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Zagadnienie ewentualnego przeniesienia Królewskiego Progimnazjum w Re-
szlu do Olsztyna w drugiej połowie XIX wieku jest kwestią znaną w literaturze. 
Wiadomości o nim można odnaleźć chociażby w monografiach Olsztyna1. O miej-
skim planie utworzenia gimnazjum w 1863 r. wzmiankowali w okresie międzywo-
jennym Hugo Bonk i Anton Funk2, a już w 1870 r. odniósł się do tych wydarzeń 
jeden z ich aktorów, były dyrektor szkoły reszelskiej Jakob Aloys Lilienthal3. Infor-
macja o tym fakcie pojawia się również w opracowaniach poświęconych dziejom 
Reszla, jak i samego gimnazjum4. W polskiej literaturze temu zagadnieniu nieco 
uwagi poświęcił Andrzej Wakar, który przedstawił najważniejsze momenty nego-
cjacji prowadzonych przez magistrat Olsztyna z władzami zwierzchnimi5. Dokonał 
tego w oparciu o informacje zawarte w materiałach źródłowych opublikowanych 

1 A. Kopiczko, Szkolnictwo w Olsztynie w XIX i na początku XX wieku, w: Olsztyn 1353–2003, red. S. Achrem-
czyk i W. Ogrodziński, Olsztyn 2003, s. 237; A. Funk, Geschichte der Stadt Allenstein von 1348 bis 1943, Leer 1955, s. 278. 

2 Darstellung der Geschichte Allensteins, Tl. II: Die preussische Zeit (seit 1772). Nach den Urkundenbüchern 
volkstümlich dargestellt von Stadtrat Funk, hrsg. H. Bonk, Allenstein 1930, s. 208. 

3 J.A. Lilienthal, Die Erweiterung des Kgl. Progymnasiums zu Rössel zu einem vollständigen Gymnasiums, 
Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, Bd. 5: 1870, s. 495–509. 

4 A. Poschmann, Aus der Geschichte der Staatl. Gymnasiums in Röβel, Ostpr., w: Festschrift zum 100 jährigen 
Bestehen des Gymnasium Röβel als Vollgymnasium 1865–1965, [Meppen 1964], s. 14–15; idem, 600 Jahre Röβel. Bilder 
aus alter und neuer Zeit, Röβel 1937, s. 177–178.

5 A. Wakar, Z dziejów olsztyńskiego szkolnictwa w XIX wieku. Od upadku szkoły łacińskiej do założenia gim-
nazjum, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1993, nr 1, s. 71–72. 
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przez Hugo Bonka6. Są to doniesienia do władz zwierzchnich (Zeitungsberichte), 
gdzie w kilku zdaniach powiadamiano o postępach toczących się w magistracie 
spraw. W sześciu z takich doniesień, z lat 1862–1863 ogólnie oznajmiano o to-
czonych wówczas negocjacjach w sprawie ewentualnego przeniesienia progimna-
zjum reszelskiego do Olsztyna. Informowano w nich w kolejności chronologicznej, 
w 1862 r.: o tym, że przeniesienie szkoły z Reszla jest wciąż niepewne, o determi-
nacji Olsztyna w tej sprawie, o przyjęciu przez miasto warunków postawionych 
przez prowincjonalne kolegium szkolne w Królewcu i oczekiwaniu na rozwianie 
wątpliwości przez rejencję królewiecką, o zaproponowaniu przez prowincjonalne 
kolegium szkolne ministerstwu oświaty przeniesienia szkoły z Reszla do Olsztyna, 
a w 1863 r.: o wstępnej zgodzie ministerstwa na tę translokację i staraniach o zakup 
przez miasto zamku olsztyńskiego na cele ewentualnie pozyskanej szkoły, o braku 
odpowiedzi rejencji w tej sprawie i wreszcie o decyzji władz zwierzchnich o pozo-
stawieniu progimnazjum w dotychczasowej miejscowości.   

Doniesienia te należy uznać z całą pewnością za cenne źródło do dziejów 
XIX-wiecznego Olsztyna, choćby dlatego, że dokumentują dążenia rozwijającego 
się coraz prężniej ośrodka do zapewnienia mieszkańcom miasta i okolic szkoły 
średniej. Zachowana w materiałach archiwalnych korespondencja magistratu Olsz-
tyna z radą miejską i władzami zwierzchnimi z lat 1861–1863 pozwala jednak na 
o wiele dokładniejsze poznanie genezy starań tego warmińskiego miasta o szkołę 
reszelską, ich przebiegu, jak i przyczyn ostatecznego niepowodzenia tego przedsię-
wzięcia. 

W niniejszym artykule podejmiemy próbę przedstawienia przebiegu dążeń 
władz Olsztyna o translokację Królewskiego Progimnazjum w Reszlu do Olszty-
na w latach 1861–1863 i określenia znaczenia tych starań dla rozwoju szkolnictwa 
średniego i ostatecznego kształtu sieci szkół średnich na Warmii i obszarze Prus 
Wschodnich, a także, poprzez próbę charakterystyki sposobów argumentacji lokal-
nych elit politycznych na temat konieczności zapewnienia społeczności wyższego 
niż elementarny poziomu kształcenia (bowiem dążenia samorządów miały zna-
czący wpływ na rozwój szkolnictwa średniego w Prusach Wschodnich w XIX w.) 
przybliżyć mentalność mieszkańców dziewiętnastowiecznego wschodniopruskie-
go miasteczka.

Przypomnijmy pokrótce, że początki szkoły reszelskiej sięgają burzliwych 
czasów wojny trzydziestoletniej, kiedy część jezuitów po ucieczce z Braniewa osie-
dliła się w Reszlu, gdzie na początku lat 30. XVII w. z biskupią aprobatą uruchomiła 
kolegium. Po zaborze Warmii Fryderyk II postanowił utrzymać szkołę pod swym 

6 Geschichte der Stadt Allenstein, Bd. 4: Urkundenbuch, Tl. II: Allgemeine Urkunden von 1772–1913, hrsg. H. 
Bonk, Allenstein 1914, s. 265, 267, 269, 273–277.  
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patronatem jako katolickie gimnazjum. Szkoła jednak coraz bardziej podupada-
ła, swe przetrwanie w trudnych czasach początku XIX w. zawdzięczając przede 
wszystkim ówczesnemu rektorowi Johannowi Dostowi, którego zasługi dla szkoły 
reszelskiej jak najbardziej słusznie podkreśla się w literaturze. W dodatku w poża-
rze miasta w 1806 r. spłonął budynek szkolny, co zdaniem Jakoba Lilienthala osta-
tecznie przesądziło o zahamowaniu rozwoju szkoły na dziesięciolecia. W wyniku 
reform czasów Humboldtowskich placówka reszelska straciła miano gimnazjum, 
od 1822 r. posiadając tytuł szkoły łacińskiej, a faktycznie będąc w dalszym ciągu 
szkołą elementarną. Status szkoły średniej odzyskała dopiero w 1833 r., kiedy wciąż 
kierował nią Johannes Dost7. Progimnazjum było oczywiście niepełną szkołą śred-
nią, pozbawioną najwyższej klasy prymy. Realizowało jednak w swym zakresie po-
gram gimnazjalny i jego uczniowie, którzy nie otrzymywali co prawda świadectwa 
dojrzałości (ale mogli kontynuować naukę w gimnazjum), uzyskiwali wiele upraw-
nień wynikających z ukończenia danych klas. 

Szkoła reszelska w skali Prus Wschodnich nie była odosobnionym przypad-
kiem placówki, która w początku stulecia nie utrzymała swej dawnej rangi i od-
budowywała swą pozycję w ciągu stulecia. Na rozwój oświaty wpływały ponadto 
zabiegi reformatorskie państwa pruskiego wobec szkół średnich, które miały wpływ 
na ostateczny kształt tego szczebla oświaty w prowincji. Koniec lat 50. przyniósł 
istotne zmiany w polityce ministerstwa oświaty dotyczącej szkolnictwa średniego. 
W 1859 r. zadecydowało ono bowiem o reformie funkcjonujących obok gimna-
zjów (od czasów reform Humboldtowskich uznanych za główny typ szkoły śred-
niej w Prusach) i progimnazjów szkół realnych jako szkół średnich. Wprowadzono 
wówczas ich nową klasyfikację, zmodyfikowano programy nauczania i określono 
uprawnienia absolwentów8. W przypadku szkolnictwa średniego realnego w Pru-
sach Wschodnich należy wymienić lipnicką Miejską Szkołę Realną i dawną szko-
łę reformowaną, a wówczas Szkołę Realną na Wolniźnie Zamkowej (Burgschule). 
Szkoły realne funkcjonowały również w Welawie i od 1839 roku w Tylży9. 

7 A. Poschmann, Aus der Geschichte, s. 9–13; Das höhere Schulwesen in Preussen. Historisch – statistische 
Darstellung, im Auftrage des Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal–Angelegenheiten, hrsg. L. Wiese, Berlin 
1864, s. 60; J.A. Lilienthal, op. cit., s. 496–498. O roli Dosta w utrzymaniu szkoły, zob. też: A. Poschmann, 600 Jahre 
Röβel, s. 173–175.; Biogramy Dosta: A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1525–1821, cz. 
2: Słownik, Olsztyn 2000, s. 56–57; [A.] Poschmann, Dost, Johann Josef, w: Altpreussische Biographie, Bd. I, Marburg/
Lahn 1974, s. 150. Dost we wspomnieniach Franciszka Liedera – idem, Warmia moich młodych lat. Szkic historyczny 
i oprac. J. Jasiński, Olsztyn 1986, s. 113–114; Działania Dosta wspierał ówczesny biskup warmiński Joseph von Hohen-
zollern – J. Obłąk, Stosunek niemieckich władz kościelnych do ludności polskiej diecezji warmińskiej w latach 1800–1870, 
Lublin 1960, s. 13. Podobna degradacja spotkała w pierwszej połowie XIX w. wiele innych szkół „uczonych” na Pomorzu, 
niektóre z nich osiągnęły status szkoły średniej o wiele później niż placówka reszelska – zob. M. Niedzielska, Szkolnictwo 
powszechne i średnie oraz oświata, w: Historia Pomorza, red. G. Labuda, t. 3 (1815–1850), cz. 3, Poznań 2001, s. 163–164. 

8 L. Lohbeck, Das höhere Schulwesen in Preuβen im 19. Jahrhundert, Marburg 2005, s. 68–69; M. Niedzielska, 
Dzieje szkolnictwa, w: Historia Pomorza, t. 4, (1850–1918), red. S. Salmonowicz, cz. 2, Toruń 2002, s. 293–294.  

9 L. Wiese, op. cit., s. 55, 57, 64–65. 
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Oprócz tego, w drugiej połowie XIX w. na obszarze Prus Wschodnich do-
szło do istotnego wzrostu liczby gimnazjów, w przeciwieństwie do pierwszej po-
łowy stulecia, co do której rozwój szkolnictwa średniego określa się raczej jako 
pozbawiony szczególnej intensyfikacji10. Od początku XIX w. na mapie szkół śred-
nich w Prusach Wschodnich dominował Królewiec. Rangę gimnazjum uzyskało 
28 listopada 1810 r. funkcjonujące od końca XVII w. Kolegium Fryderycjańskie11. 
W 1811 r. za gimnazjum została uznana staromiejska szkoła łacińska w Królewcu, 
od 1831 r. nosząca nazwę Gimnazjum Staromiejskiego. W 1831 r. do grona króle-
wieckich gimnazjów dołączyła szkoła katedralna na Knipawie12. Po zaborze Warmii 
przetrwała (powstała w okresie kontrreformacji) pojezuicka szkoła w Braniewie, 
ostatecznie uznana za królewskie gimnazjum w 1811 r.13. W gimnazjum przekształ-
cono również szkołę łacińską w Kętrzynie. Lata 1810–1817 należy uznać za okres 
jej przekształcania w królewskie gimnazjum. O nadaniu szkole kętrzyńskiej miana 
„uczonej” ministerstwo spraw wewnętrznych zadecydowało 30 czerwca 1810 r.14. 
1 listopada 1817 r. miało z kolei miejsce poświęcenie nowego gmachu budynku15. 
Na Pruskiej Litwie tymczasem funkcjonowało Gimnazjum Fryderycjańskie w Gą-
binie, posiadające tę rangę od 3 listopada 1812 r. Tego samego dnia za pełnoprawne 
gimnazja została uznane również dawne szkoły prowincjonalne w Tylży i Ełku16. 
Szkoła ełcka rozpoczęła pracę w nowej formule 3 sierpnia 1813 roku17.  

Obok tych gimnazjów – szkół posiadających co najmniej tradycje nowożyt-
ne, powstało kilka kolejnych placówek w niewielkich z reguły miejscowościach. 
Pojawiło się kilka nowych gimnazjów. Nietypową w skali Prus Wschodnich szkołą 
była placówka w Wystruci, funkcjonująca od 1860 r. jako gimnazjum ze szkołą re-
alną. Przykładem miasta, któremu udało się zdobyć pełnoprawną szkołę średnią 
w interesującym nas okresie czasu, jest Kłajpeda. Właśnie w 1860 r. doszło bowiem 

10 M. Niedzielska, Szkolnictwo średnie, s. 162–163; eadem, Dzieje szkolnictwa, s. 298–299.  
11 L. Wiese, op. cit., s. 53; G. Zippel, Geschichte des Königlichen Friedrichs-Kollegiums zu Königsberg Pr. 1698–

1898, Königsberg Pr. 1898, s. 206–208.   
12 L. Wiese, op. cit., s. 53–54. 
13 Ibidem, s. 57–58. B.-M. Rosenberg, A. Triller, M. Bludau, Aus der Geschichte des Gymnasiums zu Braunsberg/

Ermland 1565 bis 1945 anläβlich der 400. Wiederkehr seiner Gründung, Osnabrück 1965, s. 44. 
14 T. Chrzanowski, Kętrzyn w XIX wieku, w: Kętrzyn. Dzieje miasta, red. S. Achremczyk, Kętrzyn 2016, s. 324–

325; Archiwum Państwowe w Olsztynie (dalej: APO) 254/108, [Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, sekcja ds. publicznej 
oświaty, do magistratu kętrzyńskiego], Berlin, 30 VI 1810, k. npg; Festschrift zur 425. Wiederkehr des Gründungsjahres 
1546 der Herzog–Albrechts–Schule und zur 150. Wiederkehr des Gründungsjahres 1821 der Hindenburg – Oberschule zu 
Rastenburg in Ostpreuβen, Hamburg 1971, s. 14.  

15 L. Wiese, op. cit., 59. 
16 Ibidem, s. 62–66. Zob. też: [?] Harbrücker, Aus der Geschichte des Tilsiter Gymnasiums (1586–1886), w: Gym-

nasium Tilsit 1586–1986. Eine Gedenkschrift, [o. O. J], s. 13–14; Festschrift zu dem am 31. Mai, 1. und 2. Juni 1886 stat-
tfindenden 300 jährigen Jubiläum des Königlichen Gymnasiums zu Tilsit. T.l I: [H.] Poehlmann, Geschichte des Königlichen 
Gymnasiums zu Tilsit, Tilsit 1886, s. 13–14; H. Kirrinnis, Geschichte der Friedrichsschule zu Gumbinnen, Würzburg 1963, 
s. 79–80.  

17 E. Bernecker, Geschichte des Königl. Gymnasiums zu Lyck, Tl. II: Das humanistische Gymnasium von 1813 bis 
zum dreihundertjährigen Jubiläum, Königsberg 1891, s. 1. 
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do przekształcenia tamtejszej szkoły realnej w gimnazjum. Mniej więcej dwadzie-
ścia kilometrów od Olsztyna rozwijała się inna szkoła średnia – w Olsztynku, od 
1845 r. funkcjonująca jako progimnazjum, a od 1857 r. jako pełne gimnazjum18. Na 
koniec tej charakterystyki sieci szkół średnich w Prusach Wschodnich na przeło-
mie lat 50. i 60. XIX w. zauważmy, że w interesującym nas okresie progimnazjum 
reszelskie było jedyną tego typu szkołą na obszarze Prus Wschodnich.

Należy zaznaczyć, że opisywana w niniejszym artykule próba pozyskania 
szkoły reszelskiej przez Olsztyn nie była jedynym tego typu przedsięwzięciem na 
dziewiętnastowiecznej Warmii. Znana jest bowiem niejedna inicjatywa przejęcia 
progimnazjum przez Lidzbark Warmiński, miasto, które w XIX w., bez dworu bi-
skupiego i kontaktów z kulturą polską, ale za to z pewną liczbą urzędów pruskich, 
pełniło zupełnie inną rolę, niż w poprzednich stuleciach19. W literaturze odnoto-
wuje się, że wniosek lidzbarczan o przeniesienie szkoły z Reszla odrzucono tuż po 
uzyskaniu przez szkołę reszelską rangi progimnazjum. Adolf Poschmann jedno-
znacznie wskazuje na urzędników lidzbarskich jako inicjatorów tego planu. Mini-
sterstwo oświaty jednak (m.in. z obawy wzrostu kosztów funkcjonowania szkoły 
po jej przeniesieniu do Lidzbarka Warmińskiego) odrzuciło ten projekt ostatecznie 
w rozporządzeniu z 3 marca 1834 r.20. Adolf Poschmann przypisuje odparcie ata-
ku lidzbarskich urzędników następcy Dosta, dyrektorowi Albertowi Ditkiemu21. 
Rację należy przyznać jednak Jakobowi Lilienthalowi, który stwierdza, że udało 
się to pierwszemu dyrektorowi progimnazjum22. O innej próbie pozyskania szkoły 
reszelskiej przez Lidzbark Warmiński wspomnimy poniżej.

W staraniach Reszla o dalszy rozwój szkoły brakowało w kolejnych latach 
skuteczności. Jak pisze Jakob Lilienthal, z powodu potrzeb lokalnej społeczności, 
której nie było stać na posyłanie swych dzieci do odległych gimnazjów, władze tego 
miasta już w 1851 r. wystąpiły bezowocnie do króla z prośbą o podniesienie zakładu 
do rangi pełnego gimnazjum. Kolejne pertraktacje toczyły się w drugiej połowie lat 
pięćdziesiątych. Minister oświaty nie udzielił jednak postulowanych funduszy na 
zatrudnienie nowych nauczycieli. W takiej sytuacji, kiedy miasto Reszel nie mogło 
porozumieć się z władzami zwierzchnimi co do szczegółów przekształcenia szkoły, 
pojawiła się oferta olsztyńska23.  

Wobec faktu, że dotychczas w literaturze podawano różne dane o ramach 
chronologicznych starań Olsztyna o progimnazjum reszelskie, zaznaczmy na wstę-

18 L. Wiese, op. cit., s. 56, 61–63. 
19 Por.: T. Chrzanowski, Miasto a tożsamość – polskie i niemieckie opinie o dziewiętnastowiecznym Lidzbarku 

Warmińskim, w: Dziedzictwo Warmii 4: Lidzbark Warmiński 1308–2008, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2008, s. 173–174. 
20 A. Poschmann, 600 Jahre Röβel, s. 175–176. Zob. również: L. Wiese, op. cit., s. 60; J.A. Lilienthal, op. cit., s. 498.
21 A. Poschmann, Aus der Geschichte, s. 13. 
22 J.A. Lilienthal, Fortsetzung der Beiträge zur Geschichte des Königl. Progymnasiums in Rössel von 1780 bis 

1835, Sechszehnter Jahresbericht über das Königl. Progymnasium zu Rössel […], Königsberg 1847, s. 16.
23 J.A. Lilienthal, Die Erweiterung, s. 498–499. 
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pie, że z zachowanych źródeł wynika jednoznacznie, iż ofensywa Olsztyna w tej 
sprawie trwała od końca sierpnia 1861 r. do późnej wiosny 1863 r. Pomysłodawcą 
oraz inicjatorem wszelkich działań miasta, zmierzających do translokacji szkoły, 
był ówczesny burmistrz Olsztyna Jakub Rarkowski. To on w liście do rady miej-
skiej z 27 sierpnia 1861 roku informował, że w trakcie swego wyjazdu do Królewca 
dowiedział się o staraniach Lidzbarka Warmińskiego o szkołę reszelską i ofercie 
finansowej lidzbarczan, zamierzających przeznaczyć na ten cel 20 tysięcy talarów. 
Rarkowski w Królewcu w kuluarowych rozmowach złożył nieoficjalną kontrofer-
tę i wskazał nawet potencjalną siedzibę szkoły w Olsztynie – zamek. Zachęcony 
rozmowami przeprowadzonymi w Królewcu burmistrz skierował do radnych pro-
pozycje dwóch uchwał: w sprawie interpelacji do rejencji królewieckiej sekcji ds. 
podatków bezpośrednich, administracji domen i lasów, czy istniałaby ewentual-
nie możliwość zakupienia domeny zamkowej, oraz w sprawie wysłania oficjalnej 
propozycji do prowincjonalnego kolegium szkolnego w Królewcu z zapytaniem, 
czy istniałaby ewentualność umieszczenia szkoły reszelskiej w Olsztynie na zamku, 
jeśli władze zwierzchnie definitywnie postanowiłyby o jej translokacji24.  

Olsztyńscy radni w połowie września 1861 r. zgodzili się w pełni z propo-
zycjami burmistrza i uchwalili na poczet ewentualnego przeniesienia szkoły do 
Olsztyna 24 tysiące talarów, przebijając w ten sposób ofertę lidzbarską, a na po-
czątku października magistrat wysłał odpowiednie pisma do rejencji królewiec-
kiej (w sprawie zakupu dóbr zamkowych) i prowincjonalnego kolegium szkolnego 
(w sprawie możliwości umieszczenia szkoły w Olsztynie)25.  

Mniej więcej po miesiącu odpowiedziało prowincjonalne kolegium szkolne, 
które poinformowało, że decyzja w sprawie przeniesienia progimnazjum jeszcze nie 
zapadła, stąd też może uwzględnić propozycję olsztyńską i przedstawić ją władzom 
zwierzchnim (czyli ministerstwu oświaty), o ile władze Olsztyna zagwarantują nie 
tylko odpowiedni lokal dla szkoły, ale i środki na jej utrzymanie po planowanym 
przekształceniu w pełne gimnazjum, czyli opłacenie dwóch posad nauczycielskich 
więcej niż dotychczas i zwiększenie budżetu szkoły. Kolegium obliczyło, że dotych-
czasowy budżet szkoły reszelskiej będzie musiał ulec zwiększeniu o 1600–1800 ta-
larów rocznie. Nie odrzucało również koncepcji umieszczenia szkoły w zamku26. 

24 APO 259/104, [burmistrz Olsztyna Jakub Rarkowski do olsztyńskiej rady miejskiej], Braniewo, 27 VIII 1861, 
s. 1–2. Polskość Rarkowskiego, jego przychylny stosunek do powstańców styczniowych, podkreśla Janusz Jasiński, idem, 
Polski burmistrz Olsztyna Jakub Rarkowski (1809–1872), cz. 2, „Posłaniec Warmiński” 2010, nr 3–4, s. 52–55. 

25 APO 259/104, [wyciąg z protokołu z posiedzenia olsztyńskiej rady miejskiej z 14 IX 1861 r.], s. 2; ibidem, 
[magistrat olsztyński do rejencji królewieckiej, sekcji ds. podatków bezpośrednich, domen i lasów, Olsztyn, 2 X 1861, 
brudnopis], s. 3; ibidem, [magistrat olsztyński do prowincjonalnego kolegium szkolnego w Królewcu], Olsztyn, [2 X 
1861], brudnopis, s. 4.

26 Ibidem, [prowincjonalne kolegium szkolne w Królewcu do magistratu olsztyńskiego], Królewiec, 5 XI 1861, 
s. 5–6.
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Ze starań podjętych przez władze Olsztyna odnośnie pozyskania progimna-
zjum reszelskiego nie czyniono bynajmniej tajemnicy. W korespondencji z tego 
miasta, zamieszczonej na łamach „Königsberger Hartungsche Zeitung” 6 paździer-
nika 1861 r., donoszono m.in. o decyzji radnych przyznającej 24 000 talarów na 
cele przyszłego gimnazjum, interpelacji władz olsztyńskich do władz zwierzchnich 
w sprawie możliwości przeniesienia progimnazjum z Reszla do Olsztyna i wreszcie 
o intencji zakupu zamku, czy szerzej, dóbr zamkowych (Schlossgut), na cele gimna-
zjalne. Powoływano się w informacji na opinię rzeczoznawcy, który miał stwierdzić 
pełną przydatność zamku olsztyńskiego dla tego typu szkoły27.  

Władze Olsztyna odpowiedziały na pismo prowincjonalnego kolegium 
szkolnego dopiero w styczniu 1862 r. Nie zachowała się niestety w aktach miejskich 
odpowiedź rejencji królewieckiej w sprawie sprzedaży woli zamkowej. Należy jed-
nak przypuszczać, że nie była odmowna, skoro w piśmie do kolegium magistrat 
informował o podtrzymaniu przez radę miejską postanowienia o zakupie zamku 
na cele szkolne. Z informacji przekazanych władzom prowincjonalnym wynika, 
że magistrat olsztyński traktował sprawę pozyskania progimnazjum reszelskiego 
priorytetowo. Informowano o planach zwrócenia się do władz powiatu olsztyń-
skiego z zapytaniem o pomoc w utrzymaniu szkoły po jej ewentualnym przeniesie-
niu do Olsztyna28.  

Podpisany w imieniu magistratu przez burmistrza Rarkowskiego list do lan-
drata powiatu olsztyńskiego Otto Giseviusa jest bardzo ciekawym źródłem do po-
znania sposobu myślenia o znaczeniu oświaty i życia umysłowego dla społeczności 
wschodniopruskiej drugiej połowy XIX w. Ukazuje, że w mentalności ówczesnych 
elit politycznych i społecznych konieczność zaspokojenia możliwości poprawne-
go rozwoju umysłowego zajmowała istotną pozycję, tuż za zapewnieniem potrzeb 
materialnych ludności. Rarkowski przypominał mianowicie, jak to przed dwiema 
dekadami sejmik powiatowy przyjął założenie, że do naprawy oświaty w powiecie 
powróci się po polepszeniu sytuacji gospodarczej, likwidacji głodu i wzroście do-
brobytu mieszkańców. Burmistrz Olsztyna stwierdzał, że teraz właśnie nadszedł 
ten moment, kiedy sejmik powiatowy może skoncentrować się na polepszeniu 
warunków życia umysłowego w powiecie. Dalej Rarkowski przedstawił możliwość 
przeniesienia progimnazjum reszelskiego do Olsztyna i zasugerował, żeby powiat 
wziął na siebie opłacanie corocznej subwencji w wysokości do 1800 talarów, bo-
wiem to właśnie te środki przy innych wydatkach miasta burmistrz określił jako 
niemożliwe do poniesienia przez samorząd miejski: Wenn auch die Stadtkommune 
das Kaufgeld für das Schlossgut, sowie die baulichen Einrichtungskosten aufzubrin-

27 Königsberger Hartungsche Zeitung (dalej cyt. KHZ), R.: 1861, pierwszy dodatek do nr. 234 z 6 X, s. npg.  
28 APO 259/104, [magistrat olsztyński do prowincjonalnego kolegium szkolnego w Królewcu, brudnopis], 

Olsztyn, 17 I 1862, s. 7–8. 
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gen im Stande wäre, so wäre es ihr doch nicht möglich, die behufs Erweiterung des 
gedachten Progymnasii zu einem vollständigen Gymnasio resp[ektive] zur Besoldung 
noch zweier Lehrer nötige jährliche Zulage von 1600 bis 1800 Rts. dauernd zu über-
nehmen29. W odpowiedzi landrat Gisevius zaznaczył, że sejmik powiatowy rozpa-
trzy prośbę Olsztyna, jednak z góry wykluczył możliwość opłacania wspomnianej 
subwencji w  stuprocentowej wysokości30. Rzeczywiście tak się stało. Olsztyński 
„Kreistag”, który zebrał się 29 marca 1862 r., postanowił, że wesprze miasto Olsztyn 
w opłacaniu wspomnianej subwencji przez najbliższe dziesięć lat w wymiarze 1/3 
sumy, jednak nie wyższej niż 600 talarów rocznie31. 

W takiej sytuacji włodarze Olsztyna postanowili targować się z władzami 
zwierzchnimi, co zresztą w jednym z listów zaproponował im landrat Gisevius32. 
W piśmie do prowincjonalnego kolegium szkolnego sugerowali wzięcie pod uwagę 
obniżenie kłopotliwej dotacji33. Odpowiedź prowincjonalnego kolegium szkolnego 
z 8 maja 1862 r. dowodzi jednak, że taktyka zaproponowana przez landrata okazała 
się zupełnie nieskuteczna. Obniżenie wysokości dotacji nie wchodziło w grę. Co 
więcej, kwota ta, już wydająca się miastu nie do udźwignięcia, jak pośrednio wy-
nika z pisma kolegium, była niska i podana Olsztynowi jakby „na zachętę”. W rze-
czywistości koszty utrzymania szkoły średniej mogły okazać się znacznie wyższe. 
Kolegium wyliczało, że oprócz zatrudnienia dwóch nowych nauczycieli trzeba bę-
dzie po przekształceniu progimnazjum w gimnazjum podnieść pensje dyrektorów 
i pozostałych nauczycieli, wzrosną koszty ogrzewania, druku (zapewne głównie 
sprawozdań szkolnych), itd. Prowincjonalne kolegium szkolne w tej sytuacji za-
żądało od magistratu olsztyńskiego zadeklarowania opłacania subwencji w wyso-
kości 1600–1800 talarów rocznie i dla porównania przytaczało znacznie większe 
sumy ponoszone na rzecz szkół średnich przez Kłajpedę i Malbork34.    

Taka odpowiedź władzy zwierzchniej spowodowała pewien impas w poczy-
naniach władz Olsztyna. Na monit prowincjonalnego kolegium szkolnego z  po-
czątku czerwca Rarkowski odpowiedział w połowie tego miesiąca i usprawiedliwiał 
opieszałość miasta niemożnością zebrania się magistratu olsztyńskiego w gronie 
umożliwiającym podejmowanie decyzji35, natomiast w piśmie z 19 sierpnia 1862 r. 

29 Ibidem, [magistrat olsztyński do landrata olsztyńskiego Otto Giseviusa], Olsztyn, 17 I 1862, brudnopis, 
s. 8–11.

30 Ibidem, [landrat powiatu olsztyńskiego Otto Gisevius do magistratu olsztyńskiego], Olsztyn, 20 II 1862, 
s. 13–14.

31 Ibidem, [wyciąg z protokołu z posiedzenia olsztyńskiego sejmiku powiatowego dnia 29 III 1862], s. 21–22. 
32 Ibidem, [landrat powiatu olsztyńskiego Otto Gisevius do magistratu olsztyńskiego], Olsztyn, 9 IV 1862, 

s. 36–37.
33 Ibidem, [magistrat olsztyński do prowincjonalnego kolegium szkolnego w Królewcu, brudnopis], Olsztyn, 

26 IV 1862, s. 27–28.
34 Ibidem, [prowincjonalne kolegium szkolne do magistratu olsztyńskiego], Królewiec, 8 V 1862, s. 41–42.
35 Ibidem, [magistrat olsztyński do prowincjonalnego kolegium szkolnego, brudnopis], Olsztyn, 17 VI 1862, 

s. 46–47.
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stwierdzał, że rada miejska i magistrat w istocie akceptują postulaty kolegium za-
warte w pismach z 5 listopada 1861 r. i 8 maja 1862 r., jednak wiążące oświadczenie 
(bindende Erklärung) nadeślą po rozwianiu pewnych wątpliwości przez rejencję 
królewiecką36. 

W ten sposób, po kilku miesiącach starań, nie udało się władzom Olsztyna 
uzyskać jakichkolwiek gwarancji w sprawie translokacji szkoły. Mimo to sprawa 
wciąż pozostawała otwarta. O tym, że władze Reszla zachowywały się w tym czasie 
raczej biernie, na początku lipca 1862 r. za „Braunsberger Kreisblatt” informowa-
ła ponownie „Königsberger Hartungsche Zeitung”. W korespondencji tej uzyskują 
potwierdzenie informacje znane z innych źródeł. Przynosi ona również inne do-
niesienia. Jako powód rozważania od ponad pół roku przeniesienia szkoły z Reszla 
do Olsztyna podawano z jednej strony rzekomą uporczywą odmowę miasta Resz-
la w sprawie oddania na rzecz progimnazjum gruntu o niewielkiej powierzchni, 
z drugiej strony określano propozycje miasta Olsztyna jako „naprawdę wspaniałe” 
(wirklich groβartigen Anerbietungen der Stadt Allenstein). Wspominano dalej o pla-
nach usytuowania przeniesionego zakładu w zamku olsztyńskim oraz o ewentual-
nej translokacji z Braniewa do Reszla seminarium nauczycielskiego37.  

Prowincjonalne kolegium szkolne wystosowało tymczasem do magistratu 
olsztyńskiego kolejny monit. Tym razem (zapewne dla wywarcia większego wraże-
nia na adresacie listu) odnotowano, że zintensyfikowano negocjacje z Lidzbarkiem 
Warmińskim, konkretnie z landratem von Buddenbrockiem: Wir setzen den Ma-
gistrat davon in Kenntniβ, daβ neuerdings wieder von Heilsberg aus zur Erlangung 
desselben Zweckes Schritte getan sind und namentlich der Kreistag den Landtrat von 
Buddenbrock autorisiert hat, mit uns deshalb in Verhandlung zu treten. Treść odpo-
wiedzi dla Lidzbarka kolegium uzależniało jednak od finalnego stanowiska Olszty-
na i dawało miastu trzy tygodnie na ostateczne zadeklarowanie się do treści pisma 
kolegium z 5 listopada 1861 r.: Bis dahin werden wir mit der dem Landrat des Kreises 
Heilsberg zu erteilenden Antwort warten38.

To pismo, jak i przytaczany powyżej list burmistrza Rarkowskiego z Kró-
lewca, dowodzą tego, że Lidzbark Warmiński cały czas dążył do przejęcia szkoły 
reszelskiej, lub co najmniej o tym, że był on na tyle wiarygodnym pretendentem 
do przejęcia placówki reszelskiej, że właśnie jego kandydaturą posługiwały się wła-
dze w Królewcu w negocjacjach z Olsztynem. Wydaje się, że w tym czasie władze 
olsztyńskie wciąż nie mogły przezwyciężyć impasu i udzielić wiążącej odpowiedzi 
władzom w Królewcu. Burmistrz Rarkowski 30 sierpnia 1862 r. jeszcze raz poprosił 

36 Ibidem, [magistrat olsztyński do prowincjonalnego kolegium szkolnego, brudnopis], Olsztyn, 19 VIII 1862, s. 52.
37 KHZ, R.:1862, nr 150 z 1 VII, s. 1164. 
38 APO 259/104, [prowincjonalne kolegium szkolne do magistratu olsztyńskiego, odpis], Królewiec, 23 VIII 

1862, s. 56.
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kolegium o zwłokę, zrzucając odpowiedzialność za nią na karb negocjacji z rejen-
cją królewiecką w sprawach finansów miasta39. Rejencja odpowiedziała ostatecznie 
dopiero na początku września 1862 r. i (nie dając jednoznacznych opinii na temat 
wszystkich szczegółów) zasadniczo oceniła Olsztyn jako miasto zdolne do przeję-
cia pod względem finansowym progimnazjum reszelskiego, inwestycji, która przy-
niesie miastu i jego mieszkańcom wiele zysków40. 

W piśmie z 7 października 1862 r. prowincjonalne kolegium szkolne stwier-
dziło, że wciąż nie posiada ostatecznej decyzji władz Olsztyna na warunki przed-
stawione w piśmie z 5 listopada 1861 r. i dotychczasowe gwarancje złożone przez 
władze miejskie uznaje za niewystarczające. Raz jeszcze kolegium wymagało ko-
nieczności zobowiązania się przez Olsztyn (magistrat i radę miejską) do: zapewnie-
nia lokalu wraz z ogrodem dla dyrektora i boiskiem szkolnym i wpłacania corocznie 
do kasy szkolnej subwencji w wysokości 1600–1800 talarów41. Wreszcie rada miej-
ska na posiedzeniu 18 października 1862 r. zatwierdziła bezwarunkowo postulaty 
kolegium. Przyjęła uchwałę gwarantującą zapewnienie budynku dla szkoły po jej 
ewentualnym przeniesieniu, expressis verbis nie pisząc o zamku, jednak z później-
szej korespondencji wynika, że w dalszym ciągu chodziło właśnie o dobra zamko-
we w Olsztynie42.  

Uchwała rady miejskiej z października 1862 r. kończy zasadniczy etap dłu-
gich i burzliwych negocjacji magistratu olsztyńskiego z prowincjonalnym kolegium 
szkolnym w sprawach infrastrukturalno-finansowych dotyczących ewentualnej 
translokacji progimnazjum z Reszla do Olsztyna. Władze Olsztyna spełniły w tym 
momencie wymagania stawiane przez władzę zwierzchnią w takim stopniu i zło-
żyły takie deklaracje, że nadszedł moment podjęcia jakichkolwiek kroków przez 
kolegium. W końcu listopada 1862 r. burmistrz Rarkowski przebywał w Królewcu 
i stamtąd donosił radzie miejskiej o bardzo korzystnym dla miasta obrocie spraw. 
Prowincjonalne kolegium szkolne podjęło decyzję o poparciu propozycji Olsztyna 
i wysłało odpowiedni wniosek do ministerstwa, który (według opinii królewiec-
kich najwyższych urzędników) z pewnością zostanie zatwierdzony: Dem Magistrat 
erlaube ich mir hiermit ganz ergebenst anzuzeigen, daβ das hiesige Königl. Provin-
zial-Schul-Collegium die Verlegung des Roessler Gymnasii nach Allenstein bereits be-
schlossen hat, und auch der diesfällige Antrag – gehörig motiviert – an das Königl. 
Ministerium schon abgegangen ist. Nach den Äuβerungen Sr. Exzellenz des Herrn 
Ober-Präsidenten [Franza Augusta Eichmanna – przyp. T.Ch.], sowie anderen ho-

39 Ibidem, [magistrat olsztyński do prowincjonalnego kolegium szkolnego w Królewcu, brudnopis], Olsztyn, 
30 VIII 1862, s. 57.

40 Ibidem, [rejencja królewiecka, sekcja ds. wewnętrznych, do burmistrza Olsztyna Jakuba Rarkowskiego], 
Królewiec, 4 IX 1862, s. 62–63. 

41 Ibidem, [prowincjonalne kolegium szkolne do magistratu olsztyńskiego], Królewiec, 7 X 1862, s. 87.
42 Ibidem, [wyciąg z protokołu z posiedzenia olsztyńskiej rady miejskiej z 18 X 1862, brudnopis], s. 86.
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chgestellten Herren ist die Genehmigung dieses Antrages auch sicher zu erwarten43. 
Pewność tę opierano na informacjach o planowanym przeniesieniu braniewskiego 
seminarium nauczycielskiego do Reszla, co miało uchronić państwo przed koniecz-
nością remontu siedziby seminarium w Braniewie lub budowy nowego gmachu. 
Rarkowski relacjonował dalej, że kalkulacja na przychylne stanowisko ministra 
opiera się również na zupełnej obojętności Reszla. Przytaczał nawet opinię burmi-
strza tego miasta, który sich dahin ausgesprochen haben soll, daβ der Stadt Roessel 
ganz gleichgültig sei, ob das Gymnasium dort bleibt oder verlegt werden wird44. 

W związku z powyższym, oczekiwano na informacje z Berlina via Kró-
lewiec. Wiadomość z prowincjonalnego kolegium szkolnego nad Łynę została 
wysłana 8  stycznia 1863 r. Kolegium informowało, że minister oświaty zasad-
niczo odniósł się do propozycji przeniesienia szkoły reszelskiej przychylnie (im 
Allgemeinen zwar beifällig zugestimmt), jednak podjęcie definitywnej decyzji 
uzależniano od dokonania kilku dodatkowych ustaleń. Dotyczyły one ponow-
nie budynku, w którym miała zostać umieszczona szkoła w Olsztynie, a przede 
wszystkim uwzględnienia mieszkań służbowych dla dyrektora szkoły, nauczy-
ciela religii katolickiej i woźnego oraz boiska. Proszono również między innymi 
o dostarczenie projektu budynku przyszłego gimnazjum. W przypadku, gdyby 
miał to być zamek, należało dostarczyć jego plan wraz z projektem technicz-
nym zwierającym informacje o koniecznych pracach remontowych związanych 
z umieszczeniem tam progimnazjum45.     

Wydarzenia przełomu lat 1862/1863 okazały się rozstrzygające dla zabiegów 
Olsztyna o pozyskanie szkoły. Decydującym czynnikiem miała okazać się intensy-
fikacja działań przez władze Reszla. W dniach 18–20 listopada 1862 r. prowincjo-
nalny radca szkolny Wilhelm Dillenburger dokonał rewizji progimnazjum46. Na 
początku 1863 r. w Olsztynie już wiedziano, że Reszel podjął starania zmierzające 
do zachowania szkoły. Tego samego dnia, na który datowane jest pismo kolegium 
do magistratu, ten wystosował z kolei pismo do radnych, w którym informował 
o wstępnej, przychylnej decyzji ministra i warunkach koniecznych do spełnienia, 
aby uzyskać definitywne zatwierdzenie translokacji. Pismo to zawiera również co 
najmniej dwie bardzo ważne informacje. Stawiano w nim bowiem znak zapytania 
przy możliwości zakupu dóbr zamkowych od państwa, ponieważ konserwator za-
bytków Ferdinand von Quast domagał się zachowania „zewnętrznej formy” (äuβe-
ren Form) budynku. Druga kwestia dotyczyła ożywienia dyplomatycznego Reszla. 

43 Ibidem, [burmistrz Olsztyna Jakub Rarkowski do magistratu olsztyńskiego], Królewiec, 30 XI 1862, s. 91. 
44 Ibidem, s. 91. 
45 APO 259/104, [prowincjonalne kolegium szkolne do magistratu olsztyńskiego], Królewiec, 8 I 1863, s. 96–97.
46 Ein und dreiβigster Jahresbericht über das Königliche Progymnasium zu Rössel für das Schuljahr 1862–

1863, Rössel 1863, s. 19. 
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Otóż magistrat informował radę miejską, że Reszel postanowił zapobiec przenie-
sieniu swej szkoły do Olsztyna i w tym celu wysłał do Berlina deputację47.

Jak wynika z relacji Lilienthala, to właśnie oferta olsztyńska zmobilizowała 
Reszel do działań mających na celu zachowanie szkoły. Szczególne zasługi przypi-
sywał w tej mierze ówczesnemu burmistrzowi Sadrozinskiemu. To właśnie on był 
inicjatorem wysłania do Berlina przedstawicieli Reszla z prośbą o nieprzenoszenie 
progimnazjum. W piśmie dostarczonym przez deputację władzom w stolicy kró-
lestwa miano przypominać o tragicznych skutkach pożaru z 1806 r. i obiecanych, 
a nigdy nie wypłaconych mieszkańcom, pieniądzach. Magistrat zobowiązywał się 
do poniesienia dodatkowych kosztów na rzecz szkoły. Początek 1863 r. przyniósł 
negocjacje władz oświatowych z reszelskim samorządem dotyczące podobnej 
problematyki, jak te toczone z Olsztynem: zapewnienia niezbędnej infrastruktu-
ry i 1600 talarów dotacji rocznie na pensje nauczycielskie. Reszel zobowiązał się 
do zapewnienia wymaganych warunków lokalowych na własny koszt i wypłaca-
nia subwencji w wysokości 900 talarów rocznie (z pomocą powiatu). Pomimo, iż 
nie zadeklarowano spełnienia wszystkich warunków, król Wilhelm I w reskrypcie 
z 30 maja 1863 r. de facto zadecydował o pozostawieniu szkoły w Reszlu, uzależnia-
jąc tę decyzję od spełnienia warunków przez Reszel48.  

Mimo wiedzy o dyplomatycznym „przebudzeniu się” Reszla, włodarze Olszty-
na odpowiedź na pismo prowincjonalnego kolegium szkolnego z 8 stycznia zredago-
wali dopiero pod koniec lutego. Informowali w nim, że ofertę kupna dóbr zamkowych 
złożono rejencji już w grudniu 1862 r., opisując dalej, które dokładnie części budynku 
zostały objęte ofertą. Pisano, że nie otrzymano do tej pory żadnej decyzji, nie wątpio-
no jednak, że będzie ona pozytywna. Informowano również o wyborze osób mają-
cych przygotować niezbędną dokumentację49. Wiadomo, że przynajmniej część tej 
dokumentacji została wysłana do Królewca na początku marca 1863 r.50  

Wiosną 1863 r. stało się jednak w Olsztynie jasne, że blisko dwuletnie stara-
nia władz nie przyniosą upragnionego efektu. W maju magistrat wystosował do 
prowincjonalnego kolegium szkolnego ostatnie znane nam pismo w sprawie ewen-
tualnej translokacji szkoły reszelskiej. Proszono w nim o potwierdzenie krążącej 
po mieście plotki, jakoby postanowiono już o pozostawieniu szkoły w jej dotych-

47 APO 259/104, [magistrat olsztyński do rady miejskiej], Olsztyn, 8 I 1863, s. 94. Zamek olsztyński był wów-
czas własnością państwową, w której miała siedzibę między innymi gmina ewangelicka. Ponadto domenę dzierżawiono, 
co nie wpływało korzystnie na stan budowli zamkowej. Właśnie w interesującym nas okresie wykonano na polecenie 
konserwatora von Quasta plan i kosztorys prac restauratorskich dla budowli, które ostatecznie przeprowadzono w latach 
1865–1871, zob. A. Rzempołuch, Architektura i urbanistyka Olsztyna 1353–1953. Od założenia miasta po odbudowę 
zniszczeń wojennych, Olsztyn 2004, s. 65. 

48 J.A. Lilienthal, op. cit., s. 499–501. 
49 APO 259/104, [magistrat olsztyński do prowincjonalnego kolegium szkolnego w Królewcu, brudnopis], 

Olsztyn, 27 II 1863, s. 102–103.
50 Ibidem, [ogłoszenie magistratu olsztyńskiego], Olsztyn, 7 III 1863, s. 112.
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czasowym miejscu, aby umożliwić miastu inne wykorzystanie środków zabezpie-
czonych dotychczas na potrzeby gimnazjum: Das pp. erlauben wir uns hiermit ganz 
gehorsamst, ob dieses Gerücht begründet ist, damit wir event. über die zum Gymnasio 
bestimmten Kapitalien anderweitig disponieren können51. Rychło nadesłana odpo-
wiedź nie zawierała jednak ostatecznego potwierdzenia tej pogłoski. Prowincjonal-
ne kolegium szkolne potwierdzało natomiast, że w styczniu 1863 r. miasto Reszel 
wysłało do króla pruskiego pismo w sprawie zachowania progimnazjum w tym 
mieście oraz deputację do ministra oświaty. Władze ponadto obiecały powiadomić 
magistrat olsztyński o ostatecznej decyzji52.

Ostateczna odmowa nadeszła 5 czerwca 1863 r. Poinformowano magistrat, 
że zgodnie z królewską decyzją przeniesienie szkoły nie dojdzie do skutku i będą 
trwały prace nad jej reorganizacją w Reszlu53. 

Jako puentę wypada odnotować, że 20 sierpnia 1865 r. donoszono z Reszla 
na łamach „Königsberger Hartungsche Zeitung”, iż postanowiono wreszcie o prze-
kształceniu szkoły reszelskiej w pełne gimnazjum oraz że nastąpi to w najbliższym 
czasie54. W sprawozdaniu szkoły reszelskiej za rok szkolny 1865/1866 pojawiła się 
informacja o rozporządzeniu z 6 września 1865 r., decydującym o przekształceniu 
dotychczasowego progimnazjum w pełne gimnazjum i otwarcie prymy (najwyższej 
gimnazjalnej klasy) w nowym roku szkolnym55. 

Wraz z przeobrażeniem szkoły reszelskiej w pełne gimnazjum nastąpiła 
zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. „Königsberger Hartungsche Zeitung” na 
początku kwietnia 1866 r. podała, że na dyrektora gimnazjum reszelskiego został 
desygnowany Polak Antoni Łowiński z Chojnic56. Nauczyciel języka polskiego 
w tamtejszym gimnazjum ostatecznie został dyrektorem gimnazjum w Wałczu57, 
zaś Jakoba Aloysa Lilienthala zastąpił Joseph Frey, który w swym pierwszym spra-
wozdaniu szkolnym dziękował poprzednikowi za wieloletnie szczęśliwe kierowanie 
zakładem i stwierdzał, że to właśnie dzięki jego niezmordowanej działalności szko-
łę przekształcono w pełne gimnazjum i pozostała ona w Reszlu: Seiner rastlosen 
Tätigkeit, die keine Schonung der eigenen Person kannte, wo es sich um das Wohl der 
Anstalt handelte, ist es wesentlich mit zu verdanken, daβ das Progymnasium zum 
Gymnasium erhoben wurde und das Gymnasium der Stadt Rössel verblieb58. 

51 Ibidem, [magistrat olsztyński do prowincjonalnego kolegium szkolnego w Królewcu, brudnopis], Olsztyn, 
19 V 1863, s. 113.

52 Ibidem, [prowincjonalne kolegium szkolne do magistratu olsztyńskiego], Królewiec, 21 V 1863, s. 114. 
53 Ibidem, [prowincjonalne kolegium szkolne do magistratu olsztyńskiego], Królewiec, 5 VI 1863, s. 116.
54 KHZ, R.: 1865, nr 194 z 20 VIII, s. 1634. 
55 Erster Jahresbericht über das Königl. kathol. Gymnasium (der 34ste der Anstalt) zu Rössel für das Schuljahr 

1865–1866 […], Rössel 1866, s. 20.  
56 KHZ, R.: 1866, pierwszy dodatek do nr. 81 z 8 IV, s. npg. 
57 J. Szews, Język polski w szkolnictwie średnim Pomorza Gdańskiego w latach 1815–1920, Gdańsk 1975, s. 87. 
58 Jahresbericht über das Königliche Katholische Gymnasium zu Rössel vom Schuljahre 1866–67 […], Rössel 

1867, s. 30.  
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Decyzja ministra oświaty z 1863 r. nie rozwiązała definitywnie problemu 
z translokacją szkoły. Reszel ostatecznie zachował placówkę, ale dokonał tego z wiel-
kimi problemami. Kiedy w 1868 r. pojawiły się kłopoty z wywiązaniem się z przy-
jętych przez miasto zobowiązań odnośnie budynku szkolnego, władze zwierzchnie 
straszyły miasto odnowieniem negocjacji z Olsztynem, a nawet uwzględnieniem 
propozycji złożonej przez Dobre Miasto59.

Decyzja władz zwierzchnich o pozostawieniu progimnazjum w Reszlu i prze-
kształceniu go w pełne gimnazjum kończyła burzliwy okres rywalizacji miast war-
mińskich o tę szkołę. Dążenia Olsztyna z lat 1861–1863 miały duże znaczenie dla 
ostatecznego kształtu sieci szkolnictwa średniego na Warmii w XIX w. Pośrednio 
wpłynęły bowiem na reformę szkoły reszelskiej w latach 60., która jako pełne gim-
nazjum na trwałe pozostała związana z Reszlem. 

W końcu jednak dwa pozostałe miasta, Olsztyn i Lidzbark Warmiński, zwień-
czyły w kolejnych dekadach sukcesem swe starania o publiczne szkoły średnie. 
W przypadku prężnie rozwijającego się Olsztyna był on nawet podwójny, bowiem 
obok powstałego w 1877 r. miejskiego progimnazjum (od połowy lat 80. już pełnego 
gimnazjum i to funkcjonującego pod patronatem królewskim) w końcu stulecia po-
wstała szkoła średnia innego typu – szkoła realna, przekształcona wkrótce w wyższą 
szkołę realną (Oberrealschule). Niewiele wschodniopruskich miast mogło poszczycić 
się w XIX w. większą ilością męskich szkół średnich niż jedna. Szkoła realna w Li-
dzbarku Warmińskim została z kolei uruchomiona na początku XX w.

W konkluzji wypada dokonać refleksji nad tym, dlaczego to właśnie samo-
rządy małych miast były inicjatorami zakładania szkół średnich i wyrażały goto-
wość do ponoszenia znaczących kosztów związanych z działalnością tego typu 
placówek. W tym konkretnym przypadku, starania magistratu olsztyńskiego z lat 
1861–1863 o pozyskanie szkoły reszelskiej i fakt podporządkowania im innych 
spraw municypalnych świadczą o tym, że z posiadaniem szkoły średniej wiązano 
nadzieje na dalszy rozwój kulturowy i gospodarczy miasta oraz okolicy. W sposobie 
myślenia ówczesnych elit wyraźnie występuje związek pomiędzy ofertą oświaty na 
poziomie wyższym niż elementarny, a pewną rachubą ekonomiczną. Zapewnienie 
możliwości kształcenia w szkole średniej łączono z perspektywą dalszego rozwoju 
miejscowości. To dążenia miast były decydującym czynnikiem w procesie szybkie-
go rozwoju sieci wschodniopruskich szkół średnich w drugiej połowie XIX w.   

59 J.A. Lilienthal, Die Erweiterung, s. 506–507. 
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Tomasz Chrzanowski, Rivalität zwischen dern Städten Ermlands um das Königliche Progimnaisum 
Rößel im 19. Jahrhundert: die Offensive von Allenstein 1861–1863 

Zusammenfassung

Dieser Artikel befasst sich mit einer Episode aus der langjährigen Rivalität zwischen den Städten in Erm-
land im 19. Jahrhundert um das Königliche Progimnasium in Rößel. Das erhaltene Archivmaterial ermöglichte 
eine genauere Analyse der Bemühungen Allensteins in den Jahren 1861-1863, diese Sekundarschule zu erhalten. 
Damals unternahm die Stadt den Versuch, das Angebot von Heilsberg zu überbieten, indem sie unter anderem er-
klärte, dass sie die Burg Allenstein für Schulzwecke kaufen würde. Die Behörden bekundeten zunächst ihr Interes-
se an dem Angebot, doch die Verhandlungen dauerten viele Monate, bis die Behörden in Allenstein versicherten, 
dass alle Bedingungen des Provinzialkollegs in Königsberg erfüllt seien. Das Angebot von Allenstein war so über-
zeugend, dass das Bildungsministerium zunächst der Verlegung der Schule zustimmte, doch schon bald gingen 
die Behörden von Rößel in eine diplomatische Offensive und konnten die Behörden in Berlin davon überzeugen, 
das Progimnasium in der Stadt zu belassen und in ein vollwertiges Gymnasium umzuwandeln.  

Die Bemühungen der Allensteiner Behörden waren jedoch von großer Bedeutung für die endgültige Form 
des Sekundarschulnetzes in Ermland im 19. Jahrhundert, obwohl erst in den siebziger Jahren eine Sekundarschule 
im sich dynamisch entwickelnden Allenstein gegründet wurde. Abschließend stellt der Autor fest, dass in der 
Denkweise der damaligen Elite eindeutig ein Zusammenhang zwischen dem Angebot von Bildung auf einem 
höheren als dem Grundschulniveau und einem gewissen wirtschaftlichen Kalkül besteht, die Bereitstellung von 
Bildungsmöglichkeiten in der Sekundarschule wurde mit der Perspektive der weiteren Entwicklung der Ortschaft 
verbunden. Die Bestrebungen der Städte waren der entscheidende Faktor im Prozess der raschen Entwicklung des 
ostpreußischen Sekundarschulnetzes in der zweiten Hälfte des 19. Jh.

Tomasz Chrzanowski, Competition between Warmian cities for the Royal Progymnasium in Reszel in 
19th century: Olsztyn’s offensive in the years 1861–1863

Summary: 

The article regards a single episode from a longstanding competition for the Royal Progymnasium in 
Reszel between Warmian cities in the 19th century. The preserved archival materials allow for a more in-depth 
analysis of the efforts of Olsztyn in the years 1861–1861 to gain this secondary school. The city attempted to out-
bid Lidzbark Warmiński by declaring, among others, the purchase of the Olsztyn castle to serve the needs of the 
school. Its authorities expressed their preliminary interest in the offer; however, the negotiations lasted for months 
until Olsztyn authorities assured the completion of all requirements outlined by the provincial school college in 
Königsberg. Olsztyn’s offer was so compelling that the Ministry of Education initially agreed to translocate the 
school. Yet, Reszel authorities soon began their diplomatic offensive that convinced Berlin to leave the progymna-
sium in their city and transform it into a full-scale secondary school – a gymnasium.

The efforts of Olsztyn authorities had, nevertheless, a significant influence over the final shape of the 
network of secondary schools in Warmia in the 19th century, although in the dynamically developing Olsztyn of 
that time such a school appeared as late as in 1970s. In the conclusions, the author additionally attests that there 
is a clear relationship in the way of thinking of the then elites between the offer of education above primary level 
and specific economic calculations; the possibility of gaining education in secondary schools was connected with 
perspectives of further development of the city. The efforts of the cities were the decisive factor in the rapid devel-
opment of the network of Eastern Prussian secondary schools in the second half of 19th century.
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GRANICA PRUS WSCHODNICH NA ODCINKU Z POLSKĄ 
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Ostpreussen, Vertrag von Versailles
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Prussia, Treaty of Versailles 

Podpisany 28 czerwca 1919 r. w Sali Lustrzanej pałacu wersalskiego traktat 
pokojowy ustanowił nowy podział polityczny Europy. Polska uzyskała Poznańskie 
bez Wschowy, Babimostu, Międzyrzecza i Skwierzyny oraz większą część Prus 
Królewskich (w sumie 45 463 km2 z nieco ponad trzema milionami mieszkańców). 
Ustalanie granic Polski odbywało się głównie pod naciskiem niechętnego Polsce 
brytyjskiego premiera Davida Lloyda George’a, który przeciwstawiał się wszelkim 
próbom rozwiązań mogącym przyczynić się do wzrostu znaczenia roli Francji 
w  Europie. Mocarstwa zachodnie były zainteresowane ułożeniem sobie lepszych 
warunków pokoju z Niemcami, przy równoczesnym rozwiązaniu problemu ro-
syjskiego. Możliwości ustępstw szukano kosztem słabszego partnera, czyli Polski. 
Rada zdecydowała o utworzeniu z Gdańska obszaru o ograniczonej suwerenno-
ści w postaci wolnego miasta. Cztery prawobrzeżne powiaty nad Wisłą nie zostały 
przyłączone bezpośrednio do Polski, o ich losach miał zdecydować plebiscyt, po-
dobnie jak w przypadku Mazur i południowej Warmii. Ostateczne wyznaczenie 
granicy miało należeć do Mocarstw Sprzymierzonych i Stowarzyszonych1. Sejm 
Ustawodawczy RP, po burzliwej debacie, 31 lipca 1919 r., ratyfikował traktat poko-
jowy z Niemcami2. Traktat pokojowy wszedł w życie 10 stycznia 1920 r.

1 W. Wrzesiński, Warmia i Mazury w polskiej myśli politycznej 1864–1945, s. 203.
2 Dz. U. z 1920 r. Nr 35, poz. 199, Ustawa z 31 VII 1919 r. o ratyfikacji traktatu pokoju. 
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Przebieg linii granicy Prus Wschodnich został opisany w artykule 28 traktatu:
„od punktu położonego na wybrzeżu Bałtyku około 1½ km. na północ od ko-

ścioła wsi Pröbbernau, pod kątem 159° (licząc od północy ku wschodowi):
– linja, mniej-więcej dwukilometrowa do oznaczenia na miejscu;
– stąd w linji prostej przez latarnię umieszczoną w kolanie kanału elbląskiego, 

mniej-więcej do punktu: 54 19’½ północnej szerokości, 19° 26’ wschodniej dłu-
gości od Greenwich;

– stąd do najbardziej na wschód położonego ujścia Nogatu, mniej-więcej pod ką-
tem 209°, licząc od północy ku wschodowi;

– stąd biegiem Nogatu w górę do punktu, gdzie oddziela się ta rzeka od Wisły;
– stąd głównem korytem żeglownem Wisły w górę, dalej południową granicą po-

wiatu kwidzyńskiego, dalej takąż granicą powiatu suskiego ku wschodowi do 
punktu jej zetknięcia się z dawną granicą Prus Wschodnich;

– stąd dawną granicą między Prusami Zachodniemi a Prusami Wschodniemi, da-
lej granicą między powiatami ostródzkim a niborskim, biegiem Szkotewki w dół 
rzeki, dalej w górę Nidy aż do punktu położonego mniej-więcej 5 kilometrów na 
zachód od Białut, a najbardziej zbliżonego do dawnej granicy rosyjskiej;

– stąd ku wschodowi do punktu leżącego bezpośrednio na południe od przecięcia 
się drogi Niborg–Mława z dawną granicą rosyjską:

Fragment mapy dołączonej do treści Traktatu Wersalskiego z zaznaczonym przebiegiem 
granicy na odcinku od dawnej granicy niemiecko-rosyjskiej do Wisły.
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• linja, mająca się oznaczyć na miejscu, a biegnąca na północ od Białut;
• stąd dawną granicą rosyjską aż na wschód od Smolnik, dalej w dół głów-

nego żeglownego koryta Niemna, dalej odnogą Skierwieth jego delty aż 
do zalewu kurońskiego;

• stąd linją prostą do punktu zetknięcia się wschodniego brzegu mierzei 
kurońskiej i granicy administracyjnej, mniej-więcej 4 km, na południo-
-zachód od Nidden;

• stąd tą granicą administracyjną do zachodniego brzegu mierzei kurońskiej.”
Do traktatu dołączono również mapę przedstawiającą zachodnie granice Polski.
Traktat pokojowy ustanowił także na obszarze części Prus Wschodnich 

i Zachodnich plebiscyt, który miał rozstrzygnąć o przynależności Warmii, Mazur 
i  Powiśla do Polski lub Niemiec. Dopiero po zakończeniu plebiscytu Komisja Gra-
niczna rozpoczęła prace delimitacyjne. Niekorzystny dla Polski wynik plebiscytu 
spowodował, że polskie zdobycze terytorialne były nieznaczne, a prace komisji 
skupiały się na wyznaczeniu w terenie granic ustalonych traktatem pokojowym, 
czyli od dawnej granicy niemiecko-rosyjskiej do Wisły, jak również odcinek Wisły 
do styku z Wolnym Miastem Gdańsk.

W dniu 24 października 1919 r. w Berlinie podpisano umowę o wycofaniu 
wojsk niemieckich z terenów przekazywanych Polsce3. Określono, że wojsko nie-
mieckie rozpocznie wymarsz siódmego dnia o godzinie 600 rano po wejściu w życie 
traktatu pokojowego. Dzień ratyfikacji nie był liczony do tego okresu. Wymarsz 
wojsk niemieckich i wejście wojsk polskich odbywało się strefami. Zamierzeniem 
stron było, aby możliwie po wyjściu wojsk niemieckich wchodziły wojska polskie, 
jednak w zasadzie należało unikać bezpośredniego kontaktu wojsk. Wyjście i wej-
ście wojsk miało odbywać się jedynie w porze dziennej, tj. od godziny 600 do go-
dziny 1800. Na każdy dzień określano osobną linię demarkacyjną, która wyznaczała 
terytorium do opuszczenia przez wojska niemieckie. Wyznaczona linia demarka-
cyjna nie mogła być przed określonym czasem przekroczona przez wojska polskie. 
Obszar przekazywany Polsce podzielono na 3 strefy: strefa A do zajęcia w ciągu 3 
dni; strefa B do zajęcia w ciągu dwóch następnych dni; strefa B2 do zajęcia w ciągu 
4 następnych dni (dni 4, 5, 6 i 7); strefa C dzień 6 i 7 do godz. 1500; strefa D dni 
9, 10, 11 i 12; strefa E dni 13, 14, 15; strefa F dni 15 i 16; strefa G dni 16, 17, 18 
i 19. Jednocześnie ustalono dokładne daty przekazywania ważnych obiektów, tj. 
twierdza Toruń – przekazanie drugiego dnia o godz. 1200. Dworzec kolejowy Ko-

3 Politisches Archiv des Auswärtigen Amts Berlin (PAAA) R 85859 bp. [Odpis umowy o wycofaniu wojsk 
niemieckich z terenów przekazywanych Polsce]. Była to umowa dotycząca części wojskowej, została ona włączona do 
umowy podpisanej 25 XI 1919 r. w Berlinie przez Zygmunta Seydę oraz Edgarta Haniela Heimhausena w sprawie wy-
cofania wojsk z odstąpionych obszarów i oddaniu zarządu cywilnego. Ibidem, bp. odpis informacji niemieckiego minis-
terstwa obrony z 23.11.1919 r. 
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walewo Pomorskie trzeciego dnia o godz. 1200. Dworzec kolejowy Chełmża piątego 
dnia o godz. 600. Dworzec kolejowy Kornatowo piątego dnia o godz. 1600. Stronie 
niemieckiej zagwarantowano, że polskie pociągi mogą przejeżdżać przez dworzec 
kolejowy Kowalewo Pomorskie dopiero trzeciego dnia od godz. 600. Fordon mógł 
być zajęty przez polskie wojska dopiero czwartego dnia od godz. 1300. Twierdza 
Chełmno mogła być przekazana wojskom polskim szóstego dnia od godz. 1600, zaś 
siódmego od 1500 wojska polskie mogły przejąć twierdzę Grudziądz. Dzień ósmy 
był dniem odpoczynku dla obu stron. Wojska polskie mogły przekroczyć Wisłę 
pod Grudziądzem i Chełmnem dopiero dziewiątego dnia od godz. 600. Do przejęcia 
ważnych obiektów wojskowych (np. twierdze Toruń, Grudziądz i Chełmno) rząd 
polski bezpośrednio po wejściu w życie traktatu pokojowego wysłał specjalne ko-
misje, które miały zakończyć pracę do wyznaczonego czasu przekazania. Szczegóły 
przekazania stref i ochrony porządku publicznego ustalały miejscowe dowództwa 

Mapa podziału terenów przekazywanych Polsce. Źródło: GStA PK, I. HA Rep I. 77 Tit. 856, 
Nr 254 k. 150
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z  wkraczającymi wojskami polskimi. Ze strony polskiej porozumienie podpisał 
gen. Robert Lamezan de Salins4.

Postanowienia traktatu weszły w życie 10 stycznia 1920 r. Dzień później Pol-
ska i Niemcy zawarły w Paryżu porozumienie o opuszczeniu i czasowym zajęciu 
strefy granicznej między Polską a Niemcami. Porozumienie podpisali ze strony 
polskiej Leon Janta Połczyński, gen. Tadeusz Rozwadowski i Kazimierz Olszow-
ski, zaś ze strony Niemiec Ernst von Simson. Celem porozumienia było unikanie 
wszelkich nieporozumień, które mogłyby powstać podczas opuszczania i przeka-
zywania przez Niemcy terenów przyznanych Polsce. Obie strony zagwarantowały 
porozumienie i przestrzeganie postanowień traktatu pokojowego, jak również nie-
przekraczanie ustalonej linii demarkacyjnej. Polskie oddziały mogły przekroczyć 
linię demarkacyjną dopiero po wyraźnym zezwoleniu przewodniczącego Komisji 
Granicznej. Zajęcie miejscowości i terenów nie mogło szkodzić gospodarczym 
interesom ludności5. Po tych ustaleniach władze polskie przejmowały przyznane 
tereny. W dniu 19 stycznia 1920 r. do Nowego Miasta Lubawskiego wkroczył uro-
czyście oddział Wojska Polskiego dowodzony przez por. Wybrańca6. W tym samym 
dniu od godz. 1000 wojska niemieckie rozpoczęły wymarsz z Lubawy i o godz. 1300 
ostanie niemieckie oddziały przekroczyły most w Rodzonem udając się do Iławy. 
O godz. 1500 do miasta wkroczył uroczyście z muzyką pluton ułanów pod dowódz-
twem por. Ptaszka7. Przekazywanie przejmowanych terenów odbywało się na ogół 
bez zakłóceń i zgodnie z planem. Rozpoczęło się 17 stycznia 1920 r., a zakończyło 
2 lutego 1920 r. Nie zanotowano starć między polskimi i niemieckimi oddziała-
mi. Były jedynie nieznaczące przekroczenia, które wynikały ze słabego oznakowa-
nia granicy. Punktem zapalnym był dworzec w Gardei, na terenie którego Polacy 
chcieli zorganizować polską kontrolę graniczną, co według strony niemieckiej nie 
było jeszcze możliwe. Mimo tego silne polskie patrole składające się z żołnierzy 
Armii Hallera podejmowały kolejne próby, trafiały jednak na zdecydowany opór 
Niemców. Po wycofaniu się rozstawiły przed dworcem stanowisko z karabinem 
maszynowym. Przekazanie mostu na Wiśle na trasie kolejowej Malbork - Smętowo 
przebiegało bez problemów. Zachodnią część przejęli Polacy, zaś wschodnią obsa-
dziła niemiecka Straż Graniczna8.  

Przekazywanie administracji przejętych przez Polskę terenów odbywało się 
zgodnie z polsko-niemieckim porozumieniem z dnia 14 listopada 1919 r. o tym-

4 Gen. Lamezan de Salins był szefem Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie, zob. A. Wojtaszak, Generalicja 
Wojska Polskiego 1918–1926, Warszawa 2012, s. 538.

5 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin-Dahlem (GStA PK), I. HA Rep I. 77 Tit. 856, Nr 23 
k. 150.

6 A. Korecki Nowe Miasto w czasach Drugiej Rzeczypospolitej (1920–1939) s. 153, w: Nowe Miasto Lubawskie 
zarys dziejów, red. M. Wojciechowski, Nowe Miasto Lubawskie, 1992.

7 J. Śliwiński, Lubawa. Z dziejów miasta i okolic, Olsztyn 1992, s. 153.
8 PA AA R95956 bp. Odpis sprawozdania z przekazania Polsce terenów Rejencji Kwidzyńskiej z 5.2.1920 r.
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czasowym uregulowaniu spraw urzędników. Według przepisów tego porozumienia 
niemieccy urzędnicy, którzy byli zatrudnieni w dniu 15 października 1919 r. w nie-
mieckich urzędach położonych na terenach przekazywanych Polsce na mocy trak-
tatu pokojowego, pozostawali na swoich urzędach przez okres 2 miesięcy, liczony 
od ostatniego dnia miesiąca, w którym zaczął obowiązywać traktat pokojowy, czyli 
do końca marca 1920 r. Rząd polski zastrzegł sobie możliwość zwolnienia poszcze-
gólnych urzędników. Do czasu likwidacji rząd polski przejął wszystkie dotychczas 
działające urzędy. Urzędnicy nie byli zobowiązani do złożenia przysięgi wierności 
Państwu Polskiemu, lecz mieli złożyć pisemne oświadczenie, że będą lojalnie wy-
konywać swoje obowiązki9. Przed wymarszem niemieckie oddziały przekazywały 
władzę polskim komisarzom. Polacy ogólnie nie życzyli sobie pozostania niemiec-
kich urzędników. W szczególności wymieniono wszystkich starostów. Przekazywa-
nie urzędów odbywało się bez problemów, jedynie skargi zgłaszał starosta lubawski. 
Podjęte natychmiast wyjaśnienia nie potwierdziły skarg10.

Jeszcze przed rozpoczęciem prac komisji granicznych Niemcy podejmowali 
działania w celu przesunięcia przyszłych granic na swoją korzyść. Niemiecki Sztab 
Generalny w listopadzie 1919 r. zaproponował niemieckiemu MSZ, aby w trakcie 
prac komisji uzyskiwać od strony polskiej zgodę na przesunięcie granic w zamian 
za budowę różnego rodzaju obiektów (cukrownie, tartaki, elektrownie, szkoły, ko-
ścioły itp.). Możliwość realizacji takich zamierzeń upatrywano w zainteresowaniu 
pomysłem osób z kręgu polskiego przemysłu, budownictwa, posiadaczy ziemskich 
i spekulantów nieruchomości. Należało do nich dotrzeć i nakreślić potencjalne zy-
ski. Należało również dotrzeć do kręgu posłów i przedstawić im możliwości zy-
sku. Planowano wykorzystać kontakty osobiste, by dotrzeć do osób podejmujących 
decyzje. W sprawie budowy linii kolejowych wskazywano na przedsiębiorcę Stel-
machowskiego, który był zainteresowany współpracą i posiadał znaczne wpływy 
w polskim sejmie11. 

Niemiecka ludność Działdowa nie chciała się pogodzić z postanowieniami 
traktatu pokojowego. Delegacja mieszkańców w dniu 9 października 1919 r. udała 
się do Berlina, aby w ambasadzie francuskiej spotkać się z gen. Dupontem. Dele-
gacja miasta pod przewodnictwem superintendenta Barczewskiego przedstawiła 
wniosek o pozostawienie Działdowa i okolic w granicach Niemiec lub włączenia do 
terenów plebiscytowych. Dupont odpowiedział, że ich wnioski są spóźnione, gdyż 
traktat pokojowy został już podpisany i nie można go zmienić. Zdaniem generała, 
jeżeli można było cokolwiek zmienić, to jedynie podczas delimitacji granicy12. De-

9 GStA PK I. HA Rep A 200 Löbau, bp. odpis porozumienia z 14.11.1919 r.
10 PA AA R95956 bp. Odpis sprawozdania z przekazania....
11 GstA PK I. HA. Rep. 77 Tit. 856 nr 234 k. 374 i 375.
12 PA AA, R 95860, bp. Odpis pisma Prezydenta Rejencji Olsztyńskiej z 16.10.1919 r.
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legacja powiatu nidzickiego, do którego należało Działdowo, udała się w dniu 20 li-
stopada 1919 r. do Prezydenta Rzeszy Niemieckiej z prośbą, aby podjął działania 
o włączenie Działdowa do terenów plebiscytowych. Delegacja wyraziła swoje stano-
wisko, że Działdowo zostało oddane Polsce, ponieważ linia kolejowa, która biegnie 
przez miasto łączy Polskę z Gdańskiem. Delegacja zaproponowała, żeby w zamian 
za pozostawienie Działdowa w granicach Niemiec, strona niemiecka podczas ob-
rad komisji granicznej zaproponowała zobowiązanie do wybudowania linii kole-
jowej na odcinku Mława–Lidzbark13. W dniu 6 grudnia 1919 r. Prezydent Rejencji 
Olsztyńskiej przedstawił Ministrowi Spraw Wewnętrznych Niemiec propozycję, by 
włączyć Działdowo do terenów plebiscytowych w zamian za równoczesne włącze-
nie do terenów plebiscytowych miasto Zülz (obecnie Biała) z Rejencji Opolskiej. 
Włączenie Zülz do terenów plebiscytowych miało spełnić żądania strony polskiej, 
która twierdziła, że ludność tego miasta jest w większości polska. Prezydent rejencji 
olsztyńskiej dowodził, że ludność Zülz jest w przeważającej większości niemiecka 
i będzie głosować za pozostaniem w Niemczech. Jednocześnie był przekonany, że 
społeczeństwo Działdowa będzie głosować również za pozostaniem przy Niem-
czech14. Pomysł Prezydenta Rejencji Olsztyńskiej nie znalazł poparcia Prezyden-
ta Rejencji Opolskiej, który mimo podobnego przekonania, że ludność Zülz jest 
w przeważającej większości niemiecka, nie zgodził się na eksperyment, którego wy-
nik nie był do końca przesądzony15. Stanowczy protest złożył także burmistrz Zülz. 
Zwrócił uwagę na zaniepokojenie ludności jakie mogłoby wywołać włączenie ich 
miasta do terenów plebiscytowych. Zaniepokojenie to mogłaby wykorzystać polska 
propaganda16. Propozycja Prezydenta Rejencji Olsztyńskiej nie znalazła również 
poparcia Ministra Spraw Wewnętrznych17.

Do czasu wytyczenia granicy w terenie obowiązywała linia demarkacyjna. 
Granicę w terenie miała wytyczyć komisja wyznaczona przez Konferencję Amba-
sadorów, która nadzorowała również prace komisji. Dla ustalenia każdej granicy 
traktat pokojowy przewidywał powołanie jednej komisji. Każda komisja miała 
składać się z:
– komisarzy, których liczba i obywatelstwo ogólnie określał traktat pokojowy,
– ewentualnie wyznaczonych komisarzy,
– członków technicznych, których wyznaczano do wykonania prac w terenie, 

np. konieczne ustawienie i zabezpieczenie znaków granicznych itp.
– pracowników pomocniczych: topografowie, sekretarze, tłumacze itp.

13 PA AA, R 95860, bp. Odpis pisma Biura Prezydenta Rzeszy do MSZ z 20.11.1919 r. 
14 GstA PK I. HA. Rep. 77 Tit. 856 nr 234 k. 377. 
15 Ibidem k. 47 i 48. 
16 Ibidem k. 49 i 50.
17 Ibidem k. 52.
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Wszyscy oni wchodzili w skład krajowej delegacji. Zasadniczo delegacja 
państw alianckich i stowarzyszonych miała się składać z: 1 komisarza, 1 tłumacza, 
1 sekretarza i 1 topografa pomocniczego. W przypadku wydłużenia granicy lub 
trudności jej ustalenia, Konferencja Ambasadorów mogła zwiększyć skład delega-
cji dołączając dodatkowego wyznaczonego komisarza i wymaganą ilość technicz-
nych członków i pracowników pomocniczych. 

Delegacje państw zainteresowanych przewidziano do wykonania prac tech-
nicznych, w związku z czym ich składu nie określono wyraźnie. Miał on być do-
stosowany do wykonywanych zadań i określany każdorazowo przez komisję. 
Komisarze, jak również w miarę możliwości wyznaczeni komisarze, musieli być 
wyższymi oficerami lub równego stopnia, zaś członkowie techniczni – oficerami 
młodszymi lub równego stopnia. Sekretarze, topografowie pomocniczy powinni 
być podoficerami. Zasadniczo członkowie komisji mieli nosić mundury.

Członków komisji wyznaczała Konferencja Ambasadorów. Każdy komisarz 
za pośrednictwem konferencji był uwierzytelniany przez zaangażowane państwa. 
W przypadku potrzeby zwiększenia liczby wyznaczanych komisarzy komisja wnio-
skowała do Konferencji. 

Komisje ustalające granicę w terenie miały za zadanie wyznaczyć18:
– najpierw granice opisane w traktacie pokojowym,
– następnie granice według plebiscytów przewidzianych traktatem.

Komisje nie były uprawnione do samodzielnego wyznaczania granicy. Wyłą-
czone z tego były istniejące już w sierpniu 1914 r. granice narodowe, gdzie zadanie 
komisji było ograniczone do oględzin słupów i znaków granicznych. Komisje mo-
gły również w wyjątkowych przypadkach, gdy zezwalały na to szczególne posta-
nowienia traktatu pokojowego, zmienić podział wymienionej miejscowości, pod 
warunkiem, że zmiana miała znikome znaczenie i za jednomyślną zgodą komisji.

Komisje miały się starać, aby jak najdokładniej przestrzegać ustaleń traktatu 
pokojowego i w miarę możliwości brać pod uwagę granice administracyjne, miej-
scowe interesy gospodarcze z wyłączeniem powodów narodowych, językowych 
czy religijnych. Komisje były władne do przygotowania protokołów lub ustaleń 
wszystkich regulacji prawnych wynikających z ustalenia granicy. Protokoły te lub 
ustalenia miały być ostateczne i wiążące dla zainteresowanych państw po ich za-
twierdzeniu.

Komisarze państw sprzymierzonych wybierali spośród siebie prezydenta ko-
misji. Dla każdej komisji Konferencja Ambasadorów wyznaczała dzień rozpoczęcia 
prac, który zasadniczo odbywał się w Paryżu. W tym dniu komisja określała swo-
ją organizację (wybierała podkomisje itp.), wyznaczała plan pracy, ustalała ilość 

18 PA AA R 95668 bp. Wytyczne Komisji Granicznej.
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wyznaczanych komisarzy i technicznych członków, jak również załatwiała spra-
wy zaopatrzenia materiałowego. Komisja wyznaczała także miejsce swoich obrad 
w miejscowości najbliższej ważnych punktów granicznych, jak również wyznaczała 
dzień rozpoczęcia prac. Komisja samodzielnie organizowała swoją pracę, jednakże 
tylko Konferencja Ambasadorów mogła zdecydować, czy w przypadku nieobec-
ności (jednej lub wielu) delegacji państw niezainteresowanych, komisja może pro-
wadzić działalność. Decyzje podejmowano większością głosów i były wiążące dla 
zainteresowanych państw. 

Przewodniczącym komisji delimitacyjnej został francuski gen. Jules Dupont19, 
który w  rozmowie z włoskim gen. Bencivegna stwierdził, że traktat pokojowy 
zawiera silne niesprawiedliwości wobec granicy niemiecko-polskiej, w związku 
z czym należało uwzględnić niemieckie żądania20. Komisja jako siedzibę wybrała 
Poznań, nie przyjmując wniosku Niemiec, żeby jej siedzibą był Berlin21.

Linię demarkacyjną, która czasowo miała zastąpić granicę wyznaczono 
w wielu miejscach w sposób niedokładny, co prowadziło do nieporozumień i kon-
fliktów. Tak było w przypadku jeziora Trupel. Według strony niemieckiej jezioro 
należało w całości do Niemiec, a później do terenu plebiscytowego. Natomiast we-
dług strony polskiej, która opierała swoje stanowisko na podziale jeziora z 1903 r., 
należało w połowie do Polski, gdyż podział przekazywał połowę jeziora powiatowi 
lubawskiemu, który w całości został przekazany Polsce. Jezioro Trupel było dzierża-
wione przez niemieckiego rybaka Wilhelma Kanowskiego, któremu polscy żołnie-
rze nie pozwalali dokonywać połowów na polskiej części jeziora. W lutym 1920 r. 
polscy żołnierze ostrzelali Kanowskiego podczas połowów i zmusili do sprzedaży 
połowów na polskiej stronie, jak również zatrzymali jego sieci. Następnie zmusili 
go do przeniesienia sieci na niemiecką stronę jeziora22.

W skład Podkomisji Granicznej do wyznaczenia granicy Prus Wschodnich 
wchodzili:
– przewodniczący ppłk Tonini – komisarz włoski,
– płk Boger – komisarz angielski,
– kpt. Durand – komisarz francuski zastępujący nieobecnego ppłk Gardana,
– mjr Sataro Takahashi – komisarz japoński,
– Wiktor Kulerski – komisarz polski (redaktor naczelny „Gazety Grudziądz-

kiej”)23

19 GStA PK I. HA Rep I. 77 Tit. 856, Nr 235 k. 44. Odpis informacji francuskiego Ministerstwa Wojny z dnia 
26.11.1919 r. o mianowaniu gen. Dupont na przewodniczącego komisji granicznej. 

20 GStA PK I. HA Rep I. 77 Tit. 856, Nr 234 k. 246.
21 GStA PK I HA Rep. 77 Tit. 856, Nr 235 k. 81.
22 GStA PK I HA Rep. 77 Tit. 856, Nr 235, band II k. 249 i 250.
23 Postać Wiktora Kulerskiego przedstawił stronie niemieckiej starosta grudziądzki, który opisał go jako wro-

ga Niemiec. Kulerski był właścicielem i redaktorem naczelnym „Gazety Grudziądzkiej”, w której pisał „nienawistne 
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– mjr von Schickfus – komisarz niemiecki.
Uprawnienia podkomisji Prusy Wschodnie były takie same jak innych 

podkomisji, jednak nie mogła ona decydować o przydziale całych gmin do zain-
teresowanych państw, jedynie ich części i to za zgodą wszystkich komisarzy. Na 
pytanie gen. Duponta, czy rząd niemiecki dopuszcza możliwość wymiany całych 
miejscowości, które w trakcie plebiscytu głosowały za Niemcami, komisarz nie-
miecki stwierdził, że jest to wykluczone. W związku z tym gen. Dupont określił, 
że obiektami wymiennymi mogą być tylko części miejscowości (kolonie, folwarki) 
z polską ludnością albo osobne pola i lasy. Na posiedzeniu 15 października 1920 r. 
podkomisja podzieliła granicę Prus Wschodnich na 4 odcinki: 
– Odcinek I od przecięcia drogi Nidzica–Mława z dawną granicą niemiecko-

-rosyjską na wschód od Białut do punktu spotkania granicy gminy Groszki 
i Lewałd Wielki z granicą powiatów Ostróda i Nidzica.

artykuły przeciwko wszystkiemu co niemieckie”. Wcześniej Wiktor Kulerski był nauczycielem i posłem do Reichstagu. 
Jako redaktor był uwikłany w wiele procesów, po których częściowo był uniewinniony, a częściowo skazany. Na począt-
ku wojny jego ataki na Niemcy były znaczne i z biegiem czasu coraz ostrzejsze. Był przewodniczącym Polsko-Katol-
ickiej Partii Ludowej, na którą miał duży wpływ dzięki swoim artykułom w gazecie, która ukazywała się w nakładzie 
40 000–60 000 egz. Jednocześnie W. Kulerski był zagorzałym przeciwnikiem Narodowej Demokracji. Wypowiadał się, 
że może swobodnie objąć stanowisko ministerialne w nowym polskim rządzie, ale odmawiał, bo chciał zachować prawo 
do krytyki. Był często krytykowany przez umiarkowanych Polaków za radykalne poglądy, co mu nie przeszkadzało 
w dalszym pisaniu podburzających artykułów. PA AA, R 95958, bp. Odpis pisma Prezydenta Rejencji Kwidzynskiej 
z 12.12.1919 r.

http://www.mapy.eksploracja.pl/
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– Odcinek II dalej na wschód do jeziora Karaś (do przecięcia drogi Iława–Bi-
skupiec Pomorski) z południową granicą powiatu Susz.

– Odcinek III dalej do wschodniej granicy gminy Gardeja ze wschodnią grani-
cą powiatu Malbork.
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– Odcinek IV do miejsca, gdzie Polska, Niemcy i Gdańsk postawią znak gra-
niczny (odcinek Wisły).

Początkowo zaplanowano rozpocząć wytyczanie granicy od Wisły do daw-
nej granicy rosyjsko-niemieckiej, jednak drażliwe problemy spowodowały zmianę 
decyzji gen. Duponta. Były to różnice zdań dotyczące Napromka oraz cypla Szko-
tówki, niedokładne dane dotyczące linii granicznej przy Białuty, niepokoje w rejo-
nie Działdowa. Dupont postanowił możliwie szybko definitywnie określić granice 
na tych odcinkach. Brakowało również opinii rzeczoznawców dotyczących biegu 
Wisły. Na posiedzeniu w dniu 17 października 1920 r. w Grudziądzu zapropono-
wał wszystkim delegatom przyspieszenie prac, które miało polegać na przekazaniu 
decyzji o przebiegu granicy od podkomisji do głównej komisji. Oznaczało to skró-
cenie prac, ale uniemożliwiało składanie protestów, na co nie chciała zgodzić się 
delegacja niemiecka. Przewodniczący komisji dopuścił wtedy możliwość składania 
protestów od decyzji komisji. 
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Na tym samym posiedzeniu gen. Dupont podjął dyskusję dotyczącą przekazania 
Polsce trzech miejscowości: Napromek, Lubstynek i Groszki. Miejscowości te przypa-
dły Polsce na podstawie decyzji Konferencji Ambasadorów z dnia 15 sierpnia 1920 r. 
w związku z opowiedzeniem się ludności tych miejscowości w trakcie plebiscytu za przy-
należnością do Polski24. Do dnia podjętej dyskusji strony nie upomniały się o przekazanie 
tych miejscowości. Wszyscy komisarze opowiedzieli się za przekazaniem miejscowości 
do 24 października 1920 r. Niemiecki komisarz złożył protest motywując to, że wyzna-
czony termin był zbyt krótki i nie miał wytycznych rządu niemieckiego. Jednocześnie 
podniósł argument, że nie może w żadnym wypadku oddać leżącego po niemieckiej 
stronie majątku kościelnego Napromek, który większością 4/5 głosował za Niemcami. 
Po połączeniu głosów gminy Napromek i majątku głosujący za Niemcami posiadali 
większość 27 głosów. Komisarz niemiecki wniósł o przesunięcie terminu przekazania na 
31 października 1920 r. i czasowe pozostawienie majątku kościelnego Napromek przy 
Niemczech. Dupont poparł niemiecki wniosek, ale jednocześnie odrzucił polski wniosek 
o przydzielenie Polsce drogi z Wygody do majątku kościelnego Napromek. Przekazanie 
tych miejscowości Polsce opóźniało się, gdyż w drugiej połowie sierpnia przy granicy pol-
sko-niemieckiej toczyły się ciężkie walki lub miał miejsce przemarsz wojsk polskich bio-
rących udział w pościgu za wycofującymi się wojskami sowieckimi. W dniu 20 sierpnia 
1920 r. Prezydent rejencji olsztyńskiej zaniepokojony sytuacją po polskiej stronie pisał do 
niemieckiego Ministra Spraw Zagranicznych, że oficjalne przekazanie trzech miejscowo-
ści może jedynie nastąpić na drodze umowy między zainteresowanymi rządami. Strona 
polska próbowała już przejąć miejscowości na podstawie porozumienia między dowód-
cami wojsk. Komisja plebiscytowa, która wyjeżdżała, podjęła w dniu 21 sierpnia 1920 r. 
decyzję o przekazaniu całego terenu plebiscytowego pod niemiecką administrację. Jed-
nocześnie niemiecki poseł w Warszawie, graf Obendorff, uzgodnił z polskim rządem, aby 
wojska polskie i niemieckie uznały dotychczasową granicę terenów plebiscytowych jako 
linię demarkacyjną. Niemieckie MSZ zobowiązało prezydenta rejencji w Olsztynie, by 
nie podejmował żadnych czynności w tej sprawie, gdyż sposób przekazania miejscowości 
zostanie uzgodniony w trakcie prac komisji granicznej25. 

24 Przed podjęciem dyskusji na posiedzeniu gen. Dupont powiadomił majora Livoniusa, że na następnym po-
siedzeniu komisji poruszy temat trzech miejscowości, które Niemcy mieli przekazać Polsce i będzie wnosił o wyznacze-
nie terminu przekazania na 25.10.1920 r. Mjr Livonius odpowiedział, że w żadnym wypadku przekazanie nie może się 
odbyć 25.10.1920 r. i jeszcze w tym samym dniu sporządził notę, w której prosił o przesunięcie terminu przekazania na 
30.10.1920 r. Celem działań Livoniusa było „uratowanie” majątku Napromek, który głosował za pozostaniem w Niem-
czech, przed przekazaniem go do Polski. Gdyby strona polska sprzeciwiała się niemieckim żądaniom, miał wnosić 
o przyznanie obiektu wymiennego. PA AA, R 95718, bp. Sprawozdanie mjr Livoniusa z dnia 19.10.1920 r. Niemiecka 
delegacja w dniu 23.11.1920 r. spotkała się w Dąbrównie z właścicielem majątków Napromek i Lubstynek. Fundac-
ja kościelna Kloster Bergeschen Stiftungsguetern Klein-Lobstein und Klein-Nappern zobowiązała się nie dochodzić 
odszkodowań z tytułu przejścia ich majątku do Polski w zamian za pozostawienie majątku Klein-Nappern (Napromek) 
w Niemczech. PA AA, R 95718, bp. Pismo niemieckiego Ministra ds. Nauki, Sztuki i Oświaty z dn. 10.12.1920 r.

25 PA AA, R 95718, bp. Memorandum dotyczące przynależności Napromka, Lubstyka i Groszek z dnia 
09.10.1920 r.
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Następnym niewyjaśniony problem stanowiła przynależność tzw. cypla Szko-
tówki. Już w styczniu 1920 r. podczas obrad w Paryżu mjr Livonius zwrócił uwagę 
przewodniczącemu obrad gen. Le Rondowi na nieprecyzyjne sformułowanie traktatu 
pokojowego oraz załączonej do niego mapy w sprawie przynależności cypla Szko-
tówki. Chodziło o zapis stąd dawną granicą między Prusami Zachodniemi a Prusa-
mi Wschodniemi, dalej granicą między powiatami ostródzkim a niborskim, biegiem 
Szkotewki w dół rzeki, dalej w górę Nidy aż do punktu położonego mniej-więcej 5 ki-
lometrów na zachód od Białut, a najbardziej zbliżonego do dawnej granicy rosyjskiej. 
W rzeczywistości Szkotówka nie biegła na granicy powiatów nidzickiego i ostródz-
kiego, lecz około 2 km na zachód. Strona niemiecka dowodziła, że postanowienia 
traktatu pokojowego w żadnym wypadku nie przewidywały przyznania Polsce cypla, 
który tworzyła Szkotówka. Tak wycięty cypel miał szerokości 2 km i długości 17 km 
i zawarte w nim ważne punkty miejscowość Kownatki i jezioro Szkotówka powinny 
zostać wyszczególnione w opisie. Mapa załączona do traktatu przedstawiała cypel po 
stronie niemieckiej. Podobna mapa była załączona również do porozumienia z 25 
listopada 1919 r. Pozostawienie cypla po stronie polskiej tworzyłoby gospodarcze 
problemy 14 gmin znajdujących się na terenie cypla, które byłyby odcięte przez po-
przecinane drogi. W związku z tym już w Paryżu postanowiono, że cypel pozostanie 
na terenie plebiscytowym26. Mieszkańcy cypla zdecydowaną większością głosowali za 
pozostaniem przy Niemczech i Polska straciła jakiekolwiek roszczenia do tego tere-
nu. Komisja graniczna poparła niemieckie stanowisko.

Przed przystąpieniem do obrad podkomisja graniczna odbyła 30 paździer-
nika 1920 r. w Dąbrównie posiedzenie, na którym wysłuchiwała życzenia zainte-
resowanych mieszkańców odcinka I. Podkomisja przyjmowała wnioski i omawiała 
z mieszkańcami ich sytuację27. 

Podczas ustalania przebiegu granicy na odcinku I strona niemiecka zgłosiła 
wniosek o przekazanie, jej zdaniem, czysto niemieckich gmin: Purgałki, Wilamowo, 
Uzdowo, Klin, Nowa Wieś i Wądzyn. Komisja nie miała odpowiednich obiektów do 
wymiany (jedynie na wschód od Białut dysponowała działką oraz małym kawałkiem 
lasu należącym do gminy Wola). Polski komisarz Wiktor Kulerski odpowiadając na 
niemiecki wniosek przedstawił komisji obraz niemieckiego terroru podczas przygo-
towań i plebiscytu na terenie Malborka oraz Olsztyna i wnioskował o przyznanie 
Polsce całego terenu łąk na południe od Woli, młyna Borowo, 14 gmin położonych 
w cyplu Szkotówki i dużego terenu na wschód od Wądzynia. Po twardych rokowa-
niach komisja ustaliła następujący przebieg granicy. Niemcom przypadły: na północ 
od Pugałki położone łąki i dalej do Iłowa tereny na wschód od Wilamowa, tereny 

26 GStA PK I HA Rep. 77 Tit. 856, Nr 235, band II k. 416 i 417.
27 Die Neue Preussische Zeitung (Kreuz-Zeitung) nr 518 z 3.11.1920 „Die Festsetzung der deutsch-polnischen 

Grenze”.
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po obu stronach drogi Zabłocie–Wilamowo, mocno sporny młyn Borowo, kolonia 
Klin i łąka położona na północ jeziora Panzer. Polsce przyznano działkę na wschód 
od Białut, którą niemiecki właściciel i tak sprzedał Polakowi, działkę leśną należącą 
do gminy Wola na wschód od Purgałki, leżącą na północ od granicy powiatu drogę 
między Działdowem i Laskiem. Odnośnie polskich roszczeń do cypla Szkotówki gen. 
Dupont stwierdził, że sprawa została wyjaśniona przez komisję plebiscytową i nie 
czuje się on upoważniony do dokonywania jakichkolwiek zmian. Wystosuje jednak 
do Konferencji Ambasadorów notę, w której przedstawi polskie żądania, chociaż do-
dał, że nie należy się spodziewać, iż Konferencja ambasadorów zadecyduje inaczej. 
W rzeczywistości gen. Dupont tak sporządził notę, że w Paryżu nie można było zde-
cydować inaczej. Polski wniosek został odrzucony. Linię granicy oparto na środkowej 
linii rzeki. Po ustaleniach dotyczących I odcinka granicy niemiecki komisarz orzekł, 
że niemiecka komisja może być zadowolona28.

Komisja Graniczna obrady dotyczące ustalenia przebiegu odcinka II, obejmują-
cego ziemię lubawską, zaplanowała na 10 grudnia 1920 r. Wcześniej, w dniach 22–27 
listopada 1920 r. członkowie przebywali na obszarach przygranicznych przyjmując 
wnioski ludności. Ze strony niemieckiej żądano pozostawienia na terytorium Nie-
miec miejscowości Czerlin i Wiśniowo. Strona polska wnosiła o przyznanie Polsce 
miejscowości: Lewałd Wielki, Odmy, Elgnowo i Jagodziny, jak również miejscowości 
Czerlin. Delegacja polska chciała uzyskać także obszar, w którym spotkały się linie 
kolejowe Toruń–Iława i Działdowo–Iława, wraz z położonym między tymi liniami 
lasem nadleśnictwa Rudzienice (ok 2200 ha). Jako uzasadnienie ostatniego żądania 
podnoszono interesy ekonomiczne. Delegacji niemieckiej udało się obalić polskie 
argumenty i obszar połączenia linii kolejowych oraz położone pomiędzy nimi obsza-
ry leśne przyznano Niemcom. Miejscowości Czerlin i Wiśniowo przyznano Polsce, 
gdyż strona niemiecka nie miała możliwości ich wymiany na inne29. 

Ostateczna decyzja w sprawie przebiegu granicy polsko - niemieckiej na północ-
nym odcinku od Groszek do przecięcia drogi Szeplerzyzna – Jamielnik została podjęta 
na posiedzeniu komisji granicznej w pełnym składzie w Poznaniu w dniu 13 grudnia 
1920 r. Od decyzji komisji nie przewidywano odwołania. Podział granicy obejmował30:

Dla Niemiec: Lewałd Wielki – Odmy – Odmy Kolonia – Elgnowo Kolonia – Ja-
godziny – Jagodziny Kolonia – Wygoda – Glaznoty – Zajączki Młyn – Zajączki – Ma-
jątek i Gmina Lipowo – Juńcza – Lichotka – Majątek Gierłoż – Dąbrówno – Gromoty 
– Mały Bór – Tchórzanka - Rodzone – Pustkowie – Tartak Smolniki – Leśnictwo 
Nowy Ostrów – Leśnictwo Katarzynki – Radomek – Szeplerzyzna.

28 PA AA, R 95718, bp. Sprawozdanie  z posiedzeń Komisji sporządzone przez niemieckiego komisarza z dnia 
22.11.1920 r.

29 PA AA, R 95719, bp. Protokół posiedzenia Komisji z  30.12.1920 r.
30 GStA PK, I. HA Rep I. 77 Tit. 856, Nr 57, Band 3 s. 2 i 3. Odpis powiadomienia Komisji ds. Ustalenia Granicy. 
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Dla Polski: Groszki – Gutowo – Rumienica – Szczepankowo – Czerlin – Na-
promek – Lubstynek – Zakurzewo – Wiśniewo – Wałdyki – Grabowo – Kołodziej-
ki – Pomierki – Polska Gierłoż – Zielkowo Młyn – Zielkowo – Kazanice – Raczek 
– Sampława – Biała Góra – Pustki – Radomno – Ludwichowo Głodowo – Orłowo 
– Jamielnik.

Niemcy zostali zobowiązani do opuszczenia przyznanych Polsce terenów do 
dnia 15 stycznia 1921 r. (sobota) do godz. 1100.

Wśród miejscowości przydzielonych Polsce w ww. dokumencie znajdują się 
Groszki, Lubstynek i Napromek, które przypadły Rzeczypospolitej po plebiscy-
cie przeprowadzonym 11 lipca 1920 r. Mimo oddania ich Polsce, Niemcy próbo-
wali odzyskać je podczas ustalania granicy przez Komisję Graniczną. Wcześniej, 
16 września 1920 r. Prezydent Rejencji Olsztyńskiej pisał do Ministra Spraw We-
wnętrznych Prus, że Polacy nie przejęli przedmiotowych miejscowości i propono-
wał ich wymianę w trakcie obrad komisji31.

W dniu 2 kwietnia 1921 r. Komisja ustaliła dalszy odcinek granicy w powiecie 
lubawskim32. Polsce przydzielono 5 gospodarstw należących do wsi Koniecwałd, część 
niezamieszkałą terenu majątku Osówko, jedno gospodarstwo i teren niezamieszkały 
należące do wsi Piotrowice Wielkie. Niemcom przypadły majątek Zazdrość, który 
dotychczas należał do powiatu lubawskiego i z powiatu grudziądzkiego wieś Tymawa 
Mała oraz dwa gospodarstwa należące do wsi Krzywka, jak również gospodarstwo ze 
wsi Zawada. Ogólnie Polska otrzymała 6 gospodarstw o łącznej powierzchni 206 ha, 
zaś Niemcy 10 gospodarstw o łącznej powierzchni 239 ha. Strona polska nie była 
zadowolona z podjętej decyzji i złożyła wobec niej protest. Przejęcie przyznanych 
terenów wyznaczono na 20 kwietnia 1921 r. godz. 1100. 

Jeszcze przed oficjalnym przekazaniem, bo 15 kwietnia starosta lubawski 
zażądał od właściciela majątku Zazdrość dostarczenia zaległych dostaw zboża. 
Zaległość oceniono na 281 cetnarów żyta, 88 cetnarów pszenicy i 20 cetnarów jęcz-
mienia. W przypadku niewywiązania się z nałożonych dostaw wyznaczono karę 
w wysokości 800 tys. Marek Polskich. Z niemieckiej strony urząd skarbowy w Suszu 
zażądał od właścicieli 5 gospodarstw ze wsi Koniecwałd, które przypadły Polsce, 
zapłaty podatku w łącznej wysokości 34.991 Marek Niemieckich. O powyższych 
sprawach został powiadomiony Prezydent Rejencji w  Malborku, który stwier-
dził, że obie strony miały prawo do żądania należności. Zaległe dostawy starosta 
lubawski wyznaczył również właścicielom innych gospodarstw przekazywanych do 
Niemiec (Tymawa Mała, Krzywka, Zawada). W dniu 19 kwietnia 1921 r. oddział 
polskich żołnierzy otoczył przekazywane miejscowości i zażądał natychmiastowej 

31 GStA PK, I. HA Rep I. 77 Tit. 856, Nr 57, Band 3, s. 407.
32 Ibidem, s. 78, odpis powiadomienia z 5.4.1921 r.
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zapłaty podatków. Tylko w jednym przypadku zapłacono podatek. Zarekwirowa-
no konie, bydło i narzędzia rolnicze. Wiadomość o ściągnięciu podatków dotarła 
na niemiecką stronę dopiero następnego dnia, co uniemożliwiło Niemcom prze-
prowadzenie działań represyjnych. Tylko dzięki szybkiej akcji policji zarządzonej 
przez Prezydenta Rejencji udało się Niemcom „uratować” 4 dobre konie i 6 krów. 
Resztę majątku, który mógłby być zarekwirowany przez Niemców polska ludność 
przeprowadziła przez granicę. Bezpośrednio po przejęciu miejscowości ich miesz-
kańcy zwrócili się do nowych władz o pomoc w odzyskaniu zarekwirowanego mie-
nia. Dzięki porozumieniu obu stron udało się już następnego dnia wymienić na 
nowej granicy zarekwirowane sztuki33. 

W traktacie pokojowym granica na Wiśle została określona w art. 28 i 97. 
Artykuł 28 ustanawiał, że granica Polski z Niemcami od Nogatu będzie przebiegać 
głównym korytem żeglownym Wisły w górę, dalej południową granicą powiatu 
suskiego ku wschodowi do punktu jej zetknięcia się z dawną granicą Prus Wschod-
nich. Natomiast art. 97 traktatu pokojowego stanowił, że Główne Mocarstwa Sprzy-
mierzone i Stowarzyszone oznaczą granicę między Prusami Wschodnimi i Polską 
na tym obszarze, pozostawiając w każdym razie Polsce na całym odcinku Wisły zu-
pełny i całkowity nadzór rzeki, włączając w to brzeg wschodni na takiej przestrzeni, 
która może okazać się konieczną do jej uregulowania i ulepszenia34.

Stanowisko polskie zakładało dążenie do przejęcia powiatów położonych na 
prawym brzegu Wisły, co dawałoby możliwości pełnej kontroli żeglugi, regulacji 
i melioracji rzeki. W owym czasie Wisła nie była rzeką w całości uregulowaną. Nale-
żało w wielu miejscach przebudować wały przeciwpowodziowe. Wałami opiekował 
się Kwidzyński Zarząd Wałowy, który był finansowany przez zarząd rzeki. Nie można 
było prowadzić zarządu rzeki bez możliwości wpływu na wały. Prowadzenie robót 
regulacyjnych wymagało swobodnego dostępu do prawego brzegu rzeki. Na tym 
brzegu znajdował się materiał potrzebny do umacniania wałów (faszyna, kamień) 
oraz mieszkali robotnicy. Regulacja Wisły była ściśle związana z melioracją Niziny 
Kwidzyńskiej. Położone na tej nizinie rzeki należało włączyć pod kontrolę urzędu 
regulacyjnego Wisły. Dla Polski duże znaczenie miały także względy strategiczne35.

Prace nad ustaleniem granicy na odcinku Wisły rozpoczęły się po zakończe-
niu plebiscytu. Komisja plebiscytowa w Kwidzynie przesłała Konferencji Amba-
sadorów sprawozdanie z wynikami plebiscytu wraz z propozycjami, które zostały 
przekazane do zaopiniowania dla komisji technicznej i geograficznej. W dniu 26 
lipca 1920 roku Konferencja Ambasadorów podjęła decyzję w kluczowej sprawie 

33 Ibidem, s. 57–60.
34 Traktat pokoju miedzy mocarstwami sprzymierzonemi i skojarzonemi i Niemcami, podpisany w Wersalu dnia 

28 czerwca 1919 roku, Dz. U. 1920, nr 35, poz. 200.
35 Plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku, dokument 310.
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wynikającej z art. 97 (akapit 4) traktatu pokojowego. Konferencja uznała, że zapis 
„zupełny i całkowity nadzór rzeki” oznacza przynależność państwową. Przy wyty-
czaniu odległości od brzegu Wisły miały być brane pod uwagę potrzeby przeprowa-
dzenia aktualnych i niezbędnych prac regulacyjnych, nie zaś plany modernizacyjne 
na przyszłość. Przewidywano, że terytorium polskie będzie obejmowało tereny 
należące do organów nadzoru i regulacji rzeki. Konferencja ustaliła, że zachodnia 
granica Prus Wschodnich będzie się zaczynać na północy od trójstyku granicy Pol-
ski, Wolnego Miasta Gdańska oraz Prus Wschodnich, następnie w kierunku połu-
dniowym zasadniczo po linii tworzonej przez wody rzeki Wisły i jej wschodniego 
brzegu. Jednocześnie ustalono:
– Biała Góra pozostaje w Niemczech. O przynależności śluzy na Nogacie i por-

tu zdecyduje komisja graniczna.
– Miejscowości: Nowe Lignowy, Kramary, Dwór Bursztych, Janowo i Małe Pole 

będą polskie. Ich wschodnie granice będą stanowiły granicę Prus Wschodnich.
– Miejscowość Korzeniowo zostaje niemiecka. Port będzie polski.
– Położone na wschodnim brzegu Wisły urządzenia mostu w Opaleniu będą polskie36.

Od powyższych postanowień Konferencji Ambasadorów przewodniczący 
niemieckiej delegacji pokojowej złożył w dniu 28 lipca 1920 r. protest, w którym 
wywodził, że strona niemiecka rozumiała nadzór nad rzeką jako rodzaj międzyna-
rodowej służebności. Zdaniem Niemiec granica powinna przebiegać wzdłuż głów-
nego nurtu rzeki. Przyznanie zaś Polsce terytorium na wschodnim brzegu Wisły 
miało praktycznie blokować niemieckiej ludności dostęp do rzeki. Konferencja 
wraz z takim ustaleniem granicy winna była określić zasady korzystania z rzeki 
poprzez wydanie stosownych przepisów37.

Odpowiedź przewodniczącego Konferencji Ambasadorów, Julesa Cambona, po-
twierdzała wcześniejsze ustalenia Konferencji. Jednocześnie postanowiono, że ostatecz-
ne wytyczenie granicy przeprowadzi Komisja Graniczna, która dokona tego w terenie, 
po wysłuchaniu opinii obu stron, jak również rzeczoznawców i inżynierów38.

Decyzja Konferencji Ambasadorów została oficjalnie przedstawiona Polsce 
i Niemcom w Paryżu 12 sierpnia 1920 r. Do czasu ustalenia przez Komisję Graniczną 
miała obowiązywać linia demarkacyjna. Przedstawiciele obu państw byli zobligowa-
ni przejąć linię demarkacyjną, każdy ze swojej strony, do południa 16 sierpnia 1920 r. 
Wsie przyznane Polsce miały być przekazane przez dowództwo wojsk sprzymierzo-
nych o godz. 1000. Komisji ustalającej granice wyznaczono termin do 3 miesięcy39.

36 PA AA R 95737 bp. Poufne pismo Przewodniczącego Niemieckiej Delegacji Pokojowej do niemieckiego 
MSZ z  27.07.1920 r. Nr IV Po 8520. W podpisie Göppert.

37 PA AA R 95737 bp. Niemiecka wersja protestu złożonego przez niemiecką delegację pokojową w Paryżu 
28 VII 1920 r. W podpisie Göppert.

38 PA AA R 95737 bp. tłumaczenie na język niemiecki pisma z 12.08.1920 r.
39 PA AA R 95737 bp. odpis protokołu.
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Niemcy uznawali Odcinek Wisły jako bardzo ważny i jeszcze przed rozpo-
częciem prac komisji w tym zakresie przeprowadzali przedsięwzięcia przygoto-
wawcze. Jednym z nich była podróż zapoznawcza całej komisji Wisłą (ze strony 
polskiej uczestniczył hrabia Szembek). Niemcy byli zainteresowani, aby sprzy-
mierzonym pokazać Wisłę w okresie najniższych stanów. Udało im się to w paź-
dzierniku 1920 r., gdy nie padało od kilku tygodni. W trakcie podróży występowali 
niemieccy rzeczoznawcy, którzy zapoznali komisję z problemami regulacji rzeki, 
zagrożeniami powodziowymi i utrzymaniem wałów powodziowych40.

W dniu 27 listopada 1920 r. przewodniczący komisji gen. Dupont w trakcie 
posiedzenia Konferencji Ambasadorów w Paryżu wniósł o powołanie rzeczoznaw-
cy ds. żeglugi rzecznej. Było to spowodowane żądaniem polskiego komisarza, który 
stwierdził, że linia granicy, która została określona w piśmie z 12 sierpnia 1920 r., 
nie zapewnia stronie polskiej kontroli nad regulacją i możliwości prowadzania mo-
dernizacji. W związku z żądaniami strony polskiej Niemcy, 13 grudnia 1920 r., do-
starczyli komisji materiały, które miały zawierać argumenty do obalenia polskiego 
stanowiska. Dupont stwierdził, że niemieckie wnioski są trochę przesadzone, ale 
materiał uznał za ciekawy i miał przekazać go powołanemu rzeczoznawcy41.

Następny materiał dotyczący Wisły niemiecka delegacja przekazała gen. 
Dupontowi w dniu 19 stycznia 1921 r. Autorem tego materiału był radca Niese, 
który dowodził, że dla prowadzenia przez stronę polską prac regulacyjnych Wisły 
wystarczy pas brzegowy (poza wałami) o szerokości 40–50 m. Dupont, 16 stycz-
nia 1921 r., przekazał Konferencji Ambasadorów notę, w której popierał polską 
tezę, że Wisła dla Niemiec miała mniejsze znaczenie niż dla Polski. Wisła stała się 
dla Polski główną drogą zaopatrzenia i utrzymanie jej w stanie żeglownym będzie 
stanowiło dla niej bardzo ważne zadanie. Nota zawierała 9 pytań, na które musiała 
odpowiedzieć komisja przed podjęciem decyzji o ustanowieniu granicy na Wiśle:42

1. Granica Wolnego Miasta Gdańska była już ustalona, mimo to należało jesz-
cze określić w którym miejscu tej granicy znajduje się styk z granicą polsko-
-niemiecką. Na to pytanie winni odpowiedzieć rzeczoznawcy. Konferencja 
Ambasadorów określiła, że granicą w terenie będzie linia, która będzie biegła 
między rzeką i wałem. Komisja miała się kierować zasadą, że każdy wał, któ-
ry służył gminie jako ochrona przeciwpowodziowa, winien być przydzielony 
państwu, do którego ta gmina należy. Wyjątek stanowiły wały, które służyły 
do regulacji żeglugi. Takie wały przypadały Polsce.

2. Czy dla utrzymania kontroli żeglugi na rzece jest potrzebne posiadanie 
wszystkich wałów? Zdaniem strony polskiej, aby kontrolować ruch na rzece 
40 PA AA R95718 bp. Sprawozdanie niemieckiej komisji ds. ustalenia granicy z 27.11.1920 r.
41 PA AA R95719 bp. Sprawozdanie niemieckiej komisji ds. ustalenia granicy z 30.12.1920 r.
42 PA AA R 95738 bp. Nota gen. Dupont z 6.12.1920 r. w języku niemieckim.
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trzeba utrzymywać wały. Gdy wały będą zaniedbane, woda może wystąpić 
z  koryta rzeki i żegluga będzie niemożliwa. Strona niemiecka uzasadniała 
jednocześnie, że do utrzymania wałów potrzebny jest szeroki pas przed nimi, 
gdyż stamtąd pozyskuje się materiał do ich budowy.

3. Czy lepszym rozwiązaniem byłaby granica wzdłuż górnego grzebienia wa-
łów? Jeżeli wał nie jest życiowo niezbędny dla Polski, to jaka jest właściwa dla 
Niemiec szerokość pasa od rzeki do wału? 

4. Co w przypadku dwóch wałów? 
5. Czy najbardziej oddalony od rzeki wał może samodzielnie ochronić wyzna-

czone wsie? Jeżeli nie, czy Niemcy otrzymają jakiś okres czasu na jego popra-
wienie?

6. Port Korzeniowo przydzielono Polsce, wieś Korzeniowo pozostanie przy 
Niemczech. Do kogo będzie należał wał?

7. Czy jest możliwe danie Polsce prawa do przeprowadzania niezbędnych prac 
modernizacyjnych na rzece, pozostawiając jednocześnie dla Niemiec nizinę.

8. Czy możliwe jest przekazanie zadania utrzymania wałów organizacji powoła-
nej na mocy umowy międzynarodowej?

9. Czy melioracja Wisły będzie ważna dla Polski?
Nota miała być tylko do akt francuskiego biura głównego, ale przez przeocze-

nie francuskiego oficera trafiła także do Niemców. Wywołała ona oburzenie strony 
niemieckiej oraz zmobilizowała wszystkie urzędy i organy do przygotowania ma-
teriałów potwierdzających niemieckie twierdzenia. Już 2 lutego 1921 r. niemiecka 
delegacja odpowiedziała na notę gen. Duponta, przedstawiając memorandum do-
tyczące granicy na Wiśle. Przeciwstawiano się stanowisku Duponta wskazując, że 
wały przeciwpowodziowe nie mają nic wspólnego z nadzorem nad żeglugą. Ochro-
nę przed powodzią stanowi cały system wałów wzdłuż, nie tylko jeden wał. Podwój-
ne wały wybudowano w miejscach szczególnego zagrożenia. Wały i tereny wokół 
należą do towarzystw przeciwpowodziowych i zmiana przynależności państwowej 
wałów sparaliżowałaby ich pracę43. Memorandum przetłumaczono na wszystkie ję-
zyki członków komisji, a wersję francuską przekazano Konferencji Ambasadorów. 

W dniu 28 marca 1921 r. podano nazwiska powołanych rzeczoznawców: Mr. 
H.J. Luke z Wielkiej Brytanii, M. Robert z Francji i M. Edoardo Sassi z Włoch. 
Zgodnie z zarządzeniem gen. Duponta rzeczoznawcy mieli zapoznać się z terenem 
osobno w obecności polskiego lub niemieckiego rzeczoznawcy44. 

Do reprezentowania interesów Polski wyznaczono rzeczoznawcę Okyńskie-
go, stronę niemiecką reprezentował dr de Thierry. W dniu 10 maja 1921 r. odby-

43 PA AA R95738 bp. pismo niemieckiej delegacji do przewodniczącego komisji granicznej gen. Duponta 
z 1.02.1921. 

44 PA AA R95720 bp. Sprawozdanie niemieckiej komisji ds. ustalenia granicy z 1920 r.
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ło się pełne posiedzenie komisji granicznej, które prowadził przewodniczący, gen. 
Dupont, który przekazał komisji i rzeczoznawcom następujące wytyczne45:

Nota konferencji Ambasadorów z 12 sierpnia 1920 r. wyznaczyła granicę. 
Zlecała jednocześnie komisji wprowadzenie koniecznych zmian potrzebnych Pol-
sce do wykonania przyznanych jej praw w artykule 97 traktatu, przy czym Polsce 
musi być pozostawiona granica na taką głębokość (na co najmniej całym odcinku, 
na którym tworzy granicę Wisła) jaka jest wymagana dla regulacji rzeki i prowa-
dzenia prac poprawczych na jej wschodnim brzegu.

Rola rzeczoznawców polegała więc wyłącznie na podaniu komisji zmian, któ-
re należy wprowadzić na liniach granicznych wyznaczonych pismem Konferencji 
Ambasadorów z dnia 12 sierpnia 1920 roku i które są konieczne, aby wprowadzić 
je zgodnie z przyznanymi Polsce prawami w artykule 97 Traktatu Wersalskiego. 

W trakcie posiedzenia obie zainteresowane strony przekazały rzeczoznaw-
com komisji własne opracowania uzasadniające swoje stanowiska. Autorem pol-
skich opinii był radca Ingarden. Zgodnie z planem pracy komisji rzeczoznawcy 
państw niezainteresowanych mieli pisemnie ustosunkować się do stanowisk pol-
skich i niemieckich w terminie do dnia 31 maja 1921 r. Pod koniec maja trzej 
eksperci przekazali przewodniczącemu komisji swoje opinie. Ich objętość przekra-
czała 30 stron. Głównym pytaniem, na które musieli odpowiedzieć było: czy rzeka, 
wał i nizina tworzą niepodzielną całość? Według stanowiska Niemiec niepodziel-
ną całość stanowiły jedynie wał i nizina. Natomiast regulacja rzeki nie wymagała 
posiadania wałów i niziny. Opinia francuskiego rzeczoznawcy (Robert) podzielała 
stanowisko polskie i proponowała przyznanie Polsce prawie całej niziny Kwidzyń-
skiej. Rzeczoznawcy z Włoch (Sassi) i w szczególności z Wielkiej Brytanii (Luke) 
podzielali stanowisko niemieckie. W dniu 4 czerwca 1921 roku gen. Dupont za-
rządził na 15 czerwca pełne posiedzenie komisji w Poznaniu, która miała zająć się 
wyznaczeniem granicy na Wiśle. Na tym posiedzeniu Dupont zamierzał ocenić 
wnioski rzeczoznawców, czy mieszczą się one w ramach uprawnień komisji. Całe 
opinie rzeczoznawców miały być dołączone do protokołu komisji i przekazane 
Konferencji Ambasadorów. Ponieważ 2/3 opinii rzeczoznawców podzielały stano-
wisko, niemiecka delegacja wniosła protest do przewodniczącego komisji. W dniu 
15 czerwca 1921 r. na posiedzeniu komisji Dupont określił zadania stwierdzając, 
że nota Konferencji Ambasadorów z 12 sierpnia 1920 roku stanowi podstawę 
pracy komisji. Wszelkie zmiany winny być czynione, aby zagwarantować Polsce 
prawa wynikające z postanowień art. 97 traktatu pokojowego, z zastrzeżeniem, że 
mieszkańcy niziny pozostają niemieccy. Strona niemiecka zrozumiała stwierdzenie 
Duponta, że każda zmiana będzie odbywała się na niekorzyść Niemiec. Zażądano 

45 PA AA R95739 bp. Sprawozdanie niemieckiej komisji ds. ustalenia granicy z 17.07.1920.
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więc, aby np. w przypadku przyjęcia opinii rzeczoznawcy francuskiego, strona nie-
miecka otrzymała prawo do odszkodowania od strony polskiej. Takim żądaniom 
stanowczo sprzeciwiła się strona polska. Dupont postanowił postawić pod głoso-
wanie sprawę niepodzielności niziny kwidzyńskiej, dzieląc ją na dwa pytania: 
– czy rzeka, wał i nizina tworzą niepodzielną całość?
– czy określona przez notę konferencji ambasadorów (z dnia 12 sierpnia 

1920 r.) granica wystarczy Polsce dla wykonywania praw określonych art. 97 
traktatu pokojowego?
Do głosowania nad pierwszym pytaniem przystąpiono bez dyskusji. Wynik 

głosowania był następujący: na „nie” głosowali komisarze niemiecki, brytyjski, 
włoski i japoński. Na „tak” głosowali komisarze polski i francuski. Przed drugim 
głosowaniem protest złożyła delegacja polska. Protest zarzucał postępowanie ko-
misji niezgodne z postanowieniami konferencji ambasadorów. Mimo protestu 
głosowanie nad drugim pytaniem kontynuowano. Na „tak” wypowiedzieli się ko-
misarze niemiecki, brytyjski, włoski i japoński. Na „nie” głosował komisarz francu-
ski, zaś polski komisarz wstrzymał się od głosu (stwierdził, że nie był upoważniony 
przez rząd do głosowania na drugie pytanie). Taki wynik głosowania świadczył, 
że komisarze popierali opinie swoich rzeczoznawców. Komisarz japoński popierał 
stanowisko Niemiec. 

Wyniki obrad komisji były niekorzystne dla Polski. W specjalnej nocie do 
Konferencji Ambasadorów rząd Polski złożył wniosek o odwołanie rzeczoznawców 
i powołanie rzeczoznawców pochodzących z USA. Komisja delimitacyjna prze-
rwała swoje obrady. Komisja Ambasadorów nie uwzględniła polskiego wniosku 
i poleciła komisji podjęcie przerwanych obrad46.

Z decyzji komisji delimitacyjnej nie byli zadowoleni także Niemcy. W dniu 
6 lipca 1921 roku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Berlinie odbyło się po-
siedzenie, na którym dyskutowano możliwości pertraktacji z Polską. Wcześniej, 
24 czerwca 1921 roku, brytyjski komisarz ppłk Boger złożył propozycję porozu-
mienia, która zakładała następujące zmiany:
1. Granica będzie przebiegać między rzeką a wałami, przy czym cała nizina 

kwidzyńska wraz z wałami pozostanie przy Niemczech,
2. Niemcy oddadzą Polsce obszar na południe od Iławy,
3. Niemcy zobowiążą się, że w ciągu 5 lat przeprowadza na swój koszt regulację 

Wisły od Wielki Wełcz do śluzy Biała Góra,
4. Niemcy opłacą inżynierów powołanych przez konferencję ambasadorów,
5. Polska zobowiąże się do przeprowadzenia robót regulacyjnych powyżej i po-

niżej odcinka przeznaczonego dla Niemiec,

46 Z. Lietz, Plebiscyt na Powiślu, Warmii i Mazurach w 1920 roku, Warszawa 1958, s. 246.



212 Tomasz Wyżlic

6. Niemcy zobowiążą się do wypłaty odszkodowania dla miejscowych polskich 
posiadaczy, którzy wyjadą do Polski oraz Niemcy zobowiążą do opłacania 
lodołamaczy.
Zobowiązania wynikające z powyższych propozycji oszacowano na ok. 138 

mln. marek. Jednocześnie oceniono, że okres 5 lat na przeprowadzenie prac re-
gulacyjnych na odcinku ok. 42 km może być za krótki. Okres ten winien wynosić 
10 lat. Należałoby również uzyskać gwarancję od Polski i Wolnego Miasta Gdań-
ska, że także w tym samym czasie przeprowadzą swoje prace regulacyjne, gdyż 
w przeciwnym razie niemieckie regulacje nie przyniosłyby zamierzonego skutku. 
Przedstawiciel niemieckiego MSZ podsumowując spotkanie stwierdził, że Niemcy 
są gotowe do poniesienia obciążeń finansowych. Jednak brakowało potwierdzenia, 
czy propozycja Bogera zostanie zaakceptowana przez Polskę. Przyjęto więc posta-
wę wyczekiwania na dalszy przebieg wydarzeń. Dotychczas polskie stanowisko nie 
miało poparcia komisji delimitacyjnej. Polski wniosek do Konferencji Ambasado-
rów strona niemiecka oceniła jako mający małe szanse powodzenia. Strona nie-
miecka miała bronić postanowień komisji, a dopiero w przypadku niekorzystnych 
dla Niemiec zmian podjąć rozmowy na temat propozycji Bogera47.

Ostateczne posiedzenie komisji w sprawie granicy na Wiśle odbyło się 
27 sierpnia 1921 roku. Zdecydowano na nim, że granica na odcinku Wisły między 
Polską a Niemcami przebiegać będzie 20 metrów od rzeki. Polsce przyznano wsie: 
Nowe Lignowy, Kramary, Dwór Bursztych, Janowo i Małe Pole, jak również port 
w Korzeniowie, z którego mogli korzystać także Niemcy, przyczółek mostowy na 
Wiśle pod Opaleniem oraz dworzec kolejowy w Gardei, z którego mogli korzystać 
Niemcy. Dopiero 31 marca 1922 roku komisja delimitacyjna przekazała wytyczoną 
granicę wojsku polskiemu i niemieckiemu48.

47 PA AA R30684 karty K021614 – 21621.
48 Z. Lietz, op. cit., s. 246 i 247.
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Tabela przedstawiająca stanowiska powołanych rzeczoznawców.
Pytanie Angielski rze-

czoznawca Mr. Luke
Włoski rzeczoznaw-
ca Edoardo Sassi

Francuski rzeczoznawca Mr. Robert

1) Na czym polega 
regulacja Wisły? 
(art. 97,4.)

Regulacja rzeki Wisły 
dzieli się na części:
regulacja stanów 
wysokich, średnich 
i niskich.

Inaczej przyszłe stu-
dia i regulacja Wisły 
będą miały za cel 
budowę wałów coraz 
bardziej oddalonych 
od rzeki.

Wały przeciwpowodziowe i mechani-
zmy utrzymania niskiego stanu wód 
zostały utworzone, do wypełniania 
wzajemnych zadań w nowych warun-
kach, wskutek prac uzupełniających, 
które państwo Polskie ma zamiar i obo-
wiązek wspierać (strona 5, III na dole).
Jeżeli w wyniku regulacji na niskim 
stanie wód uda się, osiągnąć nawet 
tylko zamierzony wynik w niemiec-
kim projekcie, to znaczy, jeżeli za-
pewniona jest najmniejsza głębokość 
1,80 m na średnim niskim stanie 
wód, to wydaje mi się, że rzeka bę-
dzie wstanie sprostać komunikacji.

2) Czego potrzebuje 
Polska do zachowa-
nia swoich praw wy-
nikających z artykułu 
97,4?

Polska potrzebuje do-
stępu, aby kontrolować 
brzegi na pewnych 
odcinkach stanów 
średnich, gdyż po-
trzebuje składać tam 
materiały do utrzyma-
nia i linii brzegowej. 
Linia ta w żadnym 
wypadku nie powinna 
przebiegać 10 m. od 
wału. Wystarczająca 
jest odległość ok. 50 
m. od brzegu.

Uznaję, że dla że-
glugi jest konieczne 
nadbrzeże, przynaj-
mniej jego część, dla 
utrzymania (polskiej) 
kontroli rzeki lub 
dla poszczególnych 
ulepszeń.

Konieczność, aby nie dopuścić do 
powstania takiej sytuacji, w moim 
uznaniu przemawia za podjęciem 
decyzji, która nakaże rozsądne zasa-
dy hydro-elektryki i przyzna Polsce 
wały przeciwpowodziowe i nizinę 
Kwidzyńską. 

3) Czy wały przeciw-
powodziowe mają coś 
wspólnego z żeglugą?

Z tego wynika, że 
Polska nie ma po-
trzeby kontrolowania 
wałów przeciwpowo-
dziowych (punkt 2c)

Czy może rzeczoznaw-
ca myśleć i przekony-
wać, że wały i żegluga 
są ze sobą połączone? 
Uważam, że systemy 
ochrony przed powo-
dzią i regulacji rzeki są 
od siebie niezależne, 
w szczególności żeglugi.

Chociaż są położone poza odcinkami 
niskiego stanu zbiornika wody, to od-
działują na utrzymanie i poprawę rze-
ki i także z punktu widzenia żeglugi. 
Odwrotnie prace regulacyjne obecne 
i w przyszłości na odcinkach średnich 
i niskich w niskich zbiornikach wody 
mają wpływ na brzeg i nadbrzeże 
przed wałami i na stan wody.

4) Czego potrzebują 
Niemcy?

Niemcy potrzebują 
znaczną część nad-
brzeża, aby uzyskać 
utrzymanie wałów 
i pól.

Uznaję również, że 
i to co jest niezbędne 
dla ochrony powo-
dziowej i wałów, jest 
także do utrzymania 
wałów, ochrony wa-
łów, jest także

Jeżeli wał, chociaż w rzeczywistości 
przeznaczam go dla Polski, byłby 
obiecany dla Niemiec, to pas naj-
więcej 20 m. wzdłuż rzeki byłby wy-
starczający do utrzymania i naprawy 
wałów.
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Pytanie Angielski rze-
czoznawca Mr. Luke

Włoski rzeczoznaw-
ca Edoardo Sassi

Francuski rzeczoznawca Mr. Robert

zapasem ziemi dla 
wzmocnienia tam.

5) Port w Korzenio-
wie?

Nizina z wałami 
tworzy całość pod 
względem technicz-
nym i gospodarczym, 
jak położenie portu 
w Korzeniowie

Niewielki port bez 
nadbrzeża w Korze-
niowie ma żywotne 
znaczenie dla niziny. 
Myślę, że komisja 
w tym szczególnym 
przypadku ponosząc 
odpowiedzialność za 
pozostawienie Niem-
com władzy nad tere-
nami i wodami, winna 
jednocześnie przyznać 
prawo korzystania 
z portu polskim lodo-
łamaczom, które będą 
szukały schronienia.

W tym przypadku, gdy Niemcom 
przypadną wszystkie wały, mieliby 
Polacy podporządkowany interes 
posiadania portu w Korzeniowie. 
Zadaniem portu w Korzeniowie 
byłoby udzielanie schronienia lodo-
łamaczom, co mógłby czynić, gdyby 
przynależał do Niemiec.

6) 5 wsi nadwiślań-
skich i przyczółek 
mostowy w Opale-
niu?

Oddzielenie 5 wsi 
i przyczółka mosto-
wego, linii kolejowej 
Opalenie – Kwidzyn, 
jak również łąki 
na północy niziny 
będących jednolitą 
całością stanowi naj-
gorsze niebezpieczeń-
stwo dla niziny. 

Nizina, wały (zachod-
nie – zewnętrzne) 
i pas ziemi o szeroko-
ści minimum 10 m. 
musza być połączone.

Obecnie zachodni wał jest widziany 
jako ochrona niziny. Stary wschodni 
wał, który wymaga poprawy, jest 
w wielu miejscach osłabiony przez 
ubytki ziemi. Po za tym jest niższy 
o 50 cm niż nowy wał. 

7) Wielki i Mały 
Wełcz?

Oddzielenie wsi 
Wielki i Mały Wełcz 
od Niziny będzie 
miało te same skutki 
jak powyżej.

8) Proponowana 
granica?

Moim zdaniem ze 
względów technicz-
nych granica powin-
na przebiegać środ-
kową linią rzeki.
W żadnym wypadku 
nie powinna zbliżać 
się na odległość 
mniejszą niż 10 m. 
do wałów.

Linia granicy po-
winna przebiegać 
pomiędzy zachodnim 
wałem w odległo-
ści najmniej 10 m, 
a brzegiem wyzna-
czonym przez roślin-
ność tam.

Ten podział, teoretycznie, musi być 
tak zrozumiany, że granica polskiego 
obszaru winna być na naturalnym 
obszarze zalewowym Wisły, tzn. 
ślady powodzi Wisły na pagórkach 
otaczających nizinę.
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Tomasz Wyżlic, Die Grenze Ostpreußens zu Polen zwischen 1919–1922 

Zusammenfassung 

Der am 28. Juni 1919 im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles unterzeichnete Friedensvertrag begrün-
dete eine neue politische Teilung Europas. Polen erhielt Woiwodschaft Poznań ohne Wschowa, Babimost, Międ-
zyrzecze und Skwierzyna sowie den größten Teil Königlichen Preußens (insgesamt 45.463 Quadratkilometer mit 
etwas mehr als drei Millionen Einwohnern). Die Festlegung der Grenzen Polens erfolgte vor allem unter dem 
Druck des widerstrebenden britischen Premierministers David Lloyd George, der sich allen Lösungsversuchen 
widersetzte, die zur Stärkung der Rolle Frankreichs in Europa beitragen könnten. Die endgültige Festlegung der 
Grenze sollte den alliierten und assoziierten Mächten obliegen. Der Sejm der Republik Polen ratifizierte nach 
einer stürmischen Debatte am 31. Juli 1919 den Friedensvertrag mit Deutschland. Er trat am 10. Januar 1920 in 
Kraft. Der Friedensvertrag sah auch ein Volksbegehren in einem Teil Ost- und Westpreußens vor, das über die 
Zugehörigkeit von Ermland, Masuren und Powiśle zu Polen oder Deutschland entscheiden sollte. Erst nach dem 
Ende des Volksbegehrens begann die Grenzkommission mit den Abgrenzungsarbeiten. Der ungünstige Ausgang 
des Volksbegehrens führte dazu, dass die territorialen Errungenschaften Polens unbedeutend waren, und die Ar-
beit der Kommission konzentrierte sich auf die Abgrenzung der durch den Friedensvertrag festgelegten Grenzen, 
d.h. von der ehemaligen deutsch-russischen Grenze bis zur Weichsel, sowie auf den Abschnitt der Weichsel bis 
zur Freien Stadt Danzig.

Tomasz Wyżlic, Eastern Prussia’s border with Poland in the years 1919–1922

Summary

Signed on 28 June 1919 in the Hall of Mirrors of the Palace of Versailles, this peace treaty established a 
new political order in Europe. Poland gained the Poznań lands, excluding Wschowa, Babimost, Międzyrzecz and 
Skwierzyna, and a larger part of the Royal Prussia (a total of 45 463 km2 and a little over three million inhabitants). 
Determining Polish borders was a process largely affected by the British Prime Minister, David Lloyd George, who 
was reluctant in his attitude towards Poland. He opposed any solution that would increase the role of France in 
Europe. The final shape of the borders was to be a task of the Allied and Associated Powers. After a heated debate, 
the Legislative Sejm of Poland ratified a peace treaty with Germany on 31 July 1919. It took effect on 10 January 
1920. The peace treaty also arranged a plebiscite in parts of Eastern and Western Prussia, which was to determine 
the Polish or German affiliation of Warmia, Masuria and Powiśle. Only after that event the Boundary Commission 
began its delimitation works. The results of the plebiscite were unfavourable for Poland as it gained only small 
territories. The commission in the field focused on establishing the borders in the light of the peace treaty, so along 
the former German-Russian border until the Vistula river and then along it up to the Free City of Danzig.

dr Tomasz Wyżlic
Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
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Zbigniew Kudrzycki

STOSUNKI NIEMIECKO-SOWIECKIE W ASPEKCIE 
PRUS WSCHODNICH PODCZAS WOJNY 
POLSKO-BOLSZEWICKIEJ NA FORUM SEJMU 
USTAWODAWCZEGO 1919–1922

Słowa kluczowe: parlamentaryzm, polityka zagraniczna, Prusy Wschodnie, Sejm 
Ustawodawczy, wojna polsko-bolszewicka 

Schlüsselwörter:  Parlamentarismus, Außenpolitik, Ostpreußen, gesetzgebender Sejm, 
Polnisch-Bolschewistischer Krieg

Keywords:  parliamentarism, foreign policy, Eastern Prussia, Legislative Sejm, Polish-
Bolshevik war

Odzyskanie niepodległości po 123 latach zaborów postawiło przed pań-
stwem polskim wiele trudnych do rozwiązania problemów. Zasadniczym zadaniem 
w pierwszych miesiącach wolności stało się powołanie naczelnych organów wła-
dzy państwowej mających legitymację narodu polskiego do sprawowania rządów. 
Wydarzenia z lat wojny sprawiły, iż największy autorytet posiadał Józef Piłsudski, 
jemu też na początku przypadła władza niemal autorytarna, jednak oczekiwania 
społeczeństwa, jak i uwarunkowania międzynarodowe skłoniły go do szybkiego 
przeprowadzenia wyborów parlamentarnych. Autorzy ordynacji na wyrost określi-
li obszar państwa polskiego bez uwzględnienia realnej sytuacji i możliwości, dlate-
go w tym samym dniu, 28 listopada 1918 r. Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef 
Piłsudski wydał drugi dekret o wyborach do Sejmu Ustawodawczego wyznaczający 
wybory na 26 stycznia 1919 r. z ograniczeniem ich do 33 okręgów byłego zaboru 
rosyjskiego oraz 11 okręgów Galicji Zachodniej i jednego okręgu na Śląsku Cie-
szyńskim. Wybory do Sejmu przyniosły sukces endecji i stronnictw skupionych 
w Narodowym Komitecie Wyborczym Stronnictw Demokratycznych reprezentu-
jących prawicę (zdobyły one 34% mandatów), ale również centrum i lewica zdo-
były ponad 30% miejsc w parlamencie. Sytuacja taka okazała się nietrwała i wraz 
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z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających, a także w wyniku licznych sece-
sji, rozłamów i zmian przynależności klubowej przez posłów. Oblicze polityczne 
Konstytuanty pomimo licznych zmian szczególnie w pierwszym roku działalności, 
zmieniło się niewiele. Charakteryzowało się dominującą pozycją centrum, silna 
była także prawica, natomiast charakterystyczne okazało się, że udział procentowy 
lewicy w parlamencie systematycznie malał. Jednym z powodów tego stanu rzeczy 
były przeprowadzane wybory uzupełniające, w których partie lewicowe nie zdoby-
wały dużej liczby głosów. Pierwszy Sejm II Rzeczypospolitej Polskiej zajmował się 
wielorakimi problemami wewnętrznymi i relacjami z innymi państwami, co było 
dość oczywiste, ze względu na czas jego działania. W kwestii relacji z sąsiadami 
najwięcej miejsca posłowie poświęcali stosunkom polsko-rosyjskim (sowieckim). 
Wynikało to z sytuacji wewnętrznej Rosji i jej polityki wobec sąsiadów, lecz przede 
wszystkim z realnych możliwości wytyczenia granica wschodniej Rzeczypospolitej 
przez państwo polskie oraz zamieszkiwania na Wschodzie dużej liczby Polaków, 
którzy mogli znaleźć się poza granicami Polski. Jednym z wątków stosunków pol-
sko-rosyjskich, który pojawiał się w Sejmie była współpraca rosyjsko-niemiecka1.

Polscy politycy po odzyskaniu niepodległości stale obawiali się współpracy ro-
syjsko-niemieckiej zagrażającej powstałemu niepodległemu państwu polskiemu, co 
artykułowali podczas obrad Sejmu Ustawodawczego. Bolesław Fichna z Narodowej 
Partii Robotniczej (NPR) w swoim pierwszym przemówieniu sejmowym 24 lutego 
1919 r. wyraził pogląd, że Ententa musi pomagać Polsce ze względu na własne inte-
resy, ponieważ w przypadku zwycięstwa bolszewików i połączenia się ich z rewolucją 
niemiecką zagrożone zostaną rewolucją społeczną państwa Europy Zachodniej: (…) 
interes koalicji streszcza się w tym żeby nam nieść pomoc w imię swoich interesów, bo 
jeżeli naprawdę przerzucą przez nas bolszewicy ów pomost ku spartakusowskim Niem-
com, to wtedy przyjdzie kolej na koalicję2. Sejm na 14. posiedzeniu w dniu 21 marca 
1919 r. przyjął wniosek nagły przedstawiony przez ks. Kazimierza Lutosławskiego, 
złożony 14 marca 1919 r. przez Związek Ludowo-Narodowy (ZLN) i Polskie Zjedno-
czenie Ludowe w sprawie zwalczania agitacji bolszewickiej i unicestwienia ośrodków 
bolszewizmu czynnego w Polsce. Wnioskodawcy twierdzili, że wojnę polsko-so-
wiecką planuje się w Berlinie oraz wskazywali na groźbę połączenia się bolszewi-
ków i Niemców w przypadku pokonania Polski przez Sowietów. Wzywali rząd: do 
uniemożliwienia przekradania się do Polski agitatorów bolszewickich z Rosji i Niemiec3. 
Stanisław Grabski (ZLN) 26 marca 1919 r. rekomendując Sejmowi w imieniu Komisji 

1 Szerzej o stosunkach niemiecko-rosyjskich po I wojnie światowej: A. Gorłow, Sowierszenno sekretno: Alians 
Moskwa–Berlin, 1920–1933 gg., Moskwa 2001, s. 36–67; L. Grosfeld, Polska a stosunki niemiecko-sowieckie 1918–1939, 
Warszawa 1988; I. Jędrzejewska, Współpraca Armii Czerwonej i Reichswehry w latach 1917–1933 (wybrane problemy), 
Toruń 2005, s. 42–49; Z. Kudrzycki, Stosunki polsko-rosyjskie na forum Sejmu Ustawodawczego 1919–1922, Toruń 2012.

2 Sprawozdanie Stenograficzne Sejmu Ustawodawczego, 5, 24 II 1919, (dalej SSSU).
3 SSSU, 17, 21 III 1919; Sejm Ustawodawczy, druk nr 167, (dalej SU).
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Spraw Zagranicznych przyjęcie sojuszu Rzeczypospolitej Polskiej z państwami sprzy-
mierzonymi do walki z Niemcami ostrzegał przed współpracą niemiecko-bolszewic-
ką. Niemcy nie potrzebują się nawet stać bolszewickim państwem, ale przecież już raz 
będąc wówczas nadzwyczaj konserwatywnym państwem, potrafili byli zawrzeć sojusz 
z bolszewicką Rosją, więc i po raz drugi zawrzeć go znów potrafią. Wszystko wskazuje 
na to, że Niemcy bynajmniej nie mają zamiaru poddać się bez oporu wyrokom kongresu 
pokojowego4. Nie znalazła natomiast poparcia Sejmu rezolucja zgłoszona 3 kwietnia 
1919 r. przez Mieczysława Niedziałkowskiego ze Związku Polskich Posłów Socjali-
stycznych (ZPPS) stwierdzająca, że walka, tocząca się obecnie na Litwie i Białorusi 
powinna mieć charakter jedynie obronny przed okupacją i najazdem Rosyjskiej Repu-
bliki Sowieckiej i Niemiec. Posłowie następnego dnia, 4 kwietnia 1919 r. większością 
głosów odrzucili tę rezolucję5. Maciej Rataj (Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwole-
nie”) w debacie nad exposé premiera Ignacego Paderewskiego 23 maja 1919 r. mówił 
o współpracy Niemiec z Rosją białą w aspekcie bezpieczeństwa państwa polskiego. 
Przecież wiemy znakomicie, że już od dawna książę Szachowskij siedzi w Berlinie i wy-
daje pismo, które między innymi forsuje także związek i porozumienie pomiędzy Rosją 
a Niemcami. Przecież wiemy, że w ostatnich czasach bawił przez długi czas w Berlinie 
Milukow, ten Milukow wróg Niemców, który do niedawna propagował wojnę z Niem-
cami. I jest wielkie prawdopodobieństwo, że Niemcy i Rosja zechcą sobie podać rękę6. 
Poczuciu zagrożenia bezpieczeństwa państwa dał wyraz Ludwik Waszkiewicz (Na-
rodowy Związek Robotniczy) mówiąc 13 lipca 1919 r.: Lenin i Trocki z jednej, rząd 
socjalistyczny niemiecki z drugiej strony zwalczają dziś Polskę z taką samą nienawiścią 
i zawziętością, jak ongi Mikołaje i Aleksandry, Fryderyki i Wilhelmy7.

Obawy o współpracę niemiecko-sowiecką wymierzoną przeciw państwu 
polskiemu nie były pozbawione podstaw. Polityka zagraniczna bolszewików cha-
rakteryzowała się antywersalską postawą i została spowodowana przez konstatację, 
że trwałość systemu wersalskiego stanowi barierę do rozwoju światowej rewolucji 
proletariackiej. Stąd zasadniczym celem dyplomacji radzieckiej było dążenie do li-
kwidacji systemu wersalskiego i uzyskania przez Rosję Sowiecką w nowej sytuacji 
międzynarodowej silnej pozycji w Europie8. Stosunki dyplomatyczne niemiecko-
-sowieckie zostały zerwane przez rząd niemiecki tuż przed zakończeniem I wojny 
światowej, 5 listopada 1918 r.9 Po zakończeniu działań wojennych na froncie za-
chodnim w 1918 r. Rosja Sowiecka podjęła próbę nawiązania kontaktów z Niem-

4 SSSU, 18, 26 III 1919.
5 SSSU, 24, 3 IV 1919; 25, 4 IV 1919.
6 SSSU, 41, 23 V 1919.
7 SSSU, 82, 13 VIII 1919.
8 S.A. Gorłow, op. cit., s. 36 – 67; I. Jędrzejewska, op. cit., s. 25.
9 E. Cziomer, Stanowisko Republiki Weimarskiej wobec Rosji Radzieckiej w 1920 r., w: Studia historyczne i poli-

tologiczne, red. R. Gelles, M.S. Wolański, Wrocław 1997, s. 144.
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cami mającymi zamiar również szkodzenie interesom Polski10. Rząd Rzeszy, 26 i 27 
grudnia 1918 r., dyskutował nad układem między dowództwem Ober-Ost, a Po-
lakami w sprawie wycofania wojsk niemieckich ze Wschodu. W czasie dyskusji 
Hugo Haase współprzewodniczący Rady Pełnomocników Ludowych (rządu Rze-
szy) wskazał na potrzebę dostaw rosyjskich surowców dla przemysłu niemieckiego, 
Oskar Cohn i Robert Kohl proponowali nawiązanie oficjalnych lub nieoficjalnych 
stosunków z bolszewikami. Haase w podsumowaniu dyskusji uznał prawo Rosjan 
do zajęcia swoich terytoriów11. Postanowienia traktatu wersalskiego wobec Niemiec 
doprowadziły do zmiany nastawienia do Rosji Sowieckiej, którą zaczęto postrze-
gać, jako potencjalnego sojusznika przeciwko państwom Ententy12. Pierwsze kon-
takty bolszewicko-niemieckie po zakończeniu I wojny światowej nawiązał przybyły 
w grudniu 1918 r. do Berlina Karl Radek-Sobelsohn. Kontaktował się z niemiecki-
mi komunistami, kołami gospodarczymi i przedstawicielami rządu niemieckiego 
oraz szefem niemieckiego Sztabu Generalnego gen. Hansem von Seecktem13.

Marszałek Ferdynand Foch głównodowodzący siłami zbrojnymi aliantów w paź-
dzierniku 1919 r. wystosował notę do rządu niemieckiego ze spisem podstawowych 
przedsięwzięć dotyczących ekonomicznego bojkotu Rosji, które miały przestrzegać 
państwa centralne. Odpowiedź rządu niemieckiego z końca października 1919 r. za-
wierała odmowę udziału w blokadzie wojskowo-ekonomicznej Rosji Sowieckiej. 
W uzasadnieniu stwierdzono, że udział Niemiec nie miałby istotnego znaczenia, po-
nieważ od strony morza Rosję blokowały państwa sojusznicze, a granica lądowa mię-
dzy Niemcami a Rosją nie istnieje. Taką odpowiedzią Niemcy nie zamykali sobie drogi 
do wielorakich działań zmierzających do likwidacji postanowień traktatu wersalskiego 
i pozostawiali możliwość ewentualnej współpracy z Rosją Sowiecką14.

Wiktor Kopp, przyjaciel i współpracownik Lwa Trockiego, przyjechał do 
Berlina w listopadzie 1919 r., jako osoba prywatna, lecz powszechnie uważano 
go za przedstawiciela Rosji Sowieckiej. Strona radziecka na początku 1920 r. skła-
dała Ministerstwu Spraw Zagranicznych Niemiec i gen. Hansowi von Seecktowi 
propozycje wspólnej wojny przeciw państwu polskiemu, które zostały odrzucone 
16 kwietnia 1920 r. przez Ago von Maltzan’a w rozmowie z Wiktorem Koppem, 
wówczas już oficjalnym radzieckim przedstawicielem do spraw repatriacji jeńców 
rosyjskich z Niemiec, któremu powierzono również sprawy kontaktów gospodar-
czych i politycznych. Niemcy jednocześnie zobowiązały się do nie przepuszczenia  

10 W. Balcerak, Geneza i uwarunkowania wojny polsko-radzieckiej 1919–1920, w: Wojna polsko-sowiecka 1920 
roku, red. A. Koryn, Warszawa 1991, s. 12.

11 P. Hauser, Niemcy wobec sprawy polskiej X 1918 – VI 1919, Poznań 1984, s. 51–52.
12 E. Cziomer, op. cit., s. 144–145.
13 L. Grosfeld, op. cit., s. 6; K. Jonca, Wprowadzenie. Polska między Niemcami a Rosją, w: K. Jonca, Wojna 

polsko-sowiecka 1920 roku w dokumentach niemieckiej dyplomacji, Wrocław 2002, s. 14; J. Kantor, Wojna i mir Michaiła 
Tuchaczewskogo, Moskwa 2005, s. 180–181.

14 I. Jędrzejewska, op. cit., s. 25–26.
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oddziałów francuskich i nie wysłania własnych oddziałów na pomoc Polsce, co 
rzeczywiście zostało zrealizowane. Wiktor Kopp 19 kwietnia 1920 r. zawarł umowę 
z rządem niemieckim o repatriacji jeńców wojennych15.

W marcu 1920 r. Friedrich von Boettichen z Ministerstwa Obrony Rzeszy 
(Reichswehrministerium) opracował dla Hansa von Seeckta koncepcję polityki 
wschodniej Niemiec opierającą się na założeniu przełamania izolacji Niemiec po-
przez sojusz z Rosją Sowiecką. Autor zakładał uznanie przez rząd sowiecki niemiec-
kich roszczeń terytorialnych, czyli granic z 1914 r. W koncepcji zakładano istnienie 
państwa polskiego najwyżej do końca wojny polsko-bolszewickiej, do zwycięstwa 
Rosji Sowieckiej. Niemieckie dążenia do wyjścia z izolacji mogła zaaprobować Ro-
sja Sowiecka, będąca w podobnej sytuacji międzynarodowej, nie akceptująca trak-
tatu wersalskiego. Działalność Koppa w zakresie wznowienia niemiecko-rosyjskich 
stosunków handlowych wzbudziła zainteresowanie Komisji Spraw Zagranicznych 
Zgromadzenia Narodowego Niemiec, która 2 marca 1920 r. omówiła kwestię wzno-
wienia stosunków gospodarczych z Rosją16.

Stanowisko rządu niemieckiego wobec Polski i Rosji Sowieckiej było tema-
tem posiedzenia gabinetu 5 lipca 1920 r., na którym uzgodniono, że wsparcie Pola-
ków nie wchodzi w grę, nie ustalono natomiast postępowania na wypadek dotarcia 
bolszewików do granic państwa niemieckiego17. Niemcy 20 lipca 1920 r. ogłosiły 
neutralność w wojnie polsko-sowieckiej, a następnie rząd Rzeszy w rozporządzeniu 
z 25 lipca 1920 r. zabronił eksportu i tranzytu broni, amunicji, prochu i materiałów 
wybuchowych na terytorium Rosji Sowieckiej i Polski, co rząd polski oprotestował 
dopiero 3 sierpnia 1920 r. notą ministra spraw zagranicznych Eustachego Sapiehy18. 
Ogłoszenie neutralności i zarządzenie o nie przepuszczaniu transportów z bronią, 
było wymierzone przeciwko Polsce19. Ogłoszenie neutralności w wojnie polsko-so-
wieckiej stało się ważną cezurą w niemieckiej polityce zagranicznej po zakończeniu 
I wojny światowej, zmieniającą sytuację polityczną Niemiec w Europie20. Niemcy 
ponownie stały się państwem biorącym udział w polityce europejskiej, mogącym 
odegrać istotną rolę w zahamowaniu ekspansji bolszewickiej na zachód.

15 J. Centek, Hans von Seeckt. Twórca Reichsheer. 1866–1936, Kraków 2006, s. 257–258; L. Grosfeld, op. cit., 
s. 5.; I. Jędrzejewska, op. cit., s. 26, 29–31; K. Jonca, Polityka neutralności Niemiec w wojnie polsko-radzieckiej 1920 roku, 
„Przegląd Prawa i Administracji” XLIII, Wrocław 2000, s. 42; K. Jonca, Wprowadzenie…, s. 29; P. Madajczyk, Niemcy 
wobec wojny polsko-radzieckiej w 1920 r., w: Wojna polsko-sowiecka 1920 roku, red. A. Koryn, Warszawa 1991, s. 173.

16 I. Jędrzejewska, op. cit., s. 27, 30; K. Jonca, Wprowadzenie…, s. 28–29.
17 K. Jonca, Polityka…, s. 42.
18 K. Jonca, Internowanie polskich i radzieckich żołnierzy w Prusach Wschodnich podczas wojny w 1920 roku, 

„Sobótka”, 1–3, 1996, s. 283; idem, Polityka…, s. 39–40, 51; idem, Wprowadzenie…, s. 33–34; J. Krasuski, Stosunki polsko-
-niemieckie 1919–1925, Poznań 1962, s. 88–89; J. Kukułka, Francja a Polska po traktacie wersalskim 1919–1922, Warsza-
wa 1970, s. 247; P. Madajczyk, op. cit., s. 175.

19 K. Jonca, Wprowadzenie…, s. 35; G. Wagner, Deutschland und der polnisch sowjetische Krieg 1920, Wies-
baden 1979, s. 79.

20 R. Schattkowsky, Deutsche Ostpolitik und der polnisch-sowjetische Konflikt 1920/1921, w: Traktat ryski 1921 
roku po 75 latach, red. M. Wojciechowski, Toruń 1998, s. 242.
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Walter Simons minister spraw zagranicznych Niemiec 20 lipca 1920 r. drogą 
radiową poinformował komisarza do spraw zagranicznych Rady Komisarzy Lu-
dowych RSFRR Gieorgija Cziczerina o deklaracji neutralności, dwa dni później 
w liście do Cziczerina zaproponował nawiązanie stosunków dyplomatycznych 
i niena ruszalność granicy z 1914 r. Odpowiedź sowiecka z 2 sierpnia 1920 r. utrzy-
mana została w tonie wstrzemięźliwym. Bolszewikom zależało jednak na neu-
tralności niemieckiej, dlatego zaakceptowali propozycję nawiązania stosunków 
dyplomatycznych21. Wiktor Kopp przedstawiciel Rosji Sowieckiej w Berlinie posia-
dał od 22 lipca 1920 r. pełnomocnictwa do zawarcia sojuszu wojenno-politycznego 
z Niemcami. Na początku sierpnia 1920 r. podczas rozmowy z pracowni kiem nie-
mieckiego MSZ proponował współpracę i zawarcie tajnej umowy przeciw Polsce22. 
Władze polskie wiedziały o współpracy bolszewicko-niemieckiej, ale nie potrafi-
ły się jej przeciwstawić. Współpraca polegała na przesyłaniu do Rosji Sowieckiej 
transportów z zaopatrzeniem wojskowym, zaś do Armii Czerwonej byli kierowani 
niemieccy specjaliści wojskowi. Na terenie Prus Wschodnich werbowano ochot-
ników mających udać się do Rosji w charakterze instruktorów. Rosyjskich jeńców 
wojennych (12 tys.) w ramach umowy o wzajemnej wymianie jeńców, 12  lipca 
1920 r. przez Rygę odesłano do Rosji (mogli być oni niezwłocznie użyci do wzmoc-
nienia oddziałów frontowych)23.

Rozwój działań militarnych w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. doprowa-
dził do objęcia bezpośrednimi działaniami wojennymi terenów północnego Mazow-
sza, graniczącego z Prusami Wschodnimi. Latem 1920 r. oddziały Armii Czerwonej 
atakując na froncie północnym zajęły terytoria graniczące z Prusami Wschodni-
mi. Zaistniała sytuacja wzbudzała zainteresowanie Niemiec, państwa graniczącego 
z Polską, mogącego stać się kolejnym etapem ekspansji bolszewickiej, ale też pań-
stwa, którego politycy i społeczeństwo nie akceptowali postanowień traktatu wersal-
skiego. W Niemczech po zakończeniu I wojny światowej nastąpił wzrost nastrojów 
rewolucyjnych i socjalistycznych. Politycy niemieccy stanęli przed problemem zre-
alizowania postanowień wersalskich, ale jednocześnie dążyli do ich rewizji na swo-
ją korzyść. W Niemczech silne były tendencje do tradycyjnej współpracy z Rosją. 
Rządy bolszewików nie zachęcały wprawdzie do szybkiego nawiązania stosunków 

21 K. Jonca, Wojna polsko-sowiecka…, dok. 73, 95; K. Jonca, Wprowadzenie…, s. 34; P. Madajczyk, op. cit., 
s. 176.

22 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku, wybór dokumentów oprac. J. Cisek, Londyn 1990, s. 197; A. Leinwand, 
Wojna polsko-sowiecka w latach 1919–1920. Polityka i strategia stron walczących, w: Wojna polsko-sowiecka 1920 roku, 
red. A. Koryn, Warszawa 1991, s. 38.

23 L. Grosfeld, op. cit., s. 6–7; K. Jonca, Wojna polsko-sowiecka…, dok. 29; M. M. Drozdowski, Międzynarodowe 
aspekty wojny polsko-bolszewickiej 1919–1920, w: W 75-lecie Bitwy Warszawskiej 1920. Materiały z konferencji naukowej 
30 XI–1 XII 1995 r. i uroczystości w dniu 20 sierpnia 1995 r. pod Pomnikiem Poległych Obrońców Wisły 1920 roku, Wło-
cławek 1997, s. 42; I. Jędrzejewska, op. cit., s. 27, 30; K. Jonca, Wprowadzenie…, s. 28–29; J. Krasuski, Stosunki polsko-nie-
mieckie 1919–1925, Poznań 1962, s. 86; J. Kukułka, op. cit., s. 248.
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dyplomatycznych i gospodarczych, lecz korzyści mogące z tej współpracy wynikać 
były dla obu państw trudne do przecenienia. Rosja Sowiecka, odrzucająca system 
wersalski, traktowała wojnę z Polską, jako etap rewolucji proletariackiej i po pokona-
niu państwa polskiego przewidywała dalszą ekspansję do Niemiec i dalej na zachód. 
Republika Weimarska kwestionująca traktat wersalski mogła stać się dla Rosji bolsze-
wickiej będącej w izolacji politycznej i gospodarczej ważnym partnerem w Europie, 
umożliwiającym przełamanie polityki izolacji państw zachodnioeuropejskich. W tej 
skomplikowanej sytuacji marsz Armii Czerwonej latem 1920 r. wzdłuż granicy Prus 
Wschodnich wywoływał zainteresowanie Niemiec, Polski oraz Rosji bolszewickiej 
oczekującej na korzyści wynikłe z tej sytuacji.

Hans von Seeckt w oparciu o ogłoszoną deklarację neutralności, 21 lipca 
1920 r. polecił dowództwu I okręgu wojskowego w Królewcu ściśle przestrzegać 
neutralności Prus Wschodnich (nawet w wypadkach lokalnego naruszenia grani-
cy Rzeszy przez bolszewików), unikania otwartych konfliktów z sowietami oraz 
współdziałania z wojskiem polskim24. Meldunki niemieckich posterunków straży 
granicznej z granicy Prus Wschodnich dokładnie informowały władze prowincji 
i niemiecki sztab o sytuacji na pograniczu polsko-niemieckim. Wiadomość o za-
jęciu przez bolszewików Grodna położonego 72 km od granicy Prus Wschodnich 
oraz marsz Armii Czerwonej na Suwałki położone 18 km od granicy, wzbudzi-
ły niepokój o los prowincji pruskiej. Mieszkańcy nadgranicznych powiatów oba-
wiali się zbliżających żołnierzy bolszewickich, stąd w powiatach oleckim, ełckim, 
piskim, szczycieńskim i nidzickim powołano straż obywatelską25. Niemcy miesz-
kający w powiecie działdowskim przyłączonym na mocy traktatu wersalskiego do 
Polski wraz ze zbliżaniem się oddziałów Armii Czerwonej zajmowali postawę wro-
gą wobec państwa polskiego26.

Pierwsze informacje o Armii Czerwonej poruszającej się w bezpośrednim 
sąsiedztwie granicy Prus Wschodnich pochodzą z 31 lipca 1920 r. Meldunek infor-
muje, że w okolicy wsi Ginie (Gingen) pow. ełcki, byli widziani bolszewicy respek-
tujący granicę Prus Wschodnich. Podobną wiadomość przekazano z posterunku 
Straży Granicznej z Zawad. Poinformowano o oddziale sowieckim w sile około 
1000 żołnierzy składającym się z dawnych niemieckich jeńców wojennych poru-
szającym się w kierunku zachodnim. Oddział 50 żołnierzy Armii Czerwonej zajął 
wieś Bogusze położoną naprzeciwko Prostek, a następnie wyruszył w kierunku po-
łudniowo-zachodnim27. Zgodnie z informacją niemieckiej straży granicznej My-

24 K. Jonca, Wojna polsko-sowiecka…, dok. 75; idem, Polityka…, s. 51; idem, Wprowadzenie…, s. 41.
25 Archiwum Państwowe w Olsztynie, Rejencja Olsztyńska, (dalej APO, RO), sygn., 4/217, k. 3-5.
26 L. Grosfeld, Poselstwo niemieckie w Warszawie wobec wojny polsko-radzieckiej 1920 r., Kwartalnik Historyczny, 

R LXXVIII, z. 4, 1971, s. 865; J. Szczepański, Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu, Pułtusk 1995, s. 231–232, 235.
27 APO, RO, sygn. 4/217, k. 61.
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szyniec na Kurpiach został zajęty przez kawalerię Gaja Dimitriewicza Gaja (właść. 
Hajka Bżyszkjana-Gaja) 4 sierpnia 1920 r. o godzinie 1000. Dwie godziny później 
rosyjscy kawalerzyści widziani byli w Pełtach i poruszali się dalej wzdłuż granicy 
w kierunku Chorzel. Dąbrowy zostały zajęte przez bolszewików 4 sierpnia 1920 r. 
o godz. 1300. W zajętych wsiach oraz w Myszyńcu i Chorzelach bolszewicy rekwiro-
wali konie okolicznym chłopom28. W nocy z 6 na 7 sierpnia 1920 r. około godziny 
200 oddziały polskie otrzymały rozkaz opuszczenia Ostrołęki. Pierwsze sowieckie 
oddziały IV Armii Jewgienija Siergiejewa do miasta wkroczyły przed południem 
7 sierpnia 1920 r. W tym czasie kawaleria Gaja po krótkich potyczkach z resztkami 
1 Pułku Strzelców Granicznych zajęła już Chorzele i Przasnysz. Naśladując koncep-
cję feldm. Iwana Paskiewicza z 1831 r. kierowała się na zachód w celu przekrocze-
nia Wisły w okolicach Torunia29.

Pod Prostkami 30 lipca 1920 r. około godziny 1900, po nieudanych negocja-
cjach z Niemcami w sprawie wyrażenia zgody na przejście przez terytorium Prus 
Wschodnich do Kolna, pod presją zbliżania się oddziałów Armii Czerwonej oko-
ło 2000 Polaków przekroczyło granicę Prus Wschodnich. Byli to żołnierze grupy 
bojowej suwalsko-augustowskiej, którzy zostali internowani w Orzyszu30 (w infor-
macji z obozu z 31 lipca 1920 r. podano poprawną liczbę 1275 internowanych żoł-
nierzy, 27 oficerów, 12 kobiet i 1 dziecko)31. Do Ełku 31 lipca 1920 r. pieszo dotarła 
kolumna około 1000 Polaków, którzy wcześniej przekroczyli granicę. Zostali oni 
1 sierpnia 1920 r. przewiezieni specjalnym pociągiem do obozu w Orzyszu32. Po-
lakami tymi, w telegramie z 12 sierpnia 1920 r. do Auswärtiges Amt (Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych Niemiec) interesował się Cziczerin. W odpowiedzi uzyskał 
zapewnienie, że postąpiono zgodnie z ogłoszonym stanem neutralności wobec woj-
ny polsko-bolszewickiej i poinformowano o internowaniu tych osób w Orzyszu33. 
Internowanych Polaków 23 sierpnia 1920 r. zaczęto przewozić przez Królewiec, Pi-
ławę do Minden w Westfalii34. W Sejmie zainteresowanie położeniem przewiezio-
nych Polaków wykazali posłowie NPR we wniosku nagłym Stanisława Wachowiaka 
i jego towarzyszy z NPR, w sprawie nieludzkiego traktowania jeńców Polaków in-

28 Ibidem, k. 71, 75.
29 J. Szczepański, Wojna 1920 roku w Ostrołęckiem, Warszawa–Ostrołęka–Pułtusk 1997, s. 60.
30 K. Jonca, Wojna polsko-sowiecka…, dok. 88, 94, 106; Zwycięzcy za drutami. Jeńcy polscy w niewoli (1919–

1922). Dokumenty i materiały, opracowali i do druku przygotowali S. Alexandrowicz, Z. Karpus, W. Rezmer, Toruń 
1995, s. 21–25; K. Jonca, Polityka…, s. 52; idem, Wprowadzenie…, s. 42; Z. Karpus, Wymiana jeńców wojennych między 
Polską a Litwą (październik 1920 – styczeń 1921), Zeszyt Naukowy Ośrodka Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska 
w Białymstoku, 5, 1991, s. 103; G. Wagner, op. cit., s. 112–113.

31 APO, RO, sygn. 4/217,  k. 83, k. 327-327v. 
32 K. Jonca, Wojna polsko-sowiecka…, dok. 106.
33 APO, RO, sygn., 4/217, k.83; K. Jonca, Internowanie…, s. 284; idem, Wprowadzenie…, s. 44; G. Wagner, op. 

cit., s. 120–121.
34 Zwycięzcy za drutami..., s. 58–59; K. Jonca, Internowanie…, s. 288; idem, Wprowadzenie…, s. 44.
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ternowanych w obozie w Minden, który został odesłany do KSZ35. Polskie oddziały 
straży granicznej stacjonujące na granicy z Prusami Wschodnimi wobec szybkiego 
marszu oddziałów sowieckich zostały 31 lipca 1920 r. wycofane z nad granicy36.

Na przejściu granicznym w Prostkach 31 lipca 1920 r. między godziną 16 a 17 
pojawili się dwaj oficerowie bolszewiccy, z którymi rozmawiał oficer straży granicznej 
Büchler. Bolszewiccy oficerowie (wywodzący się z armii carskiej), interesowali się pol-
skim oddziałem, który przekroczył dzień wcześniej granicę w Prostkach. Deklarowa-
li respektowanie granicy Niemiec z 1914 r. i obiecywali oddanie Niemcom terytoriów 
włączonych w skład państwa polskiego na podstawie traktatu wersalskiego (Pomorze 
Gdańskie) oraz wspólną akcję przeciw Francji. Niemcy zaś chcieli przekonać Rosjan, 
że nie popierają Polski, ani Ententy37. Niezależnie od rozmów politycznych trwała 
współpraca militarna. Na terenie Niemiec prowadzona była agitacja i werbunek do 
Armii Czerwonej, bolszewicy otrzymywali amunicję oraz odzież. Niemcy wysyłały 
również instruktorów i oficerów do Armii Czerwonej38. Hans von Seeckt poprzez 
nawiązanie kontaktów z dowódcami Armii Czerwonej zamierzał przywrócić granice 
z 1914 r. i zlikwidować państwo polskie39. Niemiecki oficer sztabowy przy Komisarzu 
Rzeszy kpt. Thomas 29 lipca 1920 r. udał się do Prostek i następnie poinformował 
przełożonych o internowaniu Polaków oraz o rozmowach z Rosjanami z posterunku 
granicznego, którzy deklarowali chęć oddania korytarza Niemcom. Thomas prze-
kroczył granicę i rozmawiał z komisarzem ludowym Wynogradowem, który poin-
formował go o radzieckich planach ustanowienia rządu sowieckiego w Warszawie, 
likwidacji traktatu wersalskiego oraz o chęci Rosji do przywrócenia granic z 1914 r.40 
Komisarz Rzeszy Wilhelm von Gayl 2 sierpnia 1920 r. informował o stałych kontak-
tach niemieckich oficerów z radzieckimi komisarzami w tym z komisarzem Iwanic-
kim przebywającym w pierwszych dniach sierpnia w Grajewie41. Oficer polityczny 
4 Armii Radzieckiej Wasilij Tomaschow zeznał, że w początkach sierpnia 1920 r. roz-
mawiał w Łomży z Helmutem Belckem podającym się za wysłannika Auswärtiges 
Amt i oferującym Rosjanom broń. Podczas drugiego spotkania zawarto umowę na 
dostarczenie Rosjanom pod Prostkami w ciągu ośmiu dni: 200 tys. par butów, 20 tys. 
rowerów na kwotę 30  mln marek, a w późniejszym terminie zobowiązano się do 
dostarczenia samolotów, aut ciężarowych, amunicji i karabinów. Rosjanin podczas 

35 SSSU, 168, 24 IX 1920.
36 APO, RO, sygn. 4/217, k. 59; Jonca, Wojna polsko-sowiecka…, dok. 88.
37 APO, RO, sygn. 4/217, k. 62; K. Jonca, Wojna polsko-sowiecka…, dok. 93, 106; A. Leinwand, op. cit., s. 38; 

P. Madajczyk, op. cit., s. 176; J. Szczepański, Wojna 1920 roku na Mazowszu, s. 233.
38 APO, RO, sygn. 4/217, k. 199–201; K. Jonca, Wojna polsko-sowiecka…, dok. 80, 90; Sąsiedzi wobec wojny, 

s. 190, 195, 202; K. Jonca, Polityka…, s. 62; idem, Wprowadzenie…, s. 45; P. Madajczyk, op. cit., s. 177–178; J. Szczepański, 
op. cit., s. 232.

39 E. Cziomer, op. cit., s. 146, 151; G. Wagner, op. cit., s. 113.
40 K. Jonca, Polityka…, s. 53; G. Wagner, op. cit., s. 114.
41 APO, RO, sygn. 4/217, k. 63; K. Jonca, Polityka…, s. 53–54; idem, Wprowadzenie…, s. 43.
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rozmów zapewniał o powrocie granic z 1914 r. i o tym, że Polska stanie się sowiecką 
republiką42. Kolejnym przykładem kontaktów niemiecko-bolszewickich były rozmo-
wy przeprowadzone w Prostkach 12 sierpnia 1920 r. przez szefów do spraw kontak-
tów cywilnych 4 Armii Radzieckiej Wikentjewicza i 15 Armii Radzieckiej Brusdupa 
w celu omówienia wymiany towarowej. Nadprezydent prowincji w Królewcu został 
upoważniony do wydelegowania pełnomocników do Prostek w celu rozpoczęcia wy-
miany towarowej. Spotkanie wyznaczono na 20 sierpnia 1920 r., jednak nie doszło 
ono do skutku z powodu klęski wojsk sowieckich43. 

Sukces Polaków w Bitwie Warszawskiej spowodował załamanie się ofensy-
wy sowieckiej i odwrót wojsk bolszewickich na wschód. Oddziały sowieckie, które 
poruszały się wzdłuż granicy Prus Wschodnich i dotarły w okolice Włocławka, 
Lipna i Płocka znalazły się w trudnym położeniu militarnym, gdyż groziło im od-
cięcie drogi powrotu na wschód i dostanie się do polskiej niewoli44. Szybki odwrót 
wskutek działań wojsk polskich okazał się niemożliwy, a przebicie przez odcinające 
drogę odwrotu polskie oddziały (ze względu na wcześniejsze straty, zmęczenie żoł-
nierzy, jak i wzrost siły wojska polskiego) również okazało się niemożliwe. W tej 
sytuacji dowódcy oddziałów radzieckich podejmowali decyzję o przekroczeniu 
granicy Prus Wschodnich i wkroczeniu na teren państwa neutralnego45.

Problematyczna pozostawała kwestia liczby żołnierzy Armii Czerwonej, któ-
ra przekroczyła granicę polsko-niemiecką w Prusach Wschodnich. Zestawienie 
dokonane przez Niemców po zakończeniu działań wojennych na pograniczu Prus 
Wschodnich i Mazowsza podawało, że granicę Prus Wschodnich w czasie walk 
w lipcu i sierpniu 1920 r. przekroczyło 2376 Polaków i 48296 Rosjan. Zostali oni 
początkowo umieszczeni w obozie w Orzyszu i Pasłęku, a następnie byli przetrans-
portowani w głąb Niemiec46. Części przekraczających granicę oddziałów Armii 
Czerwonej umożliwiono przemarsz przez terytorium Prus Wschodnich i powrót 
do Rosji. Spowodowane to było (oprócz deklarowanej życzliwości dla bolszewic-
kiej Rosji) brakiem możliwości zapewnienia opieki lokalowo-sanitarno-aprowiza-
cyjnej w Prusach Wschodnich. Na terenie Prus Wschodnich pozostało w obozie 
w Orzyszu około 1600 żołnierzy bolszewickich47. 

42 K. Jonca, Wojna polsko-sowiecka…, dok. 127, 158; idem, Polityka…, s. 62; idem, Wprowadzenie…, s. 45; J. 
Kantor, op. cit., s. 192–193.

43 K. Jonca, Wojna polsko-sowiecka…, dok. 120; idem, Polityka…, s. 54; idem, Wprowadzenie…, s. 44–45: G. 
Wagner, op. cit., s. 123–124.

44 N. Davies, Orzeł biały czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920, Kraków 1997, s. 208.
45 Z. Kudrzycki, Stosunki polsko-rosyjskie na forum Sejmu Ustawodawczego 1919–1922, Toruń 2012, s. 67–71; 

T. Wyżlic, Orzysz 1920. Oddziały polskie i sowieckie internowane w Niemczech, Warszawa–Orzysz 2016, s. 61–68.
46 K. Jonca, Wojna polsko-sowiecka…, dok. 170; idem, Internowanie…, s. 292; T. Wyżlic, op. cit., s. 126–131. 

Autor na podstawie dokumentów odnalezionych w Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec podał 
dokładne dane wywozowe jeńców rosyjskich z Prus Wschodnich.

47 T. Wyżlic, op. cit., s. 131. Wcześniej szacowano, że na terenie Prus Wschodnich pozostało w obozie 
w  Orzyszu około 8–10 tys. żołnierzy bolszewickich, zob. Z. Karpus, Problem internowanych bolszewickich i polskich 



227Stosunki niemiecko-sowieckie w aspekcie Prus Wschodnich

Oficer Łącznikowy Naczelnego Dowództwa przy Polskiej Misji Wojskowej 
w Gdańsku w raporcie z 25 sierpnia 1920 r. informował, że do tego dnia do Prus 
Wschodnich z Polski przeszło 293 oficerów i 29632 szeregowców Armii Czerwonej48. 
Liczba Rosjan przekraczających granicę polsko-niemiecką podawana w dokumen-
tach niemieckiego MSZ ze względu na możliwości transportowe z Prus Wschodnich 
do Niemiec zachodnich (brak lądowej linii komunikacyjnej) wzbudzała wątpliwo-
ści. Mel dunki dzienne niemieckich posterunków granicznych podawały liczbę około 
31 000 żołnierzy sowieckich, którzy przekroczyli granicę49. Ostatecznego wyjaśnie-
nia tej kwestii podjął się dr Tomasz Wyżlic, który na podstawie odnalezionych do-
kumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec skłania się do liczby około 
60 tys. żołnierzy radzieckich, przekraczających granicę polsko-niemiecką w Prusach 
Wschodnich50. Warto jednak zwrócić uwagę na kwestię liczebności armii Michaiła 
Tuchaczewskiego uderzającej na Polskę, którą dowódca oceniał na około 160  tys. 
żołnierzy51 i straty w Bitwie Warszawskiej, szacowane na ok. 25 tys. poległych bolsze-
wików (natomiast 60 tys. trafiło do polskiej niewoli). Przyjmując za wyjściowe dane 
Tuchaczewskiego, do Rosji wycofało się około 15 tys. żołnierzy Armii Czerwonej, co 
wydaje się jednak mało prawdopodobne.

Przebieg wojny na pograniczu mazowiecko-pruskim pokazał, że obawy pol-
skich polityków związane ze współpracą niemiecko-sowiecką wyrażane po odzy-
skaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r., nie były pozbawione podstaw. Dał 
temu wyraz premier Wincenty Witos w exposé wygłoszonym do posłów 24 wrze-
śnia 1920 r. mówiąc: Nie umiano, czy nie chciano w państwach Zachodu zrozumieć, 
że linia pochodu wojsk bolszewickich przez Polskę wskazywała, aż nadto wyraźnie, 
iż bolszewikom chodziło o połączenie z Niemcami, gdzie nie brakowało potężnych 
czynników, gotujących wspólny cios przeciw Polsce. Publicznie Bitwę Warszawską 
nazwał „Cudem nad Wisłą”: Wysiłkiem wspólnym wszystkich warstw stworzył się 
„cud nad Wisłą”52. Jan Dębski (PSL „Piast”) w debacie nad sprawozdaniem pre-
miera 7  października 1920 r., w swym wystąpieniu również stwierdzał: Inwazja 
wschodu podawała ręce Niemcom, którzy od Górnego Śląska, Gdańska, szli na prze-
kreślenie traktatu wersalskiego. (…) Wygraliśmy wojnę na wschodzie, której chwi-
lowy niepomyślny przebieg zaczął już ważyć na losach naszych granic zachodnich. 
Zachowanie się Niemców na Górnym Śląsku, w Gdańsku, w Prusach Wschodnich, 
w Prusach Wschodnich i w Niemczech w lipcu–listopadzie 1920 r., w: W 75-lecie Bitwy Warszawskiej 1920. Materiały 
z konferencji naukowej 30 XI – 1 XII 1995 r. i uroczystości w dniu 20 sierpnia 1995 r. pod Pomnikiem Poległych Obrońców 
Wisły 1920 roku, Włocławek 1997, s. 176.

48 Sąsiedzi wobec wojny, op. cit., s. 206 n; Tę liczbę żołnierzy Armii Czerwonej przekraczających granicę w Pru-
sach Wschodnich podaje Z. Karpus, Problem internowanych bolszewickich, s. 175.

49 APO, RO, sygn. 4/217, passim.
50 T. Wyżlic, op. cit., s. 75.
51 N. Davies, op. cit., s.143. (N.E. Kakurin oceniał liczebność na około 100 tys. żołnierzy sowieckich).
52 SSSU, 167, 24 IX 1920.
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wymownie świadczyło o współdziałaniu ich z bolszewikami53. Pogranicze Mazowsza 
i Prus Wschodnich stało się w sierpniu 1920 r. terenem, na którym rozpoczęto re-
alizację współpracy bolszewicko-niemieckiej. Dotarcie Armii Czerwonej do granic 
Niemiec zintensyfikowało dążenia Rosji radzieckiej i Niemiec do wzajemnej współ-
pracy oraz nawiązania bliskich stosunków politycznych i gospodarczych. Dowódcy 
Armii Czerwonej respektowali granicę Niemiec z 1914 r. i obiecywali zwrot teryto-
riów, które do 1914 r. należały do państwa niemieckiego, a w wyniku postanowień 
traktatu wersalskiego zostały włączone do Polski. W tym kontekście postępowanie 
dowódców sowieckich na Działdowszczyźnie staje się jasne i zrozumiałe. Prece-
dens powstał 12 lipca 1920 r. Rosja bolszewicka podpisała z Litwą układ i przeka-
zała jej Wilno i Litwę Środkową, do czego w exposé 24 września 1920 r. odniósł się 
premier Witos: Z ubolewaniem stwierdzić należy, że mimo najszczerszego dążenia 
do zgodnego współżycia z Litwą, z którą nas łączą wiekowe historyczne węzły i wspól-
ne cierpienia niewoli, z rządem litewskim do porozumienia nie doszliśmy. Litwini, 
w chwili dla nas najkrytyczniejszej, połączyli się z bolszewikami, wystąpili przeciw 
nam zaczepnie i zajęli część kraju, Państwu Polskiemu definitywnie przyznaną. Gdy 
armia nasza, rozbiwszy armie sowieckie, podjęła za nimi pościg, Litwini złamali neu-
tralność, przepuszczając przez swoje terytorium żołnierzy bolszewickich, broń i amu-
nicję z Prus (Głosy: Hańba im!), a przez zajęcie naszego terytorium wywołali konflikt 
zbrojny między Polską a Litwą54. Na terenie Niemiec Rosja bolszewicka cieszyła się 
dużą sympatią. Trwała agitacja do Armii Czerwonej, instruktorzy wojskowi, jak 
i  oficerowie niemieccy służyli w Armii Czerwonej. Ofensywa wojska polskiego 
w  sierpniu i wrześniu 1920 r. oddaliła front od Prus Wschodnich. Tym samym 
wszelkie kalkulacje wykorzystania przez Niemcy konfliktu polsko-radzieckiego do 
likwidacji postanowień traktatu wersalskiego stały się nieaktualne.

Początek 1922 r. przyniósł zmianę politycznej sytuacji w Europie w wyniku, 
czego wzajemne stosunki polsko-sowieckie zostały włączone w tok polityki między-
narodowej. Na sesji Rady Najwyższej odbywającej się w Cannes 6 stycznia 1922  r. 
Lloyd George przedłożył (przyjętą) rezolucję zwołującą międzynarodową konferencję 
z udziałem Niemiec i Rosji Sowieckiej w celu omówienia spraw związanych z gospo-
darczą odbudową Europy55. Konferencja w Genui rozpoczęła się 10 kwietnia 1922 r. 
w gmachu Palazzo di San Giorgio i trwała do 19 maja 1922 r. Nie przyniosła jednak 
pozytywnych rezultatów. Wyłączono z jej tematyki uznanie de iure Rosji Radzieckiej, 
natomiast skoncentrowano się na kwestii spłaty rosyjskich przedwojennych długów56. 

53 SSSU, 170, 7 X 1920.
54 SSSU, 167, 24 IX 1920.
55 J. Kumaniecki, Pokój polsko-radziecki 1921, Warszawa 1985, s. 94; S. Mikulicz, Od Genui do Rapallo, Warsza-

wa 1966, s. 20–21.
56 M. Baumgart, Londyn–Berlin 1918–1939. Niemcy w brytyjskiej polityce zagranicznej, Szczecin 1993, s. 76; 

S. Mikulicz, op. cit., s. 180, 258–259.
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Sprawozdanie z działalności delegacji polskiej w Genui złożył w Sejmie 31 maja 1922 r. 
minister spraw zagranicznych Konstanty Skirmunt, wydatnie wskazując na dużą rolę 
Polski w tej konferencji i jednocześnie odnosząc się do kwestii stosunku Polski do Rosji 
Sowieckiej. Minister zapewnił o przestrzeganiu postanowień traktatu ryskiego przez 
delegację polską oraz o jej życzliwym ustosunkowaniu do delegacji rosyjskiej. Wyraził 
także nadzieję, że rząd moskiewski to doceni i będzie skrupulatnie wypełniać powzięte 
traktatowe zobowiązania. Powiedział, że rząd polski będzie dążył do przyjścia z pomo-
cą gospodarczą Rosji oraz w nawiązywaniu przez ten kraj stosunków gospodarczych 
z innymi państwami europejskimi57. Posłowie przyjęli sprawozdanie ministra bez dys-
kusji, na co niewątpliwie wpływ miał zbliżający się kryzys gabinetowy, który już pochła-
niał uwagę parlamentarzystów. Znaczenie miał również fakt, że konferencja w Genui 
nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, a stała się miejscem zawarcia układu niemiec-
ko-rosyjskiego zasadniczo zmieniającego sytuację polityczną w Europie. Traktat w Ra-
pallo stał się przedmiotem szczególnego zainteresowania posłów, już na początku maja 
1922 r., z uwagi na tradycyjną obawę o współpracy Niemiec i Rosji skierowanej prze-
ciwko Polsce i z uwagi na możliwe negatywne jego konsekwencje.

Pierwsze reakcje posłów na zawarcie traktatu niemiecko-radzieckiego w Ra-
pallo pojawiły się w Sejmie na początku maja 1922 r. Wincenty Witos (PSL „Piast”) 
w debacie nad exposé premiera Antoniego Ponikowskiego 4 maja 1922 r., oceniając 
traktat w Rapallo zwrócił uwagę na zmianę układu sił i stosunków politycznych 
w Europie w wyniku czego Polska między Rosją a Niemcami musi liczyć się z kon-
sekwencjami tego porozumienia, ponieważ ich współpraca gospodarcza może 
szybko przekształcić się także we współpracę militarną. Skrytykował rząd za 
umniejszanie znaczenia układu niemiecko-rosyjskiego z Rapallo, a także podkre-
ślił, iż traktat ten przekreślił zapisy protokołu ryskiego z 30 marca 1922 r. Polska jest 
wciśnięta pomiędzy kleszcze rosyjsko-niemieckiego sojuszu, więc tak czy inaczej, 
w każdym razie z konsekwencjami jego trzeba się liczyć. Przy tym liczyć się należy 
z tym, że jeżeli jakikolwiek układ został zawarty przez dwa państwa, które sąsiadują 
z Polską, to Polska jest im przeszkodą. Jeżeli one chcą układ wykonać, a inaczej być 
nie może, to będą się starały przeszkodę tę usunąć. Niebezpieczeństwo więc istnieje 
i  na to niebezpieczeństwo trzeba zwracać niesłychanie baczną uwagę58. Stanisław 
Głąbiński (ZLN) stwierdził, iż niebezpieczeństwo sojuszu rosyjsko-niemieckiego 
groziło od momentu powstania państwa polskiego, a układ z Rapallo tylko je ujaw-
nił. Poseł widział pozytywne aspekty układu w Rapallo dla państwa polskiego, po-
nieważ dawał on Rzeczypospolitej szansę na wzrost roli na Zachodzie z powodu 
ujawnienia współpracy Berlina z Moskwą. Polsce grozi niebezpieczeństwo, grozi 
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wielkie niebezpieczeństwo od zachodu i wschodu, ale niebezpieczeństwo to grozi nie 
dopiero od chwili konferencji genueńskiej i zawarcia umowy, a raczej ujawnienia 
umowy między Niemcami a bolszewikami, lecz grozi ono od samego początku po-
wstania naszego Państwa, bo było i jest rzeczą naturalną, że państwo, które powstało 
z dzielnic, wydartych mu w swoim czasie przez Rosję i Niemcy, będzie ciągle zagrożo-
ne przede wszystkim przez Niemcy z tego powodu, że Niemcy nie tylko dla swoich 
dążeń odwetowych, ale dla odzyskania siły i wpływu politycznego i ekonomicznego 
w świecie muszą zmierzać do tego, by osłabić nasz wpływ polityczny, ażeby znowu to 
terytorium zabrać i zdobyć sobie bramę na wschód, dla ekspansji na Rosję. To jest 
rzecz całkiem naturalna i ci nawet, którzy nie wierzyli w to, uwierzyli od czasu do 
czasu, kiedy Niemcy stracili swe kolonie, bo nie mogąc szukać swojej wielkiej przy-
szłości na morzu, jak to swego czasu mówił cesarz Wilhelm, muszą jej szukać na 
Wschodzie. A więc jesteśmy niezawodnie zagrożeni i z tym musimy się ciągle liczyć, 
że z tej strony grozi nam niebezpieczeństwo, bez względu na to, czy umowa została 
zawarta, czy nie, czy została częściowo ujawniona, czy nie59. Adam Chądzyński 
(NPR) 5 maja 1922 r. wysunął wniosek, że jedynym skutkiem konferencji w Genui 
było ujawnienie wrogiego Polsce sojuszu Niemiec i Rosji zawartego w Rapallo. 
Wiemy, jakie minusy konferencja genueńska nam przyniosła, albowiem ujawniła 
wrogi nam sojusz Niemiec i Rosji zawarty w Rapallo. (Głos na prawicy: To ujawnie-
nie to plus!). Wiemy, jakie będą plusy i dlatego nie chcemy bilansować już dziś polity-
ki i zagranicznej60. Podobne stanowisko przedstawił Eustachy Rudziński (PSL 
„Wyzwolenie”) Nie jest dla nas niespodzianką owo przymierze, zawarte w Genui po-
między Rosja a Niemcami. Rzecz ta była od dawna do przewidzenia. Takie wydarze-
nie, jako konkretny fakt, podkreśla konieczność jak najściślejszej łączności naszej 
z ludami środkowoeuropejskimi, z państwami świeżo spod jarzma zaborców wyjarz-
mionymi61. Poseł z Wileńszczyzny Antoni Andrzej Zalewski również stwierdził, że 
niebezpieczeństwo współpracy niemiecko-rosyjskiej skierowane przeciw Polsce 
nie było czymś nowym, jednak traktat z Rapallo pokazał Europie dobre relacje ro-
syjsko-niemieckie i fatalną sytuację Polski, która musi się pogodzić z istniejącą ge-
opolityką. W ostatnim czasie zdarzył się dla Polski znamienny fakt, który tutaj z tej 
trybuny został już dostatecznie oświetlony – był nim traktat niemiecko-rosyjski w Ra-
pallo. Niewątpliwie dla niektórych był on objawieniem, po raz pierwszy dopiero zoba-
czyli straszne widmo krwawej przemocy, które nad nimi zawisło. Są u nas jeszcze 
politycy, którzy mają nadzieję, że widmo to jest przejściowe, są ludzie, którzy opiera-
ją przyszłość naszego kraju na odbudowie trzeciej Rosji i na porozumieniu się z tą 
Rosją, są ludzie, którzy sądzą, że będzie można uzgodnić naszą linię polityczną z ro-
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syjską i stworzyć razem z Rosją front antyniemiecki. Inni ludzie jeszcze inaczej rozu-
mują: usłyszeliśmy, jak b. prezydent Witos wczoraj wyrzucał naszej dyplomacji, że 
nie zdołała doprowadzić do porozumienia przynajmniej z jednym naszym sąsiadów, 
ażeby w ten sposób uniknąć ich połączenia się. Mam wrażenie, że prezes Witos czynił 
naszej dyplomacji zarzuty niesłuszne, ponieważ nie w mocy naszej dyplomacji jest 
odwrócić to, co wisi nad nami, jako fatum przymierza rosyjsko-niemieckiego. Śmiem 
twierdzić, że niebezpieczeństwem, w którym nam żyć przyjdzie i Rzeczpospolita 
przedtem żyła w tym niebezpieczeństwie i żyć będzie zawsze. Twierdzę i to, że o tym, 
abyśmy poszli z jednym z tych naszych sąsiadów przeciwko drugiemu, mowy być nie 
może. Przymierze z Niemcami będzie miało dla nas zawsze ten skutek, jaki miało 
przymierze polsko-pruskie w r. 1791, a przymierze z Rosją będzie zawsze dla nas taką 
rosyjską gwarancją protekcyjną, jaką była gwarancja protekcyjna Katarzyny nad 
dawną Rzecząpospolitą Polską. Polska może podstawy swojej niepodległości i pomoc 
w walce o swoją niepodległość znaleźć przede wszystkim wśród tych ludów, które zo-
stały razem z nami wyjarzmione z niewoli rosyjskiej albo usiłują się z niej wydostać62. 
W trakcie debaty nad ratyfikacją umów politycznych i gospodarczych Polski 
z Francją 12 maja 1922 r., poseł sprawozdawca Stanisław Grabski przedstawiając 
Wysokiej Izbie umowy polsko-francuskie, odniósł się do traktatu w Rapallo. Jest 
inny sojusz, który faktycznie istnieje równie długo, sojusz Rosji bolszewickiej z Niem-
cami. O bliskim współdziałaniu Rosji sowieckiej z Niemcami wszyscy na całym świe-
cie wiedzieli, a jednak, gdy sojusz ten w Rapallo ujawnił formalnie, cały świat poczuł, 
że zjawił się nowy czynnik niepokoju w Europie, że zjawiła się nowa siła, z natury 
swojej dążąca do zakwestionowania stanu rzeczy, jaki w Europie wytworzyła wielka 
wojna i dalsze wojny, które następnie do 1921 r. na wschodzie Europy się ciągnęły. 
Otóż jeżeli sojusz sowiecko-niemiecki w Rapallo jest czynnikiem, grożącym pokojowi 
europejskiemu, wywołującym nowe konflikty, to sojusz polsko-francuski jest czynni-
kiem utrwalającym pokój europejski63. Poseł Samuel Hirszhorn z Wolnego Związku 
Posłów Narodowości Żydowskiej 12 maja 1922 r. sformułował interesującą konklu-
zję w związku z układem w Rapallo: Nie jest to prawdą, jest to błędem, jeśli ktoś 
twierdzi, że ten związek niemiecko-sowiecki był tak bardzo naturalny, że był przewi-
dziany (Sprzeciwy). Całe nieszczęście leży w tym, że my tylko czytamy, co piszą w nie-
których naszych pismach, lecz nie wiemy, co się dzieje na świecie (Głosy: Żydzi 
i zagraniczne czytają). Żydzi istotnie mają tę słabą stronę, że czytają pisma i zagra-
niczne, niechże więc i inni maja też tę słabość. (…) Musimy, niestety ponosić konse-
kwencje z jednej strony naszej jednostronnej polityki, polegającej na sojuszu tylko 
z Francją, a nie z całą Ententą, z drugiej strony na narażaniu sobie obu naszych są-
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siadów64. Podsumowaniem dyskusji w Sejmie Ustawodawczym o niemiecko-rosyj-
skim traktacie w Rapallo było stanowisko ministra spraw zagranicznych 
Konstantego Skirmunta, zaprezentowane w exposé wygłoszonym 31 maja 1922 r., 
w  którym stwierdził, że traktat w Rapallo nie był dla niego zaskoczeniem i nie 
zmienił jego linii politycznej, chociaż wspólnie z pozostałymi delegacjami w Genui 
skorzystał z okazji wyciągnięcia konsekwencji w odniesieniu do dalszych rokowań 
z Sowietami. W sprawie ewentualnych tajnych klauzul w Rapallo wyraził przekona-
nie, że takowych nie ma, lecz gdyby mylił się to na pewno Polska nie może ponosić 
tego konsekwencji, ponieważ prowadziła pokojową politykę i dążyła do dobrych 
relacji z sąsiadami. Zanim ukończę relację o najważniejszych momentach, związa-
nych z obradami nad zagadnieniem rosyjskim w Genui, poświęcić muszę słów parę 
traktatowi niemiecko-sowieckiemu w Rapallo. Nie należeliśmy do tych, dla których 
ów traktat był rewelacją nowego stanu rzeczy, to też nie zmienił on w niczym naszej 
dotychczasowej linii politycznej. Na Konferencji samej nie omieszkaliśmy razem ze 
współzainteresowanymi delegacjami wyciągnąć z traktatu w Rapallo formalnych 
konsekwencji w odniesieniu do procedury dalszych rokowań z Sowietami. Ustalono 
też solidarnie, z naszej inicjatywy, że niezależnie od Konferencji, odnośne rządy za-
chowują sobie całkowitą swobodę oceny traktatu w Rapallo i odniesienia się doń, na 
wypadek stwierdzenia, że narusza on zaciągnięte przez jego autorów międzynarodo-
we zobowiązania. Dlatego też uważaliśmy za konieczne uczynienie wobec Komisji 
Odszkodowań w Paryżu zastrzeżenia podanego do wiadomości Konferencji, oraz De-
legacji niemieckiej i sowieckiej w Genui, że Traktat w Rapallo nie może w żadnym 
razie naruszyć praw Polski do odszkodowań przyznanych jej art. 116 Tr.[aktatu] 
Wersalskiego z tytułu byłego zaboru rosyjskiego. Od czasu podpisania traktatu w Ra-
pallo pojawiły się ze strony obu kontrahentów zapewnienia, że nie ukrywa on żad-
nych tajnych zobowiązań wymierzonych przeciw innym państwom. Gdyby tak nie 
było, musielibyśmy stwierdzić wobec świata, że pokojowa polityka Polski, jak nie-
mniej dowody jej szczerej chęci poprawnego współżycia ze wszystkimi sąsiadami nie 
dały i nie dadzą żadnych powodów do nieprzyjaznych względem Polski zamierzeń, 
których odpowiedzialność i skutki w żadnym razie na nas spaść by nie mogły. Jestem 
przeświadczony, że mówiąc to, wyrażam także pogląd naszych sojuszników65.

Traktat między Niemcami a RSFRR w sprawie wznowienia stosunków przy-
jacielskich i handlowych zawarty 16 kwietnia 1922 r. w Rapallo wywołał ostre 
noty protestacyjne z 18 i 23 kwietnia 1922 r. pozostałych uczestników konferencji 
w Genui. Noty protestujące przeciwko zawarciu traktatu w Rapallo spowodowały 
reakcję Cziczerina. W nocie do Skirmunta z 24 kwietnia 1922 r. zarzucił Polsce na-
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ruszenie traktatu ryskiego, kwestionowanie prawa Rosji Sowieckiej do zawierania 
umów państwowych oraz postawił pytanie, czy jeżeli próbuje się wyprosić Niemcy 
z konferencji genueńskiej, to czy Polska nie powinna również jej opuścić, gdyż tak 
jak Niemcy posiada zawarty układ z Rosją Sowiecką. Skirmunt odpowiedział już 
25 kwietnia 1922 r., w nocie do Cziczerina, w której zaprotestował przeciw mie-
szaniu się rządu sowieckiego w wewnętrzne sprawy Polski oraz odrzucił insynu-
ację pogwałcenia Traktatu Ryskiego przez dołączenie się rządu polskiego do not 
protestacyjnych z 18 i 23 kwietnia 1922 r.  Wymieniono jeszcze po jednej nocie. 
Cziczerin odpowiedział 30 kwietnia 1922 r., a na tę ostatnią notę Skirmunt udzielił 
odpowiedzi 3 maja 1922 r., jednak nie wniosły one do sprawy nic nowego i przed-
stawiły kolejny raz stanowiska stron w tej kwestii.

Krytyka Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego zarzucającemu rządowi An-
toniego Ponikowskiego nieudolność w prowadzeniu polityki wewnętrznej i przede 
wszystkim zagranicznej, wyrażającej się osłabieniem pozycji Polski w Europie po 
podpisaniu 16 kwietnia 1922 r. traktatu niemiecko-rosyjskiego w Rapallo, doprowa-
dziła do kryzysu rządowego. Pomimo tego, że powszechnie zdawano sobie sprawę, 
iż polska dyplomacja nie miała skutecznej możliwości przeciwdziałania zbliżeniu 
się Niemiec i Rosji Sowieckiej, to jednak 6 czerwca 1922 r. premier Ponikowski 
podał się do dymisji rozpoczynając najdłuższe w Sejmie Ustawodawczym, ale też i 
w dziejach II Rzeczypospolitej przesilenie rządowe, które trwało do powołania 31 
lipca 1922 r. rządu Juliana Nowaka, krakowskiego konserwatysty starającego się za-
chować poprawne relacje z Piłsudskim66. W trakcie tego kryzysu rządowego i debat 
sejmowych posłowie wyrażali swoje zdanie o układzie z Rapallo. Ignacy Daszyński 
(ZPPS) 5 lipca 1922 r. w trakcie debaty nad exposé premiera Artura Śliwińskiego 
uważał traktat niemiecko-rosyjski za stałą groźbę dla Polski, ponieważ umożliwia 
Niemcom tworzenie armii na terytorium państwa sowieckiego, a w Rosji rozwija 
się jedynie przemysł militarny. Aby zrozumieć to położenie, wystarczy wspomnieć 
jaką stałą groźbę dla Polski – traktat w Rapallo. Bez wątpienia traktat ten zawiera 
jedną myśl zasadniczą, a dla nas wrogą: jest to myśl dyktująca Niemcom, nie mo-
gącym stworzyć armii w domu z powodu kontroli Ententy, próbę niebezpieczną dla 
nas tworzenia armii w Rosji. Niezwykle charakterystyczny moment dyplomatyczny 
mamy tu do zanotowania. Gdy rząd niemiecki przedłożył dwóch kandydatów na 
posłów niemieckich w Moskwie: admirała Hintzego, słynnego z dziejów wojny świa-
towej i socjalistę Hilferdinga, życzliwego bardzo rewolucji rosyjskiej, wówczas rząd 
Sowietów wybrał admirała Hintzego, a odrzucił kandydaturę Hilferdinga. Równo-
cześnie jedynym przemysłem, który pracuje w Rosji, jak gdyby pomnik szyderstwa 
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ze 100 milionów obywateli Rosji, przymierających głodem, jest przemysł amunicyj-
ny. Przemysł amunicyjny zamiast przemysłu żywnościowego, przemysł amunicyjny 
zamiast przemysłu komunikacyjnego! I podczas, kiedy olbrzymie baseny węgla za-
topione stoją pod wodą, kiedy kopalnie Uralu nie mogą wydawać dziesiątej części 
swego bogactwa rudy, przemysł amunicyjny w dwóch olbrzymich fabrykach Rosji, 
nie można powiedzieć, że kwitnie, bo w tym przeklętym przez Boga kraju nie kwitnąć 
pożytecznie nie może, ale dźwiga się przy pomocy Niemców (P. Dubanowicz: Triumf 
idei Marksa). Nie ulega wątpliwości, że dla Polski, dla szerokich mas polskiego ludu 
traktat w Rapallo kryje w sobie niebezpieczeństwo i nie ulega, niestety, żadnej  wąt-
pliwości, że w obliczu niebezpieczeństwa, na szczęście nie bezpośrednio nam grożą-
cego, ale mogącego nam zagrozić w przeciągu stosunkowo bardzo krótkiego czasu, 
że w obliczu, powtarzam, tej niepewności straszliwej, która wobec naszej nieuznanej 
jeszcze granicy wschodniej może przybrać na siebie szatę najprzykrzejszej aktualności 
dyplomatycznej międzynarodowej – my, proszę Panów, jesteśmy rozbici w strzępy, 
jesteśmy, jak wykażę później w moim wywodzie, siłą, która siebie wzajemnie para-
liżuje (P. Dubanowicz: Od góry)67. Poseł Jan Dąbski (PSL „Piast”) 7 lipca 1922 r. 
w rozprawie nad exposé premiera Śliwińskiego powiedział, że: Traktat w Rapallo nie 
jest aktem dla Polski korzystnym i na nic się zdadzą wszelkie optymistyczne zapatry-
wania p. Ministra Spraw Zagranicznych, że tą sprawą Polska nie została zaskoczona. 
Traktat w Rapallo jest najgorszą konstelacją, jaka się może w dziejach dla Polski 
zdarzyć (Wrzawa. Marszałek dzwoni). Ilekroć dochodziło do porozumienia między 
Niemcami a Rosją było to zawsze dla Polski niebezpieczeństwem śmiertelnym. Poro-
zumienie między Rosją a Niemcami było i jest klęską Polski. Abstrahuje do tego, czy 
można było nie dopuścić do traktatu w Rapallo, bo omawianie w polityce tego, czy coś 
było możliwe, czy też nie, to po prostu hipotezy i fantazje. Stwierdzam tylko, że fakt 
dla Polski najbardziej groźny doszedł do skutku za ostatniego rządu68.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wobec traktatu niemiecko-radzieckiego 
z  16  kwietnia 1922 r. działał wspólnie z pozostałymi uczestnikami konferencji 
w Genui: Wielką Brytanią, Francją, Włochami, Japonią, Czechosłowacją, Belgią, 
Rumunią, Jugosławią. W Sejmie minister Skirmunt zajął spokojne stanowisko. 
Można stwierdzić, że w porównaniu z reakcjami posłów pomniejszał znaczenie 
tego układu. Reakcje posłów niezależnie od zajmowanych miejsc w Wysokiej Izbie 
były inne. Uważali oni powstałą sytuację polityczną za niekorzystną dla Polski i po-
równywali ją do tej z XVIII w. Wszyscy posłowie negatywnie oceniali konsekwen-
cje traktatu w Rapallo dla Polski. Jak powszechnie zauważano, ujawnił on tylko 
to, co już wcześniej działo się w relacjach niemiecko-rosyjskich. Abstrahując od 
pierwszych kontaktów i sondaży z lat 1919–1920, 6 maja 1921 r. zawarty został 

67 SSSU, 324, 5 VII 1922.
68 SSSU, 326, 7 VII 1922.
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pierwszy układ handlowy niemiecko-radziecki. I od tego momentu datuje się ści-
sła współpraca między Niemcami a Rosją w zakresie militarnym, oparta o tajne 
pertraktacje i umowy. Główne formy tej współpracy to: finansowanie i techniczne 
oraz kadrowe zaopatrywanie przez Niemców budowy fabryk przemysłu zbroje-
niowego w Rosji (czołgi, działa, samoloty, gazy bojowe), których produkcja szła 
częściowo dla Niemiec, częściowo dla Rosji; szkolenie w pierwszym okresie nie-
mieckich pilotów i personelu technicznego w zbudowanych w Rosji bazach, w na-
stępnym okresie staże i udział generałów i wyższych oficerów Armii Czerwonej 
na kursach w szkołach wojskowych w Niemczech; wzajemny udział w manewrach 
i ćwiczeniach. Dla Polski Rapallo oznaczało niebezpieczeństwo groźnej konstelacji 
politycznej. Miało dla niej również ujemne aspekty ekonomiczne, pozbawiło ją, 
bowiem poważnych sum odszkodowań niemieckich, należnych jej jedynie w ra-
mach odszkodowań dla Rosji, których ta się zrzekła69. Traktat w Rapallo wzmocnił 
pozycję Rosji Sowieckiej i Niemiec w Europie i stanowił dla Polski zagrożenie ze 
strony dwóch wrogich jej sąsiadów70. Problem ukazany przez Samuela Hirszhorna 
był dylematem polskiej polityki zagranicznej w okresie II Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Polska utrzymywała przyjazne stosunki jedynie z Rumunią. Z pozostałymi 
sąsiadami nie potrafiła doprowadzić do bliższej współpracy z powodu istniejących 
zadrażnień przede wszystkim terytorialno-narodowościowych. Okresowe zbliże-
nia do poszczególnych państw ościennych kończyły się niepowodzeniem. Próby 
rządu polskiego zintegrowania państw bałtyckich spotkały się z przeciwdziałaniem 
mocarstw europejskich. Poza tym negatywnie oddziaływał na nie konflikt pol-
sko-litewski. Polskie inicjatywy współpracy z Małą Ententą nie mogły zakończyć 
się powodzeniem z powodu przyjaznych kontaktów polsko-węgierskich wywo-
dzących swe korzenie jeszcze z wieków średnich. Z mocarstw zachodnich Wielka 
Brytania nie była zainteresowana współpracą z Polską. Ze względu na Niemcy na 
dobrych stosunkach z państwem polskim zależało jedynie Francji. Działania pol-
skich dyplomatów zmierzały do zapewnienia II RP bezpieczeństwa, ale czy w Eu-
ropie międzywojennej można było dokonać więcej, trudno jednoznacznie udzielić 
odpowiedzi.

Stosunki polsko-sowieckie znajdowały szerokie odzwierciedlenie w działal-
ności Sejmu Ustawodawczego. Poruszana była również kwestia stosunków nie-
miecko-rosyjskich, co było spowodowane zainteresowaniem partii politycznych 
polityką zagraniczną państwa oraz obawami o bezpieczeństwo Polski. Partie poli-

69 Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918–1939, red. T. Jędruszczak i M. Nowak-Kiełbikowa, 
Warszawa 1989, t. 1, s. 516–517, przypis 2 i 3; S. A. Gorłow, op. cit., s. 36–67; I. Jędrzejewska, op. cit., s. 42–49.

70 M. Baumgart, Londyn, s. 77; K. Grünberg, J. Serczyk, Przeciw traktatowi wersalskiemu (z problematyki sto-
sunków radziecko-niemieckich w latach 1919–1939), w: Od obcego panowania do niepodległego państwa, red. M. Wojcie-
chowski, Toruń 1991, s. 62.
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tyczne dążyły do przedstawiania swoich stanowisk wobec aktualnych problemów 
w stosunkach polsko-rosyjskich w kontekście współpracy niemiecko-rosyjskiej, ale 
też próbowały poprzez swe działania i interpelacje wpływać na te stosunki. W Sej-
mie Ustawodawczym zasiadali przedstawiciele społeczeństwa polskiego, stąd stał 
się on miejscem wyrażania opinii, poglądów i stanowisk polskich elit politycznych. 
Forum Sejmu Ustawodawczego można uznać za miejsce wyrażania stosunku spo-
łeczeństwa polskiego do aktualnych problemów wobec Rosji i Niemiec.

Zbigniew Kudrzycki, Deutsch-sowjetische Beziehungen in Bezug auf Ostpreußen während des pol-
nisch-bolschewistischen Krieges im polnischen Sejm 1919–1922

Zusammenfassung 

Die Wiedererlangung der Unabhängigkeit nach 123 Jahren der Teilungen stellte den polnischen Staat vor 
viele schwierige Probleme, die es zu lösen galt. Die Hauptaufgabe in den ersten Monaten der Unabhängigkeit be-
stand darin, die obersten Organe der Staatsgewalt zu errichten und mit Legitimität auszustatten. Am 28. Novem-
ber 1918 hat der Interims-Staatschef Józef Piłsudski den zweiten Erlass über die Wahlen zum gesetzgebenden Sejm 
erlassen, in dem die Wahlen auf den 26. Januar 1919 festlegt wurden. Der Erste Sejm der Zweiten Republik Polen 
befasste sich mit einer Vielzahl von internen Problemen sowie den Beziehungen zu anderen Staaten, was aufgrund 
des Zeitraums seines Wirkens ganz offensichtlich war. Was die Beziehungen zu den Nachbarländern betrifft, so 
widmeten die Abgeordneten den polnisch-russischen (sowjetischen) Beziehungen die meiste Aufmerksamkeit. 
Auch die Frage der deutsch-russischen Beziehungen wurde angesprochen. Grund dafür waren das Interesse der 
politischen Parteien an der Außenpolitik des Landes und die Sorge um die Sicherheit Polens. Die politischen 
Parteien versuchten, ihre Positionen zu den aktuellen Problemen in den polnisch-russischen Beziehungen im 
Rahmen der deutsch-russischen Zusammenarbeit darzustellen, versuchten aber auch, diese Beziehungen durch 
ihr Handeln und ihre Interpolationen zu beeinflussen.

Zbigniew Kudrzycki, German-Soviet relations in the aspect of Eastern Prussia during the Polish-Bol-
shevik war on the forum of the Legislative Sejm of 1919–1922

Summary 

Regaining independence after 123 years of partitions led to various difficult problems faced by the Polish 
state. The main issue of the first months of freedom was the appointment of crucial organs of state authorities that 
would be legitimised by the nation to rule lawfully. On 28 November 1918, Józef Piłsudski, the interim Head of 
State, issued a second decree on the Legislative Sejm elections and set its date to 26 January 1919. The First Sejm of 
the 2nd Republic of Poland handled a wide array of internal problems and relations with other countries, which was 
an obvious scope of duties for the time of its operation. When it came to the relations with neighbours, its mem-
bers devoted the majority of their attention to Polish-Russian (Soviet) arrangements. The issue of German-Russian 
relations was also discussed. It was caused by the interest of political parties in the state’s foreign policy and their 
fears for Poland’s security. The parties aimed at presenting their stands on the contemporary problems in Pol-
ish-Russian relations in the context of German-Russian cooperation, but also wanted to affect said relations with 
their activities and interpellations.

Zbigniew Kudrzycki
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PRZEŁOM 1989 ROKU POCZĄTKIEM ORGANIZACJI 
KRESOWYCH NA WARMII I MAZURACH. STUDIUM 
NA PRZYKŁADZIE TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW 
(OBECNIE PRZYJACIÓŁ) WILNA I ZIEMI WILEŃSKIEJ 
W OLSZTYNIE

Słowa kluczowe: organizacje kresowe, życie społeczne, przełom 1989 roku, Towarzystwo 
Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Olsztyn, kultywowanie pamięci 
o Kresach Wschodnich

Schlüsselwörter:  Organisationen des polnischen Grenzlandes, soziales Leben, Wende um 
1989, Gesellschaft der Freunde von Vilnius und des Vilniuser Landes, 
Allenstein, Pflege der Erinnerung an das polnische Ost-Grenzland

Keywords:  borderland organisations, social life, turn of 1989, Towarzystwo 
Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej (Association of Lovers of Vilnius 
and Vilnius Land), Olsztyn, cultivating memory of Eastern Borderlands 

Rok 1989 to w Polsce nie tylko czas przeobrażeń politycznych i gospodar-
czych. Data ta jest także graniczną cezurą czasową, oznaczającą fundamentalne 
przemiany w życiu społecznym.

W nurt ten wpisuje się zainicjowany przez zmianę ustroju proces przywra-
cania zbiorowej pamięci o Kresach Wschodnich. Ma to szczególne znaczenie dla 
Warmii i Mazur – regionu, w którym Kresowianie stanowili fundament powojen-
nej struktury społecznej1.

Na początku lat 90. XX w., na terenie obecnego województwa warmińsko-ma-
zurskiego, zaczęły powstawać organizacje kresowe, szczególnie w miastach, licznie 

1  Szczegółowe dane zob.: J. Czerniakiewicz, Repatriacja ludności polskiej z ZSRR 1944–1948, Warszawa 1987, 
s. 54, 83; A. Paczoska, Dzieci Jałty. Exodus ludności polskiej z Wileńszczyzny w latach 1944–1947, Toruń 2003, s. 208–209, 
Przesiedlenie ludności polskiej z Kresów Wschodnich do Polski 1944–1947. Wybór, redakcja i opracowanie dokumentów: 
S. Ciesielski, Warszawa 1999, s. 48; W. Gieszczyński, Kilka uwag na temat przesiedleń Polaków z Wileńszczyzny na War-
mię i Mazury w latach 1945–1947, w: Między Wilnem a Olsztynem. W 70. rocznicę przybycia Polaków z Wileńszczyzny na 
Warmię i Mazury, red. P. Bojarski, A. Szmyt, Olsztyn 2016, s. 29–31.
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zasiedlonych po wojnie przez ekspatriantów z przedwojennych ziem wschodnich 
II Rzeczypospolitej. Wśród tych ośrodków warto wymienić Szczytno, gdzie osie-
dliła się społeczność Polaków z Wołynia2, Dobre Miasto, które stało się domem 
dla wielu „Wilniuków”, Węgorzewo3, a przede wszystkim stolicę województwa – 
Olsztyn. Większość stowarzyszeń funkcjonuje do dzisiaj, pielęgnując tradycje ziem 
wschodnich II Rzeczypospolitej, nie tylko wśród swoich członków czy osób w ja-
kikolwiek sposób związanych rodzinnie z Kresami, ale także wśród najmłodszych 
mieszkańców Warmii i Mazur.

Jedną z pierwszych organizacji kresowych powstałych na terenie ówczesne-
go województwa olsztyńskiego było Towarzystwo Miłośników (obecnie Przyjaciół) 
Wilna i Ziemi Wileńskiej. Do 2015 r. Towarzystwo działało w ramach ogólnopol-
skiej organizacji miłośników Wilna jako jeden z oddziałów. Idea założenia tego sto-
warzyszenia zrodziła się w 1988 r. w Toruniu. Jego oficjalna rejestracja przez Urząd 
Wojewódzki w Toruniu miała miejsce 17 listopada 1988 r.4. Od tego czasu, cele sta-
tutowe tej instytucji niewiele się zmieniły. Koncentrują się one na utrwalaniu i roz-
wijaniu wiedzy o przeszłości i współczesności Wilna i Ziemi Wileńskiej. Wśród 
form aktywności dominuje działalność wydawnicza, opieka nad grobami wybit-
nych Wilnian w kraju i zagranicą, a także podtrzymywanie łączności z Polakami 
na Wileńszczyźnie m.in. poprzez organizowanie wymian młodzieży czy szeroko 
rozumianą współpracę z nauczycielami w szkołach polskich na Wileńszczyźnie5.

Za jedno z istotnych wydarzeń w historii Towarzystwa uznać należy krajowe 
Walne Zgromadzenie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, które 
odbyło się 14 stycznia 1989 r. w Toruniu. Obrady poprzedziła msza święta, odpra-
wiona kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Uroczysta msza, którą 
prowadził ks. Józef Nowakowski6, rozpoczęła się od odśpiewania pieśni Witaj Pan-
no nieustanną czcią wszystkich ludzi – tradycyjnie śpiewanej na odsłonięcie obrazu 
Matki Boskiej Ostrobramskiej. Z kościoła, uczestnicy mszy przeszli na posiedzenie 
do Zakładu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, które rozpoczęło się o go-
dzinie 11. Przeznaczona na zebranie, gromadząc ponad 400 osób – przedstawicieli 
trzech pokoleń urodzonych jeszcze na Kresach. Na spotkaniu nie zabrakło delega-

2 W zabudowie jednorodzinnej z lat 30. XX w. osiedliła się społeczność Polaków uciekających z Wołynia. 
Wkrótce tą część miasta zaczęto nazywać Wołyniem. Obecnie są to przede wszystkim okolice ulicy Suwalskiej. Jedna 
z ulic na część tej społeczności nosi obecnie nazwę Wołyńskiej. Rozmowa przeprowadza w Szczytnie 3 VIII 2018 r. przez 
autora tekstu ze Stanisławem Rogaczem, potomkiem szczycieńskich Wołyniaków.

3 O działalności węgorzewskich kresowiaków zob: K i W. Downarowiczowie, Wspomnienia Zaciszuków, w: 
Drogi na Warmię i Mazury. Wspomnienia, relacje, zbiory rodzinne, red. P. Bojarski i E. Janowska, Olsztyn 2018, s. 54–55.

4 Decyzja Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu z 17 XI 1988 r. – doku-
ment przechowywany w Kronice Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie.

5 Statut Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej – dokument przechowywany w Kronice Towarzys-
twa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie.

6 Początkowo mszę miał odprawiać ks. kardynał Henryk Gulbinowicz – Metropolita Wrocławski.
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cji z całego kraju. Oprócz mieszkańców Torunia, wzięli w nim udział dawni miesz-
kańcy Wileńszczyzny z Bydgoszczy, Gdańska, Szczecina, Łodzi, Legnicy, Warszawy 
i Białegostoku. Olsztyńska grupa liczyła siedem osób. Znaleźli się w niej bardzo 
aktywni działacze w osobach Henryka Dawnisa7 i Zenona Zdanowicza.

Oficjalne obrady otworzyła profesor Wilhelmina Iwanowska8, która nawiązała 
do idei z października 1988 r.9, skutkującej powstaniem Towarzystwa oraz podzieliła 
się refleksjami historycznymi, dotyczącymi Uniwersytetu Stefana Batorego. W swoim 
wystąpieniu nawiązała także do roku 1945 i tworzenia przez naukowców z Wilna to-
ruńskiego uniwersytetu. Profesor Iwanowska weszła w skład pierwszego zarządu To-
warzystwa jako honorowa przewodnicząca. Pierwszym prezesem organizacji został 
prof. dr hab. Sławomir Kalembka10 – toruński historyk, urodzony w Wilnie. Obok nie-
go w zarządzie zasiedli Michał Wazgird11 i Janina Jankowska – jako wiceprezesi, Wie-
sław Żurowski – sekretarz12, Lucyna Tomaszewska, Bohdan Dowbór13, Jerzy Puciata14, 
Janusz Dunin15, Mirosława Sztolberg-Bybluk – skarbnik, Bogusław Nizieński16, Rafał 

7 Henryk Dawnis (1929–2018) – urodzony w Duksztach na Wileńszczyźnie, absolwent Wydziału Lekarskiego 
Akademii Medycznej w Gdańsku. Był wybitnym lekarzem urologiem, przez 18 lat był ordynatorem oddziału urolo-
gicznego w Szpitalu Miejskim w Olsztynie. Wiele lat sprawował również funkcję wiceprezesa Towarzystwa Miłośników 
Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie, zob: Z. Bednarski, Rocznik Medyczny 1997, t. 5, vol. I, s. 38; H. Dawnis, Lekarze 
z Kresów na Warmii i Mazurach, w: Z Wileńszczyzny rodem, red. Z. Gładkowski i B. Pilarek, Olsztyn 2011, s. 60–62.

8 Wilhelmina Iwanowska (1905–1999) – urodzona w Wilnie astronom, profesor w Instytucie Astronomii 
im. Mikołaja Kopernika na UMK w Toruniu. Absolwentka Wydziału Astronomii na Uniwersytecie Stefana Batorego 
w Wilnie, gdzie od 1927 r. pracowała w obserwatorium astronomicznym. Była jedną ze współzałożycielek Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu i toruńskiej szkoły astronomii. Zmarła 16 maja 1999 r. w Toruniu.

9 Chodzi o spotkanie, które odbyło się 11 XI 1988 r. w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK, w którym 
uczestniczyli m.in. W. Iwanowska, S. Kalembka, M. Wazgird i inicjator tego spotkania Wiesław Żurowski. Zebrani 
stwierdzili, że wobec zmieniających się możliwości politycznych należy powołać stowarzyszenie skupiające ludzi zwią-
zanych przez pochodzenie i pracę z Wilnem i Wileńszczyzną. Od 3 XII 1988 r. Towarzystwem kierował Tymczasowy 
Zarząd z W. Iwanowską na czele.

10 Sławomir Kalembka (1936–2009) – urodzony w Wilnie, po zakończeniu wojny wraz z rodzicami znalazł się 
w Gdańsku, gdzie zdał maturę. Absolwent UMK, od 1960 r. związany jako pracownik naukowy z tą uczelnią. Przeszedł 
wszystkie szczeble kariery naukowej uzyskując doktorat w 1964 r., habilitację w 1976 r. i profesurę w 1988 r. W 1980 r. 
był dyrektorem Instytutu Historii UMK, w 1981 r. prorektorem, a w latach 1990–1993 rektorem toruńskiej uczelni. Był 
specjalistą w historii Polski i powszechnej XIX w., przede wszystkim w dziejach Wielkiej Emigracji.

11 Michał Wazgird (1925–2018) – urodzony w Warszawie, chemik, absolwent UMK w 1952 r. Na UMK pra-
cował w latach 1952–1986 w Katedrze Chemii Organicznej. Był przewodnikiem, uprawiał turystykę górską. Cieniem 
na postaci Wazgirda kładzie się współpraca z organami bezpieczeństwa PRL od 1965 r., w charakterze tajnego współ-
pracownika o pseudonimie „Gazda”. Zob. Instytut Pamięci Narodowej – delegatura w Bydgoszczy, Wojewódzki Urząd 
Spraw Wewnętrznych w Toruniu 1983–1990, Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Gazda”, sygn. IPN 
BY 770/383.

12 Wiesław Żurowski – urodzony w 1941 r. na Wileńszczyźnie, toruński przewodnik, wieloletni sekretarz To-
warzystwa.

13 Bohdan Dowbór – toruński lekarz, specjalista chorób wewnętrznych.
14 Jerzy Puciata (1933–2014) – urodzony w Wilnie znany polski malarz, absolwent UMK, prezes Związku 

Polskich Artystów Plastyków.
15 Janusz Dunin (1931–2007) – bibliotekarz, bibliofil, pracownik naukowy urodzony w Wilnie, związany z Ło-

dzią. Zaangażowany w działalność Solidarności na Uniwersytecie Łódzkim, sprawował m.in. funkcję dyrektora Biblio-
teki Uniwersytetu Łódzkiego. Interesował się dziejami kultury Wilna i Łodzi. Był ojcem pisarki Kingi Dunin.

16 Bogusław Nizieński – urodzony w 1928 r., polski prawnik. Pochodził z rodziny o tradycjach patriotycznych. 
Jego ojciec Kazimierz był oficerem Wojska Polskiego w stopniu podpułkownika. Jako nastolatek wstąpił w szeregi Ar-
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Szakalnis, i Elżbieta Feliksiak17. Do Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Wil-
na i Ziemi Wileńskiej weszli z urzędu wszyscy przewodniczący uformowanych już od-
działów Towarzystwa18.

Osobą odpowiedzialną za faktyczne utworzenie olsztyńskiego oddziału To-
warzystwa był Zenon Zdanowicz. Z upoważnienia Zarządu Głównego Zdanowicz 
zajął się również organizowaniem kół Towarzystwa na terenie Warmii i Mazur oraz 
wyszukiwaniem osób o korzeniach kresowych, którzy mogliby stać się członkami 
organizacji. Ważnym zadanie stanowiło również zaprojektowanie znaku Towarzy-
stwa i wzoru legitymacji19.

Niezależnie od spotkania w Toruniu, od końca listopada 1988 r., w Olsztynie 
zaczęły pojawiać się pomysły zorganizowania własnego, autonomicznego Towa-
rzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Jak podaje w nieopublikowanych 
dotychczas wspomnieniach Mieczysław Jackiewicz20, już 30 listopada 1988 r. od-
było się wstępne zebranie założycielskie, w którym wzięli udział m.in. Zbigniew 
Zemanowicz21 – dziennikarz „Gazety Olsztyńskiej”, fotograf Ryszard Czerwiński22, 
nauczyciele Jerzy Skrobutan23, Czesław Kurmin24 i Jerzy Lebiedziewicz25. Grono 

mii Krajowej. Po II wojnie światowej Nizieński studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył aplikację sę-
dziowską. W latach 1971–1981 pracownik resortu sprawiedliwości w departamencie nadzoru sądowego, usunięty z mi-
nisterstwa na skutek zaangażowania się w działalność „Solidarności”. W 1985 r. zrzekł się stanowiska sędziego, w 1989 r. 
powołany na pełnomocnika ministra sprawiedliwości ds. reformy wymiaru sprawiedliwości. W latach 1990–1998 sędzia 
Sądu Najwyższego, w latach 1999–2004 Rzecznik Interesu Publicznego. Wieloletni prezes oddziału Towarzystwa Miło-
śników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Warszawie, działacz Związku Piłsudczyków.

17 Elżbieta Feliksiak (1937–2015) – urodzona w Warszawie, związana z Uniwersytetem w Białymstoku antro-
polożka literatury, tłumaczka i wydawca, badaczka kultury polskiej na Kresach Północno-Wschodnich. Związana z Wil-
nem i Wileńszczyzną nie tylko naukowo ale i sentymentalnie, opublikowała m.in. antologię poetycką „Tobie Wilno”.

18 Informacje o spotkaniu z 14 I pochodzą z niepodpisanej relacji przechowywanej w Kronice Towarzystwa 
Przyjaciół Wilna i Ziemi w Olsztynie.

19 List Wiesława Żurowskiego – sekretarza Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileń-
skiej do Zenona Zdanowicza, Toruń 14 I 1989 r. Dokument przechowywany w Kronice Towarzystwa Przyjaciół Wilna 
i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie.

20 Mieczysław Jackiewicz – urodzony w 1931 r. w Bokszyszkach w powiecie wołożyńskim województwa nowo-
gródzkiego, dzieciństwo spędził na wileńskim Zarzeczu. Historyk literatury, badacz dziejów Wilna i Ziemi Wileńskiej, 
tłumacz i publicysta. Wykładowca na olsztyńskich uczelniach – Wyższej Szkole Pedagogicznej i Uniwersytecie War-
mińsko-Mazurskim, a także wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1998–2002 
Konsul Generalny RP w Wilnie.

21 Zbigniew Zemanowicz (1952–2018) – olsztyński dziennikarz i brydżysta. Na przełomie XX i XXI w. był 
zaangażowany w działalność polityczną sprawując funkcję dyrektora gabinetu wojewody warmińsko-mazurskiego Sta-
nisława Szatkowskiego.

22 Ryszard Czerwiński (1937–2010) – urodzony w Wilnie, znany polski fotograf i korespondent telewizyjny. 
Od lat 50. mieszkał w Olsztynie, tam również zmarł.

23 Jerzy Skrobutan – nauczyciel, metodyk języka polskiego, wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie, dzia-
łacz olsztyńskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

24 Czesław Kurmin (1933–1992) – urodzony w Pogirach w powiecie wileńsko-trockim, absolwent Wydzia-
łu Geograficznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Z Olsztynem związany od 1957 r., nauczyciel geografii 
w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.I. Gałczyńskiego w latach 1961–1992.

25 Jerzy Lebiedziewicz – nauczyciel, popularyzator historii, wieloletni członek oddziału Polskiego Towarzystwa 
Historycznego w Olsztynie, juror Olimpiady Historycznej, doradca metodyczny Wojewódzkiego Ośrodka Metodyczne-
go w Olsztynie.
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obecnych uzupełnili inżynier Henryk Krzyszczak26, kilku byłych żołnierzy Armii 
Krajowej oraz sam Jackiewicz. Kolejne spotkanie w sprawie utworzenia stowarzy-
szenia miało miejsce 8 grudnia 1988 r. w budynku Ośrodka Doskonalenia Nauczy-
cieli. Oprócz wyżej wymienionych uczestniczyli w nim także Stanisław Wieczorek27 
i Czesław Herman28. Spotkania tych osób nie przyniosły pozytywnego rezultatu. 
Jedno ze spornych zagadnień stanowiła nazwa organizacji. Jak podaje Jackiewicz 
dyskusja toczyła się wokół tego czy w nazwie Towarzystwa powinno zafunkcjono-
wać słowo „Przyjaciele” czy „Miłośnicy” Wilna i Ziemi Wileńskiej29.

W trzeciej dekadzie stycznia za namową wspomnianych wcześniej Zenona 
Zdanowicza i Henryka Dawnisa, a także Zbigniewa Jabłonowskiego30 i Tadeusza 
Stefanowskiego31 zdecydowano, że w Olsztynie nie powstanie samodzielne stowa-
rzyszenie, ale jeden z oddziałów utworzonego w Toruniu Towarzystwa Miłośników 
Wilna i Ziemi Wileńskiej. Ostatecznie szczegóły organizacyjne ustalono na dwóch 
zebraniach tzw. grupy założycielskiej, które odbyły się 25 i 30 stycznia 1989  r. 
w olsztyńskim klubie „Alternatywa”32.

Jak wynika z protokołu z omawianego posiedzenia, Henryk Dawnis i Zenon 
Zdanowicz przedstawili zebranym relację ze zjazdu założycielskiego oraz zreferowali 
cele i zadania stowarzyszenia, wynikające ze statutu. Po krótkim wprowadzeniu pod-

26 Henryk Krzyszczak, pseudonim Dąbek. Jako harcerz w 1939 r. brał udział w obronie Wilna, później żołnierz 
VI Wileńskiej Brygady AK. Założyciel olsztyńskiego oddziału Związku Sybiraków.

27 Stanisław Wieczorek (1933–2009) – dziennikarz „Głosu Olsztyńskiego” i „Gazety Olsztyńskiej”. Z Olszty-
nem związany od 1956 r., gdzie przybył z nakazu pracy. Początkowo zajmował się problematyką rolną by w kolejnych 
latach skupić się na olsztyńskiej oświacie. W związki z udzieleniem poparcia strajkującym w sierpniu 1981 r. pracowni-
kom Olsztyńskich Zakładów Graficznych został w czasie stanu wojennego zmuszony do odejścia z „Gazety Olsztyńskiej”. 
Do emerytury związany z nieistniejącym już miesięcznikiem „Warmia i Mazury”.

28 Czesław Herman (1909–2000) – prawnik, muzyk, przewodnik turystyczny, kolekcjoner numizmatów. Uro-
dzony w Indurze k. Grodna absolwent Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego z rocznika 
1933. W Wilnie odbył również aplikację sądową i rozpoczął pracę zawodową. W czasie studiów był zaangażowany 
w działalność Akademickiego Klubu Włóczęgów Wileńskich, uczelnianego chóru, a także kierował zespołem jazzowym 
„Synkopa”. Wojnę spędził w niewoli. Do Olsztyna przybył 7 XI 1946 r. Podjął pracę w Sądzie Wojewódzkim, grał w or-
kiestrze symfonicznej, Zespole Pieśni i Tańca „Olsztyn”, organizował chór męski „Surma”. Był honorowym członkiem 
PTTK. 22 VII 1974 r. wpisano go również do Księgi Honorowej Samorządu Mieszkańców Olsztyna.

29 M. Jackiewicz, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej – tekst nieopublikowany znajdujący się 
w zbiorach Piotra Bojarskiego.

30 Zbigniew Jabłonowski (1934–2008) – urodzony w Kiziełowie na Wileńszczyźnie, po II wojnie światowej 
zamieszkał w Olsztynie. Ukończył studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. Tam też rozpoczął pracę naukową 
kontynuując ją w Akademii Rolniczo-Technicznej oraz Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. W 1991 r. uzyskał 
tytuł profesora zwyczajnego. Był prezesem olsztyńskiego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz twór-
cą i przewodniczącym Koła „Wilno” przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” – oddział w Olsztynie. Zmarł w wieku 74 
lat w Olsztynie, zob: A. Gromadzińska, Korzenie i życie dziadka Zbyszka (Wspomnienie o Zbigniewie Jabłonowskim), w: 
Z Wileńszczyzny rodem..., s. 40–51; T. Matulewicz, Wileńskie rodowody, Olsztyn 2005, s. 45–49.

31 Tadeusz Stefanowski (1931–2016) – urodzony w Wilnie, jego ojciec Józef był uczestnikiem obu wojen świa-
towych i legionistą. W 1947 r. wraz z rodzicami przyjechał z Wilna do Elbląga. Lekarz weterynarii, w 1967 r. obronił 
doktorat. Do 1996 r. pracownik naukowy Katedry Anatomii Prawidłowej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej ART 
w Olsztynie. Sekretarz Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej do 2010 r., T. Stefanowski, Byłem współzało-
życielem i sekretarzem, w: Z Wileńszczyzny rodem…, s. 63–64.

32 Obecnie budynek ten jest wykorzystywany jako osiedlowy dom kultury.
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jęto uchwałę o utworzeniu olsztyńskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i 
Ziemi Wileńskiej. Zebranie założycielskie zaplanowano na 11 lutego 1989 r. Na miej-
sce spotkania wybrano aulę im. prof. Mariana Gotowca na olsztyńskiej Akademii 
Rolniczo-Technicznej. Wybór ten argumentowano dużą liczbą złożonych jeszcze w 
styczniu 1989 r. deklaracji członkowskich, sięgającą stu sztuk, a także pokaźną wielko-
ścią środowiska wileńskiego w całym regionie. W protokole odnotowano, że zarówno 
przedstawiciele Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego jak 
i władze miejskie oraz kierownictwo Akademii Rolniczo-Technicznej nie stwarzali 
żadnych problemów w zakresie samego tworzenia instytucji oraz organizacji oma-
wianego spotkania. Zapisy protokołu wskazują, że większość czynności organizacyj-
nych takich jak: powołanie sekretariatu zebrania, przygotowanie wyborów zarządu 
czy udekorowanie sali wykonali Zenon Zdanowicz i Henryk Dawnis33.

Jedną z istotnych dla funkcjonowania Towarzystwa kwestii stanowiła sprawa 
powołania pierwszego prezesa. Przedstawiciele grupy założycielskiej byli zgodni 
co do tego, że osoba, której przyjdzie kierować takim gremium powinna wywodzić 
się ze środowiska naukowego. Początkowo wśród kandydatów padło nazwisko Ta-
deusza Krzymowskiego34. Ostatecznie jednak rozstrzygnięcie sprawy kierowania 
organizacją odsunięto w czasie35.

Na marginesie warto dodać, że na zaproszenie Zenona Zdanowicza w wyżej 
wymienionych spotkaniach uczestniczyło również dwóch przedstawicieli grupy, 
zainteresowanej założeniem niezależnego od Torunia Towarzystwa Miłośników 
Wilna i Ziemi Nowogródzkiej. Byli to Czesław Zastrzeżyński – ówczesny dyrektor 
Izby Skarbowej w Olsztynie36 oraz Jerzy Lebiedziewicz. W efekcie osoby te nie zde-
cydowały się na współpracę w ramach olsztyńskiego oddziału Towarzystwa Miło-
śników Wilna i Ziemi Wileńskiej37.

33 Protokół z posiedzenia grupy założycielskiej olsztyńskiego Stowarzyszenia Miłośników Wilna i Ziemi Wileń-
skiej, odbytego w dniach 25 i 30 stycznia 1989 roku w Olsztynie, s. 1–4; Kronika Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi 
Wileńskiej w Olsztynie.

34 Tadeusz Krzymowski (właśc. Sokołowski) – urodzony w 1927 r. w Cudzeniszkach na terenie ówczesnego 
województwa wileńskiego. Uczęszczał do szkoły powszechnej w małym miasteczku Ostrowiec na dzisiejszej Białorusi, 
jako nastolatek przeżył śmierć ojca, który zmarł w więzieniu w okresie okupacji niemieckiej. W 1943 r. wstąpił w szeregi 
Armii Krajowej przyjmując konspiracyjny pseudonim „Burza”. Wkrótce potem trafił wraz z bratem do szwadronu kon-
nego. Uczestniczył w walkach II Zgrupowania AK mjr. Mieczysława Potockiego „Węgielnego” o Mejszagołę, brał udział 
13 VII 1944 r. w bitwie pod Krawczunami, z której wyszedł ze wstrząśnieniem mózgu. Wraz z bratem uciekł z obozu dla 
byłych żołnierzy AK w Miednikach Królewskich, zmienił tożsamość i podjął pracę w sowchozie. Po upływie roku, jed-
nym z transportów wraz z bratem Zygmuntem wyjechał do Polski. Swoje życie i karierę naukową związał z Olsztynem, 
gdzie był dziekanem na Wydziale Zootechniki Wyższej Szkoły Rolniczej i dwie kadencje rektorem (na WSR i ART). 
Obecnie na emeryturze, mieszka w Olsztynie; T. Krzymowski, Kresowy romantyzm, a racjonalizm, w: Z Wileńszczyzny 
rodem…, s. 26–39.

35 Protokół z posiedzenia grupy założycielskiej…, s. 5.
36 Czesław Zastrzeżyński (1937–1999) – urodzony w Wilnie, w 1983 r. powołany na pełnomocnika ds. reakty-

wacji Izby Skarbowej oraz podległych jej urzędów, w późniejszym czasie (do 1991 r.) dyrektor Izby Skarbowej.
37 Protokół z posiedzenia grupy założycielskiej…, s. 6
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Na ostatnim ze spotkań grupy założycielskiej wyłoniono kandydatury do 
przyszłego zarządu, zgłaszając osobę Zbigniewa Jabłonowskiego na funkcję pre-
zesa oraz Zenona Zdanowicza, Henryka Dawnisa, Janusza Kaleńskiego, Tadeusza 
Stefanowskiego i Janinę Azarewicz na członków zarządu38. Ostatecznie nie wszyscy 
proponowani kandydaci znaleźli się w zarządzie.

Dzień 11 lutego 1989 r. uznawany jest za oficjalną datę powstania olsztyńskie-
go oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. W tym dniu od-
było się zebranie założycielskie, w którym wzięło udział ponad 300 osób. Zebrani 
zaakceptowali zarekomendowaną wcześniej kandydaturę Zbigniewa Jabłonowskie-
go na prezesa zarządu, wiceprezesem został Jerzy Dudo39 – prowadzący ówczesne 
zebranie, skarbnikiem Zenon Zdanowicz, sekretarzem Tadeusz Stefanowski, a 
członkami zarządu Henryk Dawnis i Mieczysław Jackiewicz. Pierwszą siedzibę od-
działu ulokowano przy ówczesnej ul. 22 lipca40. Wykład inauguracyjny pt. O stosun-
kach polsko-litewskich dawniej i dziś wygłosił Mieczysław Jackiewicz. Wystąpienie 
to spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników, czego wyrazem były m.in. 
gratulacje prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa – prof. Sławomira Kalembki41.

6 kwietnia 1989 r. zarząd Towarzystwa w pełnym składzie udał się do siedziby 
Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, gdzie spotkał 
się z Tadeuszem Jelskim ówczesnym pierwszym sekretarzem. Prezes Zbigniew Ja-
błonowski przedstawił zarys celów Towarzystwa i poprosił o zgodę na prowadzenie 
działalności. Wobec nieuchronnych zmian politycznych Jelski oczywiście ją wyra-
ził, umieszczając życzliwy wpis w kronice stowarzyszenia42. Z jednej strony posta-
wa taka może budzić zdziwienie, zwłaszcza w sytuacji mających miejsce wydarzeń, 
prowadzących do zmiany ustroju. Z drugiej strony, jeśli weźmie się pod uwagę ro-
dowód polityczny prezesa Jabłonowskiego – aktywnego członka Zjednoczonego 
Stronnictwa Ludowego zachowanie to nie wydaje się niczym nadzwyczajnym.

Jak wspomina Mieczysław Jackiewicz, najbardziej aktywnymi działaczami 
w pierwszym okresie funkcjonowania organizacji byli Zenon Zdanowicz i Henryk 
Dawnis.

38 Ibidem, s. 1–2.
39 Jerzy Dudo (1943–1999) – urodzony w miejscowości Grigańce w powiecie brasławskim przedwojennego 

województwa wileńskiego. Pracownik naukowy Akademii Rolniczo-Technicznej w stopniu doktora habilitowanego, je-
den z prekursorów badań nad Obwodem Kaliningradzkim. W 1995 r. opublikował monografię mającą zapoczątkować 
badania nad gospodarką i społeczeństwem Obwodu pt. Gospodarcze aspekty środowiska naturalnego w Obwodzie Ka-
liningradzkim. Przedwczesna śmierć uniemożliwiła ich kontynuację. Był również współzałożycielem polskiej placówki 
konsularnej w Kaliningradzie. zob: S. Achremczyk, Olsztyńskie badania dziejów Królewca i Kaliningradu po 1945 roku, 
Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2005, t. 3, s. 421.

40 Obecnie ulica 11 listopada biegnąca w centrum Olsztyna, nieopodal ratusza. Komunikat Zarządu olsztyń-
skiego oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej – b.d: Kronika Towarzystwa….

41 Jak podkreśla Mieczysław Jackiewicz cytowany wykład wygłosił na prośbę jednego z inicjatorów powstania 
Towarzystwa – Henryka Dawnisa; M. Jackiewicz, Towarzystwo Miłośników Wilna..., [b.s.].

42 Ibidem, [b.s.].
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W zasadzie zaraz po powstaniu, Towarzystwo rozpoczęło realizację swoich 
celów statutowych. W maju i czerwcu 1989 r. odbyły się cztery prelekcje, doty-
czące tematyki wileńskiej, wygłoszone przez ks. prof. Henryka Madeja, dr. Adama 
Zdaniukiewicza, prof. Antoniego Maślińskiego oraz prof. Wilhelminę Iwanowską. 
Nie zaniedbywano również wydarzeń kulturalnych. W połowie maja 1989 r., na 
zaproszenie Towarzystwa przyjechał do Olsztyna Zespół Pieśni i Tańca „Światło” 
z Instytutu Pedagogicznego w Wilnie, który dał dwa koncerty w klubie „Alterna-
tywa”. Z kolei w czerwcu, w stolicy Warmii gościł dziecięcy zespół folklorystyczny 
„Solczanka” z Solecznik Wielkich pod dyrekcją Władysława Korkucia43.

9 sierpnia w olsztyńskim Biurze Wystaw Artystycznych zainaugurowano wy-
stawę pt. Wileńskie Środowisko Artystyczne 1919–1945, uzupełnioną plenerami fo-
tograficznymi pt. Trochę Wilna autorstwa znanego olsztyńskiego fotografika, także 
pochodzącego z Wileńszczyzny, Wacława Kapusto44.

Niezwykle ważnym wydarzeniem w działalności Towarzystwa stało się odsło-
nięcie pomnika „Wilnianom–Wilnianie”, ulokowanego na olsztyńskim cmentarzu 
komunalnym. Ceremonia miała miejsce 18 września 1989 r. Były to jednocześnie 
pierwsze oficjalne olsztyńskie obchody upamiętniające wkroczenie Armii Czerwo-
nej na Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej.

43 Program działalności Towarzystwa na miesiące maj i czerwiec 1989 przechowywany w Kronice Towarzystwa
44 Relacja Mieczysława Dodo z otwarcia wystawy przechowywana w Kronice Towarzystwa. Wacław Kapusto 

(1925–2018) – urodzony w Bujwidzach na Wileńszczyźnie, od 1951 r. związany z Olsztynem. Fotografik i fotoreporter, 
pracował m.in. w „Panoramie Północy”.

Fot. 1: Zaproszenie na uroczystość odsłonięcia pomnika Wilnianom–Wilnianie, Olsztyn 18 
IX 1989. Źródło: Zbiory prywatne Piotra Bojarskiego
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Na uwagę zasługuje konstrukcja pomnika, składająca się z dwóch części. Na 
symbolicznej mogile widnieje napis „Wilnianom–Wilnianie”. Obok umieszczo-
ny został wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej. We wnętrzu pomnika, tuż za 
wspomnianym wizerunkiem umieszczono symboliczną urnę z ziemią z Katynia, 
wileńskich cmentarzy – Rossy i Bernardyńskiego, Krawczun, Zułowa oraz spod To-
bruku i Monte Cassino. Więzi olsztyńskich „Wilnian” z Matką Boską Ostrobramską 
symbolizuje kamyk spod Ostrej Bramy włożony do urny razem z ziemią z wileń-
skich miejsc pamięci i kaźni Polaków z okresu II wojny światowej.

Drugą część monumentu stanowi kamień z umieszczoną na nim marmuro-
wą tablicą45, na której widnieje następujący tekst:

Pamięci tych, którzy za Wilno w Wilnie polegli,
którzy zginęli z dala od Wilna na frontach, obozach i łagrach
oraz tych, których groby pozostały na Ziemi Wileńskiej
na straży naszych rubieży

Uroczystość odsłonięcia pomnika zgromadziła licznie przybyłych Kreso-
wian z Olsztyna i terenu ówczesnego województwa olsztyńskiego, m.in. Lidzbarka 
Warmińskiego, Kętrzyna oraz Bartoszyc. Spotkanie uświetnili swoją obecnością 
ówcześni parlamentarzyści z ramienia „Solidarności” – posłanka Grażyna Lan-
gowska i senator Antoni Jutrzenka-Trzebiatowski. Z wypowiedzi inicjatorów po-
wstania pomnika – Zbigniewa Jabłonowskiego i Henryka Dawnisa wynika, że 
główną ideę przyświecającą jego budowie stanowiła chęć stworzenia w Olsztynie 
miejsca, w którym przybysze z Wileńszczyzny i całych Kresów Wschodnich oraz 
ich potomkowie mieliby możliwość zapalenia symbolicznego znicza z okazji świąt 
i rocznic historycznych. Pomnik powstał ze składek członków Towarzystwa46. Sło-
wa pomysłodawców wzmocnił swoją homilią ks. dr Stanisław Kozakiewicz – przy-
jaciel i późniejszy duszpasterz Towarzystwa47. Poświęcenia monumentu dokonali 

45 Kamień z inskrypcją pojawił już po uroczystości odsłonięcia. Niemniej jednak stanowi integralną część 
monumentu.

46 Odsłonięcie pomnika wzbudziło duże zainteresowanie prasy. Relacje z uroczystości przeprowadziły m.in. 
„Gazeta Olsztyńska”, zob. Ginęli w łagrach, „Gazeta Olsztyńska”, nr 216 (19 IX 1989), s. 1–2. Na fali przemian 1989 r. 
i pierwszych oficjalnych obchodów 17 IX 1939 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie dnia 21 IX 1989 r. odbyło się 
spotkanie z wicekonsulem radzieckim z Gdańska Władimirem Niestajanowem w sprawie rekompensat za pozostawie-
nie na Kresach Wschodnich mienie. zob: Na Kresach pozostały domy, ziemia i serca, „Gazeta Olsztyńska”, nr 219 (22 IX 
1989), s. 1, 3. Relacje z uroczystości przeprowadziły również „Czerwony Sztandar”, zob. Kronika Towarzystwa Przyjaciół 
Wilna i Ziemi Wileńskiej – komunikat Zarządu z 4 I 1990 r. oraz „Posłaniec Warmiński”, który problematykę wkroczenia 
Armii Czerwonej na Kresy Wschodnie poruszał m.in. w tekstach: Wrzesień na Wschodzie, nr 19 (10–23 IX 1989), s. 1, 4; 
we wspomnieniach np. ks Wiesława Tereza, Jak to było na Wileńszczyźnie, ibidem, nr 20 (24 IX–7X 1989), s. 3, 5. Sama 
relacja z uroczystości odsłonięcia pomnika znalazła się w nr 21 (8–21 X 1989), s. 5.

47 Pismo biskupa warmińskiego Edmunda Piszcza z 27 X 1989 r. powołujące ks. dr Stanisława Kozakiewicza 
na kapelana Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie, w: Kronika Towarzystwa Przyjaciół Wilna 
i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie.
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księża z olsztyńskiej katedry św. Jakuba – ówczesny proboszcz ks. Tadeusz Borkow-
ski48 i ks. Andrzej Lesiński49. Na uroczystości nie zabrakło pocztów sztandarowych, 
m.in. Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Oprawę artystyczną zapewniły 
recytacje „Litanii Ostrobramskiej” oraz „Modlitwy wygnańców” w wykonaniu ak-
torki Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie – Ireny Telesz50.

Wśród przedsięwzięć mających duży wpływ na kształt Towarzystwa wymie-
nić należy poświęcenie sztandaru. Podobnie jak pomnik, sztandar został ufundo-
wany dzięki dobrowolnym składkom prywatnych darczyńców. Sztandar zawiera 
symbole nierozerwalnie kojarzące się z Wilnem, a mianowicie wizerunek Matki 
Boskiej Ostrobramskiej z jednej strony oraz Trzy Krzyże Antoniego Wiwulskiego 
z drugiej. Proces jego wykonania oraz organizację samej uroczystości poświęce-
nia sztandaru nadzorował Henryk Dawnis. Mszę świętą, na której dokonano tego 
aktu celebrował 14 stycznia 1990 r. ówczesny biskup warmiński Edmund Piszcz. 
Symboliczny wymiar miało przekazanie sztandaru przez Kazimierza Kadenace-
go51, siostrzeńca marszałka Józefa Piłsudskiego, mieszkającego w Olsztynie na ręce 
olsztyńskiej młodzieży pochodzącej z rodzin o wileńskich korzeniach52. Fakt ten 
niewątpliwie nadał całemu wydarzeniu bardzo podniosły charakter i odbił się sze-
rokim echem, m.in. w prasie53.

Towarzystwo, już od początku swojego istnienia, prowadziło zakrojoną na 
szeroką skalę działalność związaną z pomocą rodakom na Wileńszczyźnie. Orga-
nizacja wysyłała dary w postaci polskojęzycznych książek, przyborów szkolnych, 
pomocy naukowych do polskich szkół w Butrymowiczach, Nowej Wilejce, Tro-
kach, Solecznikach, Mejszagole i wielu innych miejscowościach. Ufundowała także 
sztandary dla trzech szkół średnich w Wilnie noszących imiona wielkich Polaków 
– Adama Mickiewicza, Władysława Syrokomli i Jana Pawła II.

Inauguracja działalności wydawniczej Towarzystwa przypadła na rok 1992. 
Pierwszą pozycją wydaną przy współpracy z Ośrodkiem Badań Naukowych im. 
W. Kętrzyńskiego były zebrane pieśni zespołu „Wileńszczyzna”, kierowanego przez 

48 Tadeusz Borkowski (1922–2001) – pochodził z Oszmiany (województwo wileńskie), kanonik warmiński, 
proboszcz parafii św. Jakuba w Olsztynie w latach 1969–1999.

49 Andrzej Lesiński – obecny proboszcz parafii św. Jakuba w Olsztynie, doktor teologii, wykładowca akademicki.
50 Irena Telesz – urodzona w 1940 r. w okolicach Wołkowyska na Grodzieńszczyźnie. Aktorka teatralna i filmo-

wa. Od 1975 r. związana z Teatrem im. Stefana Jaracza w Olsztynie.
51 Kazimierz Kadenacy (1901–1992) – absolwent wileńskiego Gimnazjum im. króla Zygmunta Augusta i Wy-

działu Inżynierii Wodnej Politechniki Warszawskiej. Po II wojnie światowej zamieszkał w Olsztynie i pracował w „Spo-
łem”. Po przemianach 1989 r. głosił liczne prelekcje dotyczące Józefa Piłsudskiego i II Rzeczypospolitej. Był honorowym 
członkiem Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej.

52 Kazimierz Kadenacy przy okazji uroczystości przekazał Towarzystwu niezwykle emocjonalny list z podzię-
kowaniem za pracę wykonaną na rzecz popularyzacji wiedzy o Wilnie i Wileńszczyźnie. List znajduje się w zbiorach 
Towarzystwa.

53 Biskup warmiński święci sztandar, „Gazeta Olsztyńska”, 15 I 1990; Świętość, która jednoczy, „Słowo Powszech-
ne”, 27–29 I 1990.
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Jana Mincewicza54. Aktywność ta jest z sukcesem kontynuowana do dnia dzisiej-
szego55.

Na Warmii i Mazurach pamięć o historii, kulturze i rodakach, którzy pozo-
stali na Kresach jest wciąż żywa, o czym świadczy nie tylko działalność Towarzy-
stwa Miłośników (obecnie Przyjaciół) Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie, ale 
także innych organizacji kresowych z obszaru całego województwa warmińsko-
-mazurskiego56.

Piotr Bojarski, Die Wende 1989 als Start von Organisationen der Grenzlandgebiete in Ermland und 
Masuren. Studie am Beispiel der Gesellschaft der Liebhaber (jetzt Freunde) von Vilnius und des Vilni-
user Landes

Zusammenfassung

Der Text stellt den Prozess der Gründung und die anfängliche Tätigkeit der Gesellschaft der Liebhaber 
(jetzt Freunde) von Vilnius und des Vilniuser Landes in Allenstein vor. Die Ausgabe wurde auf der Grundlage 
der Gesellschaftschronik, von Dokumenten und anderen Materialien, die sich in privaten Sammlungen befanden, 
meist von Personen, die mit der Gesellschaft in verschiedenen Perioden ihrer Tätigkeit in Verbindung standen, 
und von Artikeln aus der lokalen Presse ausgearbeitet.

Piotr Bojarski, Turn of 1989 as the beginning of borderline associations in Warmia and Masuria. Case 
study on the example of Association of Lovers (currently Friends) of Vilnius and Vilnius Land

Summary

The text presents the shaping process and initial activity of the Association of Lovers (currently: Friends) 
of Vilnius and Vilnius Land) in Olsztyn. This concept is presented in the light of the chronicle of the Association, 
documents and other materials found in private collections, mostly belonging to persons tied with the Association 
at various points of its functioning, as well as local press articles.

dr Piotr Bojarski
Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

54 Z. Gładkowski, 28 lat działalności Towarzystwa Miłośników (obecnie) Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w 
Olsztynie, w: Stowarzyszenia kresowe na Warmii i Mazurach 1989–2017, red. P. Bojarski, Olsztyn 2017, s. 53–54; pełny 
zapis bibliograficzny: Pieśni Wileńszczyzny, oprac: J. Mincewicz, Olsztyn 1992. Zbiór zawiera 120 wybranych pieśni 
ludowych, które autor zbierał w latach 1981–1985.

55 Jej przejaw stanowi chociażby wydanie takich pozycji jak: Stowarzyszenia kresowe na Warmii i Mazurach 
1989–2017, red. P. Bojarski, Olsztyn 2017, s. 141; Wileńskie korzenie. Wspomnienia, relacje, dokumenty, red: Z. Gład-
kowski i B. Pilarek, Olsztyn 2012, s. 408; czy wydana wspólnie z Wydziałem Humanistycznym UWM monografia wie-
loautorska: Między Wilnem a Olsztynem. W 70 rocznicę przybycia Polaków z Wileńszczyzny na Warmię i Mazury, red: P. 
Bojarski, A. Szmyt, Olsztyn 2016, s. 203.

56 Zob np.: M. Rzeżuchowski, Działalność olsztyńskiego Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia w latach 
1994–2015, w: Stowarzyszenia kresowe…, s. 77– 91.
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Andrzej Mycio

RĘKOPISY DÖNHOFFÓW Z DROGOSZY W PRUSACH 
WSCHODNICH PRZECHOWYWANE W BIBLIOTECE 
UNIWERSYTECKIEJ W TORUNIU

Słowa kluczowe: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Drogosze (powiat kętrzyński), 
Dönhoffowie, dzienniki, korespondencja, rękopisy

Schlüsselwörter:  Universitätsbibliothek Thorn, Dönhofstädt (Kreis Rastenburg), Die 
Dönhoffs, Zeitungen, Korrespondenz, Manuskripte

Keywords:  University Library in Toruń, Drogosze (Kętrzyn poviat), Dönhoffs, 
journals, letters, manuscripts 

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu powstała wraz z założeniem Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w 1945 r. W stosunkowo krótkim czasie, w latach 1945-1949, 
zgromadzono ogromny zasób biblioteczny, mianowicie około 600 tys. woluminów 
książek, czasopism i jednostek zbiorów specjalnych. Było to możliwe dzięki przejmo-
waniu tak zwanych zbiorów zabezpieczonych, czyli przede wszystkim książek byłych 
niemieckich bibliotek znajdujących się do zakończenia II wojny światowej na tere-
nach włączonych w 1945 r. do Polski. Wśród tych 600 tys. woluminów znalazło się 
między innymi ponad 1000 rękopisów i ponad 40 tys. starych druków1.

Dzięki badaniom Marii Strutyńskiej wiadomo, że w toruńskim zbiorze sta-
rych druków znajduje się 418 pozycji bibliograficznych w 844 woluminach, któ-
re pochodzą z pałacowej biblioteki w Drogoszach. Druki te to przede wszystkim 
XVIII-wieczne piśmiennictwo w języku francuskim2. Znacznie mniej jest rękopi-
sów tej proweniencji, gdyż zidentyfikowano 16 jednostek inwentarzowych w 24 
woluminach3. W sumie mamy więc niespełna tysiąc woluminów starych druków 

1 H. Baranowski, Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, ich rozwój i kierunki przyszłego kształtowania, 
Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Cz. 5, 1990, s. 23–27.

2 M. Strutyńska, Struktura proweniencyjna zbioru starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Prze-
wodnik po zespołach. Problemy badawcze i metodologiczne, Toruń 1999, s. 37–38.

3 A. Mycio, Struktura proweniencyjna rękopisów pochodzących z tak zwanych zbiorów zabezpieczonych w Biblio-

RÓDŁAŹ

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2020, nr 2(308)
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i rękopisów pochodzących z Drogoszy. Prawdopodobnie drugi tysiąc woluminów 
tej proweniencji znalazł się w innych magazynach toruńskiej biblioteki, głównie 
w magazynie książek nowych4. Można więc przyjąć tezę, że do Biblioteki Uniwersy-
teckiej w Toruniu trafiło około 2 tysięcy tomów pochodzących z Drogoszy.

Zachowane przekazy źródłowe nie są w tym względzie do końca zgodne. 
Henryk Baranowski w swoim artykule podsumowującym akcję zwożenia zbiorów 
poniemieckich do Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, napisał, że jesienią 1946 r. 
przywieziono do Torunia 17 tysięcy woluminów z Drogoszy5. Liczba ta znacznie 
odbiega od naszych wyliczeń. Jednak już Stefan Burchardt, dyrektor toruńskiej Bi-
blioteki w pierwszych powojennych latach, pisze w sprawozdaniu z działalności 
zbiornicy księgozbiorów przy BUMK (zachowanym w aktach Ministerstwa Oświa-
ty w Warszawie) już tylko o 2 tysiącach woluminów przywiezionych z Pałacowa 
(nazwa miejscowości Drogosze funkcjonująca przez krótki okres po zakończeniu 
wojny)6. W tym przypadku liczba książek jest dokładnie taka jak przyjęta przez 
nas. Zachowały się także trzy sprawozdania z dwóch podróży służbowych, których 
efektem było między innymi przywiezienie do Torunia książek z pałacu w Dro-
goszach. Pierwsza wyprawa miała miejsce w dniach 20–25 września 1946 r., kie-
dy to toruńscy bibliotekarze odbyli podróż do kilku miejscowości województwa 
olsztyńskiego w celu rozpoznania możliwości pozyskania nowych zbiorów biblio-
tecznych. Do pałacu w Drogoszach przybyli 22 września 1946 r. Dysponujemy 
dwoma sprawozdaniami z tej podróży, mianowicie Leonida Żytkowicza7 oraz Zbi-
gniewa Zdrójkowskiego8. Pierwszy pisze o 6 tysiącach woluminów, które zobaczył 
w pałacu, natomiast drugi ocenił ten zasób na 10 tysięcy tomów. Różnica wynikała 
zapewne z bardzo przybliżonego ocenienia wielkości zasobu. We wrześniu toru-
nianie dokonali jednak tylko rekonesansu, zaś książki pozostały w pałacu. Wrócili 
tam w następnym miesiącu, dysponujemy sprawozdaniem z podróży służbowej na-
pisanym przez Henryka Baranowskiego9. Tym razem toruńska ekipa wyruszyła na 

tece Uniwersyteckiej w Toruniu, „Folia Toruniensia”, t. 9–10, 2009–2010, s. 50. Liczba rękopisów tej proweniencji w powyż-
szym artykule jest nieznacznie większa od przyjętej obecnie. Różnica wynika z zakwalifikowania w tym tekście do przed-
miotowej proweniencji także kilku kodeksów, które dają się powiązać ze spokrewnionymi z Dönhoffami rodami: zu Dohna 
oraz von Schwerin. W obecnym artykule analizie zostały poddane tylko te kodeksy, co do których nie ma wątpliwości, że 
pochodzą z Drogoszy. Nie jest jednak wykluczone, że część rękopisów z tej dyskusyjnej grupy pochodzi z Drogoszy (sygn. 
Rps 322/I, 434/III, 435/II, 449/III, 687/II, 1185/IV oraz Dok. 168). Poza tym dotychczas nie udało się określić pod wzglę-
dem proweniencyjnym około 1/3 rękopisów ze zbiorów zabezpieczonych znajdujących się w Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Toruniu, dlatego jest prawdopodobne, że kodeksów pochodzących z Drogoszy jest w Toruniu więcej. 

4 Zastosowano tu metodę porównawczą, zestawiono tę kolekcję z zachowanym w Toruniu fragmentem zbio-
rów Państwowej i Uniwersyteckiej Biblioteki w Królewcu.

5 H. Baranowski, op. cit., s. 28–29.
6 Archiwum Akt Nowych, sygn. 283/6956.
7 Archiwum Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, sygn. 1/240, k. 11.
8 Ibidem, k. 12-13.
9 Ibidem, k. 17.
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Mazury w celu przejęcia wcześniej zlokalizowanych bibliotek mazurskich. Podróż 
miała miejsce w dniach 17–24 października 1946 r. Podczas jej trwania toruńska 
wyprawa dotarła także do Drogoszy, skąd zabrano 2 tysiące woluminów, co po-
twierdza nasze wyjściowe założenie. Wydaje się więc, że torunianie rzeczywiście 
zabrali z Drogoszy tylko około 2 tys. woluminów, a podana przez Baranowskiego 
w jego artykule liczba 17 tys. dotyczy prawdopodobnie całego transportu książek 
z Mazur, także z innych poniemieckich majątków. 

Pojawia się jednak pytanie co stało się z pozostałymi, co najmniej kilkoma 
tysiącami książek z pałacu w Drogoszach, które jeszcze miesiąc wcześniej były oce-
nione na liczbę 6-10 tys. Miesiąc później albo było już ich tylko 2 tys. albo toruńska 
ekipa oceniła tę pozostałą część biblioteki za mało przydatną i nie zabrała? Tak czy 
inaczej wygląda na to, że pozostałe kilka tysięcy książek zabrał ktoś inny10? Wiado-
mo, że część zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, a także większość muzealnych 
znajdująca się w pałacu w momencie jego zajęcia przez wojska radzieckie została 
rozkradziona albo zniszczona. Archiwalia, które przetrwały w pałacu ten wczesny 
okres powojenny trafiły przede wszystkim do Archiwum Państwowego w Olszty-
nie11, a muzealia do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz do jego oddziału 
w Morągu. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że całość nierozkradzionej we 
wczesnym okresie biblioteki trafiła do Torunia. Wydaje się jednak, że jest także 
jeszcze inny beneficjent, który przejął drugą część biblioteki. Badania prowenien-
cyjne, które ostatnio w polskich bibliotekach rozwijają się dość prężnie, wciąż nie 
objęły jeszcze wszystkich zbiorów poniemieckich, dlatego brakuje nam pełnych da-
nych na ten temat12.

Pałac w Drogoszach wybudował Bogislaw Friedrich von Dönhoff (1669–
1742). Linia męska tej gałęzi rodu von Dönhoff wygasła w 1816 r. wraz z bezpotom-
ną śmiercią Stanislausa Ottona von Dönhoff (1795–1816). Przez kolejne prawie 
50 lat Drogoszami zarządzała żeńska linia Dönhoffów w osobie Angelici Wilhel-

10  Na niemieckiej stronie internetowej poświęconej historii pałacu w Drogoszach (Schloss Dönhoffstädt, na 
portalu: „Ostpreußen” – http://ostpreussen.net/ostpreussen/orte.php?bericht=2652 – dostęp z 27.03.2020 r.) można 
znaleźć zapis, że bibliotekarze toruńscy wywieźli z Drogoszy dwie ciężarówki książek. Jednak takiej informacji nie ma 
w żadnym z zachowanych w archiwum bibliotecznym sprawozdań. Na tym portalu pojawia się także wzmianka, że do 
Torunia z Drogoszy przywieziono m.in. dwa zwoje egipskich papirusów oraz księgę gości pałacu zawierającą autografy 
Napoleona i cesarza Wilhelma II. Jednak z całą pewnością obecnie takich obiektów w Toruniu nie ma. Nie ma też żadne-
go śladu na ich temat w aktach Biblioteki. Co prawda istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że zostały one skradzione 
w początkowym okresie istnienia Biblioteki, jeszcze przed objęciem zbioru rękopisów inwentaryzacją, bowiem proces 
ten zaczął się dopiero w 1948 r., ale wydaje się to raczej wątpliwe. Bardziej prawdopodobne jest to, że tych obiektów nie 
było już w Drogoszach, w październiku 1946 r., kiedy torunianie zabierali stamtąd partię książek.

11 Archiwum Państwowe w Olsztynie (dalej AP Olsztyn), sygn. 42/380/0, Archiwum rodziny Dönhoff z Drogo-
szy pow. kętrzyński.

12 M. Adamska, Stan badań nad historią rodziny Stolberg-Wernigerode z Dönhoffstädt oraz dotyczące jej ar-
chiwalia w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie, Archiwa – Kancelarie – Zbiory, Nr 3(5), 2012; M. Jackiewicz-
-Garniec, M. Garniec, Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich. Dobra utracone czy ocalone? słowo wstępne: M. Gräfin 
Dönhoff, A. Gräfin Eulenburg, K. Wróblewska, Olsztyn 2001, s. 184–189.
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miny zu Dohna, z domu von Dönhoff (1794–1866). Po śmierci Angelici majątek 
przejęła jej siostrzenica Marianne Stolberg-Wernigerode, z domu von Romberg 
(1821–1884), następnie Drogoszami zarządzał jej syn Udo Stolberg-Wernigerode 
(1840–1910), a ostatnim niemieckim właścicielem majątku był jej wnuk hrabia Al-
brecht Stolberg-Wernigerode (1886–1948). Biblioteka i archiwum zgromadzone 
przez Dönhoffów, były następnie uzupełniane i powiększane przez przedstawicieli 
rodu Stolberg-Wernigerode. Zbiory te pozostały w Drogoszach aż do zakończenia 
II wojny światowej13.

W niniejszym artykule analizie poddano rękopisy pochodzące z pałacu 
w Drogoszach, które obecnie znajdują się w Bibliotece Uniwersyteckiej Toruniu. 
Jest to grupa w sumie 16 jednostek inwentarzowych w 24 woluminach14. Jeden 
jest tekstem z dziedziny wojskowości i napisany został przez Friedricha von Dön-
hoff (1639–1696), ojca Bogislawa Friedricha von Dönhoff, budowniczego pałacu 
w Drogoszach. Natomiast wszystkie pozostałe to przede wszystkim koresponden-
cja oraz dzienniki członków dwóch pokoleń rodziny Dönhoff i jednego pokolenia 
rodziny Stolberg-Wernigerode, a mianowicie wspomnianej Angelici, jej rodzeń-
stwa, rodziców oraz jej siostrzenicy – Marianne Stolberg-Wernigerode15.

Pierwszy, a zarazem najstarszy z analizowanych kodeksów16 zawiera tekst zaty-
tułowany Feirwercker Kunst17, którego autorem jest wspomniany wyżej Friedrich von 
Dönhoff. Przypuszczalnie rękopis stanowi autograf Dönhoffa. Został on napisany 
w 1688 r. Data ta znajduje się w pełnym tytule manuskryptu, a potwierdzają ją fili-
grany papieru, które datują kodeks na koniec XVII w.18 Początkowo zapewne kodeks 
był w posiadaniu autora. Następnie przeszedł w ręce jego syna Bogislawa Friedricha, 
a później w ręce kolejnych właścicieli Drogoszy. Tekst kodeksu zawiera opis sztuki 
wyrobu dział i kul armatnich. Został sporządzony głównie pismem kancelaryjnym, 
częściowo też kursywą. Zawiera liczne proste rysunki oraz tabele. Oprawa kodeksu 
jest współczesna rękopisowi, została wykonana z desek obleczonych w półskórek.

13 M. Adamska, op. cit.; E. Hartmann, Gross Wolfsdorf und Dönhoffstädt. Ostpreußische Herrensitze im Kreise 
Rastenburg, Marburg (Lahn) 1966, s. 66–72; Europäische Stammtafeln, Neue Folge, t. 20: Brandenburg und Preußen 1, 
oprac. Detlev Schwennicke, Frankfurt am Main [2002], tablica 115A; ibidem, t. 17: Hessen und das Stammesherzogtum 
Sachsen, oprac. Detlev Schwennicke, Frankfurt am Main [1998], tablica 107.

14 Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (dalej BUMK), sygn. Rps 226/II; 323/1-4/I; 436/1/II; 436/2/III; 
437/II; 438/II; 439/II; 440/1-2/II; 441/1-4/II; 442/II; 443/III; 444/II; 445/II; 446/II; 447/II; 448/II; 758/II.

15 Europäische Stammtafeln…, t. 20, tab. 115A; Friedrichstein. Das Schloß der Grafen von Dönhoff in Ostpreußen, 
oprac. K. Heck, C. Thielemann, München–Berlin 2006, s. 26–28, 184; K. von Priesdorff, Soldatisches Führertum, t. 1: Die 
Generale von den Anfängen der kurbrandenburgisch-preußischen Armee bis 1740. Die preußischen Generale vom Regie-
rungsantritt Friedrichs des Großen bis 1763, Hamburg [1937], s. 32, 87.

16 BUMK, sygn. Rps 226/II.
17 Pełny tytuł: Zu dieser hoch und weil berühmte Kunst gebe Gott Gelück zum Anfang undt wegen zum gewün-

schten Ende, ich Friedrich Bogoschlaf Graf von Dönhoff den 26 t[en] April Anno 1688, den Anfang Gemacht zu laboriren 
die Feirwercker Kunst.

18 E. Heawood, Watermarks mainly of the 17th and 18th centuries, Hilversum (Holland) 1950, poz. 391 (wariant); 
E. Laucevičius, Popierius Lietuvoje XV–XVIII a., Vilnius 1967, poz. 1226 (wariant), 2317 (wariant), 2953 (wariant).
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Drugą jednostkę tworzą cztery, niewielkich rozmiarów notatniki, zawierają-
ce fragment dziennika, którego autorem jest Angelica zu Dohna19. Prowadziła ona 
ten dziennik przez wiele lat. Zachowane w Toruniu cztery woluminy obejmują lata 
1840–1841 oraz pierwsze połowy lat 1843 i 1853. Dziennik spisany został kursywą 
w języku niemieckim. Notesy są niewielkich rozmiarów (około 16 × 9 cm), zawie-
rają od 63 do 95 kart. Mają złocone obcięcia kart, a ich papierowa oprawa została 
obleczona jedwabiem.

Trzecia pozycja w kolekcji to czwarty tom dziennika Marianne Stolberg-Werni-
gerode20. Obejmuje on lata 1846–1850. Paręnaście zapisanych kart na początku wolu-
minu zostało wyciętych, a na końcu tomu wyrwanych zostało kilkadziesiąt kart, jednak 
były to raczej karty niezapisane. Wolumin ma wymiary 21,5 × 13 cm, zawiera 46 kart, 
oprawiony jest w tekturę i półskórek ze złotymi tłoczeniami o wzorach geometrycznych 
i florystycznych. Na grzbiecie woluminu widoczne są inicjały autorki: „MS”.

Pozostałe rękopisy to tomy pozszywanej korespondencji Angelici, jej ro-
dzeństwa oraz rodziców. Jest to zarówno korespondencja wychodząca, jak i przy-
chodząca.  Listy są głównie w języku niemieckim, w mniejszym stopniu w języku 
francuskim. Korespondencja w obrębie poszczególnych woluminów, przypisanych 
do konkretnych nadawców lub adresatów, została ułożona chronologicznie. Na 
niektórych listach zachowały się pieczęcie sygnetowe nadawców.

Najstarsza część tej korespondencji to listy rodziców Angelici, czyli Bogislawa 
Friedricha Karla Ludwiga von Dönhoff (1754–1810 [1809?]) i Sophie von Dönhoff, 
z domu von Schwerin (1764–1825). Są to w sumie cztery jednostki inwentarzowe 
w pięciu tomach. Trzy pierwsze woluminy stanowią korespondencję wychodzącą. 
Pierwszy tom zawiera listy Bogislawa Friedricha adresowane do jego matki Sophie 
Friederike (1732–1784) oraz do Heinricha Siegmunda von Czettritz und Neuhaus 
(1749–1787) 21. Listy te są z lat 1776–1787, cały wolumin zawiera 332 karty. Listy 
zostały oprawione w tekturę i półskórek z tłoczeniami złotymi ze wzorami geome-
trycznymi i florystycznymi. Papier na oprawie ze zdobieniami florystycznymi i zo-
omorficznymi. Drugi tom, to teczka oprawiona w półskórek, zawierająca 44 karty, 
głównie listów sporządzonych przez Bogislawa Friedricha z lat 1776–1777.22 Ostatnie 
kilka kart w tej teczce to programy londyńskich teatrów z maja 1777 r. oraz wiersz 
i notatki Bogislawa Friedricha. Na teczce znajdują się liczne notatki, zapewne tak-
że Bogislawa Friedricha. Trzeci wolumin zawiera listy zarówno autorstwa Bogislawa 
Friedricha jak i jego żony Sophie z lat 1781–179823. Wyjątkiem są dwa listy adreso-

19 BUMK, sygn. Rps 323/1-4/I.
20 BUMK, sygn. 448/II.
21 BUMK, sygn. Rps 436/1/II.
22 BUMK, sygn. Rps 436/2/II.
23 BUMK, sygn. Rps 437/II.
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wane do Sophie, zawarte na kartach 64 i 65 woluminu oraz dwa fragmenty dziennika 
z podróży autorstwa Sophie (podróż do Berlina – na kartach 121–128 oraz podróż 
do Francji – na kartach 141–162). Jego oprawa jest identyczna jak pierwszego tomu 
z  korespondencją Bogislawa Friedricha. W sumie wolumin zawiera 273 karty, na 
końcu znajduje się pięć luźnych kart z korespondencją z lat 1781–1782 (zszyty, głów-
ny zrąb woluminu obejmuje lata 1784-1798). Kolejne dwie jednostki zawierają ko-
respondencję przychodzącą Bogislawa Fridricha. Pierwsza24 z nich składa się z pliku 
listów przyjaciela Dönhoffa, Johanna Karla von Löw von Steinfurth (1753–1814)25. 
Listy z lat 1774–1788 są zszyte i tworzą wspólny plik 352 kart, nie zostały one opra-
wione. Pierwszy i ostatni list są luźne. Druga jednostka to teczka zawierająca luźne 
listy26. Jest to w sumie 213 kart listów z lat 1792–1805, przede wszystkim dotyczących 
spraw administracyjnych i gospodarczych. Konkretnie są to listy od Augusta Ben-
ninga, administratora domu Dönhoffów w Berlinie wraz z załącznikami w postaci 
dokumentacji rachunkowej, listy od Wittiga, kolejnego administratora domu Dön-
hoffów w Berlinie, listy od Johanna Gottfrieda Voigta, przedstawiciela handlowego 
Dönhoffów w Berlinie oraz po jednym liście od rodziny i przyjaciela, a mianowicie 
od teścia Bogislawa Friedricha – Ottona Aleksandra von Schwerin (1737–1819) oraz 
od wspomnianego wyżej Johanna Karla von Löw von Steinfurth.

Kolejny tom zawiera listy27, których autorem jest Stanislaus von Dönhoff, syn Bo-
gislawa Friedricha i Sophie Friederike. Wolumin zawiera 267 kart zszytych plus 12 kart 
luźnych. Plik zszytych kart stanowi korespondencję Stanislausa z okresu od stycznia 
1813 do lipca 1816 r., natomiast 12 luźnych kart to 6 listów z lat 1811–1815. Plik listów 
został oprawiony w tekturę obleczoną skórą, na której umieszczono tłoczenia złote ze 
wzorami geometrycznymi i florystycznymi. Są to listy kierowane do członków rodziny.

Następną grupą materiałów jest korespondencja Sophie Amalie von Schwe-
rin, z domu Dönhoff (1785–1863), siostry Angelici i Stanislausa. W sumie są to trzy 
jednostki inwentarzowe w sześciu tomach. Zachowały się cztery tomy korespon-
dencji wychodzącej28 oraz dwa przychodzącej29. Korespondencja wychodząca to 
w sumie trzy woluminy zszyte i oprawione w tekturę i papier, ze zdobieniami geo-
metrycznymi i florystycznymi. Tom czwarty to zebrane współcześnie w teczce luźne 
listy, notatki, a także dziennik z podróży Sophie z Berlina do Heidelbergu i z He-
idelbergu do Berna, które oryginalnie były luźno włożone do trzech powyższych to-
mów. Pierwszy tom zawiera listy z 1832 r., drugi z 1844 r., trzeci z 1847 r., a w teczce 

24 BUMK, sygn. Rps 439/II.
25 Neues allgemeines Deutches Adels-Lexicon im Vereine mit mehreren Historukern, oprac. E. Heinrich Kne-

schke, t. 5, Leipzig 1864, s. 618-620.
26 BUMK, syg. Rps 758/II.
27 BUMK, sygn. Rps 438/III.
28 BUMK, sygn. Rps 441/1-4/II.
29 BUMK, sygn. Rps 443/III; 444/II; 447/II.
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są dokumenty z lat 1826–1847 (część z dokumentów znajdująca się w teczce jest 
niedatowana). W sumie cztery woluminy zawierają 1095 kart. W przedmiotowych 
woluminach poza listami i notatkami Sophie znajdują się także pojedyncze listy, 
których jest ona adresatem. Kolejne dwa tomy to korespondencja przychodząca. 
Pierwszy tom30 zawiera 152 karty korespondencji z lat 1815–1825. Generalnie listy 
ułożone są chronologicznie, jednak na końcu tomu znalazł się list z 1816 r., a przed 
nim znalazły się dwa rysunki mogiły i pomnika Wilhelma von Schwerin, męża 
Sophie. W tym woluminie poza listami kierowanymi do Sophie znalazły się także 
pojedyncze listy do Wilhelma von Schwerin, Stanislausa von Dönhoff oraz Angelici 
zu Dohna. W 2003 r. wolumin został poddany pełnej konserwacji, uzyskał nową 
oprawę wykonaną z tektury i skóry. Drugi tom31 zawiera listy malarza i profesora 
Pruskiej Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie Johanna Gottloba Samuela Rösela 
(1768[1769?]–1843)32 kierowane do Sophie. Wolumin zawiera w sumie 475 kart 
listów z lat 1804–1843. Oprawiony jest w tekturę i papier z  tłoczeniami złotymi 
zawierającymi zdobienia geometryczne i florystyczne.

Kolejną grupą jest korespondencja Angelici. Tworzą ją trzy jednostki inwen-
tarzowe w czterech woluminach. Dwa z nich to listy, których Angelica jest auto-
rem33. Tom pierwszy to 407 kart, obejmujących lata 1821–1824, tom drugi obejmuje 
okres 1836–1839 i tworzy go 528 kart. Obydwa woluminy są zszytymi plikami li-
stów oprawionymi w tekturę obleczoną papierem. Jest to głównie korespondencja 
rodzinna, w której dominują listy do siostry Amalie Constance (1798–1879)34. Dwa 
następne woluminy to korespondencja przychodząca Angelici35. Obydwa tomy są 
oprawione w tekturę, obleczoną w papier marmurkowy. Pierwszy zawiera listy z lat 
1848–1857 (jeden, doklejony na początku woluminu już po jego zszyciu, list jest 
z 1841 r.) od przyjaciół Angelici i jej dalszej rodziny. Natomiast drugi tom zawiera 
listy z lat 1841–1855 pruskiego generała piechoty, hrabiego Friedricha Wilhelma 
Ludwiga Karla von Monts (1801–1886) oraz żony pruskiego oficera, Ottilie von 
Heister, z domu von Steuer (1818–1855)36.

Zespół archiwaliów pochodzących z Drogoszy i przechowywanych obecnie 
w Toruniu zamyka korespondencja wspomnianej Amalie Constance, po mężu von 
Romberg37. Są to dwa tomy listów, których Amalie jest autorem38. Obydwa wolu-

30 BUMK, sygn. Rps 443/III.
31 BUMK, sygn. Rps 444/II.
32 A. Schröder, Der „Malerprofessor” Samuel Rösel, ein Alt-Berliner Original, Alt-Berlin. Mitteilungen des Vere-

ins für die Geschichte Berlins, R. 26, Berlin 1909, s. 218–220.
33 BUMK, sygn. Rps 440/1-2/II.
34 Europäische Stammtafel, N. F., t. 20, tab. 115A.
35 BUMK, sygn. 446/II; 447/II.
36 K. Priesdorff, op. cit., t. 6: Die preußischen Generale vom Regierungsantritt König Friedrich Wilhelm IV. bis 

zum Jahre 1858, [Hamburg 1938], s. 362, 417–418.
37 Europäische Stammtafel…, t. XX, tab. 115A.
38 BUMK, sygn. 442/II; 445/II.
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miny oprawione zostały w tekturę i papier. Pierwszy zawiera listy z lat 1811–1818 
i liczy 220 kart, natomiast drugi obejmuje okres 1848–1851 i liczy 634 kart. Jest 
to głównie korespondencja z najbliższymi członkami rodziny, przede wszystkim 
z siostrami Sophie oraz Angelicą. W drugim wymienionym tomie znalazło się tak-
że kilka listów, które wyszły spod ręki Berty, córki Amalie. 

Zachowane w Toruniu archiwalia pochodzące z Drogoszy są generalnie 
w dobrej kondycji. Poza zupełnie sporadycznymi drobnymi uszkodzeniami, zde-
cydowana większość kart omówionych rękopisów jest prawie w idealnym stanie. 
Papier, na którym spisane zostały listy, dzienniki oraz opracowanie jest dobrej jako-
ści i nie ulega jak dotychczas degradacji z uwagi na upływ czasu. W Bibliotece Uni-
wersyteckiej w Toruniu zachował się tylko drobny fragment archiwum pałacowego 
z Drogoszy, głównie w postaci korespondencji oraz dzienników członków rodziny 
von Dönhoff. Zdecydowanie większa część tego prywatnego archiwum jest dziś 
przechowywana w Archiwum Państwowym w Olsztynie. Jest tam w sumie 9 me-
trów bieżących akt w 464 jednostkach archiwalnych z lat 1685–1945. W Olsztynie 
zachowały się między innymi także dzienniki i korespondencja członków rodziny 
von Dönhoff39. Toruńskie rękopisy pochodzące z Drogoszy stanowią uzupełnienie 
zespołu archiwalnego zachowanego w Olsztynie.

Andrzej Mycio, Manuskripte der Dönhoffs aus Dönhofstädt in Ostpreußen, die in der Universitätsbib-
liothek Thorn aufbewahrt werden

Zusammenfassung

Die Universitätsbibliothek Thorn wurde 1945 mit der Gründung der Nikolaus-Kopernikus-Universität 
eingerichtet. In relativ kurzer Zeit, zwischen 1945 und 1949, wurde ein riesiger Bibliotheksbestand von etwa 
600.000 Bänden an Büchern, Zeitschriften und Sondersammeleinheiten aufgebaut. Dank der Recherchen von 
Maria Strutyńska ist bekannt, dass die Sammlung alter Drucke in Thorn 418 bibliografische Elemente in 844 
Bänden enthält, die aus der Schlossbibliothek in Dönhofstädt stammen. Bei diesen Drucken handelt es sich haupt-
sächlich um französischsprachige Literatur des achtzehnten Jahrhunderts. Dieser Artikel analysiert Manuskripte 
aus Schloss Dönhofstädt, die sich derzeit in der Universitätsbibliothek von Thorn befinden. Es handelt sich um 
eine Gruppe von 16 Bestandseinheiten in insgesamt 24 Bänden. Der eine ist ein militärischer Text und wurde von 
Friedrich von Dönhoff (1639-1696), dem Vater von Bogusław Friedrich von Dönhoff, dem Erbauer des Schlosses 
Dönhofstädt, verfasst. Bei allen anderen handelt es sich hauptsächlich um Korrespondenz und Tagebücher von 
Mitgliedern zweier Generationen der Familie Dönhoff und einer Generation der Familie Stolberg-Wernigerode.

Andrzej Mycio, Manuscripts of the Dönhoffs from Drogosze in Eastern Prussia stored in the University 
Library in Toruń

Summary

The University Library in Toruń was founded in 1945, along with the Nicolaus Copernicus University. In 
quite a short time, namely in the years 1945-1949, it gathered a large library collection of about 600 000 volumes 

39 AP Olsztyn, sygn. 42/380/0.



261Rękopisy Dönhoffów z Drogoszy w Prusach Wschodnich

of books, journals and special collection items. Thanks to Maria Strutyńska’s research, it is known that the Toruń 
collection of old prints gathered 418 library items in 844 volumes which were actually found in the palace library 
in Drogosze. These prints mainly include 18th century writings in French. This article analyses the manuscripts 
found in the Drogosze palace that are currently being held at the University Library in Toruń. It is a group of 16 in-
ventory items in 24 volumes. One text regards the military and was written by Friedrich von Dönhoff (1639–1696), 
father of Bogusław Friedrich von Dönhoff, the builder of the Drogosze palace. All other items mainly consist of 
correspondence and journals of two generations of the Dönhoff family and one generation of the Stolberg-Wer-
nigerode family.

Andrzej Mycio
Biblioteka Główna UMK w Toruniu

Bibliografia
Źródła archiwalne
Archiwum Akt Nowych 
– sygn. 283/6956

Archiwum Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
– sygn. 1/240 

Archiwum Państwowe w Olsztynie 
– sygn. 42/380/0

Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
– sygn. Rps 226/II; 323/1-4/I; 436/1/II; 436/2/III; 437/II; 438/II; 439/II; 440/1-2/II; 441/1-4/II; 442/II; 443/

III; 444/II; 445/II; 446/II; 447/II; 448/II; 758/II.
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„TYM RAZEM WYBIERZ SAM !” DOKUMENTY ŻYCIA 
SPOŁECZNEGO Z OKRESU KAMPANII WYBORCZEJ 
DO SEJMU I SENATU PRL 4 I 18 CZERWCA 1989 ROKU 
W ZBIORACH DOMU „GAZETY OLSZTYŃSKIEJ” 
ODDZIAŁU MUZEUM WARMII I MAZUR W OLSZTYNIE* 

Słowa kluczowe: Warmia i Mazury, wybory parlamentarne 1989, Dom „Gazety 
Olsztyńskiej”, dokumenty życia społecznego, muzealnictwo

Schlüsselwörter:  Ermland und Masuren, Parlamentswahlen 1989, “Gazeta Olsztyńska” 
Haus, Dokumente des sozialen Lebens, Museumswesen

Keywords:  Warmia and Masuria, parliamentary elections of 1989, House of Gazeta 
Olsztyńska, records of social life, museology 

Czerwcowe wybory parlamentarne 1989 r., zostały przeprowadzone w wyni-
ku postanowień uzgodnionych podczas obrad Okrągłego Stołu przez władze PRL 
i część środowiska opozycyjnego skupionego wokół Komitetu Obywatelskiego przy 
przewodniczącym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidar-
ność” Lechu Wałęsie. Niezależnie od poważnych zastrzeżeń co do samej formuły 
wyborów, sankcjonującej ordynację z założonym niedemokratycznym podziałem 
mandatów do Sejmu, gwarantującym przewagę obozowi rządzącemu, stanowiły 
one jednak istotny krok na drodze do obalenia systemu komunistycznego1. 

* Artykuł stanowi poprawioną i uzupełnioną wersję referatu pod tym samym tytułem, wygłoszonego na 
konferencji naukowej pt. Rok ostatni. 1989 w województwie olsztyńskim, zorganizowanej przez Archiwum Państwowe 
w Olsztynie i Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie 21 XI 2019 r. w Olsztynie.

1 Szerzej na temat sytuacji polityczno-społecznej w Polsce oraz organizacji i przebiegu wyborów czerwcowych 
1989 r. – zob. np. : P. Codogni, Anatomia klęski – obóz władzy w kampanii wyborczej w 1989 roku, „Pamięć i Sprawie-
dliwość” 2011, nr 2, s. 151–178; eadem, Okrągły Stół, czyli polski Rubikon, Warszawa 2009; eadem, Wybory czerwcowe 
1989 roku. U progu przemiany ustrojowej, Warszawa 2012; A. Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozpad dyktatury 
komunistycznej w Polsce 1988–1990, Kraków 2004; Koniec pewnej epoki. Wybory parlamentarne 1989 roku w wojewódz-
twie szczecińskim w dokumentach. Wstęp, wybór i oprac. A. Kubaj, Warszawa–Szczecin 2015; Krok ku wolności. Wybory 
czerwcowe 1989 i ich konsekwencje, red. K. Białecki, S. Jankowiak, R. Reczek, Poznań 2015; A. Małkiewicz, Wybory 
czerwcowe 1989, Warszawa 1994; A. Piasecki, Wybory w Polsce 1989–2011, Kraków 2012; J. Raciborski, Polskie wybory. 

RÓDŁA Ź

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2020, nr 2(308)
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Z perspektywy minionych trzech dziesięcioleci, niezmiennie aktualna pozo-
staje zatem potrzeba gromadzenia i zabezpieczania materiałów o charakterze ar-
chiwalnym, ale także szeroko rozumianych dokumentów życia społecznego, w tym 
prasy, dotyczących kampanii wyborczej i samego przebiegu wyborów. Pozostają 
one w dalszym ciągu, zarówno w posiadaniu instytucji publicznych, jak i w rękach 
prywatnych2.

W przypadku ówczesnego województwa olsztyńskiego dokumentacja aktowa 
z okresu wyborów jest przechowywana przede wszystkim w zasobach Archiwum 
Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku3. Dotyczy to materiałów wy-
tworzonych przez Służbę Bezpieczeństwa oraz cennych depozytów ze zbiorów pry-
watnych zdeponowanych w IPN, m.in. przez Wojciecha Ciesielskiego, Kazimierza 
Jędrzeja Wośka i Zenona Złakowskiego działaczy Komitetu Obywatelskiego „Soli-
darność” Regionu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Drugą ważną grupę materiałów pochodzących z lat 1989–1991 stanowią 
akta Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Regionu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie oraz Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego w Olsztynie, zgroma-
dzone obecnie w dziale zbiorów specjalnych Instytutu Północnego im. Wojciecha 
Kętrzyńskiego w Olsztynie (37 jednostek). Zostały one przekazane w 1992 r. przez 
Wojciecha Ciesielskiego do działu zbiorów specjalnych ówczesnego Ośrodka Ba-
dań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie4.

Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego 1989–1995, Warszawa 1997; M. Siedziako, Bez wyboru. Głosowania do 
Sejmu PRL [1952–1989], Warszawa 2018; I. Słodkowska, Komitety Obywatelskie 1989–1992. Rdzeń polskiej transforma-
cji, Warszawa 2014; K. Trembicka, Wybory „kontraktowe” w Polsce w czerwcu 1989 roku: Peccatum originale u podstaw 
narodzin III Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2017, nr 4 (141), s. 95–117; Wybory 1989. Dokumenty strony 
solidarnościowo-opozycyjnej, t. 1. Kwatera Główna, red. I. Słodkowska, Warszawa  2009; Wybory 1989. Dokumenty strony 
solidarnościowo-opozycyjnej, t. 2. Regiony, red. I. Słodkowska, Warszawa 2011; Wybory parlamentarne w 1989 r. w Polsce 
południowo-wschodniej, red. M. Gliwa, M. Krzysztofiński, Rzeszów 2011.

 O wydarzeniach roku 1989 na Warmii i Mazurach zob. R. Gieszczyńska, NSZZ „Solidarność” Region War-
mińsko-Mazurski, w: NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. 5. Polska środkowo-wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, 
Warszawa 2010, s. 163–246;  W. Gieszczyński, Od narodzin „Solidarności” do Trzeciej Rzeczypospolitej. Przemiany spo-
łeczno-polityczne w województwie olsztyńskim (1980–1989), Olsztyn 2011; Olsztyński Czerwiec ’89, Olsztyn 2009; K.J. 
Wosiek, Region Warmińsko-Mazurski NSZZ „Solidarność” w latach 1980–2005, Olsztyn 2005; Z. Złakowski, „Solidar-
ność” olsztyńska w stanie wojennym i w latach następnych 1981–1989, Olsztyn 2001; idem, W Olsztyńskiem bez przełomu, 
Olsztyn 1992; W. Żebrowski, Rok 1989 w Warszawie i w Olsztyńskiem (Wybrane problemy), Olsztyn 1999.

2 Por. Rozproszone archiwa NSZZ „Solidarność”. Materiały z konferencji, Gdańsk, 21 listopada 2013 r., red. 
M. Kruk, Ł. Grochowski, Warszawa–Gdańsk 2019. Spośród kolekcji prywatnych poświęconych olsztyńskiej „Solidar-
ności” należy wymienić przede wszystkim zbiory Ryszarda Afeltowicza, Wojciecha Ciesielskiego, Wojciecha Froma, 
Krzysztofa Gargasa, Pawła Grydzia, Józefa Lubienieckiego, Teresy Stefanowicz, Jerzego Wielickiego, Aleksandra Wołosa 
(zm. w 2014 r.), K.J. Wośka i Zenona Złakowskiego. 

3 Zob. P. Kardela, Służba Bezpieczeństwa wobec wyborów parlamentarnych 1989 roku w województwie olsztyń-
skim, w: Olsztyński…, s. 95–146. W Aneksie do artykułu (s.148–181), autor zaprezentował  faksymile 15 dokumentów 
pochodzących ze sprawy obiektowej „Wybory-89”, założonej przez Wydział III Służby Bezpieczeństwa Wojewódzkiego 
Urzędu Spraw Wewnętrznych  Olsztynie. Akta tej sprawy zostały, niestety, w większości zniszczone. W zasobach IPN 
zachowało, się jedynie 140 zmikrofilmowanych dokumentów – por. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział 
w Białymstoku, sygn. 087/562/1-5. Akta sprawy obiektowej o kryptonimie „Wybory-89”.

4 Szerzej na temat: J. Bierula, Zbiór akt Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” oraz Biura Poselsko-Senator-
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Cennym uzupełnieniem wymienionych zbiorów jest dokumentacja zgroma-
dzona w Archiwum Państwowym w Olsztynie. Są to przede wszystkim akta komi-
sji wyborczych z czerwcowych wyborów do Sejmu i Senatu PRL z województwa 
olsztyńskiego (47 jednostek archiwalnych)5 oraz zbiór ulotek i wydawnictw pod-
ziemnych z lat 1945–1989 (19 jednostek archiwalnych)6. 

Niezwykle wartościowy materiał badawczy do tych przełomowych w naj-
nowszych dziejach Polski i regionu wydarzeń stanowią również, zachowane 
w olsztyńskim archiwum, dokumenty w postaci teleksów wytworzonych przez Ko-
mitet Wojewódzki PZPR w Olsztynie, których obszerny wybór został opublikowa-
ny w opracowaniu Mariusza Korejwy i Karola Maciejko w 2019 r.7. 

Nieduży zbiór dokumentów życia społecznego, dotyczący wyborów czerwco-
wych 1989 r. na Warmii i Mazurach, znajduje się także w zbiorach Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie.

Spośród kolekcji prywatnych na szczególną uwagę zasługuje zbiór solidar-
nościowych pamiątek oraz biuletynów związkowych, plakatów, ulotek, naklejek 
i znaczków poczty podziemnej z lat 80. XX w. zgromadzonych przez Kazimierza 
Jędrzeja Wośka, działacza „Solidarności” olsztyńskiej, m.in. drukarza i kolportera 
prasy podziemnej. Był on, w części, wielokrotnie prezentowany na licznych wysta-
wach regionalnych. Wernisaż jednej z najnowszych pt. „Solidarność”. Polskie drogi 
do wolności odbył się w Galerii „Stary Ratusz” w Olsztynie 23 lutego 2018 r.8. 

W Domu „Gazety Olsztyńskiej” Oddziale Muzeum Warmii i Mazur w Olsz-
tynie jest przechowywana, licząca 1489 jednostek inwentarzowych, kolekcja doku-
mentów i materiałów życia społecznego wytworzonych zarówno przez struktury 
ogólnopolskie, jak i regionalne NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1989, a także 
z okresu kampanii przed tzw. referendum uwłaszczeniowym w 1996 r. oraz wybo-
rów parlamentarnych i samorządowych z lat 1976–2002.9

skiego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego [1989–1991] w zbiorach specjalnych Ośrodka Badań Naukowych im. W. 
Kętrzyńskiego w Olsztynie, w: Olsztyński…, s. 215–219. Por. też. R. Gieszczyńska, Komitet Obywatelski „Solidarność” 
Regionu Warmińsko-Mazurskiego w wyborach 4 czerwca 1989 r., w: Olsztyński…, s. 11–94.

5 Por. Archiwum Państwowe w Olsztynie (dalej: APO), Zespół: Akta komisji wyborczych do Sejmu i Senatu 
z terenu województwa olsztyńskiego z wyborów w dniach 4.06.1989 r. i 18.06.1989 r., sygn. 42/1072/1-47.

6 Por. APO, Zespół: Zbiór ulotek i wydawnictw podziemnych 1945–1989, sygn. 42/1567/1-19.
7 Por. Rok ostatni. Wydarzenia 1989 roku w teleksach Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie. Wybór do-

kumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie. Do druku podali M. Korejwo i K. Maciejko, Prace Historycz-
no-Archiwalne Archiwum Państwowego w Olsztynie, nr 4, Olsztyn 2019.

8 Por. https://www.youtube.com/watch?v=zImacJ8ZX_g (dostęp: 5 X 2019); https://www.olsztyn24.com/new-
s/31567-kazimierz-jedrzej-wosiek-zaprezentowal-wystawe-solidarnosc-polskie-drogi-do-wolnosci-w-wbp.html (dostęp: 
5 X 2019); https://ro.com.pl/wystawa-solidarnosc-polskie-drogi-do-wolnosci-w-olsztynie/01379298 (dostęp: 5 X 2019).

9 Należy też wspomnieć, że w Dziale Historii i Etnografii Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie jest przecho-
wywany zbiór różnych materiałów wyborczych z lat 1928–2002, liczący łącznie 112 jednostek inwentarzowych. W tej 
liczbie znajduje się dziesięć obiektów pochodzących z okresu kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu PRL w woje-
wództwie olsztyńskim w 1989 r. (DH 14348-14349, 14351-14358 OMO). Są to przede wszystkim egzemplarze plakatów 
i ulotek wyborczych kandydatów KO „Solidarność” Regionu Warmińsko-Mazurskiego.
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Gromadzenie obiektów do zbioru, posiadającego charakter otwarty, rozpo-
częło się w 1994 r. Podstawową bazę kolekcji Domu „Gazety Olsztyńskiej” stanowią 
pozyskania własne od prywatnych ofiarodawców.

W jej ramach można wyodrębnić, liczący 364 jednostki inwentarzowe, zbiór 
dokumentów życia społecznego z okresu kampanii wyborczej i wyborów parla-
mentarnych w 1989 r. Są to przede wszystkim afisze, fotografie, plakaty, nalepki, 
ulotki, a także druki, formularze, instrukcje oraz biuletyny związkowe i informa-
tory wyborcze. Większość wymienionych materiałów, znanych i przedstawianych 
w  licznych publikacjach i na wystawach10, została wytworzona przez Biuro Wy-
borcze Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Warszawie i przekazana tereno-
wym komitetom obywatelskim w całym kraju. Odrębnego omówienia wymagają 
te z nich, które zostały opracowane zarówno przez Komitet Obywatelski „Solidar-
ność” Regionu Warmińsko-Mazurskiego, jak i struktury aparatu obozu władzy. 

Część dokumentów życia społecznego z okresu wyborów parlamentarnych 
w 1989 r. ze zbiorów „Domu Gazety Olsztyńskiej” została zaprezentowana na wysta-
wie pt. Od oporu do wyboru, zorganizowanej przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsz-
tynie w sali Marcina Kromera zamku olsztyńskiego od 3 do 7 czerwca 2019 r.11.

Spośród cenniejszych artefaktów tej kolekcji należy przede wszystkim wy-
mienić:
1) dwie fotografie wykonane 11 maja 1989 r.. Pierwsza przedstawia tablicę 

z plakatami kandydatów KO NSZZ „Solidarność” Regionu Warmińsko-Ma-
zurskiego wywieszoną na jednej z olsztyńskich ulic. Druga dokumentuje 
zbieranie podpisów na listy kandydatów KO NSZZ „Solidarność”12. Obie zo-
stały przekazane przez Lecha Rytwińskiego właściciela zakładu fotograficz-
nego przy ul. Siewnej 36 w Olsztynie (DGO-347, 348 OMO);

2) afisz KO NSZZ „Solidarność” Regionu Warmińsko-Mazurskiego informują-
cy o wiecu przedwyborczym na Rynku Starego Miasta w Olsztynie 10 maja 
1989 r. (DGO-399 OMO);

10 Por. np. A. Cherek, Plakaty wyborcze Komitetu Obywatelskiego z Lechem Wałęsą, Krakowskie Studia Mało-
polskie, 2013, nr 18, s.384–410; M. Kietliński, Wybory do wolności. Katalog wystawy, Białystok 2014; T. Sarnecki, Dzielny 
szeryf czy bohaterski oficrczym nrer?, w: Krok ku wolności…, Poznań 2015, s. 332–337; https://www.archiwum.kalisz.
pl/wystawy-on-line/30-lat-wyborow-czerwcowych (dostęp: 19 X 2019); https://www.archiwa.gov.pl/pl/41-na-drodze-
-do-wolno%C5%9Bci/228-na-drodze-do-wolno%C5%9Bci (dostęp: 19 X 2019); https://www.kujawsko-pomorskie.pl/
pliki/2019/wiadomosci/20190531_wybory/wystawa.pdf (dostęp: 18 X 2019).

11 Zob. http://muzeum.olsztyn.pl/5277,Od-oporu-do-wyboru.html (dostęp: 10 X 2019); https://www.olsz-
tyn24.com/tv/8696-otwarcie-wystawy-od-oporu-do-wyboru-w-muzeum-warmii-i-mazur.html (dostęp: 11 X 2019).

12 W województwie olsztyńskim zostały zorganizowane dwa okręgi wyborcze. Kandydatami na posłów do Sej-
mu PRL z ramienia KO NSZZ „Solidarność” Regionu Warmińsko-Mazurskiego byli: w okręgu wyborczym nr 66 Józef 
Lubieniecki (mandat nr 254), a w okręgu wyborczym nr 67 Grażyna Langowska (mandat nr 256) i Zenon Złakowski 
(mandat nr 259). Kandydatami do Senatu PRL w województwie olsztyńskim z ramienia KO NSZZ „Solidarność” Regio-
nu Warmińsko-Mazurskiego byli Antoni Jutrzenka-Trzebiatowski i Erwin Kruk. Wszyscy wymieni otrzymali mandaty 
parlamentarne.
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3) ulotki „Do studentów WSP” w Olsztynie wydane przez Komitet Strajkowy 
Niezależnego Zrzeszenia Studentów (DGO-5131,5132 OMO);

4) kartę do głosowania w wyborach do Sejmu PRL w dniu 18 czerwca 1989 r. 
w okręgu wyborczym nr 67 w Olsztynie (DGO-3899 OMO);

5) instrukcje głosowania w okręgu wyborczym nr 67 wydane przez KO „Soli-
darność” Regionu Warmińsko-Mazurskiego (DGO-384/1-5, 4841 OMO)

6) zawiadomienie wydane przez Okręgową Komisję Wyborczą w Olsztynie 
o umieszczeniu ofiarodawcy w spisie wyborców, z błędną datą wystawienia 
25 maja 1988 r. (DGO-389 OMO):

7) ulotkę „Kandydaci na senatorów z województwa olsztyńskiego”, wydaną przez 
KO „Solidarność” Regionu Warmińsko-Mazurskiego (DGO-4825 OMO);

8) „Uchwałę Komitetu Obywatelskiego Solidarność” Regionu Warmińsko-Ma-
zurskiego” o utworzeniu KO „Solidarność” Regionu Warmińsko-Mazurskie-
go z 9 kwietnia 1989 r. (DGO-4833, 5117 OMO);

9) apel Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Regionu Warmińsko-Mazur-
skiego „ Do mieszkańców województwa olsztyńskiego…” z 9 kwietnia 1989 r. 
(DGO-4836, 5116 OMO);

10) ulotkę „Mieszkańcy Gminy Dywity”, wydaną przez KO „Solidarność” Regio-
nu Warmińsko-Mazurskiego (DGO-5128 OMO); 

11) ulotkę do wyborców z okręgu wyborczego nr 66 z nazwiskami kandydatów 
KO „Solidarność Regionu Warmińsko-Mazurskiego (DGO-5146 OMO);

12) ulotkę do wyborców z okręgu wyborczego nr 67 z nazwiskami kandydatów 
KO „Solidarność” Regionu Warmińsko-Mazurskiego (DGO-5149 OMO);

13) ulotkę – wiersz o kandydatach KO „Solidarność” Regionu Warmińsko-Ma-
zurskiego (DGO-5161 OMO);

14) naklejki z nazwiskami kandydatów KO „Solidarność” Regionu Warmińsko-
-Mazurskiego (DGO-5187-5190 OMO);

15) ulotkę wyborczą adresowaną do polskich żołnierzy z nazwiskami kandydatów 
KO „Solidarność” Regionu Warmińsko-Mazurskiego (DGO-5202 OMO);

16) ulotkę wyborczą KO NSZZ „Solidarność” w Ostródzie (DGO-5206 OMO);
17) ulotkę wyborczą z nazwiskami kandydatów KO „Solidarność” Regionu War-

mińsko-Mazurskiego w okręgu nr 66 (DGO-5212);
18) ulotkę i afisz wyborczy „Tym razem wybierz sam!” (DGO-360/1-2,5221, 

5222/1-2 OMO);
19) zdjęcia portretowe kandydatów KO „Solidarność” Regionu Warmińsko-Ma-

zurskiego w okręgu wyborczym nr 67 (DGO-5223-5228);
20) ulotkę „Twoi kandydaci” wydaną przez KO „Solidarność” Regionu Warmiń-

sko-Mazurskiego (DGO-5255 OMO);
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21) ulotki z karykaturami kandydatów KO „Solidarność” Regionu Warmińsko-
-Mazurskiego autorstwa Aleksandra Wołosa (DGO-6246-6250 OMO);

22) ulotkę wykonaną odręcznie „Nie śpij bo cię przegłosują” (DGO-6252 OMO); 
23) ulotkę wykonaną odręcznie „Chcesz wybrać wolność, wybierz «Solidar-

ność»” (DGO-6253 OMO);
24) naklejki „Głosuj na nas” – plansza (DGO-6254 OMO);
25) afisz „Wszystkim, co głosowali na «Solidarność» dziękujemy” (DGO-6256 

OMO);  
26) pojedyncze egzemplarze lokalnej prasy opozycyjnej poświęcone wyborom: 

„Rezonans – Serwis Informacyjny”. Pismo NSZZ „Solidarność” Regionu War-
mińsko-Mazurskiego, 16 V 1989 r., nr 2 (195), (DGO-6408 OMO); „Żeńcy” 
Periodyk NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych wsi warmińsko-
-mazurskiej, 29 V 1989 r., nr 3, (DGO-6416 OMO); „Larwa” Pismo Polskiej 
Partii Niepodległościowej Warmii i Mazur, listopad 1989, nr 26 (DGO-6417 
OMO).
W kolekcji znajdują się także materiały wyborcze (ulotki i plakaty) kandy-

datów na posłów i senatorów, przedstawicieli tzw. strony rządowej z terenu woje-
wództwa olsztyńskiego.

Ogółem zgromadzono 24 plakaty i ulotki, w tym: Zofii Als-Iwańskiej, An-
drzeja Bałtroczyka, Stanisława Biczysko, Henryka Deptuły, Teresy Katarzyny 
Dobielińskiej-Eliszewskiej (otrzymała mandat poselski), Jerzego Wojciecha Do-
wgwiłłowicza (otrzymał mandat poselski), Barbary Gawskiej-Czachorowskiej, 
Grażyny Pieczonki, Pawła Rogińskiego (otrzymał mandat poselski), Haliny Ra-
dziszewskiej i Edwarda Zakrzewskiego (DGO-373, 374, 375, 376, 377, 378, 379 
OMO)13.

Wymienione materiały, stanowią, jak się wydaje, najbardziej reprezentatyw-
ne przykłady dotyczące części obiektów o proweniencji miejscowej, istotnej nie tyl-
ko z punktu widzenia regionalnego charakteru samej placówki muzealnej, ale także 
ich przydatności w badaniach nad najnowszymi dziejami polityczno-społecznymi 
Warmii i Mazur.

Po powołaniu 31 sierpnia 2019 r. Instytutu Dziedzictwa Solidarności, nowej 
instytucji kultury, której założycielami są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego oraz NSZZ „Solidarność”, została stworzona możliwość podjęcia szeroko po-
jętych działań o charakterze edukacyjnym, informacyjnym, muzealnym i naukowo 
- badawczym, mających na celu promowanie i upamiętnianie dziedzictwa „Soli-
darności” jako niezależnego ruchu związkowego i społecznego14.

13 Szczegółowe zestawienie inwentarzowe wszystkich obiektów omawianego zbioru, opracowane w systemie 
muzealnym MONA, jest dostępne w Domu „Gazety Olsztyńskiej” Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

14 Zob. https://www.gov.pl/web/kultura/powolanie-instytutu-dziedzictwa-solidarnosci (dostęp:5 X 2019).



269„Tym razem wybierz sam !” Dokumenty życia społecznego z okresu kampanii

Realizacja postanowień przyjętych w statucie IDS w tym zakresie, pozwala 
również na podjęcie podobnych przedsięwzięć w wymiarze lokalnym15. 

Celowy i pożądany wydaje się być postulat utworzenia przy Zarządzie Regio-
nu Warmińsko - Mazurskiego NSZZ „Solidarność” w Olsztynie, podobnie zresztą 
jak i przy pozostałych zarządach regionalnych związku, placówki IDS. 

Jej zadaniem byłoby nie tylko scalanie, gromadzenie i zabezpieczanie ma-
teriałów archiwalnych, dokumentów życia społecznego i pamiątek, ale także 
prowadzenie badań naukowych, organizacja konferencji, lekcji, odczytów, spo-
tkań, wystaw i wszelkiej innej działalności promującej i upamiętniającej dorobek 
olsztyńskiej „Solidarności”. 

Robert Syrwid, “Dieses Mal wählst Du alleine!” Dokumente des gesellschaftlichen Lebens aus der Zeit 
des Wahlkampfes zum Sejm und Senat der Volksrepublik Polen am 4. und 18. Juni 1989 in den Sammlu-
ngen der “Gazeta Olsztyńska” Haus, Filiale Museum von Ermland und Masuren in Allenstein

Zusammenfassung
 
Die Wahlen zum Sejm und zum Senat im Juni 1989 wurden als Ergebnis der Entscheidungen abgehalten, 

die während des Runden Tisches zwischen den Behörden der Volksrepublik Polen und einem Teil der Opposi-
tionskreise, die sich um das Bürgerkomitee des Vorsitzenden der NSZZ “Solidarität” Lech Wałęsa versammelt 
hatten, vereinbart worden waren. Ungeachtet der ernsthaften Vorbehalte gegen die eigentliche Formel der Wahlen, 
die durch das Wahlrecht mit der angenommenen undemokratischen Verteilung der Sitze im Sejm sanktioniert 
wurden, in dem das ehemalige Behördenlager einen Vorteil garantierte, stellten es einen ernsthaften Schritt auf 
dem Weg zum Sturz des kommunistischen Systems dar. Im Haus „Gazeta Olsztyńska”, einer Zweigstelle des Mu-
seums für Ermland und Masuren in Allenstein, befindet sich eine Sammlung von Materialien, die hauptsächlich 
von nationalen und regionalen Strukturen der NSZZ “Solidarität” in den Jahren 1980–1989 erstellt wurden. Der 
Artikel stellt eine von dieser Ressource losgelöste Diskussion über mehr als dreihundert Dokumente des gesell-
schaftlichen Lebens aus der Zeit des Wahlkampfes und der Parlamentswahlen von 1989 vor. Dabei handelt es 
sich hauptsächlich um Plakate, Fotos, Poster, Aufkleber, Flugblätter sowie Formulare, Anweisungen und Gewerk-
schafts-Newsletter und Wahlleitfäden. Besonders bemerkenswert ist der Teil von ihnen, der vom Bürgerkomitee 
“Solidarität” der Region Ermland und Masuren erstellt wurde.

Robert Syrwid, “This time choose yourself!” Records of social life from the period of the election cam-
paign for PRL Sejm and Senate elections on 4 and 18 June 1989 found in the House of “Gazeta Olsztyńs-
ka”, Branch of the Museum of Warmia and Mazury in Olsztyn

Summary

The June 1989 elections to Sejm and Senate were conducted as a result of the Round Table agreement be-
tween the PRL government and parts of the opposition, gathered around the Citizens’ Committee led by the Head 
of NSZZ “Solidarność”, Lech Wałęsa. The elections were an important step towards overthrowing the Communist 
system, regardless of serious concerns about their formula, sanctioned by an ordinance with a non-democratic 
division of mandates in the Sejm which was to guarantee majority to the ruling camp. In the House of ”Gazeta 
Olsztyńska”, Branch of the Museum of Warmia and Mazury in Olsztyn, it is possible to find nearly 1.5 thousand 
inventory units; this collection of materials gathers mostly items made by all-Poland structures, but also contains 

15 Por. §5 i § 6 Statutu Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego z 3 IX 2019 r. w sprawie nadania statutu Instytutu Dziedzictwa Solidarności, Dziennik Urzędowy 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019, poz. 90.
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those of the regional NSZZ “Solidarność” circles in the years 1980–1989. The article discusses over three hundred 
records of social life during the election-related campaign and the parliamentary elections of 1989, distinguished 
from the overall volume of available sources. These are mainly posters, photographs, banners, stickers, flyers, 
along with forms, instructions, trade union bulletins and election guides. Particular attention is devoted to those 
manufactured by the “Solidarność” Citizens’ Committee of Warmia and Masuria.

Robert Syrwid
Olsztyn
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RADOSŁAW GROSS, PRZEMIANY GOSPODARCZE WSI NA 
WARMII I MAZURACH W LATACH 1944–1956, OLSZTYN 
2019, S. 680, WYD. UNIWERSYTET WARMIŃSKO-
MAZURSKI W OLSZTYNIE 

Badania dotyczące gospodarki okresu PRL, wyraziście oddziaływującej na 
różne sfery ówczesnej rzeczywistości, pozwalają głębiej poznać i zrozumieć zacho-
dzące w tym okresie wydarzenia polityczne i zjawiska społeczne. W publikacjach 
sprzed 1989 r. tematykę tę nierzadko ukazywano w pewnym oderwaniu od rów-
nolegle zachodzących wydarzeń politycznych, toteż trudno dużą ich część uznać 
za w pełni miarodajne. Z kolei w minionych trzydziestu latach, choć możliwości 
badań i publikacji ich rezultatów były nieporównywalnie dogodniejsze, w odnie-
sieniu do Warmii i Mazur, tematyki tej nie podejmowano. Prezentowana książka 
Radosława Grossa stanowi zatem przełom w tym względzie. Wcześniejsze zain-
teresowania badawcze tego Autora stworzyły solidną podstawę do analiz, często 
niejasnych meandrów polityki gospodarczej (nie tylko rolnej) okresu PRL1.

Publikacja została przygotowana bardzo sumiennie, a jej poszczególne czę-
ści gruntownie udokumentowane źródłowo. Autor wykorzystał ogromny ma-
teriał, pozyskany ze zbiorów Archiwum Akt Nowych (19 zespołów), Archiwum 
Państwowego w Olsztynie (12 zespołów), archiwów IPN w Białymstoku, Olsztynie 
i w Warszawie, a także ze Zbiorów Specjalnych Instytutu Północnego im. Wojcie-
cha Kętrzyńskiego w Olsztynie, źródeł drukowanych, zbiorów pamiętnikarskich, 
materiałów statystycznych, prasy i licznych opracowań.

Praca składa się z siedmiu obszernych rozdziałów, podzielonych na szereg 
mniejszych, szczegółowych części. Trzy pierwsze rozdziały stanowią wprowadze-

1 Radosław Gross, profesor UWM w Olsztynie, jest autorem szeregu artykułów naukowych i popularyzatorskich, 
w tym pionierskiej rozprawy dotyczącej Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w województwie olsztyńskim w  latach 
1948–1955 (Olsztyn 2011) oraz wydawcą materiałów źródłowych: Rolnictwo i polityka rolna na Warmii i Mazurach (1945–
1956). Wybór źródeł. Zebrał i oprac. R. Gross, Olsztyn 2017. Zajmował się też metodyką badań nad pamięcią zbiorową 
młodzieży przed 1989 r., a szczególnie świadomością historyczną społeczeństwa i polityką państwa wobec młodych ludzi 
w okresie stalinowskim, balansującą na pograniczu wychowania i indoktrynacji. Pisał też nt. oświaty młodzieży autochton-
icznej, w tym także przemian tożsamości ludności rodzimej oraz problematyki związanej z przesiedleniami z Kresów.
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nie do podjętej problematyki, zaś pozostałe (wyróżniające się objętościowo) za-
wierają kluczowe ustalenia dla tematu. Wychodząc od charakterystyki gospodarki 
Prus Wschodnich, Autor w kolejnych częściach przedstawił środowisko geogra-
ficzne regionu, w tym sytuację rolnictwa na tym terenie w okresie międzywo-
jennym, przypomniał rozważane u schyłku wojny koncepcje zagospodarowania 
południowej części byłych Prus Wschodnich włączonej do Polski oraz pierwsze 
próby zagospodarowywania tych ziem. Przypomniał rabunki i zniszczenia infra-
struktury wiejskiej dokonane przez Armię Czerwoną i nieco później przez polskich 
szabrowników. Opisał polskie osadnictwo wiejskie, odbudowę zagród, problem go-
spodarstw spornych. Szczegółowo zajął się też wsparciem dla wsi, m. in. dostawami 
UNRRA, ale też szybko pojawiającymi się obciążeniami nakładanymi na gospo-
darstwa chłopskie. 

Na kolejnych stronach Radosław Gross przypomniał ich skomplikowaną sy-
tuację w okresie kolektywizacji. Osobny rozdział przeznaczył na omówienie sytu-
acji państwowych majątków ziemskich na Warmii i Mazurach w latach 1945–1956. 
W ostatnim rozdziale Autor zajął się analizą „czynników intensyfikujących produk-
cję rolną”, na co składała się zwłaszcza mechanizacja oraz wykorzystywanie nawo-
zów i środków ochrony roślin. Należy zwrócić uwagę, że odrębnym podrozdziałem 
wyróżniono wydarzenia polskiego Października 1956 r., jako mające szczególnie 
istotny wpływ na przemiany w polskim rolnictwie, łącznie z częściowym zaha-
mowaniem dotychczasowych form zarządzania gospodarką wiejską. Pracę zamy-
ka bibliografia, spisy zamieszczonych w treści map i tabel, indeksy: osobowy i nie 
często dziś pojawiający się w książkach indeks nazw geograficznych, ułatwiające 
i systematyzujące odbiór danych zawartych w publikacji. Nie zabrakło też wykazu 
skrótów.

Książka ukazuje specyfikę gospodarczą wsi warmińsko-mazurskiej, 
z  uwzględnieniem sytuacji w pasie ziem zachodnich i północnych, osadzonej 
w ekonomicznym systemem państwa. Ustalenia te odnosiły się do ponad połowy 
mieszkańców województwa olsztyńskiego, żyjących w tym czasie poza miastami. 
Obraz rzeczywistości ekonomicznej i społecznej wsi w omawianym okresie, scha-
rakteryzowany został w dwóch funkcjonujących wówczas płaszczyznach gospodar-
ki wiejskiej – indywidualnej i uspołecznionej (tylko czasem oddziaływujących na 
siebie). Obie sfery nie przynosiły zakładanych efektów. Lektura ustaleń Radosława 
Grossa pokazuje stopniowe zawężanie wolności gospodarczej na wsi, mające pro-
wadzić do pełnego zawładnięcia sfery rolnictwa indywidualnego. Szczególnie źle 
utrwalił się w pamięci rok 1948 – symbolizujący prócz początków rządów zjed-
noczonej partii (PZPR), także rozpoczęcie kolektywizacji w polskim wydaniu, 
generującej zapaść ekonomiczną i stanowiącej źródło problemów społecznych. 
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Spółdzielnie, mimo pewnego wsparcia ze strony państwa (maszyny rolnicze, na-
wozy, nowe technologie upraw), zazwyczaj były słabe ekonomicznie i nierentowne. 
Sytuację pogarszały okresowe nieurodzaje oraz powszechne, zwłaszcza w pierw-
szych latach powojennych plagi gryzoni. Ostatecznie jednym z efektów kolektywi-
zacji na wsi warmińsko-mazurskiej, na które zwrócił uwagę Autor, było zanikanie 
wydajniejszych gospodarstw dużych, co znajdowało przełożenie na kondycję go-
spodarczą regionu. Wypada tu przytoczyć dane zawarte w książce, że po 10 latach 
gospodarowania, na Warmii i Mazurach nie osiągnięto wydajności produkcji rol-
nej odnotowywanej przed wojną.

Pamiętać przy tym należy, że wizerunek wsi warmińsko-mazurskiej w oma-
wianym okresie, to nie tylko zestawienia informacji nt zasiewów, uzyskanych 
plonów z hektara itp. Autor, poza kwestiami ekonomicznymi, nie zapomniał za-
sygnalizować szeregu ułomności systemu, mających konsekwencje społeczne, nie-
raz zwane dziś patologiami „życia kołchozowego”. Niechciana i budząca obawy 
gospodarka uspołeczniona, przy wyraźnym tłumieniu własności prywatnej, nie 
mogła przynieść oczekiwanych rezultatów ekonomicznych. Omówione zostały naj-
istotniejsze zabiegi wobec indywidualnych, zazwyczaj niezamożnych gospodarzy, 
utrudniające im gospodarowanie – czyli obowiązkowe dostawy i inne świadczenia, 
zajmowanie majątków za zaległości podatkowe. Promowanie gospodarstw słab-
szych ekonomicznie, kosztem gospodarzy bogatych, radzących sobie lepiej, pogar-
dliwie zwanymi kułakami, poróżniało mieszkańców wsi.

Prócz nietrafnych decyzji organizacyjnych, wśród głównych przyczyn mało 
znaczących efektów w gospodarstwach uspołecznionych, było też nikłe zaangażo-
wanie osób tam zatrudnionych, lekceważących pracę na „wspólnym”, nie bez racji, 
kojarzącą się z systemem radzieckim. Także niskie zarobki i wątpliwa perspekty-
wa awansu, a w konsekwencji niska samoocena, zniechęcały do efektywnej pracy. 
Przekładało się to na niewielką wydajność i zdarzające się marnotrawstwo. Nie-
rzadko pojawiały się przypadki kradzieży „mienia wspólnego”. Dawało też o sobie 
znać słabe przygotowanie zawodowe pracowników. 

Omawiana publikacja dotycząca przemian gospodarczych na wsi warmiń-
sko-mazurskiej w pierwszym powojennym dziesięcioleciu, ujętych w szerszej 
perspektywie, wpisuje się w nurt historii gospodarczej, ale też pozostaje w kręgu 
tematyki rezerwowanej dla historii politycznej i społecznej. Praca daje w istocie 
bardzo szeroki obraz rolnictwa i specyfiki egzystencji na wsi warmińsko-mazur-
skiej w pierwszym powojennym dziesięcioleciu.

Radosław Gross, jak niejednokrotnie czynił to w przeszłości, także i tym ra-
zem podjął temat mniej spenetrowany. Czytelnik z łatwością dostrzeże złożoność 
problemu, z jakim musiał zmierzyć się Autor, który przygotowując tę pracę, tylko 
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w ograniczonym zakresie mógł oprzeć się na wcześniejszych badaniach. Przyjęte 
założenia i metody badawcze okazały się trafne. Precyzyjnie wskazano najistotniej-
sze czynniki określające specyfikę gospodarki wiejskiej w realiach Warmii i Mazur. 
Niektóre z opisanych sytuacji można odnieść też do innych części kraju, nie tylko 
obszaru znanego jako Ziemie Zachodnie i Północne. Jest to praca niezbędna dla 
badaczy powojennych dziejów regionu Warmii i Mazur, zresztą nie tylko zajmu-
jących się historią gospodarczą. Rzetelnie przygotowana przez Radosława Grossa 
publikacja z pewnością przetrwa próbę czasu, a zawarte w niej ustalenia jeszcze 
przez szereg lat nie będą wymagały szczególnie istotnych uściśleń.
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ROLNICTWO I POLITYKA ROLNA NA WARMII 
I MAZURACH (1945–1956). WYBÓR ŹRÓDEŁ. ZEBRAŁ 
I OPRACOWAŁ RADOSŁAW GROSS, INSTYTUT HISTORII  
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 
W OLSZTYNIE, OLSZTYN 2017, S. 304.

W prowadzonych po 1989 r. regionalnych badaniach poświęconych szeroko 
rozumianym dziejom gospodarczym, politycznym i społecznym Warmii i Mazur 
w okresie tzw. Polski Ludowej i PRL, sprawy rolnictwa i polityki rolnej – niezależ-
nie od powstałych na ten temat przyczynków i opracowań – nie są, niestety, jak 
dotychczas, przedmiotem szczególnego zainteresowania historyków1.  

Z tego też powodu wypada z dużym uznaniem odnotować powstanie edycji 
źródłowej poświęconej tej problematyce, przygotowanej i opracowanej przez dr. 
hab. Radosława Grossa z Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie.

Intencją  autora, wyrażoną we Wstępie (s. 10), było dążenie do opublikowania 
materiałów, które „objęły różne sfery gospodarki rolnej”. Obok dokumentów doty-
czących rolnictwa indywidualnego, zgromadzono zatem w Wyborze źródeł, także 
i te, odnoszące się do rolniczego sektora państwowego. 

Ważnym elementem składowym prezentowanego zbioru źródeł były również 
archiwalia wytworzone przez „sowiecką administrację centralną”, jako kluczowe 
dla określenia zakresu władzy na obszarze Ziem Odzyskanych, a tym samym zago-
spodarowania mienia zdobycznego, w tym rolniczego, zwłaszcza w pierwszej po-
łowie 1945 r.

Osobną tematycznie, chociaż formalnie niewydzieloną, grupę stanowią ma-
teriały z okresu kolektywizacji rolnictwa, najważniejszej, nieudanej operacji prze-

1 W 2004 roku Barbara Turower z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie obroniła na Wydziale Humanistycznym tej uczelni rozprawę doktorską Wieś olsztyńska w okresie stalinizmu 
w latach 1945–1956. Jej promotorem był prof. dr hab. Bohdan Łukaszewicz. Praca ta nie została opublikowana. Por. też: 
B. Turower, Kolektywizacja olsztyńskiej wsi w latach 1949–1956 i jej następstwa, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 
2009, nr 4, s. 533–543; eadem, Kolektywizacja olsztyńskiej wsi w latach 1949–1956, w: Oblicze olsztyńskiej politologii, t. 4. 
Studia i szkice politologiczne. W kręgu problemów polskiej polityki, Olsztyn 2011, s. 21–37. 
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budowy strukturalnej i ideologicznej wsi polskiej, zapoczątkowanej przez władze 
komunistyczne w 1948 roku.

W edycji źródłowej znalazły się ogółem 83 dokumenty, ułożone w porządku 
chronologicznym, poprzedzone Wstępem oraz uzupełnione spisem dokumentów 
i wykazem skrótów. Na  podkreślenie zasługuje wykorzystana przez autora bogata 
baza archiwalna. 

Z Archiwum Akt Nowych w Warszawie pochodzą materiały zachowane 
w zasobach zespołów: Centralnego Urzędu Planowania, Głównego Pełnomocnika 
Rządu do spraw Podatku Gruntowego, Komitetu Centralnego Polskiej Partii Ro-
botniczej, Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Mini-
sterstwa Państwowych Gospodarstw Rolnych, Ministerstwa Rolnictwa i Reform 
Rolnych, Ministerstwa Ziem Odzyskanych, Państwowej Komisji Planowania Go-
spodarczego, Urzędu Rady Ministrów,  Zarządu Centralnego Państwowych Gospo-
darstw Rolnych i Zarządu Centralnego Państwowych Nieruchomości Ziemskich.

W Archiwum Państwowym w Olsztynie wyselekcjonowano dokumenty z ze-
społów: Komitetu Wojewódzkiego PPR, Komitetu Wojewódzkiego PZPR, kilku 
wydziałów Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Olsztynie, Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Olsztynie 
i Zarządu Okręgu Państwowych Nieruchomości Ziemskich w Olsztynie.

Dodatkowo, poza archiwaliami o proweniencji partyjnej i urzędowej, zapre-
zentowane zostały materiały aparatu bezpieczeństwa, przechowywane w Archiwum 
Instytutu Pamięci Narodowej Biuro Udostępniania w Warszawie oraz Archiwum 
Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku. Obrazują one skalę zainte-
resowania władz sytuacją rolnictwa jako gałęzi gospodarki, a zarazem stosunkiem 
ludności wiejskiej do narzucanej przez państwo polityki rolnej.

Zdecydowana większość zebranych dokumentów to niepublikowane wcześniej 
materiały archiwalne. Jedynie dwa z nich (nr 31 i nr 40), stanowią przedruki  po-
chodzące odpowiednio z dzienników urzędowych Ministerstwa Ziem Odzyskanych 
i Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych. Autor, słusznie zresztą, zdecydował się 
na taki zabieg z uwagi na ich „istotne znaczenie dla rozwoju rolnictwa na Warmii 
i Mazurach” oraz utrudniony dostęp do wymienionych periodyków ministerialnych.

Z tych samych względów dwa inne dokumenty z 1945 r. (nr 1 i nr 4), dotyczą-
ce polsko-sowieckich regulacji granicznych oraz zasad użytkowania przez Armię 
Czerwoną mienia poniemieckiego znajdującego się na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej, zostały zaczerpnięte – w tłumaczeniu własnym autora – z rosyjskiego pe-
riodyku naukowego „Russkij Archiw”.

Zakres chronologiczny prezentowanego Wyboru źródeł wyznaczają lata 
1945–1956. Cezura początkowa jest oczywista, związana z organizacją polskiej 



279Rolnictwo i polityka rolna na Warmii i Mazurach (1945–1956)

administracji i życia gospodarczo-społecznego na obszarze określanym mianem 
Warmii i Mazur, w granicach utworzonego w marcu 1945 r. Okręgu Mazurskiego, 
a od maja 1946 roku województwa olsztyńskiego2. 

W przypadku cezury końcowej wypada uznać, że o wyborze przez autora 
1956 r. zadecydowały wydarzenia Polskiego Października i Uchwała o aktualnych 
zadaniach politycznych i gospodarczych partii podjęta na VIII Plenum KC PZPR 
(19–21 października 1956 r.). W odniesieniu do spraw rolnictwa uchwała potwier-
dzała w istocie fiasko dotychczasowej polityki kolektywizacyjnej państwa, a także 
zalecała m.in. zniesienie ograniczeń w obrocie ziemią uprawną oraz przywrócenie 
praw do dziedziczenia ziemi chłopskiej. 

Niezależnie od tego należy jednak pamiętać, że likwidacja nierentownych 
spółdzielni produkcyjnych, nasilająca się od 1954 roku, nie zakończyła się już 
w roku 1956. W całym kraju, według stanu na dzień 31 grudnia 1956 r., działało ich 
jeszcze 1528, w tym 41 w województwie olsztyńskim.3 Ponadto, ważną rolę w budo-
wie nowego modelu funkcjonowania spółdzielczości produkcyjnej w Polsce ode-
grały uchwały podjęte podczas obrad Krajowej Rady Spółdzielczości Produkcyjnej 
z 18–19 listopada 1956 r. Uwieńczeniem tego długotrwałego procesu odchodze-
nia od stalinizacji wsi polskiej były jednak dopiero zapisy ustawy o spółdzielniach 
i związkach z 17 lutego 1961 r.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w Wyborze źródeł znalazły się mate-
riały bardzo zróżnicowane pod względem formalnym: dekrety i umowy o charak-
terze międzypaństwowym, instrukcje i zarządzenia ministerialne, a także analizy, 
plany i zestawienia statystyczne, notatki, oceny, okólniki, pisma, raporty, referaty i 
sprawozdania  instytucji działających na rzecz rolnictwa (zarówno szczebla central-
nego, jak i wojewódzkiego), charakterystyki aparatu bezpieczeństwa, wnioski i tezy 
różnych struktur PPR i PZPR w sprawach polityki rolnej, a nawet przykłady skarg 
chłopów na łamanie zasady dobrowolności przy zakładaniu spółdzielni produkcyj-
nych, publikowanych na łamach wewnętrznego Biuletynu KC PZPR.

Wśród prezentowanych dokumentów na szczególne wyróżnienie zasługu-
ją raporty Józefa Ptaszka pierwszego prezesa Wojewódzkiego Urzędu Ziemskie-
go w  Olsztynie. Publikowane, cztery pierwsze raporty Ptaszka do Ministerstwa 
Rolnictwa i Reform Rolnych (MRiRR) z marca i kwietnia 1945 r., stanowią cenne 
źródło informacji, nie tylko o stanie rolnictwa w Okręgu Mazurskim, ale również 
jego infrastruktury przemysłowej, zniszczeniach wojennych, sytuacji społecznej, 

2 Na mocy ustawy o zmianach podziału administracyjnego państwa z 28 VI 1950 roku (Dziennik Ustaw, 
1950, nr 28, poz. 255), województwo olsztyńskie powiększyło się o dwa dodatkowe powiaty: działdowski z województwa 
warszawskiego oraz nowomiejski z województwa bydgoskiego. Oba powiaty zostały administracyjnie włączone do wo-
jewództwa olsztyńskiego z dniem 6 VII 1950 r. 

3 D. Jarosz, Polityka władz komunistycznych w Polsce w latach 1945–1956 a chłopi, Warszawa 1998, s. 152.
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relacjach z komendantami sowieckich komendantur wojskowych oraz kwestiach 
kadrowych i organizacji Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego (WUZ).

Na marginesie, warto w tym miejscu odnieść się do osoby samego prezesa 
WUZ i jego dalszych losów.

Jak słusznie wskazuje autor w jednym z artykułów poświęconych tej proble-
matyce, Ptaszek szybko popadł w konflikt z ppłk. Jakubem Prawinem pełnomocni-
kiem Rządu Tymczasowego RP na Okręg Mazurski, który objął ten urząd 30 marca 
1945 r. Spór pomiędzy nimi miał charakter kompetencyjny i dotyczył niezależności 
WUZ, jako organu administracji niezespolonej podległemu MRiRR. Prawin, dążąc 
do podporządkowania sobie WUZ i jego prezesa, którego chciał sprowadzić do roli 
naczelnika wydziału rolnego w Urzędzie Pełnomocnika Rządu RP, wykraczał poza 
powierzone mu uprawnienia. Stanowczy sprzeciw Ptaszka, poparty pismem w tej 
sprawie wystosowanym do Prawina przez Edwarda Bertolda ministra rolnictwa 
i reform rolnych, pozwolił zachować odrębny status WUZ4. Niewykluczone jednak, 
że wydarzenie to mogło mieć wpływ na dalsze losy prezesa WUZ.

Józef Ptaszek (ur. 11 marca 1902 r. w Puławach), absolwent wydziału rolnictwa 
i leśnictwa Uniwersytetu Poznańskiego, z zawodu inżynier rolnik, był do 1939 r. ko-
misarzem ziemskim w powiecie lubawskim. Do służby w resorcie rolnictwa i reform 
rolnych PKWN wstąpił w sierpniu 1944 r. Już 11 marca 1945 r. przybył do Olsztyna, 
na czele grupy operacyjnej MRiRR, z zadaniem zorganizowania WUZ. 

Prawdopodobnie w połowie listopada 1945 r.5 został aresztowany przez 
funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa pod zarzutem naruszenia art. 286  §2 
obowiązującego wówczas kodeksu karnego z 1932 r. Chodziło tu o przestępstwo 
urzędnicze działania na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej lub osobistej. Nie przesądzając w żadnej mierze o prawdziwości treści 
postawionych zarzutów (dotyczących przywłaszczenia mienia publicznego z wy-
korzystaniem sprawowanego urzędu) nie można jednak wyeliminować w tym 
przypadku celowego działania władz lokalnych, zmierzających do usunięcia Ptasz-
ka z zajmowanego stanowiska.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z 11 października 1946 r. został on 
skazany na cztery lata więzienia. W styczniu 1947 r. Sąd Apelacyjny w Olsztynie, 
na rozprawie odwoławczej – po oddaleniu części zarzutów – skazał byłego prezesa 
WUZ na półtora roku więzienia z pozbawieniem praw publicznych i obywatelskich 
praw honorowych na okres dwóch lat. Wyrok Sądu Apelacyjnego został podtrzy-

4 Szerzej na ten temat: R. Gross, Okręg Mazurski w świetle materiałów Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego 
w  Olsztynie (marzec–maj 1945 roku), „Echa Przeszłości” 2016, t. 17, s. 187–210 (Tam też informacje o pozostałych 
raportach  J. Ptaszka do MRiRR z 1945 r.).

5 Dr Edward Szymański objął obowiązki prezesa WUZ w Olsztynie 22 XI 1945 r., tzn. cztery dni po otrzyma-
niu telegraficznego polecenia z MRiRR. – por. Archiwum Państwowe w Olsztynie, Wojewódzki Urząd Ziemski w Olsz-
tynie 1945–1946, sygn. 618/23, k. 76. Pismo E. Szymańskiego do MRiRR z 23 XI 1945.



281Rolnictwo i polityka rolna na Warmii i Mazurach (1945–1956)

many wyrokiem Sądu Najwyższego z 30 lipca 1947 r., po oddaleniu wniosków ka-
sacyjnych, złożonych zarówno przez oskarżonego, jak i prokuratora6.

Wśród publikowanych w Wyborze źródeł zabrakło – czego można nieco ża-
łować – dokumentów innych, poza PPR i PZPR, ugrupowań politycznych. Cho-
dzi tu głównie o materiały dotyczące rolnictwa i sytuacji na wsi, wytwarzane od 
1945 r. przez gminne, powiatowe i wojewódzkie struktury Polskiej Partii Socjali-
stycznej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Ludowego, a od 1949 r. 
Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Z pewnością mogłyby one przyczynić się 
do pełniejszego zaprezentowania zróżnicowanych, przynajmniej w pierwszych la-
tach powojennych, stanowisk głównych ugrupowań politycznych w kwestii polity-
ki rolnej i społecznej prowadzonej wobec wsi polskiej, poprzez pryzmat sytuacji na 
obszarze Warmii i Mazur. 

Równie interesująca w kontekście omawianej problematyki wydaje się być także 
wciąż mało znana (a stosunkowo dobrze zachowana) dokumentacja, zwłaszcza refe-
ratów rolnictwa i reform rolnych, odbudowy i osiedleńczych, przechowywana w Ar-
chiwum Państwowym w Olsztynie, w zespołach aktowych poszczególnych starostw 
powiatowych Okręgu Mazurskiego i województwa olsztyńskiego z lat 1945–1950. 

Podobną wartość w studiach nad procesem przemian gospodarczo-społecz-
nych zachodzących na wsi w pierwszej dekadzie po zakończeniu II wojnie świato-
wej, posiadają również materiały sprawozdawcze, opisowe i statystyczne zarządów 
gromadzkich i gminnych. 

Wszystkie wymienione powyżej propozycje poszerzenia bazy źródłowej – 
z pewnością znakomicie znanej autorowi – nie powinny być  jednak uznawane za 
uwagi krytyczne pod jego adresem. 

Autor bowiem, powołując się na „względy objętościowe publikacji” (s. 11), cał-
kowicie świadomie przeprowadził gruntowną selekcję prezentowanych archiwaliów. 
Co więcej, zdając sobie sprawę z „niedoskonałości” w tym względzie, przy pracy nad 
Wyborem żródeł, kierował się, z jednej strony chęcią ułatwienia wszystkim zaintere-
sowanym powojennymi dziejami rolnictwa na Warmii i Mazurach dotarcia do części 
źródeł, a z drugiej potrzebą wzbogacenia dotychczasowego stanu badań i przyczynie-
nia się do „poszerzenia wiedzy i wzrostu zainteresowania tą tematyką” (s. 12).

Oceniając pracę Radosława Grossa, należy wyrazić przekonanie, że sformułowane 
przez niego oczekiwania zostaną spełnione. Prezentowany Wybór źródeł to publikacja 
bardzo dobrze opracowana pod względem naukowym i warsztatowym, dostarczająca 
sporej ilości cennego poznawczo materiału archiwalnego, a zatem potrzebna i ważna 
w dalszych studiach nad tą, istotną dla historii całego regionu, problematyką. 

6 Por. Archiwum Zakładowe Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Akta osobowe 
Józefa Ptaszka, sygn. 2685 (materiały niefoliowane).



282 Konrad Bączek  

Konrad Bączek  

SPRAWOZDANIE Z SESJI SPOTKANIE Z WARMIĄ. 
WSPOMNIENIE O SZKOŁACH POLSKICH NA WARMII 
W 90. ROCZNICĘ UTWORZENIA POLSKO-KATOLICKICH 
SZKÓŁ PRYWATNYCH

Rok 2019 został ustanowiony przez Sejmik Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego Rokiem 90-lecia Polskich Szkół na Warmii i Mazurach. W ramach jego 
obchodów Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz 
Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie (dawniej Ośrodek 
Badań Naukowych) zorganizowały sesję pt. Spotkanie z Warmią. Wspomnienie 
o szkołach polskich na Warmii w 90. Rocznicę utworzenia polsko-katolickich szkół 
prywatnych. Sesja odbyła się dnia 13 czerwca 2019 r. w Domu Polskim przy ul. Par-
tyzantów 87. Spotkanie zainaugurował prof. dr hab. Stanisław Achremczyk witając 
zgromadzonych gości.  Następnie dyrektor Instytutu Północnego dr Jerzy Kiełbik 
dokonał otwarcia obrad.

Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. Stanisław Achremczyk (Instytut Północ-
ny, UWM) z referatem Ludzie Warmii. Na wstępie prelegent zarysował tło historycz-
no-kulturowe Warmii wskazując, iż w ponad 300-letnim okresie przynależności 
do Korony Królestwa Polskiego region ten odniósł wiele sukcesów. Twierdząc, że 
wielkość Warmii zbudowali jej mieszkańcy prof. Achremczyk zwrócił uwagę na 
bogactwo ówczesnej kultury ludowej. Następnie scharakteryzował wpływ prze-
mian cywilizacyjnych i politycznych (głównie XIX-wiecznych) na przemiany kul-
turowe. Wiodącą rolę w kształtowaniu kultury polskiej zaczęli odgrywać synowie 
zamożnych chłopów warmińskich, którzy uzyskawszy staranne wykształcenie poza 
Warmią powracali następnie w rodzinne strony (prelegent przywołał nazwiska wy-
branych działaczy). Stanisław Achremczyk podkreślił, iż ważną pozycję w kultu-
rze polskiej na Warmii zajmowali gawędziarze, poeci oraz mistrzowie ceremonii 
weselnych, wymieniając nazwiska niektórych spośród nich. Swoim autorytetem 
osoby te budowały ruch polski na Warmii, dla którego niemałe zasługi położyli 
również pisarze (np. Franciszek Kwas), malarze (np. Sylwester Sznardbach), działa-
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cze oświatowi (np. Andrzej Samulowski, Jan Boenigk) i społeczni, nauczyciele (np. 
Alfons Barczewski, Józef Wydorski), drukarze (Konrad Borkowski), kupcy, pocho-
dzący z Warmii żołnierze polskich sił zbrojnych, przedstawiciele ruchu robotnicze-
go oraz lekarze. Kończąc wystąpienie Stanisław Achremczyk wyraził ubolewanie 
nad losem Warmiaków po II wojnie światowej. Zdaniem prelegenta mogliby oni 
uczyć osadników przybywających na Warmię od 1945 r. porządku, uczciwości oraz 
poszanowania prawa.

Kolejny referat, zatytułowany Nauczyciele i uczniowie szkół polskich, wygłosił 
dr Jan Chłosta (Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego). Prelegent 
skoncentrował się na okresie 1929–1939, jednakże wcześniej przybliżył proces or-
ganizowania polskiej oświaty na Warmii w początkach lat 20. XX stulecia. 

Przechodząc do głównej części wystąpienia Jan Chłosta wskazał jakie zada-
nia placówki oświatowe otrzymały od kierownictwa ruchu polskiego (rozbudzenie 
i  podtrzymanie polskości, rozszerzenie pracy istniejących organizacji polskich). 
Prelegent wspomniał, że w porównaniu ze szkołami niemieckimi szkoły pol-
skie prowadziły edukację na wyższym poziomie, co wynikało z mniejszej liczby 
uczniów przypadającej na jednego nauczyciela. W wystąpieniu podkreślono także 
rolę polskich ochronek w systemie edukacji na Warmii. 

Jan Chłosta wskazał, iż po 1929 r. na terenie południowej Warmii funkcjono-
wało 15 szkół polskich w których pracowało 38 nauczycieli. Przypomniał również 
o losach Szkoły Polsko-Ewangelickiej w Piasutnie, która była jedyną polską szkołą 
na terenie Mazur. Wracając do kwestii szkolnictwa warmińskiego prelegent mówił 
o roli, jaką w zwalczaniu polskiej oświaty odegrał powiatowy inspektor szkolny 
w Olsztynie dr Franz Pasternak. Wiele uwagi poświęcił również zagadnieniu kon-
solidacji polskiego środowiska nauczycielskiego na Warmii. Jan Chłosta wskazał, iż 
polscy pedagodzy rozwijali wzajemną współpracę w ramach Towarzystwa Nauczy-
cieli Polskich w Niemczech (oddział olsztyński) oraz Klubu Polskiego w Olsztynie. 
Platformą wymiany myśli i doświadczeń był wydawany kwartalnie „Poradnik Na-
uczycielski”, zaś pogłębianiu wzajemnych więzi służyły wakacyjne spotkania war-
mińskich nauczycieli. Następnie prelegent przybliżył zainteresowania wybranych 
pedagogów wspominając m.in. Ryszarda Knosałę (komendanta Hufca Wschod-
niopruskiego ZHPwN) oraz Franciszka Piotrowskiego z Woryt (twórcę objazdowe-
go teatrzyku kukiełkowego). Dalsza część referatu dotyczyła represji niemieckich 
wymierzonych w polskie szkolnictwo na Warmii. Szykany te polegały m.in. na za-
straszaniu ubogich rodziców zwolnieniem z pracy w wypadku posłania dzieci do 
polskiej szkoły, pozbawieniu rodzin wsparcia socjalnego, nieudzielaniu kredytów 
przez banki niemieckie, ostracyzmie (połączonym niekiedy z pobiciami dzieci), 
likwidowaniu szkół polskich czy wreszcie zaostrzaniu restrykcji na przestrzeni lat. 
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Następnie prelegent wskazał, iż spośród 531 uczniów polskich szkół na Warmii 
ukończyło je 48 osób, z czego 20 kontynuowało naukę na poziomie gimnazjalnym. 
Jan Chłosta zaznaczył przy tym, że dalszą edukację utrudniały władze niemiec-
kie, które zamknęły także możliwość przysposobienia do zawodu (m.in. w rzemio-
śle). W ostatniej części referatu zostały omówione, nierzadko dramatyczne, losy 
uczniów i nauczycieli szkół polskich w okresie II wojny światowej. 

Kolejne wystąpienie obejmowało prezentację kronik szkolnych z Woryt 
i Nowej Kaletki, której dokonała mgr Barbara Barczewska (kierownik biblioteki 
Instytutu Północnego). W pierwszej części referatu przybliżono historię placówek 
w Worytach i Nowej Kaletce na ogólnym tle organizacji szkolnictwa polskiego na 
Warmii. Prelegentka przedstawiła  informacje dotyczące funkcjonowania obydwu 
szkół, kierownictwa placówek, liczby uczniów i warunków lokalowych. Następnie 
omówiła okoliczności powstania kronik oraz dokonała ich prezentacji wskazując 
na różnice w formie zewnętrznej, a także omawiając ich treść.

W dalszej kolejności głos zabrał dr Jerzy Sikorski, który przybliżył sylwetkę 
Alfonsa Barczewskiego (1910–1971), nauczyciela, adwokata i działacza oświato-
wego, prywatnie ojca Barbary Barczewskiej. Po swoim wystąpieniu Jerzy Sikorski 
wręczył Barbarze Barczewskiej bukiet kwiatów w podziękowaniu za wieloletnią 
współpracę, a także za działalność jej ojca.

Kolejny element sesji stanowiła prezentacja okolicznościowej mapy po-
łudniowej Warmii przedstawiającej szkoły polskie w okresie międzywojennym. 
Wydaną przez Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej w Olsztynie i To-
warzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego mapę wzbogacono o zdjęcia bu-
dynków szkolnych i portrety nauczycieli.

Następnie z referatem Polska Szkoła jednoklasowa Kleszczyna na Zło-
towszczyźnie (V dzielnica Związku Polaków w Niemczech) wystąpił dr hab. Roch 
Mackowicz, emerytowany profesor UWM w Olsztynie. Prelegent przybliżył mię-
dzywojenną historię Katolickiej Jednoklasowej Szkoły Polskiej w Kleszczynie, 
której organizatorem, a następnie kierownikiem był jego ojciec. Wystąpienie uroz-
maicono przedwojennymi fotografiami prezentującymi sceny z życia szkoły. 

Na zakończenie sesji prof. Stanisław Achremczyk odczytał treść listu Mar-
szałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego do Warmiaków, po czym nastąpiło 
wręczenie listów obecnym na spotkaniu członkom społeczności warmińskiej. Na-
stępnie dyrektor Instytutu Północnego dokonał zamknięcia obrad.   
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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 
związane z rezultatami I wojny światowej. Poważne osłabienie, a w przypadku Au-
stro-Węgier rozpad, mocarstw zaborczych, pozwoliło na intensyfikacje akcji poli-
tycznej i militarnej zmierzającej do odbudowy niepodległego państwa. Zasadniczy 
element procesu odrodzenia suwerennej Polski stanowiła walka o jej granice. Po-
lacy musieli zmierzyć się z roszczeniami dawnych zaborców oraz aspiracjami tery-
torialnymi sąsiednich narodów, które po I wojnie światowej uzyskały możliwość 
samostanowienia. O kształcie granic II RP zdecydowały w dużej mierze działania 
zbrojne tj. Powstanie Wielkopolskie (1918), powstania śląskie (1919–1921), wojna 
o Śląsk Cieszyński (1919), wojna polsko-sowiecka (1919–1921), czy wreszcie kon-
trowersyjny Bunt Żeligowskiego (1920). Jedynie w przypadku granicy północnej 
wystarczające (choć nie wszystkich satysfakcjonujące) okazały się rozstrzygnięcia 
dyplomatyczne. Na mocy ustaleń traktatu wersalskiego Polska uzyskała część daw-
nych Prus Królewskich z dostępem do morza, natomiast o przynależności państwo-
wej Warmii, Mazur i Powiśla miał zdecydować wynik plebiscytu zorganizowanego 
11 lipca 1920 r. 

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 Rzeczypo-
spolitej w latach 1918–1921 zorganizowana w dniach 10–11 października 2019 r. 
przez Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Oddział Pol-
skiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie oraz Re-
gionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie. Patronat Honorowy nad 
konferencją objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaś patronat 
medialny TVP 3 Olsztyn i Radio Olsztyn S.A.

RONIKA NAUKOWA K
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Konferencję poprzedziło otwarcie przez dyrektora Instytutu Północnego wy-
stawy pt. Koniec I wojny światowej w satyrze i karykaturze. Ekspozycja została przy-
gotowana przez dr. Tomasza Wyżlica z Instytutu Północnego w oparciu o materiały 
graficzne zamieszczone w czasopismach polskich („Mucha”, „Szczutek”, „Kocynder”) 
oraz niemieckich („Ulk”, „Kladderadatsch”, „Der Wahre Jacob”). Ekspozycja składa 
się z 28 plansz podzielonych na 4 bloki tematyczne, zatytułowane kolejno: „Po woj-
nie”, „Wersal”, „Plebiscyt” i „Stereotypy”. Kurator wystawy, dr Tomasz Wyżlic, przy-
bliżył zgromadzonym tematykę ukazaną w ekspozycji, nierzadko przytaczając szereg 
mniej znanych informacji, dotyczących zarówno 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 była dostępna dla zwiedzających do końca 2019 r. w sie-
dzibie Instytutu Północnego w Olsztynie, został również wydany jej katalog).

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 zostały wygłoszone 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, dr Piotr Bojarski (Instytut Północny w Olsztynie) Walka 
o granice Rzeczypospolitej widziana oczami gen. Adriana Cartona de Wiarta – Szefa 
Brytyjskiej Misji Wojskowej w Warszawie.
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Po przerwie wygłoszono następujące referaty: dr Grzegorz Kała (Gdańsk) 
Walka o granice niepodległej w propagandzie Obozu Zjednoczenia Narodowego, 
dr Małgorzata Łapa (Uniwersytet Łódzki) Ochrona celna granic i zagraniczna wy-
miana towarowa Rzeczypospolitej w latach 1918–1921, dr Maciej Grabski (Instytut 
Północny w Olsztynie) Plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu i jego przebieg na 
łamach „Kuriera Poznańskiego”, dr Emilia Figura-Osełkowska (Instytut Północny 
w Olsztynie) 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. 

Po zakończeniu drugiego bloku dyrektor Instytutu Północnego dokonał pod-
sumowania konferencji i zamknięcia obrad. 
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