „Komunikatami”. Chodziło o od-
sunięcie mnie z  redakcji; rzecz została starannie zaplanowana, ale nie wypaliła, 
a to głównie dzięki mocnej obronie czasopisma przez profesora Henryka Samsono-
wicza z Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego i właśnie przez 
Wojnowskiego, który wówczas był już członkiem Komitetu Redakcyjnego, czyli 
jego głos tym bardziej był miarodajny.

Za pracę doktorską otrzymał nagrodę „Polityki”, wkrótce został docentem, 
ale jako członek Komitetu Redakcyjnego KMW nadal nie ingerował w wewnętrzne 
stosunki czasopisma. Słusznie autorzy biogramu stwierdzają, że swoim nazwiskiem 
osłaniał przed partią „Komunikaty”, natomiast, że „firmował czasopismo”. Komu-
nikaty Mazursko-Warmińskie, niesłusznie, ponieważ od 1957 roku kojarzono je 
z Emilią Sukertową-Biedrawiną, a od 1965 roku coraz bardziej ze mną (do 1980). 
Później przez kilkadziesiąt lat faktycznym redaktorem był Bohdan Łukaszewicz.

Autorzy biogramu wysoką notę stawiają pracy doktorskiej Wojnowskiego4, 
za którą, jak wspomniałem, otrzymał nagrodę „Polityki”. Jednak moje odniesienie 
do jego doktoratu było zupełnie inne, przyznaję, emocjonalne. Ale czy niesłuszne? 
Otóż w 1947 roku uczęszczałem do gimnazjum w Lublinie. Cała młodzież lubel-

2 J. Jasiński, z dziejów „Komunikatów Mazursko-Warmińskich” 1970–1971, Echa Przeszłości, t. 6, 2005, s. 216
3 Archiwum Państwowe w Olsztynie, zespół KW PZPR, sygn. 1141/1961
4 E. Wojnowski, Warmia i Mazury w latach 1945–1547, Olsztyn 1967.
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skich szkół średnich wzięła udział w  pro-Mikołajczykowym trzydniowym straj-
ku. Wiedzieliśmy o różnych nadużyciach ze strony panującej władzy, czytaliśmy 
„Gazetę Ludową”, organ Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dlaczego na Warmii 
i Mazurach miałaby zaistnieć inna atmosfera i inne stosunki polityczne? Wojciech 
Wrzesiński poświęcił krytycznej ocenie książki aż 8 bitych stron druku5. Wojnow-
ski był zdenerwowany, obiecywał odpowiedź, ale ostatecznie zrezygnował. Zresztą 
późniejsza praca habilitacyjna Bohdana Łukaszewicza potwierdziła nie tylko moje 
zastrzeżenia6. Z pracy doktorskiej Wojtka najbardziej utkwiła mi w pamięci mapka 
Okręgu Mazurskiego sprzed delimitacji granicy z 16 sierpnia 1945 roku, na której 
widać, że powiat Święta Siekierka (Heiligenbeil) sięga aż pod bramy Królewca!

Autorzy nekrologu wspominają, że Wojnowski miał kłopoty z  cenzurą, 
ponieważ w  pracy doktorskiej „była mowa m.in. o przestępczych zachowaniach 
maruderów sowieckich”. Do tego tematu odniosę się nieco szerzej, dzięki czemu 
– myślę – Wojnowski jako autor wypadnie nieco  korzystnej. Otóż w 1966 roku wy-
drukowałem w „Komunikatach” ważny, zarazem odważny jego artykuł o działal-
ności ówczesnego rządu polskiego dotyczący ratowania i zabezpieczania w Okręgu 
Mazurskim obiektów przemysłowych. Wówczas dochodziło do starć i konfliktów 
z sowieckimi komendantami. Wojnowski napisał wówczas mocne zdanie: „W mia-
rę rozszerzania się działalności [polskiej] Grupy Operacyjnej dochodziło coraz 
częściej do zaostrzania wzajemnych stosunków między pełnomocnikami Grupy 
Operacyjnej a komendantami wojennymi7” [podk. – J.J]. Rzecz ciekawa, cenzura 
puściła cały artykuł. Natomiast, gdy autor próbował zamieścić powyższe zdanie 
w pracy doktorskiej, spotkał się z jej ingerencją. Nie pamiętam, czy zmienił się cen-
zor, czy ogólna sytuacja polityczna w Polsce w 1968 roku (studenckie wydarzenia 
marcowe, sprawa tzw. syjonistów?). Faktem jest, że w bibliografii książki brakuje 
tytułu artykułu opublikowanego w „Komunikatach”, natomiast tekst, oprócz inkry-
minowanego zdania i jemu podobnych, całe szczęście został uwzględniony.

Jeżeli chodzi o cenzurę, to Wojtek, będąc i sekretarzem KW PZPR, pomógł 
olsztyńskiemu środowisku naukowemu w ważnej sprawie wydawniczej. OBN za-
mierzał wydrukować w formie faksymile pięknie napisaną Kronikę szkoły polskiej 
w  Worytach 1930–1939. Jednak zaczęły się kłopoty. Nauczyciele piszący Kronikę 
z dużym pietyzmem odnosili się do Marszałka Piłsudskiego. Cenzura proponowała 
nam albo pominąć owe kłopotliwe zdania, albo we wstępie redakcyjnym wytłuma-
czyć czytelnikom, dlaczego Warmiacy otaczali Piłsudskiego tak dużą estymą. Wte-
dy przyszedł z pomocą Wojnowski, przekonał cenzurę do zmiany decyzji, przeto 

5 Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1969 nr 1, ss. 117–125.
6 B. Łukaszewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe na Warmii i Mazurach w latach 1945–1947, Olsztyn 1997.
7 E. Wojnowski, Grupa Operacyjna Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i Ministerstwa Przemysłu 

na Prusy Wschodnie, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1966, nr 4, s. 555.
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wydaliśmy ów wspaniały dokument bez żadnych skrótów i niepotrzebnych komen-
tarzy.

W 1979 roku wypadło Olsztynowi organizować ogólnopolskie dożynki; mia-
sto, aby do nich godnie się przygotować otrzymało, duże fundusze. Zaczęto Olsztyn 
odnawiać, malować, wówczas Wojnowskiego zaczęto nazywać Edmundem i Ma-
lowanym. Wtedy to została odkryta olsztyńska secesja, którą zachwycał się m.in. 
plastyk, historyk sztuki, były dyrektor Muzeum Mazurskiego Hieronim Skurpski. 
Ktoś ważny wpadł na pomysł, aby z Placu Roosevelta usunąć willę Bayera wybu-
dowaną u schyłku XIX wieku. Ale i sekretarz był ostrożny, nie podejmował decyzji 
pochopnie. Do Olsztyna zaprosił profesora Wiktora Zina, generalnego konserwa-
tora zabytków, wtedy autora popularnego telewizyjnego programu „Piórkiem i wę-
glem”; historyczny obiekt został zachowany.

Obecnie kilka zdań o Wojnowskim jako dyrektorze OBN, którym został 
w 1983 roku. Również tym razem odwołuję się do osobistych wspomnień. W tym-
że roku OBN wydał moją rozprawę habilitacyjną Świadomość narodowa na War-
mii w  XIX wieku. Narodziny i  rozwój. Niezależnie od wydawcy rozsyłałem ją 
prywatnie po Polsce i po Europie, także do papieża Jana Pawła II z odpowiednią 
dedykacją i w eleganckiej oprawie introligatorskiej. Byłem ciekaw, czy otrzymam 
potwierdzenie, podziękowanie. Otrzymałem. W  imieniu „Jego Świątobliwości” 
wraz z błogosławieństwem odpowiedział sekretarz stanu arcybiskup E. Martinez. 
List pokazałem dyrektorowi Wojnowskiemu i sekretarzowi POP dr. Łukaszewiczo-
wi. Obaj byli ukontentowani.

W okresie dyrekcji Wojnowskiego OBN wydrukował Polskie Pieśni Histo-
ryczne, które opracowałem wspólnie z Tadeuszem Matulewiczem. Łączny nakład 
obu wydań (1986 i 1988) wyniósł 30 tysięcy egzemplarzy! Decyzją Wojnowskiego 
poczułem się mile zaskoczony. Po pierwsze – wbrew statutowi OBN była to pozy-
cja wyjątkowo ogólnopolska. Po drugie bardzo wiele pieśni posiadało charakter 
religijny, lub częściowo religijny. Oto przykłady: Bogurodzica; Gaude Mater Po-
lonia; z dymem pożarów; Boże coś Polskę; O Panie, któryś jest na niebie; Śpiew 
włościan krakowskich; (tam: „Jeszcze i nam Bóg poszczęści nie żałujmy na nich 
pięści”); Witaj majowa jutrzenko (tam: „wzdychał ciągle, Boże daj, by zabłysnął 
trzeci maj”); Pułk czwarty (tam: Przysięga klęcząc, naszym świadkiem Bóg”); Za 
Niemien hen precz (tam: „Jak wielki jest Bóg, ja w oręż swój wierzę”); Hej strzelcy 
wraz (tam: „O Boże nasz! Matko z Jasnej Góry, wysłuchaj nas”); Góralu czy ci nie 
żal (tam: „Na wzgórzu u Matki Boskiej, tam płacze dziewczę twe”); Po partyzancie 
dziewczyna płacze (tam: „Nie jeden zginął cichy nieznany, meldunek jego przyjął 
Bóg”); Szturmówka (tam: „kto na drodze, granatem wal w głowę. I bywaj zdrów! 
i prowadź Bóg”) itd., itd.
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Porównując wydawnictwa OBN z lat 80-tych należy podkreślić, że do najcen-
niejszych jego monografii należy habilitacyjna rozprawa księdza Alojzego Szorca 
Dominium warmińskie 1243–1772. Wprawdzie ukazała się w 1990 roku (za dyrekcji 
Stanisława Achremczyka), ale umowę z autorem podpisał wcześniej dyrektor Woj-
nowski.

Wojnowski wiedział, że mój syn Grzegorz zaangażowany był w druk i kol-
portaż nielegalnych wydawnictw tzw. drugiego obiegu. Ponieważ OBN potrzebo-
wał historyka zajmującego się historią Mazur w  XIX wieku, nie robił problemu 
z przyjęciem go do pracy, zwłaszcza że został polecony przez profesora Władysława 
Chojnackiego, pod którego kierownictwem rozpoczął pisać pracę doktorską.

Jeszcze dwa wspomnienia z lat 90-tych. Około roku 1992 odbyła się w Kłajpe-
dzie międzynarodowa konferencja naukowa. Oprócz gospodarzy Litwinów wzięli 
w niej udział Polacy i Niemcy. Litwini zapowiedzieli, że symultaniczne tłumaczenie 
odbędzie się tylko w języku niemieckim, o polskim nie wspomnieli. Wówczas za-
protestował po polsku Wojnowski, następnie powtórzył swój sprzeciw w płynnym 
języku niemieckim. Chodziło o honor delegacji polskiej. Litwini dostosowali się do 
jego życzenia.

I druga sprawa. Wojnowski nawiązał dobre kontakty z Polonią kaliningradz-
ką, od której usłyszał życzenie, prośbę, aby środowisko olsztyńskie przygotowało 
wydawnictwo odnoszące się do wielowiekowych tradycji polskich w  Królewcu. 
Ponieważ OBN nie wyraził zainteresowania, zadania tego podjęła się prywatnie 
oficyna Littera, fizycznie Sławomir Fafiński. Mnie powierzył redakcję naukową. 
Wówczas w zespole trzech autorów Sławomir Augusiewicz, Tadeusz Oracki i niżej 
podpisany opublikowaliśmy książkę pt. Wybitni Polacy w Królewcu: XVI–XX wiek 
(2005), w  której opisaliśmy 35 sylwetek w  różny sposób powiązanych z  grodem 
nad Pregołą. Warto pamiętać, że pośrednikiem tej inicjatywy był docent Edmund 
Wojnowski.

Uwaga końcowa. Autorzy nekrologu piszą, że Wojnowski to „Kaszub z uro-
dzenia”, może jednak Kaszuba? Zadzwoniłem do Instytutu Kaszubskiego w Gdań-
sku. Odpowiedziano, że Kaszuba.
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O PRZYDATNOŚCI KSIĄG METRYKALNYCH DLA 
AUTORÓW SŁOWNIKÓW BIOGRAFICZNYCH  
(NA MARGINESIE KSIĄŻKI TADEUSZA ORACKIEGO)1

Założona w 1364 roku Akademia Krakowska była drugim (po powołanym 
w 1348 roku Uniwersytecie Karola w Pradze) uniwersytetem w Europie Środkowej 
(następnymi były uniwersytety w Wiedniu – 1365, w Lipsku – 1409, w Rostoku 
– 1419 i w Greifswaldzie – 1456 roku)2, a jednym z dwudziestu siedmiu w całej 
średniowiecznej Europie. Kolejna pozycja w bogatym dorobku Tadeusza Orackie-
go z zakresu biografistyki dawnych Prus, czyli szeroko pojętego obszaru współcze-
snych ziem Warmii i Mazur, prezentuje właśnie sylwetki studentów i profesorów 
Uniwersytetu Krakowskiego do 1780 roku,  a jednocześnie ukazuje wpływ tej naj-
starszej polskiej uczelni na rozwój kulturalny i społeczny Prus i Warmii.  

Do początku XV wieku młodzież pruska i warmińska wyjeżdżała na studia 
przede wszystkim do Pragi, by później kontynuować naukę w  Padwie, Bolonii 
i  Rzymie (był to tzw. szlak południowy)3. Z  czasem największą popularność zy-
skał Uniwersytet Lipski, natomiast Uniwersytet Krakowski stał się dla studentów 
z  Prus i  Warmii etapem na drodze do uczelni włoskich lub francuskich (Paryż, 
Orlean, Montpellier). Znany był też tzw. szlak północny wiodący wzdłuż Bałtyku: 
Greifswald i Rostock, skąd przez Kolonię udawano się do Francji. W 1506 roku 
zaczął działać uniwersytet we Frankfurcie nad Odrą4. Od XVI wieku młodzi ludzie 
z Prus i Warmii wybierali studia uniwersyteckie przede wszystkim w Lipsku i Pra-

1 T. Oracki, Studenci i profesorowie z Prus Krzyżackich, Książęcych i Warmii na Uniwersytecie Krakow-
skim od XIV do XVIII wieku. (Diecezje: pomezańska, sambijska i warmińska), Scientia et Veritas, Gdańsk 2018, s. 
294, 4 nlb [brak ISBN].

2 M. Pawlak, Wyjazdy młodzieży warmińskiej na studia uniwersyteckie w  XVI–XVIII w., Komunikaty 
Mazursko-Warmińskie [dalej: KMW] 1993, nr 3, s. 403.  

3 Ibidem.
4 Ibidem, s. 404.

RTYKUŁY RECENZYJNE I POLEMIKIA

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2019, nr 3(305)
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dze oraz w Bolonii i Padwie, a niekiedy w Ołomuńcu i Lejdzie; niektórzy udawali 
się do otwartej w 1579 roku Akademii Wileńskiej5.

Podstawowym źródłem do opracowania biogramów była metryka Uniwer-
sytetu Krakowskiego. Na jej podstawie autor ustalił, że w latach 1373–1780 w Kra-
kowie immatrykulowało się 640 osób pochodzących z biskupstw pomezańskiego, 
sambijskiego i warmińskiego. Metryka z lat 1643–1719 nie zachowała się, co powo-
duje poważne utrudnienia badawcze.  

Z XIV wieku autor zamieścił personalia jednego studenta, z XV wieku 299, 
z XVI wieku 211, z XVII wieku 63 i z XVIII wieku 66 studentów. Zestawienie to 
wyraźnie wskazuje na stopniową utratę rangi Uniwersytetu Krakowskiego i  jego 
atrakcyjności dla młodzieży z Prus i Warmii od drugiej połowy XVI stulecia. Au-
tor podaje, że najwięcej studentów wywodziło się z: Królewca (114), Elbląga (71), 
Malborka (60), Lidzbarka Warmińskiego (25), Braniewa (22), Reszla (17), Dobre-
go Miasta (15), Ornety (13), Olsztyna (11), Nidzicy (11), Jezioran (9) i Kętrzyna 
(8). Frydląd, Nowy Targ, Działdowo i Barczewo miały po siedmiu przedstawicieli, 
Cynty, Fiszewo, Kwidzyn, Łasin, Sępopol i Olsztynek po pięciu, Miłomłyn i Świę-
tomiejsce po czterech, a Morąg i  Susz po trzech. Pozostali studenci pochodzili 
z mniejszych miasteczek i wiosek.

We wstępie autor przybliża wartość informacji zawartych w metrykach róż-
nych uczelni europejskich, aby następnie na kilku przykładach biogramów z wio-
dącej w tej problematyce edycji – „Polskiego Słownika Biograficznego” – ukazać 
możliwości znaczącego uzupełnienia prezentowanych tam życiorysów kilku zna-
nych postaci historycznych autorstwa cenionych naukowców. 

Pracę zamykają: wykaz skrótów wykorzystanych wydawnictw oraz wykaz skró-
tów wyrazowych, a także indeksy osób i miejscowości, z których pochodzili studenci, 
i streszczenie w języku polskim (należało przełożyć je na język niemiecki).

Jak stwierdził we wstępie Tadeusz Oracki: „Autor ma świadomość, że przed-
stawiona praca jest daleka od doskonałości, ale jednocześnie nadzieję, że mimo 
wszystko przyczyni się do wzbogacenia opracowań o Uniwersytecie Krakowskim 
i poszerzenia wiedzy o Prusach Krzyżackich, Książęcych i Warmii”. 

*
Już przy pobieżnym przeglądaniu tej edycji zwracają uwagę brak konsekwen-

cji i błędy w przekładzie na język polski imion studentów i ich ojców, które w me-
tryce uniwersyteckiej zapisano w języku łacińskim. 

Dotyczy to przede wszystkim imion Matthaeus/Mattheus/Matheus (Gen. 
Matthaei/Matthei/Mathei) – Mateusz oraz Matthias/Mathias (Gen. Matthie/

5 Ibidem.
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Mathie) – Maciej. Kilkunastokrotnie autor podał właściwe tłumaczenie tych imion: 
Mateusz – nr 80, 282, 293, 306, 307, 356, 376, 452, 459, 470, 494, 508, 542 i 619 oraz 
Maciej – nr 73, 149, 188, 215, 243, 316, 385, 399–401, 414 i 508.

Jednakże raz autor niewłaściwie przełożył imię Mateusz na Maciej: nr 561 
„Wawrzyniec s. Macieja Ludovici z diec. warm. (Laurentius Matthaei Ludovici d. 
Warm.)”. Natomiast imię Maciej wielokrotnie tłumaczy błędnie na Mateusz: nr 
22 „Mikołaj s. Mateusza z  Malborka (Nicolaus Matthie de Marienburg)”, nr 23 
„Mateusz Pistoris z Malborka (Mathias Pistoris de Marienburg)”, nr 107 „Mateusz 
Mergenbork z Malborka (Mathias Mergenbork de Castro Beate Virginis)”, nr 163 
„Dionizy s. Mateusza z Jezioran (Dionisius Mathie de Zebork”), nr 180 „Michał s. 
Mateusza z Królewca (Michael Mathie de Monte Regio”), nr 204 „Jerzy s. Mate-
usza z Królewca w diec. sambijskiej (Georgius Mathie de Koenigsberg Sambiensis 
dioc.)”, nr 229 „Mateusz s. Jerzego z Elbląga (Mathias Georgii de Elbynk)”, nr 245 
„Jodok s. Mateusza z  Królewca w  Prusach (Jodocus Mathie de Monte Regali de 
Prussia)”, nr 290 „Jerzy s. Mateusza z Królewca (Georgius Mathie de Monte Regio)”, 
nr 308 „Andrzej s. Mateusza z Królewca (Andreas Mathie de Monte Regio)”, nr 
338 „ Szymon s. Mateusza z Elbląga (Simon Mathie de Helbynk)”, nr 374 „Wawrzy-
niec s. Mateusza z Wiślin (Laurencius Mathie de Weyxelbergzy)”, nr 413 „Jerzy s. 
Mateusza z Elbląga w diec. warm. (Georgius Mathie de Helbing d. Varm.)”, nr 426 
„Andrzej s. Mateusza z Malborka w diec.pomezańskiej (Andreas Mathie de Ma-
riemborg d. Pomezaniensis)”, nr 440 „Piotr s. Mateusza z Bartoszyc w diec warm. 
(Petrus Mathie de Parstenstayn d. Varm)”.

W książce dwukrotnie pojawia się imię Hartman6 w formach „Arthmanus” 
(zapiska nr 135) i „Artemanus” (zapiska nr 462). Autor tłumaczy je raz jako „Art-
man”, a drugi raz jako „Artemiusz”. Pierwsza wersja jest właściwa, ale drugiej nie 
można zaakceptować. 

Autor niekonsekwentnie tłumaczy/podaje imię Aegidius/Egidius – Idzi: 
niekiedy jako Egidius/Egidiusz, a innym razem Idzi: nr 164 „Egidius s. Mikołaja 
z Królewca (Egidius Nicolai de Monte Regio)”, nr 386 „Michał s. Egidiusza z Kró-
lewca (Michael Egidii de Monte Regio)”, nr 615 „Józef s. Idziego Korzeniewskiego 
z Warmii (Josephus Aegidii Korzeniewski Warmiensis)”.

Błędy pojawiają się w  przekładzie dopełniacza imienia Lucas (Gen. Lucae, 
Luce) – Łukasz: nr 259 „Mikołaj s. Lucjana z Dobrego Miasta w diec. warmińskiej 
(Nicolaus Luce de Guthstad dioc. Varmiensis)”, nr 556 „Bartomiej s. Lucjusza Szul-
ca rajcy braniewskiego w diec. warm. (Bartholomaeus Lucae Szulc consulis Bron-

6 Zob. H. Fros SJ, F. Sowa, Księga imion i świętych, t. 3: H–Ł, Kraków 1998, s. 10: „Hartman, imię po-
chodzenia germańskiego, złożone z członów: hart-//hard- ‘mocny, silny, odważny, zuchwały’ i -mann ‘człowiek, 
mężczyzna’. W Polsce występuje jako nazwisko. Odpowiedniki obcojęzyczne: łac. Hartmanus, Hartmannus, Art-
mannus, franc. Harmand, Armand, niem. Hartmann, Hasse”. 
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zbergensis d. Warm.)”; Bartłomiej to syn Lucasa/Łukasza Schultza, rajcy Starego 
Miasta Braniewa w latach 1617–1657, a od 1631 roku burmistrza.

Niewłaściwe jest także tłumaczenie podane w zapisce nr 76: „Paweł s. Zefiry-
na z Elbląga (Paulus Zefridi de Elbing)”, ponieważ chodzi tu o Zygfryda (Sefridus/
Zefridus), a nie o Zefiryna/Seweryna (Sefirinus/Zefirinus).

Łacińską formę imienia Caspar/Casparus/Casper/Gaspar autor tłumaczy 
niekonsekwentnie, nie wiadomo czym się kierując, niekiedy jako Kacper (zapiski 
nr 27, 31, 183, 201, 271, 310, 325, 453, 455, 589 i 604, a w innych przypadkach jako 
Kasper (zapiski nr 52, 53, 61, 100, 129, 162, 222, 373, 505, 515, 629 i 635).

W zapisce nr 544 autor niepotrzebnie umieścił w tłumaczeniu znak zapytania 
po imieniu ojca studenta oraz łaciński skrót dotyczący diecezji jego pochodzenia: 
„Bernard s. Henniga [?] Weinera z Królewca dioc. warm.”. Imię Hennig/Henning 
jest i dzisiaj dość popularne w Skandynawii, a szczególnie w Danii.  

*
Przytaczając zapiski z metryki krakowskiej, autor nie uniknął licznych błę-

dów zarówno w cytowaniu, jak i w przekładach wpisów studenckich.
W zapisce nr 6 występuje „Michał s. Rorta z Otłowa (Michael filius Rort de 

Ottel)”. Autor – podając wśród literatury do tej postaci m.in. ostatnie wznowienie 
znanego dzieła Wojciecha Kętrzyńskiego7 – nie wspomina o tym, że mamy tam 
inny zapis imienia ojca studenta: „Michael, filius Kort de Ottel – Michał, syn Korta 
(Boruty?) z Otłowa”. 

Zapiska nr 11 przedstawia się w książce następująco: „Grzegorz s. Bartłomie-
ja z Malborka (Gregorius Batholomei de Margenburg)”; to błąd autora, który w po-
danym tu imieniu ojca opuścił „r”8. 

Zapiska nr 81 „Maternus Sanderi (Sanderus) z Ornety (Maternus Sanderii de 
Wormedit)” powinna otrzymać tłumaczenie: Maternus s. Aleksandra z Ornety. Po-
pularne na Warmii i w państwie zakonu krzyżackiego w ogóle imię Sander/Czander/
Sanderus to skrót/ściągnięcie imienia Alexander/Aleksander (w XV wieku to imię 
nosili np. dwaj rajcy Starego Miasta Braniewa z rodziny von Loyden, ojciec i syn). 

Oryginał zapiski nr 99 podany przez autora: „Nicolaus de Langa” w rzeczywi-
stości ma brzmienie: „Nicolaus Lange de Braunspergk”, chociaż autor przetłuma-
czył poprawnie ten zapis: „Mikołaj Lange z Braniewa”.

Oryginalne brzmienie zapiski nr 136 to: Johannes Anthonii de Castro Marie 
(a nie, jak podał autor: „Maria”). 

7 W. Kętrzyński, O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich, wstęp G. Białuński, indeks J. Sikorski 
i B. Barczewska. T. 1–2, Olsztyn 2009, s. 474.

8 Zob. M. Perlbach, Prussia scholastica. Die Ost- und Westpreussen auf den mittelalterlichen Universitäten, 
Leipzig 1895, s. 44 i 169.   
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W oryginale zapiski nr 216 występuje: Nicolaus Andree de Hokensten [...] 
(a nie „Nicolai Andre”).

W zapisce nr 225 został odnotowany Johannes Benedicti de Elbinck (autor 
podaje: „de E(l)bing”).

W zapisce nr 289 podano: Johannis (autor zapisał: „Jo(han)nis”).
W zapisce nr 349 występuje: Joannes Joannis de Monte Regio (a nie: „Joannes 

Joanni [...]”).
W  tekście oryginalnym zapiski nr 350 podano: Johannes Petri de Marien-

burgk (a nie: „Joannes Petri de Merienburgk”). 
W  oryginale zapiski nr 355 widnieje: Martinus Gregorii de Elbynk (a nie: 

„Martini [...]”).
W zapisce nr 392 jest: Bartolomeus Dionisii de Monte Regio (a nie: „Dionissi”).
W zapisce nr 398 w  tekście oryginalnym autor opuścił imię ojca studenta: 

Simonis.
W zapisce nr 434 autor przeoczył w tłumaczeniu określenie: „d. Varm.” (po-

winno być: Jan s. Piotra z Ornety w diec. warm.).
W zapisce nr 560 w  tekście oryginalnym autor opuścił nazwisko studenta: 

Meyer.
W zapisce nr 575 w tekście oryginalnym autor pominął nazwisko studenta: 

Möller, a tytuł honorowy „Spectabilis” podał małą literą.
W oryginale zapiski nr 588 autor opuścił imię Balthasar. Poza tym oryginal-

ne zakończenie tej zapiski i kolejnej nr 589 brzmi: ex Duc[atu] Warmiensi (a nie: 
„ex Ducatus Warmiensi”) i należałoby je przetłumaczyć: z księstwa warmińskiego 
(a nie: „z Warmii”).

W zapisce nr 595 „Michael Raphael Schultz Martini quoque Schultz [...]” au-
tor nie przetłumaczył słowa: quoque (także Schultz).

Istotne wątpliwości pojawiają się w odniesieniu do zapiski nr 4 z 1402 roku: 
„Jan s. Henryka z Malborka i Torunia (Johannes Henrici Merzeburg de Thorym)”, 
ponieważ „Merzeburg” to nazwisko studenta (temu słowu daleko do „Marienburg” 
– Malbork), który nie mógł podać, że pochodził „z Malborka i Torunia”. Max Perl-
bach (na którego pracę powołuje się autor, przywołując jednak tylko s. 44, gdzie zo-
stał przytoczony tekst wpisu do metryki) w indeksach do swojej edycji trzykrotnie 
potwierdza swój brak wątpliwości co do tego, że osoba ta nie miała nic wspólnego 
z Malborkiem9. A jeśli tak, to dla tego studenta, pochodzącego z Torunia w diecezji 

9 Ibidem, s. 160, A. Nach Orten: II. Diöcese Kulm, Thorn – Merzeburg, Johannes Henrici 1402 Krakau; 
s. 236, B. Nach Vornamen: Johannes – Henrici Merzeburg Thorn 1402 Krakau; s. 275, Verzeichniss der Familien-
namen: Merzeburg, Merzeburg Thorn. Mylą się więc M. Pawlak i W. Długokęcki, Studia uniwersyteckie malborczy-
ków do 1773 roku, Bydgoszcz 2004,  s. 42 i 101, zaliczając go do malborczyków, którzy odbyli studia uniwersytec-
kie.
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chełmińskiej nie ma miejsca w  omawianej tu publikacji. Dobitnym potwierdze-
niem bezsprzecznej słuszności powyższego stwierdzenia jest znajdujący się na tejże 
s. 44 dzieła M. Perlbacha zapis immatrykulacyjny z Krakowa z 1403 roku, doty-
czący zapewne krewnego (być może brata lub kuzyna) ww. Johannesa: Henricus 
Merzburk de Thorun d[edit] 3 gr10. Tego wpisu do metryki uniwersyteckiej autor 
słusznie nie uwzględnił w swojej książce.

W  omawianej pracy nie powinni być umieszczeni również Jan Reinhold 
Heidenstein z diecezji włocławskiej (zapiska nr 524) oraz zapewne Paweł i Łukasz 
Szarszewscy (zapiski nr 532 i 533), pochodzący prawdopodobnie z diecezji cheł-
mińskiej. 

Dlaczego jednak autor nie uwzględnił studenta immatrykulowanego w 1541 
roku, a był nim: „Mathias Gregorii de Derskowia d. Varmiensis (Maciej s. Grzego-
rza z Derskowii w diec. warmińskiej)”11 oraz innego immatrykulowanego w 1767 
roku, którego dane zapisano w metryce uniwersyteckiej: „Franciscus Matthaei No-
wacki Olsztynensis (Franciszek s. Mateusza Nowackiego, olsztynianina)”12?  

W zapisce nr 33 został wymieniony „Wawrzyniec s. Michała Monsterberga 
z  Wrocławia (Laurencius Michaelis de Monstirberg de Wratislauia). Był synem 
Monsterberga (Monsterbergera). Pochodził z Warmii. Był ks[iędzem] we Wrocła-
wiu i stąd udał się na studia do Krakowa (immatr. 1434).”. Skoro autor twierdzi, że 
student pochodził z Warmii, to zapewne „de Monstirberg” oznacza miejscowość, 
którą był najpewniej Cerkiewnik (Münsterberg) k. Dobrego Miasta na Warmii 
(por. przekład zapiski nr 126 „Jerzy s. Jana z Długołęki k. Lidzbarka Warm. (Geor-
gius Johannis Langwiese de Heylsberg)”. 

W zapisce nr 529 występuje „Georgius Romani [...]”, co autor tłumaczy: „Je-
rzy Roman [...]”, ale po imieniu studenta mamy imię ojca, a nie nazwisko, więc to: 
Jerzy, s. Romana.

Przykry błąd znajdujemy w zapisce nr 588 (w powiązaniu z zapiską nr 589). 
W pierwszej autor pisze: „Szlachetny Pan Balthasar Geritz z Warmii [...] s. Jana 
i Anny Niemców (w metryce zaznaczono «fratres germani»)”, a w drugiej: „Szla-
chetny Pan Kacper z  Warmii [...] brat Baltazara (zob. nr 588).”, nie podając na-
zwiska Kacpra. Adnotacja „fratres germani” (zrodzeni z jednego ojca, stosowana 
w genealogii w opozycji do „fratres uterini” – zrodzeni z jednej matki) nie dotyczy 
przecież rodziców, ale studentów jako braci przyrodnich (tej samej krwi) i nie ma 
nic wspólnego z narodowością kogokolwiek. Dla porównania w zapisce nr 533 (po-

10 M. Perlbach, op. cit, s. 44, 160, A. Nach Orten: II. Diöcese Kulm, Merzburk, Henricus 1403 Krakau; 
s. 234. B. Nach Vornamen: Henricus – Merzburk Thorn 1403 Krakau; s. 275, Verzeichniss der Familiennamen: 
Merzburg, Merzeburg Thorn.

11 Por. Die Studenten aus Ost- und Westpreussen an ausserpreussischen Universitäten vor 1815. Anhand 
der gedruckten Matrikeln bearb. und hrsg. von H. Kenkel, Hamburg 1981 (dalej: H. Kenkel), s. 398.

12 Ibidem, s. 410.
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wiązanej z nr 532 – bracia Łukasz i Paweł Szarszewscy) autor w ogóle nie tłumaczy 
na język polski określenia „fratres germani”.

*
W zapisce nr 40 występuje „Jan Plastwich (Plastwig) z Lidzbarka Warm. [...]. 

Ur. się w Reszlu lub Lidzbarku Warm.”. W 1988 roku T. Oracki napisał: „Ur. ok. 
1400 na Warmii, zm. po VII 1464 we Fromborku. Pochodził z rodziny mieszczań-
skiej z Reszla lub Lidzbarka Warm., a nie z Braniewa”13. To twierdzenie dotyczące 
pochodzenia Plastwicha było zapewne reakcją na biogramy kronikarza warmiń-
skiego w  „Altpreussische Biographie” autorstwa Franza Buchholza („Plastwich, 
Johannes * Braunsberg, + um 1465. P[lastwich] entstammte einer Braunsberger 
Ratsfamilie, wurde Dr. des kanonischen Rechts [...]”14) i  w  „Polskim Słowniku 
Biograficznym” autorstwa Zenona Huberta Nowaka („Pochodził z rodziny patry-
cjuszowskiej w Braniewie, która przybyła tu z pobliskiej wsi Pierzchały”15); nazwa 
niem. Pettelkau; wieś w komornictwie braniewskim (jednak nie o nią tu chodzi). 
Naszym zdaniem, hipotezy przedwojennego historyka warmińskiego, świetnego 
znawcy dziejów Braniewa i Ornety, nie należy lekceważyć, a tym bardziej odrzu-
cać bez należytej argumentacji. Z kolei znaczenie stwierdzenia znanego i cenionego 
toruńskiego mediewisty (1934–1999) można by próbować umniejszyć, wskazując 
jego kolejną opinią o Plastwichu: „Tytułował się doktorem dekretów, choć o jego 
studiach nic nie wiadomo”. Natomiast T. Oracki wie z pracy Horsta Kenkla, że Pla-
stwich studiował w Lipsku (tu wpisał się do metryki uniwersyteckiej jako przybyły 
„de Reyszel”) i w Krakowie (a tu podał, że przyjechał „de Heilsbigi”)16, stąd zdecy-
dowane odrzucenie Braniewa jako miasta jego pochodzenia. Czy jednak jest to na 
pewno słuszne? 

Chyba nie ma wątpliwości co do tego, że Jan Plastwich wiedział, gdzie się 
urodził. Nie mógł więc podać w 1433 roku jako miejsca swojego urodzenia Reszla, 
by w 1437 roku zmienić je na Lidzbark Warmiński. Należy przypuszczać, że w obu 
miastach swoich studiów wyższych przedstawił do metryk uniwersyteckich nazwy 
ośrodków warmińskich, z których właśnie przybył na studia, stąd ta dwoistość in-
formacyjna. Zapewne początkowo uczył się w  Reszlu, a jako kleryk i  absolwent 
Uniwersytetu Lipskiego trafił najpewniej na dwór biskupi w  Lidzbarku. Nazwisko 

13 T. Oracki, Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca 
XVIII wieku. T. II: L–Ż, Olsztyn 1988, s. 81. Podobnie pisze T. Borawska, Plastwich (Plastwig) Jan, w: Słownik 
biograficzny kapituły warmińskiej, red. ks. J. Guzowski, Olsztyn 1996, s. 189: „Pochodził z Reszla lub Lidzbarka 
Warmińskiego. Studiował w Lipsku (1433–1434) bądź w Krakowie (1437)”.

14 [F.] Buchholz, Plastwich, Johannes * Braunsberg + um 1465, w: Altpreußische Biographie, Bd. II, Liefe-
rung 7: Ventzki-von Zychlinski, hrsg. von K. Forstreuter und F. Gause, Marburg/Lahn 1967, s. 503.

15 Z.H. Nowak, Plastwich (Plastwig, Plastewick) Jan (zm. 1464), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 26, Wro-
cław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981, s. 642. 

16 H. Kenkel, s. 162 i 374.
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„Plastwich” jest identyczne z nazwą wsi Płoskinia (niem. Plastwich) w komornictwie 
melzackim (pieniężeńskim)17. Wieś ta mogła być „gniazdem rodowym” rodziny kro-
nikarza, która przeniosła się stamtąd (a nie z Pierzchał) do Braniewa. Na poparcie 
hipotezy F. Buchholza i Z. H. Nowaka o pochodzeniu Plastwicha z Braniewa przy-
toczmy informację podaną już półtora wieku temu przez wydawców kroniki Jana 
Plastwicha18, a nieco tylko uszczegółowioną przez nas: mianowicie w Starym Mieście 
Braniewie członkiem tamtejszej Rady miejskiej w  latach 1384–1406 był Johannes 
Plastwich (Plastewig, Plastwik), prawdopodobnie dziadek kronikarza Jana19.

W zapiskach nr 399, 400, 402, 403, 406 i 407 z 1512 roku występują studenci 
pochodzący „de Novo Foro d. Pomesaniensis”, co autor  tłumaczy: „z Nowego Targu 
w diec. pomezańskiej” (według niego to wieś koło Sztumu). Autora nie zastanowiło, 
że w jednym roku na studia do Krakowa miałoby się udać aż sześciu mieszkańców 
małej wioski. Jednakże faktycznie byli to młodzieńcy z Nowego Miasta Lubawskie-
go (Novum Forum, Neumark); na marginesie niemiecka nazwa wspomnianej wsi 
Nowy Targ to także Neumark. W tej kwestii nie miał jednak wątpliwości M. Perlbach, 
w indeksie miejscowości do swojego dzieła na s. 169 (przecież to na nią powołuje się 
T. Oracki) umieszczając tych sześciu studentów wśród pochodzących z diecezji cheł-
mińskiej (chociaż gwoli ścisłości w jej granicach Nowe Miasto Lubawskie znalazło się 
dopiero w 1524 r.) pod właściwym hasłem: „Neumark”.   

W zapisce nr 493 został wymieniony „Samson s. Jakuba Kluczborskiego 
ze wsi Kucbory w diec. warmińskiej [...]. Pochodził ze wsi Kucbory (Kutzboren) 
w pow.  olsztyńskim”. Nazwisko to ma w oryginale brzmienie „Kuczborsky” (a więc 
nie „Kluczborskiego”), a poza tym Kutzborn (nie Kutzboren) to nie „Kucbory”, lecz 
Studzianek w  komornictwie wartemborskim (barczewskim), majątek związany 
z kilkoma rodami warmińskimi, m.in. Z Langami i Kalnassymi20.

17 Johannis Plastwici, Decani Warmiensis, Chronicon de vitis episcoporum Warmiensium, w: Scriptores rer-
um Warmiensium oder Quellenschriften zur Geschichte Ermlands (dalej: SRW), Bd. I, hrsg. von C.P.Woelky und 
J.M. Saage, Braunsberg 1866, s. 11 (wstęp wydawców do edycji kroniki). Wydawcy podkreślili bliskość Płoskini 
od Braniewa (dwie mile na południe od miasta); wieś została założona przez kapitułę katedralną na pruskim 
polu osadniczym zwanym Scolythe lub Plastwyten, a w  1305 r. otrzymała przywilej lokacyjny. Z  braniewskiej 
księgi przyjęć do prawa miejskiego wydawcy przytaczają w przyp. 2 liczne przykłady osób o nazwisku Plastewik/
Plastewig/Plaswic, które zostały obywatelami Braniewa w latach 1360–1424. M.in. 25 II 1369 r. do obywatelstwa 
miejskiego przyjęto zapewne dziadka kronikarza Johannesa Plastewiga (ponadto z  lat 1400, 1405 i 1410 mamy 
zapiski dotyczące obywatelstwa innego Hannusa/Joannesa Plastewick/Plastewika, który stosowną opłatę za „ius 
civitatis” najwyraźniej wnosił w ratach; był to zapewne ojciec kronikarza). 

18 Ibidem, s. 11, przyp. 4: wydawcy piszą, że Johannes Plastwich był rajcą Starego Miasta Braniewa w la-
tach 1389–1406. 

19 Zob. D. Bogdan, J. Przeracki, Urzędnicy Starego i Nowego Miasta Braniewa do 1772 roku, Olsztyn 2018, 
ss. 10–26. Po raz pierwszy jako rajca  Johannes Plastewik został wymieniony w wystawionym 11 XI 1384 r. statucie 
cechowym braniewskich rzeźników, w ktorym podano pełny skład Rady: Codex diplomaticus Warmiensis, Bd. 3, 
hrsg. von C.P. Woelky, Braunsberg und Leipzig 1874, Nr 176, s. 140.

20 Zob. W. Thimm, Die Ermlandkarte von Endersch (1755), Zeitschrift für die Geschichte und Altertums-
kunde Ermlands (dalej: ZGAE) 1971, Bd. 35, s. 196 [całość: ss. 180–208].
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W  zapisce nr 495 występuje „Kasper s. Mateusza Gruby [Grube] z  Orne-
ty w diec. warmińskiej (Caspar Matthei Gruby Wormditensis dioc. Warmiensis) 
[...] Zapewne spokrewniony z  pochodzącym z  Ornety Polakiem, Jerzym Grube 
(Grubius) [...]”. W tekście oryginału zapiski powinno być „Grubii”, a w przekładzie 
„Grubiusa [Grube]”. Kasper Grub/Grube/Grubens/Grubius był od 1588 roku or-
neckim pisarzem miejskim i np. W wykazie czynszów należnych farze orneckiej 
w 1609 roku jego personalia zapisano w dopełniaczu właściwie: „Caspari Grubii”21.  

Zapiska nr 506 „Jakub s. Jakuba Hindta z  diec. warmińskiej” została albo 
błędnie zanotowana w metryce uniwersyteckiej, albo też niepoprawnie odczytana 
przez wydawców metryki. Ewidentnie chodzi tu o Jakuba Flindta jra, syna Jaku-
ba Flindta, rajcy Starego Miasta Braniewa w latach 1574–1594. Mianowicie Jakub 
Flindt jr, pierworodny syn Jakuba z jego drugiego małżeństwa z Dorotheą z domu 
Radau (ich ślub odbył się 7 stycznia 1571 roku), został ochrzczony 12 kwietnia 
1573 roku22. W 1593 roku, w wieku dwudziestu lat, przybył na studia do Krakowa. 
Dopiero znając właściwe brzmienie nazwiska tego studenta, możemy stwierdzić, że 
nie zakończył on swojej edukacji na Krakowie, albowiem w 1594 roku w Wiedniu 
immatrykulował się jako „Jacobus Flindt, Prutenus”23. 

Początek zapiski nr 511 brzmi: „Fliendt M.– pisarz kancelarii miejskiej w Bra-
niewie. Z  pewnością Warmiak (nazwisko często występujące na Warmii w  XVI 
i XVII wieku)”. Chodzi tu Johannesa Fliendta, pisarza miejskiego Starego Miasta 
Braniewa w latach 1600–1627/1628 (zm. przed 7 lutego 1628 roku)24. 

W  XVI wieku było w  Braniewie dwóch rajców staromiejskich o nazwisku 
Flint/Flindt: ojciec Joachim (rajca w  latach 1526–1565) i wymieniony wyżej syn 
Jacobus, ale wbrew kategorycznemu twierdzeniu autora omawianej książki pisarz 
staromiejski Johannes Fliendt nie był Warmiakiem, a więc nie był też spokrewnio-
ny z wymienionymi rajcami braniewskimi. Pochodził bowiem z Norymbergi, bo 
kiedy 27 listopada 1602 roku żenił się w Braniewie, w księdze małżeństw miejsce 
jego pochodzenia określono wyraźnie: „Nurnburgen[sis]”25, a 6 czerwca 1622 roku 
sam podał, skąd przybył na Warmię, podpisując zapiskę informującą o składzie 
Rady w  tymże roku: „Notario «civitatis» pro tempore existente Johanne Fliendt 
Noribergensi”26. 

„Jan s. Bartłomieja Jasky z diec. warm. [...]. Prawdopodobnie pochodził ze 
znanej na Pomorzu i w Prusach rodziny Koene-Jaskich [...]” (zapiska nr 526). Może 

21 Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie (dalej: AAWO), Archiwum Biskupie (dalej: AB), B 
35a, k. 29. Wydaje się, że „Casparus Grubius N[otarius] W[ormdittensis]” zm. W 1609 r. 

22 AAWO, Archiwa parafaialne (dalej: Ap), Braniewo E 76, k. 16 (ślub rodziców Jakuba jra) oraz ibidem, 
Ap, Braniewo E 58, k. 44v (chrzest przyszłego studenta).

23 H. Kenkel, s. 283.
24 AAWO, Archiwa miejskie (dalej: Am), Braniewo Magistrat (dalej: Br) 36, k. 186.
25 AAWO, Ap, Braniewo E 76, k. 127. 
26 AAWO, Am, Br 36, k. 21. 
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jednak należałoby szukać znacznie bliżej, a mianowicie w Reszlu, w Dobrym Mie-
ście, w Braniewie lub we Fromborku, gdzie przedstawicieli tej rodziny nie brakuje. 
Na przykład w  latach 1655–1656 w  reszelskiej księdze chrztów pojawia się jako 
chrzestny „Joannes Jeski/Jesky notarius arcensis/notarius arcis Ress[eliensis]” (po-
wyższa immatrykulacja studenta odbyła się w 1626 roku, więc urodził się on za-
pewne ok. 1606, a w 1655–1656 roku – mając ok. 49–50 lat – mógł dojść do urzędu 
pisarza zamku reszelskiego)27.

W  zapisce nr 528 pojawia się student „z Elbląga w  diec. chełmińskiej”, co 
autor jakoby poprawił: „Elbląg należał do diec. pomez., a nie chełmińskiej”. To nie-
zrozumiałe zaskoczenie w kontekście zapisek nr 111, 208, 217, 237, 238, 240, 252, 
411, 413, 419, 447, 454 i 461, w których T. Oracki umieścił przybyszów „z Elbląga 
w diec. warmińskiej”, a w zapiskach nr 423 i 458 młodzieńców „z Elbląga w diec. 
lidzbarskiej” (co w pierwszej z nich uściślił: „w diec. warm., a nie lidzbarskiej”). 
Zgodnie z brzmieniem kilkunastu ww. zapisek Elbląg w latach 1243–1992 należał 
faktycznie do diecezji warmińskiej.

Występujący w zapisce nr 531 „Albert s. Jana Opechowskiego [Opękowskie-
go?] z  diec  warm” pochodził, jak wszyscy przedstawiciele rodu Opęchowskich 
(forma „Opękowski”, choć niekiedy pojawia się, nie jest poprawna) od XVII do 
XIX wieku ze wsi Zerbuń (niem. Sauerbaum), parafia Biesowo (niem. Gross Bös-
sau), w komornictwie jeziorańskim, a po 1772 roku w powiecie reszelskim (niestety 
tamtejsze księgi metrykalne zachowały się dopiero od XVIII stulecia) .  

W zapisce nr 541 został ujęty „Jan Albert s. Jakuba Flinta [Flindta] z diec. 
warm.”. Autor pisze: „Pochodził prawdopodobnie z Braniewa”, ale chodzi tu o ław-
nika lidzbarskiego i posiadacza dóbr Budniki (Bundien/Buncken/Bunken/Bunken-
hof) k. Lidzbarka Warmińskiego. Jakub Flinth i jego żona Prisca/Priska ochrzcili 
w latach 1602–1618 siedmioro dzieci: czterech synów i trzy córki. Drugim potom-
kiem tej pary był urodzony 17 grudnia 1604 roku Jakub, ale zmarł w dzieciństwie, 
natomiast 26 marca 1614 roku urodził się szósty potomek Jakub [Albert], który 
w 1635 roku zapisał się na Uniwersytet Krakowski28. 

W  metryce uniwersyteckiej zanotowano: „Mateusz s. Szymona Kampow-
skiego z diec. warm.” (zapiska nr 542); autor podaje, że pochodził on z Lidzbarka 
Warmińskiego. Jednak w tamtejszej księdze chrztów pod datą 27 maja 1614 roku 
zapisano: „[Locus] Woyditten. [Parentes] Simon Kempofsky, Ermut uxor. [Infans] 

27 AAWO, Ap, Reszel E 463, k. 5 (2 IV 1655 r.), k. 6 (1 VIII 1655 r.), k. 7 (22 X 1655 r.) i k. 9v (13 VIII 
i 31 VIII 1656 r.). Gwoli ścisłości trzeba zaznaczyć, że w najstarszej reszelskiej księdze chrztów z lat 1579–1653 nie 
znajdujemy chrztu Jana Jeski/Jesky, syna Bartłomieja, natomiast najstarsza reszelska księga zmarłych rozpoczyna 
się dopiero w 1699 roku. 

28 AAWO, AB, H 270/VI, s. 54; potwierdzenie źródłowe chrztu przyszłego studenta: ibidem, Ap, Lidzbark 
Warmiński E 251, k. 113.
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Matthias”29 (a więc: Maciej, nie Mateusz, syn Szymona i Ertmuty z Wojdyt k. Li-
dzbarka Warmińskiego; w 1618 roku przy chrzcie kolejnego syna Szymona nazwi-
sko ojca dziecka widnieje w formie „Kampofsky”).

Jerzy Wichman (zapiska nr 553), zapewne pierworodny syn rajcy Starego 
Miasta Braniewa (1623–1638) i burmistrza (1629–1638) Szymona Wichmana jra 
i  Katarzyny z  domu Schmidt, córki Jerzego (ich ślub odbył się 22 stycznia 1619 
roku30), ur. się najprawdopodobniej jesienią 1619 roku (przeszkodą w  ustaleniu 
dokładnej chronologii tego faktu jest wspomniana wyżej luka w braniewskich księ-
gach chrztów za lata 1589–1629) i w 1637 roku w wieku niespełna osiemnastu lat 
przybył na studia do Krakowa. Później był pisarzem staromiejskim (1652) i rajcą 
braniewskim (1652–1660); zm. po 17 października 1660 roku31. Należy tu dodać, 
że autor podaje niestety 1612 rok, kiedy to Szymon Wichman sprawował urząd 
burmistrza braniewskiego, ale w rzeczywistości jest to ostatni rok burmistrzowania 
Szymona seniora, który pełnił ten urząd w latach 1601–1612, nie zaś Szymona jra 
– ojca studenta Uniwersytetu Krakowskiego. 

„Marcin s. Marcina Cimarmana [Zimmermanna], Prusak [...]. Pochodził 
z Warmii. [...] Zm. 29 VII 1655” (zapiska nr 554). Dziekan kapituły kolegiackiej 
w Dobrym Mieście Martinus Cymmerman spisał 12 marca 1655 roku testament, 
który został zatwierdzony przez biskupa warmińskiego Wacława Leszczyńskiego 
1 sierpnia 1655 roku. Marcin ur. się zapewne ok. 1605 roku, a pochodził z pewno-
ścią z Fromborka, o czym świadczy wymienienie już na początku jego testamentu 
osoby Jana Steina, burmistrza fromborskiego, syna Justyny, przyrodniej siostry te-
statora32. 

W zapisce nr 559 występuje Jan Chrzciciel (Baptista) Nycz wywodzący się 
zapewne z Ramsowa (niem. Ramsau) w komornictwie jeziorańskim (tamtejsze za-
chowane księgi metrykalne rozpoczynają się jednak dopiero w XVIII stuleciu). Od 
początku lat 60. XVII wieku był on do swej tragicznej śmierci 3 października 1670 
roku warmińskim ekonomem biskupim33.

29 AAWO, Ap, Lidzbark Warmiński E 251, k. 113v.
30 AAWO, Ap, Braniewo E 76, k. 174v.
31 AAWO, Am, Br 34, k. 52v. Utrzymywana w biografistyce data urodzin Szymona Wichmana jra jest 

dobrą ilustracją tego, do czego prowadzi niesięganie do zachowanych przecież ksiąg metrykalnych. Mianowicie 
A. Poschmann, Wichmann Simon, w: Altpreussische Biographie, von Ch. Krollmann, fortgesetzt von K. Forstreuter 
und F. Gause, Bd. II: Maltitz–Z, Marburg/Lahn 1967, s. 797 podaje, że przyszły burmistrz Starego Miasta Braniewa 
ur. się w 1581, a zm. 9 V 1638 roku (data śmierci jest właściwa). Co gorsza, ten błędny rok urodzenia Szymona jra 
powielają bezkrytycznie inni historycy (Adolf Poschmann niestety nie sprawdził tego faktu w braniewskiej księdze 
chrztów, choć miał ku temu wszelkie możliwości, a i dziś można to zrobić). A przecież ślub rodziców Szymona 
i Gertrudy, córki śp. rajcy Stefana Mathie, odbył się 8 VII 1582 roku (AAWO, Ap, Braniewo E 76, k. 54v), dlatego 
też Szymon jr nie mógł urodzić się przed ślubem rodziców. Został ochrzczony dopiero 6 I 1585 roku (ibidem, Ap, 
Braniewo E 58, k. 144) jako trzecie dziecko wymienionych małżonków (po siostrze Reginie – 7 III 1583 i bracie 
Iorgenie – 19 I 1584; ich chrzty odnotowano ibidem, k. 132 i 137).

32 AAWO, Archiwum Kapituły Dobromiejskiej, Dok. D.M. J 32. 
33 AAWO, AB, A 13, k. 69v i 90; ibidem, AB, A 44, s. 50; ibidem, AB, Eb 66.
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Jan Jerzy Kunigk (zapiska nr 564) został 10 października 1648 roku ochrzczo-
ny w Lidzbarku Warmińskim i w tamtejszej księdze chrztów podano wówczas per-
sonalia jego rodziców: Grzegorz (nie Jerzy) Kunig i Katarzyna z domu Kreczmer 
(córka geometry biskupstwa warmińskiego Eustachego i Ertmuty, szóste dziecko 
z ośmiorga potomków tego małżeństwa34). Alojzy Szorc wskazał, że w jednej z ksiąg 
w AAWO, którą posiadał po ojcu Jan Jerzy w swojej bibliotece, widnieje zapiska 
własnościowa pochodząca od jego ojca: „Gr[egorius] Georg[ius] Kunig Publ[icus] 
Apos[tolicus] Not[arius] m[anu] p[ropria]”35.  

Jan Jerzy w  1662 roku zapisał się do gimnazjum reszelskiego36, a zapewne na 
przełomie 1663/1664 lub w 1664 roku przybył do gimnazjum braniewskiego (tu był 
uczniem profesora filozofii o. Alberta Tylkowskiego)37. Od jesieni 1664 do 1667 roku 
studiował prawo w Krakowie, a na koniec jako kleryk „[...] w Rzymie (1670–1673), 
gdzie uzyskał doktorat obojga praw”. Autor omawianej książki pisze, że: „W 1673 otrzy-
mał prowizję na kan[onię] warm[ińską] [...]” (w innych biogramach pojawia się data 
dzienna tej prowizji: 17 października 1673 roku oraz – będąca zapewne efektem błędu 
drukarskiego – 17 października 1675 roku), ale w AAWO obecnie jest przechowywana 
tylko „Provisio Georgii Kunig super Can[oni]c[a]tu Varmien[si]” z datą 26 kwietnia 
1674 roku38. Na podstawie prowizji papieskiej z 11 czerwca 1689 roku, którą okazał 30 
sierpnia tego roku, ostatecznie został instalowany w kapitule fromborskiej 2 września 
1689 roku przez wikariusza generalnego diecezji Stanisława Bużeńskiego (było to więc 
szczęśliwe dla Kunigka zakończnie długoletnich procesów sądowych z kanonikiem Ja-
nem Markiewiczem z lat 1675–1681 i 1683–1686 o kanonię w kapitule warmińskiej)39. 

Wszyscy autorzy publikowanych biogramów i  prac dotyczących kustosza 
warmińskiego zgodnie i słusznie podają, że Jan Jerzy Kunigk zm. 4 września 1719 
roku w wieku 71 lat, przeważnie nie wymieniając wprost miejsca jego śmierci (tyl-
ko Jacek Staszewski w 1971 roku, Eugen Brachvogel w 1974 roku i T. Oracki w 1984 
roku napisali, że był to Frombork40; ten ostatni autor w omawianej tu edycji już 
tego nie powtórzył, unikając podania miejsca zgonu kustosza). Faktycznie Kunigk 
zmarł w Lidzbarku Warmińskim41 (raz wspomniał o tym jedynie P. Anhuth, pisząc: 

34 AAWO, AB, H 270/VI, s. 170.
35 AAWO, AB, H 32b, wewn. s. okł. – za: A. Szorc, op. cit., s. 361.
36 Die Schüler des Rösseler Gymnasiums nach dem Album der marianischen Kongregation 1631–1748, hrsg. 

von G. Lühr (dalej: G. Lühr, Röss. Gymn.), ZGAE 1905, Bd. 15, H. 1, s. 452.
37 Zob. [E.] Brachvogel, Die handschriftliche Bücherei des ermländischen Domherrn Johann Georg Kunigk 

(+ 1719), ZGAE 1920, Bd, 21, H. 2, s. 347.  
38 AAWO, Archiwum Kapituły (dalej: AK), Dok. Kap. II 64.
39 Ibidem, AK, Acta Cap. 10, k. 119v. [A.] Eichhorn, Die Prälaten, s. 569.
40 Zob. J. Staszewski, Kunigk Jan Jerzy (1648–1719), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 16, Wrocław–War-

szawa–Kraków 1971, s. 197; [E.] Brachvogel, Kunigk Johann Georg. * Heilsberg um 1648. + Frauenburg 1719.9.4., 
w: Altpreussische Biographie, Bd. I: Abegg–Malten, hrsg. von Ch. Krollmann, Marburg/Lahn 1974, s. 375;.T. Oracki, 
op. cit.,  T. I, s. 165. 

41 AAWO, Ap, Lidzbark Warmiński E 262, k. 57: 4 IX 1719 „Obiit R[evere]nd[i]ss[i]mus olim Joannes 
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„+ 4/9 1719 Heilsberg lib[er] mort[uorum]”, choć na tej samej stronie wypisów 
archiwalnych dotyczących różnych linii rodziny Kunigków przy zanotowanej nieco 
wyżej dacie śmierci Jana Jerzego: „+ 1719 4/9” niestety nadpisał później bokiem 
nad tą datą – jakby niepewnie – „Frauenburg”42, co powtórzył w kolejnym tomie 
swoich wypisów genealogicznych43), natomiast w  katedrze fromborskiej kustosz 
został pochowany, zapewne nieopodal przysługującego mu ołtarza44. 

W zapisce nr 565 został wymieniony Jan Kazimierz Sobecki. Autor pisze: 
„Z pewnością pochodził z Prus lub Warmii [...]”. To rodzina fromborska (jej inna 
linia jest znana w Barczewie)45.  

Odnotowany w zapisce nr 566 Andrzej Buchowski miał na drugie imię Sta-
nisław46.

W  zapisce nr 569 występuje Aleksander Andrzej Nycz, rodem zapewne 
z Ramsowa w komornictwie jeziorańskim (jak wspomniano wyżej, ramsowskie za-
chowane księgi metrykalne zaczynają się dopiero w XVIII wieku). Jego imię Alek-
sander oraz imię ojca Jan podał Marian Pawlak w artykule, na który powołuje się 
autor omawianej tu książki47.

Georgius Kunigk custos can[oni]cus Varmien[sis]”. Zapiska ta nie zawiera żadnych informacji na temat sposobu 
i miejsca pochówku zmarłego (które są podawane przy personaliach każdego zmarłego pogrzebanego w miejscu 
zgonu), ponieważ w tym przypadku byłyby one bezprzedmiotowe: zwłoki Kunigka przetransportowano do From-
borka i pogrzebano w tamtejszej katedrze. Gdyby zmarł we Fromborku, a był przecież znaną postacią, odnoto-
wano by to w tamtejszej księdze zmarłych z lat 1715–1757 (jak to miało miejsce w odniesieniu do zgonów innych 
kanoników zmarłych we Fromborku), ale takiej informacji tam nie znajdujemy.

42 AAWO, AB, H270/VI, s. 194.
43 Ibidem, AB, H 270/VII, s. 234.
44 E. Brachvogel, Die Grabdenkmäler im Dom zu Frauenburg, ZGAE 1929, Bd. 23, H. 3, ss. 750–751. 

Zob. Inscriptionum sepulcralium in Ecclesia Cathedrali Warmiensis Centuria, Pastoralblatt für die Diöcese Ermland 
1881, Jg 13, Nr 5, s. 58: „Hic jacet peccator Joannes Georgius Kunig Custos Canonicus Varmiensis, cujus animae, 
Viator transiens, bene precare. Obiit A[nn]o 1719 4. Sept[embris], aetatis annorum 71”. 

45 S. Achremczyk, Uczniowie kolegium jezuickiego w Braniewie w latach 1694–1776, KMW 1982, nr 4, s. 318 
napisał: „Jan Sobecki z Fromborka studiował w Wilnie, uzyskujac tytuł doktora teologii”. Podobnie M. Pawlak, Wy-
jazdy młodzieży warmińskiej, s. 406: „Jan Sobecki doktor teologii w Akademii Wileńskiej”. Jednak o którego Jana 
Sobeckiego z Fromborka tu chodzi? R. Pleckaitis, Stopnie naukowe w dawnym Uniwersytecie Wileńskim, w: Studia 
z dziejów Uniwersytetu Wileńskiego 1579–1979, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace historyczne, z. 
64, Kraków 1979, s. 44: w zestawieniu Sacrae Theologiae doctores in Alma Universitate Vilnensis Societas Iesu pro-
moti pod datą 1710 14 Kalendas Martii [19 III] został wymieniony: Ioannes Georgius Sobecki, theologus licentiatus. 
Przypomnijmy, że Jan Kazimierz Sobecki (8 V 1654–6 V 1712) nie uczęszczał do gimnazjów warmińskich, a odbył  
studia w Rzymie (1672–1675) i w Krakowie (1676–1679), więc absolwent gimnazjum braniewskiego, dr teologii Jan 
Jerzy Sobecki z 1710 r., to zupełnie inna osoba:, najwidoczniej bratanek zmarłego we Fromborku sekretarza kapituły 
warmińskiej, syn jego starszego brata Jerzego (rocznik 1652). Potwierdzenie tego przypuszczenia znajdujemy w edy-
cji G. Lühra dotyczacej gimnazjum braniewskiego. Mianowicie w 1697 roku do tegoż gimnazjum zapisał się „Sobecki 
Joa[nnes] an[norum] 11 Frauenburg[ensis], par[entes] Georg[ius], Dor[othea], inf[ima]”. Wydawca dodał przy tej 
notatce informację: „S[acrae] theol[ogiae] doctor creatus 1710 Vilnae [Von Spät(erer) Ha(ndschrift)] Obiit Varmiae” 
–  Die Schüler des Braunsberger Gymnasiums nach dem Album Scholasticum Brunsbergense von 1694 bis 1776, hrsg. 
von G. Lühr, Braunsberg 1934 (dalej: G. Lühr, Braunsb. Gymn.), s. 21.

46 G. Lühr, Röss. Gymn., ZGAE 1905, Bd. 15, H. 2, s. 586 (1673 r.). Zob. M. Pawlak, Wyjazdy młodzieży 
warmińskiej, s. 410.

47 M. Pawlak, Dzieje fundacji Jana Preucka w XVII–XVIII w., Acta Universitatis Nicolai Copernici 1985, 
Historia XX, Nauki humanistyczno-społeczne, z. 158, s. 65. Autor napisał, że A.A. Nycz ubiegał się o stypendium 
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Piotr Kajetan Ebert (zapiska nr 570) został ochrzczony 17 lutego 1673 roku 
w Lidzbarku Warmińskim jako syn Jerzego i Barbary wraz z bratem bliźniakiem 
Maciejem48. Zm. 13 marca 1745 roku w Ignalinie w wieku 72 lat (w księdze zmar-
łych niesłusznie dodano mu rok życia, ale zanotowano datę dzienną zgonu pro-
boszcza)49.

Również dzięki P. Anhuthowi (ponieważ z melzackich ksiąg metrykalnych 
w AAWO zachowała się tylko księga zmarłych z lat 1688–1806) oraz G. Lührowi 
możemy uściślić informacje o Pawle Dominiku Dromlerze (zapiska nr 573). Dro-
mler zmarł w zbudowanym w 1738 roku domu w Sawitach (niem. Engelswalde) 
w komornictwie melzackim50, jak słusznie napisał autor 28 kwietnia 1758 roku, nie 
podając jednak w omawianej książce miejsca zgonu kanonika.  

Franciszek Burchert (zapiska nr 577) został ochrzczony 30 października 1701 
roku w Dobrym Mieście jako syn ówczesnego rajcy (wtedy jeszcze nie burmistrza) 
Jerzego i Anny51. Franciszek Burchert uczył się w gimnazjach reszelskim (od 1715 
roku)52 i braniewskim (od 1717 roku)53, a następnie na Uniwersytecie Krakowskim 
(od 1722 roku).

Pochodzący z Dobrego Miasta Jan Rautenberg (zapiska nr 578), burmistrz 
Reszla, miał na drugie imię Erazm.

Krótka zapiska nr 580 w książce przedstawia się w całości następująco: „Szla-
chetny Jan s. Józefa Weisa z Warmii (Generosus Ioannes Iosephi Weis Warmiensis). 
W 1723 immatr. się w Uniw. Krak.”. Dzięki jednej z edycji G. Lühra można zoriento-

tej fundacji już w 1685 roku, ale otrzymał je dopiero 7 V 1687 roku i jego trzyletni pobyt w Rzymie kosztował 
Fundację Preucka 329 skudów. Nie ma więc racji A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w la-
tach 1525–1821, Cz. 2. Słownik, Olsztyn 2000, s. 233, podając, że A.A. Nycz już „w 1685 był studentem fundacji 
Preucka”.

48 AAWO, Ap, Lidzbark Warmiński E 252, k. 136v.
49 AAWO, Ap, Ignalin E 458, k. 38v–39.
50 AAWO, AB, H 270/I, s. 32. Ibidem, s. 1 papierowej wkładki między s. 130 a 131: tu P. Anhuth przyto-

czył bardzo korzystną opinię o kanoniku, że był on „wielkim dobroczyńcą [rodzinnego] miasta i kościoła [melzac-
kiego] (grosser Wohltäter der Stadt und Kirche)”.

51 AAWO, Ap, Dobre Miasto E 215, s. 501; przy podanej tam dacie zapisano: „baptizatus”, a więc ur. się 
najpewniej nieco wcześniej.

52 G. Lühr, Röss. Gymn., ZGAE 1906, Bd. 16, H. 1, s. 176. Edytor zastanawia się nad tym, czy Franci-
szek [Piotr] Burchert jest identyczny z Andrzejem Franciszkiem Burchertem, proboszczem w Unikowie (niem. 
Glockstein w komornictwie reszelskim) w latach 1723–1726 i konkludując pisze, że nie da się tego ustalić. Otóż 
da się to łatwo ustalić, bo proboszcz unikowski Andrzej Franciszek Burchert to zupełnie inna osoba. W 1724 roku 
został ekonomem biskupim, 30 VI 1725 roku (po zmarłym 15 VI 1725 roku  Franciszku Janowiczu) kanonikiem 
fromborskim (AAWO, AK, Rep. 128/III –  6b; ibidem, AK, R Contr. 14, k. 287; ibidem, AB, A 31, k. 132), a w 1729 
roku administratorem komornictwa fromborskiego (ibidem, AK, Rep. 128/VIII – 18). Zm. 2 III 1737 roku. Można 
tu dodać, że to on był od 22 IX 1719 roku pierwszym (przed P.D. Dromlerem) koadiutorem kanonika frombor-
skiego I.K. Magnaniniego (A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie, Cz. 2. Słownik, ss. 29–30). Fakt ten skompli-
kował i opóźnił w przyszłości termin przyjęcia Dromlera na koadiutora Magnaniniego (ponieważ wybrany na ten 
urząd znacznie wcześniej A.F. Burchert wtedy przecież żył i był kanonikiem fromborskim) i jeszcze 27 VIII 1736 
roku biskup K.A.J. Szembek wskazał kapitule warmińskiej na potrzebę „[...] ex suppositione conditionalum pro 
electione novi Coadjutoris [...]” (AAWO, AB, A 31, k. 277).                     

53 G. Lühr, Braunsb. Gymn, s. 79.
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wać się, kogo właściwie dotyczy ten wpis do metryki uniwersyteckiej. Mianowicie 
w 1717 roku do gimnazjum braniewskiego zapisał się „Weiss Joa[nnes] Georg[ius] 
an[norum] –  Frauenburg[ensis], par[entes] Paul[us], Reg[ina], inf[ima] – Domi-
nus in Klakendorf (im Amt Seeburg), exburgrabius Allenstein[ensis]”54. Bezspor-
ne wyjaśnienie kwestii tożsamości „urodzonego/szlachetnie urodzonego” studenta 
dają dwie zapiski z  2 lutego 1726 roku, informujące o tym, że do olsztyńskiego 
Bractwa Różańcowego Najświętszej Maryi Panny i do tamtejszego Bractwa Różań-
cowego Najsłodszego Imienia Jezus został przyjęty: „Nobilis Joannes Georgius We-
iss, Nobilis D[omini] Pauli Josephi Weiss burgrabii castri Allenstein[ensis] filius”55. 
W 1718 roku do pierwszego z tych bractw przystąpił również „Nobilis D[omi]nus 
Paulus Josephus Weiss burgrabius Allenst[einensis]”, a w 1721 roku do drugiego 
„Nobilis D[omi]nus Paulus Josephus Weis[s] burgrabius castri Allenst[einensis] 
cum Sua Clarissima consorte Regina ac filiabus virginibus duabus Barbara et Ger-
trude in Album Rosarianum Dulcissimi Nominis Jesu inscripti”56. Wyjaśnienie 
brzmienia wpisu studenta jest więc bardzo proste: do metryki immatrykulacyjnej 
Uniwersytetu Krakowskiego młodzieniec słusznie podał drugie, w rzeczywistości 
pierwsze/główne/ważniejsze, imię ojca. 

„Czcigodny Franciszek s. Stanisława Prastelli z Warmii [...]. W metryce błęd-
ne imię ojca. Franciszek, ur. 2 IV 1710 w Barczewie był synem mieszczanina An-
drzeja i Gertrudy” (zapiska nr 587).  Franciszek został ochrzczony 9 kwietnia 1711 
roku jako syn barczewskiego piekarza i obywatela Andrzeja i Gertrudy57. 

Franciszek Kajetan Hoffmann (zapiska nr 590) został ochrzczony w Lidzbar-
ku Warmińskim 13 sierpnia 1715 roku jako syn Franciszka i Katarzyny58. Księga 
zmarłych parafii Nowe Kawkowo podaje informację o śmierci  Franciszka Kajetana 
Hoffmanna w wieku 42 lat pod datą 11 września 1757 roku59. 

      Michał Rafał Schultz (zapiska nr 595) został ochrzczony 17 sierpnia 1708 
roku w Tolkowcu (niem. Tolksdorf) w komornictwie melzackim jako syn tamtej-
szego sołtysa Marcina i Anny wraz z  bratem bliźniakiem Bartłomiejem60. 

      Andrzej Bähr, syn Jakuba (zapiska nr 596) nie pochodził z Braniewa, jak 
przypuszcza autor omawianej książki (przyszły student przyszedł na świat ok. 1723 
roku, a w braniewskiej księdze chrztów z lat 1700–1734 nie ma informacji o takiej 
osobie). Być może więc wywodził się (jak niektórzy uczniowie gimnazjum reszel-

54 Ibidem, s. 78. 
55 AAWO, Ap, Olsztyn 94, k. 25 i 113. W  1745 r. W tejże księdze brackiej została odnotowana córka 

Jana Jerzego „Johanna Theresia P[rae]nobilis D[omi]ni burgrabii «Joannis» Veis[s] filia virgo” (ibidem, k. 37v), 
a w 1748 r. jego syn  „Joannes Praenobilis Joannis Weis[s] burgrabii filius” (ibidem, k. 39 i 126).

56 AAWO, Ap, Olsztyn 94, k. 20 i 109.
57 AAWO, Ap, Barczewo 28, s. 212.
58 AAWO, Ap, Lidzbark Warmiński E 253, k. 132v.
59 AAWO, Ap, Nowe Kawkowo E 377, k. 34.
60 AAWO, Ap, Tolkowiec E 588, k. 20.



655O przydatności ksiąg metrykalnych dla autorów słowników biograficznych

skiego o tym nazwisku) z Bisztynka lub z Kolna (niem. Gross Köllen) w komornic-
twie reszelskim.

Franciszkanin z  zapiski nr 599 to Franciszek Adalbert Zahn, syn pocho-
dzącego z  Westfalii kupca i  rajcy Starego Miasta Braniewa Franciszka Baltazara 
(1722–1750) i  jego drugiej żony Gertrudy z domu Ludwich, córki śp. rajcy Jana 
(1703–1707), ochrzczony 13 października 1721 r. Ojciec Franciszek Baltazar Zahn 
zapisał się w 1706 roku na prawo w Królewcu, a jego ślub z Gertrudą odbył się 
w Braniewie 13 lutego 1719 roku61. Można tu wspomnieć, że na Warmii znana jest 
również reszelska linia rodziny Zahnów.

Występujący w zapisce nr 600 „Jan s. Karola Willicha [...]” miał na drugie 
imię Erazm.  

Andrzej Lamshöfft (zapiska nr 604) został ochrzczony 11 kwietnia 1723 roku 
w Reszlu; jego rodzicami byli: piekarz i obywatel Kasper (Casparus) Lamshöfft (tak 
pisali się wszyscy członkowie tej rodziny) i Gertruda. Księdzem był też starszy brat 
Andrzeja, Franciszek, ochrzczony 13 lutego 1720 roku62. Podaną przez autora datę 
śmierci Andrzeja  (10 stycznia 1774 roku) potwierdza błudowska ksiąga zmarłych 
(tu nazwisko także w formie „Lamshöfft”), w której podano, że proboszcz zm. na 
gruźlicę63.

„Szlachetny Jakub s. Jakuba Dittloffa z Warmii [...] Ur. ok. 1723 w Reszlu [...]” 
(zapiska nr 605). W  rzeczywistości został on ochrzczony 28 stycznia 1722 roku 
w Reszlu, otrzymując imiona Jakub Karol, jako trzecie dziecko tamtejszego rajcy 
i pisarza miejskiego Jakuba Dittelhoffa/Dittloffa i Gertrudy z domu Jonston, wdo-
wy po rajcy reszelskim Jakubie Kajetanie Piętaku64.

„Józef s. Jana Potitta z diec. warm. [...]” (zapiska nr 606) pochodził z Jezio-
ran65. Józef Jan  „przez kilka lat był nauczycielem języków obcych w Szkole Rycer-
skiej i dla jej uczniów napisał podręcznik gramatyki języka niemieckiego”66.

„Szlachetny Karol s. Jerzego Firleya z Warmii [...] ur. się 5 XI 1733 w rodzinie 
patrycjuszów w Lidzbarku Warm. Syn Jerzego, wiceburmistrza tego miasta i Elż-
biety” (zapiska nr 607). Ojciec studenta Jerzy Franciszek Firlej/Ferdlei/Fierdley, 
ochrzczony 2 kwietnia 1694 roku w Lidzbarku67, ożenił się 24 września 1714 roku 

61 AAWO, Ap, Braniewo E 61, k. 127v (chrzest przyszłego studenta), ibidem, Braniewo E 77, k. 57v (ślub 
jego rodziców). Die Matrikel der Albertus Universität zu Königsberg i[n] Pr[eussen], II. Bd.: Die Immatrikulationen 
von 1657–1829, hrsg. von G. Erler, Leipzig 1911/1912, Nr 17, s. 248 (wpis Franciszka Baltazara na Albertynę). 

62 AAWO, Ap, Reszel E 465, k. 57v (chrzest Andrzeja); ibidem, k. 38 (chrzest Franciszka). 
63 AAWO, Ap, Błudowo E 57, s. 48.
64 AAWO, Ap, Reszel E 465, k. 50v.
65 S. Achremczyk, Uczniowie kolegium jezuickiego w Braniewie, s. 317.
66 Idem, Wkład braniewskiego „Hosianum“ w kształcenie elit Rzeczpospolitej szlacheckiej, w: Cor dioecesis. 

450 lat Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” (1565–2015). Praca zbiorowa pod red. A. Kopiczko 
i P. Rabczyńskiego, Olsztyn 2015, s. 142.

67 AAWO, Ap, Lidzbark Warmiński E 253, k. 46v.
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w  Dobrym Mieście z  Elżbietą Maluck, córką tamtejszego śp. rajcy Benedykta68, 
wraz z którą między 1715 a 1733 rokiem ochrzcił dziewięcioro dzieci. Najmłod-
szym był Karol ochrzczony właśnie 5 listopada 1733 roku (w księdze chrztów przed 
personaliami ojca dziecka zapisano: S[pectabilis] D[ominus], co oznacza, że w tym 
roku był rajcą, a gdyby był wówczas wiceburmistrzem, zapewne odnotowano by 
to)69. Młodzieniec zm. jednak już 19 lutego 1754 roku w Lidzbarku Warmińskim70.

„Szlachetny Adalbertus [Wojciech] s. Jakuba Treptau z  Warmii [...]. Ur. 
W 1730. [...]. Zm. 29 X 1805” (zapiska nr 608). Adalbert Józef Treptau (od 1765 r. 
kanonik dobromiejski, potem dziekan kapituły kolegiackiej, a od 1780 koadiu-
tor kanonik fromborski, zaś od 1791 r. kanonik rzeczywisty kapituły katedralnej 
i kanclerz) ur. się 23 kwietnia 1730 roku jako syn burmistrza Jakuba i Katarzyny 
z domu Plath w Tolkmicku71, skąd pochodzili np. wszyscy uczniowie gimnazjum 
reszelskiego o tym nazwisku. Adalbert Józef Treptau zm. we Fromborku 29 paź-
dziernika (pogrzeb 4 listopada) 1805 roku (autor podał właściwą datę śmierci) 
w wieku 75 lat ze starości („senectute”) i został pogrzebany w katedrze72. 

Paweł Józef Preiss (zapiska nr 609) został ochrzczony 15 lutego 1731 roku 
w Barczewie, a jego rodzicami byli: rajca Józef Preiss i Rozalia73. Rodzice: Józef Pre-
iss (syn rajcy olsztyńskiego Franciszka) i Rozalia z domu Schacht (córka burmistrza 
wartemborskiego Jana) pobrali się 17 listopada 1729 roku74.

W zapisce nr 611 występuje „Jan s. Sylwestra Gerka z diec. warm.[...]. 1751 
immatr.w Uniw. Krak.”. Chodzi tu o Jana Geritza, syna burmistrza Dobrego Miasta 
Sylwestra Martina i Anny Doroty, ochrzczonego 19 czerwca 1732 roku75, od 1745 
roku ucznia gimnazjum reszelskiego76. 

W zapisce nr 614 pojawia się Józef Ignacy Ludwich, syn kupca i rajcy Stare-
go Miasta Braniewa Jana Antoniego (1733–1742), a następnie starosty reszelskiego 
(1743–1748), i Anny Katarzyny z domu Heinigk, córki kupca królewieckiego Pio-
tra, ochrzczony 9 marca 1729 roku; ślub rodziców przyszłego studenta odbył się 
23 września 1721 roku77. Autor napisał: „Zm. 20 VIII 1773 r.” i zapewne ma rację, 
choć we fromborskiej księdze zmarłych odnotowano zgon tamtejszego kanonika 

68 AAWO, Ap, Dobre Miasto E 223, k. 179.
69 AAWO, Ap, Lidzbark Warmiński E 253, k. 223v.
70 AAWO, Ap, Lidzbark Warmiński E 263, k. 12. Zob. G. Lühr, Röss. Gymn., ZGAE 1913, Bd. 18, H. 1, s. 

153.
71 AAWO, AB, H 210/II, s. 659.
72 AAWO, Ap, Frombork E 177, k. 128.
73 AAWO, Ap, Barczewo 29, s. 130.
74 AAWO, Ap, Barczewo 43, s. 113 (tu pełny zapis ceremonii ślubnej) oraz Barczewo 42, s. 95 (tu tylko 

wypis z rejestru ślubów z lat 1691–1764).
75 AAWO, Ap, Dobre Miasto E 216, s. 45. 
76 G. Lühr, Röss. Gymn., ZGAE 1906, Bd. 16, H. 1, s. 296. 
77 AAWO, Ap, Braniewo E 61, k. 172 (chrzest przyszłego studenta); ibidem, Braniewo E 77, k, 62v (ślub 

jego rodziców).
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w wieku 44 lat pod datą 21 sierpnia 1773 roku, ale to prawdopodobnie data jego 
pogrzebu78.

W zapisce nr 615 dotyczącej Józefa Korzeniewskiego autor słusznie stwier-
dza: „[...] w 1753 immatr. się w Uniw. Krak.”. Został on ochrzczony 31 stycznia 1730 
roku jako syn Idziego i Konstancji, a zmarł w końcu 1779 roku, najpewniej w grud-
niu (nie jak podaje autor: „Zm. W grudniu 1780 lub na pocz. 1781.”)79. 

W  zapisce nr 616 autor podaje: „Józef s. Antoniego Rogalli z  Warmii [...]. 
Pochodził ze szlacheckiej rodziny warm. [...]”. Ks. Józef Rogalla/Rogalli pochodził 
z Jezioran (raczej nie z rodziny szlacheckiej) i był bliskim współpracownikiem bi-
skupa kujawskiego Konstantego Szaniawskiego, po którego awansie na biskupstwo 
krakowskie został – przy poparciu swego protektora – kanonikiem krakowskim80. 
Szlachecka linia rodziny Rogallich mieszkała w Braniewie.

W metryce uniweryteckiej zapisano: „Czcigodny Mateusz s. Walentego Ko-
walskiego [...]”, a autor podaje: „Ur. ok. 1734 w Ornecie, s. Walentego, miejscowego 
chirurga i Gertrudy” (zapiska nr 619). Rzeczywiście Matthaeus Valentinus został 
ochrzczony 22 września 1734 roku w Ornecie jako syn Walentego i Gertrudy, ale 
ojca dziecka określono w księdze chrztów: „mercator C[ivis] W[ormdittensis]”81 – 
był więc kupcem i obywatelem orneckim. 

W  oryginale zapiski nr 620 został wymieniony „Franciscus Petri Weycen 
Miller Warmiens[is]” (nie „Varmiensis”, jak podał autor). Był on pierworodnym 
synem  Piotra Weitzenmöllera z Melzaku i Anny Heleny z domu Penquit. Franci-
szek został ochrzczony 16 sierpnia 1734 roku (przy tej notatce P. Anhuth dopisał: 
„1762 Academicus Krakoviensis”, co może ewentualnie oznaczać datę ukończenia 
studiów, bo immatrykulacja miała przecież miejsce w 1757 roku)82    

Franciszek Bruno Reddigk (zapiska nr 621) został ochrzczony 6 październi-
ka 1735 roku w Wartemborku (Barczewie) jako syn burmistrza Jakuba Reddigka 
i Barbary83. W zestawieniu uczniów gimnazjum reszelskiego jego nazwisko brzmi: 
„Reddigk”, choć  Kenkel w  swych spisach podaje je rzeczywiście w  niefortunnej 
wersji: „Redyk” (autor omawianej książki utworzył dodatkowo wersję: „Reddick”).

„Tomasz s. Szymona Dosta z diec. warm.” (zapiska nr 624) wywodził się (jak 
liczni uczniowie gimnazjum reszelskiego o tym nazwisku) być może z Bisztynka 

78 AAWO, Ap, Frombork E 177, k. 37.
79 Zob. J. Przeracki, Artyści działający na Warmii w XVIII wieku (Krzysztof Peucker, Jan Chrystian Schmidt, 

Chrystian Bernard Schmidt, Krzysztof Sand, Jan Witt, Jan Ignacy Witt, Jan Antoni Frey, Piotr Andrzej Kolberg i Józef 
Joachim Korzeniewski), KMW 2011, nr 3, ss. 494–496.

80 S. Achremczyk, Uczniowie kolegium jezuickiego w Braniewie, s. 317.
81 AAWO, Ap, Orneta 43, s. 73.
82 AAWO, AB, H 270/VII, s. 78. Można dodać, że – podobnie jak jego ojciec – pierworodny syn Francisz-

ka Weitzenmüllera, Andrzej Franciszek (ochrzczony 28 XI 1765 r.), kształcił się w gimnazjum reszelskim od 1776 
roku (G. Lühr, Röss. Gymn., ZGAE 1913, Bd. 18, H. 1, s. 164). 

83 AAWO, Ap, Barczewo 29, s. 201.
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(stąd pochodził m.in. ks Jan Józef Dost, żyjący w latach 1770–1835)  lub Jezioran. 
Tomasz Dost nominację na proboszcza w  Grzędzie (niem. Sturmhübel) w  daw-
nym komornictwie reszelskim (powiat reszelski po zaborze Warmii)  otrzymał 20 
maja 1783 roku po zmarłym dwa lata wcześniej Franciszku Józefie Kleinie, a objął 
tę parafię 2 sierpnia 1783 roku84 (autor podaje tylko datę roczną związaną z tym 
awansem). 

W zapisce nr 626 występuje Andrzej Mikołaj Grzymała, syn Jana Karola, 
a nazwisko panieńskie Marianny (tak miała na imię), małżonki Jana Karola Grzy-
mały, brzmiało oczywiście Dromler (nie Domler). Pierworodny Andrzej Mikołaj 
ur. się, jak słusznie pisze autor w zapisce nr 626, 30 listopada 1744 roku, ale drugi 
syn Joachim Karol przyszedł na świat 3 listopada 1746 roku (jego żoną była Ma-
rianna Schulz)85.

Autor podaje: „Józef s. Piotra Kuhna z diec. warm. [...]. Ur 13 III 1740 w Pil-
niku k. Lidzbarka Warm.” (zapiska nr 628). Jednakże właściwa lidzbarska księga 
chrztów pod wskazaną datą zawiera informację o chrzcie Józefa Kühna, syna Mi-
chała i Anny, w Nowej Wsi Wielkiej (niem. Neiendorff/Neuendorff) w komornic-
twie lidzbarskim86.

W zapisce nr 629 T. Oracki bezzasadnie połączył dwie postacie o tych samych 
personaliach (jedną z nich wyróżnia tylko drugie imię). Według autora  występuje 
w niej „Joachim s. Kaspra Hemplla z diec. warm. [...] Ur. 28 VII 1747 w Olsztynie, 
s. Kaspra i Anny. [...] od 1810 prob[oszcz] w Plutach. Zm. 26 IX 1828”. 

G. Lühr przytoczył zapiskę z dziś już nieistniejącej olsztyńskiej księgi chrztów, 
podając, że Joachim Roch Hempel, syn Kaspra i Anny został ochrzczony 14 sierp-
nia 1745 roku87. Tenże wydawca odnotował również: „Der am 26. Sept[ember] 
1828 im Alter v[om] 65 J[ahre] gest[orbener] Pfarrer v[on] Plauten Joachim Ham-
pel entstammt der Wusener Linie”88. Tak więc Andrzej Kopiczko słusznie podaje, 
że proboszcz Joachim Hempel: „Ur. ok. 1763 w diecezji warmińskiej”89. We wła-
ściwej księdze wizytacji zapisano bowiem: „Capellani in Decanatu Mehlsaccensi. 
R[everendus] Joachim Hempel capellanus ad Ecclesiam Hennerkauensis, natus 
in dioecesi Varmiensi 1763 [...]”90. Ale – co ciekawsze – dokładniejsze informacje 
znajdują się w tej samej księdze przy szczegółowym opisie wizytacji parafii w Hen-
rykowie („Hennerkau”) w komornictwie melzackim (pieniężeńskim): „De Vicariis 

84 AAWO, AB, A 70, k. 126 i 141v–142..
85 AAWO, AB, H 270/II, s. 1.
86 AAWO, Ap, Lidzbark Warmiński E 253, k. 266.
87 G. Lühr, Röss. Gymn., ZGAE 1913, Bd. 18, H. 1, s. 156.
88 Ibidem.
89 A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie, Cz. 2. Słownik, s. 116 (na tę stronę wymienionej książki powo-

łuje się przecież  T. Oracki  w zestawie literatury do omawianego tu biogramu).   
90 AAWO, AB, B 32, k. 3v.
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et Capellanis. Ad hanc Ecclesiam duo sunt capellani, nimirum R[everendus] Jo-
achimus Hempel et Josephus Gerigk, ambo ex hoc dioecesi, prior in Wusen Anno 
1763, alter Meelsacci Anno 1764 nati”91. Miejscem urodzenia proboszcza Joachima 
Hempla był więc rzeczywiście Osetnik (niem. Wusen) w  komornictwie melzac-
kim, czyli pieniężeńskim92. Poza tym warto podkreślić, że sam zainteresowany pisał 
swoje nazwisko: „Hempel”, co należałoby chyba uszanować93. 

Tak więc w przywołanym biogramie autorstwa T. Orackiego świeckiej oso-
by Joachima Rocha Hemplla (ur. W  1745 r. W  Olsztynie) dotyczy tylko zdanie: 
„Kształcił się w koleg[ium] jez[uickim] w Reszlu (od 1757) i Braniewie (od 1759), 
a od 1762 w Uniw[ersytecie] Krak[owskim]”, natomiast dane o urzędach kościel-
nych odnoszą się do osoby duchownego Joachima Hempla (ur. W  1763 roku 
w Osetniku). Ród Hemplów pieczętował się herbem Hempel vel Prątnicki, przed-
stawiającym w niebieskim polu trzy srebrne róże i dwie srebrne rzeki94.

     Józef Lilienthal, syn braniewian Gabriela Lilienthala (Lilgenthala) i Elż-
biety z domu Baumgart (Bomgart), córki Jana (zapiska nr 631), został ochrzczony 
10 lutego 1742 roku, a ślub jego rodziców odbył się 10 lutego 1738 roku95.

W zapisce nr 632 występuje „Andrzej s. Jana Chalesa z Warmii” (immatryku-
lowany w Uniwersytecie Krakowskim w 1773 roku), którego doprawdy niełatwo zi-
dentyfikować, pomimo istnienia artykułu źródłowego szczegółowo prezentującego 
genealogię rodziny Chales de Beaulieu96. Rodzina Chales de Beaulieu wywodziła 
się z Francji, a w jej herbie rodowym był srebrny lew w polu niebieskim (w godle 
niebiesko-srebrny hełm ze wspinającym się srebrnym lwem)97. Trzy linie tego rodu 
są znane w miastach warmińskich: Braniewie, Lidzbarku i Reszlu. Wszystko wska-
zuje na to, że student Andrzej Chales, syn Jana (to najpewniej ważniejsze, choć 
umieszczane na drugim miejscu, imię jego ojca i dlatego je właśnie podał przy wpi-

91 Ibidem, k. 18.
92 Ibidem, k. 18.
93 AAWO, AB, A 75, k. 20: 8 VIII 1792 r. podpisał się „Hempel Capellanus”. 
94 Z. Janota Bzowski, Dzieje rodziny Hemplów spisane we współpracy z Kazimierzem Hemplem, Warszawa 

1987, s. 26.
95 AAWO, Ap, Braniewo E 62, k. 56 (chrzest przyszłego studenta); ibidem, Braniewo E 77, k. 98v (ślub 

jego rodziców).
96 P. Anhuth, F. Chales de Beaulieu, Die Familie Chales de Beaulieu, ZGAE 1913, Bd. 18, ss. 830–843. 

W tym obszernym artykule źródłowym, obejmującym trzy linie tej rodziny na przestrzeni czasowej dwóch wie-
ków (XVIII i XIX) i geograficznej czterech kontynentów (Europa, Azja i obie Ameryki), trafiają się – czemu nie 
należy się dziwić – nieliczne błędy, niedokładności i braki, ale mimo wszystko tak szczegółowych ustaleń genealo-
gicznych należałoby życzyć współczesnym badaczom. Spośród opublikowanych w ostatnich latach prac biogra-
ficznych powstałych na podstawie archiwaliów, a dotyczących Warmiaków, na uwagę zasługuje analityczny artykuł 
A. Kopiczko, Genealogia Feliksa Nowowiejskiego na podstawie ksiąg metrykalnych w Archiwum Archidiecezji War-
mińskiej w Olsztynie, KMW 2016, nr 3, ss. 513–526 tym bardziej, że jego autor wskazał na możliwości istotnych 
uzupełnień prezentowanego materiału danymi z akt stanu cywilnego, odnoszącymi się do dzieci Feliksa i do ko-
lejnego pokolenia tej rodziny. Należy życzyć autorowi dokończenia tychże badań genealogicznych w przyszłości. 

97 J. Gallandi, Vasallenfamilien des Ermlands und ihre Wappen, ZGAE 1916, Bd. 19, H. 3, s. 537.
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sie do metryki uniwersyteckiej) wywodził się z linii reszelskich Chalesów. Franci-
szek Chales (* 1709; czy miał na drugie, a właściwie na pierwsze/podstawowe, imię 
Jan?) z małżeństwa zawartego w Reszlu 26 listopada 1732 roku z Weroniką Magda-
leną z domu Burchert98 (ochrzczoną 21 sierpnia 1713 roku99, córką śp. burmistrza 
reszelskiego Jakuba) doczekał się ośmiorga dzieci ochrzczonych w  latach 1734–
1753. Andrzej, syn rajcy Franciszka [Jana?] i Weroniki Magdaleny został ochrzczo-
ny w Reszlu 30 listopada 1753 roku100. W 1768 roku rozpoczął naukę w gimnazjum 
reszelskim101, którą najpewniej kontynuował na studiach w Uniwersytecie Krakow-
skim od 1773 roku. Po studiach, już jako kupiec reszelski, ożenił się w Braniewie 
9 lipca 1781 roku z Katarzyną Elżbietą Martą Bertram (1762–1806)102, córką bra-
niewskiego rajcy Józefa i  Urszuli Elżbiety z  domu Heinrich. Tylko on może być 
owym studentem „Andrzejem, s. Jana Chalesa z Warmii”, a Jan to zapewne drugie, 
czyli  główne  imię jego ojca Franciszka. 

Michał Fox (zapiska nr 633) zm. 11 sierpnia 1809 roku (a nie 28 sierpnia 1809 
roku) w wieku niespełna 51 lat; przyczyną śmierci była gorączka (zimnica?)103.

Występujący w zapisce nr 634 „Kazimierz Wohlfeil (Wolfeil), ur. 27 II 1725 
w Bisztynku [...]” (nazwisko to pisano również „Wollfeihl”) był szewcem, a w 1772 
roku w wieku 47 lat sprawował urząd ławnika w swoim rodzinnym mieście, co od-
notowano w chwili zaboru Warmii przez Prusy104.

„Eustachy s. Walentego Richarba z diec warm.” (zapiska nr 638) został ochrzczo-
ny w Lidzbarku Warmińskim 3 lipca 1616 roku jako syn Walentego i Sibilii105. 

*
W pracy znalazły się też nieścisłości natury ogólnej.
W zapisce nr 388 powinno być: [...] w oprac. dotyczących Kościoła [...], (a nie: 

„kościoła”, bo chodzi tu przecież o strukturę organizacyjną, a nie o budowlę).
W tłumaczeniu zapiski nr 480 przed „[...] z diec. warmińskiej” brakuje słowa: 

Warmiaka.

98 AAWO, Ap, Reszel E 471, k. 81.
99 AAWO, Ap, Reszel E 464, k. 219v. W zapisce o jej śmierci 21 VII 1759 r. podano: „Veronica S[pectabilis] 

D[omini] Francisci Chales consors 48 [annorum]” (ibidem, Ap, Reszel E 473, k. 60); w rzeczywistości zmarła nie 
miała ukończonych 46 lat. 

100 AAWO, Ap, Reszel E 466, k. 96v (nazwisko ojca w wersji: Saales).
101 G. Lühr, Röss. Gymn., ZGAE 1910, Bd. 17, H. 1, s. 60: Andreas Challes/Challis. 
102 AAWO, Ap, Braniewo E 78, k. 69v; podano tu wiek nowożeńców: pan młody 23 lata (miał ponad 

27 lat), panna młoda 19 lat (informacja zgodna z prawdą). Katarzyna Elżbieta Marta Bertram została ochrzczona 
31 VII 1762 roku (ibidem, Ap, Braniewo E 62, k. 216v), a zm. W wyniku udaru/wylewu 5 VII 1806 roku: „Catarina 
Andreas Schalitz Dominus C[ivis] R[össeliensis] uxor 44 [annorum]” (ibidem, Reszel E 474, k. 87v). 

103 Staatsarchiv Leipzig, Liber mortuorum (Sterbefälle) 1740–1829, sygn. Guttstadt 32, s. 53.
104 A. Kolberg, Zur Verfassung Ermlands beim Uebergang unter die preussische Herrschaft i. J. 1772, ZGAE 

1894, Bd. 10, H. 1, s. 73.
105 Informację tę podał G. Lühr, Röss. Gymn., ZGAE 1910, Bd. 17, H. 1, s. 112 (VI. Anhang).  
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W  zapisce nr 543 niedokładność: „Pochodził z  Biesowa k. Olsztyna [...]”. 
Wieś Biesowo leży w centrum trójkąta: Jeziorany – Biskupiec – Bisztynek (co inne-
go, gdyby autor napisał, że Barczewo leży k. Olsztyna). 

W zapisce nr 554 autor napisał: „Był wik[ariuszem], a po 1628 prob[oszczem] 
w Kunowie k. Lidzbarka Warm. [...]”. Takiej miejscowości w okolicach Lidzbarka 
Warmińskiego nie było i nie ma. Najpewniej chodzi autorowi o Koniewo (niem. 
Konnegen); w tymże komornictwie lidzbarskim leżała również wieś Konity (niem. 
Konitten). 

W zapisce nr 13 zwrot „uzyskał prawa obywatelskie m. Krakowa” należałoby 
skrócić: uzyskał obywatelstwo m. Krakowa (bo uzyskiwało się/zdobywało się/na-
bywało się „ius civitatis”).

Kilkakrotnie autor słusznie odmienia w  przekładzie miejscowość Domnau 
(w Domnowie), ale w zapisce nr 100 pisze: „Kasper s. Jana z Domnau”.

W  zapiskach nr 165 i  462 zabrakło w  tłumaczeniu: Warm. (z Lidzbarka 
Warm.; powinno być właśnie tak, jak w zapiskach nr 166, 167 i 169). 

Wydaje się, że tłumaczenie zapiski nr 282 „Jakub s. Mateusza z Bartoszyc na 
Warmii (Jacobus Mathei Barsteyn Varmiensis)” jest niewłaściwe, bo „Barsteyn” to 
zapewne nazwisko, a nie nazwa miasta Bartoszyce, które – nawiasem mówiąc – nie 
leżą na Warmii.

W zapisce nr 335 „Mikołaj s. Mikołaja [Pflauma] z Królewca” został określo-
ny mianem „mieszczanina Starego Miasta Królewca”, co w odniesieniu do „znane-
go kupca, rajcy i wieloletniego burmistrza” nie oddaje wysokiej rangi społecznej 
tegoż obywatela, patrycjusza Starego Miasta Królewca.

Wybiera się kogoś na biskupa, a nie biskupem, jak to podano w zapiskach nr 
180, 189 i 581; takoż wybiera się na burmistrza, a nie burmistrzem, jak w  zapisce nr 
189. W średniowieczu i w czasach nowożytnych członków rad miejskich nazywano 
rajcami, a nie radnymi (zapiska nr 88: „radny Malborka”).

Piszemy: zakon krzyżacki lub Zakon w odniesieniu do tej organizacji Krzy-
żaków, a w zapiskach nr 40, 180 i 318  to drugie, samoistnie występujące, określenie 
zapisano niestety małą literą (co innego w  zapisce nr 312, kiedy słowo „zakon” 
odnosi się do dominikanów).

W zapisce nr 400 widnieje literówka „z Nowego Tragu” zamiast z Nowego 
Targu, a w zapisce nr 432 „Jan s. Jezrzego z Ketrzyna w diec. warm.” zamiast Jan 
s. Jerzego z Kętrzyna w diec. warm. 

W zapisce nr 463 zamiast „na terenie tzw. Litwy prus.” powinno być: na tere-
nie tzw. Litwy Prus[kiej].

W zapisce nr 465 wpis studenta do metryki uniwersyteckiej w Lipsku autor 
podaje w brzmieniu: „Bartholomeus Danckwurd Braunspergen” (oczywiście ostat-
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nie słowo kończy się kropką i dlatego ten skrót należało rozwiązać: Braunspergen 
[sis]).

Zapiska nr 555 z 1635 roku została umieszczona niezgodnie z chronologią po 
zapiskach z 1637 roku, a przed zapiskami z 1638 roku, natomiast powinna wystę-
pować jako pierwsza z 1635 roku. Ponadto zapiska nr 543 z 1635 roku powinna być 
zaprezentowana o dwa numery niżej, jeśli autor trzyma się kolejności immatryku-
lowanych podanej w edycji H. Kenkla.   

W  zapisce nr 564 niezręczność językowa: „W 1673 otrzymał prowizję pa-
pieską na kan[onię] warm., [...] ale wszedł do niej dopiero w 1689 [...]”. Jan Jerzy 
Kunigk wszedł do kapituły warmińskiej/fromborskiej. Mamy tu też informację do-
tyczącą „komornictw olsztyńskiego i  pieniężnieńskiego” (poprawnie byłoby jed-
nak: pieniężeńskiego).

Podany na końcu zapiski nr 572 tytuł pracy, której autorem był Jan Fryderyk 
Nagel, brzmi według bibliografii Karola Estreichera (na którą autor powołuje się): 
„Grammatica Germanica tribus libris comprehensa, cum indice interprete. Pro usu 
commodo Nobilissimae Juventutis Polonae” (autor przytoczył ten tytuł niedokład-
nie, nie zaznaczając dokonanych opuszczeń, a ponadto skracając go do pierwszych 
dwóch słów – podanych w bierniku – i ostatnich).        

W zapisce nr 582 określenie z metryki uniwersyteckiej „auditor iurispruden-
tiae” (słuchacz prawoznawstwa) autor – nie wiedzieć dlaczego – tłumaczy, dodając 
niepotrzebnie słowo od siebie (i nie zaznaczając tego w nawiasie kwadratowym), 
jako „doświadczony słuchacz prawa”.

W zapisce nr 586 niepotrzebnie wielkie „W” („ [...] ur. się [...] w Olsztynie”.
W zapisce nr 629 autor pisze: „w Eldytach”, a powinno być: w Ełdytach.
Razi dosłowny przekład sformułowania „districtus” jako dystrykt (np. nr 

633), bo powinno być: komornictwo. Ponadto w tejże zapisce zamiast „Ur. 27 IX 
1758 Stygajnach k. Pieniężna (Mehlsack) [...]” powinno być: Ur. 27 IX 1758 w Sty-
gajnach (niem. Stigenen) w kom. melzackim (pieniężeńskim) [...]. 

W  Wykazie skrótów wykorzystanych wydawnictw na s. 17 w  artykule H. 
Franzego rzeczownik „Volkszugehörigkeit” zapisano małą literą, podobnie jak na 
s. 24 w artykule G. Müllera rzeczownik „Nation”.

W Indeksie osób niektóre hasła powinny mieć inny zapis: „Artemiusz z Li-
dzbarka Warm.” (powinno być: Artemanus/Hartman z Lidzbarka Warm.), „Art-
man Grzegorz” (powinno być: Grzegorz z Łasina), „Gerk Jan” (powinno być: Geritz 
Jan), „Gruby Kasper” (powinno być: Grube/Grubius Kasper), „Opechowski Albert” 
(powinno być: Opęchowski Albert), „Redyk Franciszek” (powinno być: Reddigk 
Franciszek), „Roman Jerzy” (powinno być: Jerzy, s. Romana z Ornety)  i „Sanderi 
Maternus” (powinno być: Maternus, s. Aleksandra z Ornety”); hasło „Klinger Łu-
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kasz” powinno zostać rozwinięte: Klinger Łukasz Andrzej tym bardziej, że „An-
drzej” to jego podstawowe/główne imię. Z kolei w Indeksie miejscowości: korekty 
wymagają hasła „Kucbory” (powinno być: Studzianek) i  „Nowy Targ” (powinno 
być: Nowe Miasto Lubawskie); poza tym podano: „Norkoping” (zamiast Nörko-
ping). 

Ponadto pominięcie w  pracy studentów krakowskich pochodzących z  die-
cezji chełmińskiej nie wydaje się słuszne. Bardzo dużą frekwencję studentów 
z diecezji chełmińskiej na Uniwersytecie Krakowskim w czasach nowożytnych ob-
razuje bowiem choćby syntetyczny artykuł Zenona Huberta Nowaka106. Jak jednak 
w  pełni ocenić wpływ tej uczelni na rozwój kulturalny Prus i  Warmii (co autor 
zadeklarował przecież jako główny cel swojej książki) bez uwzględnienia choćby 
toruńczyka Mikołaja Kopernika, jego brata Andrzeja i wielu innych młodzieńców 
wywodzących się właśnie z diecezji chełmińskiej?

Kończąc, należy podkreślić, że historycy zajmujący się biografistyką powinni 
bardziej doceniać ustalenia wcześniejszych pokoleń genealogów i wydawców źró-
deł, jak też częściej sięgać do niezwykle cennych informacyjnie, a przecież szczę-
śliwie zachowanych (niekiedy od lat 60.–70. XVI stulecia) ksiąg metrykalnych, co 
niewątpliwie może znacząco poszerzyć naszą wiedzę o postaciach historycznych 
prezentowanych w słownikach biograficznych. Czytelnicy tych wydawnictw z pew-
nością oczekują tego od autorów takich kompendiów, szczególnie wtedy, kiedy 
drukuje się wznowienia czy też uzupełnienia tych jakże potrzebnych edycji.

dr Danuta Bogdan
Olsztyn
koenigsberg@wp.pl

Jerzy Przeradzki
Olsztyn
wydawnictwowarmia@poczta.fm

                   

106 Z.[H.] Nowak, Młodzież Prus Królewskich i Książęcych na Uniwersytecie Krakowskim w latach 1526–
1772, Zapiski Historyczne 1964, t. 29, z. 2, ss. 35–69.
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500-LECIE HOŁDU PRUSKIEGO (1525–2025). INICJUJEMY 
OBCHODY WIELKIEGO JUBILEUSZU

Dnia 10 kwietnia 2019 roku na posiedzeniu Towarzystwa Naukowego im. 
Wojciecha Kętrzyńskiego w  Domu Polskim w  Olsztynie omówiono inicjatywę 
uczczenia 500. rocznicy Traktatu Krakowskiego i Hołdu Pruskiego.

Otworzył je Dyrektor Ośrodka Badań Naukowych (Obecnego Instytutu Pół-
nocnego) im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, dr Jerzy Kiełbik. Zaznaczył, iż 
w 2025 roku minie 500. rocznica Hołdu Pruskiego. Podkreślił jego rolę dla Mazur, 
czyli utworzenie państwa luterańskiego na terenie ziem pruskich. Przywitał gości, 
a wśród nich prof. dr. hab. Jacka Wijaczkę, pracownika naukowego z Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz prof. dr. hab. Stanisława Achremczyka, preze-
sa Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego i pracownika naukowe-
go Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. Jacek Wijaczka, który wygłosił referat 
Książę Albrecht Hohenzollern – z wroga przyjaciel. Omówił życie Hohenzollerna 
oraz jego stosunki z Koroną, które z wrogich, przekształciły się w przyjacielskie.

Następnie prof. dr hab. Stanisław Achremczyk przedstawił referat 500-le-
cie Hołdu Pruskiego – wyzwanie naukowe i kulturalne. Prelegent podkreślił, że 10 
kwietnia 1525 roku rozpoczęła się nowa era w dziejach. Stwierdził, że podobnie 
jak uczczono setną rocznicę odzyskania niepodległości, tak należy uczcić 500. 
rocznicę Traktatu Krakowskiego oraz złożenia Hołdu Pruskiego. Podkreślił, że To-
warzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego przedkłada wstępny program 
rocznic państwowych i regionalnych oraz proponuje, aby Marszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin objął patronat nad jubileuszem, 
zaś Towarzystwo deklaruje objęcie pilotażu nad programem naukowym oraz kul-
turalnym. Proponuje utworzenie dwóch komitetów: naukowego oraz organizacyj-
nego. Komitet Naukowy przygotowałby program przedsięwzięć naukowych, zaś 
Komitet Organizacyjny byłby złożony z najważniejszych osób z województwa, któ-

RONIKA NAUKOWAK

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2019, nr 3(305)
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re objęłyby patronat nad obchodami. Liczy na współpracę z czołowymi badaczami 
z różnych ośrodków naukowych w Polsce. Na chwilę obecną deklarację taką zło-
żyli przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego podczas posiedzenia 
przedłożyło wstępny program przedsięwzięć naukowych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem historii i współczesności Mazur.

Prelegent przedłożył propozycje dwóch tematów badawczych: Ziemie pruskie 
XVI–XVIII wieku oraz Odkrywanie Mazur i Warmii w XIX i XX wieku, przy czym 
zostałyby on podzielony na dwa tematy Prusy Wschodnie w relacjach, reportażu, 
wspomnieniach XIX wieku oraz Mazury nasze: Od Władysława Ogrodzińskiego do 
Wojciecha Smarzowskiego.

Referent zaznaczył, że Towarzystwo i instytucje z nim współpracujące podej-
mą się działalności naukowej, popularyzatorskiej oraz wydawniczej.

W podsumowaniu Stanisław Achremczyk zaznaczył, że Hołd Pruski był zja-
wiskiem przekształcenia społecznego. Dzięki niemu udowodniono, że Koronę wy-
różniała tolerancja religijna oraz demokracja szlachecka.

Jako pierwszy głos w  dyskusji zabrał Piotr Kowalski, który stwierdził, iż 
rocznicę Hołdu Pruskiego należy uczcić poprzez budowę pomnika upamiętniają-
cego te wydarzenie. Jerzy Kiełbik zaznaczył, że odpowiedzialność za wybudowanie 
pomnika spoczywa na samorządzie, a nie Ośrodku. Wojciech Ciesielski podkreślił, 
że Olsztyn musi odpowiednio uczcić Hołd Pruski, aby zdobyć prestiż.

Radny sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego oraz były wicepre-
zydent Olsztyna Jarosław Słoma podkreślił, że należy utrwalać tożsamość War-
mii oraz Mazur, ale trzeba również mówić o Prusach. Żałował, że województwo 
warmińsko-mazurskie nie nosi nazwy województwa pruskiego. Odnosząc się do 
wykładu prof. Wijaczki podkreślił wybitną rolę Albrechta Hohenzollerna na rzecz 
rozwoju kultury polskiej. Jednocześnie zaznaczył, że Hołd Pruski pełnił rolę kolo-
nizacyjną, ekumeniczną, wielonarodowościową oraz wielokulturową.

Kończąc, dr Jerzy Kiełbik podziękował za przybycie referentom oraz słucha-
czom. Również prof. Achremczyk podziękował prof. Wijaczce za przyjazd z To-
runia. Zaznaczył również, że pracownicy Instytutu Północnego i  Towarzystwa 
Kętrzyńskiego będą sukcesywnie przygotowywać się do obchodów 500. rocznicy 
Hołdu Pruskiego, jednocześnie pamiętając o innych ważnych rocznicach. Działal-
ność ta będzie promować region w Polsce i budować tożsamość regionalną.

Maciej Grabski
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
maciekgrabski@wp.pl
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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI BUDOWA 
NIEPODLEGŁEJ. GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ 
W LATACH 1918–1921

Odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli było ściśle zwią-
zane z rezultatami I wojny światowej. Poważne osłabienie, a w przypadku Austro-
-Węgier rozpad, mocarstw zaborczych, pozwoliło na intensyfikacje akcji politycznej 
i militarnej zmierzającej do odbudowy niepodległego państwa. Zasadniczy element 
procesu odrodzenia suwerennej Polski stanowiła walka o jej granice. Polacy musieli 
zmierzyć się z roszczeniami dawnych zaborców oraz aspiracjami terytorialnymi są-
siednich narodów, które po i wojnie światowej uzyskały możliwość samostanowienia. 
O kształcie granic II RP zdecydowały w dużej mierze działania zbrojne tj. Powsta-
nie Wielkopolskie (1918), powstania śląskie (1919–1921), wojna o Śląsk Cieszyński 
(1919), wojna polsko-sowiecka (1919–1921), czy wreszcie kontrowersyjny Bunt Że-
ligowskiego (1920). Jedynie w przypadku granicy północnej wystarczające (choć nie 
wszystkich satysfakcjonujące) okazały się rozstrzygnięcia dyplomatyczne. Na mocy 
ustaleń traktatu wersalskiego Polska uzyskała część dawnych Prus Królewskich z do-
stępem do morza, natomiast o przynależności państwowej Warmii, Mazur i Powiśla 
miał zdecydować wynik plebiscytu zorganizowanego 11 lipca 1920 roku. 

Kwestia kształtowania granic II RP cieszy się nieustającym zainteresowaniem 
historyków polskich, a także (może w nieco mniejszym stopniu) zagranicznych. 
Okazją do prezentacji wyników najnowszych badań oraz wymiany poglądów stała 
się konferencja naukowa zatytułowana: Budowa Niepodległej. Granice Rzeczypospo-
litej w latach 1918–1921 zorganizowana w dniach 10–11 października 2019 roku 
przez Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w  Olsztynie oraz Oddział 
Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku z  siedzibą w Olsztynie i Re-
gionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie. Patronat Honorowy nad 
konferencją objęło Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, a patronat 
medialny TVP 3 Olsztyn i Radio Olsztyn S.A.

RONIKA NAUKOWAK
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Konferencję poprzedziło otwarcie przez dyrektora Instytutu Północnego dr. 
Jerzego Kiełbika wystawy pt. Koniec I wojny światowej w satyrze i karykaturze. Eks-
pozycja została przygotowana przez dr. Tomasza Wyżlica z Instytutu Północnego 
w oparciu o materiały graficzne zamieszczone w czasopismach polskich („Mucha”; 
„Szczutek”, „Kocynder”) oraz niemieckich („Ulk”; „Kladderadatsch”; „Der Wah-
re Jacob”). Ekspozycja składa się z  28 plansz podzielonych na 4 bloki tematycz-
ne, zatytułowane kolejno: „Po wojnie”, „Wersal”, „Plebiscyt” i „Stereotypy”. Kurator 
wystawy, dr Tomasz Wyżlic, przybliżył zgromadzonym tematykę ukazaną w eks-
pozycji, nierzadko przytaczając szereg mniej znanych informacji, zarówno na te-
mat prezentowanych materiałów, jak i wydarzeń sprzed stu lat, mających niemały 
wpływ na relacje polsko-niemieckie.

Na planszach zostały zaprezentowane rysunki satyryczne oraz karykatury, 
wraz z objaśnieniami, odnoszącymi się do wymienionych wyżej bloków tematycz-
nych. O wartości wystawy stanowi nieznany dotąd szerzej, bogaty materiał iko-
nograficzny. Lekka, nieraz żartobliwa forma ekspozycji sprawia, że może ona być 
z powodzeniem adresowana do szerokiego grona odbiorców, jako przystępne źró-
dło wiedzy na temat ważnego epizodu w dziejach Warmii, Mazur i Powiśla, a także 
Polski i Europy.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do końca 2019 roku w siedzibie 
Instytutu Północnego przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie.

Następnie rozpoczęły się obrady konferencji. Pierwszego dnia zaprezento-
wane zostały cztery referaty: Kwestia granicy polsko-litewskiej w 1919 roku prof. dr. 
hab. Krzysztofa Buchowskiego (Uniwersytet w Białymstoku), Górny Śląsk w Cze-
chosłowackim programie terytorialnym 1918–1923 dr. hab. Piotra Pałysa (Instytut 
Śląski w Opolu), Stosunki niemiecko-sowieckie w aspekcie Prus Wschodnich podczas 
wojny polsko-bolszewickiej na forum Sejmu Ustawodawczego 1919–1922 dr. hab. 
Zbigniewa Kudrzyckiego (Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego 
w Olsztynie). Pierwszy dzień obrad zamknął referat dr hab. Haliny Łach (Uniwer-
sytet Warmińsko-Mazurski) zatytułowany: Demarkacja polsko-rosyjskiej granicy 
państwowej (1922–1923).

Drugiego dnia referaty wygłoszono w dwóch blokach. W pierwszym z nich 
zaprezentowano cztery wystąpienia: mgr Tadeusz Baryła (Instytut Północny 
w Olsztynie) Polska służba konsularna w Prusach Wschodnich po i wojnie świato-
wej, dr Tomasz Wyżlic (Instytut Północny w Olsztynie) Granica Prus Wschodnich 
na odcinku z Polską w latach 1919–1923, dr hab. Wasyl Gulaj (Uniwersytet Naro-
dowy Politechnika Lwowska) Problem kształtowania granic odbudowanego państwa 
polskiego w latach 1918–1923 we współczesnym ukraińskim dyskursie akademickim 
i społeczno – politycznym, mgr Piotr Bojarski (Instytut Północny w Olsztynie) Wal-
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ka o granice Rzeczypospolitej widziana oczami gen. Adriana Cartona de Wiarta – 
Szefa Brytyjskiej Misji Wojskowej w Warszawie.

Po przerwie wygłoszono kolejno referaty: dr Grzegorz Kała (Gdańsk) Walka 
o granice niepodległej w  propagandzie Obozu Zjednoczenia Narodowego, dr Mał-
gorzata Łapa (Uniwersytet Łódzki) Ochrona celna granic i  zagraniczna wymiana 
towarowa Rzeczypospolitej w  latach 1918–1921, mgr Maciej Grabski (Uniwersy-
tet Warmińsko-Mazurski w  Olsztynie) Plebiscyt na Warmii, Mazurach i  Powiślu 
i  jego przebieg na łamach „Kuriera Poznańskiego”, dr Emilia Figura-Osełkowska 
(Olsztyn) Ruch turystyczny do Prus Wschodnich przez „korytarz pomorski”, mgr 
Waldemar Borzestowski (Uniwersytet Gdański) Ignacy Jan Paderewski w Gdańsku 
– grudzień 1918 r. Oczekiwania i  rzeczywistość, mgr Kamil Szołdra (Uniwersytet 
Opolski) Śląskie echa powstania wielkopolskiego, mgr Romualda Piotrkiewicz (Ar-
chiwum Państwowe w Olsztynie) Granica w badaniach historycznych przy wykorzy-
staniu serwerów GIS. 

Podsumowując dwudniową konferencję dyrektor Instytutu Północnego za-
powiedział wydawnictwo pokonferencyjne. Dostępny będzie również Katalog Wy-
stawy.
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