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WSTĘP
W tytule tego artykułu nie używamy nazwy „schizofrenia”, lecz „melancholia”,
utożsamianej z depresją1, bo tak nazywali stan chorobowy Albrechta Fryderyka
jemu współcześni. Celem naszego artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na
następujące pytania:
1.
Na jaką chorobę cierpiał książe Albrecht Fryderyk?
2.
Jakie były przyczyny jego choroby ?
3.
Jak diagnozowali tę chorobę jego lekarze i jakie stosowali metody jej leczenia?
Nasza hipoteza badawcza jest zbieżna z dotychczasowymi ustaleniami historyków medycyny, iż jednostką chorobową Albrechta Fryderyka była schizofrenia.
I. ŹRÓDŁA, OPRACOWANIA, STAN BADAŃ
Stan zdrowia rządzących miał i ma często wpływ na ich decyzje polityczne. Jeśli
dotyczy to zarządzających państwem ma to szczególne znaczenie. Albrecht Fryderyk po śmierci jego ojca ks. Albrechta w roku 1568 miał 15 lat i nie mógł formalnie
objąć rządów w Prusach Książęcych.
Zgodnie ustawą z roku 1542, obowiązki te wypełniała rada regencyjna w liczbie 11 osób, w której z natury rzeczy decydujący głos mieli nadradcy (ochmistrz,
nadburgrabia, nadmarszałek i kanclerz). 8 sierpnia 1568 r. na sejmie w Świętej Sie1

A. Kępiński, Melancholia. Posłowie J. Bomba, Kraków 2001.
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kierce nadradcy złożyli przysięgę na ręce komisarzy królewskich w związku z objęciem obowiązków regentów na okres niepełnoletności Albrechta Fryderyka2.
Uregulowane tej kwestii było ważne, gdyż w Prusach Książęcych rozeszła się plotka, iż gubernatorem w księstwie oraz opiekunem Albrechta Fryderyka ma zostać Jan
Kostka – kasztelan gdański, a młody książę ma być kształcony na dworze w Warszawie3.
19 lipca 1569 r. w Lublinie Albrecht Fryderyk złożył hołd swojemu kuzynowi
królowi polskiemu Zygmuntowi Augustowi4. Fakt ten uwiecznił Jan Kochanowski
w utworze Proporzec albo Hołd Pruski5.
W roku 1571 Albrecht Fryderyk osiągnął pełnoletniość i objął formalnie rządy w księstwie, które sprawował do 26 lutego 1578 r.6, czyli do chwili przekazania kurateli nad nim przez Stefana Batorego, stryjecznemu bratu młodego księcia
margrabiemu Jerzy Fryderykowi von Ansbach-Bayreuth. W roku 1572 wystąpiły
u Albrechta Fryderyka wyraźne objawy choroby psychicznej, co stawiało w trudnej
sytuacji nie tylko chorego ale i jego państwo. Wówczas poddano szczegółowej obserwacji zachowanie młodego księcia. Nie wiemy kto był ich inicjatorem, czy byli to
jego dotychczasowi opiekunowie–nadradcy, czy kuzyn, margrabia Jerzy Fryderyk.
W ten sposób powstał cenny Dziennik choroby Albrechta Fryderyka. Został
on sporządzony przez radcę i sekretarza książęcego Łukasza Dawida7. Dziennik
zawiera obserwacje pacjenta za okres od 25 listopada 1572 r. do 14 października
1573 r. Został on ogłoszony drukiem przez Karla Fabera8 w roku 1810, tłumaczenie
na język polski opublikował w roku 1963 Andrzej Skrobacki9.
Z kolei, 9 listopada 1573 r. margrabia Jerzy Fryderyk pojawił się w Królewcu
i przeprowadził przesłuchania wszystkich osób, zarówno tych które na co dzień
2
S. Dolezel, Das preussisch-polnische Lehnsverhältnis unter Herzog Albrecht von Preussen, Köln 1967, s. 177; A.
Vetulani, Lenno pruskie. Od traktatu krakowskiego do śmierci księcia Albrechta 1525–1568, Kraków 1939, s. 301, 310 i n.
3
E.K.B. Kleinertz, Die Politik der Landstände im Herzogtum Preussen 1562–1568, Bonn 1972, s.153.
4
Dokument nadania lenna pruskiego Albrechtowi Fryderykowi przez Zygmunta Augusta, datowany 19 lipca
1569 r. opublikowali S. Dolezel, H. Dolezel, Die Staatsverträge des Herzogtums Preussen, Köln 1971, s. 77–80.
5
J. Kochanowski, Proporzec albo hołd pruski, w : Władztwo Polski w Prusiech Zakonnych i Książęcych (1454–
1657). Wybór źródeł, Wrocław 1953, s. 125–136.
6
K. Piwarski, Dzieje Prus Wschodnich w czasach nowożytnych, Gdańsk 1946, s. 43–53.

7
Łukasz Dawid (Lucas David), (ur. 1503 w Olsztynie, zm. w kwietniu 1583 r. w Królewcu – historyk, kanclerz bp. chełmińskiego, radca dworu księcia Albrechta. Studiował w Lipsku, gdzie w roku 1532 uzyskał
magisterium. W 1540 r. powrócił do Prus, najpierw był kanclerzem biskupa chełmińskiego Tiedemanna Giese.
Opowiedział się po stronie reformacji i został radcą dworu ks. Albrechta. Autor „Preussische Chronik“ obejmującej okres do roku 1410, (druk 1812–1817). Zob. K. Lohmeyer, David Lucas, Allgemeine Deutsche Biographie,
Bd. 4, Leipzig 1876, s. 785–786; W. Hubatsch, David Lucas, Neue Deutsche Biographie, Bd. 3, Berlin 1957, s. 537;
idem, Lukas David aus Alenstein, der Geschichtschreiber in seiner Zeit, w: idem, Wege und Wirkungen ostpreussischer Geschichte, Leer 1956, s. 84–92.
8
K. Faber, Tagebuch über Albrecht Friedrichs Gemüths – Krankheit. (Nach einem in geheimen Archiv befindlkichen Manuscripte des Lucas David), Preussisches Archiv oder Denkwürdigkeiten aus der Kunde der Vorzeit, Zweite
Sammlung, Königsberg 1810, s. 127–178.
9
A. Skrobacki, Choroba Albrechta Fryderyka pruskiego i jego „Dziennik”, „Rocznik Olsztyński”, t. 5, 1965,
s. 233–248.
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miały kontakt z młodym księciem jak i tych, które miały z nim tylko sporadyczną
styczność. Protokół tych przesłuchań opublikował Karl Lohmeyer10.
Musimy tu jeszcze wspomnieć o dwóch rękopisach traktujących o chorobie Albrechta Fryderyka, znajdujących się w zborach b. archiwum królewieckiego (dzisiaj
w Berlinie). Nie były one przedmiotem publikacji, ale ich treść znamy gdzie artykułowi Harrego Scholza11 i książce Ritty Scheller12.
Pierwszy, nieznanego autora, nosi tytuł Discursus in Melancholia cuisdam
Illustrissimi Princips, datowany 13 sierpnia 1575 r. (sygnatura akt: Etatsministerium
J 1 85/c)13, a drugi Medicorum rationes cur dux Prussiae curari non possit… (sygnautra
akt: St.A.K. 5) sporządzony 21 grudnia 1576 r.14 Korespondencję dworu książęcego
z lekarzami, zwłaszcza spoza Prus, przechowywaną w archiwum królewieckim wykorzystał H. Scholz15. Te unikalne źródła uzupełnia własnoręczna korespondencja
Albrechta Fryderyka, jak i listy zawierające informacje o nim opublikowane zarówno przez wspomnianego Karola Lohmeyera16 jak i przede wszystkim przez Karolinę
Lanckorońską17, w jej wielotomowej edycji Elementa ad fontium editiones.
Chorobie Albrechta Fryderyka poświęcili osobne artykuły Johannes Vogt18
w 1861 r., Christian Krollmann19 w 1912 r., Iwan Bloch20 w 1922 r., Harry Scholz21
w 1962 r., Andrzej Skrobacki22 w 1963 r. oraz Igor Kąkolewski w artykułach23 i osobnej pozycji książkowej24, opublikowanej w roku 2007.
10
Aussage der Personen, so auf übergebene schriftliche Specyfikation der Landschaft von der Ursache des Herzogs Melancholie befragt worden (1973), w: Kaspars non Nostitz. Haushalungsbuch des Fürstenthums Preussen 1978. Ein Quellenbeitrag
zur politischen und Wirschaftsgeschichte von Ost- und Westpreusen, hrsg. von Karl Lohmeyer, Leipzig 1893, s. 300–319,
11
H. Scholz, Die Geisteskrankheit des Herzogs Albrecht Friedrich von Preussen, Sudhoffs Archiv für Geschichte
der Medizin und der Naturwissenschaften, Bd. 46, Heft 3 (September 1962), s. 211–228.
12
R. Scheller, Die Frau am pressischen Herzogshof (1550–1625), Köln 1966, s. 83–86.
13
H. Scholz, op. cit., s. 214, przyp. 1.
14
Ibidem, s. 214, przypis 2.
15
Ibidem, s. 221 i n.
16
Ibidem, s. 296–297 i 319–320
17
Elementa ad fontium editiones, LXX, Index Personarum quae in voluminibus I–XXIX continentur, dedi
derunt Wanda de Andreis Wyhowska. Karolina Lanckorońska, Lucianus Olech, Hyacinthus Wiesiołowski. Romaed
1987, s. 2 „Albertus Fridericus“.
18
J. Voigt, Ueber die Erziehung und die Krankheit des Herzogs Albrecht Friedrich von Preussen, Der neuen
Preussischen Provinzial-Blätter. Dritte Folge, Band VIII, Königsberg 1861, s. 1–106.
19
C. Krollmann, Die Krankheit des Herzogs Albrecht Friedrich von Preussen, Sitzungsberichte des Vereins für
die Geschichte von Ost und Westpreussen, Achtes Heft, Elbing 1911–1912, s. 286–288.
20
I. Bloch, Der rheinische Arzt Solenander und die Geisteskrankheit des Herzog Albrecht von Preussen. Sonderabdruck aus der „Klinisch-therapeutischen Wochenschrift“, Nr. 17/18, 1922, s. 3–24.
21
H. Scholz, op. cit., s. s. 211–228.
22
A. Skrobacki, op. cit., s. 213–248.
23
I. Kąkolewski, Tyran czy melacholik? Szkice z dziejów panowania i choroby Albrechta Fryderyka pruskiego
i Eryka XIV szwedzkiego, w: Z dziejów Europy wczesnonowożytnej, red. J. Wijaczka, Kielce 1997, s. 83–107; idem, Das
Problem der Regierungsfähigkeit und den Entthronung von geisteskranken Fürsten: Albrecht Friedrich Herzog von Preussen
und Erik XIV König von Schweden, w: Der frümoderne Staat in Ostzentraleuropa II, hrsg. von W. Weber. Documenta
Augustiana 3, Augsburg 2000, s. 90–106.
24
I. Kąkolewski, Melancholia władzy. Problem tyranii w europejskiej kulturze politycznej XVI stulecia, Warszawa 2007, s. 286–307.
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Cennym uzupełnieniem tych opracowań jest wspomniany wyżej artykuł Harry’ego Scholza25 i książka Thomasa Anselmino26 o lekarzach królewieckich, wśród nich
i o tych, którzy badali i leczyli Albrechta Fryderyka. Ostatnio ukazał się artykuł Stephana Jastera27 o chorobie psychicznej Albrechta Fryderyka. Autor referuje wyniki swojej
dysertacji doktorskiej28. Przeprowadza krytykę zarówno znanych nam źródeł jak dotychczasowej literatury, stąd waha się w diagnozie między schizofrenią a zaburzeniami
afektywnymi (affektiven Störungen). Pisze on: kann es sich sowohl um eine Schizophrenie
als auch eine affektive Psychoze handeln29. Jego argumentacja jest mało przekonywująca. W życiorysie Albrechta Fryderyka można więc wyróżnić: 1)lata młodzieńcze do
uzyskania pełnoletności, tj. do roku 1571, 2) jego panowanie w Prusach Książęcych
w latach 1571–1578, 3) okres od odsunięcia od rzeczywistej władzy na skutek uznania
jego niesprawności umysłowej ostatecznie w roku 1578 do jego zgonu w roku 1618.
Najpierw wypada nam przybliżyć lata młodzieńcze Albrechta Fryderyka, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy nie występowały u niego wczesne symptomy choroby psychicznej i czemu jego kształcenie nie odbiegało od ówczesnego kanonu nauczania i wychowywania przyszłego władcy.
II. CURICULUM VITAE KSIĘCIA PRUSKIEGO ALBRECHTA FRYDERYKA30
1. Lata młodzieńcze (1553–1571)
Książe Albrecht Fryderyk urodził sie 29 kwietnia 1553 r. w Neuhausen (obecnie Gurjewsk, obwód kaliningradzki), ochrzczony został 7 maja tego roku, zmarł
27 sierpnia 1618 r. w Rybakach (Fischhausen, dzisiaj Primorsk, obwód kaliningradzki). Jego ojcem był Albrecht31 (1490–1568), margrabia von Brandenburg-Ansbach, ostatni wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego i pierwszy świecki książę
w Prusach, a jego matką Anna Maria32 (1532–1568), księżna brunszwicka (von
Braunschweig). Różnica wieku między rodzicami wynosiła 42 lata!
25
H. Scholz, Über Ärzte und Heilkunde zur Zeit des Herzog Albrecht von Preussen, “Jahrbuch der Albertus
Universität” , Bd. 12, 1960, s. 45–106.
26
T. Anselmino, Medizin und Pharmazie am Hofe Herzo g Albrechtas von Preussen 1490–1568, Heidelberg 2003.
27
S. Jaster, Die psychiatrische Krankheit Herzog Albrecht Friedrichs in Preussen- Neue Fakten und Erkenntnisse,
w: 750 Jahre Königsberg, Herausgegeben von Bernhart Jähnig, Marburg 2008, s. 139–175.
28
Idem, Die psychiatrische Krankheit Albrecht Friedrichs von Preussen. Med. Diss., Berlin 2005.
29
Idem, Die psychiatrische Krankheit Herzog…, s. 146.
30
K. Lepszy, Albrecht Fryderyk, Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1935, t. 1, s. 52–54; K. Lohmeyer, Albrecht
Friedrich Herzog von Preussen, Allgemeine Deutsche Band Biographie, Bd. 1, Leipzig 1875, s. 310–314; T. Oracki, Słownik
biograficzny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej. Od połowy XV do końca XVIII w., Olsztyn 1984, tom I, s . 4.
31
W. Hubatsch, Albrecht von Brandenburg-Ansbach. Deutschordens-Hochmeister und Herzog in Preussen 1490–
1568, Heidelberg 1960; J. Wijaczka, Albrecht von Brandenburg-Ansbach (1490–1568): ostatni mistrz zakonu krzyżackiego
i pierwszy książę „w Prusiech”, Olsztyn 2010; idem, Albrecht von Brandenburg-Ansbach (1490–1568): der letzte Hochmeister des Deutschen Ordens und der erste Herzog in Preußen. Die Biographie. Aus dem Polnischen übersetzt von Benjamin
Voelkel, Buskow 2019.
32
R. Scheller, op. cit.
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29 kwietnia 1559 r. Albrecht Fryderyk skończył sześć lat. Dotąd znajdował się
pod opieką rodziców. Teraz, zarówno ojciec, jak i matka, musieli zadbać o właściwy
model kształcenia młodego księcia, który w przyszłości miał objąć rządy w Prusach
Książęcych. Co ciekawe, oboje przygotowali swego rodzaju instrukcje według których miał przebiegać proces kształcenia i wychowywania ich syna. Powstały one nie
od razu, a z kilkuletnim opóźnieniem. W roku 1563 taką instrukcję przygotowała
księżna Anna Maria. Znalazły się tam dezyderaty co do kształtowania luterańskiej
religijności Albrechta Fryderyka. Ukazała sie ona drukiem dopiero w roku 183533.
Z kolei, ok. 1565 r. książę Albrecht wygotował Ordynację o wychowaniu następcy
tronu34. Zawarte w niej na 13 stronach rękopisu dyspozycje miały charakter czysto
praktyczny. Albrecht Fryderyk miał być wychowywany w duchu Konfesji Augsburskiej z roku 1530, czyli zgodnie z luterańskimi zasadami wiary, a więc w bojaźni
Bożej i zachowaniu „książęcych cnót”. Takie przywary. jak: lekkomyślność, narowy,
wszeteczność, pijaństwo, gniew, a także przeklinanie i bijatyki nie mogły w żadnym
wypadku mieć miejsca. Cnotliwość i obyczajność należy wpajać wychowankowi
perswazją, a w nadzwyczajnej sytuacji nawet rózgą.
Kształcenie i wychowywanie młodego księcia ojciec zlecał kilku osobom,
wyznaczając im osobne obowiązki. Każda z nich zobowiązana była do złożenia
osobnej przysięgi. Ich treść sprowadzała się do zapewnienia o gotowości godnego
wypełniania nałożonych na nich obowiązków, a – co niemniej ważne – zachowanie w tym procesie dyskrecji35. Najważniejszą postacią spośród tych osób był ochmistrz młodego księcia Jakub von Schwerin (1529–ca. 1585)36. Na stanowisko to
został powołany już 25 października 1559 r.37.
Urząd ten sprawował przez osiem lat, do roku 1567. Studiował on w latach
1551–1553 na uniwersytecie w Wittenberdze, a potem we Włoszech, w Padwie
i Bolonii, jako stypendysta księcia pruskiego Albrechta. Trzy listy Schwerina do ks.
Albrechtra z tych lat opublikował J. Voigt38. Ich treść wskazuje na to, iż przedmiotem studiów Schwerina było prawo.
Po powrocie do Królewca, 25 grudnia 1556 r., Schwerin został mianowany
radcą książęcym39. W momencie, kiedy ks. Albrecht mianował Schwerina och33
Fürstenspiegel verfasst von Anna Maria, Marggräfin von Brandenburg und Herzogin von Preussen für ihren Sohn,
den Albrecht Friedrich, wyd. Alfred Nicolovius, Königsberg 1835. Zob. także B. Singer, Fürstenspiegel in Deutschland im Zeital
ter des Humanismus und Reformation. Humanistische Bibliothek. Reihe I , Abhandlungen 34, München 1981, s. 114 i n.
34
Druk: A. Bues, I. Kąkolewski, Die Testamente Herzog Albrechts von Preussen aus den sechziger Jahren des 16.
Jahrhunderts, Wiesbaden 1999, s. 46, 63–65, 162–168. W skróconej formie tekst ten opublikował K. Faber, w: Preussisches Archiv oder Denkwürdigkeiten aus der Kunde der Vorzeit, Erste Sammlung, Königsberg 1890, s. 199–2004.
35
Treść tych przysiąg opublikowali A. Bues, I. Kąkolewski, op. cit., s. 166–168.
36
Biogram Jakuba von Schwerina, zob. Altpreussische Biographie, hrsg. von Christian Krollmann, Königsberg
1941, Bd. 1, s. 657.
37
Dekret nominacyjny na stanowisko ochmistrza Albrechta dla Jakuba von Schwerina zob. J. Voigt, op. cit., s. 12–13.
38
Ibidem, s. 3–7.
39
Ibidem, s. 7–8.
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mistrzem Albrechta Fryderyka, powołany na ten odpowiedzialny urząd dworski,
poprosił o dokładniejszą instrukcję, przede wszystkim o pouczenie, jak nauczać
młodego księcia sztuki rządzenia, zarówno w kraju, jak i prowadzenia polityki zagranicznej, zwłaszcza, że w tej kwestii nie miał ani doświadczenia, ani wiedzy. Ponowił on tę prośbę latem 1565 r., kiedy jego podopieczny miał już 12 lat40.
Kolejną osobą, która miała zająć się nauką młodego księcia był dr Szymon
Titius (ca. 1521–1576)41. Miał on doktorat w zakresie filozofii i medycyny. Od roku
1553 był profesorem medycyny na uniwersytecie w Królewcu, a w latach 1555–1573
kilka razy rektorem tej uczelni. Od roku 1560 był lekarzem nadwornym ks. Albrechta.
Miał go wspierać, substytut, magister N. (nie podano w instrukcji jego nazwiska42).
Było to racjonalne rozwiązanie, ze względu na wielorakie obowiązki dr. Titiusa.
Wreszcie, niemniej ważną osobą, która miała dbać o wygląd, ubranie i higienę Albrechta Fryderyka, miał być komornik (Oberstkämmerer) Kleofas von Drahe43. W instrukcji brak było szczegółowego programu nauczania. Liczba godzin
lekcyjnych winna być odpowiednia do wieku ucznia, miała być „dogodna i nieszkodząca zdrowiu”. Kanon lekcji przewidywał naukę czytania, pisania i ćwiczenie
pamięci. Miał się znaleźć też czas na rozrywkę i dziecięce zabawy. Każdy dzień, jak
i każdy posiłek, miał rozpoczynać się i kończyć modlitwą. Ochmistrz Schwerin
miał spać w komnacie obok swoich wychowanków. Pomieszczenia były zamykane
wieczorem, zimą o 7-mej, a latem o 8-mej, na klucz przez komornika i przez niego
rano otwierane. Klucz od pokoju młodego księcia miał ochmistrz.
Instrukcja wspomina także o odźwiernym, który zajmował się także paleniem
w piecach. W Testamencie politycznym księcia Albrechta, sporządzonym także ok.
1565 r., w części „Rejestr”, znalazły się zalecenia, co do programu wychowywania
młodych dworzan, które z natury rzeczy dotyczyły także Albrechta Fryderyka.
Książe Albrecht zalecał naukę pisania, języków obcych oraz „sztuk wszelakich”,
a więc gier i walk rycerskich, czyli fechtunku44. Księcia uczył szermierki, mistrz w tej
dziedzinie Fabian von der Baltz45 i nadzorca zbrojowni Heinz Foller (Volhartt), zm.
158346, który w roku 1569 dostał rozkaz od króla polskiego, aby przygotowywał Albrechta Fryderyka do turnieju47. Książe nawet ćwiczył przez dwie godziny.
Ibidem, s. 20 i n.
Biogram Szymona Titiusa, zob. Altpreussische Biohraphie, hrsg. von Kurt Forstreuter und Friedricgh Gause,
Marburg/Lahn, Bd. 2, s. 737. Bardziej szczególowe dane o nim publikują H. Scholz, Über Ärzte und Heilkundige zur Zeit
des Herzog Albrechts von Preussen…, s. 74–76 i T. Anselmino, op. cit., s. 70–75.
42
J. Voigt, op. cit., s. 24 podaje jego imię i pierwsze literę nazwiska: „Christoph N.”.
43
Kleofas von Drahe występuje w latach 60. XVI w. jako dworzanin jednokonny na liście wynagrodzeń kamery
rentowej dworu księcia pruskiego Albrechta, zob. A. Bues, I. Kąkolewski, op. cit., s. 162, przyp. 4. Zapewne syn Szymona
Drahe (zm. 1556), wójta Rybaków – zob. Altpreussische Biographie… t. 1, s. 150.
44
A. Bues, I. Kąkolewski, op. cit., s. 152.
45
P.G. Thielen, Die Kultur am Hofe Herzog Albrechts von Preussen ( 1525–1568), Göttingen 1953, s. 183.
46
K. Lohmeyer, op. cit. s.253–254.
47
Ibidem, s. 313.
40
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Młodemu księciu miało w nauce towarzyszyć dwóch chłopców w wieku 7–8
lat i 12–14 lat, którzy powinni zachować poufność tego faktu. Zarówno książę, jak
i jego towarzysze nauki i zabaw, winni znajdować się pod czujną obserwacją ich
wychowawców. O wszystkich wątpliwościach winni oni bezpośrednio informować
księcia Albrechta, a podczas jego nieobecności nadradców (ochmistrza krajowego,
nadburgrabiego, kanclerza, nadmarszałka). Nikt z osób obcych nie miał mieć dostępu do następcy tronu. Naturalnie były to zalecenia.
Wypada zapytać jak przedstawiała sie ich realizacja w praktyce kształcenia
i wychowywania Albrechta Fryderyka. Niestety, źródła, którymi dysponujemy są
nad wyraz skąpe. Niemniej, możemy w pełni potwierdzić funkcjonowanie „małego dworu” Albrechta Fryderyka w latach jego niepełnoletności. Świadczy o tym
korespondencja, zarówno ochmistrza Schwerina, jak i dr. Titiusa, do ks. Albrechta.
I tak, latem 1561 r. Schwerin pisał z Królewca do ks. Albrechta48, gdy ten
bawił poza stolicą księstwa, o niedyspozycji podopiecznego, który miał kłopoty gastryczne i o tym, że wypadł mu mleczny ząb.
O dobrym zdrowiu młodego księcia meldował ks. Albrechtowi Schwerin
w jednym z listów z lipca 1563 r.49. Zadowolenie z powodu dobrego stanu zdrowia
Albrechta Fryderyka wyrażała w liście z 1564 r. jego matka, księżna Anna Maria50.
Tymczasem późną jesienią 1564 r., na rozkaz ojca, Albrecht Fryderyk został
wysłany do Olecka i przebywał tam przez dłuższy czas. W kolejnym, 1565 roku,
młody książę przebywał nadal poza dworem, aż do jesieni, na zamku w Tapiewie.
Tutaj, pod koniec września 1565 r., Schwerin otrzymał nocą rozkaz udania się z Albrechtem Fryderykiem do Szczytna. Miał go tam pilnie strzec. Schwerin wypełnił
rozkaz księcia. W liście z 25 września 1565 r., pisał do ks. Albrechta51, że odbył
z młodym księciem tę podróż. Noclegi mieli najpierw we Frydlądzie, potem w Barcianach; dalej, jadąc drogą poprzez Giżycko, Kętrzyn, Szestno, dotarli do Szczytna.
Informował, iż warunki na zamku w Szczytnie są niedobre. Zaduch i dzielenie izby
przez młodego księcia z innymi młodzieńcami (junker) nie służy godnemu spożywaniu posiłków i nauce. Z powodu braku pomieszczeń, ci którzy mają je na końcu
zamku, rano i wieczorem muszą przechodzić przez komnatę młodego księcia. Zdaniem Schwerina, przebywanie młodego księcia nie jest tu korzystne. Pytał księcia,
czy w Szczytnie lub w innych miejscach pobytu młodego księcia ma zwiększyć liczebność jego ochrony.
J. Voigt, autor niewielkiej biografii Albrechta Fryderyka, starał się wyjaśnić
przyczyny nagłej decyzji księcia Albrechta o natychmiastowym opuszczeniu Kró48
49
50
51

Fragment listu publikuje J. Voigt, op. cit., s. 14–15.
Ibidem, s. 18.
Ibidem, s. 19.
Ibidem, s 31.
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lewca przez 12-letniego syna i umieszczeniu go na zamku w Tapiewie, a potem
w odległym starym zamku w Szczytnie. Jakie groziły mu niebezpieczeństwa? Zastanawiający, nie do końca jasny, jest fragment wspomnianego już wyżej listu Schwerina
do księcia Albrechta w którym pisał on: „dla młodego księcia nigdzie nie jest lepiej,
jak w twierdzy, w wypadku pogorszenia się sytuacji, co aby łaskawy Bóg odwrócił”52.
Voigt stwierdza, iż w korespondencji Schwerina ze starym księciem nie ma
śladu, któryby wskazywał na chorobę psychiczną Albrechta Fryderyka w jego dzieciństwie i wczesnych latach młodzieńczych53. Natomiast zagadkową informację
o wspomnianej „twierdzy” wiąże on z zagrożeniem spowodowanym zarazą, albo,
co bardziej prawdopodobne, z ostrym konfliktem politycznym jaki miał miejsce
w latach 1565–1566 między ks. Albrechtem i jego stronnictwem tzw. nowych radców, a stanami pruskimi, zwłaszcza starymi radcami książęcymi54. Pojawiły się pogłoski o ewentualnym zamachu stanu. Jan Funck,55 kaznodzieja nadworny, miał
przekazać wiadomość ks. Albrechtowi, że starzy radcy chcą władcę aresztować
i osadzić go w zamku w pomieszczeniu Moskoviter, a sami przejąć władzę w kraju56.
Z kolei, sekretarz książęcy Baltazar Ganss, miał twierdzić, iż starzy radcy już
od roku 1542 poszerzają swój zakres władzy i upodabniają się do polskich wojewodów57. Według zeznań na torturach nowego radcy Macieja Horsta, starzy radcy
mieli planować niedopuszczenie młodego księcia do rządów w księstwie58. On też
zeznał, iż dworzanin Berendt Konseck (Königgseg) prosił go, aby ostrzegł księcia Albrechta w sprawie ewentualnego wyjazdu młodego księcia na ślub do Holandii(?),
raczej do Pasłęka (Preussich-Holland), gdyż polscy rajtarzy chcą go uprowadzić59.
Zapewne były to tylko pogłoski, ale schorowany książę Albrecht mógł je potraktować poważnie. Andrzej Skrobacki60 wysunął hipotezę wbrew opinii Voigta,
iż trzymanie młodego księcia poza Królewcem było związane z wczesnym stadium
jego choroby psychicznej, a odizolowanie go od dworu miałoby mieć charakter
terapeutyczny.
Przeczy temu fakt pojawienia się młodego księcia, bez udziału ojca na otwarciu obrad sejmu Prus Książęcych w dniu 5 sierpnia 1566 r., ponownie 26 sierpnia
tym razem z ojcem, na wysłuchaniu komisarzy królewskich, którzy przybyli do
52
J. Voigt, op. cit., s. 32 „… es sei für den jungen Herrn nirgends besser als in einer Festung, da es zu einem
Weiterung gereichen sollte, was doch der gnädige , barmherzige Gott gnädiglich abwenden wollte…“.
53
Ibidem, s. 96.
54
J. Małłek, Geneza sejmu Prus Książęcych z roku 1566, w: idem, Od Prus do Mazur, Dąbrówno 2016, s. 143–167.
55
Jan Funck, zob. C.A. Hase, Herzog Albrecht von Preussen uns sein Hofprediger, Leipzig 1879; J.R. Fligge,
Herzog Albecht von Preussen und der Osiandrismus 1522–1568, Bonn 1972, s. 156–158.
56
J. Małłek, Proces kryminalny nowych radców w Knipawie – Królewcu (9 X –28 X 1566 r.), w: idem, Od Prus do
Mazur…, s. 198–199.
57
Idem, Geneza sejmu… s. 156.
58
Ibidem, s. 156, przyp. 99.
59
Idem, Proces kryminalny…, s . 205.
60
A. Skrobacki, op. cit., s. 217.
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Królewca w celu zażegnania sporu ks. Albrechta ze stanami pruskimi61. Albrecht
Fryderyk bez udziału ojca był obecny na otwarciu obrad kolejnego sejmu 21 kwietnia 1567 r.62.
Sugestia o izolowaniu młodego księcia z powodu wspomnianej choroby, wydaje się mało uzasadniona, również dlatego, że wcześniej, bo w lipcu 1565 r. książę
Albrecht zlecił ochmistrzowi Schwerinowi i swojemu kaznodziei dworskiemu magistrowi Janowi Funckowi przygotować propozycje dotyczące dalszego kształcenia
młodego księcia. W odpowiedzi z 23 lipca 1565 r. Schwerin poinformował księcia
Albrechta, iż w tej sprawie odbył rozmowy z mgr. Funckiem63.
Funck powiedział mu, iż młody książę posiada pewne kompendium wiedzy
z zakresu Pisma Świętego, filozofii i historii, ale wymaga to pogłębienia przez dłuższe studia. Co do nauki o rządzeniu, to poprzez sześć lat jego służby u boku młodego księcia przekonał się, że największą wiedzą i doświadczeniem dysponuje sam
książę Albrecht. W kwestii nauki języka polskiego Albrechta Fryderyka poinformuje najlepiej mgr Jan Funck – pisał Schwerin64.
Książe Albrecht brał – jak się wydaje – pod uwagę, iż Albrecht Fryderyk
może być w przyszłości kandydatem do tronu polskiego, stąd znajomość tego języka mogła być ważnym argumentem w wypadku elekcji po bezdzietnym kuzynie,
Zygmuncie Auguście. Już bowiem w roku 1560 r. w Gołuchowie, brat czeski, Rafał Leszczyński, starosta radziejowski, jeden z przywódców polskich protestantów,
w rozmowie z Fryderykiem Aulackiem, radcą ks. Albrechta, doradzał, aby młody
książę Albrecht Fryderyk posiadł znajomość języka polskiego, co ułatwić mu może
w przyszłości objęcie tronu w Polsce65.
Rzeczywiście, stosunkowo wcześnie na dworze w Królewcu pojawili się
chłopcy z Polski, którzy mieli pobierać naukę razem z Albrechtem Fryderykiem.
Znamy ich nazwiska. W roku 1560 byli to: Andrzej Trepka, syn wybitnego teologa
protestanckiego Eustachego Trepki oraz 10-letni Aleksander i 11-letni Andrzej, synowie Grzegorza Chodkiewicza, wojewody trockiego; z kolei w roku 1562 byli to:
siostrzeniec Stanisława Ostroroga, kasztelana międzyrzeckiego, o nazwisku Zaremba oraz ponownie syn Eustachego Trepki66.
26 września 1564 r. ks. Albrecht wysłał listy do Mikołaja Reja, Adama Zielińskiego, sędziego ziemskiego radomskiego i szlachcica Bomińskiego, informując
ich, iż z powodu panującej w niektórych częściach Księstwa Pruskiego zarazy wy61
J. Małłek, The History of the Landtag of the Duchy of Prussia in 1566, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”,
nr 4 (306), s. 697, 706.
62
E.K.B. Kleinertz, op. cit., s. 126.
63
J. Voigt, op. cit. , s. 19–22.
64
Ibidem, s. 20.
65
J. Małłek, Dwie części Prus, Toruń 2015, s. 237, przyp. 45.
66
Idem, Opera selecta, vol. IV, Toruń 2012, s. 312.
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słał swojego syna do zamków położonych w puszczy, natomiast swojemu słudze
Marcinowi Kwiatkowskiemu67 (zm. 1588) z Różyc polecił odprowadzić ich synów
do domów rodzicielskich68.
Ciekawe informacje odnośnie kształcenia Albrechta Fryderyka odnajdujemy
wreszcie w liście jego nauczyciela dr. Titiusa z 20 maja 1565 r. do ks. Albrechta69.
Titius prosił w nim Albrechta o zwolnienie go z nauczania młodego księcia. Uważa,
że Albrecht Fryderyk uczynił postępy w nauce i dalszym jego kształceniem winni
zająć się teolodzy i prawnicy. Dodał, iż długie nieobecności młodego księcia nie
sprzyjają korzyściom z lektur. Co do opieki lekarskiej nad młodym księciem, to
nadal pragnie ją czynić.
W kolejnym liście z 6 sierpnia 1565 r. dr Titius ponownie prosił ks. Albrech70
ta o zwolnienie go nie tylko z nauczania, ale także nadzoru lekarskiego nad młodym księciem i powierzenie tych obowiązków innemu lekarzowi. Stan jego zdrowia
utrudnia wypełnianie tych obowiązków zwłaszcza, aby towarzyszyć młodemu księciu przy częstych jego wyjazdach71.
Ks. Albrecht nie przychylił się do tej prośby. Stało się to dopiero 8 września 1567 r.72.
Miejsce Titiusa u boku Albrechta Fryderyka zajął dr Walery Fidler (1525–1595)73.
W tym też roku, o czym już wspominaliśmy, urząd ochmistrza młodego księcia stracił Jakub Schwerin, który cieszył się dużym zaufaniem swojego podopiecznego. Za tą dymisją stały stany pruskie, którym nie odpowiadał fakt skłaniania się
Schwerina do kalwinizmu. Obowiązki przejął Kasper Lehndorff. Na jego wybór
miała wpływ znajomość języka polskiego, bowiem Zygmunt August nalegał, aby
Albrecht Fryderyk biegle opanował ten język74.
Stary książę, 24 października 1567 r., zalecił, aby 14-letni książę regularnie,
na zmianę, pisał w języku polskim, łacińskim i niemieckim75. Posiadł on tę umiejętności co najmniej w języku niemieckim, o czym świadczy jego własnoręczny
list do matki z Giżycka, datowany 14 lutego 1568 r.76. Potwierdza ten fakt również
odręczne pismo do ochmistrza Kaspra Lehndorffa77 w języku niemieckim z 24 listopada 1572 r., którego treść wskazuje jednak na wyraźne psychiczne rozchwianie
jego autora78. Wróćmy do chronologii wydarzeń.
67

s. V–XXXI.
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

M. Kwiatkowski, Pisma. Edycje królewieckie. Opracował i wstępem poprzedził M. Pawlak, Bydgoszcz 1997,
Ibidem, s. 315–316.
H. Scholz, Über Ärzte und Heilkundige…, s. 75.
Ibidem, s. 75.
T. Anselmino, op. cit., s. 73.
Ibidem, s. 76.
H. Scholz, Über Ärzte und Heilkundige…, s. i T. Anselino, op. cit., s. 65–70.
A. Vetulani, op. cit., s. 294, 297.
C. Hase, op. cit., s. 387.
J. Voigt, op. cit., s. 34–35.
Kasper Lehndorff, zob. K. Lohmeyer, op. cit., s. 251.
List opublikował K. Lohmeyer, op. cit., s. 297.
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Otóż wydarzenia lat 60. nie mogły nie wywrzeć wrażenia na psychice Albrechta Fryderyka. Wspomnieliśmy już o dymisjach jego ochmistrza Schwerina
i nauczyciela dr. Titiusa w roku 1567.
Nie bez śladu pozostać musiało wykonanie wyroku śmierci na Janie Funcku,
jego preceptorze, w Królewcu w dniu 28 października 1566 r.79, a tym bardziej zgon
jednego dnia, ojca w Tapiewie i matki w Neuhausen 10 marca 1568 r.80.
Nieco dziwne było natomiast zachowanie Albrechta Fryderyka o którym mówili
oskarżeni w procesie nowych radców w październiku 1566 r: Maciej Horst i Jan Schnell.
Pewien kaznodzieja z Tapiawy powiedział im, że starosta tego okręgu Mikołaj Sparwein
miał podrzeć mandat faworyta księcia Albrechta, Pawła Skalicha. Fakt ten wzbudził
śmiech młodego księcia. Horst i Funck donieśli o tym fakcie staremu księciu. Zachowanie Albrechta Fryderyka miał wywołać u jego ojca niezadowolenie81.
Z kolei, na sejmie w Świętej Siekierce w roku 1568 miasta wypowiedziały się
negatywnie wobec żądania komisarzy królewskich, aby Albrecht Fryderyk złożył
osobiście, w trybie pilnym, hołd Zygmuntowi Augustowi. Tłumaczyły to swoje stanowisko tym, iż książę jest małoletni i „nagła choroba” uniemożliwia mu wyjazd
z kraju82. Mówiono w czasie tych obrad, iż młodego księcia „dotknęła nieprzewidywalna słabość” (zuweilen unversehens von Schwachheit überfallen). W licznych
listach pojawiły się informacje o częstych stanach melancholii Albrechta Fryderyka, ale nie sądzono, że może stać się z tego powodu coś złego i radzono jako środek
sprzyjający zdrowieniu środek leczniczy jakim jest muzyka83.
W czasie składania hołdu przez Albrechta Fryderyka w Lublinie, 19 lipca
1569 r.84, jego zachowanie nie odbiegało od normy. W archiwum królewieckim zachował się 10-stronicowy opis tej uroczystości, opublikowany przez Karola Fabera
w roku 181085. Zasługiwałby na publikację w tłumaczeniu na język polski.
Nas interesuje przede wszystkim stan zdrowia młodego księcia w okresie jego
kilkumiesięcznego pobytu w Polsce. Książe opuścił Królewiec 20 kwietnia 1569 r.,
29 kwietnia był w Piszu, a 10 maja w Lublinie. Audiencję miał u króla Zygmunta
Augusta w obecności senatu 12 maja i wygłosił tam mowę w języku polskim.86 Tego
samego dnia w czasie posiłku, nagle poderwał sie od stołu i poszedł do swojej komnaty. Lekarze podejrzewali gorączkę i zlecili lekarstwa.
J. Małłek, The History of the Landtag…, s. 749.
W. Hubatsch, Albrecht von Brandenburg Ansbach. Deutschordens…, s. 281.
81
J. Małłek, Od Prus do Mazur…, s. 203.
82
E.K.B. Kleinertz, op. cit., s. 163.
83
K. Lohmeyer, op. cit., s. LXVI.
84
S. Dolezel, H. Dolezel, Die Staatsverträge des Herzogtums…, s. 77–80, „Belehnungsurkunde“.
85
K. Faber, Beschreibung der feyerlichen Belehnung Albrecht Friedrichs, zu Lublin 1569 (Aus dem Registanten in
geh. Archiv, betitelt: „Lublinische Handlung, Anno 1569“), w: „Preussisches Archiv”, 2, 1810, s. 114–124.
86
A. Przezdziecki, Jagiellonki polskie w XVI w., t. 5, Kraków 1878, s. 283.
79
80

304

Janusz Małłek, Małgorzata Małłek-Grabowska

Tymczasem 14 maja wieczorem pojawiły się na twarzy księcia dość obficie
krosty, świadczące raczej o ospie wietrznej (Kinder Pocken)87. Natychmiast o tym
fakcie powiadomiono króla, który nakazał pilnie obserwować przebieg choroby
w kierunku szkarlatyny (Scharlach). Termin hołdu został przesunięty na później,
jak się okazało o ponad dwa miesiące. Ostatecznie hołd miał miejsce 19 lipca 1569 r.
Główna uroczystość rozpoczęła sie od wygłoszenia mowy po łacinie przez dr.
Krzysztofa Jonasa, który w imieniu księcia Albrechta Fryderyka prosił króla o dopuszczenie go do złożenia przysięgi. W imieniu władcy aprobatę dla tej prośby wyraził podkanclerzy Franciszek Krasiński. Wówczas dr Jonas przekazał tę wiadomość czekającemu
na nią księciu. Nastąpił akt hołdu. Książę składał przysięgę wierności na klęczkach trzymając chorągiew wykonaną w białym adamaszku, z wizerunkiem czarnego orla, na którego szyi znajdowały się litery SA (Sigismundus Augustus). Wręczył mu ją Jan Firlej, wielki
marszałek koronny, a pomagał ją utrzymać w ręku ochmistrz Jan Jakub von Waldburg.
Do dotknięcia chorągwi lennej dopuszczono posłów frankońskich margrabiego Jerzego
Fryderyka i brandenburskich elektora Joachima88. Jan Uchański, arcybiskup gnieźnieński i Filip Padniewski, biskup krakowski wnieśli Ewangelię (pozłoconą) in folio i położyli
na biodra siedzącemu na tronie królowi. Książę Albrecht Fryderyk położył na Ewangelii
dwa palce i powtarzał za wielkim kanclerzem koronnym Walentym Dembińskim słowa
przysięgi. Książę pozostał nadal na klęczkach. Wielki marszałek podał królowi miecz a ten
pasował księcia na rycerza. Następnie król podniósł się i zawiesił na szyi księcia złoty łańcuch ze swoją podobizną, po czym posadzono księcia na krześle po lewej stronie króla.
Albrecht Fryderyk wziął potem udział w uczcie na zamku lubelskim. W uroczystościach hołdowniczych, z Prus Książęcych uczestniczyli. oprócz już wymienionych: J.J. Truchsessa von Waldburg i K. Jonasa, kanclerz Jan Kreytzen89. Obecny
był tam także poprzedni ochmistrz Albrechta Fryderyka, Jakub von Schwerin90.
Istnieje opis tego hołdu Aleksandra Gwagnina, który w czasie tej uroczystości także został pasowany na rycerza. Według jego relacji, przed złożeniem hołdu
Albrecht Fryderyk wygłosił ładną i rozumną mowę91. Prawdopodobnie chodziło
raczej o mowę Albrechta Fryderyka w senacie 12 maja. W czasie tych uroczystości posłem cesarza Maksymiliana II był Wilhelm Prusinovsky, biskup Ołomuńca.
W dodatku do listu z 11 maja 1569 r., datowanym z Lublina, scharakteryzował on
Albrechta Fryderyka jako „niezbyt wysokiego, chorowitego młodzieńca, o opuchniętej i nabrzmiałej twarzy, bojaźliwego milczka, unikającego rozmów z ludźmi.
A. Skrobacki, op. cit., s. 218.
M. Toeppen, Die preussishen Landtage zunächst vor und nach dem Tode Herzogs Albrecht, w: Programm des
Königliches Progymaniums zu Hohenstein in Preussen, Hohenstin 1855, s. 30.
89
K. Faber, Beschreibung der feyerlichen Belehnung…, s. 118.
90
K. Lohmeyer, op. cit. s. LXIV–LXV, przyp. 2.
91
A. Gwagnin, Kronika Sarmacji Europejskiej, Warszawa 1768, s. 394–396 i F. Mincer, Opinia polska wobec
kandydatury i osoby księcia pruskiego Albrechta Fryderyka podczas pierwszego bezkrólewia, Zeszyty Naukowe WSP
w Opolu, Historia 5, 1966, s. 51 i 72.
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W dniu 12 maja Albrecht Fryderyk miał audiencję u króla i senatu. Młody
książę w czasie audiencji mówił po polsku, ale niezbyt poprawnie”92.
Wróćmy do dalszej chronologii wydarzeń. W kwietniu 1571 r. ochmistrz Kasper von Lehnsdorff 93 zwrócił się do Albrechta Fryderyka o zwolnienie ze sprawowania tego urzędu w związku z tym, że książę osiągnął pełnoletność (18 lat), a co
potwierdził w tych dniach król polski.
Książę odpowiedział własnoręcznie dopiero 24 listopada 1572 r. w liście o niejasnej treści i podpisie „Alb. Fried. m: z. B: In †. betrubther herr [smutny pan] man. scr.“94.
Ostatecznie Lehndorff został zwolniony z tego stanowiska 26 października 1574 r.95.
Od roku 1572 w sytuacji zdrowotnej Albrechta Fryderyka można zauważyć
wyraźne zmiany. Rozeszła się wieść, iż niedyspozycja młodego księcia związana
jest z wydarzeniem, jakie miało miejsce na weselu córki burgrabiego Krzysztofa
Kreytzena, Anny, 1 lutego 1573 r. w Rybakach96.
W czasie tańca w maskach książę miał od obecnej tam pięknej tancerki domagać się intymnego zbliżenia. Podsłuchał tę rozmowę pewien młody szlachcic
i doniósł o tym burgrabiemu Kreytzenowi, a także kaznodziei nadwornemu Janowi
Wedemannowi i biskupowi pomezańskiemu Jerzemu Venedigerowi. Ci byli pełni
oburzenia, zwłaszcza że od stycznia 1573 r. Albrecht Fryderyk był już narzeczonym
Marii Eleonory, księżnej Julich-Cleve97. Po naradzie z lekarzami, Walerym Fidlerem i Szymonem Stoyem, podano księciu na obniżenie libido silne lekarstwo. Skutki tego miały okazać się fatalne, bo książę – jak mawiano – popadł w melancholię98.
Tymczasem, jeszcze rok wcześniej, kiedy przyszła wiadomość o śmierci Zygmunta Augusta, 7 lipca 1572 r., Albrecht Fryderyk (na pewno z inicjatywy nadradców) domagał się dopuszczenia go do elekcji nowego króla Polski. Z wahaniem, ale
mu tego odmówiono.
Interesujące, że oficjalnie nie zgłoszono jego kandydatury w czasie elekcji,
choć w publicystyce ukazały się pisma99 zachwalające jego zalety jako kandydata do
polskiego tronu. Być może informacja o jego chorobie w roku 1573 przeniknęła już
do opinii publicznej100.
F. Mincer, op. cit., s. 50–51; A. Przezdziecki, op. cit., s. 281.
K. Lohmeyer, op. cit., s. 296–297.
94
Ibidem, 297.
95
Ibidem, s. 251.
96
J. Voigt, op. cit. s. 156–157, przyp. 5; M. Toppen, Der lange Königsberger Landtag, w: Historisches Taschenbuch. Hrsg. von Friedrich von Raumer, Neue Folge, Bd. 10, 1849, s. 481.
97
J. Voigt, op. cit. s. 41,
98
Ibidem, s. 41–42.
99
„[Albrecht Fryderyk] w języku polskim i sprawach ćwiczony, na żadnych sprawach nietęskliwy, w rozsądku
baczny, w słuchaniu łacny i pilny, niewiele mówi, poważny, wszakże czysty jeździec, szermierz, strzelec, łacinnik nie
pośledni”, zob. J. Czubek, Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia, Kraków 1906, s. 406
100
F. Mincer, op. cit., s. 53 i n.
92
93
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2. Nieudolne panowanie Albrechta Fryderyka (1571–1578).
Tak trafnie nazwał je Kazimierz Piwarski w syntezie dziejów Prus Wschodnich101.
Można by je nazwać równie dobrze jako „nieudane rządy”. Już od jesieni 1572 r. – jak
wspominaliśmy – Łukasz Dawid zaczął prowadzić Dziennik choroby Albrechta Fryderyka.
Stanem zdrowia młodego księcia był zaniepokojony jego przyszły teść, książę
Wilhelm. Dowiedział się on we Frankfurcie nad Odrą od Jana Jerzego, elektora
brandenburskiego w sierpniu 1573, w czasie podróży na wesele córki w Królewcu,
iż jego przyszły zięć cierpi podobno na melancholię i depresję. Był nawet gotów
zawrócić z drogi. Ostatecznie jednak podróż kontynuowano.
W Tczewie również Maria Eleonora dowiedziała się o chorobie narzeczonego102. Ojciec proponował powrót do domu, jednak księżna była temu przeciwna,
twierdziła że słowa danego nie można nie dotrzymać.
Księciu Wilhelmowi i księżnej Marii Eleonorze towarzyszył lekarz książęcy
dr Reiner Solenander. Wysłano go do Królewca wcześniej (jego obecność tutaj notujemy 28 września 1573 r.)103 w czasie podróży, w celu dokonania obserwacji zachowania Albrechta Fryderyka z medycznego punktu widzenia104.
8 października 1573 r. Solenander wysłał uspakajający list do ks. Wilhelma.
Dwa dni później ks. Wilhelm i ks. Maria Eleonora przybyli do Królewca. Już tam
miały miejsce afronty, bo Albrecht Fryderyk nie wyjechał na spotkanie z narzeczoną, gdyż nie podstawiono mu żądanego konia. Z trudem w ogóle zmuszono go,
aby powitał ks. Wilhelma i ks. Marię Eleonorą na schodach zamkowych. Kolejnego
dnia nie udało się go namówić do wspólnej wieczerzy z przyszłym teściem. Po wielu perswazjach, dzień później doszło wreszcie do spotkania z teściem i narzeczoną.
13 października miały mieć miejsce zaślubiny. Książe został ubrany uroczyście, ale odmówił udziału w stosowanej w takim wypadku ceremonii ślubnej.
Obecny przy tym zdenerwowany radca margrabiego Jerzego Fryderyka Jerzy von
Wambach powiedział do księcia: „Jeśli Jego Łaskawość tego nie uczyni, to nie będziemy mówili: Łaskawy Panie! Lecz ty lizusie! [szelmo]105. Należałoby Cię przeciągnąć przez ławę i wlepić kilka batów”106. Reakcja Wambacha była zrozumiała, gdyż
zachowanie Albrechta Fryderyka kompromitowało rodzinę brandenburską (Jerzy
Fryderyk i Albrecht Fryderyk) byli przecież kuzynami.
W końcu udało się księcia przekonać i 14 października ślub miał miejsce,
choć w niecodziennej scenerii, bo w komnacie księżnej. Ślubu nie udzielał nieK. Piwarski, op. cit., s. 43–52.
A. Rogge, Tielemann Heshusiius, der Streit-Theolog, und Albrecht Friedrich, der blöde Herr. Ein Sittenspiel aus
der Zeit der Pffarenschaft in Preussen,”Altpreussische Monatsschrift” 1874, t. 10, s. 53.
103
A. Skrobacki, op. cit., s. 244.
104
I. Bloch, op. cit. s.15
105
M. Lexers, Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch, 34. Auflage, Leipzig 1974, s. 123, Lecker = Szelm.
106
A. Skrobacki, op. cit., s. 246
101
102
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lubiany przez księcia Tilemann Heshusius, biskup sambijski lecz Jerzy Venediger,
biskup pomezański.
25 października teść, ks. Wilhelm opuścił Królewiec. Pozostał dr Solenander.
Jego listy wysyłane do ks. Wilhelma były uspakajające. 9 listopada 1573 r. pisał107, iż
księżna z małżonkiem spędziła okres od 26 października do 4 listopada na zamku
w Neuhausen. Było przyjęcie, przy jednym siedziały dworki, a przy drugim radcy i obcy młodzi szlachcice. Była muzyka i tańce. Książę był spokojny przy stole,
śmiał się, ale nie tak dużo. Kiedy odchodził od stołu prowadził małżonkę pod rękę.
W niedzielę oboje wysłuchali kazania. Książe robi wrażenie zdrowego, nie potrzebuje lekarstw. Solenander konkluduje list stwierdzeniem, iż nie jest tu już potrzebny, zwłaszcza, że książę ma do dyspozycji trzech lekarzy.
W kolejnym liście, z 9 grudnia 1573 r.108, do ks. Wilhelma, Solenander donosił, iż zarówno książę, jak i księżna są zdrowi. Bloch109 jest zdania, iż dr Solenander
zbyt optymistycznie oceniał stan zdrowia psychicznego Albrechta Fryderyka, być
może i dlatego, iż za tym kryła się chęć jego powrotu do Westfalii. Solenander pozostał jednak w Królewcu aż do wiosny 1574 r.110
Sytuacją w Prusach Książęcych zainteresował się najbliższy krewny Albrechta
Fryderyka, Jerzy Fryderyk, margrabia von Brandenburg-Ansbach. Jego prawa do
sukcesji w lennie pruskim Mittbelehnung, jak również dla elektora brandenburskiego Joachima II i jego syna Jana Jerzego, zostały zaznaczone i potwierdzone w dokumencie hołdowniczym z dnia 19 lipca 1569 r. w Lublinie.
Główną treścią tego dokumentu – o czym już wspominaliśmy – było nadanie lenna pruskiego Albrechtowi Fryderykowi po śmierci jego ojca ks. Albrechta.111 Margrabiego Jerzego Fryderyka reprezentował w Lublinie jego poseł Dawid
Hosemann. Margrabia przybył 9 listopada 1573 r. do Królewca112 na zaproszenie
nadradców i stanów pruskich, choć te ostatnie o tym nic nie wiedziały. Jerzy Fryderyk interesował się sytuacją w Prusach Książęcych, skoro już 30 lipca 1572 r. Albrechta Fryderyka odwiedzili jego posłowie: Jerzy von Wambach i Winterhaldt113.
Nadradcom zależało na pośrednictwie w ich sporze ze stanami w kwestiach finansów państwa w związku z toczącymi się obradami sejmowymi.
Jerzy Fryderyk. nieomal natychmiast po przyjeździe do Prus. podjął działania śledcze, bez udziału nadradców przedstawicieli stanów (szlachty i miast),
związane z pogłoskami o próbach trucia Albrechta Fryderyka. W kościołach księ107
108
109
110
111
112
113

I. Boch, op. cit., s. 21.
Ibidem, s. 23–24.
Ibidem, s. 17.
Ibidem, s. 17.
S. Dolezel, H. Dolezel, Die Staatsverträge des Herzogtums…, s. 77–80.
K. Lohmeyer, op. cit., s. 105, przyp. 1; R. Scheller, op. cit., s. 88; M. Toeppen, op. cit., s. 480, 482.
A. Skrobacki, op. cit., s. 242.
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stwa. 13 listopada 1573 r. modlono się o zdrowie księcia114. Protokół przesłuchań115
prowadzony był w dniach 19–21, 23, 28 listopada 1573 r. i 8 lutego 1574 r. Obok
Jerzego Fryderyka w przesłuchaniu brali udział jego doradcy dr. Adriani i Dawid
Hosemann116 (na pewno byli obecni przy przesłuchaniu ochmistrza Kaspra von
Lehndorffa). Zeznania składali: 19 listopada 1573 r.: Woldemar Uxkull117, od roku
1567 ochmistrz księżny Anny Marii, matki Albrechta Fryderyka, a potem przed
śniadaniem Kasper von Lehndorff, ochmistrz księcia Albrechta Fryderyka w latach
1567–1574, potem lekarz Albrechta Fryderyka (do 8 września 1567 r.), dr Maciej
Stoy118.
Zeznania Uxkulla dotyczyły konfliktu, jaki miał miejsce w roku 1568 między
księżną Anna Marią a ochmistrzem Janem Jakubem Truchssesem von Waldburg
i nie wnosiły niczego nowego do sprawy, którą zajmował się margrabia Jerzy Fryderyk.
Natomiast zeznania Kaspra Lehndorfa potwierdzały informacje zawarte we
wspomnianym już wyżej Dzienniku choroby, (które przedstawimy osobno) z lat
1572–1573, sporządzonym przez Łukasza Dawida o zachowywaniu się Albrechta
Fryderyka odbiegającym od wszelkich norm. Obszerne były zeznania dr. Stoya.
Ocenił on rozwój psychofizyczny księcia w dzieciństwie, bardzo krytycznie ocenił
jego wychowawców w ostatnich latach. Chorobę księcia scharakteryzował, kończąc zeznania, Aus dem zu schliessen de causis morbi melancholici, und dass es nicht
simpliciter melancholia, sondern aliqiud daemoniacum, czyli „mamy tu czynienia
z chorobą melancholii, lecz nie zwykłej melancholii, lecz diabolicznej”119.
Ostatnim, który składał zeznania tego dnia był Johann Wedemann120, kaznodzieja nadworny. Wyraził wdzięczność margrabiemu Jerzemu Fryderykowi,
za prowadzenie tego dochodzenia. Mówił o oddziaływaniu ochmistrza Jakuba
Schwerina na młodego księcia w kierunku akceptacji przez niego błędnego – jego
zdaniem – kalwinizmu, natomiast nie wniósł nic nowego do rozpoznania choroby
Albrechta Fryderyka121.
Jeszcze tego samego, czyli 20 listopada 1573 r., zostali przesłuchani kolejni lekarze: lekarz Albrechta Fryderyka (od roku 1565 r.) dr Walery Fidler122 i dr Szymon
Titius. Fidler początkowo wzbraniał się składać zeznania, jako związany przysięgą,
M. Toeppen, op. cit., s. 481.
„Aussage der Personen, so auf übergebene schriftliche Spezifikation der Landschaft von der Ursache des
Herzogs Melancholie befragt worden (1573)“ – K. Lohmeyer, op. cit., s. 300–319
116
Ibidem, s. 301.
117
O nim K. Lohmeyer, op. cit., s. 247.
118
Ibidem, s. 300–305.
119
Ibidem, s. 306.
120
Ibidem, s. LXV, przyp. 1.
121
Ibidem, s. 307.
122
Ibidem, s. 308–311.
114
115
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aby nie ujawniać tego co się działo na dworze książęcym. Margrabia Jerzy Fryderyk
rozwiał jego obawy, iż postępowanie, które ma tu miejsce, nie ma na celu przynieść
jakiegokolwiek uszczerbku, lecz służyć dobru jego pana. To przekonało Fidlera do
zeznań. Wskazał on na niekorzystny wpływ na izolowanie Albrechta Fryderyka,
który miał skarżyć się, że „nie jest wilkiem aby, go wyganiać do puszczy”. Wskazywał także na niekorzystny wpływ sporów religijnych w księstwie na psychikę Albrechta Fryderyka. W tym zeznaniu najmniej było informacji medycznych, poza
stwierdzeniem, iż książę multum a matre sangunis habuit (wiele krwi po matce
odziedziczył).
Wiadomym było, że zarówno dziadek księżny Anny Marii, Wilhelm II, jak
jego brat Fryderyk, byli psychicznie chorzy123. Zwięzła była opinia dr. Szymona
Titiusa. Przyznał, iż przez dziesięć lat wraz z ochmistrzem Jakubem Schwerinem
sprawował opiekę nad księciem. Zauważyć można było u podopiecznego słabość
umysłu, brak wyraźnych zdolności. We wszystkim był powolny, w chodzeniu,
w mowie, we wszystkim co czynił. Ojciec, książę Albrecht, skarżył się, że do trzeciego roku młody książę nie mówił. Łudzono się, że z wiekiem nastąpi poprawa.
W związku z tym, iż ma on cacochymum corpus (ciało o złych sokach), powoduje
to u niego wiele groźnych chorób124.
21 listopada składali zeznania125 dwaj kolejni lekarze: dr Paweł von Stein
(zm. 1584)126 i dr Jakub Montanus (1529–1600)127. Dr Stein tłumaczył fakt wysyłania młodego księcia poza Królewiec powtarzającymi się regularnie zarazami w Królewcu od roku 1564. Aż do poprzedniego roku (1572), nie zauważył on u księcia
zmian chorobowych, poza faktem, iż przebył odrę. Z kolei Montanus stwierdził, że
jest tu w służbie od 12 lat i nie zauważył u księcia oznak obłędu (alienatio mentis).
Tego dnia przesłuchano jeszcze 24 osoby spośród dworu książęcego. Pytano
głównie o rozpowszechnianą plotkę o podaniu księciu trucizny po kąpieli w celu
zredukowania u niego libido, o stosowanie czarów w celach leczniczych itd. Kwestia libido związana była z informacją znajdującą się w Dzienniku choroby o następującej treści: „W 1572 r. 25 listopada o godzinie 9 rano książę wysłał pismo
z Neuhausen do ochmistrza Kaspra von Lendorffa w Królewcu, w którym skarżył
się na niechęć do jadła i picia oraz, że chciano go poddać działaniu hiszpańskich
i francuskich praktyk”128. Skrobacki129 skomentował to tak: „Nie wiadomo o jakie
tu praktyki chodzi”. Rzecz niewątpliwie dotyczyła „technik seksualnych”. W czasie
123
124
125
126
127
128
129

A. Skrobacki, op. cit., s. 224.
K. Lohmeyer, op. cit., s. 311.
Ibidem, s. 311–312.
A. Skrobacki, op. cit., s. 220, przyp. 29.
T. Anselmino, op. cit., s. 117–119.
A. Skrobacki, op. cit., s. 233.
Ibidem, s. 233, przyp. 2.
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śledztwa kilka razy pytano o zachowania seksualne księcia, ale odpowiedzi sprowadzały się do braki wiedzy w tej kwestii.130
Zeznania przesłuchiwanych tego dnia w zasadzie nie wnosiły nowych informacji o chorobie Albrechta Fryderyka. 27 listopada przesłuchano kolejnych osiem
osób, w tym mieszczan z Królewca. Na uwagę zasługują informacje zawarte w zeznaniach131 Baltazara Ganssa (zm. 1580)132, sekretarza książęcego i Melchiora Kreytzena (1543–1603)133, syna nadburgrabiego Krzysztofa Kreytzena. Ganss nie widział
żadnych oznak choroby u Albrechta Fryderyka ani w okresie dziecięcym księcia ani
później. W pełnym zdrowiu przed kilku laty książę dostąpił złożenia hołdu lennego.
Kiedy wyjeżdżał do Księstwa Jülich, książę był zdrowy i takim go zastał po powrocie.
Dodajmy, iż Gans udał się w grudniu 1572 r. razem z ochmistrzem Janem Jakubem
Truchsessem von Waldburg do księstwa Jülich-Cleve, aby starać się dla Albrechta
Fryderyka o rękę Marii Eleonory. Jeśli tam zataił stan zdrowia księcia, to tym bardziej
teraz musiał tę wersję podtrzymywać. Ganss starał się bagatelizować wypowiedzi Albrechta Fryderyka o tym, iż ktoś chce go otruć. Twierdził, że jest to wynikiem słuchania kazań kaznodziei nadwornego o zatruwaniu religii.
Całkiem odmienna, może zbyt ostra, była ocena stanu zdrowia księcia dokonana przez Krzysztofa Kreytzena. Jej obszerny fragment przytaczamy w przekładzie jakiego dokonał Andrzej Skrobacki134: „…miał [książę] zamęt w głowie, nie
było tam ani rozsądku, ani bystrości; zmieniał swój sąd o tym, co w rzeczywistości
nie istniało… 3. Wyniosły od lat młodzieńczych, uparciuch, niecierpiący kary. 4.
Nigdy nie przyrzekał poprawy, żądny zemsty, gniewny, samochwalca, 5. Próbowano już z nim wszystkiego, ale ulegał swym skłonnościom. 6. Wielkiej swawoli; udawał pijanego, podczas nieobecności Hofmeister [ochmistrza] głośno wykrzykiwał,
śmiał się, gdy on go za to karał. 7. Zawsze podejrzliwy; chciał wciąż wiedzieć, co się
o nim mówi. 8. Natura nie obdarzyła go żadnymi zdolnościami do nauki z wielkim
trudem nauczył się liczyć… Pisał listy do radców, miał dziwaczne pomysły z wydostaniem pieniędzy od gdańszczan i moskwiczan. Jest z natury melancholikiem,
żądny sławy (tak!), zawsze chciał uchodzić za mądrego, lubił głośno przechwalać
się. Rozpustny; wprawdzie nie dawał tego po sobie poznać, ale chętnie na te rzeczy
nadstawiał ucha. Lubił próżnować, robił wszystko na złość, nie troszczył się o naukę; chciał jeździć konno, ale wkrótce znudził sie tym… Miał zawsze przy sobie
130
Zeznania Bartłomieja lutnisty: „der Herr habe ein Trunk empfangen, dass Ihm der Zerss nicht stehen sollte
etc“ – zob. K. Lohmeyer, op. cit., s. 314; zeznania małej Jadwigi: „Ob sie auch wol gefragt, weil sie den jungen Herrn in
Kindheit gekannt, ob ihm auch auch (cum venia) die Pippe zu Zeiten gestanden, hat sie geantwortet: nein sie wissen
nicht darum“ – ibidem, s. 316
131
Ibidem, s. 314–315.
132
Ibidem, s. 248.
133
Ibidem, s. 115, przyp. 2.
134
A. Skrobacki, op. cit., s. 227–228.
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nauczyciela, Hofmeistra lub ktoś go zastępował. Czynili dziwne rzeczy w alkowie,
od czego jednak powstrzymywali podkomorzowie [dworzanie]. Zanim udzielił
audiencji, petent wyjawiał swoją prośbę, o tym poinformowano i wtedy udzielał
odpowiedzi, tak że stany uważały go za mądrego. Niepoinformowany, siedział milczący w obecności posłów lub musiał się dokładnie wyuczyć [odpowiedzi]; mieli
wiele trudności z nim… Stary książę wiedział zapewne o jego stanie zdrowia. Mówił często: Panicz nigdy nie będzie zdolny do sprawowania rządów”135.
W czasie gdy trwało śledztwo, stany pruskie wysłały dwa listy do Jerzego Fryderyka z zapytaniem co do przyczyn prowadzonego przez niego śledztwa. Znamy
jego odpowiedź, datowaną 5 grudnia 1573 r.136 Zapytywał on, czy stany pruskie
zostały poinformowane o przysługującej im informacji o protokole, co do choroby
Albrechta Fryderyka. Pisał, iż w związku z powszechnym szerzonym szerzącym się
„wrzaskiem”, iż choroba Albrechta Fryderyka spowodowana jest trucizną, czarami,
trunkami lub innymi substancjami odurzającymi, należało przeprowadzić śledztwo. Wykazało ono, iż nie ma żadnych podstaw, co do tych oskarżeń. Melancholia
powstała w sposób naturalny i książę od młodości na nią cierpi. Podyktowane jest
to wolą Boską – pisał dalej Jerzy Fryderyk.
Protokołu zeznań, mimo próśb stanów, zapewne przeciwni byli temu nadradcy, a i księżna Maria Eleonora, nie ujawniono. Poza tym margrabia obiecał przesłuchiwanym zachowanie w tajemnicy ich oświadczeń. Tekst protokołu pozostał
w archiwum. Natomiast Jerzy Fryderyk, w porozumieniu z nadradcami, poinformował zebrane stany o wyniku śledztwa.
Jego wypowiedź pokrywała się z tym, co znalazło się w piśmie do stanów
z 5 grudnia 1573 r. Pytał nadradców i zebrane stany, co w sytuacji, kiedy Albrecht
Fryderyk jest od urodzenia psychicznie chory (Blödsinn) należy czynić. Oczekiwał
być może głosu wezwania, aby podjął się obowiązków opiekuna i kuratora młodego
księcia, czyli przejął rządy w księstwie.
Reakcja była odwrotna. Zebrani, i to zarówno panowie, jak i landraci (Herren und Landräthe) nie chcieli pogodzić się z informacją o chorobie psychicznej
Albrechta Fryderyka i to od urodzenia. Mówili: „oni znają księcia z innej strony
i są przeświadczeni o jego całkowitej poczytalności, on poprawnie mówi, czyta,
pisze, łacinie i polski rozumie i posługuję się, zna tańce francuskie i niemieckie,
nauczył się szermierki, jazdy na koniu. Mogą o tym poświadczyć posłowie brandenburscy i polscy komisarze, obecni na sejmie w Lublinie. To stoi w sprzeczności
z oświadczeniami o jego zachowaniu przez osoby, które zarzucają mu kalwinizm,
czy niewłaściwe zachowanie w czasie uroczystości zaślubin. Może to być wynikiem
135
136

Tekst oryginalny opublikował K. Lohmeyer, op. cit., s. 315.
R. Scheller, op. cit. s. 198, przyp. 84.
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spóźnionego rozwoju umysłowego (tardi ingenii)”137. Niewłaściwe zachowanie, czy
melancholia księcia może być spowodowana oddziaływaniem złych sług, głoszących nieprawomyślne teologiczne tezy. Nadmierne spożywanie alkoholu mogło
spowodować rozluźnienie w jego usposobieniu. Jako remedium widzą oni codzienną modlitwę, opiekę medyczna i porzucenie trunków.
Podobnie, szlachta i miasta, kwestionowały opinię, iż Albrecht Fryderyk od
urodzenia był psychicznie chory. Książę odpowiedział, że książę urodził się z „zaczynem melancholii”. Odmówił przekazania szczegółowej treści zeznań, sugerując,
aby pozostawić leczenie księcia lekarzom w nadziei na jego ozdrowienie.
Jerzy Fryderyk zorientował się, iż jego oferta kuratorii kurateli nad Albrechtem Fryderykiem nie znajduje zainteresowania ani nadradców, ani stanów
pruskich i w marcu 1574 r. opuścił Królewiec. Pozostawił tutaj jednak swojego doradcę Jerzego von Wambacha138, by ten obserwował rozwój wypadków w księstwie.
Sam naturalnie nie zrezygnował ze starań o nadzór w lennie pruskim i podjął je
u decydenta, jakim był król polski. Do tych starań jeszcze wrócimy.
Elity pruskie naturalnie nie chciały się dzielić władzą z energicznym i sprawnym w rządzeniu margrabią Jerzym Fryderykiem. Wolały zachować pozory rządów Albrechta Fryderyka, które były w gruncie rzeczy fikcją. Książę był co prawda
w stanie podpisywać dokumenty, ale nie podejmować rozsądnych decyzji. Idealnym wyjściem byłoby prawne powołanie księżny Marii Eleonory na regenta. Takie
starania podjęto już 1574, i ponownie, w roku l578 w Polsce139.
W Polsce było najpierw bezkrólewie, potem krótkie rządy Henryka Walezego, który nawet obiecywał zająć się sprawą władzy w Prusach Książęcych140, ale
zabrakło na to czasu i dopiero po elekcji Stefana Batorego na króla Polski sprawa to
mogłaby być ewentualnie rozpatrywana. W każdym razie fikcyjne rządy Albrechta
Fryderyka w Prusach Książęcych trwały do roku 1578.
Nieformalnie, ale faktycznie, księżna Eleonora musiała spełniać rolę pośrednika między rządzącymi krajem nadradcami a chorym księciem. Maria Eleonora zaangażowała się energicznie w proces leczenia małżonka. Powołano konsylium lekarskie,
złożone z lekarzy, ale i radców książęcych, które miało dać ostateczna odpowiedź
na pytanie, czy choroba Albrechta Fryderyka jest uleczalna. Treść tej odpowiedzi
znajduje się we wspomnianym tekście Discursus Medicorum rationes… z 21 grudnia
1576 r. Była ona negatywna. Składała się z dwóch części: teologicznej i medycznej.
W części teologicznej, stwierdzono, iż o uzdrowieniu decyduje Bóg, on też
bierze pod uwagę grzechy przodków do 3–4 pokolenia wstecz. Dalej, w 12 punk137
138
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M. Toeppen, op. cit., s. 482.
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tach wyliczono wszystkie winy rodziców (braku wierności luteranizmowi i skłanianiu się ku osiandryzmowi) i samego Albrechta Fryderyka (m.in. brak szacunku dla
Komunii)141, a następnie, także w 12 punktach, przyczyny choroby młodego księcia
natury medycznej (obciążenia dziedziczne z zakresu chorób psychicznych, ewentualność syfilisu (morbus gallicus) itd.
Księżna Maria Eleonora nieomal po ślubie podjęła beznadziejną – jak się
w przyszłości okazało – walkę o wyzdrowienie małżonka. Zaangażowała do tego
nie tylko lekarzy z Prus, obok już nam znanych Stoya, Totiusa, Fidlera, Steina, także
Seweryna Goebela (1530–1612)142.
Był on lekarzem w Królewcu w latach 1561–1568, potem w Gdańsku, i na
powrót w Królewcu w latach 1576–1612. H. Scholz143 omówił szczegółowo starania
Marii Eleonory, która czyniła wszystko w celu przywrócenia zdrowia psychicznego
swemu małżonkowi.
Próbę szukania pomocy za granicą podjęła niewątpliwie księżna wcześnie. Otóż,
20 marca 1574 r., radca książęcy Fryderyk von Kanitz wysłał do medyka(?), astrologa
i alchemika Leonarda Thurneysserna zu Thurn próbkę moczu Albrechta Fryderyka,
a 20 marca 1574 r. przyszła odpowiedź i diagnoza „melancholia i Aberwitz” (Melancholia i niedorzeczność). Jego zalecenia zostały zakwestionowane przez miejscowych
lekarzy: Fidlera, Steina i Goebela i ich stosowanie przerwano w roku 1575.
Skrobacki144 uważał Thurneysserna za szarlatana, który oszukiwał naiwność
ludzi. Kolejnym lekarzem, którego udało się sprowadzić do Królewca był Francuz
Jan Filip Paleologus145. Początkowo jego metody przynosiły pewną poprawę, ale
wnet trzeba było myśleć o nowych medykamentach. W roku 1576 powołano specjalną komisję, w składzie dr Seweryn Goebel i Enoch Baumgarten, sekretarz książęcy146, która miała udać sie w podróż, aby zasięgnąć porad u najlepszych lekarzy
w Rzeszy i w innych krajach.
Albrecht Fryderyk wysłał nawet list do cesarza Maksymiliana II, w którym
stwierdzał, że czuje sie nieco lepiej, ale prosił, aby jego wysłannicy mogli zasięgnąć porad medycznych u lekarzy na dworze cesarskim. 7 marca 1576 r. Goebel
i Baumgartner przygotowali sprawozdanie ze swojej opinii załączając opinie lekarzy, a nawet recepty, m.in. Pawła Lutra z Lipska, syna reformatora Marcina Lutra,
profesora Naeviusa (także z Lipska) czy lekarza cesarzy Crato von Craftheima. Próbowano nawet namówić Naeviusa do podróży do Królewca, ale ten wymówił się
podeszłym wiekiem.
141
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R. Scheller, op. cit., s. 83–85.
S. Sokół, Medycyna w Gdańsku w dobie Odrodzenia, Wrocław 1960, s. 219.
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314

Janusz Małłek, Małgorzata Małłek-Grabowska

Wcześniej, bo 16 grudnia 1575 r., przygotował swoją opinię magister Hans ze
Szczecina tłumacząc chorobę księcia konstelacją gwiazd. Z kolei opinia Wundarzta
(cyrulika?) Hansa Markshausera z 19 grudnia 1577 r. została uznana przez doktorów Fidlera, Steina i Goebel za niedorzeczną. Zdaniem H. Scholtza sformułowanie
Makshausera, iż choroba Albrechta Fryderyka wynika z „zaburzeń umysłu i pamięci pacjenta spowodowanego niewłaściwym funkcjonowaniem siateczki pinea
ascedens et descendens mózgowia”147 może wywołać zainteresowanie. Tylko w jednej opinii Wunderdoktora o nazwisko Fortüner, brano pod uwagę truciznę jako
przyczynę choroby Albrechta Fryderyka148.
3. Lata politycznego ubezwłasnowolnienia Albrechta Fryderyka (1578–1618)
W dokumencie wystawionym 2 września 1577 r., w Malborku Stefan Batory
przekazał margrabiemu Jerzemu Fryderykowi opiekę nad chorym księciem Albrechtem Fryderykiem a zarazem rządy w Księstwie Pruskim149.
W osobnym dokumencie Jerzy Fryderyk zobowiązał się wpłacić do kasy królewskiej w ratach 200 tys. florenów polskich150. Z kolei, 26 lutego 1578 r. złożył Jerzy
Fryderyk hołd królowi w Warszawie i otrzymał inwestyturę151. Do dotknięcia chorągwi lennej dopuszczono posłów elektora brandenburskiego Jana Jerzego. Protestowały nadaremnie poselstwa stanów z Prus Książęcych i księstwa Jülich-Cleve.
Wreszcie 3 marca 1578 r. w Warszawie Stefan Batory wystawił dokument nadania lenna pruskiego Jerzemu Fryderykowi na czas choroby Albrechta Fryderyka152. Potwierdzono w nim także prawa do lenna elektora brandenburskiego Jana
Jerzego i jego syna Joachima Fryderyka153.
Tymczasem, w czasie wspomnianych uroczystości w Warszawie, zachorowała nagle żona Jerzego Fryderyka, księżna Elżbieta, córka margrabiego Jana von
Brandenburg-Küstrin i wkrótce zmarła (8 marca 1578 r.). Z Warszawy udał się
margrabia Jerzy Fryderyk, z ciałem zmarłej żony do Królewca.
21 marca witała go na schodach zamkowych para książęca Albrecht Fryderyk
i Maria Eleonora. Dwa dni później, w katedrze w Knipawie–Królewcu, miał miejsce pogrzeb margrabini Elżbiety154.
Albrecht Fryderyk został ostatecznie odsunięty od władzy. Stał się osobą prywatną. Musiał opuścić dotychczas zajmowane przez niego apartamenty na zamku,
147
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150
151
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na co uskarżała się w liście do kanclerza, margrabiego Jerzego Fryderyka z 30 listopada 1578 r. księżna Maria Eleonora155.
Kolejne 40 lat życia Albrechta Fryderyka nie wzbudzało już z natury rzeczy
większego zainteresowania. W jego stanie zdrowia nie nastąpiły zauważalne pozytywne zmiany. Znajdował się pod stałą opieką żony, która tylko raz, w roku 1591,
opuściła Prusy, udając się do miejsca swego urodzenia księstwa Jülich-Cleve. Miała
tam nadzieję odzyskać należne jej pieniądze, a także odbyć kurację u wód w Ems156.
W Berlinie zakupiła dla męża jakieś gry aby umilać mu czas157.
Księżna rodziła dzieci. Było ich w sumie siedmioro158. Dwóch chłopców
zmarło: Albrecht Fryderyk, urodzony 1 czerwca 1580 r., żył zaledwie dwa miesiące,
a Wilhelm Fryderyk, urodzony 23 czerwca 1585 r., zmarł po pół roku. Natomiast
córki przeżyły dzieciństwo i nie wykazywały żadnych oznak chorób psychicznych.
Najstarsza, Anna (ur. 3 lipca 1576 r.) wyszła za mąż za Jana Zygmunta, elektora
brandenburskiego, który w latach 1611–1619 sprawował rządy także w Prusach
Książęcych. Była ona prababką króla Prus Fryderyka I.
Z kolei Maria (ur. 23 stycznia 1579 r.) była żoną Christiana margrabiego von
Brandenburg-Kulmbach; Zofia (ur. 31 marca 1582 r.) żoną Wilhelma , ks. Kurlandii; Eleonora (ur. 12 sierpnia 1583 r.), żoną Joachima Fryderyka – elektora Joachima Fryderyka, gubernatora w Księstwie Pruskim w latach 1603–1608; Magdalena
Sybilla (31 grudnia 1586 r.), żoną Jana Jerzego I, elektora saskiego. O ostatnich latach życia księcia napisał Andrzej Skrobacki159 tak: „Śmierć żony 2 stycznia 1608 r.
pozbawiła Albrechta Fryderyka ostatniej nadziei na odmianę jego nie do pozazdroszczenia losu. Zmarł prawie 10 lat później 1618 r.”.
III. OPIS, DIAGNOZA, PRZYCZYNY I METODY LECZENIA
CHOROBY ALBRECHTA FRYDERYKA
W zachowanych źródłach chorobę Albrechta Fryderyka nazywano często Blödsinn, Blödigkeit (głupkowatość, idiotyzm) lub, bardziej przychylnie, melancholią.
Księcia nazywano blöde Herr (głupkowaty pan). Dzisiaj ma to wyraźnie pejoratywne znaczenie, natomiast w tamtych czasach było ono dość powszechne, na co
zwrócił uwagę Igor Kąkolewski160. Nawet Maria Eleonora chorobę męża nazywała
langwierige Blödigkeit (długotrwała głupota głowy)161.
R. Scheller, op. cit., s. 89.
J. Voigt, op. cit., s. 99.
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W nowoczesnej literaturze medycznej diagnozę choroby sformułowało niezależnie od siebie dwóch lekarzy a zarazem specjalistów w zakresie historii medycyny: dr Andrzej Skrobacki162 i prof. Harry Scholz163.
Ten pierwszy korzystał z konsultacji u prof. Tadeusza Bilikiewicza164, autora
podręczników z zakresu psychiatrii. W ostatnim zdaniu swej pracy A. Skrobacki
napisał: „wydaje się jednak, że odkrycie dalszych interesujących materiałów na ten
temat nie powinno podważyć rozpoznania choroby księcia Albrechta Fryderyka
jako schizofrenii”.
W recenzji artykułu Skrobackiego, Tadeusz Bilikiewicz poszedł jeszcze dalej
i, mimo dość skąpych danych o przebiegu schorzenia, uznał, iż możemy podejrzewać u chorego schizofrenię a idąc głębiej w klasyfikacji schizofrenię paranoidalną
(schizophrenia paranoides).
H. Scholz zaś, który konsultował ten przypadek z psychiatrami z uniwersytetu w Münster (prof. Mauz i doc. Pauleikhoff), choć ostrożnie, postawił również
diagnozę schizofrenii165.
Musimy w tym miejscu zatrzymać się na chwilę nad definicją objawów
charakterystycznych dla tej choroby, aby tym łatwiej próbować odnajdywać je
w Dzienniku choroby Albrechta Fryderyka. Pojęcie „schizofrenia” zostało pierwszy
raz użyte w artykule (1908), a następnie obszernej monografii pt. Dementia praecox
oder Gruppe der Schizophrenien (Leipzig 1911) przez szwajcarskiego psychiatrę Eugena Bleurera (1857–1939). Określenie stanu chorobowego „schizofrenia” wywodzi się od dwóch greckich słów: schizo – rozszczepić, rozłupać i phren – umysł.
Oznacza ona na dezintegrację pomiędzy różnymi sferami życia psychicznego człowieka166. Nie oznacza to jednak, aby człowiek dotknięty chorobą schizofrenii posiadał więcej niż jedną osobowość (tzw. rozdwojenie jaźni). Bleuler opisał tzw. objawy
osiowe. Występują one w każdym diagnozowanym przypadku i stanowią podstawę rozpoznania. Nazwał je Bleuler, zapewne dla uproszczenia, jako 4A, bo każdy
z nich rozpoczyna sie na literę A. Nazwa ta jest nadal stosowana w nomenklaturze
medycznej. Piotr Gałecki i Agata Szulc w podręczniku Psychiatrii167 sformułowali
je tak:
„1. Ambiwalencja, ambisentacja, ambitendencja – dwoiste, sprzeczne wykluczające się uczucia, sądy, działania.
2.
Autyzm – odcięcie od rzeczywistości, zanurzenie w wewnętrznym świecie.
162
163
164
165
166

s. 12.
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A. Skrobacki, op. cit., s. 213–247.
H. Scholz, Die Geisteskrankheit des Herzogs…, s. 211–228.
T. Bilikiewicz, Psychiatria kliniczna, Warszawa 1957
H. Scholz, Die Geisteskrankheit des Herzogs…, s. 228.
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3.

Afekt – zaburzenia afektu, czyli zblednięcie afektu – pacjent nie wykazuje
żadnych reakcji emocjonalnych, nawet w odpowiedzi na poważne przeżycia;
mimika twarzy jest uboga, nie obserwuje się ani radości, ani smutku, pacjent
wygląda tak, jak gdyby go nic nie obchodziło.
4.
Asocjacje czyli rozkojarzenie, brak albo niewielki związek pomiędzy wypowiadanymi słowami, brak spójności wypowiedzi odzwierciedlający zaburzenia toku myślenia”.
Oprócz objawów osiowych (Grundsymptome), Bleurer wskazywał na objawy
dodatkowe (akzessorische Symtome).
Jacek Wciórka168, w Psychiatrii klinicznej, wymienia je za Bleulerem. Są to:
„złudzenia i omamy, urojenia, objawy katatoniczne, niektóre zaburzenia pamięci
i pisma oraz cech osobowości (zwłaszcza dotyczące poczucia własnego ja), pewne
objawy somatyczne, różne…”.
Kolejni badacze po Bleurerze uściśli definicje schizofrenii, pogłębili naszą
wiedzę o jej przyczynach i objawach chorobowych. Ukazali coraz to skuteczniejsze
możliwości jej leczenia, o których w czasach Albrechta Fryderyka nie było mowy.
W dalszym ciągu nierozwiązane jest pytanie, czy schizofrenię można traktować jako jedną chorobę, gdyż obraz kliniczny jest niejednorodny, czy grupę chorób,
stąd stosuje się określenie zbiorcze psychozy schizofreniczne. Także Bleurer dla tej
choroby użył liczby mnogiej Schisophrenien (schizofrenie).
Obecnie psychiatrów obowiązuje klasyfikacja szczegółowa objawów chorobowych upoważniających do postawienia rozpoznania ICD-10, czyli International Classification of Diseases (Międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów
zdrowotnych) i DSM-5, czyli Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disoders
(Diagostyczny i statystyczny podręcznik zaburzeń psychicznych), w tym schizofrenia – F20–F29169.
W klasyfikacji schizofrenii wyróżnia się schizofrenię paranoidalną, hebefreniczną, katatoniczną, niezróżnicowaną, depresje postschizofreniczną, rezydualną,
prostą, innego rodzaju i nieokreśloną170.
Naturalnie, trudno będzie nam postawić pewne rozpoznanie choroby księcia Albrechta Fryderyka, którą się w artykule zajmujemy, zgodnie z aktualnymi
wytycznymi stosowanymi w psychiatrii i odpowiednio ją zaklasyfikować. Dziennik
choroby naszego „pacjenta”, którym dysponujemy, zawiera wprawdzie cenne informacje, ale są one niestety niewystarczające. Naturalnie, przy postawieniu diagnozy
168
J. Wciórka, Psychozy schizofreniczne, w: Psychiatria, tom 2. Psychiatria kliniczna, red. S. Płużyński, J. Rybakowski, J. Wiewiórka, Wrocław 1999, s. 199.
169
Psychiatria, tom II, s. 8 i n., Kryteria diagnostyczne z DSM-5. Desk Reference, red. naukowa wyd. pol. P. Gałecki, Ł. Święcicki, Wrocław 2017, s. XII–XIII i 41 i n.
170
Psychiatria, tom II. s. 13.
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uwzględniamy także wszelkie informacje pochodzące z innych źródeł oraz opinii
lekarzy księcia, które przedstawiliśmy w poprzedniej części artykułu.
Przejdźmy teraz do przedstawienia objawów choroby Albrechta Fryderyka.
Czerpiemy je z dziennika, spisanego jak pamiętamy, przez Łukasza Dawida w tłumaczeniu Andrzeja Skrobackiego. Dodamy tutaj, iż objawy schizofrenii Albrechta
Fryderyka dość szczegółowo przedstawił Skrobacki171 w swoim artykule, co pozwala nam ograniczyć się tylko do tych, które wydają się najbardziej charakterystyczne.
Wśród objawów przedstawionych w dzienniku większość z nich, mimo, że
zapisanych w pewnym chaosie, wydaje się przemawiać za rozpoznaniem schizofrenii. Najczęściej z opisywanych, często dzień po dniu, (przypomnijmy od 25 listopada 1572 r. do 14 października 1573 r.) zachowań księcia odpowiadających
schizofrenii, możemy zauważyć urojenia objawiające się u naszego bohatera urojeniami podejrzeniami otrucia. Oto kilka przykładów: „Wino było zatrute, bo widziałem pływającą w nim truciznę”172. „Pijąc już z trzeciego kielicha, wypluł piwo
z obawy przed trucizną”173. „Zwracając się do kaznodziei rzekł: Otrułeś mnie hostią”174. „Wiecie o tym dobrze, że podano mi truciznę”175. „Gdy udam sie do łaźni,
przekonacie sie czy mnie nie otruto”176. „Z jakimże trudem i mozołem zmuszono
księcia do zażycia mikstury”177. „Istnieje ktoś, kto czyha na moje życie”178. „Kochany, mój panie ochmistrzu nie zabijajcie mnie, nie uczyniłem wam nic złego”179.
O chorobliwej, nieustającej podejrzliwości do wybranych osób, przechodzącej w obsesję i furię a także niedorzeczności w rozumowaniu Albrechta Fryderyka,
świadczy jeden zapis: „16 maja [1573 r.] po wieczerzy, gdy [dworzanie], [Jerzy]
Rauther i Wernsdorf grali w szachy, książę chodził tam i z powrotem, mruczał
i mówił coś do siebie, zbliżył się w końcu do Rauthera, podniósł dwa palce w górę
i powiedział: Nie jest to sprawiedliwy Bóg, jeśli nie mści się na [ochmistrzu] Lehndorfie aż do trzeciego i czwartego pokolenia, za to w jaki sposób ten obchodzi sie
ze mną i jeśli tego nie uczyni, nie chcę brać udziału w wiecznej szczęśliwości. Na to
odezwał się Wernsdorf: Boże uchowaj! Co Wasza Wysokość wygaduje, nie wolno
księciu tak mówić. Wtedy książę, zamierzywszy się, chciał uderzyć go w twarz, ale
cios sparował Rauther. Chwycił przeto srebrny dzban rzucił w nim w Wernsdorfa,
a potem sporym kawałkiem drewna. Na to nadszedł Wilhelm Truchsess i księcia
171
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A. Skrobacki, op. cit., s. 229–230.
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uspokojono”180. Innym razem „chlusnął piwem [w sługę] Maya, trafiając kuflem
w głowę”181.
Występowały też próby targnięcia się na życie: „9 czerwca [1573 r.] podczas
obiadu nie panował zupełnie nad sobą i kilkakrotnie przykładał ostrze noża do
swej piersi. Po obiedzie upomniał go pan Truchsess, by w czasie jedzenia nie zabawiał się nożem. Na to książę wybiegł do sąsiedniej izdebki obwieszonej bronią
i zerwał ze ściany jeden z mieczów. Siłą odebrano mu broń z ręki. Rzekł potem do
Truchsessa: Przebiłbym się, gdyby tylu ludzi nie było przy mnie”182.
Z opisu może jednak wynikać, że wykonywane czynności nie miały na celu
popełnienia samobójstwa lecz chęć zwrócenia na siebie uwagi. Gesty te były wykonywane zazwyczaj, gdy książę przebywał wśród większej publiczności.
Pobudzenie psychoruchowe jak zdzieranie tapet, niszczenie obrazów, rzucanie
przedmiotami i napady złości pojawiały się równie często. Oto dwa przykładów z Dziennika choroby: „16 czerwca [1573 r.] …Tego wieczoru był bardzo niesforny, tańczył, krzyczał i ucztował aż do upicia się… 24 lipca … wyrwał z ram portrety Lutra, Melanchtona,
Husena z zamiarem wrzucenia ich do pieca, co już z kilkoma innymi zrobił….”183.
Albrecht Fryderyk nader często uskarżał się na odczucie dreszczy i zimno,
bóle żołądka i całego brzucha oraz zaburzenia snu. Lekarze księcia przez dłuższy
czas zwracali szczególną uwagę na objawy somatyczne pacjenta oraz jego zachowanie hipochondryczne, natomiast nie zauważali właściwych objawów chorobowych.
Czytając Dziennik zaobserwować można bardzo często występujący w schizofrenii mutyzm, a więc popadnie na chwilę w zadumę i zaprzestanie mówienia.
Pojawia się również ambitendencja, jeden z objawów przytoczonego wcześniej
Bleurelowskiego „4A”. Albrecht Fryderyk chciał wykonać jakąś czynność, a następnie, pod wpływem impulsu, zmieniał decyzji. Obecne były również wahania nastroju,
od smutku po euforię, pojawiające się w przeciągu nawet jednego dnia.
Pozostają do rozpatrzenia dwie jeszcze kwestie: 1) jakie były źródła schizofrenii Albrechta Fryderyka, 2) jakie metody leczenia stosowano wobec tego pacjenta.
Przede wszystkim należy stwierdzić, iż do czasów współczesnych nie udało się zidentyfikować jednego czynnika wywołującego tę chorobę.
Według dzisiejszej psychiatrii choroba ma podłoże wieloczynnikowe. Aktualne teorie dotyczące źródeł schizofrenii przedstawiamy w oparciu o ustalenia
Marka Jaremy184. Próbujemy odnieść je do przypadku, jakim była schizofrenia Albrechta Fryderyka. Są to następujące czynniki:
180
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Ibidem, s. 243.
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1.

Czynniki organiczne, czyli zmiany w strukturach mózgu u chorych. Obserwacja tych nieprawidłowości wymaga sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do badania struktur mózgowia, takich jak CT i MRI. Zmiany
te występują, ale nie są wystarczająco charakterystyczne do postawienia diagnozy. Ten czynnik w naszych rozważaniach odnośnie struktury mózgowia
księcia nie może być brany pod uwagę z wiadomych względów.
2.
Czynniki „infekcyjne” – teoria wirusowa, czyli sezonowość urodzeń. Teoria
ta skazana jest raczej na niepowodzenie Zaobserwowano, że więcej przypadków schizofrenii występuje u dzieci, których matki były w ciąży w zimie lub
urodziły się w zimie ze względu na panujące epidemie np. grypy. Książe urodził się 29 kwietnia 1553. Ciąża była więc „zimowa”.
3.
Czynniki genetyczne – ryzyko wystąpienia schizofrenii wzrasta, im bliższe jest
pokrewieństwo z osobą chorą. W tym wypadku sytuacja była szczególnie niekorzystna zarówno ze strony ojca jak i matki. Dziadek ze strony ojca margrabia
Fryderyk (1460–1536)185 został ubezwłasnowolniony 25 marca 1515 r. przez
jego synów z powodu niepoczytalności i zamknięty w zamku Plassenburgu.
Z małżeństwa z Zofią Jagiellonką miał 18 dzieci, w tym ks. Albrechta, ojca Albrechta Fryderyka. Ze strony matki sytuacja nie była lepsza. Psychicznie chory był jej dziadek Wilhelm II (1426–1503), książę brunszwicki oraz jego brat
książę Fryderyk („Niespokojny”)186. Matka Albrechta Fryderyka, księżna Anna
Maria, cierpiała na chorobliwą rozrzutność (manię zakupów)187. Przyjmuje się
statystycznie, iż średnie ryzyko zachowania na schizofrenię dla wnuka wynosi
5%188, w wypadku Albrechta Fryderyka, którego obaj dziadkowie byli tą chorobą obciążeni, wynosiło 10%. H. Scholz189 komentuje te fakty tak: „Summa
summarum nie można zaprzeczyć, że chłopiec [Albrecht Fryderyk] nie miał
dobrego genomu (zespołu cech dziedzicznych)”.
4.
Czynniki biochemiczne, które pomijamy podobnie jak w punkcie pierwszym.
Natomiast z punktu widzenia naszego tematu warte rozważenia są trzy teorie
powstawania schizofrenii190. Są to:
1.
Teoria neurorozwojowa – wg niej już w okresie rozwoju płodowego dochodzi
do zmian w ośrodkowym układzie nerwowym chorujących w przyszłości na
schizofrenię. W okresie wczesnego rozwoju pojawia się nadmierna liczba połączeń międzyneuronalnych, które zanikają w okresie dojrzewania, co zbiega
się z wystąpieniem pierwszych objawów schizofrenii. W przypadku Albrech185
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ta Fryderyka choroba ta wystąpiła z całą siłą w 19 roku życia, co potwierdzałoby tę teorię. Jest w tym pewna prawidłowość, skoro schizofrenię uważa sie
za chorobę ludzi młodych. Szczyt zachorowań przypada na okres wczesnej
dojrzałości, w trzeciej dekadzie życia191.
2.
Teoria uwrażliwienia – jeszcze przed wystąpieniem objawów działają czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które kształtują nadmierną wrażliwość na stres.
W życiu Albrechta Fryderyka było kilka takich faktów, w których niektórzy
jego biografowie (J. Voigt, Bloch) dopatrywali się jednej z przyczyn melancholii księcia. Wymieńmy je raz jeszcze. Było to ścięcie toporem jednego z jego
wychowawców na mocy wyroku sądu kryminalnego 28 października 1566 r.
w Królewcu, pozbawienie go opieki ochmistrza Jakuba Schwerina w roku 1567,
a zwłaszcza zgon obojga rodziców w jednym dniu 10 marca 1568 r.192
3.
Teoria społeczno-psychologiczna podkreśla rolę niekorzystnych wydarzeń
życiowych, niewłaściwe funkcjonowanie rodziny chorego. Teoria nieco się
pokrywa z teorią uwrażliwienia więc powtarzają się tu czynniki takie, jak np.
śmierć rodziców młodego księcia.
Pozostaje jeszcze rozważyć metody leczenia schizofrenii księcia, jakie stosowali jego lekarze. Ich arsenał był skromny i budzący dzisiaj nasze zdziwienie, takie
jak: upust krwi, lewatywy, kąpiele ziołowe. W czasie śledztwa prowadzonego przez
margrabiego Jerzego Fryderyka w listopadzie 1573 r., lekarze Albrechta Fryderyka:
dr Stoy i dr Fidler zaproponowali remedia na chorobę księcia. Wbrew oczekiwaniom najmniej było w nich zaleceń medycznych. Dr Stoy zalecał193:
1.
powołanie do służby teologa, który uzyskałby wpływał na pobożność księcia,
2.
powołanie do służby kamerdynera, jednak starszego wiekiem,
3.
nadradcy powinni księcia częściej odwiedzać, niż to było dotychczas,
4.
tak jak dotychczas powinna mieć miejsce mądra opieka księżny [Marii Eleonory].
Z kolei dr Fidler zalecał194:
1.
zmienną dietę,
2.
medicamenta naturalia, które książę otrzymuje (niestety bez ich wymienienia!),
3.
w związku z bluźnierczymi słowami księcia winien on podać się pokucie.
Pojawiały się również bardzo dziwaczne propozycje leczenia księcia, na które
zwrócił uwagę Andrzej Skrobacki195. Ich treść (nazwisko autora recepty nieznane)
była następująca:
191
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„1.

Kąpiel ziołowa. Do dwóch wiader napełnionych do połowy wodą wrzucić
kilka garści trzynastu rożnych ziół. Zagotować . Dodać trzy rozżarzone węgle
kowalskie i zalać wszystko dobrym octem winnym. W tak przygotowanej kąpieli winien siedzieć książę przez godzinę, a pot ocierać chustami.
2.
Dać księciu ćwiartkę sproszkowanej kamfory z roztartymi perłami o wadze
jednego grosza.
3.
Wnętrzności zabitego, śnieżnobiałego psa zawinięte w dwie małe chusty, położyć księciu na ogoloną głowę. Wykonać to w nocy i powtarzać tak długo aż
wnętrzności wyschną.
4.
Spalić na popiół grochowiny wcześnie dojrzałej, dużej fasoli na popiół zmieszać z piołunem i łykiem. Podać księciu.
5.
Gdyby to nie pomogło, przeciąć na pół czarną kwokę. Połowę razem z piórami dobrze utłuc i położyć księciu na głowę okrywając wszystko chustą.
6.
Gdyby i to nie pomogło, nacierać księcia utartym na drobno i na moczonym
w wodzie deszczowej piołunem, lecz tylko w czasie snu i to w ciągu dnia.”
Autora tego zalecenia uznajemy dzisiaj za niezdrowego na umyśle, a nie lekarza. Powstaje pytanie, skąd było przyzwolenie na tego typu recepty?
Otóż, wiara w cudowne lekarstwa nie jest czymś odosobnionym nawet obecnie.
Dotyczy to zwłaszcza stanów nowotworowych. W przypadku choroby Albrechta Fryderyka była to wiara księżny Marii Eleonory, która w liście z 24 maja 1587 r. do cesarza
Rudolfa II prosiła o cudowny „kamień turecki”, bezzoar pochodzący z wnętrzności legendarnego zwierzęcia nazywanego cervicabra w celu uzdrowienia małżonka196.
Wracając do samej recepty, naturalnie trudno jest posądzać, aby lekarze Albrechta Fryderyka mogliby zastosować wobec swojego pacjenta taką kurację. Sytuacja chorego księcia była w stosunku do innych chorych i tak niezwykle korzystna.
Tego samego zdania był autor publikujący tę receptę w roku 1810197. Metody
leczenia księcia, takie jak wspomniane: puszczanie krwi, lewatywy, kąpiele ziołowe,
stosowanie odosobnienia, słuchanie muzyki czy opowieści, a także proszki (może
proszek z jednorożca198) o nie do końca znanym składzie, stosowano wobec osób
wywodzących się z „wyższego stanu”.
Przeciętny śmiertelnik dotknięty tą chorobą znajdował się w sytuacji beznadziejnej. Choroby psychiczne uważane były bowiem za karę Bożą. Wobec tych nieszczęśników stosowano egzorcyzmy, bicze, łańcuchy, kajdany, specjalne krzesła, wirownice
i worki obrotowe, 1200 obrotów na minutę, maski na twarze dla krzykliwych itd199. Jeszcze w I połowie XVIII Jan Krystian Reil200, proponował metodę wstrząsową, a miano196
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wicie, pławienie chorych w wodzie lub straszenie ich strzałami armatnimi. Dla księcia
Albrechta Fryderyka los, mimo wszystko, był łaskawszy.
WNIOSKI
Odpowiadając na pytania postawione na początku naszego tekstu w świetle
przeprowadzonej analizy doszliśmy do następujących wniosków:
1.
Książe Albrecht Fryderyk cierpiał na schizofrenię. Co prawda profesor psychiatrii Tadeusz Bilikiewicz – jak wspominaliśmy – opowiadał się w wypadku
tego „pacjenta” za jednostka chorobową „schizofrenia paranoidalna”, to jednak inni badacze byli w tym diagnozowani bardziej wstrzemięźliwi. Sądzimy,
że na tym etapie badań, przy mimo wszystko szczupłym materiale źródłowym, należy pozostać przy diagnozie schizofrenii, bez ustalenia jej rodzaju.
2.
Choroba Albrechta Fryderyka mogła mieć charakter wieloczynnikowy zarówno związany z czynnikami endogennymi jak i wpływem środowiska zewnętrznego (traumatyczne przeżycia).
3.
Jego lekarze właściwie zdiagnozowali chorobę Albrechta Fryderyka jako
chorobę psychiczną. Byli jednak bezradni w jej leczeniu. Stosowana przez
nich terapia m.in. kąpiele, puszczanie krwi, lewatywy, nieznane nam bliżej
lekarstwa (brak recept), nie były w stanie przywrócić równowagi psychicznej
pacjenta i spowodować, aby był on sprawny do pełnienia obowiązków głowy
państwa.
Janusz Małłek, Małgorzata Grabowska-Małłek, Melancholie des Prinzen Albrecht Friedrich von
Preußen (1553–1618)
Zusammenfassung
In Titel dieses Beitrags verwenden die Autoren nicht die Bezeichnung “Schizophrenie”, sondern “Melancholie”, die mit Depressionen in Verbindung gebracht wird, denn so nannten die Zeitgenossen Albrecht Friedrichs
seine Krankheit. Mit unserem Artikel wollen wir versuchen, Antworten auf die folgenden Fragen zu finden: 1/ An
welcher Krankheit litt Prinz Albrecht Friedrich? 2/ Was waren die Ursachen seiner Krankheit? 3/ Wie haben seine
Ärzte die Krankheit diagnostiziert und mit welchen Methoden wurde sie behandelt?
Die Forschungshypothese der Autoren steht im Einklang mit den bisherigen Erkenntnissen der Medizinhistoriker, dass es sich bei der Krankheit von Albrecht Friedrich um Schizophrenie handelt.
Janusz Małłek, Małgorzata Grabowska-Małłek, Melancholy of Albert Frederick, Duke of Prussia
(1553–1618)
Abstract
The authors consciously abstain from using the term “schizophrenia” in the title and choose “melancholy,”
a condition equated to depression by Albert Frederick’s contemporaries. The goal of the article is to answer the
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following questions: 1/ What was the illness of Duke Albert Frederick? 2/ What were the reasons for it? 3/ How
was his illness diagnosed by his doctors and what treatments they prescribed?
The working hypothesis converges with the findings of medical historians to date, stating that Albert
Frederick was schizophrenic.
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A RTYKUŁY I MATERIAŁY
Janusz Bogdan Kozłowski
„TA SWENTA WOYNA” JANA BUNYANA
W TŁUMACZENIU JACUBA SCZEPANA JAKO POMNIK
GWARY MAZURSKIEJ
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Polskie gwary dawnych Prus Wschodnich nie pozostawiły po sobie większych pomników literackich. W żadnej z polskich gwar wschodniopruskich nie
ukazała się ani Biblia, ani katechizm, czy kancjonał. Nikt, tak jak Florian Ceynowa
na Kaszubach, nie opracował gramatyki tych gwar, nie spisał w nich bajek, legend,
pieśni. Nie ma też literatury świeckiej, takiej jak choćby kaszubskie Żëcé i przigódë Remusa Aleksandra Majkowskiego. Wyjątkiem jest tu spisana już w II Rzeczypospolitej w Działdowie przez Karola Małłka Jutrznia mazurska na gody w wersji
wydanej w gwarze i wydrukowanej czcionką łacińską w 1939 r.1. Liczni mazurscy
poeci ludowi, jak Michał Kajka, pisali językiem zbliżonym do polskiego języka literackiego, sporadycznie używając wyrażeń gwarowych i zaznaczając mazurzenie2.
Jak pisali w przedmowie do Z duchowej mej niwy Janusz Jasiński i Tadeusz Oracki:
„Kajka świadomie wybrał język literacki i właściwie przez całe życie zmierzał do
jego zupełnego opanowania eliminując gwarę mazurską, którą uważał za język życia codziennego”3. Ten sam Kajka w następujący sposób komentował brak gwary
w pismach mazurskich: „Gdy Fryderyk Wilhelm, król pruski, roku 1738 dał przywilej Hartungskiej drukarni w Królewcu drukować Biblię, Kancjonał, Testamenty
1
2
3

K. Małłek, Jutrznia mazurska na gody, Działdowo 1939.
M. Kajka, Zebrałem snop plonu, Warszawa 1958, s. 52.
M. Kajka, Z duchowej mej niwy, Olsztyn 1982, s. LIV (54).
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i różne religijne księgi, to nie stoi, że mazurskie lecz polskie, a nie mamy w naszych
Bibliach i Kancjonałach nic po mazursku, tylko po polsku […] Tam stoi między
innemi … die polnische Bibel, das Polnische Gesangbuch zum Druck befördern
zu können.”4 Tak więc, według Kajki, to Fryderyk Wilhelm nakazując w przywileju z 1738 r. drukarzowi Hartungowi wydawanie literatury religijnej dla Mazurów
po polsku, a nie w gwarze, był sprawcą późniejszego braku literatury gwarowej.
Poważnie rzecz ujmując zarówno w XVIII w., jak i w czasach Kajki w Prusach
Wschodnich nie wykształcił się jeden wzorzec gwarowy. Tak więc również literackie przekazy gwarowe polskojęzycznych ewangelickich mieszkańców Prus
Wschodnich, czyli według klasycznej definicji Krosty5, Mazurów narażone były na
ograniczony do najbliżej okolicy krąg odbiorców.
„THE HOLY WAR”, „TA SWENTA WOYNA”, „DZIEJE LUDZKIEJ
DUSZY” JOHNA BUNYANA
Na tym tle wyróżnia się zwarta publikacja napisana w jednej z polskich gwar
używanych w dawnych Prusach Wschodnich. Mowa o wspomnianej przez Wojciecha Chojnackiego w drugim numerze Komunikatów Mazursko-Warmińskich
z 1975 r. książce Jana Bunyana Ta Swenta Woyna. Chojnacki w artykule Wydawnictwa w języku polskim dla Mazurów w Westfalii i Nadrenii w latach 1889–1914
zamieścił ilustrację podpisaną „Karta tytułowa książki Jana Bunyana Święta wojna
prowadzona przez Króla Shaddai z diabłem, wydana w gwarze mazurskiej przez
Jakuba Sczepana”6. W treści artykułu znajduje się bardzo lakoniczne odniesienie
do wspomnianej ilustracji – „Niezwykła jest natomiast książka Jana Buniana Ta
Swenta Woyna, tłumaczenie z niemieckiego na dialekt mazurski. Tłumaczem i jednocześnie wydawcą był górnik Jakub Sczepan zamieszkały w Herne. Zjawisko to
raczej rzadkie wśród Mazurów westfalskich, aby zwykły górnik miał odwagę, czas
i pieniądze na wydanie przeszło 300 stronnicowej książki napisanej w dialekcie mazurskim. Jest to jedyny wypadek wydania książki w tym dialekcie.”7
Powieść The Holy War, której tytuł Jacub Sczepan poprawnie przetłumaczył na
swoją gwarę jako Ta Swenta Woyna, w 1963 r. jako Dzieje ludzkiej duszy wydano w Warszawie. Tłumaczem książki był Józef Prower. Kolejne wydanie ukazało się w 1999 r.
Autor The Holy War John Bunyan (1628 –1688) był postacią bardzo barwną.
Urodził się w rodzinie biednego kotlarza, czyli wędrownego rzemieślnika napraE. Kruk, Szkice z brulionu mazurskiego, Treny Michała Kajki, Olsztyn 2003, s. 178.
E. Martuszewski, Pogranicze etniczne zachodnich Mazur, Komunikaty Mazursko-Warmińskie [dalej KMW]
nr 4, Olsztyn 1976, s. 470.
6
W. Chojnacki, Wydawnictwa w języku polskim dla Mazurów w Westfalii i Nadrenii w latach 1889–1914,
KMW nr 2, Olsztyn 1975, s. 192.
7
Ibidem, s. 201.
4
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wiającego uszkodzone garnki. Później, w młodości, zawód ten sam wykonywał.
Nie zdobył żadnego wykształcenia. Prowadził hulaszcze życie. W czasie angielskiej
wojny domowej 1644 r. zaciągał się do armii parlamentarzystów. Tam przeżył nawrócenie, po czym ożenił się, urodziło mu się czworo dzieci, a następnie oddał się
pracy i pobożnemu życiu. Jego pierwsza żona Mary była bardzo bogobojna i wywarła znaczny wpływ na rozwój duchowy męża. W 1656 r. Mary zmarła. Po trzech
latach Bunyan ponownie się ożenił, po czym urodziło mu się następne dwoje dzieci.
W wieku 27 lat przyłączył się do zboru baptystów i został wędrownym kaznodzieją.
Z dwóch powodów nie było to jednak wtedy legalne. Po pierwsze, na zgromadzeniach Słowo Boże głosić mogła tylko osoba, która była do tego upoważniona, tzn.
złożyła egzaminy przed władzami kościelnymi. Po drugie, w Anglii Karola II nie
tolerowano innych wyznań poza państwowym kościołem anglikańskim. Tak więc
w 1660 r. Bunyan jako tzw. nonkonformista trafił do więzienia, a że był hardy i butny, spędził tam 12 lat. W tym czasie jego wiara dojrzała i zaczęła wydawać owoce.
W więzieniu powstały największe jego dzieła Wędrówka Pielgrzyma, Dzieje ludzkiej
duszy i Żywot i śmierć pana Złośnika. Po wyjściu na wolność czasy się zmieniły
i Bunyan został oficjalnie mianowany baptystycznym kaznodzieją w Bedford. Był
tak gorliwy w swoich kazaniach, że wierni czuli się „magnetycznie” do niego przyciągani i wkrótce zaczęli nazywać go „biskupem Bunyanem”.8
John Bunyan pozostawił po sobie około 60 książek. Najbardziej znanym jego
dziełem jest Wędrówka Pielgrzyma, uchodząca za najważniejsze dzieło angielskiego
purytanizmu, które odcisnęło swoje piętno na całej kulturze angielskiej. W XIX w. Wędrówka Pielgrzyma uchodziła po Biblii za najczęściej wydawaną książkę na świecie.
W Świętej wojnie Bunyan opisuje ludzką duszę, która alegorycznie porównana jest do miasta (Ludzka Dusza). Miasto to w sposób genialny zbudował Król
Szaddai (u Sczepana Pan Bóg). Otoczone było ono potężnymi murami (ciało),
a wiodło do niego pięć bram: Brama Oka, Brama Ucha, Brama Nosa, Brama Ust
i Brama Dotyku. W centrum miasta znajdował się pałac (serce). Władca pałacu
był władcą całego miasta. Przez grzechy i nieposłuszeństwo miasto to dostało się
pod panowanie Diabolusa, dawnego sługi Szaddai. Diabolus zrobił to w zemście
za to, że Szaddai wygnał go ze swojego dworu i pozbawił urzędów, po tym jak ten
dopuścił się zdrady. Pojawił się on przed Bramą Ucha, a towarzyszący mu zastęp innych Diabolian (u Sczepana Diabelniki), czyli potępieni książęta ciemności Alekto, Apolyon, Belzebub, Legion, Lucyfer, Tysyfon i Złowrogi. Diabolus przebiegle
nakłaniał mieszkańców miasta do dodania mu miasta. Podczas jego przemowy
zmarł Pan Niewinny, a kapitan Obrońca padł od strzały wystrzelonej przez Tysyfona. Mieszkańcy po utracie kapitana Obrońcy nie stawiali dłużej oporu, wymówi
8

H.A. Talon, John Bunyan, British Council and the National Book League, Longmans, Green & co., London 1956.
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posłuszeństwo Szaddai i otworzyli Diabolusowi bramy. Diabolus ogłosił swoje panowanie nad miastem. Niebawem wtrącił do ciemnego lochu pana Rozumnego
(u Sczepana Pan Rozum), czyli burmistrza miasta. Następnie pozbawił Kronikarza,
pana Sumienie całej władzy i wpływów. Szlachcic, pan Silna Wola, wypowiedział
posłuszeństwo swoim poprzednim panom i złożył hołd Diabolusowi, ślubując
mu we wszystkim wierność. Miasto Ludzka Dusza stało się twierdzą Diabousa.
O upadku miasta dowiedział się Szaddai i zarządził przygotowania do odbicia i wyzwolenia miasta. Dokonał tego Książę (u Sczepana Princ) Emmanuel (jedno z biblijnych imion Chrystusa). Osądzono dowódców i urzędników Diabolusa, a jego
samego zakuto w łańcuchy i wywieziono poza miasto. Książę Emmanuel powrócił
do swojego Ojca Szaddai. Jednak jeden z dawnych stronników Diabolusa, pan Bezpieczny–jestem–w–ciele zdradził i demoralizował mieszkańców działając na rzecz
Diabolusa. Mieszkańcy zaczęli znowu grzeszyć. Diabolanie podjęli próbę odbicia
miasta. Przemycali do miasta coraz więcej mieszkańców otchłani. Spowodowało to
w mieście powrót nędzy i beznadziei. Stan taki trwał dwa i pół roku, po czym pod
miasto znowu podeszły siły Szaddai na czele z Emmanuelem. W ostatecznym starciu z Emmanuelem Diabolanie zostali otoczeni i co do jednego zgładzeni. Miasto
powróciło do dawnego pokoju.

Brama Ucha rozwalona – ilustracja ze strony 104/105. Princ i Wybawzicelowe Wojsko zdobywa Bramę Ucha i wyzwala miasto Ludzka Dusza.
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Alebowiem po Trzech, albo po Czterech głownech Poticzkach, to jus biła Brama Ucha zabrana, rozwalona, i Bałki i Zapori, ktornemni biło pozasperano, to wsitko biło w Tisoncze kawałkow połamano.
Wtedi zabrznałi Princzowske Pozauni, a Kapsitanowie podniesli wesołi krzik Wojenni, od ktornego as
Czałe Mnasto Drzało. Awtem to czongnoł Wibawzicel sam, i wset w Brame Ucha. (po trzech, czterech
głównych potyczkach, zniszczono i odbito Bramę Ucha, a belki i zapory, które ją chroniły rozbito
w tysiące kawałków. Wtedy zabrzmiały puzony Księcia, a kapitanowie podnieśli wesoły krzyk wojenny, od którego zadrżało całe miasto. Naraz pojawił się sam Wybawiciel i przeszedł przez Bramę Ucha.)

Znajdujący się na stronie 106 opis sytuacji przedstawionej na ilustracji daje
próbę gwary Sczepana i jej zapisu na stronach Tej Swentej Woyny (w zgodzie z gramatyką gwary zachodniomazurskiej winno być Ty Swenty Woyny).
W przedmowie do pierwszego polskiego (nie-gwarowego) wydania Dziejów
ludzkiej duszy wydawca w następujący sposób opisuję istotę dzieła: „Z nazwisk głównych bohaterów Dziejów ludzkiej duszy łatwo nam się domyślić, że chodzi tu o odwieczny w Biblii opisany spór między Bogiem–Stwórcą, który posiada między wieloma
nazwami również tytuł El Szaddai, tj. Bóg Wszechmogący, troszczący się i opiekujący swym stworzeniem, jak matka swym dzieciątkiem a Diabolusem, czyli szatanem,
upadłym archaniołem i podległymi mu demonami. Syn Boży nosi tutaj imię Emanuel
(po hebrajsku: „Bóg z nami”), zaś Duch Święty nazwany jest Panem Wysokim Sekretarzem. Nazwiska dalszych postaci mówią o najrozmaitszych duchowych przeżyciach
człowieka, przy czym wspaniała ta alegoria wprowadza nas w świat zjawisk duchowych
z wielką łatwością i ogromną prostotą.”9 Jest to więc ilustracja odwiecznej wojny między
Bogiem i szatanem, toczonej o duszę człowieka. Podobnie jak inne dzieła Bunyana tak
i to przesycone jest bujną fantazją przetkaną iście angielską trzeźwością. Co niezwykle
istotne i tak charakterystyczne dla dzieł pietystycznych i przebudzeniowych, literatura
ta odrzuca wszelkie wątki poboczne i koncentruje się na sprawach najistotniejszych. Ta
alegoryczna powieść, podobnie jak Wędrówka pielgrzyma, w zamyśle autora powinna
być drogowskazem dla czytelnika prowadzącym do odkrycia własnej duszy. Oparta na
Biblii alegoria, z Biblii też wywodzi ukryte w niej podłoże metafizyczne.
Sczepan podaje, że dokonał swojego tłumaczenia z niemieckiego wydania
dzieła Bunyana. W XIX w. Der heilige Krieg geführt von Schaddau gegen Diabolus.
9

J. Bunyan, Dzieje ludzkiej duszy, tłum. J. Prower, Warszawa 1963, s. 3.
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Oder Der Verlust und die Wiedergewinnung der Stadt Menschen-Selle miało w Niemczech co najmniej kilkanaście wydań. Mazurskie tłumaczenie Sczepana dokonane
zostało z wydania z 1887 r. wydrukowanego przez Christlicher Verein im nördlichen
Deutschland Augusta Klöppela w Eisleben, czyli tam gdzie później zostanie wydrukowana Ta Swenta Woyna. W drugiej połowie XIX w. Klöppel co najmniej trzy razy
wydał Der heilige Krieg – w 1864, 1869 i 1887. Prawdopodobnie Sczepan znał również
najbardziej znane dzieło Bunyana, tj. Wędrówkę pielgrzyma (The Pilgerim’s Progress),
którą Klöppel w 1878 (tylko pierwsza część) i 1881 (obie części) wydał po polsku. To
samo dzieło, ale pod tytułem Droga Chrześcijanina Pielgrzymującego ku zbawiennej
Wieczności, wydrukował w 1891 r. królewiecki wydawca Hartung.
GWARY OSTRÓDZKIEGO, WARMII I MAZUR
Nestor polskiej dialektologii prof. Kazimierz Nitsch po około trwających miesiąc badaniach zamieścił w 1907 r. w Roczniku Towarzystwa Naukowego w Toruniu pracę Charakterystyka djalektów polskich w Prusiech Wschodnich. Po analizie
fonetycznej („głosownia”), gramatycznej („odmienne użycie form”) i leksykalnej
(„słownik”) „ojciec dialektologii polskiej” doszedł do następujących wniosków –
„językowo można ugrupować Prusy Wschodnie w trzy różne sposoby. Najważniejszy z nich będzie podział na grupę mazurzącą i niemazurzącą, uwidoczniony
na dołączonej mapie odmiennymi kolorami. Powtarzam jest to podział dokonany
na podstawie języka, nie religii, zaznaczam zaś dlatego, że w Prusiech zachodnich
powszechnie nazywa się całą ludność polską ewangelicką, a zatym i ostródzką, która mazurskiego wymawiania cekac, moze, słysy zupełnie nie zna. (…) Po drugie
rozpada się cały obszar na dwie połowy wschodnią (nie znającą a ścieśnionego)
i zachodnią (ze ścieśnionym a), mniej więcej równe. Moglibyśmy jeszcze dodać
Ostródzkie, gdzie to a przeszło zupełnie w o. (…) Z zestawień widać, że wschodnie części Prus zach. łączą się wcale silnymi więzami z zachodnimi częściami Prus
wschodnich, i to nie tylko z ich częścią niemazurską, skoro i Niborskie nieraz tu
należy. Dopiero środkowe i wschodnie Mazury nie mają istotnie żadnych ściślejszych związków językowych z Prusami Zachodnimi.”10
Nitsch już wtedy podzielił polskie dialekty w Prusach Wschodnich na trzy
zasadnicze grupy – gwary Ostródzkiego, Warmii i Mazur. W tych dwóch ostatnich
wyróżnia jeszcze odmiany wschodnią i zachodnią. Co w przypadku Mazur oznacza
wyodrębnienie giżycko-oleckiej (łęcko-oleckiej) gwary wschodniomazurskiej i nidzickiej (niborskiej) gwary zachodniomazurskiej.
10
K. Nitsch, Charakterystyka dialektów polskich w Prusiech Wschodnich, „Rocznik Towarzystwa Naukowego
w Toruniu”, 1907, s. 178–182.
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W 1931 r., po swojej drugiej, trzytygodniowej podróży do Prus Wschodnich,
Kazimierz Nitsch zauważył: „Język polskich w Prusiech Wschodnich nie stanowi
zamkniętej w sobie całości nie tylko dziś, ale nie stanowił jej przed wojną światową, gdy nie należało tu innym dialektem mówiące Malborskie (sztumskie Powiśle).
Co więcej, nawet w epoce przedrozbiorowej, gdy Warmia należała do Polski, nie
stanowiła odrębnej całości mowa ówczesnych Prus Książęcych; nie tylko bowiem
ogromna część tego dialektu była integralną częścią ogólnego dialektu mazowieckiego, ale też w tej prowincji mocno odmiennie mówiło Ostródzkie. Ten stan rzeczy trzeba stwierdzić na wstępie, bo dawne polityczne odosobnienie, a zwłaszcza
urzędowa propaganda pruskiej statystyki zdołały przecie tu i ówdzie wyrobić pogląd, że istnieje jakiś odrębny dialekt nie mazowiecki ale mazurski. W istnienie
mazurskiego języka nie wierzy żaden, choćby słabe pojęcie o przedmiocie mający
Niemiec. Mazur czy Warmiak rozumieją się doskonale nawet z najdalszym od nich
w obrębie Polski–Ślązakiem.”11
W 1954 r. w Wyborze pism polonistycznych wydanym przez Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego prof. Nitsch zamieścił swój artykuł z 1907 r. Dialekty
polskie Prus Wschodnich. Tam też przedrukował mapę dialektów polskich w Prusach Wschodnich.

Na powyższej mapie z 1907 r. (w wydaniu z 1954 r.) Kazimierz Nitsch oznacza zasięg gwar
mazurzących (miejscowości na mapie pisane na czerwono) i niemazurzących (na mapie
zielone).
11

K. Nitsch, Język polski w Prusach Wschodnich, Prusy Wschodnie, Poznań 1932, s. 141.
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Późniejsze kompleksowe badania językowe prowadzone w latach 50. przez
pracowników Instytut Języka Polskiego PAN pod kierunkiem prof. Witolda Doroszewskiego i prof. Haliny Konecznej zasadniczo potwierdziły geograficzny przebieg
izoglos wyrysowany przez prof. Nitscha, potwierdzając jego podział poszczególnych
obszarów gwarowych badanego regionu. Jak napisała Wanda Szulowska „badania
prowadzone w latach 50. XX w. poszerzyły naszą wiedzę głównie o leksyce tego regionu (na tego typu badania prof. Nitsch miał za mało czasu) – co ważne – żadne z jego
spostrzeżeń nie uległo zakwestionowaniu przez późniejszych badaczy.”12
W artykule wstępnym Henryki Perzowej do pierwszego tomu Słownika gwar
Ostródzkiego, Warmii i Mazur powstałego na bazie wspomnianych badań zespołu
IJP PAN. W artykule tym gwary polskie dawnych Prus Wschodnich zostały pogrupowane i pokrótce scharakteryzowane:
–
Ostródzkie – dialekt chełmiński (na południu pewne wpływy mazowieckie),
–
południowa Warmia – dialekt chełmiński i nawarstwiający się na niego –
przy jednoczesnych wpływach zachodnich dialektów typu chełmińskiego –
dialekt mazowiecki,
–
Nidzickie – dialekt chełmiński i przemożnie nawarstwiający się na niego dialekt mazowiecki zachodni,
–
Szczycieńskie – w północnej części dialekt chełmiński i dialekt mazowiecki
zachodni, na pozostałym obszarze dialekt mazowiecki zachodni,
–
Mrągowskie – w części zachodniej dialekt chełmiński i dialekt mazowiecki,
na pozostałym obszarze dialekt mazowiecki wschodni,
–
Giżyckie, Piskie, Ełckie, Oleckie – dialekt mazowiecki wschodni.13
Bez wątpienia mieszkańcy Prus Wschodnich nie mówili homogennym językiem mazurskim, tak jak tego na przełomie wieków XIX i XX chcieli niemieccy
urzędnicy (masurische Sprache). Posługiwali się oni wieloma różnymi gwarami,
które najczęściej stanowiły odbicie gwar polskich będących w użyciu w ich najbliższej okolicy po drugiej stronie granicy.
GWARA JACOBA SCZEPANA
Na przedtytułowej stronie olsztyńskiego egzemplarza znajduje się adnotacja Omulefofen.

12
W. Szulowska, Gwary Warmii i Mazur w ujęciu Profesora Kazimierza Nitscha, „Prace Językoznawcze” nr 11,
Warszawa 2009, s. 245.
13
Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, red. H. Perzowa, Wrocław 1987, s. 22.
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Strona tytułowa książki Jana Bunyana „Ta Sweta Woyna prowadzona od Pana Boga przeciwko Diabłowzy”, przetłumaczona przez Jacuba Sczepana. Egzemplarz z Biblioteki Uniwersyteckiej UMW w Olsztynie.

Do 1945 roku nazwę Omulefofen nosiła oddalona o około 20 km na północny
wschód od Nidzicy wieś Kot.
Już wstępna analiza językowa strony tytułowej pozwala przypuszczać, że Jacob Sczepan posługuje się gwarą zachodniomazurską.
Znajdujemy tu:
–
mazurzenie – wpodobzenstwach [w podobieństwach], przetłomacona [przetłumaczona], mowzie [w mowie],
–
palatalizację –skrite [skryte], czlowieci dusi [człowieczej duszy],
–
denazalizację (charakterystyczne dla Ostródzkiego i Mazur Zachodnich) –
otworze [otworzę], jenzyk [język],
–
siakanie – swenta [święta], swat [świat],
–
sziakanie – czlowieci dusi [człowieczej duszy],
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artykulację samogłoski y w podwyższeniu do i (charakterystyczne dla nidzickiego i północnej części pow. szczycieńskiego) – wigranie [wygranie], widaie
[wydanie], rzeczi [rzeczy], czałi [cały].
Najbardziej charakterystyczną cechą, pojawiającą się już na stronie tytułowej,
jest zapis słowa miasto jako mnasto. W Ostródzkim zapis uzyskałby formę mnjasto,
natomiast na wschodzie Mazur (Pisz, Orzysz, Ełk) mńiasto.
Biorąc pod uwagę poniżej opisane kwerendy w księgach parafialnych i adresowych dotyczące osoby Jacoba Sczepana oraz uwzględniając wstępną analizę gwary tłumaczenia można przyjąć, że dialekt Ty Swenty Woyny pochodzi z Witówka
(Ittowken), wsi znajdującej się między Szczytnem (16 km), Wielbarkiem (25 km),
Nidzicą (35 km), wspomnianą miejscowością Kot (19 km) i warmińskimi Butrynami (25 km).
Przekładając powyższą lokalizację na mapę izoglos wyrysowanych przez
prof. Nitscha Witówko znalazło się w obszarze miejscowości, których nazwy na
mapie napisane zostały na czerwono, co oznaczało, że wieś znajdowała się w strefie
mazurzącej.
Poza tym Witówko znajduję się:
–
na południe od linii ciągłej b. Izofona ta była bardzo ważnym wyróżnikiem,
odróżniającym Niborskie od Ostródzkiego i Warmii. Oznaczało to bowiem,
że ta tym terenie odpowiednika dawnego ả (a pochylone). I tak w Ostródzkim chwali i ustawia brzmiało chwoli, ustawio, na południe od izoglosy b,
a więc np. w Witówku mówiono chwali, ustawia,
–
na zachód od linii czerwonej e. Co oznacza zanik nosowości głosek ą i ę i zastąpienie ich głoskami yn i un. Na tym terenie, a więc i w Witówku, mówiono
jynzyk (język), gyszi (gęsi), pszyszcz (przyjść), kszunszka (książka),
–
na wschód od linii g1. Według prof. Nitscha na tym obszarze używało się
w 1. osobie liczby mnogiej trybu oznajmującego końcówki -ma zamiast zachodniego -wa (weśma, bieśma czyli weźmy, bierzmy). Na zachód o tej izomorfy rozkaźniki te przyjęły formę weśwa, bieżwa),
ʹ jak ń,
–
na wschód od linii g2. Na tym terenie wymawia się ogólnopolskie m
co oznacza mń. Na tym obszarze zaimek 1. osoby w dopełniaczu i celowniku liczby pojedynczej ma postać mńe, natomiast stopień wyższy od mniej
w postaci mńyj. A poza tym mamy tu wymowę mniejsi [mniejszy], mnasto
[miasto].14
Właściwe zlokalizowanie gwary Sczepana w sieci izoglos prof. Nitscha potwierdzają liczne przykłady. Poniżej tylko niektóre z nich:
–
Ad. 1 – diabeł [nie np. diabuł jak na Warmii] (s. 4), bendzie [pol. będzie, na
Warmii bandzie, w Ostródzkim bondzie] (s. 8),
–

14

K. Nitsch, Wybór pism polonistycznych, Dialekty polskie Prus Wschodnich, Warszawa 1954, s. 252–305.
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Ad. 2 – sond [sąd] (s. 5), wzoł [wziął] (s. 7), bendo [będą] (s. 25), krola [króla]
(s. 27), chenci [chęci] (s. 27),
–
Ad. 3 – gwara Sczepana wymyka się spod reguł tej izomorfy. W 1. osobie liczby mnogiej trybu oznajmującego Sczepan nie używa ani zachodniego -wa,
ani też wschodniego -ma; pojawia się natomiast u niego zgodna z polską gramatyką końcówka -my (w jej mazurskiej formie -mi) – mi sie nie lenkami [my
się nie lękamy] (s. 55), nietrzimami [nie trzymamy] (s. 55), musiemi [musimy] (s. 63). Z równie niestandardowym przypadkiem mamy do czynienia na
stronie 56 – my sie was wcale nie boiem [my się was wcale nie boimy]. Nie ma
tu bowiem ani wcześniej używanej końcówki -mi, ani zachodnomazurskiej
-wa (my sie was wcale nie boiwa) ani też wschodniomazurskiej (my my sie
wcale nie boima). Należy zatem stwierdzić, że ten wyróżnik z mapy prof. Nitscha jest w ustaleniu lokalizacji gwary Sczepana nieprzydatny,
–
Ad. 4 – od mnei [ode mnie] (s. 5), od mneisca do mneisca [od miejsca do
miejsca] (s. 5), mńiało [miało] (s. 25), imnie [imię] (s. 25), mniłoszc [miłość]
(s. 27), ludzamni [ludźmi] (s.115).
Wprawdzie prof. Nitsch nie analizuje szczegółowo geograficznego zasięgu tak
widocznego w tłumaczeniu Sczepana sziakania i cziakania (jabłonkowania) czyli
nierozróżniania sz, ż, cz, dz od ś, dź, ć, dź (szano [siano], uszi [uszy], sze [się], sziwy [siwy]). Według niego zjawisko to postało w związku z zetknięciem się języka
polskiego z ludnością staropruską, która „znała tylko szereg s i nie umiała uchwycić różnicy między sz a ś”.15 Według prof. Nitscha silne nasilenie się tego zjawiska
w Ostródzkim, a szczególnie w okolicach sąsiadującego z Ostródzkim Lubawskiego, oznacza, że dawni Prusowie dłużej tu się utrzymali i byli liczniejsi. Prof.
Nitsch nie wyrysował zasięgu tego zjawiska na swoich mapach ani też dokładnie
nie opisał jego zasięgu terytorialnego. Ograniczenie jego występowania, jak można by wywnioskować z niektórych pism Nitscha, do Ostródzkiego i Warmii, nie
jest właściwym wnioskiem. Przeczą temu ustalenia zespołu prof. Doroszewskiego, jak również źródłowe teksty gwarowe opublikowane m.in. przez prof. Nitsch.
I tak w opublikowanych w 1955 roku „Północno-polskich tekstach gwarowych”
Nitsch zamieścił teksty Amalii Wettklo i i Jana Kause z Frejt pod Pasymiem (dialekt
środkowo-mazurski), w którym mazurzenie nakłada się sziakanie (szfecki zamiast
świeczki, szie zmiast się, poszciele zamiast pościelić (łóżko), genszi zamiast gęsi,
szwinia zamiast świnia, w leszie zamiast w lesie, szredna zamiast średnia).16 U Sczepana zamiana ś na sz (niemiecką z pisownią sch) jest dość powszechna (schrodek [środek] (s. 10) schwat [swiat] (s. 22), schwatło [światło] (s. 23), mischl [myśl]
–

15
16

Ibidem, s. 435.
Północno-polskie teksty gwarowe od Kaszub po Mazury, red. K. Nitsch, Kraków 1955, s. 63–66.
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(s.25), schiebie [siebie] (s. 27) choć jest w tym niekonsekwencji o czym świadczy
np. tytuł, gdzie napisał swenta woyna, zamiast spodziewanego schwenta woyna.
Znajdziemy tu też zamianę c i ć na cz – czałi [cały] (s. 25), wczale [wcale] (s. 27),
sidercza [szyderca] (s. 27), mniłoszc [miłość] (s. 27). Natomiast w przeciwieństwie
do Ostródzkiego Sczepan nie zamieniał cz na ć.
I tak uczinki [uczynki] (s.25), brzmiałyby w Ostródzkim ucinki. Podobnie
z tej samej strony słowo czasu [czasu] w Ostródzkim miałoby formę ćiasu.
Oczywiście tłumaczenie Sczepana usłane jest mazurzeniem. Każda strona
dostarcza po kilka przykładów – gdis [gdyż], zwicenstwu [zwycięstwu], wsistkech
[wszystkich], wesło [weszło], sidercza [szyderca], wichochził [wychodził], wieza
[wieża], skostowania [skosztowania], swatłosci [światłości] – żeby tylko wyliczyć je
z jednej przykładowej 27 strony.
Czytelnikowi Ty Swenty Woyny rzuca się w oczy nadużywanie wielkiej litery
w pisowni rzeczowników i wielu przymiotników. Sczepan nie stosuje ściśle niemieckiej normy gramatycznej, więc nie pisze wszystkich rzeczowników wielką literą – bez widocznej logiki używa wielkich liter do pisania większości rzeczowników
i niektórych przymiotników, czasami nawet czasowników. Inną manierą ortograficzną często stosowaną przez Sczepana jest łączna pisownia wyrażeń przyimkowych – dlanme [dla mnie] (s. 35), zwamni [z wami] (s. 35), dlanas [dla nas] (s. 36),
wjeg [w ich] (s. 36), zamne [za mną] (s. 37).
Cechą gwary Sczepana jest odmiana zaimków my, wy w archaicznej, prasłowiańskiej, liczbie podwójnej – nama Smnierc zwiastuje [nam śmierć zwiastuje]
(s. 121), to nama nic nie pomoze [to nam nic nie pomoże] (s. 123), to jednak wama
ostro przikazuje [to jednak wam ostro przykazuję] (s. 32), bo ja wama powzadam
[bo ja wam powiadam] (s. 123) zondam ja od waju [żądam od was] (s. 32), ale ja
waju prose [ale ja was proszę] (s. 36), czi wy chczäta teras wajego starego Przygacela
[czy chcecie teraz waszego starego przyjaciela] (s. 36).
Należy zwrócić uwagę, że poza nielicznymi wyjątkami, tłumaczenie Sczepana
wolne jest od germanizmów. Ich nieproporcjonalna ilość w stosunku do występowania naleciałości języka niemieckiego w mowie codziennej Mazurów pozwala
przypuszczać, że był to zamierzony zabieg tłumacza.
Trzeba zwrócić uwagę na piękno języka Sczepana i jego szczególną melodię,
np. przywołanie Listu do Koryntian na stronie 26:
Bo to jest znajoma rzec, a jus się przydało, ze czi ktorzi nawisokech Mneisczach szadajo,
a samni besboznikamni so, ze Oni czałi Krai zepsujo [bo wiadomą rzeczą jest, że zasiadający
na wysokich miejscach, będąc bezbożnikami, zepsują cały kraj].
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Wprawdzie w tekście Ty Swenty Woyny znajduje się wiele niekonsekwencji,
związanych ze wspomnianym na wstępie brakiem skodyfikowanych norm gwar
mazurskich, jak również z trudnością w oddaniu za pomocą polskiego alfabetu wymowy głosek mazurskich, to dla czytelnika obeznanego z tymi gwarami, a przede
wszystkim z literami gotyckimi, czyli tzw. krakowskim szryftem, lektura „Ty Swenty Woyny” nie powinna sprawiać większego problemu. Tym bardziej, że narracja
powieści jest spójna i płynna, a piękno i autentyczność gwary Sczepana i jego niewątpliwy talent literacki wynagradza wszystkie niedogodności.
POCHODZENIE JACOBA SCZEPANA
W odniesieniu do powyższych ustaleń dialektologicznych korzeni tłumacza
Ty Swenty Woyny należało szukać w rejonie Nidzicy. Kwerendę przeprowadzono
w oparciu o zachowane księgi adresowe, parafialne oraz stanu cywilnego dawnego
powiatu nidzickiego.
W książce adresowej powiatu nidzickiego z 1926 r. nazwisko Sczepan pojawia
się 7 razy – 5 razy w Witówku, 1 w Malagaofen (nieistniejąca dziś wieś Małga) i raz
w Schuttschenofen (Piduń /Szucki Piec). Wszystkie trzy miejscowości należały do
parafii ewangelickiej w Jedwabnie. Piduń i Witówko były założonymi w XVIII w.
wsiami szkatułowymi.
Dalszym krokiem była kwerenda w rejestrze chrztów jedwabieńskiej parafii.
Za lata 1860–1880 w rejestrze tym odnotowany jest tylko jeden chrzest dziecka
o imieniu i nazwisku Jacob Sczepan. Urodziło się ono z małżeństwa Leopolda Sczepana i Charlotte Chmielewski (data zawarcia związku małżeńskiego – 1.2.1866):
* 21.7.1867 Jacob
Poza tym w rodzinie Sczepanów odnotowano porody:
*† 9.3.1871 martwe od urodzenia dziecko
* 19.10.1872 Friedrich Leopold
* 29.10.1875 Charlotte
wszystkie dzieci urodziły się w Witówku (Ittowken).
Pogłębiona kwerenda pozwoliła prześledzić dzieje rodu Sczepanów do połowy XVIII w. Ojciec Jacoba Leopold urodził się 17.1.1840 r. również w Witówku
(Ittowken). W dniu 1.02.1866 r. poślubił Charlotte Chmielewski (ur. 23.10.1845 r.
w Witówku). Rodzicami Leopolda, a dziadkami Jacoba byli Johann Sczepan (ur.
16.6.1803 r. w Witówku) i Caroline Bork. Ich ślub odbył się 13.1.1833 r. w Jedwab-
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Karty z rejestru chrztów ewangelickiej parafii w Jedwabnie – drugi wpis (nr 168) dotyczy
Jacoba Sczepana.

nie. Ojcem Johanna (pradziadkiem Jacoba) był Michael Sczepan ur. 29.11.1771 r.
w Witówku (Ittowken), a matką Maria Wyttich. Ojcem Michaela był też Michael
Sczepan, a matką Maria Krupa. Ślub tej pary odbył się 28.3.1769 r. w Jedwabnie.
Warto wspomnieć, że rodzicami Marii był Macey Krupa i Carolina Bury (pisownia
oryginalna). W latach 1740–1750 w Ittowken nie mieszkała żadna rodzina o nazwisku Sczepan. Oznacza to Michael Sczepan i jego żona Maria z Krupów byli
protoplastami rodu Sczepanów w Witówku.
Z ksiąg jedwabieńskiej parafii wynika, że ród Sczepanów był osadnikami
szkatułkowymi, który z Brajnik przesiedlił się do Witówka. Prawdopodobnie Sczepanowie byli kolonistami wsi szkatułkowymi pozyskanymi z graniczącego ze starostwem nidzickim Poborza, a konkretnie ze Szczepkowa, gdzie jeszcze dzisiaj starsze
pokolenie mówi gwarą podobną do tej jakiej używał Jacob Sczepan.
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Pochodzące z okresu międzywojennego widokówki z Witówka pokazują Sczepanów jako majętny i przedsiębiorczy ród. Karl Sczepan posiadał okazały
dom, natomiast Eduard Sczepan prowadził gospodę.17
Na odrestaurowanym pomniku ku czci poległym w I wojnie światowej mieszkańców Witówka na 14 poległych dwóch nosi nazwisko Sczepan – podoficer Otto
17
Obie widokówki pochodzą ze zbiorów Kreisgemeinschaft Neidenburg i publikowane są za zgodą tego
stowarzyszenia.
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Sczepan poległy 26.10.1918 r. w Hirson i muszkieter Wilhelm Sczepan, który zginął
17.10.1917 r. we Francji.
Następnym krokiem w odtwarzaniu drogi życiowej tłumacza Ty Swenty Woyny były kwerendy w dostępnych księgach adresowych i aktach stanu cywilnego
miasta Herne w Westfalii. W księdze adresowej tego miasta na rok 1890 ani Jakob
Sczepan ani żadna inna osoba o tym nazwisku nie widnieje. Po raz pierwszy Jakob Sczepan pojawia się w księdze w roku 1892. Widnieje tam jako Hauer (górnik
przodowy/rębacz), zameldowany na Neustraße 32. Dla porządku trzeba dodać, że
Sczepan posłużył się w opublikowanym tłumaczeniu polską, choć zlatynizowaną
w pisowni, odmianą swojego imienia Jacub. Widocznie i ten element książki Sczepan postanowił „przetłumaczyć”. Niemiecka, „urzędowa” forma brzmiała Jakob,
natomiast wschodniopruski proboszcz zapisał to imię w formie Jacob.

Zgodnie z księgą adresową z 1899 r. górnik przodowy Jakob Sczepan mieszkał w Herne przy Eckstr. 8.

W księdze adresowej na rok 1901 miasta Herne nie było już żadnego Sczepana. Jedna osoba o tym nazwisku pojawiła się dopiero w księdze na rok 1906. Nie
był to jednak Jakob, a inwalida Gottlieb, który w 1908 r. wybudował w tym mieście
przy Düngelstraße stojący do dzisiaj, choć już zdesakralizowany, dom modlitwy
gromadkarskiego Wschodniopruskiego Ewangelickiego Zrzeszenia Modlitwy na
650 osób. Do 1938 r. księgi wykazują rosnącą liczbę osób o tym nazwisku, prawie
wszyscy to górnicy. W 1938 r. było ich już 7. Nie było jednak wśród nich Jakoba
Sczepana. Kwerenda w rejestrze zgonów miasta Herne za lata 1900–1902 nie wykazała ani jednej osoby o nazwisku Sczepan. Tak więc Jakob Sczepan albo wyprowadził się z Herne lub, co było dość powszechne, zmienił nazwisko. Warto dodać, że
Jakob Sczepan nie widnieje też ani w rejestrze małżeństw, ani jako ojciec w rejestrze
urodzeń miasta Herne w okresie od 1896 do 1901.
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RELIGIJNO-SPOŁECZNE TŁO ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI JACOBA
SCZEPANA
Historia Ittowken zaczyna się w roku 1701 kiedy to została założona jako wieś
szkatułową. Mieszkańcy Ittowken, jak większość społeczności mazurskiej w drugiej
połowie XIX w., byli pobożni i przywiązani do tradycji. Nie ulega wątpliwości, że
językiem mieszkańców Ittowken był język polski w postaci gwary zachodniomazurskiej. Według spisu z 1890 r. w powiecie nidzickim mieszkało 56 058, z czego 40 807
mieszkańców, czyli prawie 73%, posługiwała się tylko językiem polskim. Powiat nidzicki, obok sąsiedniego szczycieńskiego, uchodziły za centrum mazurskiego ruchu
gromadkarskiego. Według urzędowych rejestrów tylko w roku 1897 w powiecie nidzickim odbyło się 347 zarejestrowanych gromadkarskich spotkań modlitewnych. W
Witówku gromadkarze spotykali się na nabożeństwa w domach Laasera i Bendula.
W latach 70. i 80. XIX w. Witówko było przeludnione. W mazurskich rodzinach dziesięcioro dzieci nie było wtedy niczym nadzwyczajnym. Pola i łąki, i to
nie najwyższej klasy, musiały wyżywić coraz większą ilość mieszkańców. Chcąc
zaradzić szerzącej się biedzie mieszkańcy Witówka wpadli na dość oryginalny pomysł. Do 1885 r. we wsi było łącznie 548,1 ha, wieś natomiast położona była nad
jeziorem, które od nazwy wsi nazywało się Witówko (Ittowker See). Mieszkańcy
zdecydowali spuścić wodę ze swojego jeziorka do pobliskiego jeziora Sasek Mały.
W ten sposób uzyskano dodatkowy areał o powierzchni o 43,4 ha. Jednak 25 lat
później, w 1910 r., powierzchnia gruntów użytkowych we wsi Ittowken zmniejszyła
się do 551,8 ha. Z dawnego jeziorka powstało bagno. Historia ta obrazuje przeobrażenia, które na przełomie wieków nastąpiły na południu Prus Wschodnich. Od
początku lat 80. XIX w. rozbudowujący się przemysł w Westfalii potrzebował rąk
do pracy. Robotnicy werbowani byli m.in. w biednych przeludnionych wsiach mazurskich. Według szacunków z roczników 1860–1880 wyjechało ze wsi mazurskich
ok. 65% młodych mężczyzn. Jednym z nich był urodzony w 1876 r. Jacob Sczepan.
Ten exodus z kolei doprowadził do braku rąk do pracy w gospodarstwach mazurskich przed I wojną światową. W Witówku oznaczało to nadmiar ziemi uprawnej
i powolne zaprzestanie użytkowania gruntów po dawnym jeziorku, które powoli
zamieniały się w zabagniony nieużytek.
Szacuje się, że między rokiem 1880 a wybuchem I wojny światowej z Mazur
do przemysłowych regionów Niemiec wyjechało ok. 200 000 osób. W roku 1914
tylko Nadrenię i Westfalię zamieszkiwało ok. 180 000 Mazurów, co stanowiło 36%
całej mazurskiej populacji.18 W latach 1885–1900 powiat nidzicki opuściło ponad
18 000 mieszkańców.19 Natomiast w westfalskim Herne w 1912 r. na ponad 57 000
18
19

W. Chojnacki, op. cit., s. 179.
A. Kossert, Echte Söhne Preußens, Westfälische Zeitschrift 155, Bonifatius Verlag, Paderborn 2005, s. 334.
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mieszkańców, zameldowanych było 15 805 polskojęzycznych byłych mieszkańców
Śląska, Wielkopolski i Pomorza oraz 2 624 Mazurów.20 Miasto to na przełomie wieków miało największy odsetek ludności używającej na co dzień języka polskiego
w Zagłębiu Ruhry. W centrum miasta było to ok. 25%, natomiast na przedmieściach takich jak Wanne, Baukau czy Eikel językiem codziennym połowy mieszkańców był język polski. W kopalniach zlokalizowanych na tych przedmieściach
polski był językiem dominującym. I tak w kopalni Fryderyk Wielki dwie trzecie
załogi używała na co dzień języka polskiego, a w kopalni Pluto nawet trzy czwarte.
Andreas Kossert pisze, że do 1914 r. jedna trzecia wszystkich Mazurów wyjechała
na zachód: każda mazurska rodzina miała krewnych w Zagłębiu Ruhry.21 Miejscowi
Westfalczycy nazywali zarówno Mazurów, jak i Polaków z Zagłębiu Ruhry „Ruhrpolen”. Różnic w języku, kulturze i przyzwyczajeniach życiowych tych ludzi nie dostrzegali. Mazurzy natomiast nie czuli wspólnoty z katolickimi polskojęzycznymi
imigrantami z innych stron dawnej Polski. Dla odróżnienia nazywali siebie staroprusakami, a swoją gwarę określali mianem polskiego języka staropruskiego, tak
też nazwał gwarę swojego przekładu Sczepan. Mazurscy imigranci „mieli poczucie,
że z dnia na dzień zostali przeniesieni z polskojęzycznego społeczeństwa agrarnego, w którym się czuli pewnie, do obcego, niemieckojęzycznego społeczeństwa
industrialnego, którego dynamika stanowiła zagrożenie dla ich struktury społecznej. Poczucie bezpieczeństwa dawały im jedynie grupy kościelne, jak na przykład
Wschodniopruskie Towarzystwo Modlitwy czy inne grupy gromadkarskie, w które
się łączyli.”22 To jednak rodziło napięcia. Podczas gdy kościół ewangelicki w Zagłębiu Ruhry nauczał w duchu racjonalistycznym, wspólnoty wschodniopruskich
imigrantów przeniosły ze sobą wiarę ewangelicką przepełnioną mocnym duchem
pietystycznym i mazurską gromadkarską pobożnością. Wystąpiła konkurencja,
a czasami nawet konflikty, między lokalnym kościołem urzędowym a zorganizowanymi już wspólnotami gromadkarskimi najczęściej zrzeszonymi we Wschodniopruskim Ewangelickim Zrzeszeniu Modlitwy. Gromadkarze, wspomagani często
przez odwiedzających ich wędrownych kaznodziei z Prus Wschodnich, nazywali
duchownych kościoła krajowego „prorokami Baala”, a ich kazania odrzucali jako
przepełnione duchem czasu, w których brak wiary i „czystej nauki”. Zapewne ta
atmosfera gorliwości religijnej miała wpływ na Jacoba Sczepana. Trudno sobie
bowiem wyobrazić translatorski trud prostego górnika bez głębokiej wewnętrznej motywacji religijnej. Należy też zwrócić uwagę, że Sczepan wydał tłumaczenie
dzieła Bunyana własnym sumptem i na stronie tytułowej ustalił cenę za książkę.
20
J. Łazinka, Wychodźstwo polskie w Westfalii i Nadrenii 1890–1923, Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”
nr 4, Wrocław 1949, s. 134.
21
A. Kossert, Mazury. Zapomniane południe Prus Wschodnich, Warszawa 2004, s. 169.
22
Ibidem.
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Dwie i pół marki stanowiło w 1900 r. równowartość pięciu bochenków chleba. Nie
była to więc cena wygórowana, z drugiej strony tak niska cena wskazuje, że tłumacz
i wydawca nie dokonali swego dzieła w celach zarobkowych.
Największą wartością tłumaczenia Sczepana jest autentyczność jego gwary.
Widoczne jest to szczególnie w zestawianiu Ty Swenty Woyny ze wspomnianą na
wstępnie Jutrznią mazurską na gody Karola Małłka. Podczas gdy Małłek używając
alfabetu łacińskiego, stosując zasady ortograficzne języka polskiego, praktycznie
ograniczając gwarę do mazurzenia i niektórych cech morfologicznych adresował
swoje dzieło do czytelnika polskiego, to górnik z Herne kieruje tłumaczenie książki Bunyana do swoich pobratymców, Mazurów pochodzących z okolic Nidzicy,
Szczytna, Działdowa i Olsztynka. Sczepan nie zwraca uwagi na ograniczenia, które
mógłby mu narzucić język polski. Zdaje się, że nie jest on dla niego żadnym punktem odniesienia i z tego powodu nie zważa na jego zasady. Na stronie tytułowej pisze on, że dzieło Bunjana przetłumaczył „na Polski – jenzik w Staro-Pruski mowzie”.
I właśnie ta „staropruska mowa” usprawiedliwia jego brak jakichkolwiek formalnych związków z zasadami polskiego języka literackiego i absolutną wierność językowi stron rodzinnych. W tym sensie określenie Ty Swenty Woyna jako jedynego
zwartego pomnika gwary mazurskiej jest jak najbardziej uzasadnione.
Gwara przekładu książki Bunyana jest gawrą nidzicką. Po kwerendzie w dostępnych źródłach adresowych i metrykalnych dotyczących rejonu nidzickiego
ustalono tylko jedną osobę o imieniu i nazwisku odpowiadającym danym poszukiwanego tłumacza, który w roku wydania książki, tj. w 1900, byłby między 20
a 50 rokiem życia. Jeżeli pochodzący z Ittowken, urodzony w 1867 r., Jacob Sczepan został prawidłowo zidentyfikowany jako tłumacz dzieła Bunyana, oznaczało
to, że mając około 25 lat opuścił on Prusy Wschodnie, przeprowadził się do Herne,
gdzie został górnikiem i mając 33 lata opublikował swoje tłumaczenie. Ten pochodzący z Mazur westfalski górnik zapewne dokonał swego dzieła z wielkim trudem
i żarliwym duchem apostolskim. Przetłumaczona powieść Bunyana miała oświecić
oraz zbudować jego współziomków wyrwanych z przesiąkniętych tradycyjną pobożnością Mazur i rzuconych w zindustrializowany świat przemysłowego Zagłębia
Ruhry. Dla nas natomiast stanowi cenny pomnik nieistniejącej już dzisiaj kultury.
Janusz Bogdan Kozłowski – „Ta Swenta Woyna” – Jacub Sczepans Übersetzung eines Werkes von John
Bunyan als Denkmal masurischer Kultur
Zusammenfassung
Die Vielfalt der masurischen Dialekte, Mangel an masurischen Eliten die Masurisch täglich gesprochen
hätten, hat dazu geführt, dass es in Masuren das einheitliche Dialektmuster sich nicht herausgebildet hat. Das hat
dazu geführt, dass es keine Literatur in masurischem Dialekt gibt. Im Jahre 1975 hat Prof. Wojciech Chojnacki in
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einem wissenschaftlichen Artikel eine Übersetzung in den masurischen Dialekt des John Bunyans Buches „The
Holy War“ erwähnt. Die Übersetzung ist 1900 in Herne (Westfalen) erschienen und trägte den Titel „Ta Swenta Woyna”. Der Übersetzer und Verleger war ein Hauer aus Herne Jakub Sczepan. Erneut hat die Übersetzung
Interesse erweckt als sie von der Universitätsbibliothek der Ermländisch– Masurischen Universität in Olsztyn
in digitalisierten Form veröffentlicht wurde. Die Analyse des Sczepans Dialektes hat ergeben, dass es sich um
einen westmasurischen Dialekt handelt, der in der Gegend von Nidzica gesprochen wurde. Die Recherchen in
den Adress– und Kirchenbüchern haben nur eine Person ergeben, die als Übersetzer des Buches in Frage kommen konnte – Jacob Sczepan, geb. am 21.7.1867 in Ittowken (Witówko) Kr. Neidenburg (Nidzica). Jacob Sczepan
wurde auch in dem Adressbuch der Stadt Herne für das Jahr 1900 als Hauer eingetragen. Der aus Masuren stammende Bergmann war wohl Mitglied der Gromadki–Bewegung und das Werk von Bunyan gehörte damals zu
einem der bedeuteten und populärsten pietistischen Büchern. Sczepan hat sein Werk an ihm ähnlichen frommen
Auswanderern aus Masuren gerichtet. Aus diesem Grunde widerspiegelt sein Dialekt treu die Sprache, die in der
Gegend von Nidzica, Działdowo und Szczytno in der Jahrhundertwende (XIX und XX Jh.) gesprochen wurde. Die
Authentizität des Sczepans Dialektes macht seine Einmaligkeit aus. Die masurische Kultur hat kein vergleichbar
umfangreiches und authentisches Werk ihr nicht mehr existierenden Dialektes überliefert. Sczepans Landsleute,
die in die industrialisierendes Ruhrgebiet aus durch Tradition und Frömmigkeit geprägtes Masuren ausgerissen
wurden, sollten durch die Übersetzung Bunyans Buches religiös aufgeklärt und aufgebaut werden. Für uns, die
nachgehenden Generationen, hat die Übersetzung Wert eines Denkmals der nicht mehr existierenden Kultur.
Übersetzt von Janusz Bogdan Kozłowski
Janusz Bogdan Kozłowski – “Ta Swenta Woyna” of John Bunyan translated by Jacob Sczepan as a monument of Masurian culture
Summary
The diversity of Masurian dialects, the lack among the Masurian society of well-educated people who use
these dialects on a daily basis made it impossible to develop a uniform dialect pattern. This, in turn, caused that
there are no examples of Masurian dialect literature. In 1975, Prof. Wojciech Chojnacki described John Bunyan’s
“The Holy War”, which was published in 1900 in Herne, Westphalia, translated into the Masurian dialect and given
the dialect title “Ta Swenta Woyna”. The book was translated and published by a miner, Jacob Sczepan. A renewed
interest in the translation of Bunyan’s work appeared after the publication of its digitized version by the University
Library of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn in 2017. The analysis of the dialect used by Sczepan
allowed to classify it to the West Masurian dialect in its Nidzica form. Research queries of address and parish
registers revealed only one person who could have been the author of the translation, i.e. Jacob Sczepan, born on
21.7.1867 in Witówko (Nidzica Poviat). The same Jacob Sczepan, a mining foreman, was recorded in the address
register of the city of Herne in 1900. The Westphalian miner from Masuria was probably a member of the Fellowship Movement, while Bunyan’s work was one of the most significant and popular pietistic works. Sczepan addressed his translation to pious Masurian exiles like him. For this reason, his dialect is faithful to the language spoken at the turn of the 19th and 20th centuries by the inhabitants of the Nidzica, Działdowo and Szczytno areas. This
authenticity of Sczepan’s dialect makes his work unique. There is no other such extensive and authentic record of
the already extinct dialect in the Masurian culture. The translation of Bunyan’s book was intended to enlighten and
comfort his countrymen torn from steeped-in-traditional-piety Masuria, who were thrown into the industrialised
world of the Ruhr region. However, for us, it is a valuable monument of the culture that no longer exists today.
Translated by janusz Bogdan Kozłowski
Janusz Bogdan Kozłowski
Włocławek
mgoa2@o2.pl
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Pierwszy numer dziennika „Kurier Poznański” ukazał się 2 stycznia 1872 r.
Jego redaktorem był Teodor Żychliński. Ostatni numer wydano 31 marca 1905 r.
pod redakcją Jana Poleskiego. Periodyk reprezentował program konserwatywno-klerykalny1. Koncesję na jego wydawanie wykupiła Liga Narodowa i wznowiła go
20 września 1906 r.2. Ponownie ukazywał się jako dziennik. Na winiecie pierwszego
numeru napisano, że nakład liczył 7000 egzemplarzy. Dnia 4 września 1939 r. ukazał się ostatni numer wydany pod redakcją Wiktora Ujmy. W latach 1919–1920 redaktorem czasopisma był Stanisław Jaworski. Periodyk, po wznowieniu w 1906 r.,
ukazywał się przez kolejne 33 lata, co pokazywało, jak wielkim zaufaniem cieszył
się wśród opinii publicznej. Poza tym, utrzymanie dziennika na rynku prasowym
stanowiło spore wyzwanie, gdyż był to najdroższy w wydawaniu rodzaj czasopisma.
Plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu omawiały artykuły 94 oraz 96 traktatu wersalskiego podpisanego 28 czerwca 1919 r.3, zaś 6 listopada 1919 r. wymieniono podział obszarów plebiscytowych4.
1
W. Jakóbczyk, Prasa w Wielkopolsce (1859–1918). Lata 1859–1894, w: Prasa polska w latach 1864–1918, red.
J. Łojek, Łódź 1976, s. 181.
2
Ibidem, s. 194–195.
3
Szczegóły traktatu dotyczące Polski. Prusy Wschodnie, „Kurier Poznański” [dalej KP] nr 148, 1 VII 1919,
b.n.s.; Podpisanie traktatu w Wersalu, KP, nr 153, 6 VII 1919, b.n.s.
4
Podział obszarów plebiscytowych między państwa Koalicji, KP, nr 256, 6 XI 1919, b.n.s. Obwód olsztyński
objęła Wielka Brytania, zaś obwód kwidzyński – Włochy. Opiekę nad plebiscytem na Mazurach miał objąć pastor Juliusz
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Dla redakcji „Kuriera Poznańskiego” plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu
miał istotne znaczenie. Uświadomieni narodowo Wielkopolanie wywalczyli przynależność do Polski i liczyli, że mieszkańcy terenów plebiscytowych wezmą z nich przykład i również będą dążyć do przyłączenia swych ziem do państwa polskiego. Nie
uwzględnili jednak szeregu czynników, które uniemożliwiały polskim mieszkańcom
przyłączenie obszarów plebiscytowych do Polski. Wśród nich należy wymienić: prowadzenie polityki wynaradawiającej przez Niemcy w XIX w.5, a w okresie plebiscytowym terror, działalność agitacyjną stosowaną przez Niemców, fałszowanie wyników
plebiscytu oraz sytuację na froncie polsko-bolszewickim.
W niniejszym opracowaniu dokonano analizy numerów periodyku w okresie
od 1 czerwca 1919 r., czyli w przededniu podpisania traktatu wersalskiego, do 31
grudnia 1920 r. (sytuacja mieszkańców Prus Wschodnich po plebiscycie). Miało to
na celu przedstawienie nastrojów panujących wśród mieszkańców Prus Wschodnich i II RP.
Widoczna była różnica w sposobie informowania czytelników o sytuacji polskich i niemieckich mieszkańców Prus Wschodnich. Opisując Niemców zamieszczano lakoniczne telegramy, zaś w tekstach dotyczących Polaków widoczne było
zróżnicowanie w rodzajach publicystyki (zamieszczano ogłoszenia, telegramy, odezwy oraz korespondencje). Różnorodne publikacje dotyczące Polaków wykazywały, że redakcja wielkopolskiego dziennika interesowała się ich losem i położeniem
oraz starała się udzielić im pomocy.
Do najważniejszej literatury przedmiotu należy zaliczyć artykuł Edwarda Czapiewskiego, który zaprezentował plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu z perspektywy „Dziennika Poznańskiego”6. Oprócz niego należy rówinież wymienić prace
Stanisława Achremczyka, Zygmunta Lietza oraz Wojciecha Wrzesińskiego7.
Przed podpisaniem traktatu wersalskiego na łamach „Kuriera Poznańskiego”
zamieszczono informację, w której rząd pruski domagał się przyznania dawnych
Prus Zachodnich, dzięki czemu posiadałby połączenie z Prusami Wschodnimi.
Bursche, zaś na terenie Warmii tego nie ustalono. Na sześć powiatów plebiscytowych miało przybyć siedem batalionów
z Brytyjczykami i pięć batalionów Włochów. Szerzej zob. Sprawy polskie, KP nr 260, 11 XI 1919, b.n.s.; Przygotowania do
okupacji terenów plebiscytowych, KP nr 300, 31 XII 1919, b.n.s.
5
J. Jasiński, Świadomość narodowa na Warmii w XIX wieku. Narodziny i rozwój, Olsztyn 1983, s. 272–274.
Na początku XX w. zaczęto prowadzić w kościołach katolickich działalność na rzecz odprawiania nabożeństw w języku
polskim. Szerzej zob. ibidem, s. 274–287.
6
E. Czapiewski, „Dziennik Poznański” wobec kwestii Warmii i Mazur w okresie plebiscytu, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” [dalej KMW] nr 2–3, 1994, s. 281–294. Na temat przebiegu plebiscytu zob. S. Maksymowicz, Plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu w polskiej prasie codziennej lat 1919–1920, w: Plebiscyty jako metoda rozwiązywania
konfliktów międzynarodowych. W 90. rocznicę plebiscytów na Warmii, Mazurach i Powiślu, red. S. Achremczyk, Olsztyn
2010, s. 35–62.
7
S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur t. 2, 1772–2010, Olsztyn 2011, s. 939–958; Z. Lietz, Plebiscyt na
Powiślu, Warmii i Mazurach w 1920 roku, Warszawa 1958, passim; W. Wrzesiński, Plebiscyty na Warmii, Mazurach oraz
na Powiślu w roku 1920, Olsztyn 1974, passim; idem, Polska – Prusy Wschodnie. Plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku, Olsztyn 2010, passim.
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Jednocześnie podkreślił, że tereny, na których przeważała ludność polska zostaną odstąpione Polsce. Wielkopolska miała pozostać polska, zaś Górny Śląsk, Prusy
Zachodnie oraz Warmia i Mazury niemieckie8. Informacja ta została sporządzona
1 czerwca 1919 r., czyli przed podpisaniem traktatu wersalskiego. Widoczna w niej
była pewność siebie państwa niemieckiego, które uważało, że wymienione tereny
muszą pozostać jego częścią. Żałować należy, że nie zamieszczono koncepcji rządu
niemieckiego odnośnie sposobu podziału powiatów na polskie i niemieckie. Jednocześnie rząd pruski w dyplomatyczny sposób przekazał, że Wielkopolska, która
wywalczyła sobie przynależność do II RP miała się znaleźć w jej granicach. Rząd
pruski zdawał sobie sprawę z faktu, iż Wielkopolanie nie zgodzą się żyć pod panowaniem Prus.
W korespondencji autora podpisującego się jako „Czujny Warmiak” czytelnik
był informowany, że już w czerwcu 1919 r. na terenie Prus Wschodnich dochodziło
do działań przeciw Polakom, takich jak: drukowanie czasopism i ulotek agitujących oraz zbieranie podpisów od pacjentów ze szpitala psychiatrycznego w Kortowie9. Ponadto Niemcy mieli ograniczać wolność osobistą Polaków oraz zabierać
dokumenty z instytucji rządowych, gdyż obawiali się, że weszłyby one w posiadanie
Polaków. Ich wyniesienie miałoby utrudnić Polakom prowadzenie przyszłej działalności urzędowej10.
Według doniesień „Kuriera Poznańskiego” agitacja niemiecka w powiecie
kwidzyńskim była „sprężysta i systematyczna”, ponieważ połączono wszystkie partie polityczne i z nich utworzono stowarzyszenie agitacyjne Arbeitsgemeinschaft der
Politischen Parteien, którego prezesem był adwokat Karl Gerdeler11. Najważniejszą
informacją był tytuł listu „Czujnego Warmiaka”, w którym padło słowo „plebiscyt”,
co oznaczało, że już 19 czerwca 1919 r. było powszechnie wiadomo, że w ten sposób rozstrzygnie się kwestia przynależności wymienionych ziem do Polski bądź
Niemiec. Jednocześnie wymieniono szereg nieprawidłowości oraz sposobów prowadzenia agitacji przez Niemców. Wykazano również, że utrudniali oni Polakom
przyszłą działalność administracyjną, gdyż zabierali dokumenty wytworzone jeszcze przez administrację pruską. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że mogła
ona zawierać informacje, które mogłyby nawet zaszkodzić państwu pruskiemu.
Z kolei zbieranie podpisów od osób chorych psychicznie wykazywało, że Niemcy
dążyli do zwycięstwa wszelkimi metodami.
8
Polonia irredenta, KP nr 125, 1 VI 1919, b.n.s.; St. [Stanisław] Nowicki, Kontrpropozycje niemieckie, KP nr 126,
3 VI 1919, b.n.s. Telegram ten zamieszczono po zwycięskim powstaniu Wielkopolan, zatem rząd niemiecki zdawał sobie
sprawę, że w Wielkopolsce dominuje żywioł polski oraz mieszkańcy tych ziem nie ugną karku przed Niemcami.
9
Autor listu nie sprecyzował, dlaczego Niemcy w czerwcu 1919 r. zbierali podpisy.
10
Czujny Warmiak, Warmiacy i Mazurzy wobec plebiscytu, KP 139, 19 VI 1919, b.n.s.
11
Agitacja niemiecka w powiecie kwidzyńskim, KP nr 207, 9 IX 1919, b.n.s. W tym samym telegramie napisano,
że niemieccy nauczyciele tak intensywnie agitowali polskich uczniów, że ci nie chcieli znać swoich rodziców.
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W lipcu 1919 r. zaznaczono, że Niemcy podczas plebiscytu liczyli na poparcie
ze strony Mazurów12, jednak ci chcieli głosować za Polską. Tekst ten pozostawał
w opozycji do przedruku z „Mazura”, gdzie napisano: „lud mazurski żąda jednogłośnie, aby plebiscyt odbył się co najmniej po dwóch latach. Tyle czasu potrzeba, aby niezmordowaną i wytężoną pracą, obudzić w zniemczonej części ludności,
uśpionego ducha polskości”13. Jeszcze 11 lipca 1920 r. nakłaniano Mazurów, aby
głosowali za przyłączeniem do Polski14.
Artykuły te przedstawiały aspiracje Niemców, którzy liczyli, że będący ewangelikami Mazurzy, zechcą być częścią Niemiec. Wykazano jednocześnie, że wielu
Mazurów potrzebowało czasu do zrozumienia, iż byli Polakami. Widoczne było, że
nie wszyscy Mazurzy posiadali w pełni ukształtowaną świadomość narodową. Dodatkowo utrudniała to wyznawana przez nich wiara ewangelicka. Artykuły „Kuriera Poznańskiego” pokazywały, że jego redakcja nie do końca rozumiała złożoną
sytuację narodowościową na terenach plebiscytowych, a publikowane artykuły,
w których wykazywano przewagę żywiołu polskiego, nie miały odzwierciedlenia
w świadomości narodowej mieszkańców.
Pod koniec lipca 1919 r. „Kurier Poznański” informował, że Niemcy wyprzedają swoje majątki z obawy, iż znajdą się one w Polsce. Mazurzy mieli według tych
doniesień głosować za dołączeniem do Polski, podobnie jak większość ludności15.
Mazurzy posługiwali się językiem polskim, lecz w 1918 r. nie mieli jeszcze wykształconej tożsamości narodowej. Dopiero działalność agitacyjna działaczy mazurskich
z Warszawy uświadomiła narodowo ewangelików z obszarów plebiscytowych16.
12
W przedruku artykułu Stefana Żeromskiego dotyczącego sytuacji narodowej można znaleźć zdanie: „Według
niego Mazur jest potomkiem Gotów, a mówi po mazursku”, co miało na celu wykazanie, że Niemcy uważali, że Mazurzy
nie czuli się Polakami i podczas plebiscytu będą głosować za pozostaniem w Prusach Wschodnich. Szerzej zob. Żeromski
o polityce wschodniej i zachodniej, KP nr 143, 25 VI 1920, b.n.s.
13
Przed plebiscytem, KP nr 168, 22 VII 1919, b.n.s.; Z terenu plebiscytowego na Mazurach, KP nr 283, 7 XII
1919, b.n.s. Zwrócono uwagę, że prezydent rejencji olsztyńskiej von Oppen nakazał wojskom niemieckim opuścić tereny
plebiscytowe oraz poinformował, że przybędą na nie wojska koalicji. Jednocześnie poinformowano, że utworzył on
„policję bezpieczeństwa” za pozwoleniem Berlina, a Mazurzy domagali się jej usunięcia. Prezydent liczył również na
postawę Anglii, zaś Mazurzy byli zwróceni ku Francji, przy czym polityka Wielkiej Brytanii w kształtowaniu się granic
II RP nie sprzyjała tej ostatniej.
14
Z terenów plebiscytowych. Apel plebiscytowy, KP nr 156, 11 VII 1920, b.n.s. Apel ten był skierowany do Mazurów z powiatów sztumskiego, olsztyńskiego, kwidzyńskiego i z Mazur Pruskich.
15
Położenie wojenne. Niemcy masowo uchodzą, KP nr 174, 31 VII 1919, b.n.s.; Sprawa granic polskich w traktacie. Kwestia Prus Wschodnich, KP nr 141, 22 VI 1919, b.n.s.; K., Znaczenie sprawy Warmii i Mazur dla Polski, KP nr
270, 22 XI 1919, b.n.s. W KP napisano, że w „Gazecie Toruńskiej” zamieszczono trzy oferty kupna majątków niemieckich. Obawy Niemców były jednak bezzasadne, gdyż postanowienia traktatu wersalskiego zobowiązywały Polskę do
poszanowania praw narodowości, które miały się w niej znaleźć. Szerzej zob. 1919 czerwiec 28, Wersal. Traktat między
Głównymi Mocarstwami Sprzymierzonymi i Stowarzyszonymi a Polską, w: Historia t. 3, XIX i XX wiek. 1918–1939 wybór
tekstów źródłowych. Polska niepodległa, red. A. Koseski, J.R. Szaflik, R. Turkowski, Pułtusk 2005, s. 24–31.
16
R. Otello, Problemy narodowościowe w Kościele Ewangelickim na Mazurach w latach 1918–1945, Olsztyn
2003, s. 38–49; 1918 październik [Warszawa]. Memoriał S. Zielińskiego dotyczący uświadomienia narodowego Polaków na
Warmii i Mazurach oraz danych statystycznych ludności tam zamieszkałej, w: Plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu
w 1920 roku. Wybór źródeł, wyd. P. Stawecki, W. Wrzesiński, Olsztyn 1986, s. 381–383.
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W telegramie uwypuklono obawy Niemców. Były one zasadne, gdyż według spisu
z 1910 r. blisko 44% mieszkańców Warmii, Mazur i Powiśla deklarowało, że byli Polakami, zaś w 1901 r. w powiatach olsztyńskim oraz reszelskim 47% ludności deklarowało przynależność polską17. W periodyku nie skupiano się jednak na świadomości
narodowej mieszkańców oraz nastrojach panujących wśród mieszkańców. Nie łączono także niemieckiego terroru oraz agitacji z późniejszym rozłożeniem głosów.
W czasopiśmie opisywano akty przemocy przeciwko Polakom18. Niektóre
z nich określano mianem pogromów. W ten sposób zostały przedstawione zajścia
w Biskupcu i Łuczanach (Giżycku)19. Powołano nawet specjalną komisję śledczą, która miała zbadać te wydarzenia20. Na łamach „Kuriera Poznańskiego” poruszono również kwestię niszczenia polskich symboli narodowych21. W publicystyce wykazano, że
do ataków nawoływali przedstawiciele władzy, czyli sołtysi, wójtowie oraz żandarmi22.
Dobitnie wykazano, że alianci nie zgadzali się z agresywnymi działaniami wymierzonymi w Polaków. Opisanie kolejnego pogromu, który miał miejsce we wrześniu
1920 r. wykazywało, że po plebiscycie, terror w Prusach Wschodnich nie ustawał.
J. Jasiński, op. cit., s. 288.
Napadano na Polaków bez względu na wiek, a także na członków Komitetu Mazurskiego: Jana Zielińskiego,
Władysława Herza oraz Fryderyka i Bogumiła Leyków. Szerzej zob. Z terenów plebiscytowych, „Dodatek II do KP” nr 59, 12 III
1920, b.n.s.; Krzyk rozpaczy Polaków z Mazur i Warmii, „Dodatek I do KP” nr 277, 2 X 1920, b.n.s. O napaści na dom rodzinny
Franciszka Gruenbauma za jego działalność w pracy plebiscytowej, zob. Sprawy polskie, KP nr 245, 23 X 1920, b.n.s.
19
Na ofiary gwałtów pruskich, KP nr 15 II 1920, b.n.s.; Z terenów plebiscytowych, „Dodatek do KP” nr 95,
24 IV 1920, b.n.s. Na łamach KP zamieszczano liczne telegramy dotyczące przemocy wymierzonej w Polaków. Pierwszą
ofiarą aktów przemocy był Bogumił (Gottlieb) Linka delegat Mazurów do Paryża, który zmarł wskutek odniesionych
obrażeń w Szpitalu Miejskim w Olsztynie dnia 29 III 1920. Terror stosowany przez Niemców przyjął jawną formę, gdyż
niemieckie bojówki rozwieszały plakaty nakłaniające do „bicia agentów polskiej sprawy na Warmii i Mazurach”. Szerzej
zob. Na ofiary gwałtów pruskich, KP nr 37, 15 II 1920, b.n.s.; Z terenów plebiscytowych. Znów napad bandycki Niemców,
KP nr 116, 22 V 1920, b.n.s.; Z terenów plebiscytowych, KP nr 79, 4 IV 1920, b.n.s.; Z terenów plebiscytowych. Nowy napad niemiecki na Warmii, KP nr 144, 26 VI 1920, b.n.s.; Życie Polaków na Mazurach zagrożone, KP nr 152, 7 VII 1920,
b.n.s. W lipcu, przed oraz po plebiscycie, a także we wrześniu 1920 r., dokonywano kolejnych napaści na Polaków oraz
pogromów. Wiece polskie były przerywane, a bojówki „sackhauerów” napadały na Polaków. Szerzej zob. Rozpaczliwe
położenie na Warmii, „Dodatek II do KP” nr 150, 4 VII 1920, b.n.s. Z terenów plebiscytowych. Nieudany napad niemiecki
na polskiego gospodarza, KP nr 165, 22 VII 1920, b.n.s. O pogromie w Biskupcu zob. J.T., Pogrom Polaków na Warmii,
„Dodatek do KP” nr 209, 11 IX 1920, b.n.s. W KP napisano, że w Biskupcu dokonywano również kradzieży. Opisując napaść na ks. Jana Ziemkowskiego z Dąbrówna (doszło do niej 15 sierpnia około godz. 20) nie poinformowano
w gazecie, że był on zaangażowany w działalność Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego, wszedł w skład Polskiej Rady
Plebiscytowej oraz był zaangażowany w działalność plebiscytową. Z tego powodu grożono mu, lecz o tym nie napisano
w KP. Szerzej zob. Zwierzęce znęcanie się Niemców nad księdzem polskim, KP nr 213, 16 IX 1920, b.n.s.; Ciągłe gwałty niemieckie w Kwidzyńskim, KP nr 220, 24 IX 1920, b.n.s.; Swój, Okrucieństwa niemieckie. Niesłychane napaści na Polaków,
„Dodatek do KP” nr 203, 4 IX 1920, b.n.s. Opisano również pogrom w Szczytnie, zob. Wiadomości miejscowe i potoczne.
Wiadomości miejscowe, KP nr 41, 20 II 1920, b.n.s.
20
Z terenów plebiscytowych, KP nr 98, 28 IV 1920, b.n.s. Skład komisji śledczej tworzyli: sędzia niemiecki, oficer brytyjski, przedstawiciel Mazurskiego Związku Ludowego oraz Rady Ludowej Mazurskiej o nazwisku Zakrzewski. Te
dwa wydarzenia w „Kurierze Poznańskim” określono jako pogromy. Nie były to jednak jedyne akty przemocy określone
mianem pogromów. O przygotowaniach do pogromu w powiecie ostródzkim zob. 1920 lipiec 1, Grudziądz – Meldunek
Wydziału Politycznego Dowództwa Okręgu Generalnego Pomorza do Oddziału II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych
o przygotowaniach niemieckich do dokonania pogromu ludności polskiej, w: Plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu
w 1920 roku. Wybór źródeł, wyd. P. Stawecki, W. Wrzesiński, Olsztyn 1986, s. 381–383.
21
Sprawy polskie. Niemcy na Mazurach znieważają sztandar Polski, KP nr 57, 10 III 1920, b.n.s.
22
Krzyk rozpaczy Polaków z Mazur i Warmii, „Dodatek I do KP” nr 277, 2 X 1920, b.n.s.
17
18
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Reakcją na przemoc wymierzoną w Polaków było poinformowanie Komisji Międzysojuszniczej dla Spraw Rządu i Administracji23, że Towarzystwo Ku
Wyzwoleniu Mazur, Warmii i Ziem Nadwiślańskich24 wzywa wszystkie związki,
ugrupowania oraz stowarzyszenia, aby te wyrażały dezaprobatę wobec terroru
oraz stronniczości Komisji Międzysojuszniczej25. Kolejną formą sprzeciwu wobec
przemocy było organizowanie wieców26. Istotna była informacja o działalności poznańskiego Towarzystwa. Zabrakło jednak informacji o jego strukturach administracyjnych i sposobach walki z Niemcami,
Komisarz Rzeszy na Prusy Wschodnie, Borowski, w wywiadzie udzielonym
berlińskiemu „Freiheit” zaznaczył, że Prusy Wschodnie „znajdują się w stanie
niebezpiecznego wrzenia”, do którego mieli doprowadzić prawicowcy posiadający broń oraz rekrutów. W późniejszych rozmowach zaprzeczał, że przeprowadzony wywiad był autentyczny, lecz mu nie wierzono27. Poinformowano również, że
w Prusach Wschodnich miała znajdować się siła zbrojna gotowa uderzyć na „korytarz polski” bądź na tereny plebiscytowe28. Tekst ten był istotny, lecz zabrakło
precyzji w sformułowaniu „prawicowcy”. Czytelnik nie został poinformowany, czy
chodziło o polską, cz też niemiecką prawicę, lecz z kontekstu wypowiedzi wynikało, że była to niemiecka prawica.
Komisja Międzysojusznicza dla Spraw Rządu i Administracji nakazała Niemcom wycofanie urzędników i wojsk z terenów objętych plebiscytami29. Informacja
ta wskazywała, że zakazano Niemcom agitacji oraz posiadania wojska na tych obszarach. Formalny nakaz dowodził, że Komisja Międzysojusznicza dla Spraw Rządu i Administracji potępiała takie postępowanie.
W czasopiśmie zamieszczono informację z niemieckiej prasy, w której zaznaczono, iż w Prusach Wschodnich miał być wprowadzony stan wyjątkowy30. Wiadomość tę opublikowano już po plebiscycie. Nie wyjaśniono, czy wprowadzony
23
Skład Komisji Międzysojuszniczej dla Spraw Rządu i Administracji stanowili: przewodniczący Angelo Pavia
z Włoch, hr. Rene de Cherisey z Francji, Henry Beaumont z Anglii i Morikazu Ida z Japonii. Szerzej zob. Komisja międzysojusznicza w kwidzyńskim, KP nr 38, 17 II 1920, b.n.s. W artykule Sprawy polskie. Nowy członek Komisji Plebiscytowej, KP
nr 123, 1 VI 1920, b.n.s. napisano, że do Olsztyna przybył kolejny członek komisji plebiscytowej, Francuz Dawid Chevaley.
24
Towarzystwo działało w Poznaniu. Możliwe, że KP wspomniało o nim, gdyż współpracowały ze sobą. Szerzej
zob. J. Minakowski, Baza artykułów dotyczących plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku, Olsztyn 2010,
b.n.s. dostęp online [http://ip.olsztyn.pl/wp-content/uploads/towarzystwo/artykuly/bibkiografia.pdf] dnia 16.01.2020.
25
Równouprawnienia na Powiślu, „Dodatek II do KP” nr 84, 11 IV 1920, b.n.s. Polacy chcieli wykorzystać
wszystkie dostępne środki polityczne, aby wymusić na Niemcach respektowanie swoich praw. Szerzej zob. Sprawy polskie. O równouprawnienie Polaków na prawym brzegu Wisły, KP nr 77, 2 IV 1920, b.n.s.
26
W sprawie pogromów na Warmii, KP nr 64, 18 III 1920, b.n.s.
27
Ostatnie wiadomości. Przygotowania prawicowców w Prusach Wschodnich, KP nr 125, 3 VI 1920, b.n.s.
28
Ostatnie wiadomości. Antypolskie przygotowania niemieckie, KP nr 122, 30 V 1920, b.n.s.
29
Nota koalicji do Niemiec w sprawie wydania ziem polskich, KP nr 146, 28 VI 1919, b.n.s. Z kolei w artykule
Zbrojenie w Prusach Wschodnich, KP nr 266, 18 XI 1920, b.n.s. informowano, iż w Prusach Wschodnich miało być blisko
120 tys. żołnierzy niemieckich oraz prowadzono werbunek do oddziałów pomocniczych.
30
Sprawy polskie, KP nr 170, 28 VII 1920, b.n.s.
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stan wyjątkowy był spowodowany zmianami administracyjnymi, czy też kwestią
wytyczenia granic31.
„Kurier Poznański” donosił także, iż Rada Miejska z Brodnicy uchwaliła, że
przeznaczy 200 tys. marek dla urzędników, którzy opuszczą miasto, zaś sejmik powiatowy na ten sam cel wyasygnował 500 tys. marek32. Informacja ta była bardzo
ważna. Pokazywała, iż polskie władze dążyły do pozbycia się urzędników niemieckich, którzy mogli agitować oraz utrudniać funkcjonowanie Polakom. Jednocześnie Polacy chcieli w legalny sposób pozbyć się niemieckich urzędników i na ich
miejsce zatrudnić Polaków.
Zasadniczą różnicą w informacjach dotyczących Niemców oraz Polaków był
fakt, że o tych pierwszych zamieszczano wyłącznie lakoniczne, pozbawione refleksji komentarze, zaś teksty dotyczące Polaków były komentowane przez redakcję
oraz posiadały różne formy przekazu informacji.
W telegramach informowano o pojedynczych wydarzeniach, jak np. wykup
drukarni „hakatystycznego” czasopisma „Ostwache” i domu w Jańsborku (Piszu)
przez Mazurski Komitet Plebiscytowy33. Telegramy te były ważne z dwóch powodów: wskazywały, iż MKP34 popierał sprawę polską, a także aspiracje do dołączenia
do macierzystego kraju oraz ukazywały stopień zamożności tej organizacji (wykupiła ona zarówno drukarnię, jak i dom, co było możliwe dzięki wsparciu finansowemu ze strony państwa).
W „Kurierze Poznańskim” poinformowano, że w czerwcu 1919 r. wznowiono wydawanie „Mazura” szczycieńskiego35. O ile informacja była interesująca, to
zabrakło w niej danych o reprezentowanym przez czasopismo programie, częstotliwości wydawania oraz nazwisku redaktora. Dopiero z kontekstu późniejszego
artykułu można dowiedzieć się, że „Mazur” popierał sprawę polską. Informował
o agitacji Mazurów przez Niemców oraz konflikcie między księżmi polskimi, a biskupami niemieckimi36. Treść artykułu „Mazura”, który zamieszczono w „Kurierze Poznańskim” obrazował wiele niepokojących problemów. Konflikt pomiędzy
31
Z terenów plebiscytowych. Los Powiśla, KP nr 170, 28 VII 1920, b.n.s. Zaznaczono, że granica z 1914 r. nie
może być aktualną, jeżeli chodzi o okręgi kwidzyński i olsztyński, zaś wsie z przewagą ludności polskiej znajdą się
w granicach Polski. Obawiano się również, czy Polska nie utraciłaby prawego brzegu Wisły, wolnej żeglugi na Wiśle oraz
jednej bądź dwóch linii kolejowych. Po miesiącu Wydział Prasowy MSZ zamieścił wykaz miejscowości przyznanych
Polsce; zob. Z terenów plebiscytowych. Miejscowości przyznane Polsce, KP nr 190, 20 VIII 1920, b.n.s.
32
Z Prus Królewskich, KP nr 156, 9 VI 1919, b.n.s. Urzędnicy z dawnych Prus Zachodnich nie chcieli pracować
dla polskiego rządu; zob. Postawa urzędników niemieckich w Prusach Zach., KP nr 162, 17 VII 1919, b.n.s.
33
Z terenów plebiscytowych. Nowe gwałty – deputacja do Paryża, KP nr 93, 22 IV 1920, b.n.s.
34
W telegramie KP z 16 VII 1920 r. wymieniono członków Komitetu Mazurskiego, którzy zostali pobici: pp.
Zillera, Alicję Polaczkówną, Reszczyńską i Majzlównę. Szerzej zob. Z terenów plebiscytowych. Po plebiscycie na Mazurach, KP nr 160, 16 VII 1920, b.n.s.
35
Z Prus Królewskich i Mazowsza, KP nr 138, 18 VI 1919, b.n.s. „Mazur” był organem Mazurskiego Komitetu
Plebiscytowego, ukazywał się trzy razy w tygodniu. Najwięcej czytelników miał w Wielbarku, gdzie prenumerowano
56 egzemplarzy. Szerzej zob. Z. Lietz, op. cit., s. 130, 132.
36
Z Mazurów, KP nr 181, 8 VIII 1919, b.n.s.
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biskupami i księżmi pokazywał, że władza duchowna znajdująca się na terenie
plebiscytowym poprze niemieckie aspiracje. Jednocześnie opisując sposoby prowadzenia agitacji zaznaczono, że Niemcy opanowali ją celująco.
Dnia 1 lipca 1919 r. miała wyjechać z Kopenhagi 27-osobowa delegacja odpowiedzialna za plebiscyt37. Informacja o przybyciu komisji była istotna, gdyż mieszkańcy tych ziem mogli liczyć na zachowanie norm oraz rzetelności w przyszłych
rokowaniach. Niestety, konstrukcja zdania zamieszczonego w artykule wskazywała, że komisja miała przybyć, lecz nie napisano, czy dotarła. Nie przedstawiono
również jej struktury, członków oraz postawionych przed nią celów.
Opinia „Kuriera Poznańskiego” wobec zorganizowania plebiscytu brzmiała:
„wykazaliśmy w ostatnich tygodniach, że takie postawienie sprawy przez koalicję,
a właściwie przez Anglię, stanowi dla nas olbrzymią krzywdę”38. Była to zdecydowana reakcja redakcji, która negatywnie oceniła sytuację Polski. Jednocześnie
podkreślono, że jeszcze przed podpisaniem traktatu wersalskiego dochodziło do
stosowania aktów przemocy wobec ludności polskiej. Równie krytycznie oceniono
nieprzychylną Polsce działalność polityczną Brytyjczyków.
Mimo optymistycznych informacji zamieszczanych w „Kurierze Poznańskim”
dotyczących przeszło 40% polskiej ludności w Prusach Wschodnich, nie zwracano
uwagi na problem braku świadomości narodowej. Nadawca listu z 10 lipca 1920 r.
tak opisywał panujące na obszarze plebiscytowym stosunki narodowościowe:
„W niedzielę 11 lipca odbędzie się plebiscyt. Ludność ma się oświadczyć, czy
chce pozostać przy Prusach [Wschodnich – M.G.] (Ostpreussen), czy przyłączyć
się do Polski. – Otóż dziś każdy pragnąłby wiedzieć, jak plebiscyt wypadnie. Lud
warmiński nie doszedł do swego uświadomienia narodowego. Otoczony ze wszystkich stron ludnością protestancką, bronił przede wszystkim swej religii. Dla ugruntowania narodowości czyniono zbyt mało w minionych dziesiątkach lat”39.
W numerze „Kuriera Poznańskiego” z 6 VI 1920 r. informowano, że Niemcy podczas posiedzenia na Zamku w Malborku przedłożyli rezolucję, w której zaproponowali Polakom pokojową koegzystencję w pruskiej ojczyźnie. Jednocześnie
w miasteczkach i wsiach rozwieszali plakaty nakłaniające do wstępowania do wojska i walki z Polakami. W tym samym artykule napisano, że miał odbyć się plebiscyt, który wzbudzał sporo zastrzeżeń Polaków40. Informacje te ukazały się w ciągu
37
Naczelny wódz Berne generał piechoty, Przygotowania do plebiscytów, KP nr 155, 9 VII 1919, b.n.s. Podobna
komisja miała przybyć na Górny Śląsk.
38
Wobec plebiscytów, KP nr 143, 25 VI 1919, b.n.s.
39
Przed plebiscytem na Warmii, „Dodatek do KP”, nr 155, 10 VII 1920, b.n.s.
40
Niemcy nie podpiszą? Zjazd krzyżacki w Malborku, KP nr 129, 6 VI 1920, b.n.s.; Z Prus Królewskich, KP nr
130, 7 VI 1920, b.n.s. W 1919 r. zamieszczono telegram, w którym napisano, że niemiecki podoficer zabiłby polskiego
obywatela, gdyby miał taką możliwość, a w kolejnych telegramach opisywano aresztowania Polaków, jak chociażby
Bolesława Szczukę, wydawcy „Głosu Lubawskiego”. Szerzej zob. Z Prus Królewskich, KP nr 131, 8 VI 1919, b.n.s.
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trzech dni, co pokazywało obłudę Niemców. Z jednej strony chcieli pokojowej egzystencji z Polakami, z którymi znali się od wielu lat, z drugiej zaś pragnęli zaciągać
się do armii niemieckiej i walczyć o te obszary.
W numerze z 11 VI 1920 r. znalazła się informacja, że reakcją na aresztowania Polaków było jednogłośne podpisanie uchwały przez Polską Organizację Zawodową oraz ogłoszenie strajku przez 80 000 polskich robotników, którzy pracowali
u niemieckich pracodawców41.
Dnia 8 lutego 1920 r. w „Gazecie Wspólnej” opisano wiec zorganizowany dla
polskich i niemieckich katolików, który odbył się w Sztumie 18 stycznia 1920 r.
Podczas obrad doszło do spięcia, gdyż Polacy odśpiewali Boże coś Polskę, zaś Niemcy wezwali „30 chłopa”, żeby zastraszyć Polaków, którzy jednak nie ulegli. W tym
samym numerze periodyku zamieszczono telegram z powiatu kwidzyńskiego,
w którym powiatowa Rada Ludowa nakłaniała wszystkie Polki i Polaków, którzy
mieli 20 i więcej lat, aby zgłaszali swoją rodzinę i krewnych do wzięcia udziału
w plebiscycie i poparcia przyłączenia tych ziem do Polski. Osoby te miały zgłaszać
się do komisarza obwodowego. Istotne było stwierdzenie „kto zatem gorliwym Polakiem lub Polką, kto chce, aby te prastare ziemie polskie wróciły z powrotem na
łono macierzyńskie, niechaj natychmiast spieszy na rewir policyjny podać swój dokładny adres”42. Za przyjazd miał zostać zwrócony koszt podróży. Zgłoszenia przyjmował prezes Rady Ludowej Tadeusz Odrowski. W kolejnym telegramie opisano
szerzącą się propagandę, głoszoną przez osoby ubrane w polskie mundury43. Z tych
obszernych telegramów czytelnik mógł dowiedzieć się wielu istotnych informacji.
Najważniejszą była przewaga tożsamości narodowej nad wartościami religijnymi.
Wszak zaznaczono, że doszło do konfliktu między polskimi oraz niemieckimi katolikami. Interesujący był również sposób przedstawienia działań propagandowych
Niemców oraz Polaków. Ci pierwsi przekupywali Polaków, bądź sami przebierali się
w polskie mundury i szerzyli kłamstwa. Natomiast polska, legalna instytucja wskazywała Polakom uczciwe rozwiązanie, które miało zwiększyć szansę na włączenie
terenów plebiscytowych do nowo utworzonego państwa. W telegramach widoczZ Prus Królewskich, KP nr 132, 11 VI 1919, b.n.s.
Wiadomości miejscowe i potoczne. Wiadomości miejscowe. Warmia i Mazury, KP nr 24 IV 1920, b.n.s. Kolejny przykład terroru opisano w Z terenów plebiscytowych. Gwałty niemieckie na Warmii, KP nr 53, 5 III 1920, b.n.s.
W „Kurierze Poznańskim” zamieszczono telegram, w którym napisano, że Wilhelm Broch zaskarżył Jana Szydłowskiego
za to, że ten nazwał go członkiem Rady Ludowej. Wymierzono mu karę 200 marek i koszty procesu. Szerzej zob. Życie
Polaków na Mazurach zagrożone. Wyrok pruski na Mazurach, KP nr 152, 7 VII 1920, b.n.s.
43
Szerzej o tym pisała „Gazeta Olsztyńska”. Szerzej zob. Z Ziem plebiscytowych, „Gazeta Wspólna wydawnictw poznańskich. Dziennik Poznański, Gazeta Poznańska, Gazeta Narodowa, Kurier Poznański, Orędownik, Postęp,
Wielkopolanin” [dalej GW], nr 16, 8 II 1920, b.n.s. Po zapoznaniu się z wymienionymi w tytule czasopismami, można
postawić tezę, że czasopisma te, wspólnie wydawały telegramy. Możliwe, że było to spowodowane brakiem przychodów, bądź niewielką ilością telegramów umożliwiających samodzielne ich wydanie. W tym samym numerze „GW”
wspomniano o strajku zecerów w Poznaniu, więc możliwe, że w celu wydania jakiegokolwiek czasopisma, wymienione
periodyki podjęły kooperację.
41
42
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na była niechęć do metod agitacyjnych stosowanych przez Niemców44. Również
szczegółowe informacje na temat pozyskania funduszy na ziemie plebiscytowe jasno wykazywały, że dążono do zwrócenia uwagi Polaków na tę ważną kwestię, na
którą mieli oni wpływ.
W niedzielę 8 lutego 1920 r. przed południem do Olsztyna przybył batalion
wojska brytyjskiego45. Informacja ta była istotna, lecz niestety lakoniczna. W czasopiśmie zabrakło informacji, że wojsko przybyło wraz z Komisją Międzysojuszniczą
dla Spraw Rządu i Administracji46. W 1920 r. czytelnik z Wielkopolski mógł nie
zdawać sobie sprawy z celu przybycia wojska, które równie dobrze mogło zająć się
kwestią plebiscytu na Górnym Śląsku, wesprzeć Wojsko Polskie walczące z bolszewikami, bądź zająć się plebiscytem na Warmii, Mazurach i Powiślu.
W artykule z 15 lutego 1920 r. informowano, iż do Działdowa przybyła delegacja
Komitetu Mazurskiego z Warszawy wraz z jej prezesem, Superintendentem Generalnym ks. Juliuszem Bursche oraz prezesem Mazurskiego Związku Ludowego Fryderykiem Leykiem. Chcieli oni zapoznać się z sytuacją Mazurów zamieszkujących odcinek
Mazowsza Pruskiego, który przyznano Polsce bez plebiscytu. Zawarli wtedy porozumienie z „gromadkarzami”, co było istotne dla posługiwania się językiem polskim wśród
Mazurów. W dalszej części tekstu wymieniono działalność Komitetu Mazurskiego i
mławskiego Towarzystwa Kresów Pomorskich. Jednocześnie pisano, iż Fryderyk Leyk
stwierdził, że Mazurom nie grozi niebezpieczeństwo po przyłączeniu Warmii i Mazur
do Polski47. Mazurzy najbardziej obawiali się braku poszanowania swojej wiary, dlatego
w artykule dobitnie podkreślono fakt poszanowania wiary ewangelickiej i stwierdzenie,
że Mazurzy będą mieli zapewnione swobody religijne w Polsce.
Z telegramu „Kuriera Poznańskiego” wynikało, że na informacje o napaściach
na Polaków zareagowały Ludowy Związek Mazurski oraz Mazurska Rada Ludowa.
Wystosowały one następujące żądania do Komisji Międzysojuszniczej w Olsztynie: „1) zajęcie całego terenu plebiscytowego przez wojska aliantów, 2) rozwiązanie
wszystkich Einwohner i Buergerwehru, 3) przesunięcie terminu plebiscytowego
o kilkanaście miesięcy i to od dnia, w którym żądania polskie zostaną spełnione, 4)
wysyłanie wojsk polskich na wiece polskie”48. Członek Komisji Międzysojuszniczej
w Olsztynie, brytyjski pułkownik Bennet zaproponował, żeby Polacy wysłali do Paryża osobną delegację, która rozpatrzyłaby żądania ludności polskiej (przygotowaniem delegacji miałyby się zająć mazurskie instytucje polskie). Przysyłane oddziały
44
Szerzej o propagandzie w prasie niemieckiej w dobie plebiscytu, zob. A. Derda, Plebiscyt 11 lipca 1920 r. na
Warmii i Mazurach w propagandzie niemieckojęzycznej prasy olsztyńskiej tego okresu, „Meritum. Rocznik koła naukowego Doktorantów–historyków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” t. 10, 2018, s. 169–181.
45
Wojsko angielskie w Olsztynie, KP nr 34, 12 II 1920, b.n.s.
46
Z. Lietz, op. cit., s. 157.
47
Komitet Mazurski w pow. działdowskim, KP nr 37, 15 II 1920, b.n.s.
48
Z terenów plebiscytowych. Nowe gwałty – deputacja do Paryża, KP nr 93, 22 IV 1920, b.n.s.

„Kurier Poznański” o plebiscycie na Warmii, Mazurach i Powiślu

359

wojskowe były jednak narażane na pobicia ze strony Niemców, czego przykładem
była napaść na włoskich żołnierzy. Jeden z nich został pobity tak dotkliwie, iż
zmarł49. Coraz liczniejsze akty przemocy wobec polskich Mazurów sprawiły, że ci
domagali się interwencji Rady Najwyższej Głównych Mocarstw Sprzymierzonych
i Stowarzyszonych, rozwiązania Sicherheitswehry, zwiększenia ilości wojsk alianckich oraz aktywnych działań, co do wprowadzenia zasad równości między Polakami i Niemcami50. Telegramy te pokazywały, iż Mazurzy wspierali sprawę polską.
Dlatego też dążono do sprowadzenia wojska oraz wydłużenia terminu przeprowadzenia plebiscytu. Interesująca była również informacja o istnieniu wymienionych
związków mazurskich, jednak zabrakło ich charakterystyk, co dla wielkopolskiego
czytelnika, który nie znał panujących na terenach plebiscytowych realiów, mogło
być kłopotliwe. Jednocześnie wykazywano dalszy ciąg przemocy w stosunku do
Polaków. Pobicie Włochów było kolejnym, dodatkowym przykładem terroru, przy
czym wykazano, że do napaści doszło w momencie, gdy żołnierze byli bezbronni.
W okresie przed plebiscytem zajęcia, w tym religia, były prowadzone w języku niemieckim, w szkołach z przewagą dzieci polskich. Komisja Międzysojusznicza
podjęła decyzję, że lekcje miały odbywać się w języku polskim, lecz prowadzić je
mieli nauczyciele niemieccy, posiadający niemieckie dyplomy. Redakcja określiła to
jako „zupełną nieznajomość rzeczy”. Z kolei w niektórych gminach powiatu szczycieńskiego wystosowano petycję do Komisji Międzysojuszniczej z żądaniem otwarcia szkół w języku polskim. Pod petycjami podpisali się prawie wszyscy mieszkańcy
tych gmin51. Komisja uważała, że niemieccy nauczyciele nie będą agitować polskich
uczniów, bądź straszyć ich sytuacją na froncie. Dziwić jednak mogło, że nie chciano zatrudniać polskich nauczycieli, którzy znali język polski oraz posiadali polskie
uprawnienia. Warto podkreślić, iż mieszkańcy powiatu szczycieńskiego wykazali
się zarówno odwagą, jak i rozwiniętą tożsamością narodową.
Czytelnicy „Kuriera Poaznańskiego” mogli również dowiedzieć się, że na obszarze plebiscytowym zamykano i utrudniano funkcjonowanie polskich towarzystw
ludowych przy użyciu żandarmerii oraz rozpędzono (przez policję) poufne zgromadzenie Szczycieńskiej Rady Ludowej52. Była to kolejna forma represji wymierzona
w Polaków. W periodyku wykazano również nadużywanie piastowanego stanowiska
przez niemieckiego żandarma. Cieszyć powinna natomiast zdecydowana postawa
49
Z terenów plebiscytowych, KP, nr 86, 14 IV 1920, b.n.s. W artykule Z Prus Królewskich, KP nr 253, 1 listopada
1919, b.n.s. napisano, że Einwohnerwehr to straż obywatelska. Z kolei w tekście Z terenów plebiscytowych. Bójka włosko-niemiecka w Olsztynie, KP nr 124, 2 VI 1920, b.n.s. opisano bójkę pomiędzy Włochami i Niemcami oraz zaznaczono,
że wielu Włochów było rannych.
50
Z terenów plebiscytowych, „dodatek do KP” nr 87, 15 IV 1920, b.n.s.
51
Z terenów plebiscytowych, KP nr 98, 28 IV 1920, b.n.s.; Równouprawnienie na Powiślu, „Dodatek II do KP”
nr 84, 11 IV 1920, b.n.s.; Z terenów plebiscytowych, KP nr 79, 4 IV 1920, b.n.s.
52
Sprawy polskie. Usunięcie warmińskiego żandarma – hakatysty, KP nr 79, 4 IV 1920, b.n.s.; Nowy gwałt na
Mazurach, KP nr 286, 12 XII 1919, b.n.s. Szczycieńska Rada Ludowa zareagowała składając skargę na komisarza generałowi Dupontowi, nie napisano jednak, w jaki sposób zakończyła się ta działalność.
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Komisji Międzysojuszniczej, która zwalniając żandarma wyraziła dezaprobatę wobec
utrudniania Polakom funkcjonowania i prowadzenia działalności politycznej.
W rubryce „składki i pokwitowania”53 zamieszczono informację o zbiórce
„Na Warmię i Mazury”, a podczas odczytu wykładu prof. Mieczysława Limanowskiego zatytułowanego Walka o niezależność duszy polskiej przed obcymi prądami
w celu zachowania czystości polskiej zaznaczono, że część dochodów zostanie przeznaczona na Warmię i Mazury54.
W numerze z 15 lutego 1920 r. informowano, iż podczas swego posiedzenia łódzka rada miejska postanowiła przeznaczyć 20 000 marek na koszty związane z plebiscytem55. Udzielenie hojnego datku pokazywało, że mieszkańcy Polski
wspierali akcję plebiscytową. Nieco wcześniej, 25 grudnia 1919 r. „Kurier Poznański” donosił o tym, że w Olsztynie odbył się występ polskiej młodzieży, która odśpiewała Jeszcze Polska nie zginęła56. Trudno jednoznacznie ustalić, co redakcja
dziennika rozumiała pisząc o składkach, ale można założyć, że chodziło o wsparcie
finansowe polskich instytucji agitujących do głosowania za Polską.
Zbiórkę zorganizowaną po wykładzie Mieczysława Limanowskiego nazwano
„Ratujmy spod jarzma pruskiego Warmię i Mazury”. Można zatem postawić tezę,
iż składki organizowane na „Warmię i Mazury” były przeznaczone jako pomoc dla
komitetów plebiscytowych, dążących do przyłączenia Warmii, Mazur i Powiśla do
Polski. Wygłoszony przez Mieczysława Limanowskiego referat oraz występ młodzieży w Olsztynie pokazywały, że poprzez szeroko rozumianą działalność kulturową
można dążyć do szerzenia polskości na terenach plebiscytowych oraz przekazywać
informację o trudnym położeniu Polaków w pozostałych częściach II RP.
W dzienniku zamieszczono również odezwę57 do poznańskich ziemianek, które nakłaniano, aby przybywały na Warmię i Powiśle i prowadziły dzia53
Składki i pokwitowania, KP, nr 117, 23 V 1920, b.n.s. Przykładowo składki uiścili: Cezary Matuszewski wpłacił
300 marek, a dr Leszek Cyga przekazał 200 marek. Z kolei w KP nr 112 można znaleźć ogłoszenie nakłaniające do składek
na rzecz wspierania Polaków żyjących na Warmii, zob. Na Warmię!, KP nr 112, 13 V 1920, b.n.s. Z kolei w Tarnowie
Podgórnym odbył się wiec zwołany przez nauczycieli z powiatu zachodnio-poznańskiego, na którym omawiano sytuację
Warmiaków i zebrano składkę na rzecz Warmii. Szerzej zob. Z Prus Królewskich, KP nr 213, 16 IX 1919, b.n.s.; W tym
samym numerze zamieszczono rubrykę Składki i pokwitowania. Na Warmię i Mazury, nr 268, 20 XI 1919, b.n.s.
54
Wiadomości miejscowe i potoczne. Wiadomości miejscowe, KP nr 268, 20 XI 1919, b.n.s. Kolejne wiece i referaty dotyczące „polskości” Warmii i Mazur, zob. Wiec w sprawie mazurskiej, KP nr 44, 22 II 1920, b.n.s.
55
Sprawy polskie. Łódź na Mazury i flotę, KP nr 37, 15 II 1920, b.n.s. Łódzka rada miejska przeznaczyła również
50 000 marek dla floty polskiej.
56
Z Warmii. Olsztyn 5 grudnia, KP nr 297, 25 XII 1919, b.n.s.
57
Zamieszczono również odezwę do Polaków, aby ci, którzy byli upoważnieni do głosowania zgłaszali się do
Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego, którego prezesem był ks. Antoni Ludwiczak, przybyli najpóźniej 9 lipca 1920 r.
na ziemie plebiscytowe i oddali swój głos. Szerzej zob. Ks. Ludwiczak, prezes, Do Warmiaków, KP nr 150, 4 VII 1920, b.n.s.
Warmiński Komitet Plebiscytowy posiadał swój organ prasowy, którym była „Gazeta Polska” wydawana od końca lutego
1920 r. pod redakcją Bonifacego Chmielewskiego. Została przejęta w grudniu 1920 r. przez „Gazetę Olsztyńską”. Szerzej
zob. Z terenów plebiscytowych. Pismo polskie w Kwidzynie, KP nr 64, 18 III 1920, b.n.s.; Sprawy polskie. Obrona polskości
na Powiślu, „Dodatek II do KP” nr 291, 18 XII 1920. Odezwę do głosowania za przyłączeniem terenów plebiscytowych do
Polski wydał również Wydział Statystyczny Rad Ludowych. Szerzej zob. Baczność Warmiacy, KP nr 49, 29 II 1920, b.n.s.
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łalność edukacyjno-dobroczynną58. Nie opisano jednak kwestii organizacyjnych
dotyczących ich dotarcia na tereny plebiscytowe. Nie wyjaśniono również, kogo
i w jaki sposób miałyby one edukować, gdyż równie dobrze mogły uczyć dzieci,
jak i uświadamiać narodowościowo mieszkańców wsi. Druga odezwa, którą wystosował Ogólno-Akademicki Komitet Plebiscytowy, zawierała postulat dotyczący
odniesienia zwycięstwa w plebiscytach na Warmii, Mazurach, Górnym Śląsku oraz
Spiszu i Orawie59. Odezwa ta była pozbawiona komentarza redakcji. Jedyne, czego
mógł dowiedzieć się czytelnik, to fakt, że popierano przyłączenie terenów plebiscytowych do państwa polskiego. Z kolei młodzież z akademickiej Wszechnicy Piastowskiej podczas zebrania domagała się zaprzestania aktów agresji wobec Polaków
z terenów plebiscytowych, a także zakazania w Poznaniu i na terenach polskich
występów niemieckich aktorów. Młodzież poinformowała, że jeżeli gwałty na terenach plebiscytowych nie ustaną, będzie domagać się zastosowania odpowiednich
represji wobec Niemców przebywających na terenie państwa polskiego60.
Prasa niemiecka zaznaczyła, że początkowo plebiscyt miał odbyć się 27
czerwca 1920 r. Wymieniono również wymogi uczestnictwa w tym: wiek wynoszący co najmniej 20 lat, urodzenie się w Prusach Wschodnich lub Zachodnich bądź
bycie zameldowanym w nich od roku. Osoby chore psychicznie były pozbawione
prawa do głosowania. Ludność polska obawiała się tego terminu, gdyż łamał on
postanowienia traktatu wersalskiego, przez co nie odbyłby się w sposób bezstronny
oraz uczciwy61.
Plebiscyt ostatecznie przełożono na 11 lipca 1920 r.62. Polacy uważali, że wyznaczony termin był zbyt wczesny, ponieważ sytuacja na terenach plebiscytowych
nie sprzyjała polskim aspiracjom63. Również działania Niemców, którzy na jednej
tylko liście wyborczej (nr. 1900) bezprawnie wpisali 132 osoby pogarszały nastroje
panujące wśród Polaków64. Odnotowano również, że z obszaru Rzeszy miało przybyć aż 160 000 osób65.
W czasopiśmie opublikowano anonimowy list warmińskiego księdza. Z jego
treści czytelnik dowiadywał się wyłącznie, że duchowny był aktywny podczas dzia58
Na temat działalności ziemianek poznańskich, zob. Odezwa plebiscytowa do młodych ziemianek, „Dodatek
do KP” nr 82, 9 IV 1920.
59
Odezwa Ogólno-akademickiego Komitetu Plebiscytowego, KP nr 113, 19 V 1920, b.n.s.
60
Młodzież akademicka w obronie terenów plebiscytowych, KP nr 109, 13 V 1920, b.n.s.
61
Przepisy o plebiscycie, KP, nr 83, 10 IV 1920, b.n.s. Ewakuacja Wojsk Koalicyjnych miała być odłożona „jeszcze na pewien czas”. Szerzej zob. Z terenów plebiscytowych. Wojska koalicyjne zostaną w Olsztynie i Kwidzyniu, KP nr 171,
29 VII 1920, b.n.s.
62
Z terenów plebiscytowych. Plebiscyt na Mazurach i Warmii 11 lipca, KP nr 128, 3 VI 1920, b.n.s. W „Kurierze
Poznańskim” zaznaczono, że do 26 czerwca można było zgłaszać się do wzięcia udziału w plebiscycie. Szerzej zob. Z terenów plebiscytowych. Przedłużenie terminów zgłoszeń plebiscytowych, KP nr 134, 15 VI 1920, b.n.s.
63
Parodia plebiscytu, KP nr 147, 1 VII 1920, b.n.s.
64
Z terenów plebiscytowych. Nieboszczycy głosują!, KP nr 151, 6 VII 1920, b.n.s.
65
Z terenów plebiscytowych. Najazd na Warmię i Mazury, KP nr 124, 2 VI 1920, b.n.s.
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łalności plebiscytowej. Niestety, nie sprecyzowano, co faktycznie to oznaczało.
Czy chodziło wyłącznie o posługę duchowną, czy także o poszerzanie świadomości narodowej Polaków? W interesującej korespondencji, przedstawiającej obraz
Warmii, zamieszczono również informację o świadomości narodowej Warmiaków
w przededniu plebiscytu:
„Rząd pruski docenia w całej mierze znaczenie ich – i stara się je usunąć lub
zamknąć, – nad wyrobieniem narodowym pracują odpowiednio: pisma polskie,
czytelnia, gazeta i odezwy ulotne. Niemniej wiece! Wiece odbywają się każdego
dnia: w dni powszednie tylko wieczorem po zakończonej pracy. Każdy wiec to jakby, to jakby bitewka wygrana o posiadanie tej lub owej miejscow.[ości – M.G.]”66.
Jednocześnie napisano o braku wsparcia ze strony Koalicji Alianckiej, co doprowadziło do pozostawienia urzędów w rękach Niemców, którzy poza agitacją
i terrorem angażowali się również w działalność społeczną. Polakom utrudniano
prowadzenie akcji społecznych oraz uniemożliwiano agitacji i uświadamiania narodowego dzieci:
„Pod nadzorem i kontrolą koalicji. A tu o jakiejkolwiek swobodzie być mowy
nie może. Owszem, na każdym kroku widzi się uległość koalicji wobec Prus, nie
nazwę tego jednak stronniczością, ale jest to, co najmniej znak zupełnej stronniczości wobec tutejszych urzędników pruskich. – A najpierw: koalicja przysłała na teren
plebiscytu tak mało wojska swego, że odliczywszy personel potrzebny dla biur nie
ma po prostu żołnierza dla nadzoru policyjnego. Wskutek tego wszystkie urzędy
pozostały w ręku rządu pruskiego i na usługi jego. Zastępcy koalicji nie mają nawet
czasu i możliwości zbadania zażaleń i skarg na wybryki rządu pruskiego. Wprawdzie w ostatnich tygodniach wprowadzono przy landraturach w urząd „delegatów
polskich” – ale cóż z tego? Kiedy nie przyznano im żadnych praw i wpływów na
tok maszyny rządowej, pozostawiając im jedynie przygotowanie zażaleń do komisji międzysojuszniczej. Nie dziw tedy, że Niemcy, widząc bezsilność koalicji rosną
w butę i dopuszczają się gwałtów najróżnorodniejszych”67.
List ten zawierał w sobie wiele interesujących kwestii: opis działalności agitacji Polaków oraz Niemców; stopień świadomości narodowej Polaków; terror
szerzony przez Niemców; warunki, w których pracowali członkowie poszczególnych komitetów. Omawiał praktycznie wszystkie zagadnienia dotyczące sytuacji
na ziemiach plebiscytowych oraz relacje niemiecko-polskie. Mimo, że nadawca
korespondencji był anonimowy pewnym pozostaje, że był Polakiem. Potępiał akty
przemocy ze strony Niemców, krytycznie oceniał bierność Komisji Alianckiej, ale
także ganił Polaków za brak działalności uświadamiającej narodowościowo, gdyż
w XIX w. wyłącznie „Gazeta Olsztyńska” kształtowała polską tożsamość narodową.
66
67

Przed plebiscytem na Warmii, „Dodatek do KP”, nr 155, 10 VII 1920, b.n.s.
Ibidem.
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Dnia 11 lipca 1920 r. w „Kurierze Poznańskim” napisano, że w Kwidzynie
oraz Olsztynie nie odnotowano aktów przemocy. Zamiast tego widoczny był ruch
automobili. Zamieszczono również informację o „weryfikacji” kartek z przynależnością do Polski i Prus Wschodnich przez „niemieckiego męża zaufania”, który
zamieniał polskie kartki na niemieckie. Dlatego też wynik głosowania w powiecie
kwidzyńskim nazwano „komedią plebiscytową”, gdyż za przyłączeniem ziem plebiscytowych do Polski głosowało 7600 osób, zaś za Niemcami aż 91 600 osób68.
Urzędowe sprawozdanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przedrukowane
w periodyku opublikowało prowizoryczne wyniki plebiscytu w znanych okręgach69.
Dane te nie były jednak ostateczne70. W telegramie napisano, że klęska Polaków
spowodowana była terrorem niemieckim, brakiem jakiejkolwiek swobody oraz fałszowaniem wyników.
Jak donosił „Kurier Poznański”, według postanowień z lipca 1920 r. obszary
olsztyński i kwidzyński włączono do Niemiec, zaś prawy brzeg Wisły do Polski71.
W rzeczywistości z olsztyńskiego okręgu plebiscytowego przyłączono do Polski
3 wsie (Groszki, Lubstynek i Napromek), natomiast z okręgu kwidzyńskiego leżące
na prawobrzeżu Wisły wsie: Janowo, Nowe Lignowy, Kramrowo, Bursztych, Małe
Pólko, port w Korzeniewie, dworzec w Gardei i przyczółek mostowy pod Opaleniem.
Dane prezentowane przez czasopismo były znane już dwa dni po plebiscycie
i potwierdzały zainteresowanie polskiej opinii publicznej wydarzeniami na Warmii,
Mazurach i Powiślu. Jednocześnie opisując ich przebieg wykazano, że nieprawidłowości oraz terror Niemców był znany w całej II RP. Jednocześnie podkreślono, że
należy poddać w wątpliwość przebieg głosowania.
Na łamach czasopisma wymieniono przyczyny przegranej: „1) wszystkie urzędy były w ręku Niemców; 2) prasa niemiecka działała swobodnie; 3) wojska okupacyjne, które składały się z Włochów i Brytyjczyków, sympatyzowały z Niemcami; 4)
Niemcy mieli agitatorów zamieszkałych, a więc obeznanych z lokalnymi stosunkami
5) Niemcy przygotowywali plebiscyt od przeszło roku”72. W cytowanej koresponden68
Tragikomedia odegrana, KP nr 157, 13 VII 1920, b.n.s. Wyniki te nie zgadzały się z tymi zamieszczonymi przez
Wojciecha Wrzesińskiego, który ustalił, że w powiecie kwidzyńskim za Niemcami opowiedziało się 96 894, a za Polską 7947
osób. Szerzej zob. W. Wrzesiński, op. cit., s. 272. Zaznaczono, że Niemcy sprowadzali swoich rodaków, którzy przyjeżdżali
z Niemiec „pełnymi wagonami”. Szerzej zob. Z terenów plebiscytowych. Niemcy na plebiscyt, KP nr 139, 20 VI 1920, b.n.s.
69
Wynik plebiscytu, KP, nr 158, 14 VII 1920, b.n.s. W przedruku napisano: „na Mazurach rezultaty znane są
dotychczas w 1661 okręgach, z których 1652 opowiedziało się za Niemcami, 9 za Polską (w tym 6 w powiecie ostródzkim). Głosów oddano ogółem: 361 063 osób, z tego 353 655 (97,5%) za Niemcami, 7408 (2,5%) za Polską. W powiatach
nadwiślańskich padło ogółem za Niemcami 97 634 (92%) za Polską 7682 (8%)”.
70
Stanisław Achremczyk ustalił, że ostatecznie za Prusami Wschodnimi głosowało 363 tys. osób, a za Polską
19 860. Najgorzej dla Polski wypadły wyniki na Mazurach. Tylko pięć gmin (4 w powiecie ostródzkim) głosowało za
Polską. Za pozostaniem w Prusach Wschodnich opowiedziało się 99,32% głosujących. Szerzej zob. S. Achremczyk,
op. cit., s. 955–956.
71
Z terenów plebiscytowych. Kwidzyń i Olsztyn przyznano Niemcom, KP nr 173, 31 VII 1920, b.n.s.
72
Sz., Przed plebiscytem na Warmii i gwałty po plebiscycie (od naocznego świadka), „Dodatek do KP” nr 201,
2 IX 1920, b.n.s.
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cji zaznaczono, że polska akcja agitacyjna rozpoczęła się w kwietniu 1920 r., zaś agitatorzy z Polskiego Komitetu Plebiscytowego pochodzili z innych części Polski i nie
znali lokalnych stosunków73. Tekst ten pozostawał w opozycji do korespondencji
nadesłanej w lutym 1920 r., gdzie napisano, że należy edukować narodowościowo
Mazurów. Trudu tego mieli podjąć się członkowie Komitetu Mazurskiego74. Kolejnym czynnikiem, przez który Polacy przegrali był fakt, iż na listach plebiscytowych
znajdowały się skreślenia, poprawki oraz nadpisywano nazwiska75.
W późniejszym numerze periodyku wykazano, że do polskich miast sprowadzano urzędników niemieckich76. Opisując przebieg plebiscytu zaznaczono,
że trwał od godz. 8.00 do godz. 20.00, a już od godz. 9.00 Niemcy dokonywali
fałszerstw. Nazwiska głosujących Polaków celowo źle zapisywano, bądź nie wydano kart do głosowania77. Na łamach „Kuriera Poznańskiego” podkreślono, że panujący terror łamał postanowienia traktatu wersalskiego78. Obraz, który jawił się
czytelnikowi wskazywał silną oraz sprawną agitację Niemców, ale również słabszą działalność agitacyjną Polaków, którzy nie znali panujących realiów oraz zbyt
późno podjęli się prowadzenia agitacji na terenie plebiscytowym, ponieważ dopiero w kwietniu 1920 r., a więc niecałe trzy miesiące przed plebiscytem. Również
wojska koalicyjne oceniono krytycznie, gdyż żołnierze podlegający Komisji Międzysojuszniczej powinni zachować obiektywizm. Jednocześnie „Kurier Poznański” nie omawiał kwestii świadomości narodowościowej. Zamieszczając szacunki,
z których wynikało, że przeważała narodowość polska, nie zadano pytania, czy po
okresie germanizacji oraz walki ramię w ramię z Niemcami przeciwko żołnierzom
ententy w trakcie I wojny światowej Polacy czuli przywiązanie do znanych im Prus
Wschodnich, czy jednak do nowo utworzonego państwa polskiego? Jednocześnie
w korespondencji napisano:
„Miała Warmia swą „Gazetę Olsztyńską”, ale brakło jej „Czytelni”, „Kółek
Rolniczych”, „Towarzystw”, a brakło przede wszystkim „Banków Ludowych”. Łączność Warmii z resztą dawnego zaboru pruskiego była bądź, co bądź szczupła. Tym
więcej, że brakło na Warmii prawie zupełnie inteligencji polskiej, tak obywateli
ziemskich, jak wyższej inteligencji miejskiej. Mimo to dziś budzi się duch narodu.
Nawet w okolicach, gdzie prawie już zapomniano, że tam są Polacy dziś wielka
część oświadcza się za Polską. Ku temu przyczyniają się otworzone w ostatnim czaIbidem.
K.M., Mazury a Warmia, „Dodatek I do KP” nr 41, 20 II 1920, b.n.s. W korespondencji zaznaczono, że
zasługi Komitetu Mazurskiego były przypisywane Komitetowi Warmińskiemu.
75
Z terenów plebiscytowych. Protest polski, KP nr 144, 26 VI 1920, b.n.s.
76
Dr M.K., O plebiscyty, „Dodatek do KP” nr 184, 13 VIII 1920, b.n.s.
77
Sz., Przed plebiscytem na Warmii i gwałty po plebiscycie (od naocznego świadka), „Dodatek do KP” nr 201,
2 IX 1920, b.n.s.
78
Mazurski wiec plebiscytowy, KP nr 124, 2 VI 1920, b.n.s.
73
74
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sie po wsiach: szkoły polskie, ochronki polskie. Założono je w warunkach nadzwyczaj trudnych. Lecz im większy był trud – tym większe są skutki. Szkoda tylko, że
nie potworzono szkółek i ochronek w każdej wiosce”79.
Na łamach „Kuriera Poznańskiego” zamieszczano informacje o aktach terroru, które miały miejsce po plebiscycie80. Opisano napaść na polskiego konsula generalnego działającego w Olsztynie Czesława Andrycza81, aresztowanie polskiego
kuriera dyplomatycznego82 oraz wyższego sekretarza sądowego83. Poza tym tydzień
po plebiscycie Niemcy urządzali pochody narodowe i „zaczepiali” Polaków. Pisano,
iż mogło to być spowodowane wycofywaniem wojsk włoskich z tych terenów84.
We wrześniu 1920 r. „Kurier Poznański” informował, iż poseł Piotrowski
z Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Pracy wygłosił referat dotyczący sytuacji Polaków na Warmii i Mazurach. Posłowie, którzy dowiedzieli się o sytuacji
Polaków z Warmii, Mazur i „zachodu Niemiec” zwrócili się do rządu polskiego
z petycją, aby ten podjął kroki zabezpieczające życie i zdrowie Polaków, którzy
pozostali w Prusach Wschodnich oraz zażądał od rządu niemieckiego podjęcia
kroków, aby Niemcy zamieszkujący Prusy Wschodnie zaprzestali prześladowań
Polaków. Rezolucję podpisano jednogłośnie. Jednocześnie posłowie domagali się
zapewnienia lokum Polakom, którzy wcześniej uciekli przed przemocą85. Referat
wygłoszony we wrześniu 1920 r., wskazywał, iż napaści na Polaków wciąż miały
miejsce. Prelegent dopiero zapoznał pozostałych polityków z sytuacją, która wzbudziła w nich trwogę, co oznaczało, że posłowie ci nie mieli wiedzy na temat losów
Polaków w Prusach Wschodnich. W październiku 1920 r. zaczęto wydalać polskich
pracowników z powiatu kwidzyńskiego86.
Natomiast z przedruków prasy niemieckiej wynikało, że państwo niemieckie
żałowało, iż nie posiada korytarza z Prusami Wschodnimi, przez co nie mógł się
dostatecznie rozwinąć rynek zbytu87. Kolejnym ciosem wymierzonym w Niemców
79
Przed plebiscytem na Warmii, „Dodatek do KP”, nr 155, 10 VII 1920, b.n.s. W innym liście napisano, że
w powiecie kwidzyńskim działał Bank Polski, Towarzystwo Czytelni Ludowych, zjednoczenie zawodowe, towarzystwo
młodzieżowe oraz ochronka. Szerzej zob. Z Prus Królewskich. Z Kwidzyńskiego, KP nr 189, 19 VIII 1919, b.n.s.
80
Zbrodnie niemieckie, „Dodatek II do KP” nr 239, 16 X 1920, b.n.s.
81
Z terenów plebiscytowych. Napad na polskiego konsula, KP nr 158, 14 VII 1920, b.n.s.
82
Z terenów plebiscytowych. Aresztowanie polskiego konsula dyplomatycznego, KP nr 161, 17 VII 1920, b.n.s.
83
Szymański (wyższy sekretarz sądowy), Jak znęcano się nad Polakami w Ostródzie, „Dodatek II do KP” nr 240,
17 X 1920. Napaść miała miejsce 12 VII 1920 r.
84
Sz., Przebieg plebiscytu na Warmii gwałty po plebiscycie (dokończenie), „Dodatek do KP” nr 202, 3 IX 1920,
b.n.s. W telegramie z 5 sierpnia 1920 r. ambasador włoski poprosił rząd niemiecki, aby przygotował przejęcie pruskich
terenów plebiscytowych, gdyż wojsko włoskie wkrótce je opuści. Szerzej zob. Sprawy polskie. Włosi chcą opuścić Warmię,
KP nr 179, 7 VIII 1920, b.n.s. Informacja ta była nieprawdziwa, gdyż tereny plebiscytowe mogły opuścić na polecenie
Rady Ambasadorów. Szerzej zob. Z terenów plebiscytowych, KP nr 184, 13 VIII 1920, b.n.s.
85
Wiec w sprawie gwałtów niemieckich, „Dodatek II do KP” nr 215, 18 IX 1920, b.n.s.
86
Czas najwyższy żądać wydalenia robotników niemieckich z majątków polskich, „Dodatek II do KP” nr 239,
16 X 1920, b.n.s.
87
r-o, Sprawa Prus Wschodnich (korespondencja własna). Gdańsk 6-go października, „Dodatek I do KP”
nr 237, 14 X 1920, b.n.s.
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było według nich polecenie, by opuścili gminy Kleinlobenstein, Kleinnapern i Groschen (Lubstynek, Napromek i Groszki). Zostały one przyznane Polsce na mocy
uchwały Ambasadorów z 15 sierpnia 1920 r.88.
Artykuły te ukazały się już po plebiscycie i widać z nich, że redakcja nadal
interesowała się sytuacją Polaków zamieszkujących Prusy Wschodnie. Wykazano,
jakie nastroje panowały na tym obszarze oraz jaka była reakcja mieszkańców II RP
na losy polskich mieszkańców Prus Wschodnich.
„Kurier Poznański” w publicystyce dotyczącej plebiscytu na Warmii, Mazurach oraz Powiślu wspierał sprawę polską. Szczegółowo opisywano w nim akty
przemocy wymierzone w ludność polską, ale również zaangażowanie mieszkańców
II RP w pomoc Polakom z terenów plebiscytowych, poprzez zbiórki, edukację oraz
piętnowanie aktów przemocy ze strony Niemców. Jednocześnie wykazywano, że
Polacy poprzez skargi do Komisji Międzysojuszniczej starali się im przeciwdziałać.
W periodyku lakonicznie opisywano świadomość narodową mieszkańców obszarów plebiscytowych. Możliwe, że redakcja nie do końca rozumiała panujące tam
stosunki narodowościowe. Ponadto Wielkopolanie mieli wyrobioną świadomość
narodową na tyle, że wywalczyli przynależność do Polski i dlatego mogli nie rozumieć panujących w innym regionie relacji narodowościowych. Jednocześnie nie
uwzględniali terroru ze strony Niemców, a także nie brali pod uwagę skomplikowanej sytuacji na froncie polsko-bolszewickim.
Nie można jednak odmówić „Kurierowi Poznańskiemu” wybitnej roli w propagowaniu publicystyki dotyczącej przyłączenia Warmii, Mazur i Powiśla do Polski, co korelowało z programem, który redakcja nakreśliła w 1906 r. Niestety, jej
aspiracje nie mogły wymusić na mieszkańcach ziem plebiscytowych, aby ci poparli
przyłączenie do Polski. Wpływ na to miały: proces germanizacji w XIX i na początku XX w., zmienna sytuacja na froncie polsko-bolszewickim, niewyrobiona tożsamość narodowa mieszkańców obszaru plebiscytowego oraz ich funkcjonowanie
w atmosferze wszechobecnego terroru. Widać było także, iż redakcja nie do końca
rozumiała złożoną sytuację na Warmii, Mazurach i Powiślu.

88
Gminy te leżały w powiecie ostródzkim, wzdłuż granicy województwa pomorskiego. Można było je
przyłączyć do Polski dopiero po wyznaczeniu linii delimitacyjnej. Do ich włączenia do Polski doszło 30 października
1920 r. o godz. 11. Szerzej zob. 3 gminy olsztyńskie dla Polski, KP nr 250, 29 X 1920, b.n.s.
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Maciej Grabski, Das Plebiszit in Ermland, Masuren und Weichselland und sein Verlauf in der Zeitung
“Kurier Poznański”
Zusammenfassung
Im vorliegenden Artikel wurde die Volksabstimmung in Ermland, Masuren und Weichselgebiet und ihre
Verlauf von der Perspektive „Kurier Poznański” besprochen. Es war eine Tageszeitung, die das Programm der
Nationalen Liga (LN – Liga Narodowa) repräsentierte. Diese Tageszeitung unterstützte die Regionen Ermland,
Masuren und Weichselgebiet bei ihrem Streben nach einem Beitritt zur wiedergeborenen Zweiten Republik Polen
und beurteilte kritisch alle Angriffe der Deutschen auf Polen.
Übersetzt von Emilia Figura-Osełkowska

Maciej Grabski, Plebiscite in Warmia, Masuria and Powiśle and its course as presented by “Kurier
Poznański”
Summary
The article presents The East Prussia plebiscite, known also as Warmia, Masuria and Powiśle plebiscite
and its course from the viewpoint of the “Kurier Poznański” newspaper. It was a daily paper, which presented the
National League’s program. The newspaper approved of struggling for incorporation of Warmia, Masuria and
Powiśle to the Second Polish Republic and criticised the German attacks on the Poles.
Translated by Elżbieta Klimus
Maciej Grabski
Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
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WPROWADZENIE
Nowe Miasto Lubawskie należy do miast stosunkowo dobrze opracowanych
w historiografii. Chronologicznie najstarszym omówieniem jego dziejów jest praca
Arthura Semraua z 1893 r.1 Pierwszą polskojęzyczną monografię miasta stanowi
praca zbiorowa z 1963 r. wydana w serii olsztyńskiego wydawnictwa „Pojezierze”2.
W 1979 r. ukazała się uwzględniająca dzieje Nowego Miasta niemieckojęzyczna
publikacja Heimatbuch für den Kreis Neumark in Westpreussen bis 19413. Kolejną
i zarazem najbardziej wartościową monografią miasta jest praca zbiorowa Nowe
Miasto Lubawskie. Zarys dziejów wydana w 1992 r.4 Posiada ona podstawowe
znaczenie dla historii układu przestrzennego Nowego Miasta Lubawskiego. Wiadomości na ten temat dostarcza również publikacja Lucjana Czubiela i Tadeusza
Domagały z 1969 r.5 Spośród najnowszych publikacji dotyczących Nowego Miasta
Lubawskiego warto wskazać pracę Dariusza Andrzejewskiego wydaną w 2018 r.6
W odniesieniu do historii oraz architektury poszczególnych obiektów cenne źródło informacji stanowią: materiały konserwatorskie zgromadzone w archiwum
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie (Delegatura w Elblągu)7,
A. Semrau, Beiträge zu der Geschichte der Stadt Neumark, Marienwerder 1893.
Nowe Miasto. Z dziejów miasta i powiatu, red. W. Korycka, Z. Witkowski, Olsztyn 1963.
3
R. Steege, Heimatbuch für den Kreis Neumark in Westpreussen bis 1941, Wuppertal 1979.
4
Nowe Miasto Lubawskie. Zarys dziejów, red. M. Wojciechowski, Nowe Miasto Lubawskie 1992.
5
L. Czubiel, T. Domagała, Zabytkowe ośrodki miejskie Warmii i Mazur, Olsztyn 1969.
6
D. Andrzejewski, Dawne Nowe Miasto Lubawskie w stu ilustrowanych opowieściach, Dąbrówno 2018.
7
Z zasobu archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków [dalej AWUOZ] wykorzystano jednostki
o sygnaturach: 6599, 6677, 6841, 6943, 7013, 7092, 7660, 7692, 7800, 7818, 7860.
1
2

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2020, nr 3(309)
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przewodniki turystyczne, broszury informacyjne oraz artykuły w czasopismach
ogólnopolskich i prasie lokalnej powiatu nowomiejskiego8. W pracy wykorzystano również dokumentację zgromadzoną w Archiwum Państwowym w Olsztynie9.
Istotne znaczenie dla badań nad rozwojem przestrzennym i dziedzictwem materialnym mają materiały kartograficzne oraz fotograficzne. Spośród pierwszych
wskazać trzeba plan nowomiejskich urządzeń fortyfikacyjnych autorstwa Erika
Dahlberga (1655 r.), zamieszczony w pracy Samuela Pufendorfa10. Obok systemu
obronnego uwzględnia on historyczną zabudowę, której zasięg od średniowiecza,
aż do połowy XIX stulecia nie podlegał większym zmianom. Ustalenie pierwotnego wyglądu obiektów zbudowanych w XIX i XX w. było możliwe dzięki analizie
fotografii i pocztówek zamieszczonych w albumach cyklu wydawniczego Kronika
zatrzymanego czasu11. Współczesny stan poszczególnych miejsc i budynków został
udokumentowany fotografiami, wykonanymi przez autora niniejszego artykułu
w latach 2016–2018.
Celem pracy jest omówienie rozwoju przestrzennego oraz historycznej zabudowy Nowego Miasta Lubawskiego do 1939 r.12 W artykule opisano historię, architekturę oraz współczesny stan obiektów (zwłaszcza zabytkowych)13, tworzących
krajobraz historyczny Nowego Miasta Lubawskiego. Uwzględniono także elementy
zabudowy, które nie przetrwały do dnia dzisiejszego. Ponadto scharakteryzowano znajdujące się na terenie miasta miejsca pamięci, wykraczając w tym celu poza
przyjętą granicę chronologiczną.
NOWE MIASTO LUBAWSKIE – INFORMACJE OGÓLNE,
TŁO HISTORYCZNE
Nowe Miasto Lubawskie leży w południowo – zachodniej części województwa
warmińsko-mazurskiego, nad Drwęcą. Jest ono rozłożone po obu brzegach rzeki
przy czym główna część zlokalizowana jest na prawobrzeżu14. W 2019 r. powierzch8
Spośród przewodników turystycznych należy wspomnieć następujące pozycje: Gmina Nowe Miasto Lubawskie.
Przewodnik krajoznawczy, red. A. Urbański, Toruń 1997; J. Grabowski, Przewodnik. Nowe Miasto Lubawskie, Kurzętnik,
Bratian, Nowe Miasto Lubawskie 1992; Przewodnik po gminie Iława i gminach powiatu nowomiejskiego, Iława 2011.
9
Z zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie [dalej APO] wykorzystano jednostki: 42/450/0/–/13;
42/568/0/–/13; 42/568/0/–/14.
10
S. Pufendorf, De rebus a Carolo Gustavo Sueciae Rege gestis commentariorum libri septem, Norimbergae 1696.
11
Kronika zatrzymanego czasu. Nowe Miasto Lubawskie na starej fotografii, Nowe Miasto Lubawskie 2013;
Kronika zatrzymanego czasu. Nowe Miasto Lubawskie między wojnami, Nowe Miasto Lubawskie 2014; Kronika zatrzymanego czasu. Nowe Miasto Lubawskie w latach 1939–1956, Nowe Miasto Lubawskie 2014.
12
Rozwój przestrzenny Nowego Miasta Lubawskiego po 1945 r., ze względu na zakres zachodzących wówczas
zmian wymaga odrębnego opracowania.
13
W przypadku niektórych obiektów zabytkowych opisano również przeprowadzone tam prace konserwatorskie.
14
H. Rochnowski, Położenie i środowisko geograficzne, w: Nowe Miasto Lubawskie. Zarys…, s. 11.
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nia miasta wynosiła 11,37 km2, zaś liczba mieszkańców 10 925.15 Jego współrzędne
geograficzne to 53°25’32’’N, 19°35’16’’E.16
W latach 1325–1466 Nowe Miasto Lubawskie należało do państwa krzyżackiego, wchodząc w skład wójtostwa bratiańskiego. Prawdopodobnie między 1333
a 1335 r. istniał zamysł utworzenia komturstwa, jednak nie został on jednak zrealizowany wskutek czego w grodzie nad Drwęcą pozostawiono wójta podporządkowanego, po likwidacji komturstwa ziemi chełmińskiej (1335–1336), wielkiemu
mistrzowi. Pierwszy wójt nowomiejski Piotr von Mura pojawia się w dokumencie
z listopada 1343 r. Ta sama osoba występuje w dyplomie z r. 1359 już jako wójt bratiański. Wynika stąd, iż przeniesienie siedziby wójtostwa miało miejsce pomiędzy
1343 a 1359 r.17 Na mocy II pokoju toruńskiego (1466 r.) Nowe Miasto Lubawskie
zostało włączone do Korony Królestwa Polskiego wchodząc w skład Prus Królewskich (województwo chełmińskie). Faktycznie obszar wójtostwa bratiańskiego został włączony do Korony dopiero 13 grudnia 1468 r.18 We wrześniu 1772 r. starostwo
bratiańskie zostało przejęte przez Królestwo Prus. Podporządkowano je Kamerze
Wojny i Domen w Kwidzynie będącej częścią nowoutworzonej Prowincji Prusy
Zachodnie19. Pierwszy okres panowania pruskiego trwał 34 lata. W lipcu 1807 r. na
mocy traktatów tylżyckich utworzone zostało Księstwo Warszawskie. Nowe Miasto
wraz z okolicami weszło w skład powiatu michałowskiego (departament bydgoski).
Po kongresie wiedeńskim (1814–1815) miasto ponownie znalazło się pod panowaniem pruskim. 1 kwietnia 1818 r. obowiązywać zaczął nowy podział administracyjny. Królestwo Prus podzielono na rejencje, a te z kolei na powiaty. Ziemie dawnego
starostwa bratiańskiego weszły w skład powiatu lubawskiego z siedzibą w Nowym
Mieście. Należał on do rejencji kwidzyńskiej prowincji Prusy Zachodnie20. Na mocy
traktatu wersalskiego powiat lubawski stał się częścią państwa polskiego. Do czasu
ratyfikacji układu (10 stycznia 1920 r.) władzę sprawowali w nim nadal Niemcy.
19 stycznia 1920 r. do Nowego Miasta i Lubawy wkroczyły oddziały Wojska Polskiego. Na czele administracji powiatowej stanął Teofil Rzepnikowski. W miejsce
landratury utworzono powiat lubawski z siedzibą w Nowym Mieście, który stał
się częścią województwa pomorskiego. Po niespełna dwudziestoletnim okresie pokoju, rankiem 1 września 1939 r. oddziały niemieckie wchodzące w skład 3 Armii
15
https://stat.gov.pl/obszary–tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia–i–ludnosc–w–przekroju–terytorialnym–w–2019–roku,7,16.html [21.10.20]
16
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=pl&pagename=Nowe_Miasto_Lubawskie&para
ms=53.425555555556_N_19.587777777778_E [17.02.18]
17
S. Jóźwiak, Powstanie i rozwój struktury administracyjno-terytorialnej zakonu krzyżackiego na Kujawach
i w ziemi chełmińskiej w latach 1246–1343, Toruń 1997, s. 155.
18
J. Poraziński, Nowe Miasto Lubawskie w czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej, w: Nowe Miasto Lubawskie.
Zarys…, s. 62.
19
K. Wajda, Nowe Miasto Lubawskie w latach 1772–1914, w: Nowe Miasto Lubawskie. Zarys…, s. 91.
20
W. Korycka, Wojny napoleońskie, w: Nowe Miasto. Z dziejów…, s. 72.
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zaatakowały placówki wojskowe na terenie powiatu lubawskiego, natomiast 2 dni
później wkroczyły do Nowego Miasta. W październiku 1939 r. władzę okupacyjną
przejęła niemiecka administracja cywilna. Powiat lubawski wszedł w skład rejencji
kwidzyńskiej Okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie21. Dnia 21 stycznia 1945 r.
do Lubawy i Nowego Miasta wkroczyły wojska II Frontu Białoruskiego. Nacierający z kierunku Lidzbarka Welskiego Sowieci nie napotkali na terenie powiatu
lubawskiego większego oporu niemieckiego. Niedługo po wkroczeniu Armii Czerwonej ukonstytuowały się komitety obywatelskie zarządzające lokalnymi sprawami
do czasu przybycia przedstawicieli nowej władzy. Jej pierwszym oficjalnym reprezentantem był Henryk Kamiński, który w lutym 1945 r. mianował tymczasowym
starostą Bolesława Jentkiewicza. Już miesiąc później nowym starostą został Hieronim Skrzyński. Na podstawie dekretu PKWN z 1944 r. powiat lubawski stał się
częścią województwa pomorskiego. W marcu 1948 r. nastąpiła urzędowa zmiana
nazwy na powiat nowomiejski, natomiast 2 lata później jego obszar po raz pierwszy
w historii wszedł w skład województwa olsztyńskiego. Reforma administracyjna
PRL z czerwca 1975 r. zlikwidowała powiaty wprowadzając dwustopniowy podział
państwa. Nowe Miasto Lubawskie wraz z gminą zostały włączone do województwa toruńskiego22. W 1999 r. zaczęła obowiązywać reforma administracyjna Polski wprowadzająca podział trójstopniowy. Nowe Miasto Lubawskie jako siedziba
powiatu nowomiejskiego weszło w skład województwa warmińsko-mazurskiego.
Zmienna przynależność państwowa sprawiła, iż od średniowiecza, aż do połowy XX stulecia w Nowym Mieście Lubawskim współistniała ludność polska i niemiecka. W XIII w. nowomiejską społeczność tworzyli głównie Niemcy, skupiający
w swych rękach handel i rzemiosło. Rozpoczęty w pierwszych latach XV w. napływ
ludności polskiej przybrał na sile najpierw po wiktorii grunwaldzkiej, a następnie
po II pokoju toruńskim. Proces polonizacji miasta uległ przyspieszeniu w II połowie XVI stulecia. W księgach miejskich język niemiecki został wówczas zastąpiony
językiem polskim. Wiadomo, że polonizacji ulegały rodziny niemieckie, przyjmując nazwiska polskie (trudno jednak określić skalę zjawiska)23. Liczba mieszkańców miasta w średniowieczu pozostaje nieznana. W XVI w. zamieszkiwało je
ok. 1000 osób. Taki stan utrzymywał się przez dwa następne stulecia24. W rozwoju
ludnościowym XIX i początkach XX w. można wyróżnić szereg faz różniących się
tempem wzrostu populacji. W 1910 r. miasto było zamieszkiwane przez 2442 Polaków, 1464 Niemców i 238 Żydów25. Powrót Nowego Miasta do Polski spowodował
zmiany w stosunkach narodowościowych. Po 1920 r. miał miejsce odpływ ludności
21
22
23
24
25

S. Grabowski, W cieniu bratiańskiego zamku. Z dziejów Gminy Nowe Miasto Lubawskie, Warszawa 2010, s. 50.
https://www.powiat–nowomiejski.pl/ [21.02.18]
J. Poraziński, op. cit., s. 66.
Ibidem, s. 66.
K. Wajda, op. cit., s. 98.
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niemieckiej i żydowskiej. W 1921 r. w liczącym 3721 mieszkańców Nowym Mieście
żyło 263 Niemców i 70 Żydów. Dekadę później na ogólną liczbę 4531 mieszkańców
Niemcy stanowili ok. 3% nowomiejskiej społeczności. Ludności żydowskiej było
natomiast: w 1927 r. – 57 osób, w 1929 r. – 78 osób i w 1937 r. – 120 osób.26
Na przestrzeni wieków zmianom podlegała również nazwa miasta. W kronice Piotra z Dusburga pojawia się określenie Novum Forum. Kolejne formy średniowieczne to Neuwenmarkt oraz Neugenmarkt. Od XV stulecia notowane są polskie
nazwy jak np. Nowe Myastko27. Z tego samego okresu pochodzą określenia Nowemyasto i Neoforum. W czasach zaborów Prusacy wprowadzili nazwę Neumark in
Westpreussen (formy tej Niemcy używali także w latach 1939–1945). Po 1920 r.
w dokumentach oficjalnych występowały nazwy Nowe Miasto – Pomorze oraz
Nowe Miasto nad Drwęcą. Od września 1937 r. na mocy zarządzenia ministra
spraw wewnętrznych zaczęto używać nazwy Nowe Miasto Lubawskie28.
KRAJOBRAZ HISTORYCZNY NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO
Średniowiecze – okres wczesnonowożytny
Jak już wspomniano, początki Nowego Miasta Lubawskiego sięgają XIV stulecia.
W 1325 r. komtur ziemi chełmińskiej Otto von Lutterberg założył w zakolu Drwęcy
miasto Novum Forum. Nie wiadomo jednak czy była to lokacja na surowym korzeniu. Możliwe, iż krzyżacki dostojnik rozbudował i nadał prawa miejskie istniejącemu już grodowi Julenburg, który nazywany potocznie Nowym Grodem (Novum
Castrum) pojawia się w skardze biskupa chełmińskiego z 1320 r. Jeżeli wspomniana
hipoteza jest prawdziwa początków miasta należy upatrywać w pierwszym dwudziestoleciu XIV w.29. Najstarszy przywilej lokacyjny Nowego Miasta został wydany
przez wielkiego mistrza Winricha von Kniprode najprawdopodobniej w 1353 r.
Następnie odnawiano go w latach: 1384, 1444, 1453, 1645, 1703 i 1750.30 Miasto
zostało ulokowane na prawie chełmińskim, na powierzchni 21 łanów. Wraz z nim
zaczęto wznosić mury obronne, których grubość wynosiła 1 m, zaś wysokość 7 m.
W obrębie murów znajdowało się 21 baszt prostokątnych (otwartych od strony
miasta), 3 baszty okrągłe, jedna wieża kwadratowa i 3 baszty bramne. Dodatkową
ochronę stanowiła podwójna fosa zasilana wodami Drwęcy oraz wał ziemny. Taki
system fortyfikacji czynił Nowe Miasto jednym z lepiej umocnionych miast pań26
A. Korecki, Nowe Miasto Lubawskie w czasach Drugiej Rzeczypospolitej (1920–1939), w: Nowe Miasto
Lubawskie. Zarys…, s. 157–159.
27
A. Radzimiński, Nowe Miasto Lubawskie w średniowieczu, w: Nowe Miasto Lubawskie. Zarys…, s. 29.
28
S. Grabowski, Kalendarz nowomiejski 1995, Nowe Miasto Lubawskie 1994, s. 23.
29
A. Radzimiński, op. cit., s. 28–29.
30
Nowe Miasto. Z dziejów…, s. 195.
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stwa krzyżackiego31. Powierzchnia w obrębie murów wynosiła 8,4 ha. Obszar ten
miał wymiary 280 × 300 m, a otaczające go fortyfikacje posiadały kształt kwadratu zniekształconego od strony południowo-zachodniej. Środek układu miejskiego
wyznaczał kwadratowy rynek o wymiarach 88 × 97 m. W jego centralnym punkcie
wzniesiono ratusz na planie prostokąta z wieżą w części północnej. Z każdego narożnika rynku wyprowadzono po dwie prostopadłe ulice. Tworzą one 8 zasadniczych bloków posiadających (zachowane w zachodniej i północnej części rynku)
ulice pomocnicze, które ułatwiały dojazd do budynków gospodarczych32. Ten regularny układ nosi cechy klasycznego modelu budownictwa stosowanego w państwie krzyżackim. Główny szlak komunikacyjny prowadził przez bramy: Lubawską
i Brodnicką33 po dzisiejszych ulicach: 3 Maja, Rynek, 19 stycznia. Na obszarze miasta lokacyjnego wytyczono ok. 120 działek pod zabudowę mieszczańską34.

Plan nowomiejskich urządzeń fortyfikacyjnych (1655 r.)
Źródło: S. Pufendorf, De rebus Carolo Gustavo Sueciae Rege gestis commentariorum libri
septem, Norimbergae 1696 r.35

W Nowym Mieście dominował jeden zasadniczy typ budownictwa. Parterowe
domy z drewna wznoszone były frontem do ulicy lub rynku. Mieściły przejazd, izbę
mieszkalną oraz kuchnię. Z upływem czasu dodawano kolejne poziomy i rozbudo31
Gotyckie ślady nad Drwęcą, oprac. S. Frydlewicz, Brodnica 2010, s. 29; Nowe Miasto Lubawskie, magiczne
spotkanie z historią, Nowe Miasto Lubawskie 2011, s. 4.
32
L. Czubiel, T. Domagała, op. cit., s. 222.
33
M. Barański, Rewitalizacja centrum Nowego Miasta Lubawskiego Etap 1. Badania historyczne nawierzchni
jezdni i chodników, ul. Rynek, ul. 3 Maja i 19 Stycznia, Warszawa 2010, s. 3.
34
A. Radzimiński, op. cit., s. 36.
35
Plan został przedrukowany w pracy zbiorowej Nowe Miasto Lubawskie. Zarys dziejów, Nowe Miasto Lubawskie 1992.
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wywano dom w głąb parceli. Wówczas parter przeznaczano na kantor kupiecki lub
warsztat rzemieślniczy, a na piętrach urządzano pokoje mieszkalne. W XV w. część
budynków rynku była już murowana36. Około 1330 r. w jego północno-wschodnim
narożniku rozpoczęto budowę kościoła farnego pw. św. Tomasza Apostoła, który jest
jednym z najstarszych i niewątpliwie najokazalszym zabytkiem miasta, powiatu oraz
całej ziemi lubawskiej. Początkowo było to prezbiterium dobudowane do istniejącego, drewnianego kościoła. Od połowy XIV stulecia zaczęto wznosić ściany zewnętrzne naw bocznych, dolną cześć kwadratowej wieży dzwonnej (z oknem nad portalem
głównym), a także wieloboczną wieżyczkę w północnej części elewacji zachodniej37.
Przedłużono również prezbiterium zamykając je trójkątnym przęsłem zakończonym
attyką z blendami i wimpergami. Po przykryciu naw bocznych sklepieniami krzyżowo-żebrowymi podniesiono mury nawy głównej (wprowadzając bazylikowy układ
wnętrza) oraz wieży. Osiągnęły one wysokość odpowiednio 17,7 m i 40 m.38 Wieża
jest dekorowana dwułucznymi, prostokątnymi blendami z krzyżowymi podziałami.
W górnej części posiada podwójne ostrołukowe otwory, a w jej wnętrzu znajduje się
m.in. dzwon św. Tomasza Apostoła z 1494 r.39
W II połowie 2017 r. elewacje wieży poddano pracom konserwatorskim, które
objęły konserwacje murów ceglanych, czyszczenie ścian, uzupełnienie ubytków tynków,
usunięcie cementowych fugowań i wymianę zniszczonych cegieł40. Na szczycie wieży
oraz w blendach wymalowano wzory o charakterze gotyckim (ślepe maswerki). Ponadto przeprowadzono badania na występowanie gotyckich tynków, pod którymi mogą
znajdować się dawne tynki i wymalowania41. Po 1460 r. nawa została przykryta czteroramiennym sklepieniem gwiaździstym. Przy wznoszeniu ścian naw bocznych (północnej
i południowej) obok cegieł zastosowano (do wysokości 3 m) kamienie polne.
Zleceniodawcą i fundatorem budowy był Zakon Krzyżacki. Około 1600 r.
w narożu między prezbiterium a nawą południową dobudowano barokową kaplicę
Świętego Krzyża nazywaną również kaplicą Działyńskich42. Ponadto zamurowano ostrołukowe okno w wieży dzwonnej, powiększono okna w nawach bocznych
i zmieniono układ wejść bocznych.
Długość świątyni wynosi 54 m, zaś szerokość 19 m. Budowla jest orientowana (prezbiterium od strony wschodniej), murowana z cegły w wątku gotyckim.
J. Grabowski, Przewodnik…, s. 7.
Gotyckie ślady…, s. 14; K. Pszczółkowska, Perła ziemi lubawskiej, „Spotkania z zabytkami”, nr 3–4, Warszawa
2010, s. 34–36.
38
Nowe Miasto Lubawskie, magiczne spotkanie…, s. 15.
39
T. Ruczyński, Świątynia dostojnością bogata, „Słowo na Warmii i Mazurach”, 1972, nr 49, s. 3; W maju 1937 r.
odlano i poświęcono nowy dzwon nowomiejskiej świątyni. Nosi on imię św. Floriana. Za: Kronika zatrzymanego czasu.
Nowe Miasto Lubawskie między…, s. 130.
40
S.R. Ulatowski, Zakończono remont elewacji bazyliki kolegiackiej, „Gazeta Nowomiejska”, 2017, nr 52, s. 5.
41
Ibidem, s. 5.
42
Przewodnik po Gminie Iława i Gminach…, s. 22.
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Prostokątny, czteroprzęsłowy korpus i przylegające do niego trójprzęsłowe i trójboczne prezbiterium wsparte są szkarpami43. Przy południowej ścianie korpusu
znajduje się prostokątna kruchta boczna, zaś do prezbiterium od strony północnej
przylegają zakrystia i składzik. W 1971 r. papież Paweł VI podniósł kościół św. Tomasza Apostoła do rangi Bazyliki Mniejszej, a od 2012 r. świątynia jest Kolegiatą44.
Należy podkreślić, iż na terenie Nowego Miasta Lubawskiego znajdują się obiekty
małej architektury sakralnej w formie kapliczek, krzyży oraz figur45.
Nowe Miasto Lubawskie było jednym z lepiej ufortyfikowanych miast państwa krzyżackiego. Razem z warowniami w Kurzętniku, Bratianie i Lubawie tworzyło system zabezpieczający ziemię chełmińską od strony Mazowsza46. Część
murów miejskich uległa zniszczeniu w XVII stuleciu i podczas wojny północnej.
Najwięcej zniszczeń przyniósł jednak wiek XIX, kiedy posłużyły one pod zabudowę ulicy Okólnej. Niektóre fragmenty wykorzystano jako ściany lub fundamenty
budynków47. Z dawnych umocnień do dnia dzisiejszego przetrwały dwie gotyckie
baszty bramne, fragmenty murów, pozostałości baszty na planie koła oraz zagłębienia po dawnej fosie (obecnie „Ogród Róż”). W celu odbudowy dawnych fortyfikacji powołano do życia organizację „Artis Bono”, która ze względów finansowych
nie zdołała jak dotąd osiągnąć zamierzonego celu48. Poza tym architekt i artysta
plastyk Józef Zbigniew Polak podjął się opracowania koncepcji odbudowy substancji zabytkowej Nowego Miasta. Jego zespół zaproponował rekonstrukcję opartą na
formie przestrzennej, przedstawionej na planie z 1655 r.49
Jednym z najważniejszych elementów systemu obronnego miasta była Baszta
Brodnicka nazywana również Kurzętnicką. Została zbudowana z cegły ceramicznej
pełnej, w wątku polskim (gotyckim) na planie zbliżonym do kwadratu50. W ścianie wschodniej zauważyć można ślady po drewnianych belkach ganku nad bramą
wjazdową. Od ściany zachodniej odchodzi dobrze zachowany fragment murów
43
W kwietniu 2016 r. rozpoczęły się prace konserwatorskie zewnętrznych elewacji ściany południowej oraz
prezbiterium. Uzupełniono wówczas ubytki cegieł, tynku oraz fugowań ścian i kamiennych podmurówek. Podczas prac
na szczycie wschodnim odkryto zachowane cząstkowo średniowieczne dekoracje. Nad południową kruchtą ujawniono
z kolei dobrze zachowane szaroczerwone malowidła w postaci maswerków. Na komisji konserwatorskiej podjęto decyzję,
by wzory przenieść na dwie blendy w elewacji południowej. Poza tym przeprowadzono konserwacje dwóch połaci tynku
zdobionych techniką sgraffito. Prace zakończono jesienią 2016 r. Za: S.R. Ulatowski, Konserwatorzy na ścianach, „Gazeta
Nowomiejska”, 2016, nr 16, s. 7; idem, Maswerki ujrzały teraz światło dzienne, „Gazeta Nowomiejska”, 2016, nr 50, s. 8.
44
AWUOZ 7692, A. Jarmiłko, J. Jarmiłko, Ołtarz Matki Boskiej. Kościół pw. św. Tomasza Apostoła w Nowym
Mieście Lubawskim, Toruń 2010, s. 5.
45
Budowle tego typu są zlokalizowane m.in. przy ul. Działyńskich, Kopernika, Kornatki, Kościelnej, Grunwaldzkiej, Narutowicza, Jagiellońskiej oraz Wojska Polskiego.
46
J. Grabowski, Przewodnik…, s. 8.
47
Nowe Miasto Lubawskie, oprac. Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim, Nowe Miasto Lubawskie
[b.r.], broszura.
48
T. Chełkowski, Jak powstał gród nad Drwęcą, „Gazeta Nowomiejska”, 2011, nr 37, s. 17.
49
J.Z. Polak, Impresje Nowe Miasto Lubawskie, Nowe Miasto Lubawskie 2017, s. 22.
50
Nowe Miasto Lubawskie. Magiczne spotkanie z historią, Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim 2011, s. 28.
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obronnych. Budynek zwieńczono dachem łamanym, czterospadowym, z kalenicą o kierunku wschód–zachód. Konstrukcja pokryta dachówką esówką zrobiona
jest z drewna. Ten sam materiał wykorzystano do wykonania stropów belkowych,
natomiast fundamenty baszty są prawdopodobnie kamienne51. Powierzchnia zabudowy wynosi 61,28 m2, zaś powierzchnia użytkowa 86,59 m2.52 W XIX stuleciu
baszta była siedzibą archiwum miejskiego, natomiast od 1959 r.53 w jej wnętrzach
funkcjonuje Muzeum Ziemi Lubawskiej prezentujące zbiory z różnych okresów historycznych54.
Kluczowym elementem systemu obronnego Nowego Miasta była Brama
Lubawska nazywana również Łąkowską, po której zachowała się baszta domu bramnego55. Jest to budowla wzniesiona na planie kwadratu o wymiarach 8,74 m × 8,76 m
(w parterze), posiadająca piwnicę i 5 kondygnacji nadziemnych. Wysokość do gzymsu dachu wynosi ok. 14,80 m, zaś szczyt kalenicy ma 19,30 m.56 Fundamenty wieży są
kamienne, ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej gotyckiej na zaprawie
wapiennej, ściany wewnętrzne (nośne i działowe) z cegły ceramicznej pełnej, natomiast stropy – żelbetowe (na poddaszu drewniany). Budowlę wieńczy drewniany
dach dwuspadowy o konstrukcji słupowo-jętkowej. Powierzchnia użytkowa baszty
wynosi 158,46 m2, natomiast powierzchnia zabudowy 76,13 m2.57 Pierwotnie budynek miał bliźniaczą basztę, a pomiędzy nimi znajdowała się podwójna brama wjazdowa58. W systemie bramy istniał również wysunięty poza linię murów miejskich
barbakan, zlokalizowany na międzywale dzielącym pierwszą i drugą fosę. Złożony z
dwóch okrągłych baszt – połączony był z bramą tzw. szyją bramną59. Baszta Lubawska posiadała wykusze obronne rozbudowane na boki. Pozostałości dawnych murów
dostrzec można w północnej i południowej ścianie budynku. W tej drugiej znajduje
się zamurowany otwór po wejściu na ich szczyt. Lata 20. XX stulecia przyniosły pew51
AWUOZ 7660, Nowe Miasto Lubawskie. Brama Brodnicka (Kurzętnicka). Inwentaryzacja architektoniczna,
dokumentacja konserwatorska, oprac. A. Kuberka, D. Owedyk-Idziak, Warszawa 2013.
52
AWUOZ 7013, Nowe Miasto. Koncepcja funkcjonalno-użytkowa obiektów: dawny kościół ewangelicki w Rynku, Brama Brodnicka, Brama Lubawska, oprac. A Górzyński, Brodnica 2007.
53
W kwietniu 1959 r. władze powiatu nowomiejskiego zleciły wykonanie remontu baszty Miejskiemu Przedsiębiorstwu Remontowo-Budowlanemu w Nowym Mieście Lubawskim. W związku z odmową, uzasadnioną pierwszeństwem realizacji robót planowych, zadanie powierzono Władysławowi Doce oraz Benedyktowi Neumannowi. Za: APO
42/450/0/–/1013 Nadzór nad ochroną zabytków. Muzeum. Rok 1968 i 1969.
54
Nowe Miasto Lubawskie, oprac. Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim, Nowe Miasto Lubawskie,
[b.r.], broszura.
55
Nowe Miasto Lubawskie. Szlak turystyczny, oprac. Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim, Nowe Miasto Lubawskie [b.r.], broszura.
56
R. Bański, Baszta Bramy Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim w świetle nowych badań, „Wiadomości
konserwatorskie”, 2011, nr 30, s. 44.
57
AWUOZ 7013, Nowe Miasto. Koncepcja…, [b.n.s.].
58
Nowe Miasto, magiczne spotkania…, s. 9.
59
Rodzinne wycieczki rowerowe. Nowe Miasto Lubawskie i okolice, oprac. Urząd Miejski w Nowym Mieście
Lubawskim, Nowe Miasto Lubawskie [b.r.], s. 4, broszura.

378

Konrad Bączek

ne przekształcenia baszty, która na przestrzeni wieków ulegała licznym przebudowom. Aby usprawnić komunikację na wąskich ulicach wjazdowych do miasta wybito
w niej (oraz w Baszcie Brodnickiej) przejścia dla ruchu pieszego.
W 1836 r. Baszta Lubawska została przystosowana na potrzeby więzienia sądowego. Funkcjonował tam również areszt miejski oraz straż pożarna. W czasach PRL
mieściła schronisko turystyczne PTTK, a obecnie jest siedzibą lokalnego hufca ZHP60.
W 2011 r. wykonano remont zabytku. Zakres prac obejmował m.in. pokrycie dachówką
jednej połaci dachu, miejscowe przełożenie rozluźnionego pokrycia dachowego drugiej
połaci, uzupełnienie ubytków oraz wymianę uszkodzonych dachówek ceramicznych61.
Jesienią 2010 r. na dwóch działkach w pobliżu baszty przeprowadzone zostały badania archeologiczne, których celem było m.in. precyzyjne zlokalizowanie
reliktów architektury obronnej miasta. Pierwsza z działek zajmuje sztuczną groblę
przecinającą jedną z linii fos otaczających miasto w średniowieczu, natomiast druga zlokalizowana jest na terenie dawnych przedmieść, już poza drugą linią fosy62.
Na pierwszej działce natrafiono na pozostałości muru o szer. ok. 1,67 biegnącego
niemal równolegle do ul. 3 Maja. Mur zbudowany był z kamieni granitowych, spojonych zaprawą piaskowo-wapienną oraz gotyckich cegieł o średnich wymiarach
ok. 30 × 16 × 9 cm. W drugim wykopie (na tej samej działce) natrafiono jedynie na dawne instalacje techniczne związane z istniejącymi zabudowaniami63. Na
drugiej działce w jednym z wykopów natrafiono na kontynuację muru kamienno-ceglanego odkrytego na działce zajmującej groblę. Zarejestrowany fragment skonstruowany był z kamieni granitowych, spojonych zaprawą piaskowo-wapienną.
Północno-wschodnie lico muru było zbudowane z przylegających do siebie, równo
ułożonych cegieł gotyckich. Cegieł używano także do konstrukcji głównego korpusu muru, jednak nie stanowiły jego trzonu. W drugim wykopie zadokumentowano
dawną nawierzchnię ulicy w postaci warstwy drobnych kamieni z niewielką ilością
rumoszu ceglanego. Brak materiału zabytkowego z tego rejonu uniemożliwił datowanie użytkowania nawierzchni64. Według wykonawców rzeczonych badań funkcje
odkrytego muru należy łączyć z obronnym charakterem baszt okrągłych oraz Bramy Lubawskiej. Prawdopodobnie mur stanowił niskie obwarowanie mostu stałego
przerzuconego przez wewnętrzną fosę otaczającą miasto65. W sąsiedztwie Baszty
Lubawskiej zachował się fragment dawnej fosy miejskiej. Obecnie jest to niewielki
park nazywany „Ogrodem Róż”. Trzecia brama, Bratiańska, znajdowała się w pół60
61

44, s. 14.

Ibidem, s. 4.
S.R. Ulatowski, Z dachu średniowiecznej baszty zniknie szpecąca plandeka, „Gazeta Nowomiejska”, 2011, nr

62
AWUOZ 7092, Sprawozdanie z realizacji uzupełniających badań archeologicznych. Nowe Miasto Lubawskie
st. I, Stawiguda 2010, s. 3.
63
Ibidem, s. 3.
64
Ibidem, s. 3.
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Ibidem, s. 10.
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nocnej części murów miejskich, w miejscu, gdzie dziś przebiega ul. Kazimierza
Wielkiego. Na przełomie września i października 2011 r. zostały przeprowadzone
badania archeologiczne, których celem było rozpoznanie oraz udokumentowanie
pozostałości bramy i ewentualnego przebiegu murów obronnych w rejonie skrzyżowania ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Okólną. Zadokumentowane w wykopach
relikty: fragment muru przyległego do bramy oraz boczny fundament bramy w pierzei zachodniej ul. Kazimierza Wielkiego (na odcinku ok. 4 m), zachowały się do
wysokości ok. 90 cm i szerokości ok. 140–160 cm. Na podstawie wstępnego rozpoznania stwierdzono, że brama mogła być założona na planie zbliżonym do kwadratu ok. 9–10 m, a jej szyja bramna prowadziła do fosy i mostu przerzuconego przez
drugą fosę, z kamienno-ceglanymi przyczółkami66. Kolejne prace przeprowadzono
w okresie od maja do lipca 2012 r. Badania objęły część ul. Kazimierza Wielkiego,
od skrzyżowania z ul. Działyńskich do skrzyżowania z ul. Okólną. Podczas eksploracji odkryto zwarte konstrukcje kamienne bądź ceglano-kamienne. Zlokalizowane u styku ulic Kazimierza Wielkiego i Okólnej relikty, prawdopodobnie stanowią
elementy bramy, która jako jedyna nie posiadała wież, a przejazd mieścił się pod
sklepieniem ostrołukowym zamykanym broną i odrzwiami67.
Na terenie Nowego Miasta Lubawskiego, aż po dzień dzisiejszy zachowały
się fragmenty murów obronnych. Pierwotne były one dwupoziomowe. Niższą partię (do ok. 2–3 m) stanowiła rustyka układana z nieobrobionych, zróżnicowanych
wielkością kamieni. Wklęsła spoina okalała nierówne pod względem wysokości
kamienne warstwy68. Nad rustyką znajdowała się ceglana część muru ze zwieńczeniem spadkowym w kierunku miasta. Cegły układano w regularny wątek wendyjski
(główka, wozówka, wozówka). Podczas konfliktów zbrojnych mury ulegały zniszczeniu, po czym były ponownie odbudowywane. Przykład naruszenia konstrukcji
widoczny jest na zachowanym fragmencie, przylegającym do baszty narożnej przy
kościele pw. św. Tomasza Apostoła. Po odbudowie wątek wendyjski zastąpiono gotyckim (główka, wozówka)69. Spośród zachowanych elementów systemu obronnego, fragment okrągłej baszty narożnej zlokalizowany jest w północnym sąsiedztwie
bazyliki70. Do dnia dzisiejszego przetrwała 1/5 pierwotnej wysokości budowli, która dawniej zwieńczona była hełmem wieżowym w formie stożka71.
66
AWUOZ 7860, Sprawozdanie z przedinwestycyjnych badań archeologicznych na działce nr 342/3 obręb 9,
ul. Kazimierza Wielkiego oraz 337 obręb 9 ul. Działyńskich w Nowym Mieście Lubawskim [b.n.s.].
67
Ibidem, [b.n.s.].
68
R.J. Domżalski, Mury, które chroniły przez pół tysiąca lat, „Drwęca”, 2007, nr 1, s. 5.
69
Ibidem, s. 5.
70
W 2016 r. dla baszty i znajdującego się przy niej fragmentu muru obronnego założono nową księgę wieczystą. Na podstawie sporządzonego aktu notarialnego miejscowa parafia przekazała zabytkowe obiekty burmistrzowi
Nowego Miasta Lubawskiego. Za: S.R. Ulatowski, Suma parafialna, „Gazeta Nowomiejska”, 2017, nr 3, s. 18.
71
Nowe Miasto Lubawskie, magiczne spotkanie…, s. 11.
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W murach obronnych Nowego Miasta funkcjonowała również jedna baszta
kwadratowa. Współcześnie stanowi ona fragment domu przy ul. Okólnej. Spośród
dwudziestu jeden prostokątnych baszt łupinowych jedyna zachowana do dziś znajduje się nieopodal kościoła pw. św. Tomasza Apostoła. Dobudowano do niej jednak
czwartą ścianę, a obecna wysokość jest inna od pierwotnej.
ROZWÓJ PRZESTRZENNY NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO
OD XVIII W. DO LAT 30. XX STULECIA
Zabudowa Nowego Miasta utrzymywała się w granicach murów, aż do lat 60. XIX
stulecia72. Plan z 1655 r. wskazuje na istnienie niewielkich przedmieść od strony północnej, południowej i zachodniej. Przeniesienie siedziby wójtostwa krzyżackiego do
Bratiana obniżyło rangę miasta sprowadzając je do roli lokalnego ośrodka handlowo-rzemieślniczego73. Handel skoncentrowany był w dwóch ośrodkach. Pierwszy stanowiły kantory domowe, zaś drugi kramy i ławy otaczające budynek ratusza. Niewiele
wiadomo o zabudowie nowomiejskiego rynku do końca XVIII stulecia. Fakt, iż większość domów mieszczańskich była w tym czasie drewniana pozwala przypuszczać, że
tego typu budynki występowały również w centrum. Z drugiej strony należy pamiętać o zbudowanych tam w XV stuleciu budynkach murowanych. Największe zmiany
w wyglądzie nowomiejskiego rynku zaszły w XIX w. Na miejscu wcześniejszej zabudowy powstały kamienice, z których wiele przetrwało do dnia dzisiejszego74.
Wspominany wcześniej średniowieczny ratusz spłonął w 1806 r. Po usunięciu pozostałości gmina ewangelicka wzniosła w jego miejscu (1824–1827) prosty
jednonawowy kościół kryty dachem dwuspadowym. W latach 1852–1861 dobudowano do niego drewnianą wieżę75. Na krótko przed wybuchem I wojny światowej budynek wyburzono wznosząc w jego miejsce nowy kościół. Większy od
poprzedniego – został oddany do użytku w grudniu 1912 r.76 Jest to budynek wolnostojący, do niedawna dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, przykryty
dachem dwuspadowym z nieużytkowym poddaszem. Konstrukcja kościoła złożona jest z murowanych ścian nośnych nawy oraz drewnianej, dwuspadowej więźby dachowej w układzie wieszarowym. W elewacji frontowej znajduje się wieża
wymurowana na planie kwadratu. Wieńczy ją dwupoziomowy, drewniany hełm,
którego poszycie wykonano z blachy miedzianej77. W 1958 r. budynek przekazaK. Wajda, op. cit., s. 94.
A. Radzimiński, op. cit., s. 39.
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Rodzinne wycieczki…, s. 4.
75
Nowe Miasto Lubawskie. Szlak turystyczny: Spacer po Nowym Mieście Lubawskim, oprac. Urząd Miejski
w Nowym Mieście Lubawskim, Nowe Miasto Lubawskie [b.r.], broszura.
76
K. Wajda, op. cit., s. 107.
77
AWUOZ 6599, Nowe Miasto Lubawskie ul. Rynek 23, d. kościół ewangelicki. Remont elewacji, dachu, stolarki,
oprac. T. Bagiński, A. Gontarz-Bagińska, Gdańsk 2010, s. 3.
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no gminie miejskiej. Ołtarz główny wraz z krucyfiksem przeniesiono do kościoła
w Ząbrowie (gm. Iława), organy wywieziono w nieznanym kierunku (1945 r.), natomiast ławki trafiły do jednej z iławskich świątyń. W kościele zachował się dzwon
zegarowy, odrestaurowany w latach 70. ubiegłego stulecia. Do niedawna budynek
mieścił salę kinową oraz Centrum Informacji Turystycznej78. Podczas adaptacji na
kino (lata 50. XX w.) wykonano żelbetowy strop międzykondygnacyjny, oparty na
ścianach elewacyjnych i słupach wewnętrznych, stanowiący płytę nośną widowni79.
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 598,48 m2, natomiast powierzchnia zabudowy 362,2 m2.80
Pomiędzy 1776 a 1777 r. na trzech parcelach południowej pierzei rynku
wzniesiono gmach nowego ratusza. W latach 1832–1840 należał on do Ewy i Józefa
Chrapkiewiczów. Następnie przechodził w ręce: landrata Hansa Otto Beneckendorffa, chirurga powiatowego Joanna Heinricha Lompe, aptekarza Ludwiga Freytaga. W 1854 r. stał się własnością Zarządu Nowego Miasta Lubawskiego, natomiast
w 1893 r. powiatu lubawskiego. Po zakończeniu II wojny światowej przez kolejne
30 lat stanowił siedzibę starostwa lubawskiego. Od 1975 r. znajduje się tutaj Urząd
Miejski81. Z budynkiem sąsiaduje dawny hotel Nord, będący obecnie siedzibą starostwa powiatowego. Południową pierzeję zamyka kamienica z początków XIX
stulecia. W latach 1816–1819 stanowiła ona własność Gottlieba Kellera, natomiast
kolejnymi właścicielami byli: Johann i Anna Wiehert, Johann Rohde, Carl i Ludwika Freytag, Gottfried i Fryderyka Dolega, Berta Kulicky, Carl Koepke82. Do 1920 r.
w jej wnętrzach mieściło się niemieckie przedsiębiorstwo poligraficzne wydające
gazetę Neumarker Zeitung oraz Kreisblatt (gazetę powiatową). Wydawca – J. Koepke – prowadził w budynku księgarnię i sklep papierniczy83. Po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości przedsiębiorstwo poligraficzne kupił Bank Ludowy (lubawski i nowomiejski). Od 1921 r., aż do wybuchu wojny kamienica przy ul. Rynek 2
była siedzibą redakcji i drukarni gazety „Drwęca”. W maju 1974 r. przekazano ją
na rzecz Skarbu Państwa, natomiast dziś stanowi własność prywatną. 15 listopada
2002 r. na fasadzie budynku odsłonięto tablicę upamiętniającą gazetę „Drwęca”.
Uroczystość zbiegła się z osiemdziesiątą rocznicą założenia pisma84.
Kamienice wschodniej ściany rynku zachowały się w niemal niezmienionym
stanie (miejsce zniszczonego domu towarowego L. Alexandra zajął w okresie PRL
dwupiętrowy pawilon handlowy). W 1996 r. podczas prac remontowych w jednej
78
79
80
81
82
83
84

Nowe Miasto Lubawskie. Szlak turystyczny: Spacer… [b.n.s.].
AWUOZ 6599, Nowe Miasto Lubawskie ul. Rynek…, s. 3.
AWUOZ 7013, Nowe Miasto. Koncepcja… [b.n.s.].
Ibidem, s. 4.
J.Z. Polak, op. cit., s. 10.
Kronika zatrzymanego czasu. Nowe Miasto Lubawskie na starej…, s. 18.
M. Łydziński, Tablica pamiątkowa gazety „Drwęca”, „Drwęca”, 2002, nr 1, s. 8.
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z nich natrafiono na pojemnik zawierający złote cekiny (dukaty weneckie) datowane na XIII i XIV w.85 W tym samym budynku podczas okupacji niemieckiej
działała komórka AK. Należący do wywiadu organizacji ks. Władysław Łaniewski
ps. „Bruler” prowadził z tego miejsca nasłuch radiowy.
Pierzeja północna cechowała się dużą liczba lokali handlowych. Najokazalszym budynkiem była apteka i drogeria należąca w XIX stuleciu do Maxa Rothera86.
Niestety w 1945 r. ta część rynku w największym stopniu doświadczyła sowieckiego
barbarzyństwa. Usuwanie zniszczeń i odbudowa trwały do lat 60. Nowe budynki
stosunkowo dobrze wkomponowały się w zabudowę, jednak daleko im do wyglądu
przedwojennych kamienic87.
Zachodnią stronę rynku zajmowały domy mieszczan ze sklepami w częściach parterowych oraz hotel S.H. Landshuta z restauracją i ogródkiem letnim.
W czasach II RP nosił on nazwę Hotel Centralny i był własnością Leona Moszczyńskiego88. Dziś w miejscu hotelu znajdują się budynki mieszkalne wzniesione
po II wojnie światowej. Pozostałe zabudowania pierzei zachodniej zachowały (nie
licząc drobnych zmian) swój pierwotny wygląd. W połowie XIX w. ulice rynku
zostały wybrukowane. Było to związane z powstaniem utwardzonych dróg łączących Nowe Miasto z sąsiednimi miejscowościami89. Początkowo nawierzchnię ulic
tworzących rynek wybrukowano kamieniem polnym, natomiast ich przebieg był
profilowany z położonym niżej rynsztokiem90. W latach 30. XX w. dokonano przebudowy podczas której wyrównano poziom rynku oraz zastąpiono kamienie kostką
brukową. Liczne prace związane z infrastrukturą miejską zostały przeprowadzane
po II wojnie światowej. Zrealizowane na rynku naprawy i remonty wprowadziły nowe materiały tj. kwadratowe bloki nawierzchniowe, w których zabetonowano kamienie polne; płyty lastrykowe oraz kostkę betonową91. Jezdnię oddzielono
od chodników słupkami. Skutkiem tych działań było zatarcie efektu jednolitego
brukowania. Wprowadzenie nowych elementów (białe wymalowania pasów dla
pieszych, miejsc parkingowych oraz wysepek) zakłóciło historyczny charakter
przestrzeni rynku. Nie zachowały się dziewiętnastowieczne, a także pochodzące
z lat 20. XX stulecia latarnie oraz pompy (wodne, paliwa). Od czasu założenia miasta rynek stanowił centrum lokalnego handlu. Położenie nad Drwęcą umożliwiało
prowadzenie ożywionej wymiany towarowej z Toruniem i Gdańskiem. Na głównym placu handlowali jednak przede wszystkim miejscowi rzemieślnicy i okoliczni
85
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87
88
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http://www.itnowemiasto.pl/index.php/component/k2/item/756–skarb–cekinow–weneckich [01.02.18]
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rolnicy92. W latach 50. i 60. ubiegłego wieku targowisko funkcjonowało na placu
po wyburzonych ruinach pierzei północnej93. Ostatecznie jarmarki zniknęły z nowomiejskiego rynku po 1970 r. Nadal jednak stanowi on handlowe, jak również
administracyjne (Urząd Miasta, Starostwo) centrum miasta.
W Nowym Mieście granica pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej ograniczona jest ul. Mickiewicza, Kościuszki, Sienkiewicza, Działyńskich, prawym brzegiem Drwęcy, ul. Ogrodową i biegnie do ul. Mickiewicza94. W strefie tej
znajduje się 35 obiektów wpisanych do rejestru zabytków95. Spośród budynków
położonych w obrębie Starego Miasta należy zwrócić uwagę na kamienicę przy
skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i 3 Maja. Pomimo zniszczeń i przebudowy ma ona
dużą wartość architektoniczną (układ charakterystyczny dla budynków narożnych
wznoszonych w średniowieczu). Bryła domu wzniesiona jest na planie prostokąta.
Wewnątrz uwidacznia się podział na części warsztatową i mieszkalną przedzielone sienią. Rozwiązanie takie umożliwiało wprowadzenie niezależnego wejścia od
strony miasta. Możliwe, że schodkowy szczyt budynku skrywa fragmenty gotyckich murów96. W I połowie XX stulecia budynek mieścił stancję prowadzoną przez
rodzinę Rogackich. Pomiędzy 1915 a 1918 r. działało tam jedno z dwóch kółek
samokształceniowych Towarzystwa Karola Marcinkowskiego – tajnego związku
funkcjonującego wśród młodzieży nowomiejskiego progimnazjum od 1896 r. Za
główny cel członkowie Towarzystwa stawiali sobie zachowanie polskiej tożsamości
narodowej97. Kolejna zabytkowa kamienica znajduje się przy ul. 19 Stycznia prowadzącej z rynku w kierunku Baszty Brodnickiej. Budynek nr 5 powstał ok. 1340 r.
Podobnie jak kamienicę przy ul. Daszyńskiego wzniesiono go na parceli narożnej.
Wewnątrz znajdują się dwa pomieszczenia sklepowe. Rozdziela je sień ze schodami
wiodącymi na mieszkalne poddasze. Również ten budynek posiada (przebudowaS.R. Ulatowski, Po targu panie na zakupy, panowie do gospody, „Gazeta Nowomiejska” [Dodatek historyczny], 2015, nr 48, s. 2.
93
Następnie targowisko miejskie znajdowało się na placu przy ul. Kazimierza Wielkiego (żywy inwentarz
sprzedawano przy ul. Kopernika, na placu położonym za rzeźnią miejską). W 1995 r. handlarze musieli przenieść się
pod nowo wybudowaną wiatę przy skrzyżowaniu ul. Tysiąclecia i Targowej. W 2016 r. władze miasta podjęły decyzję
o demontażu konstrukcji i zbudowaniu w jej miejsce parkingu. Za: http://www.nowemiasto.com.pl/ti/pozegnanie–z–
wiata.htm [02.02.18]
94
Lokalny program rewitalizacji miasta Nowe Miasto Lubawskie na lata 2009–2015, oprac. Urząd Miejski
w Nowym Mieście Lubawskim, Nowe Miasto Lubawskie 2009, s. 11.
95
Są to następujące obiekty: kościół pw. Św. Tomasza Apostoła, kościół ewangelicki, Brama Brodnicka, Brama
Lubawska, fragmenty miejskich murów obronnych, budynek Urzędu Miasta, poczta, spichlerz przy ul. 3 Maja oraz
domy: ul. Okólna (nr 1, 2, 3, 9, 11, 15, 20, 22, 23, 25–28/29); ul. Nad Drwęcą (nr 3, 4); ul. Wodna (nr 2, 3); ul. 19 Stycznia
(nr 5); ul. 7 Grudnia (nr 2); ul. Waryńskiego (nr 12); ul. Daszyńskiego (nr 6, 16, 17, 20), ul. 1 Maja (nr 38); ul. Norwida
(nr 3). Za: https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr–zabytkow/zestawienia–zabytkow–nieruchomych/stan%20na%2030%20czerwca%202014/WAR–rej.pdf [02.02.18]
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[03.02.18]
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ny) szczyt schodkowy. W latach 60. XIX w. ze względu na brak miejsca nowe domy
zaczęto wznosić poza bramami miejskimi. Między 1864 a 1895 r. obszar administracyjny Nowego Miasta nie ulegał zmianom, by w latach 1895–1905 wzrosnąć
o 39 ha. Liczba domów mieszkalnych zwiększyła się w tym czasie z 234 do 315.
Miało to związek z włączeniem do miasta Przedmieścia Kurzętnickiego (obecnie
ul. Wojska Polskiego i Jagiellońska)98. Ponadto zabudowa przedmiejska była lokowana na północ od centrum, wzdłuż dzisiejszej ul. Działyńskich99. Poza obrębem
murów miejskich powstawały także budynki użyteczności publicznej. Po I wojnie
światowej rozbudowa postępowała wzdłuż głównych tras komunikacyjnych w kierunkach: Lubawy, Brodnicy i Biskupca Pomorskiego100. Zdarzało się, iż nowe domy
wznoszono w pobliżu rynku, po wyburzeniu dotychczas istniejących budynków.
W 1897 r. naprzeciwko kościoła pw. św. Tomasza Apostoła, przy zbiegu ul. Kościelnej i Wąskiej wzniesiono kamienicę z zastosowaniem form klasycystycznych.
Elewacja frontowa narożnego budynku jest krótsza od elewacji bocznej. Podpiwniczona, jednopiętrowa kamienica posiada niskie poddasze. Elementami artykulacji
poziomej są profilowane gzymsy kordonowe przebiegające wzdłuż obu elewacji oraz
gzyms koronujący101. Na każdej z elewacji znajduje się wejście poprzedzone trzema
stopniami. W elewacji frontowej wiedzie ono do lokalu użytkowego i jest otoczone
dwoma żeliwnymi filarami przyściennymi. Z obu stron wejścia zamieszczono po jednym, obszernym oknie witrynowym. Parter zamyka profilowany gzyms kordonowy.
W kondygnacji pierwszego piętra na osi elewacji znajduje się okno balkonowe z balkonem i po jednym oknie po obu jego stronach. Strefa pierwszego piętra zamknięta
jest profilowanym gzymsem kordonowym. Poddasze posiada trzy okienka o prostokątnym wykroju, znajdujące się na osi okien pierwszego piętra. Strefę wieńczy profilowany gzyms koronujący102. W okresie międzywojennym w budynku mieściła się
księgarnia Bronisława Miłoszewskiego, a później A. Radomskiego103.
Do 2016 r. na parterze znajdowała się redakcja „Gazety Nowomiejskiej”, zaś
obecnie funkcjonuje tam sklep. Z kamienicą sąsiaduje bliźniaczy budynek wybudowany w tym samym roku. Tuż obok (ul. Kościelna 3) znajduje się biblioteka
parafialna. W maju 2017 r. przy wejściu do kamienicy zamontowano tablicę upamiętniającą patrona biblioteki ks. Jana Ewertowskiego. Jej odsłonięcia i poświęcenia
dokonał biskup pomocniczy Diecezji Toruńskiej Józef Szamocki104. Na wykonanej
K. Wajda, op. cit., s. 94 – 95.
http://www.itnowemiasto.pl/index.php/component/k2/item/78–willa–przy–ul–dzialynskich–6 [07.02.18]
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z czarnego granitu płycie zamieszczony został wizerunek ks. Ewertowskiego oraz
napis: Biblioteka parafialna im. ks. Jana Ewertowskiego.
W 1904 r. przy ul. Kościelnej (Kirchenstrasse) rozpoczęła działalność elektrownia miejska. Tworzyły ją – zachowane do dnia dzisiejszego – 3 budynki z czerwonej cegły. Najwyższy (piętrowy z użytkowym poddaszem) stoi przy skrzyżowaniu
ulic Kościelnej i Działyńskich. Najprawdopodobniej mieścił on pomieszczenia administracji. Wejście do budynku znajduje się w czteroosiowej elewacji zachodniej,
której podział poziomy zaznaczony jest gzymsami. Elewacja północna i południowa
są dwuosiowe. Do wschodniej ściany budynku przylega (niższa) siłownia, zbudowana na planie prostokąta. Pierwotnie w elewacji północnej znajdowały się 3 duże,
półokrągłe okna, oddzielone płaskimi filarami przyściennymi. Obecnie trójosiowa
elewacja podzielona jest poziomo na dwie części. W dolnej znajdują się 3 wnęki
prostokątne (wejściowa i dwie garażowe), natomiast w górnej 3 wnęki półokrągłe,
z których każda posiada po jednej parze okien półokrągłych. Do wschodniej ściany
siłowni przylega parterowa przybudówka zamknięta płaskim dachem (pozostałe
budynki zwieńczone są dachami dwuspadowymi). Początkowo w północnej elewacji budynku znajdowały się 2 okna półokrągłe. Obecnie jest tam jedno okno
prostokątne, a ceglaną elewację przykrywa tynk. Południowe elewacje budynków
elektrowni przysłania parterowy pawilon oraz garaże wzniesione w okresie PRL.
Współcześnie w budynku administracyjnym oraz siłowni mieści się posterunek
energetyczny, natomiast przybudówka wykorzystywana jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.
Równolegle do ul. Kościelnej biegnie ul. Kazimierza Wielkiego, na której zlokalizowana jest (pod nr 2) kolejna dziewiętnastowieczna kamienica. Wzniesiono
ją na rzucie wydłużonego prostokąta w 1899 r. Dwie kondygnacje wieńczy ścianka
kolankowa.
Z obydwu stron budynek zamykają dwa pseudoryzality zakończone trójkątnymi szczytami. Gzymsy dzielą elewację na trzy poziomy. Ponadto parter
oddzielony jest od pozostałych pięter boniowaniem lica105. W przyziemiach
pseudoryzalitów utworzono lokale handlowe. Nad wejściami do nich znajdują
się dwa balkony z kutymi balustradami (druga kondygnacja). Szczyt elewacji zamknięty jest przez gzyms koronujący. W pierwszych latach XX stulecia na tej samej
ulicy powstała trzykondygnacyjna kamienica (obecnie nr 9), wzniesiona na planie
litery L. W elewacji dostrzec można cztery filary, które dzielą ją pionowo na trzy
części. Zastosowanie gzymsów międzykondyganycjnych pozwala z kolei na wyróżnienie dwóch poziomów. Na parterze mieszczą się 2 lokale handlowe, z cofniętymi
wnękami drzwiowymi. Wyższe kondygnacje posiadają niewielkie loggie poprze105
http://www.itnowemiasto.pl/index.php/component/k2/item/76–kamienica–przy–ulicy–kazimierza–wielkiego-2 [22.02.18]
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dzone krótkimi balkonami o kutych balustradach106. Warto wspomnieć, iż na ulicy
Kazimierza Wielkiego znajdowała się synagoga (stąd dawna nazwa ulicy – Synagogenstrasse) zbudowana w latach 1857–1858.107 Był to niewielki budynek wzniesiony z czerwonej cegły na planie prostokąta, przykryty dachem dwuspadowym108.
Powierzchnia nieruchomości wg dokumentu katastralnego wynosiła 17 × 19 m.
Oprócz synagogi mieściła się tu siedziba zarządu gminy żydowskiej, dom rzezaka,
koszerna stołówka, schronisko z noclegownią oraz łaźnia rytualna109. Wszystkie
budynki zostały zniszczone przez Niemców w 1940 r.110 Od lat 70. XX w. do 1995 r.
na placu po synagodze funkcjonowało targowisko miejskie. Obecnie znajduje się
tam galeria handlowa „Stary Targ”.
Na przełomie XIX i XX stulecia nowe budynki wznoszono również na Przedmieściu Kurzętnickim. Eklektyczny, dwupiętrowy „belweder” przy ul. Jagiellońskiej
9 powstał pod koniec XIX w. Przednia elewacja zamknięta jest z obydwu stron wysuniętymi ryzalitami. W latach 1900–1909 budynek należał do Wilhelma Bauera, zaś
pomiędzy 1919 a 1930 r. do kupca Antona Kurlikowskiego i jego małżonki Otille111.
W podwórzu budynku znajdowała się oficyna oraz stajnie. Ponadto Anton Kurlikowski wybudował tam spichlerz oraz szopę112. W 1930 r. „belweder” został zakupiony
przez Inowrocławską Fabrykę Mebli113. W okresie międzywojennym szczyt fasady
i elewacji północnej zdobiły facjatki, natomiast ryzality posiadały inne od współczesnego zwieńczenie114. Obecnie w budynku znajdują się mieszkania komunalne.
W połowie lat 30. naprzeciwko „belwederu” zbudowano stadion, który użytkowany
jest do dnia dzisiejszego. Pierwszy trening miejscowego klubu sportowego, noszącego wówczas nazwę „Pogoń”, na nowym obiekcie odbył się w lipcu 1935 r.115 Wcześniej
mecze piłkarskie rozgrywano na boisku przy rzeźni miejskiej.
Okres międzywojenny nie przyniósł większego ożywienia w budownictwie
mieszkaniowym. Przy ul. Tylickiej (obecnie Wojska Polskiego) z funduszy miejskich zbudowano 3 budynki o łącznej liczbie 36 izb mieszkalnych, natomiast
106
http://www.itnowemiasto.pl/index.php/component/k2/item/77–kamienica–przy–ulicy–kazimierza–wielkiego-9 [22.02.18]
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K. Wajda, op. cit., s. 107.
108
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inne/87340–synagoga–w–nowym–miescie–lubawskim–ul–kazimierza–wielkiego [22.02.18]; Kronika zatrzymanego
czasu. Nowe Miasto na starej…, s. 46.
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Kronika zatrzymanego czasu. Nowe Miasto na starej…, s. 46; Przy dzisiejszej ul. Grunwaldzkiej zlokalizowany był cmentarz żydowski. Znajdujące się tam maceby niemieccy okupanci wykorzystali jako płyty chodnikowe na zapleczu sądu rejonowego. Zostało to odkryte dopiero w czasie prac remontowych w 1995 r. Obecnie w miejscu cmentarza
znajduje się park. Por. Kronika zatrzymanego czasu. Nowe Miasto Lubawskie w latach 1939…, s. 40.
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S.R. Ulatowski, Mieszkać w Belwederze, „Gazeta Nowomiejska”, 1996, nr 29, s.3.
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wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych rozwijało się, na dość ograniczoną skalę, budownictwo jednorodzinne. Jak wksazuje Andrzej Korecki, w 1924 r.
obywatele Nowego Miasta mieszkali w 354, zaś w 1931 r. w 372 budynkach116. Na
rynku i przyległych do niego ulicach prace budowalne ograniczały się głównie do
remontów oraz przebudów (wnętrz, elewacji) poszczególnych kamienic. W obrębie
dawnych murów miejskich nowe budynki mieszkalne powstały przy ul. Środkowej
(dziś ulice Norwida i Daszyńskiego)117.
Koniec XIX i początek XX stulecia to czas powstania na terenie Nowego Miasta wielu budynków użyteczności publicznej. W 1906 r. przy Lindenstrasse (obecnie
Działyńskich) otwarto nowy gmach poczty. Inwestycja wpisywała się w trwający
wówczas na terenie państwa pruskiego proces tworzenia nowoczesnych urzędów
pocztowych. Identyczny gmach, istniejący do dnia dzisiejszego, powstał w Suszu
(pow. iławski). Od momentu otwarcia, aż do 2019 r. budynek przy ul. Działyńskich spełniał swoją pierwotną funkcję118. W jego przedniej elewacji zachowała się
oryginalna skrzynka pocztowa z czasów zaboru pruskiego. Nieopodal poczty przy
Działyńskich 14 znajduje się gmach Szkoły Podstawowej nr 3 (wcześniej SP nr 1,
a następnie gimnazjum) oddany do użytku w 1898 r. Koszt jego budowy wyniósł
41 tys. marek. Początkowo mieścił szkoły elementarne: katolicką i ewangelicką,
w których uczyło po trzech nauczycieli119. W październiku 1937 r. odbyło się uroczyste poświęcenie rozbudowanego i utrzymanego w manierze pseudomodernistycznej budynku. Najstarsza część szkoły została wzniesiona na planie odwróconej
litery L. Podpiwniczony, piętrowy gmach z użytkowym poddaszem wymurowano z cegły na podmurówce kamiennej i zwieńczono dachem wielopołaciowym.
Znajdujące się w środku elewacji południowej wejście główne zostało umieszczone w ryzalicie. Elewacja południowa posiada 9 osi wyznaczonych ryzalitem oraz
ośmioma parami okien łukowych. Dalsze przebudowy przeprowadzone zostały
pomiędzy 1989 a 1994 r. Wzniesiono wówczas nowy pawilon, w którym znalazły
się pomieszczenia biblioteki i czytelni na piętrze oraz aula na parterze. Dla upamiętnienia jubileuszu stulecia szkoły (1998 r.) przed budynkiem głównym wkopano głaz z napisem: By czas nie zaćmił i niepamięć120. W listopadzie 1928 r. obok
szkoły otwarto salę gimnastyczną, będącą wówczas największym tego typu budynkiem w mieście. Podczas okupacji niemieckiej urządzono w niej salę kinowo-teatralną. Od 1946 r. funkcjonowało tam kino o nazwie „Bajka” zamienionej później
A. Korecki, Nowe Miasto Lubawskie w czasach Drugiej…, s. 157.
APO 42/568/0/–/14.
118
W lipcu 2019 r. nowomiejska placówka Poczty Polskiej została przeniesiona do pawilonu handlowo-usługowego położonego również przy ul. Działyńskich.
119
Kronika zatrzymanego czasu. Nowe Miasto Lubawskie na starej…, s. 45.
120
http://www.gimnazjumnml.eu/index.php/z–zycia–szkoly/historia–szkoly [05.02.18]; Więcej nt szkoły zob.
A. Korecki, Szkoła podstawowa nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim w latach 1898–1998, Toruń 1998.
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na „Warszawa”. Na ekranie pokazywano przede wszystkim filmy propagandowe
wyświetlane przez służby wojska rosyjskiego oraz polskiego121. W styczniu 1947 r.
komunistyczne władze zorganizowały w sali kinowej proces pokazowy, w wyniku
którego wyrok śmierci otrzymało czterech żołnierzy podziemia niepodległościowego. W 1958 r. kino zostało przeniesione do dawnego kościoła ewangelickiego,
zaś obiekt sportowy ponownie stał się własnością szkoły. Warto w tym miejscu
wspomnieć o budynku przy ul. Szkolnej 4, położnym w sąsiedztwie placówki. Jest
to dom stylizowany na renesansową willę włoską, wzniesiony w I połowie XIX w.
Pierwszymi właścicielami byli w 1832 r. Albrecht i Anna Turzyńscy, zaś przed samą
II wojną światową Leonard Raszkowski oraz Mieczysław Bork122.
Przy Lindenstrasse, w pobliżu Drwęcy mieścił się utworzony pod koniec
XIX w. zakład wodoleczniczy „Marienbad”. Pełna nazwa brzmiała: „Kneipp’she
Kuranstalt Marienbad”. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdowało się również kąpielisko „Badeanstalt”123. Zakład funkcjonował w dwóch zachowanych do dziś
budynkach z czerwonej cegły. Są one jednopiętrowe124 z użytkowym poddaszem,
połączone niskim łącznikiem. Podział poziomy elewacji budynków podkreślony
jest gzymsami międzykondygnacyjnymi. Przy ul. Działyńskich znajdują się również domy (nr 6, 15) stanowiące przykład dziewiętnasto i dwudziestowiecznej, neoklasycystycznej architektury willowej.
W 1908 r., przy dzisiejszej ul. Mickiewicza został oddany do użytku szpital
powiatowy (Kreiskrankenhaus). Fundatorem jednopiętrowego budynku z użytkowym poddaszem był dr med. Friedrich Lange125. Koszt budowy nowoczesnej, jak na
owe czasy placówki wyniósł 155 tys. marek126. W prowadzonym przez ewangelickie
siostry diakoniski z Gdańska szpitalu znajdowały się 44 łóżka. Podczas I wojny
światowej funkcjonował m.in. dzięki wsparciu zamożnych rolników oraz posiadaniu własnego ogrodu i żywego inwentarza. Operacje przeprowadzano w tamtym
okresie stosunkowo rzadko127. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Szpital
Powiatowy pw. św. Józefa stanowił własność Lubawskiego Powiatowego Związku
Komunalnego128. Pracował w nim jeden lekarz pełniący jednocześnie funkcję dy121
K. Kliniewski, Kino czasami zamieniało się w salę sądową: nowomiejska podróż filmowa od Sali Lindemana
do kina Harmonia, „Gazeta Nowomiejska”, 2009, nr 22, s. 17.
122
J. Ćwiek, Niszczejąca „perełka”, „Gazeta Nowomiejska”, 1997, nr 33, s. 5.
123
S.R. Ulatowski, Jak dawniej w Nowym Mieście wodą leczyli: dzieje Zakładu Wodoleczniczego „Marienbad”,
„Gazeta Nowomiejska. Dodatek historyczny”, 2015, nr 48, s. 5.
124
Krótsze skrzydło budynku położonego bliżej Drwęcy ma 2 piętra.
125
Friedrich Lange (1849–1927) – niemiecki chirurg urodzony w Łąkorku (tam też pochowany). Poza szpitalem w Nowym Mieście Lubawskim ufundował również przytułek dla inwalidów i sierot w Biskupcu Pomorskim. Zob.
A. Korecki, Ludzie ziemi nowomiejskiej, Nowe Miasto Lubawskie 2000, s. 224–227.
126
Kronika zatrzymanego czasu. Nowe Miasto Lubawskie na starej…, s. 79.
127
A. Szulc, S.R. Ulatowski, Odwieczny szpital leczy do dziś pacjentów: szpitalnictwo na ziemi nowomiejskiej
funkcjonowało od czasów krzyżackich, „Gazeta Nowomiejska”, 2012, nr 28, s. 14.
128
A. Korecki, Nowe Miasto Lubawskie w czasach Drugiej…, s. 168.
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rektora i ordynatora. Personel pomocniczy złożony był z sióstr ze Zgromadzenia
Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo (Szarytki)129. Zajęta w 1939 r. przez
Niemców placówka nie zaprzestała działalności. Pod koniec okupacji wywieźli oni
całe wyposażenie szpitala. W połowie lat 60. dwa gmachy szpitalne posiadały 136
łóżek dla dorosłych i 13 dla niemowląt130. Z kolei w połowie lat 90. rozpoczęto
rozbudowę szpitala przerwaną przez pożar w lipcu 1997 r. Odrestaurowany blok
oddano do użytku w 2002 r. Sześć lat później Szpital Powiatowy otrzymał imię Friedricha Lange. Na terenie kompleksu znajduje się grota poświęcona Matce Bożej,
wzniesiona w 1923 r.131
W sąsiedztwie szpitala mieściło się Progimnazjum (obecnie LO im. Cypriana
Kamila Norwida). Budowę jednopiętrowego gmachu rozpoczęto wiosną, a zakończono w październiku 1870 r.132 W 1907 r. budynek został powiększony o kolejne
piętro, natomiast w 1935 r. dobudowano 4 sale lekcyjne. W latach 70. ubiegłego
stulecia rozbudowano skrzydło zachodnie oraz wzniesiono czteropiętrowy internat
na 160 osób133. Przeprowadzone w okresie PRL remonty i rozbudowy sprawiły, że
budynek szkoły zatracił pierwotne cechy stylowe. Historyczny wygląd zachowała
sala gimnastyczna, oddana do użytku w sierpniu 1889 r. Był to wówczas sporych
rozmiarów budynek o długości 19,95 m i szerokości 9,95 m. W podłodze przy
drzwiach wejściowych wypalono cztery litery F mające przypominać uczniom
o znaczeniu wychowania fizycznego: Frisch (świeży), Fromm (skromny), Froh
(wesoły), Frei (wolny). Przez ponad 100 lat była to jedyna sala sportowa jaką dysponowała szkoła. Nową halę, o wymiarach 36 × 18 × 7,45 m oddano do użytku
1 września 2003 r.134 Na terenie należącym do nowomiejskiego liceum znajduje się
dom dyrektora szkoły wzniesiony w 1907 r. Warto w tym miejscu przytoczyć opis
budynku zamieszczony w jednym z numerów „Gazety Nowomiejskiej”: Budynek
wieńczy dach czterospadowy łamany, pokryty dachówką typu „karpiówka”. W dolnych połaciach dachu zastosowano ciekawe stylistycznie okna – tzw. wole oka. Narożniki budynku mają postać przestylizowanych pilastrów […] na pierwszym piętrze
w osiach środkowych okulusy i kartusze z sentencją135. Treść wspomnianej sentencji
brzmi: Bonus vir semper tiro (Dobry człowiek zawsze nowicjuszem [ma się czego
uczyć]). Od strony zachodniej z terenem szpitalnym sąsiaduje park miejski załoK. Wajda, op. cit., s. 108.
L. Wernic, Nowiny znad Drwęcy, „Słowo na Warmii i Mazurach”, 1966, nr 38, s. 4.
131
J. Resicki, Przyszpitalna grota, „Drwęca”, 1999, nr 1, s. 4–5.
132
A. Korecki, Zarys dziejów liceum ogólnokształcącego w Nowym Mieście Lubawskim 1858–2008, Pelplin–
Nowe Miasto Lubawskie 2008, s. 23.
133
http://www.norwid.eu/index.php/o-szkole/historia [06.02.18]
134
Hala sportowa dla Zespołu Szkół, „Drwęca”, 2003, nr 1, s. 6.
135
S.R. Ulatowski, Poznajmy bliżej, „Gazeta Nowomiejska”, 1997, nr 39, s. 5. [Artykuł przygotowano w oparciu
o dokumentację historyczno-architektoniczną Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim].
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żony w 1894 r. na wzgórzu nazywanym „Łysą Górą”136. Informacji o początkach
parku dostarcza pamiętnik ks. Józefa Dembieńskiego pt. „Radości mało goryczy
dużo” (poniższy fragment został przytoczony przez Stanisława Grabowskiego w
Kalendarzu nowomiejskim)137: W niedalekiej odległości od gimnazjum, po drugiej
stronie drogi, była dość wysoka i stroma góra. Za mych pierwszych lat gimnazjalnych
była ona zupełnie goła, niezarośnięta. Stanowiła stałe pole zapasów bojowych między młodzieżą miejską a gimnazjalistami […] Taki stan rzeczy trwał podczas mego
pobytu w gimnazjum przez trzy lata, dopóki ojcowie miasta nie postanowili tej góry
zamienić na park miejski. Uporządkowano ją, porobiono trasy i ganki, zasadzono
drzewa i krzewy oraz postawiono duży, brązowy pomnik Kajzera Wilhelma I. Nastąpiło tedy uroczyste poświęcenie parku. My uczniowie gimnazjum, naturalnie gremialnie w szeregach zostaliśmy zaproszeni na ten uroczysty akt. Wspomniany pomnik
cesarza niemieckiego ustawiony był przy okrągłym placu w centralnym punkcie
parku, do którego prowadziły schody. Nieco dalej znajdował się drugi, mniejszy
pomnik przedstawiający prawdopodobnie małżonkę cesarza138. W 1912 r. na terenie parku powstało mauzoleum ku czci Friedricha Ludwiga Jahna, niemieckiego
działacza sportowego, twórcy związków sportowych o nastawieniu paramilitarnym139. Obiekt ma formę okrągłej rotundy, bez dachu i z dużymi prześwitami140.
Przed I wojną światową w mauzoleum znajdowała się tablica z wizerunkiem F.L. Jahna. Na szycie parkowego wzniesienia funkcjonowała restauracja. Z zachowanych
fotografii wynika, iż tworzyły ją 2 połączone ze sobą piętrowe, ceglane budynki.
Do niższego – wzniesionego na planie prostokąta w technice muru pruskiego –
przylegały dwie werandy. Obok restauracji stała kawiarnia z amfiteatrem. W parku
odbywały się uroczystości organizowane przez władze zaborcze. Był on częstym
celem wycieczek młodzieży szkolnej, wśród której próbowano krzewić pruski patriotyzm141. W okresie międzywojennym park nadal stanowił popularne miejsce
wypoczynku. Odbywały się tam zloty miejscowego harcerstwa142. Na parkowej
polanie nie tylko z okazji zlotów rozbijano namioty, obozowano i organizowano
rocznicowe ogniska. Park Miejski był także popularnym miejscem zbiórek zastępów gimnazjalnych143. Obecnie kompleks jest zaniedbany (dziko rosnące drzewa,
zniszczone schody, nieuporządkowane alejki). Spośród wspomnianych obiektów
Kronika zatrzymanego czasu. Nowe Miasto Lubawskie na starej…, s. 70.
S. Grabowski, Kalendarz…, s. 38; ks. J. Dembieński, Radości mało – goryczy dużo, Warszawa 1985; Zob. także
ks. J. Dembieński, Nowomiejskie wspomnienia 1920–1939, oprac. A. Korecki, Nowe Miasto Lubawskie 2004.
138
Kronika zatrzymanego czasu. Nowe Miasto Lubawskie na starej…, s. 72.
139
K. Kliniewski, Park cesarza Wilhelma, „Drwęca”, 2007, nr 1, s. 9.
140
Kronika zatrzymanego czasu. Nowe Miasto Lubawskie na starej…, s. 74.
141
K. Kliniewski, Park cesarza…, s. 9.
142
J. Kujawski, Zatartym tropem… Harcerstwo i konspiracja we wspomnieniach nowomieszczanina, Toruń 2002,
s. 25.
143
Ibidem, s. 25.
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do dnia dzisiejszego zachowała się rotunda z 1912 r. We wschodniej części parku znajduje się miejsce wypoczynku wykonane w latach 1964/65 w ramach tzw.
czynu społecznego. Realizację przedsięwzięcia upamiętnia głaz z tablicą. Wart
wspomnieć, iż w latach 20. ubiegłego stulecia, w tym samym miejscu planowano
budowę pomnika Teofila Rzepnikowskiego144. Z kolei pod koniec lat 30. władze
miasta zamierzały wznieść (być może również na terenie parku) pomnik „Wolności”. Jego wykonaniem miał zająć się artysta–rzeźbiarz Ignacy Zelek, jednak ostatecznie przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane145. Obecnie przy wejściu do parku
znajduje się figura Matki Bożej ustawiona na betonowym postumencie. Przymocowana do niego tablica zawiera napis: Matko nie opuszczaj nas 1937–48.
Współcześnie główną arterię komunikacyjną Nowego Miasta Lubawskiego
stanowi ul. Grunwaldzka będąca fragmentem drogi krajowej nr 15. W czasach
zaboru pruskiego nosiła ona nazwę Lonkerstrasse (ul. Łąkowska). Również tutaj
w XIX i XX stuleciu wzniesiono szereg nowych budynków. Dom pod nr 2 współcześnie mieści przychodnię oraz prywatne mieszkania. Zbudowany ok. 1860 r.,
przez ponad 100 lat stanowił własność prywatną. Do 1864 r. znajdował się w posiadaniu Johanna i Franciszki Paniewiczów. Kolejnym właścicielem był murarz Wilhelm Schubring (1864–1913), zaś po nim Artur Schubring z małżonką Martą. Po
śmierci Marty Schubring (1966) przeszedł na własność Skarbu Państwa146.
Przy ul. Grunwaldzkiej 6 mieści się Komenda Powiatowa Policji147. Wolnostojący budynek datowany na przełom XIX i XX w. został wzniesiony na planie litery
U, z wewnętrznym podwórzem. Część środkowa ujęta jest skrzydłami, przylegającymi prostopadle do jej boków. Trójkondygnacyjny budynek wzniesiono z cegły na
cokole z otoczaków. Zarówno skrzydła jak i część środkowa zwieńczone są dachami dwuspadowymi. Elewacja frontowa składa się z części środkowej i flankujących
ją, umieszczonych symetrycznie na obu jej skrajach, skrzydeł bocznych. Od frontu
144
Teofil Rzepnikowski (1843–1922) – lekarz okulista, uczestnik powstania styczniowego, działacz społeczny.
W powiecie lubawskim prowadził wielokierunkową działalność mającą na celu ożywienie polskiego ruchu narodowego.
Szczególną wagę przywiązywał zwłaszcza do sprawy spółdzielczości pożyczkowej. W 1890 r. został wybrany z okręgu
lubawsko-suskiego do parlamentu Rzeszy. Wygrał powtórnie wybory w 1893 r. pełniąc mandat do 1898 r. Jako poseł
występował w obronie ludności polskiej, domagając się równych praw wyborczych i piętnując szykany ze strony władz
administracyjnych. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został mianowany pierwszym starostą lubawskim. Za:
http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/teofil–rzepnikowski [16.02.18]
145
APO 42/568/0–/13. Akta Urzędu Policyjnego w Nowemmieście nad Drwęcą. Sprawy budowlane; 27 sierpnia
1937 r. burmistrz Nowego Miasta Seweryn Wachowiak wystosował do Ignacego Zelka pismo następującej treści: W odpowiedzi na pismo z dnia 5.bn. uprzejmie komunikuję, że sprawę budowy pomnika „Wolności” postanowiono odroczyć
do przyszłego roku i dlatego też nie mogę w tej chwili zająć stanowiska co do Jego projektów. – Przypuszczalnie z wiosną
przyszłego roku sprawa ruszy naprzód i do Pana w tej materji się zwrócę. – Wiosną 1938 r. sprawa nie ruszyła naprzód.
Budowa pomnika pozostała jedynie w sferze planów.
146
J.Z. Polak, op. cit., s. 40.
147
W okresie międzywojennym Komenda Powiatowa Policji Państwowej mieściła się przy ul. Szkolnej. Za:
Kronika zatrzymanego czasu. Nowe Miasto Lubawskie między…, s. 90.
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występują one z lica elewacji pełniąc funkcję ryzalitów bocznych. Skrzydła boczne
od frontu posiadają 3 pełne piętra, natomiast część środkowa dwie kondygnacje
i poddasze148. Na osi części środkowej znajduje się wejście główne o prostokątnym
wykroju, zaś ponad nim płaskie nadproże. Podział poziomy elewacji wyznaczają:
cokół, gzymsy kordonowe, gzyms koronujący oraz gzymsy odcinkowe ponad oknami pierwszej i drugiej kondygnacji. Na parterze, po obu stronach wejścia znajdują
się symetrycznie po 2 okna, natomiast w kondygnacji pierwszego piętra 5 okien
(środkowe na osi wejścia)149. Poddasze posiada 5 niewielkich wnęk okiennych
z czego 3 są podwójne. W elewacji ryzalitów znajdują się po 2 identyczne okna na
każdej kondygnacji150. W 2011 r. rozpoczął się remont budynku podczas którego
położono nowe stropy, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wszystkie
istotne instalacje, odnowiono elewacje i wnętrza151. Pod koniec 2013 r. na zapleczu
starego budynku rozpoczęto budowę nowego skrzydła komendy. Prace zakończyły
się na przełomie lat 2014/2015. Jednopiętrowy budynek mieści m.in. garaże, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, pomieszczenia techników kryminalistyki, składnicę akt oraz siłownię152. Warto wspomnieć, iż w lipcu 2019 r. przy
wejściu do starego skrzydła komendy odsłoniono tablicę upamiętniającą funkcjonariuszy Policji Państwowej zamordowanych w Kalininie przez NKWD wiosną
1940 r., którzy pełnili służbę także w Nowym Mieście Lubawskim153.
W XIX stuleciu przy Lonkerstrasse funkcjonował szpital. Należący do Artura
Schubringa budynek wynajęto w 1898 r. na 10 lat. W 8 niewielkich salach można
było leczyć maksymalnie 20 chorych154. Następnie szpital przeniesiono do nowego,
większego gmachu155. Po II wojnie światowej budynek przy Grunwaldzkiej 10 był
siedzibą Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie bestialskim torturom poddawano m.in. żołnierzy lokalnych oddziałów ROAK156 oraz członków
148
AWUOZ 6943, Dokumentacja inwentaryzacyjno-konserwatorska przedwykonawcza budynku policji przy ul.
Grunwaldzkiej 6 w Nowym Mieście Lubawskim, oprac. Monika Żegnałek, Marcin Żegnałek, Toruń 2008.
149
Ibidem, [b.n.s.].
150
Ibidem, [b.n.s.].
151
http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/7608,Nowe–Miasto-Lub–Zakonczono-modernizacje–i–rozbudowe–nowomiejskiej–komendy–Policj.html [17.02.18]
152
Ibidem, [17.02.18]; http://nowemiasto.wm.pl/250766,Spacerkiem–po-rozbudowanej–komendzie–policji.
html#axzz55g42pb5z [17.02.18]
153
https://umnowemiasto.pl/component/k2/item/1407–jubileuszowe–swieto-policji–w–nowym–miescie–
lubawskim [22.10.20]
154
K. Wajda, op. cit., s. 104.
155
Kronika zatrzymanego czasu. Nowe Miasto Lubawskie na starej…, s. 62.
156
Ruch Oporu Armii Krajowej (ROAK) – formacja powstała wiosną 1945 r. na bazie oddziałów AK, które po
ogłoszeniu tzw. pierwszej amnestii postanowiły nie ujawniać się i nadal kontynuować walkę przeciw komunizacji Polski.
Najsilniejsze struktury ROAK posiadała w środkowej i wschodniej części kraju (w granicach pojałtańskich). Głównymi
obwodami były: „Mewa” dowodzony przez Józefa Marcinkowskiego (ps. „Wybój”) oraz „Znicz” na którego czele stał Paweł Nowakowski (ps. „Łysy”); O działalności antykomunistycznego podziemia niepodległościowego w rejonie Nowego
Miasta Lubawskiego zob. E. Rzeszutko, Partyzanci znad Welu, Brynicy, Wkry i Drwęcy, Lidzbark Welski 2013.
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organizacji konspiracyjnej założonej przez nowomiejskich licealistów w 1948 r.157
Obecnie znajduje się tam oddział PZU. Jesienią 1997 r. budynek przeszedł remont
podczas którego odnowiono elewacje oraz wymieniono pokrycie dachowe158.
W 1879 r. wzniesiono gmach sądu przy ul. Grunwaldzkiej 28. Wolnostojący budynek został wymurowany z czerwonej cegły na planie litery L, z wewnętrznym podwórzem. Jest on dwukondygnacyjny, kryty dachem czterospadowym z lukarnami,
którego połacie tworzą przestrzeń dla pomieszczeń poddasza159. Dekoracja fasady
zawiera elementy z repertuaru form klasycznych160. Główny akcent kompozycyjny podziału architektonicznego stanowi ryzalit środkowy będący centralną częścią
elewacji. Przylegają do niego jednakowe pod względem kompozycji architektonicznej skrzydła boczne. Na osi ryzalitu usytuowane jest wejście główne do budynku
obramowane szerokim, płytkim profilowaniem. Nad nim znajduje się stylizowany
zwornik z dwiema bocznymi ślimacznicami. Wejście główne flankowane jest przez
2 płaskie pilastry biegnące od cokołu przez całą wysokość ryzalitu. Poziomą artykulację fasady podkreślają gzymsy międzykondygnacyjne oraz profilowany gzyms
koronujący. Poziom parteru i pierwszego piętra rozdziela gzyms opaskowy z niewielkim profilowaniem, przebiegający wzdłuż całej elewacji. Kondygnacje pierwszego piętra zamka gzyms koronujący. Ryzalit również zwieńczony jest gzymsem
koronującym, na którym wspiera się zamknięty półkoliście tympanon. Pole tympanonu jest gładkie, pozbawione dekoracji. Boczne części elewacji posiadają pionowe
pasy boniowań na krawędziach budynku i na granicy z ryzalitem161. Funkcję sądu
gmach zaczął pełnić w 1912 r. Od tego czasu przechodził na własność kolejnych
urzędujących nad Drwęcą władz, zarówno polskich jak i okupacyjnych. Obecnie
Grunwaldzka 28 to adres Sądu Rejonowego oraz Prokuratury Rejonowej.
Przy ulicy Grunwaldzkiej znajduje się cmentarz parafialny, którego obszar został
wytyczony w 1850 r. Zarządzająca nim katolicka gmina kościelna opracowała w 1921 r.
statut cmentarny liczący 136 paragrafów. Podczas prac związanych z regulacją przebiegu ulicy Łąkowskiej (Grunwaldzkiej) w 1938 r. mur cmentarny cofnięto w głąb o 1 m.
Na nowomiejskim cmentarzu zachowały się nagrobki o dużej wartości historycznej
i artystycznej, spośród których najstarsze pochodzą z połowy XIX stulecia162. Obecnie
157
Kronika zatrzymanego czasu. Nowe Miasto Lubawskie w latach 1939…, s. 138; O działaniach komunistycznej
bezpieki wobec Polskiej Organizacji Młodzieży Katolickiej zob. P. Kardela, Plan rozpracowania nielegalnej organizacji
POMK istniejącej na terenie Nowego Miasta n/Drwęcą, „Drwęca”, 2007, nr 2, s. 7–9; J. Jeda, A. Korecki, Nowe Miasto
Lubawskie – gorzki smak wolności, Nowe Miasto Lubawskie 1996.
158
G. Jonowska, Miejskie remonty, „Gazeta Nowomiejska”, 1997, nr 41, s. 2.
159
AWUOZ 6841, Dokumentacja inwentaryzacyjno-konserwatorska przedwykonawcza budynku Sądu Rejonowego, Prokuratury Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim, oprac. Monika Żegnałek, Marcin Żegnałek, Toruń 2007.
160
http://www.itnowemiasto.pl/index.php/component/k2/item/83–budynek–sadu–i–prokuratury [17.02.18]
161
AWUOZ 6841, Dokumentacja inwentaryzacyjno-konserwatorska przedwykonawcza budynku Sądu… [b.n.s.].
162
http://ziemiachelminska.pl/222726,Nowe–Miasto-Lubawskie–Cmentarz–parafialny–przy–ulicy–Grunwaldzkiej.html#axzz4Xviw8mSQ [17.02.18]
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wiele z nich wymaga remontu. Po II wojnie światowej w obręb cmentarza parafialnego włączono część dawnego cmentarza ewangelickiego. Współcześnie teren nekropolii ograniczony jest: od strony wschodniej ul. Grunwaldzką, od strony zachodniej
wzniesieniem nazywanym „Araratką”, od południa ul. 3 Maja, zaś od północy drogą
wewnętrzną prostopadłą do ul. Grunwaldzkiej. Na końcu alei głównej wznosi się neoklasycystyczna kostnica z trzema kaplicami grobowymi. W tym samym stylu utrzymana jest brama główna, wzniesiona w początkach XX stulecia. Nowomiejski cmentarz
stanowi miejsce spoczynku wielu zasłużonych dla miasta i regionu osób (duchownych,
działaczy społecznych). W południowej części nekropolii znajduje się wykonana z piaskowca tablica nagrobna zawierająca napis w języku niemieckim. Przytwierdzono ją do
ceglanej, prostopadłościennej budowli zwieńczonej czterospadowym dachem. W górnej części tablicy znajduje się napis „Paul Wolweran und seinen Erben” [Paul Wolweran i jego spadkobiercy – K.B.]. Poniżej można przeczytać, iż 10 maja 1649 r. „w Bogu
zasnęła na wieki świętej pamięci zacna i szanowana pani Anna Wolweran wieku 19 lat”.
Nie wiadomo kim była zmarła oraz fundatorzy tablicy. Możliwe, iż mieli oni związki
z Lubawą. W XVII w. nazwisko Wolweran nosiło dwóch tamtejszych rajców163. Nieopodal głównej alei ustawiono krzyż poświęcony ofiarom II wojny światowej. Postument
zawiera napis: Ofiarom wojny 1939–1945. Drugi cmentarz, komunalny, położony jest
na południowo-zachodnim stoku „Łysej Góry”, w sąsiedztwie parku miejskiego.
W XIX stuleciu Nowe Miasto wzbogaciło się o kolej. Decyzja o budowie linii
zapadła w 1898 r., zaś 4 lata później oddano do użytku połączenie Tama Brodzka – Nowe Miasto – Iława164. Włączenie w obręb pruskiej sieci kolejowej ułatwiło
komunikację z większymi miastami przyczyniając się do rozwoju gospodarczego
miasta nad Drwęcą. Poza Nowym Miastem stacje zlokalizowane były (na terenie
dzisiejszego powiatu nowomiejskiego) w: Radomnie, Bratianie i Kurzętniku. We
wrześniu 1939 r. w celu opóźnienia przemarszu Niemców zniszczono za pomocą
specjalnego pociągu podkłady na trasie Radomno – Brodnica, a większość mostów
i wiaduktów wysadzono w powietrze. Pomimo to okupanci szybko zdołali przeprowadzić prace remontowe. W latach 40. linia była użytkowana normalnie. Między
Radomnem a Brodnicą kursowały (1940) dwa składy. Połączenie wykorzystywano
w celach wojskowych przewożąc żołnierzy i zaopatrzenie na front wschodni. Było
używane także jako środek łączności przez organizacje konspiracyjne165. W latach
1941–1942 z nowomiejskiego dworca wywożono okolicznych mieszkańców, którzy
nie zgodzili się na podpisanie volkslisty. Linia została również wykorzystana do
163
Zob. Lubawa. Dzieje miasta i regionu, red. K. Grążawski, Lubawa 2016, s. 194; Możliwe, że w późniejszym
czasie rodzina Wolweran spolszczyła nazwisko. W XVII i XVIII stuleciu wśród mieszkańców Lubawy nastąpiła masowa
zmiana nazwisk niemieckich na polskie. Przykładowo w 1725 r. potomek ławniczej rodziny Schultzów nazywał się Prątnicki, a rodzina Goldbach zmieniła nazwisko na Gołbacki. Zob. Nowe Miasto. Z dziejów…, s. 64.
164
Kronika zatrzymanego czasu. Nowe Miasto Lubawskie na starej…, s. 65.
165
K. Kliniewski, Funkcjonowanie kolei w powiecie nowomiejskim w okresie okupacji, „Drwęca”, 2009, nr 5, s. 6–7.
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transportu więźniów z obozu koncentracyjnego Stutthof, zmuszonych do budowy
umocnień w rejonie Nowego Miasta166.
W styczniu 1945 r. do miasta wkroczyli Sowieci. Wzniesiony z czerwonej cegły budynek dworca został wówczas spalony, podobnie jak wiele innych gmachów.
Szczęśliwie jego dawny wygląd utrwalono na fotografiach i widokówkach. Zbudowany na planie prostokąta budynek główny posiadał jedno piętro oraz użytkowe
poddasze i był zwieńczony dachem naczółkowym. Elewacja zachodnia posiadała
6 osi, wyznaczonych półokrągłymi wnękami okiennymi i drzwiowymi (wyjście na
perony). W poddaszu znajdowały się 3 okna półokrągłe, których wnęki zwieńczone
były sterczynami. Północną część elewacji przysłaniała niewielka prostokątna przybudówka. Mieszcząca wejście główne elewacja wschodnia była pięcioosiowa. Do
północnej ściany budynku przylegał prostokątny magazyn z rampą załadunkową,
zwieńczony prawdopodobnie dachem pulpitowym. Od strony południowej wznosił się kwadratowy budynek ze stromym dachem dwuspadowym. Odbudowany
w okresie PRL budynek dworca trudno uznać za obiekt interesujący pod względem
architektonicznym. Ma on formę powszechnie stosowanego w ówczesnym budownictwie prostokątnego, piętrowego pawilonu. W sąsiedztwie dworca zachowały
się natomiast 2 domy kolejarzy, utrzymane w stylu nawiązującym do architektury
dawnego dworca. Po II wojnie światowej linia nr 251 (Brodnica – Nowe Miasto
– Iława) przez lata służyła osobom dojeżdżającym do szkoły i pracy, a także turystom. Jej walorem były rozpościerające się z okien pociągu widoki na malowniczy
krajobraz powiatów: iławskiego, nowomiejskiego i brodnickiego. W czasach świetności nowomiejskiej stacji odprawiano ok. 600 wagonów towarowych miesięcznie.
Pociągi osobowe przejeżdżały średnio 20 razy na dobę167. Kres linii nastał w 2000 r.,
kiedy to 1 stycznia wstrzymano ruch towarowy, natomiast 2 kwietnia kursem pociągu z Iławy do Brodnicy skończył się ruch pasażerski168. Po kilku latach została
ona rozebrana dzieląc los wielu lokalnych połączeń. W 2016 r. pomiędzy Bratianem
a Nowym Miastem, na śladzie nasypu kolejowego, zbudowano prawie dwukilometrowy odcinek ścieżki pieszo-rowerowej z ławkami i oświetleniem, przedłużony
następnie do Radomna.
W Nowym Mieście funkcjonował drugi dworzec, nazywany małym lub południowym (Neumark-Süd). Obsługiwał przede wszystkim ruch towarowy, a od
1910 r. liczącą 12 km linię do Zajączkowa Lubawskiego, po której kursowała kolejka. Obok dworca południowego znajdowały się parowozownia oraz wzniesiony
w połowie XIX stulecia spichlerz. Do 1921 r. nowomiejskie stacje nie były ze sobą
bezpośrednio połączone. Torowisko wraz z mostem na Drwęcy powstało już w od166
167
168

Ibidem, s. 7.
G. Jonowska, Dwadzieścia pociągów i sześćset wagonów, „Gazeta Nowomiejska”, 2017, nr 6, s. 8.
[red.], Była sobie kiedyś kolej, „Gazeta Nowomiejska”, 2015, nr 35, s. 13.
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rodzonej Polsce. Linia do Zajączkowa została zamknięta z początkiem września
1987 r. Poddane przebudowie, dworzec i parowozownia pełnią dziś funkcje domów
mieszkalnych. Dziewiętnastowieczny spichlerz po przejściu w prywatne ręce został
rozebrany w 2015 r. Niewiele pozostało również z połączenia pomiędzy nowomiejskimi dworcami. Spośród elementów infrastruktury kolejowej na terenie Nowego
Miasta Lubawskiego zachowały się dwie nastawnie z okresu PRL (jedna zaadaptowana), wieża ciśnień oraz pozostałości sygnalizacji świetlnej.
Pod koniec XIX stulecia w Nowym Mieście Lubawskim rozwinął się przemysł.
Działalność rozpoczęły lub rozszerzyły tartaki parowe, młyn parowy, dwie cegielnie,
mleczarnia, dwa browary, olejarnia, rzeźnia, stolarnia mechaniczna, zakład produkcji
płatków ziemniaczanych oraz garbarnia169. W okresie międzywojennym na terenie
miasta funkcjonowały również: żwirownia powiatowa, wytwórnia miodu sztucznego
i lemoniady, octownia, palarnia kawy, hurtownia piwa i fabryka wody mineralnej,
fabryka maszyn Maksa Bendixa, a także fabryka maszyn „Nofama”170. Miasto posiadało dobrze rozwiniętą sieć warsztatów rzemieślniczych. Były to przeważnie zakłady
jednoosobowe lub zatrudniające kilku pracowników171. Niektóre obiekty przemysłowe z omawianego okresu przetrwały do dnia dzisiejszego. Przy ulicy Żwirki i Wigury
znajduje się dawny młyn parowy, wzniesiony na przełomie XIX i XX w. Czterokondygnacyjny budynek (wysoki parter i 3 piętra) wymurowano z cegły na fundamencie
z ociosanych bloków kamiennych. Podział pionowy elewacji wyznaczają płaskie, ceglane lizeny, nadające całości charakter wertykalny. Elewacja wschodnia i zachodnia
są pięcioosiowe, z taką samą liczba otworów okiennych w każdej osi. Wokół okien
ściana jest cofnięta w stosunku do lica całej elewacji, otynkowana i pomalowana na
biało. Okna najwyższej kondygnacji są podwójne, wąskie – z osobnymi łukami nadokiennymi. Na trójosiowych ścianach zachowano ten sam podział architektoniczny,
jednak zamiast okien znajdują się tam płytkie, otynkowane blendy172. W środkowej
części dachu wzniesiono blaszaną nadbudówkę. Wszystkie kondygnacje wewnętrzne
oparte są na drewnianej konstrukcji szkieletowej, na której wpierają się belkowe stropy. Przed II wojną światową młyn należał do Artura Schubringa, natomiast w 1945 r.
został znacjonalizowany. W 2010 r. budynek zakupił Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Przychodnia nr 1. W kolejnych latach obiekt został poddany renowacji, zaś właściciel planuje adaptować go do funkcji usługowo-handlowych o profilu
medycznym. Adaptacja zmierza do utrzymania zasadniczych historycznych walorów
architektury obiektu poprzez zachowanie jego struktury i detali173.
Rzemiosło znane i mniej znane, „Drwęca”, 2009, nr 4, s. 5–6.
T. Kochanowski, Nowomiejskie w latach 1918–1939, „Warmia i Mazury”, 1971, nr 1, s. 19; APO 42/568/0/–/14.
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Kronika zatrzymanego czasu. Nowe Miasto Lubawskie między…, s. 65.
172
AWUOZ 7800, Nowe Miasto Lub., ul. Żwirki i Wigury 1 B, Młyn. Ustalenie pierwotnej kolorystyki elewacji
i stolarki otworowej, oprac. M. Korpała, Warszawa 2011, s. 2.
173
Ibidem, s. 4.
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Nieopodal młyna, również przy ul. Żwirki i Wigury znajdują się dwie niewielkie hale produkcyjne, wzniesione najprawdopodobniej pod koniec XIX stulecia. W okresie międzywojennym mieściła się tam fabryka mebli Bronisława
Jentkiewicza. W 1921 roku do połączonych ze sobą budynków dostawiono trzecią
halę, w której umieszczono maszynę parową. Od strony wschodniej z zabudowaniami sąsiadowały: skład mebli, lakiernia oraz dom mieszkalny istniejący do dnia
dzisiejszego (Żwirki i Wigury 1)174. W 1945 r. fabryka została znacjonalizowana
i przez kolejne dziesięciolecia stanowiła część Nowomiejskich Zakładów Przemysłu Terenowego nazywanych potocznie „meblówką”. W czasach PRL w miejscu lakierni oraz składu mebli wzniesiono halę produkcyjną i biurowiec. Miejsce tego
ostatniego zajmuje obecnie blok mieszkalny.
Przy ul. Mickiewicza 16 znajduje się spichlerz wykorzystywany w okresie międzywojennym przez spółdzielnię rolniczo-handlową „Rolnik”. Założona w 1907 r.,
spółdzielnia, zajmowała się handlem m.in. zboża, nasion, paszy, opału, nawozów
sztucznych i wełny175. Obecnie jednopiętrowy budynek z użytkowym poddaszem,
którego oryginalne ceglane elewacje przysłonięto tynkiem, pełni funkcje mieszkalno-usługowe.
Przy ul. Kopernika zlokalizowana jest dawna rzeźnia miejska, oddana do
użytku w 1897 r.176 Obecnie dwa parterowe budynki z czerwonej cegły pełnią funkcję lokali handlowych. Halę główną rzeźni otynkowano, wskutek czego zatraciła
ona pierwotny wygląd. Budynek wzniesiono na planie prostokąta i zwieńczono dachem dwuspadowym. Znajdujące się w elewacji wschodniej wejście umieszczone
jest w nieznacznie wysuniętym ryzalicie. Drugi budynek tworzą dwa prostokątne
skrzydła (jedno z nich jest piętrowe) zamknięte dachami dwuspadowymi. Pomiędzy nimi znajduje się parterowy łącznik z dachem pulpitowym. Nad zachodnim
skrzydłem góruje ceglany komin.
W okresie międzywojennym niektóre spośród nowomiejskich zakładów
poddano (zazwyczaj niewielkim) rozbudowom. Rozwój rzemiosła w latach 20.
i 30. XX stulecia przyczynił się do powstania na terenie miasta licznych budynków gospodarczych. Miejscowy Urząd Policyjny wydawał wówczas pozwolenia na
wznoszenie budynków tj. stodoły, magazyny, drewutnie, składy, wiaty, chlewy, spichlerze, warsztaty oraz wozownie177. Niektóre budynki dziewiętnastowieczne oraz
wzniesione na początku XX stulecia zostały zniszczone przez Sowietów w 1945 r.178
Obok dworca głównego i części kamienic Rynku przestała wówczas istnieć więkAPO 42/568/0/–/14.
Kronika zatrzymanego czasu Nowe Miasto Lubawskie na starej…, s. 58.
176
K. Wajda, op. cit., s. 102.
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APO 42/568/0/–/14.
178
Sowieci zniszczyli na terenie miasta 56 budynków mieszkalnych. Za: R. Kozłowski, Nowe Miasto Lubawskie
w latach 1945–1990, w: Nowe Miasto Lubawskie. Zarys…, s. 240.
174
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szość zabudowań Promenady (dziś fragment ul. 3 Maja), najbardziej reprezentacyjnej ulicy Nowego Miasta. Rozpoczynała się ona za Basztą Lubawską i wiodła
w kierunku Progimnazjum. Wzdłuż szerokiej, obsadzonej obustronnie drzewami
jezdni i równie szerokich chodników znajdowały się m.in. Magistrat, Urząd Skarbowy, hotel z restauracją; cukiernia oraz sklep kolonialny179. Do dnia dzisiejszego
przetrwały jedynie kamienice, zlokalizowane w południowej pierzei ul. 3 Maja (od
skrzyżowania z ul. Kościuszki, i dalej w kierunku liceum). Stronę północną zajmują obecnie: blok mieszkalny oraz pawilon handlowo-usługowy z czasów PRL,
a także dawny magistrat, który wskutek przebudowy zatracił pierwotne cechy stylowe. Przy prostopadłej do 3 Maja ul. Sienkiewicza znajduje się duży, dziewiętnastowieczny spichlerz wykonany w technice muru pruskiego.
MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO
Podczas II wojny światowej wielu mieszkańców Nowego Miasta i powiatu lubawskiego padło ofiarą terroru ze strony niemieckich najeźdźców. W początkowym
okresie okupacji zbrodniczą działalnością na tych terenach wsławił się Selbstschutz,
paramilitarna organizacja zrzeszająca obywateli polskich narodowości niemieckiej,
doskonale zorientowanych w miejscowych realiach. O cierpieniach nowomiejskiej
społeczności przypominają dziś zlokalizowane na terenie miasta miejsca pamięci.
7 grudnia 1939 r. członkowie Selbstschutzu rozstrzelali dwudziestu pięciu
Polaków (w tym 10 osób w Lubawie). Wydarzenie to przeszło do lokalnej historii
jako „czarny czwartek”180. W listopadzie 1945 r. na miejscu egzekucji (ul. Okólna) odsłonięto krzyż i tablice ku czci pomordowanych. Na pomniku widniał napis:
„Ofiarom terroru hitlerowskiego zamordowanym 7.12.1939”, zaś na dwóch płytach
zamieszczono ich imiona i nazwiska181. Na przestrzeni lat forma pomnika uległa
pewnym zmianom. Obecnie na prostokątnym, betonowym postumencie znajduje się krzyż z czarnego marmuru oraz 3 marmurowe tablice. Na lewej tablicy zawarto napis: Pamięci 25 mężczyzn rozstrzelanych 7 grudnia 1939 r. przez Niemców
członków Selbschutzu [powinno być Selbstschutzu – K.B.]. W lewym dolnym rogu
zamieszczono zdanie: Kiedy wrócisz do domu pamiętaj, że za twoje dziś oddaliśmy
nasze jutro. Tablica środkowa zawiera imiona, nazwiska i wiek ofiar z Nowego
Miasta, natomiast prawa takie same informacje dotyczące osób zamordowanych
w Lubawie. Na postumencie znajduje się również 25 prostokątnych, kamiennych
Kronika zatrzymanego czasu. Nowe Miasto Lubawskie na starej…, s. 54–55.
Więcej o wydarzeniach „czarnego czwartku” zob. A. Korecki, Czarny czwartek 7 grudnia 1939 r. w Nowym
Mieście Lubawskim i Lubawie, Pelplin 2004; J. Ćwiek, Krwawa zemsta Selbstschutzu, „Gazeta Nowomiejska”, 2000, nr 48;
M. Zalewski, Okrucieństwo czasów wojny, „Gazeta Nowomiejska”, 2016 , nr 48, s. 7.
181
A. Korecki, Czarny czwartek…, s. 27.
179
180
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bloków. Każdy z nich symbolizuje jedną ofiarę. Kolejny pomnik stoi na wzgórzu
przy drodze z Nowego Miasta do Nawry nieopodal miejsca, gdzie od października do listopada 1939 r. Niemcy zamordowali kilkadziesiąt osób. Zaprojektowana
przez olsztyńskiego rzeźbiarza Ryszarda Wachowskiego Ściana śmierci – pomnik
ofiarom II wojny światowej została odsłonięta 13 maja 1962 r.182 Ma ona formę
muru w kształcie ludzkich sylwetek z dziurami po kulach. Obok pomnika znajduje
się niższy mur, a na nim liczne tablice zawierające imiona i nazwiska mieszkańców
powiatu zamordowanych i zaginionych w czasie wojny. Przed pomnikiem zlokalizowany jest plac apelowy z metalowymi masztami183. Wielu mieszkańców Nowego
Miasta i okolic trafiało przed egzekucją lub wywózką do siedziby Selbstschutzu184.
Mieściła się ona w willi (ul. Działyńskich 15), należącej przed wojną do rodziny
Popielskich. Aresztowanych przetrzymywano w piwnicy, poddawano torturom
i mordowano185. Dziś w budynku znajdują się prywatne mieszkania. Przy głównym
wejściu zamieszczono tablicę z napisem: Cześć pamięci Polakom zamordowanym
w tym domu w latach 1939 – 1945 rękami faszystów hitlerowskich – Za polskość tej
ziemi. Nowe Miasto 1.9.1959.
Na zakończenie warto wspomnieć, iż w grudniu 2016 r. w olsztyńskim Urzędzie Marszałkowskim zostały podpisane umowy gwarantujące miastu otrzymanie
ponad 14,5 mln zł na rewitalizację186. Pierwsza faza inwestycji, której realizację
przewidziano na lata 2017–2020 miała objąć rynek wraz z dawnym kościołem
ewangelickim, „Ogród Róż”, Park Miejski oraz budynek Miejskiego Centrum Kultury187. Spośród tych inwestycji na dzień dzisiejszy (październik 2020) zrealizowano rewitalizację siedziby MCK, natomiast w toku jest rozpoczęta latem 2019 r.
modernizacja dawnego kościoła ewangelickiego. Wiosną 2019 r. Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego podpisał z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowę na dofinansowanie rewitalizacji Parku Miejskiego i „Ogrodu
Róż”. Termin realizacji obydwu inwestycji planowany jest do końca marca 2022 r.188
Wypada życzyć, by wszystkie wymienione przedsięwzięcia zostały z powodzeniem
zrealizowane. Obecnie zadaniem władz oraz całej lokalnej społeczności powinna być troska o ochronę wszystkich elementów historycznej zabudowy Nowego
Miasta Lubawskiego. Trzeba przy tym pamiętać, by prace remontowe prowadzoM. Zalewski, Głos z wybudowań, „Gazeta Nowomiejska”, 2015, nr 48, s. 17; Rodzinne wycieczki…, s. 2.
Gmina Nowe Miasto Lubawskie. Przewodnik krajoznawczy…, s. 50.
184
Więcej o zbrodniach niemieckich na terenie powiatu lubawskiego zob. J. Betlejewska, Badania nad zbrodniczą działalnością władz okupacyjnych w powiecie nowomiejskim (1939–1945), w: „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”,
nr 2–3, Olsztyn 1972, s. 319–331; Walka i męczeństwo, przyg. W. Piechocki, Olsztyn 1969, s. 19–40.
185
Zob. S. Grabowski, Kalendarz…, s. 77, 93, 95.
186
S.R. Ulatowski, Takich pieniędzy miasto jeszcze dotąd nie dostało, „Gazeta Nowomiejska”, 2017, nr 1, s. 3.
187
http://nowemiasto.wm.pl/408969,Burmistrz–podpisal–umowy–na–rewitalizacje–Nowego-Miasta.html#axzz4Y7MNYz1c [22.02.18]
188
https://nowemiasto.wm.pl/582431,Umowy–na–park–i–Ogrod–Roz–podpisane.html [22.10.20]
182
183
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no z poszanowaniem substancji zabytkowej. W szczególności dotyczy to obiektów
znajdujących się w rękach prywatnych.
Konrad Bączek, Neumark in Westpreußen [Nowe Miasto Lubawskie] – Raumentwicklung, städtebauliche und architektonische Analyse
Zusammenfassung
Ziel dieses Beitrags ist es, die räumliche Entwicklung und die historischen Gebäude von Neumark bis 1939
zu diskutieren. Der Artikel beschreibt die Geschichte, Architektur und den zeitgenössischen Zustand der Objekte
(insbesondere der denkmalgeschützten), die die historische Landschaft der Neumark prägen. Er berücksichtigt
auch die Elemente von Gebäuden, die nicht bis heute überdauert haben. Darüber hinaus werden die in der Stadt
gelegenen Gedenkstätten charakterisiert, die über die festgelegte chronologische Grenze hinausgehen. Neben den
Monographien der Neumark wurden bei der Arbeit folgende Materialien verwendet: Archivmaterial aus dem
Staatsarchiv in Allenstein und dem Archiv des Woiwodschaftsamtes für Denkmalschutz in Allenstein (Niederlassung Elbing), Reiseführer, Informationsbroschüren, Artikel aus der Lokalpresse des Kreises Neumark sowie
Fotodokumentationen. Dem grundlegenden Inhalt des Artikels ging eine kurze Beschreibung der Stadt Neumark
sowie der Veränderungen in der Verwaltungszugehörigkeit der Stadt im Laufe der Jahrhunderte voraus.
Konrad Bączek, Nowe Miasto Lubawskie – spatial development, urban and architectural analysis
Summary
This paper aims at discussing the spatial development and historical buildings of Nowe Miasto Lubawskie
since 1939. It presents the history, architecture and modern state of objects (especially monuments) that shape the
historical landscape of Nowe Miasto Lubawskie. Buildings that have not survived to this day are also discussed.
Moreover, the memorial places in the town are presented here; the above chronological limitations do not apply
to this aspect. Apart from a monography on Nowe Miasto Lubawskie, the paper refers to, among others, archival
materials from the State Archives in Olsztyn and the archives of the voivodeship’s Monuments Protection Office
in Olsztyn (Branch in Elbląg), tourist guides, information bulletins, articles in local Nowe Miasto papers and
photography–based documentation. The core of the article is preceded by a short characterisation of Nowe Miasto
Lubawskie and a description of the changes of its administrative affiliations over the centuries.
Konrad Bączek
Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

BIBLIOGRAFIA

Źródła:
Archiwum Państwowe w Olsztynie
–
sygn. 450/0/–/13
–
sygn. 568/0/–/13 – 14
Archiwum Wojewódzkiego Urzędu w Olsztynie (Delegatura w Elblągu)
–
sygn. 6599, 6677, 6841, 6943, 7013, 7092, 7660, 7692, 7800, 7818, 7860.
Opracowania:
[b.a.]
2011 Przewodnik po gminie Iława i gminach powiatu nowomiejskiego, Iława.

Nowe Miasto Lubawskie – rozwój przestrzenny, analiza urbanistyczno...

401

Barański M.
2010 Rewitalizacja centrum Nowego Miasta Lubawskiego Etap 1. Badania historyczne nawierzchni jezdni i chodników, ul. Rynek, ul. 3 Maja i 19 Stycznia, Warszawa.
Dembieński Józef
1985 Radości mało – goryczy dużo, Warszawa.
Dusburg Piotr
2004 Kronika ziemi pruskiej, tłum. S Wyszomirski, Toruń.
Grabowski Stanisław
1994 Kalendarz nowomiejski 1995, Nowe Miasto Lubawskie.
2010 W cieniu bratiańskiego zamku. Z dziejów Gminy Nowe Miasto Lubawskie, Warszawa.
Frydlewicz Stanisław (oprac.)
2010 Gotyckie ślady nad Drwęcą, Brodnica.
Grążawski Kazimierz (red.)
2016 Lubawa. Dzieje miasta i regionu, Lubawa.
Grządzielewski Jerzy, Frydlewicz Stanisław, Morawski Grzegorz
2013 Kronika zatrzymanego czasu. Nowe Miasto Lubawskie na starej fotografii, Nowe Miasto Lubawskie.
2014 Kronika zatrzymanego czasu. Nowe Miasto Lubawskie między wojnami, Nowe Miasto Lubawskie.
2014a Kronika zatrzymanego czasu. Nowe Miasto Lubawskie w latach 1939–1956, Nowe Miasto Lubawskie.
Jóźwiak Sławomir
1997 Powstanie i rozwój struktury administracyjno-terytorialnej zakonu krzyżackiego na Kujawach i w ziemi
chełmińskiej w latach 1246–1343, Toruń.
Karczyński Henryk
1999 Klub Sportowy Drwęca, Nowe Miasto Lubawskie.
Korecki Andrzej
2008 Zarys dziejów liceum ogólnokształcącego w Nowym Mieście Lubawskim 1858–2008, Pelplin – Nowe Miasto
Lubawskie.
Korycka Wanda, Witkowski Zbigniew (red.)
1963 Nowe Miasto. Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn.
Kujawski Jan
2002 Zatartym tropem… Harcerstwo i konspiracja we wspomnieniach nowomieszczanina, Toruń.
Polak Józef Zbigniew
201
Impresje Nowe Miasto Lubawskie, Nowe Miasto Lubawskie.
Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim (oprac.)
[b.r.] Nowe Miasto Lubawskie, Nowe Miasto Lubawskie, broszura.
[b.r.] Nowe Miasto Lubawskie. Szlak turystyczny, Nowe Miasto Lubawskie, broszura.
[b.r.] Nowe Miasto Lubawskie. Szlak turystyczny: Spacer po Nowym Mieście Lubawskim, Nowe Miasto Lubawskie, broszura.
[b.r.] Rodzinne wycieczki rowerowe. Nowe Miasto Lubawskie i okolice, Nowe Miasto Lubawskie.
2009 Lokalny program rewitalizacji miasta Nowe Miasto Lubawskie na lata 2009–2015, Nowe Miasto Lubawskie.
2011 Nowe Miasto Lubawskie, magiczne spotkanie z historią, Nowe Miasto Lubawskie.
Wojciechowski Mieczysław
1992 Nowe Miasto Lubawskie. Zarys dziejów, red. M. Wojciechowski, Nowe Miasto Lubawskie.

402

Konrad Bączek

Prasa:
„Drwęca”
1999 nr 1
2002 nr 1
2003 nr 1
2007 nr 1
2009 nr 4, 5
„Gazeta Nowomiejska”
1996 nr 29
1997 nr 33, 34, 39, 41
2000 nr 31
2009 nr 22
2011 nr 37, 44
2012 nr 15, 28
2015 nr 16, 35, 48 (dodatek historyczny)
2016 nr 16, 50
2017 nr 3, 6, 21, 42, 52
2018 nr 1
„Łąkowska Pani”
2002 nr 48
„Słowo na Warmii i Mazurach”
1972 nr 49
„Spotkania z zabytkami”
2010 nr 3–4
„Warmia i Mazury”
1971 nr 1
„Wiadomości konserwatorskie”
2011 nr 30
Strony internetowe:
http://www.gimnazjumnml.eu/index.php/z–zycia–szkoly/historia–szkoly (05.02.18)
http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/teofil–rzepnikowski (16.02.18)
http://www.itnowemiasto.pl/index.php/component/k2/item/83–budynek–sadu–i–prokuratury (17.02.18)
http://www.itnowemiasto.pl/index.php/component/k2/item/75–kamienica–przy–ulicy–daszynskiego-6
(03.02.18)
http://www.itnowemiasto.pl/index.php/component/k2/item/76–kamienica–przy–ulicy–kazimierza–wielkiego-2
(22.02.18)
http://www.itnowemiasto.pl/index.php/component/k2/item/77–kamienica–przy–ulicy–kazimierza–wielkiego-9
(22.02.18)
http://www.itnowemiasto.pl/index.php/component/k2/item/756–skarb–cekinow–weneckich (01.02.18)
http://www.itnowemiasto.pl/index.php/component/k2/item/78–willa–przy–ul–dzialynskich–6 (07.02.18)
https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr–zabytkow/zestawienia–zabytkow–nieruchomych/stan%20na%2030%20czerwca%202014/WAR–rej.pdf (02.02.18)
http://www.norwid.eu/index.php/o-szkole/historia (06.02.18)
http://nowemiasto.wm.pl/408969,Burmistrz–podpisal–umowy–na–rewitalizacje–Nowego-Miasta.html#axzz4Y7MNYz1c (22.02.18)
http://www.nowemiasto.com.pl/ti/pozegnanie–z–wiata.htm (02.02.18)
http://nowemiasto.wm.pl/250766,Spacerkiem–po-rozbudowanej–komendzie–policji.html#axzz55g42pb5z
(17.02.18)

Nowe Miasto Lubawskie – rozwój przestrzenny, analiza urbanistyczno...

403

https://www.powiat–nowomiejski.pl/ (21.02.18)
https://stat.gov.pl/obszary–tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia–i–ludnosc–w–przekroju–terytorialnym–w–2019–roku,7,16.html (21.10.20)
https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/n/801–nowe–miasto-lubawskie/112–synagogi–domy–modlitwy–i–
inne/87340–synagoga–w–nowym–miescie–lubawskim–ul–kazimierza–wielkiego (22.02.18)
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=pl&pagename=Nowe_Miasto_Lubawskie&params=5
3.425555555556_N_19.587777777778_E (17.02.18)
https://umnowemiasto.pl/component/k2/item/1407–jubileuszowe–swieto-policji–w–nowym–miescie–lubawskim (22.10.20)
https://nowemiasto.wm.pl/582431,Umowy–na–park–i–Ogrod–Roz–podpisane.html [22.10.20]
http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/7608,Nowe–Miasto-Lub–Zakonczono-modernizacje–i–rozbudowe–nowomiejskiej–komendy–Policj.html (17.02.18)
http://ziemiachelminska.pl/222726,Nowe–Miasto-Lubawskie–Cmentarz–parafialny–przy–ulicy–Grunwaldzkiej.
html#axzz4Xviw8mSQ (17.02.18)

404

Emilia Figura-Osełkowska

Ź RÓDŁA
Emilia Figura-Osełkowska
WSPOMNIENIA I PAMIĘTNIKI WIĘŹNIÓW OBOZÓW
NIEMIECKICH ORAZ ROBOTNIKÓW PRZYMUSOWYCH
W PRUSACH WSCHODNICH W ZBIORACH BIBLIOTEKI
INSTYTUTU PÓŁNOCNEGO IM. WOJCIECHA
KĘTRZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE
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WSTĘP
Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego jako spadkobierca dawnego Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie posiada bogatą
bibliotekę. Zalicza się do niej wyjątkowy księgozbiór o szerokiej tematyce dotyczącej zwłaszcza historii regionu Warmii i Mazur oraz obszerny zbiór czasopism
głównie o zasięgu regionalnym, zasilany m.in. kolejnymi numerami wydawanego
przez Instytut, uznanego kwartalnika naukowego Komunikaty Mazursko-Warmińskie – ukazującego się nieprzerwanie od 1957 r. Integralną część biblioteki stanowi również dział Zbiorów Specjalnych zawierający liczne unikatowe materiały
kartograficzne, ikonograficzne, fonograficzne, mikrofilmy oraz różnego rodzaju
dokumenty oficjalne i osobiste w formie maszynopisów, rękopisów, listów czy też
memuarów. Typowych pamiętników więźniów i robotników przymusowych z czasu
II wojny światowej jest niewiele, ponieważ większość stanowią prace konkursowe
zebrane w trakcie sesji naukowych lub konkursów pamiętnikarskich, organizowanych w latach 1946–1989, podczas których gromadzono relacje świadków w postaci ankiet, opowiadań, twórczości poetyckiej, czy wspomnień spisanych z nagrań.
„Niektórzy autorzy nadsyłali czasem po kilka wersji swoich wspomnień (np. Teofil
Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2020, nr 3(309)
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Ruczyński, Alojzy Śliwa, Stefan Niziołek, Jan Kawecki). A do tych materiałów dołączano często dokumenty oryginalne (lub w foto- czy kserokopiach), fotografie (lub
fotokopie), wycinki prasowe, ulotki. […] Część materiałów pamiętnikarskich była
wykorzystana do publikacji w formie zwartej, w całości lub we fragmentach, jak np.
wspomnienia Jana Baczewskiego (PTH R-l), Alojzego Śliwy (R-139), Karola Małłka
(R-386). Inne zawarto w większych publikacjach o charakterze źródłowym”1, warto
wspomnieć tu m.in. o tomach Dzieciństwo i młodość ze znakiem „P”2 wydanym
w 1982 r. oraz Ze znakiem „P” relacje i wspomnienia z robót przymusowych w Prusach Wschodnich w latach II wojny światowej wydanym w 1985 r3. przez Bohdana
Koziełło-Poklewskiego i Bohdana Łukaszewicza.
Celem niniejszego artykułu jest wyodrębnienie z całego zasobu biblioteki Instytutu materiałów wspomnieniowych i pamiętnikarskich osób więzionych w obozach
niemieckich oraz będących na robotach przymusowych na terenie Prus Wschodnich
w czasie II wojny światowej, ich uzupełnienie i uaktualnienie. W tym celu oprócz
gruntownego przeglądu katalogu biblioteki, wykorzystano różne dostępne opracowania na temat jej zasobów: informator o materiałach pamiętnikarskich wg. Zbigniewa Frasa4, zawierający ich spis do 1985 r., uzupełnienie inwentarza w postaci artykułu
Alicji Dobrosielskiej „Między historią a pamięcią. […]”5 oraz bibliografie6 i recenzje7
– spis wymienionych publikacji znajduje się w części „Opracowania”.
Układ niniejszego zestawienia materiałów źródłowych oraz publikacji jest
zgodny z katalogiem rzeczowym biblioteki i wyróżnia podział na dwie główne
części: 1. Zbiory Specjalne oraz 2. Księgozbiór, które zostaną omówione w dalszej
części artykułu.
ZBIORY SPECJALNE
Dział Zbiorów Specjalnych biblioteki Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie obejmuje akta o zróżnicowanej tematyce, z czego dużą część
stanowią materiały wspomnieniowe i pamiętnikarskie, które do 1985 r. zinwentary1
Materiały pamiętnikarskie w zbiorach Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, oprac.
Z. Fras, „Informator Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie”, nr 37, Olsztyn 1986, w: „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1989, nr 33–36 (1–4 /1989), s. 153.
2
Dzieciństwo i młodość ze znakiem „P”: wspomnienia, wybór i oprac. B. Koziełło-Poklewski, B. Łukaszewicz,
Olsztyn 1982.
3
Ze znakiem „P”: relacje i wspomnienia z robót przymusowych w Prusach wschodnich w latach II wojny światowej, wybór i oprac. B. Koziełło-Poklewski, B. Łukaszewicz, Olsztyn 1985.
4
Materiały pamiętnikarskie w zbiorach…
5
A. Dobrosielska, Między historią a pamięcią. Wspomnienia i pamiętniki w zbiorach biblioteki Ośrodka Badań
Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie (cz. 1), w: „Rocznik Ziem Zachodnich” 2017, nr 1/2017, s. 625–647.
6
T. Wajsbrot, Bibliografia, Warmia i Mazury w literaturze pięknej 1945–1968, w: „Rocznik olsztyński” 1970,
t. 9, s. 233–250; T. Wajsbrot, Bibliografia, Warmia i Mazury w literaturze pięknej 1969–1979, w: „Rocznik olsztyński”
1983, tom 14/15, s. 283–320.
7
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zował i wnikliwie opisał Zbigniew Fras8. W 2017 r. Alicja Dobrosielska9 podjęła się
zadania uzupełnienia pracy Frasa i skatalogowała późniejsze materiały o charakterze
wspomnieniowym „dotyczące Kresów Wschodnich, doświadczeń II wojny światowej
oraz szkolnictwa na Warmii i Mazurach w okresie międzywojennym i po II wojnie
światowej”10. Zawartość katalogu rzeczowego Zbiorów Specjalnych i oba te opracowania wykorzystano do sporządzenia wykazu wspomnień osób więzionych w niemieckich obozach lub wywiezionych do prac przymusowych w czasie II wojny światowej na
terenie Prus Wschodnich. Zgodnie z układem katalogu rzeczowego Zbiorów Specjalnych, również w niniejszym opracowaniu wyodrębniono dwie części: 1.1. Archiwalia
– zawierające materiały różnego pochodzenia i o różnorodnym charakterze, ustawione
w porządku alfabetycznym i 1.2. Konkursy – prace konkursowe pochodzące z 11 wybranych konkursów pamiętnikarskich, dotyczące omawianej tematyki.
ARCHIWALIA
W związku z różnorodną tematyką dokumentów zgromadzonych w dziale
„Archiwalia” zbiorów specjalnych, przygotowanie niniejszego zestawienia wymagało wnikliwego zapoznania się ze wszystkimi wpisami w katalogu oraz ich zawartością. Dla ułatwienia wyszukiwania konkretnych źródeł i oceny ich zawartości, każdy
z wpisów ma określony układ, analogiczny jak w katalogu rzeczowym biblioteki.
Symbol i liczba znajdujące się nad wpisem oznaczają sygnaturę akt powtarzającą
się zgodnie w katalogu i publikacji Z. Frasa. Wyjątek stanowiła teczka osobowa Józefa
Libora, która miała dwie różne sygnatury: (PTH R-400) – u Z. Frasa11 i w dokumentach, lecz w katalogu widniała pod numerem (PTH R-398), co zostało skorygowane.
Symbole użyte w numerach sygnatur oznaczają:
R – dokumenty należące do biblioteki
PTH R – depozyt istniejącej do 1992r. Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Olsztynie12, wcześniejszego Instytutu Mazurskiego, przekazany do Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
w marcu 1963 r.
PTH I – ikonografia
OMF – mikrofilmy
Część wpisów z tego działu została opatrzona podwójnym numerem – drugie
oznaczenie, znajdujące się pod wpisem oznacza numer w księdze inwentarzowej, co
Ibidem.
A. Dobrosielska, op. cit.
10
Ibidem, s. 626.
11
Materiały pamiętnikarskie w zbiorach…, s. 108.
12
Archiwum Państwowe w Olsztynie jest w posiadaniu całego zespołu akt Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Olsztynie, sygn. 42/2885/0, 1957–1992, źródło: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/ru/zespol/–/zespol/118228, [dostęp 03.12.2020].
8
9
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często wskazuje na większą ilość jednostek akt znajdujących się w teczce. Pod sygnaturą zwykle znajduje się imię i nazwisko osoby lub osób, których dotyczą dokumenty,
a następnie ich tytuł lub nazwa zespołu akt, do którego należą oraz krótki opis zawartości, objętości, forma i czas, z którego pochodzą lub kiedy zostały pozyskane.
Miejscami w kwadratowych nawiasach zostały zamieszczone informacje dodatkowe
dotyczące treści teczek. Np.: (R-378) Moczulski Julian – w katalogu widnieje wpis –
Wspomnienia jeńca wojennego nr obozowy 47818 Stalag IA Stablack /1939–1945/;
u Frasa zaś w opisie źródła mowa tylko o obozie Hohenstein13; w tytule dokumentu
jest Stablack, ale w treści wspomnienia dotyczą także obozu Hohenstein, toteż w niniejszym artykule i katalogu dodano informację [obóz Hohenstein].
Czasami w katalogu zdarzają się wpisy, w których teczka z dokumentami
dotyczącymi jednej osoby posiada dwa, lub nawet trzy numery sygnatur – np.:
Bandurski Kazimierz (R-317, 318); Widz Stefan (PTH-R 412, 413, 414); Turlejski
Wacław (PTH-R 389, 390, 391); Pietruszka Tadeusz (PTH-R 386, 387); Górecki
B. (R-300, R-123); Borkowski Alfred (R-77, R-302); (PTH-R 422, 423, 424) Dobrzyński Franciszek, Dobrzyńska Wacława z d. Szamborka. Najczęściej wynika to
ze wspomnianych wcześniej uzupełnień dokumentów w postaci maszynopisów
kolejnych wersji wspomnień, fotografii, czy też sporządzonych kopii. Np. (R-818,
844, 882) Grabowski Zdzisław – pod sygnaturą (R-818) znajduje się praca konkursowa datowana na 1984/198514, zaś (R-844) to w katalogu dwa różne wpisy: relacja
z robót przymusowych i wspomnienia z lat okupacji, opisane u Frasa pod jednym
numerem15, a (R-882) to uzupełnienie wspomnień, opisane u A. Dobrosielskiej16.
Bywają jednak i takie sygnatury, które zawierają dane kilku obcych niespokrewnionych osób np.: (PTH-R 404) Bednarczyk Leon i Ekstowicz Eugenia, albo w jakimś
stopniu powiązanych ze sobą, np.: (R-340) – Babeszko Aleksandra, Szuleka Stanisława
i Tumińska Jadwiga – w tym przypadku chodzi o rękopis piosenki przekazywany między
tymi osobami; (R-332) – Stawicka Melania, Stanisław Wyszyński – korespondencja; (R302, R-77) – Borkowski Alfred opracował wspomnienia: Albina Krakowskiego, Stanisława Flisa, Michaliny Cichockiej i Anny Skóry. Podobnie (R-1383) Tadeusz Czapliński
figurujący pod jedną sygnaturą i jednym numerem inwentarzowym, jest autorem czterech opracowań, czterech bohaterów, widniejących w katalogu jako cztery różne wpisy
– Franciszek Balski, Bronisław Czapliński, Kazimierz Langiewicz, Antoni Jaworski.
Czas od wydania informatora Zbigniewa Frasa do dziś ujawnił jego braki
i różnice w odniesieniu do katalogu oraz nowych źródeł, dotyczących omawianego
zagadnienia. Dostrzeżone różnice zostały wymienione w niniejszym artykule np.:
13
14
15
16

Materiały pamiętnikarskie w zbiorach…, s. 108., s. 74.
Ibidem, s. 97.
Ibidem, s. 98.
A. Dobrosielska, op. cit., s. 627.
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(PTH R-401) Izydor Jocz – figurujący pod tym nazwiskiem w dokumentach oraz
w katalogu, w inwentarzu Frasa otrzymał nazwisko Joczy17. Poprawiono także wpisy: (PTH R-379) Zembrzycki Henryk – zgodnie z dokumentem oraz katalogiem zamieniono na Zembrzuski18; (PTH-R 404) Ekstowicz Eugeniusza zastąpiła Eugenia
– zgodnie ze źródłem i katalogiem19, ponieważ wspomniany Ekstowicz Eugeniusz
zgodnie z aktami i katalogiem znajduje się pod sygnaturą (PTH R-378)20. Podobnie
ma się sprawa z dokumentem wypisanym ręcznie (R-764) Wehrpass, Książeczka
wojskowa zawierająca adnotacje z czasu II wojny światowej, wystawiona na nazwisko Fladda Adolf – zgodnie ze źródłem w katalogu imię poprawiono z Wolf na
Adolf. W informatorze Frasa dokument ten nie został sklasyfikowany jako materiał
wspomnieniowy, ani pamiętnikarski. Na podstawie informatora oraz dokumentów
uzupełniono również braki w katalogu – (PTH R-427, 428) Jasionowicz Mieczysław21, (PTH R-421, 422) Jasionowicz Janina22, (PTH R-419) Pormiński Jerzy23.
R-921
Ankiety i pamiętniki nauczycieli szkół polskich,
poszyt, maszynopis, rękopis, s. 4+50, (1969–1970)
[Bogusław Lewandowski […] więzień obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen; kwestionariusz wypełniła jego żona Czesława Lewandowska, rękopis, s. 4;] 24
PTH-R
Bielski Włodzimierz
Oto Prusy. Karty z księgi niedoli ludności polskiej w Prusach Wschodnich
maszynopis, s. 56
4004
PTH-R1
Baczewski Jan
Warmia w szponach prusactwa. Wspomnienia
s. 74, maszynopis, 3 egz.
R-317, 318
Bandurski Kazimierz
Wspomnienia z lat 1940–1974.
Praca konkursowa 1974, s. 32, fot.
[wywieziony na roboty przymusowe do Olsztyna]
17
18
19
20
21
22
23
24

Materiały pamiętnikarskie w zbiorach…, s. 108.
Ibidem, s. 106.
Ibidem, s. 109.
Ibidem, s. 106.
Ibidem, s. 112.
Ibidem, s. 111.
Ibidem, s. 110.
Zob. A. Dobrosielska, op. cit., s. 630.
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R-725/VI/13
Bund Deutscher Osten
Polscy robotnicy sezonowi i jeńcy wojenni /29.7.1937–18.1.1940/
Maszynopis, rękopis, k. 87
Uwaga: dokładny spis dokumentów znajduje się w teczce
8225
R-257
Chabrowski Franciszek
Wspomnienia z lat 1905–1945
1970, zeszyt szkolny, s. 32, odpowiedź na ankietę, wycinki prasowe
R-1383
Czapliński Tadeusz
Więzień obozu pracy w latach 1940–1945
[Olsztyn 2017], maszynopis, k.2, (Bronisław Czapliński)
14072
R-1383
Czapliński Tadeusz oprac.
Działalność partyzancka w okresie okupacji
[Olsztyn 2017], maszynopis, k.3, (Franciszek Balski)
14072
R-1383
Czapliński Tadeusz oprac.
Bohater wojny 1939–1947
[Olsztyn 2017], maszynopis, k. 2, (Antoni Jaworski)
14072
R-1383
Czapliński Tadeusz oprac.
Bohater wojny 1939–1945
[Olsztyn 2017], maszynopis, k. 3, (Kazimierz Langiewicz)
14072
R-483
Gębik Władysław, Kabat Andrzej
Martyrologia ludności Warmii i Mazur podczas II wojny światowej
[b.m.r.] s. 36
7983
R-844
Grabowski Zdzisław
Relacja z pracy przymusowej w Prusach Wschodnich (Działdowo, Orneta)
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maszynopis, k. 80
8344
R-844
Grabowski Zdzisław
Wspomnienia z lat okupacji i czasów powojennych (między innymi materiały dotyczące
obozu pracy w Ornecie)
rękopis, maszynopis, k. 174, fot. szt. 71
8318
R-882
Grabowski Zdzisław
Materiały uzupełniające do wspomnień z lat okupacji i czasów powojennych; życie obozowe
rękopis, ilustrowany, k. 201
8382
PTH I-219
Jeńcy wojenni i robotnicy przymusowi.
Fotografie i dokumenty robotników przymusowych i jeńców wojennych z II wojny św. Na
terenie byłych Prus Wschodnich.
Fotokopie i odbitki kserograficzne, 97 szt.
OMF-476
Jeńcy wojenni i robotnicy przymusowi
Przymusowe zatrudnienie jeńców wojennych i robotników przymusowych na obszarze III
Rzeszy oraz Prus Wschodnich.
Materiały archiwalne ze zbiorów Staatsarchiv Potsdam
5977
R-828
Kakaranko Krzysztof
Wspomnienia robotnika przymusowego
rękopis, k. 1
R-245
Knosałowa Władysława
Pamiętnik Władysławy Knosałowej
rękopis
7745
R-381
Łambinowice – obóz jeniecki
Dokumenty martyrologii jeńców wojennych w Łambinowicach.
Fotokopie z mikrofilmów Bundesarchiv w Koblencji wykonano w Muzeum Martyrologii
Jeńców Wojennych w Łambinowicach, 91 fotografii
7881
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R-378
Moczulski Julian
Wspomnienia jeńca wojennego nr obozowy 47818 Stalag IA Stablack /1939–1945/
[obóz Hohenstein]
rękopis s. nlb. 85
7878
R-778
Niziński Hieronim
Zaświadczenie o zwolnieniu z niewoli wojennej w Stalagu IB z dnia 17 IV 1943r. (zaświadczenie w języku polskim i niemieckim) kserokopia k. 1
8278
R-133
Nojman Antoni / Neumann Antoni
Wspomnienia z działalności o Polskość Warmii i Mazur w okresie międzywojennym i pobytu w obozie jenieckim w Murnau w okresie II wojny światowej
rękopis, s. 10
7633
R-382
Olsztynek – obóz jeniecki
Protokół wizytacji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Stalagu IB w Olsztynku z lat
1940–1944.
Odbitki kserograficzne z akt Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowiczch, 60 luźnych kart
7882
„P” – Obozowa odznaka jeńców polskich
Zob. Ikonografia
Pilarski Józef
R-720
Pamiętniki działaczy komunistycznych na Warmii i Mazurach
Zebrał Karol Małłek
Maszynopis, s. 118
Bendisz Gustaw
[wojskowe bataliony pracy, obóz pracy w Iławie]
Dopadka Jan
Komnik Kurt
[prześladowania w okresie rządów hitlerowskich]
Krauze Anna i Herman
Łazarz Frycz
[aresztowanie, dozór policyjny w okresie rządów hitlerowskich, przejścia wojenne]
Druk w zbeletryzowanej formie: K. Małłek, A. Jarecki, „Jest dąb nad Mukrem”, Warszawa
1956, s. 237
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I-O/P-13
Pilarski Józef
Fotokopie dokumentów z lat 1936–1946 oraz osobiste fotografie
fot. Piotr Grabowski, format różny, 17 szt.
R-1036
Prejs Julian
Obóz jeniecki w Stabławkach w latach 1939–1945 (Stalag IA Stablack)
Praca magisterska, s. 59, Olsztyn 1978, WSP
R-859/54
Ruczyński Teofil
Wspomnienia
maszynopis, rękopis, k. 118
6359
R-859/60
Ruczyński Teofil
Materiały dotyczące Oświęcimia
rękopis, k. 70
6359
R-866
Seroczyński Wacław
Wspomnienia z czasów wojny i okupacji
maszynopis, k. 6; kserokopia, k. 6 (II egzemplarz)
[w 1939r. aresztowany, we wrześniu 1941r. wywieziony na roboty przymusowe do Prus
Wschodnich, obóz pracy w Mławie, później w Nidzicy, w 1943r. w Essen]
8366
R-865
Stankowski Józef
Wspomnienia z czasów wojny i okupacji
kserokopia, k. 35; maszynopis, k. 34 (II egzemplarz)
[w lutym 1941r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec /okolice Tylży/]
8365
PTH-R 171
Sukertowa-Biedrawina Emilia
Michał Pogorzelski pieśniarz mazurski, ofiara wschodnio-pruskiej nacjonalistycznej propagandy
maszynopis, s. 43
0I-47
Szczuciński Aleksander
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Fotokopie dokumentów obozowych.
Kartka pocztowa, list do żony numer i znaczek obozowy, 6 szt., 1940
9247
R-764
Wehrpass
Książeczka wojskowa wystawiona na nazwisko Fladda Adolf
Zapisy wewnątrz z lat 1939–1943
8264
R-343
Wejman Henryk
Henryk Wejman oraz inni robotnicy przymusowi z Łodzi na robotach w okolicach Kłajpedy. /1940–1944/ komplet 27 zdjęć z opisem; s. 15, 2 karty pocztowe z lat 1941–1942
7843
R-689
Wirgowska-Lipińska Zofia
Kawałek życia ludzkiego. Pamiętnik od roku 1904 do roku 1981
maszynopis, s. 224
[syn wywieziony na roboty do Prus Wschodnich]
R-125
Wspomnienia Zofii Szymankiewicz z Olsztyna dotyczące prób zakładania polskiej organizacji konspiracyjnej w Olsztynie w 1943 r. oraz wspomnienia z lat 1913–1937.
rękopis
R-1024
Zembrzuski Stanisław
Moje wspomnienia tamtych lat
pamiętnik, rękopis

KONKURSY
W latach powojennych konkursy pamiętnikarskie o zasięgu ogólnopolskim
ogłaszane m.in. przez Polskie Radio czy redakcje różnych czasopism były bardzo
powszechne, o czym świadczy fakt, że do końca 1969 r. odbyły się w Polsce 593 takie
konkursy25. Ta forma upowszechniania własnych przeżyć cieszyła się dużym zainteresowaniem i w odpowiedzi na ogłoszenia napływało wiele prac konkursowych.
Lokalnie organizatorami takich konkursów była m.in. Stacja Naukowa Polskiego
Towarzystwa Historycznego, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego
w Olsztynie, Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce w Olsz25
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tynie oraz Związek Bojowników o Wolność i Demokrację w Olsztynie. Ogromny
materiał badawczy przetrwał do dziś w niewielkim stopniu, wiele cennych prac zaginęło lub uległo rozproszeniu. Część z nich przechowywana jest w Zbiorach Specjalnych biblioteki Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
w dziale „Konkursy”. Spośród zgromadzonych materiałów pod względem tematycznym wyselekcjonowano 11 konkursów z lat 1947–1989, które zostały uszeregowane chronologicznie. Następnie w każdym z konkursów wybrane zostały tylko
rekordy dotyczące wspomnień więźniów obozów niemieckich i robotników przymusowych w Prusach Wschodnich z okresu II wojny światowej – stąd oznaczenie
sygn. wybrane. Wpisy ułożone są numerycznie w narastającej kolejności sygnatur.
Dziesięć z jedenastu konkursów opisanych jest w informatorze Z. Frasa, ostatni
z 1989r. przez A. Dobrosielską. W kwadratowych nawiasach zawarto uwagi pomocne w ocenie treści dokumentów.
Prace wybrane do niniejszego zestawienia pochodzą z następujących konkursów:
–
Życiorys – pamiętnik Polaka z Prus Wschodnich, organizator: Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego (Instytut Mazurski) w Olsztynie
1947r. (sygn. wybrane);
–
Moje życie i praca na Warmii Mazurach, organizator: Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie (dalej OBN), 1964 r., (sygn. wybrane);
–
Na przymusowych robotach w III Rzeszy, organizator: redakcja „Robotnika
Rolnego” 1965 r., (sygn. wybrane);
–
Na przymusowych robotach w III Rzeszy, organizator: redakcja „Zielonego
Sztandaru” 1966 r., (sygn. wybrane);
–
Wspomnienia byłych robotników przymusowych na terenie dawnych Prus
Wschodnich, organizator: Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce w Olsztynie oraz Związek Bojowników o Wolność i Demokrację w Olsztynie (i in.), 1970 r., (sygn. R-71 – R-124);
–
Piosenki i wiersze układane w okresie okupacji przez polskich robotników
przymusowych na terenie byłych Prus Wschodnich, (sygn. R-331 – R-342;
7831–7842 – numery inwentarzowe);
–
Relacje byłych robotników przymusowych oraz jeńców wojennych zatrudnianych przymusowo podczas drugiej wojny światowej na terenie Prus Wschodnich 1939–1945/49” relacje uzyskano w trakcie obozu naukowo-badawczego,
organizator: Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego (Instytut
Mazurski) w Olsztynie oraz Wydział Historyczno-Filozoficzny Uniwersytetu
im. B. Bieruta we Wrocławiu 16–30 lipca 1974 r., (sygn. PTH-R 377–450);
–
Wspomnienia z mojego dzieciństwa, organizator: OBN i Komitet ds. Radia
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i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja” Rozgłośnia w Olsztynie, 1979/1980 r.,
(sygn. wybrane);
Nauczycielski konkurs literacki, 1980 r., (sygn. wybrane);
Moje życie i praca na Warmii i Mazurach, organizator: OBN Olsztyn,
1984/1985 r., (sygn. wybrane);
Dać świadectwo prawdzie, organizator: OBN Olsztyn, 1989 r., (sygn. wybrane);
Życiorys – pamiętnik Polaka z Prus Wschodnich, organizator: Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego (Instytut Mazurski) w Olsztynie
1947r., (sygn. wybrane)

PTH R-18
Dulisz Wiktor
Życiorys. Praca konkursowa
s. 35
[w 1939r. w obozie]

2.

Moje życie i praca na Warmii Mazurach, organizator: Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie (dalej OBN), 1964 r., (sygn. wybrane)

R-11
Kałembasiak Jan
Wspomnienia z lat 1939–1964
Konkurs 1964, maszynopis, s. 81
[wywieziony na roboty przymusowe do Prus Wschodnich]
7511
R-13
Bielski Leon
Wspomnienia z lat 1940–1957
Konkurs 1964, maszynopis, s. 29
[w 1940 r. wywieziony na roboty przymusowe w powiecie nidzkim]
7513
R-33
Krywoniuk Grzegorz
Wspomnienia z lat 1940–1947
Konkurs 1964, rękopis, s. 8
[wywieziony wraz z grupą młodzieży do Prus Wschodnich]
7533
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R-39
Rejestr prac na konkurs: „Moje życie i [praca na Warmii i Mazurach” oraz ich oceny i protokoły z posiedzeń komisji oceniających, maszynopis
7539
R-63
Olk Jan
Strzępy wspomnień
Konkurs 1964, maszynopis, s. 19
[w 1939 r. wywieziony do Ełku na roboty przymusowe]
7563
R-65
Pieniężna Wanda
Godło: „Rodło 3”; wspomnienia z lat 1940–1957
Konkurs 1964, maszynopis, s. 10
[uwolnienie z więzienia, nadzór gestapo]
7565

3.

Na przymusowych robotach w III Rzeszy, organizator: redakcja „Robotnika
Rolnego”, 1965r., (sygn. wybrane)

OMF-357
Mikrofilm, Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie
Rolka 35 mm, negatyw
5857

4.

Na przymusowych robotach w III Rzeszy, organizator: redakcja „Zielonego
Sztandaru”, 1966 r., (sygn. wybrane)

OMF-358
Mikrofilm, Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie
Rolka 35 mm, negatyw
5858

5.

Wspomnienia byłych robotników przymusowych na terenie dawnych Prus
Wschodnich, organizator: Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce w Olsztynie oraz Związek Bojowników o Wolność i Demokrację w Olsztynie (i in.), 1970r., (sygn. R-71 – R-124)
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R-71
Jacznik Wincenty
Godło „Jeniec”. Warmio, gorzko Cię poznałem. Pamiętnik na konkurs”: „Wspomnienia byłych robotników przymusowych na terenie dawnych Prus Wschodnich”.
rękopis, s. 73+56+10
7571
R-72
„Mała czarna” (pseud.)
Godło „Mała czarna”. Pamiętnik na konkurs”: „Wspomnienia byłych robotników przymusowych na terenie dawnych Prus Wschodnich”. Wspomnienia z lat 1940–1945.
rękopis, s. 32
druk: „Dzieciństwo i młodość ze znakiem „P””, s. 90–96
7572
R-73
„Bolek” (pseud.)
Godło „Bolek”. Zbrodnia hitlerowskich katów. II wojna światowa. Pamiętnik na konkurs:
„Wspomnienia byłych robotników przymusowych na terenie dawnych Prus Wschodnich”.
Wspomnienia z lat 1939–1943, niekompletne, s. 84
7573
R-74
Szczubełek Henryk
Godło „Henryk”. „Miałem lat czternaście”. Pamiętnik na konkurs”: „Wspomnienia byłych
robotników przymusowych na terenie dawnych Prus Wschodnich”.
niekompletne, s. 32
druk: „Dzieciństwo i młodość ze znakiem „P””, s. 141–155
7574
R-75
Meredyk Jan
Godło „Janek”. Cienie i mroki lat 1939–1945 w Prusach Wschodnich. Pamiętnik na konkurs”: „Wspomnienia byłych robotników przymusowych na terenie dawnych Prus Wschodnich”.
niekompletne, s. 23, wspomnienia pisane wierszem
7575
R-76
Nowak Karol
Godło „Karol”. Wspomnienia z II-ej wojny światowej. Pamiętnik na konkurs”: „Wspomnienia byłych robotników przymusowych na terenie dawnych Prus Wschodnich”.
maszynopis, s. 34
7576
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R-77, R-302
Borkowski Alfred
Opracowanie wspomnień Albina Krakowskiego na konkurs: „Wspomnienia byłych robotników przymusowych na terenie dawnych Prus Wschodnich”.
s. 24
7802, 7577
R-78
Bednarska Helena
Godło „Helena”. Moje wspomnienia z Prus Wschodnich. Pamiętnik na konkurs: „Wspomnienia byłych robotników przymusowych na terenie dawnych Prus Wschodnich”.
maszynopis, s. 25,
7578
R-79
„Osty i ciernie” (pseud.)
Godło „Osty i ciernie”. Pamiętnik na konkurs”: „Wspomnienia byłych robotników przymusowych na terenie dawnych Prus Wschodnich”. Wspomnienia z lat 1927–1946.
maszynopis, s. 59
7579
R-80
Jawelski Władysław
Godło „Rodło”. Mój był 6257. Pamiętnik na konkurs”: „Wspomnienia byłych robotników
przymusowych na terenie dawnych Prus Wschodnich”.
maszynopis, s. 27
7580
R-81
Parda Franciszek
Godło „Rolnik”. I takie bywa życie. Pamiętnik na konkurs”: „Wspomnienia byłych robotników przymusowych na terenie dawnych Prus Wschodnich”.
maszynopis, s. 19
druk: „Ze znakiem „P””, s. 244–252
7581
R-82
Omelaniuk Grzegorz
Godło „Grzegorz”. Wspomnienia o przeżyciach podczas okupacji na robotach przymusowych w byłych Prusach Wschodnich. Pamiętnik na konkurs”: „Wspomnienia byłych robotników przymusowych na terenie dawnych Prus Wschodnich”.
rękopis, s. 22
7582
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R-83
Bielak Wojciech
Godło „Wojtek”. Oświadczenie na konkurs: Wspomnienia z Prus Wschodnich. Pamiętnik
na konkurs: „Wspomnienia byłych robotników przymusowych na terenie dawnych Prus
Wschodnich”, niekompletne, s. 2
7583
R-84
Szydłowski Zygmunt
Godło „Waluś”. Pamiętnik na konkurs”: „Wspomnienia byłych robotników przymusowych
na terenie dawnych Prus Wschodnich”.
rękopis, s. 44
druk: „Dzieciństwo i młodość ze znakiem „P””, s. 156–163
7584
R-85
Binder Genowefa
Godło „Genowefa”. Wspomnienia z lat 1942–1948 na konkurs: „Wspomnienia byłych robotników przymusowych na terenie dawnych Prus Wschodnich”.
s. 32
7585
R-86
Chojnowski Tadeusz
Godło „Tadeusz”. Pamiętnik na konkurs: „Wspomnienia byłych robotników przymusowych
na terenie dawnych Prus Wschodnich”. Wspomnienia z lat 1939–1945.
niekompletne, s. 18
7586
R-87
Bieniewski Janusz
Godło „Józef ”. Szkoda mego życia. Pamiętnik na konkurs: Wspomnienia z Prus Wschodnich. Pamiętnik na konkurs: „Wspomnienia byłych robotników przymusowych na terenie
dawnych Prus Wschodnich”, maszynopis, s. 25
druk: „Ze znakiem „P””, s. 24–38
7587
R-88
Kwapisz Marian
Godło „Łodzianin”. Wspomnienia z lat 1939–1945. Pamiętnik na konkurs”: „Wspomnienia
byłych robotników przymusowych na terenie dawnych Prus Wschodnich”.
rękopis, s. 21
7588
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R-89
Chojnacki Jan
Godło „Konstantynów”. Pamiętnik na konkurs: „Wspomnienia byłych robotników przymusowych na terenie dawnych Prus Wschodnich”. Wspomnienia z lat 1939–1945.
niekompletny, s. 28
7589
R-90
Chybińska Halina
Godło „Halina”. Pamiętnik na konkurs: „Wspomnienia byłych robotników przymusowych
na terenie dawnych Prus Wschodnich”, niekompletny, s. 38
druk: „Dzieciństwo i młodość ze znakiem „P””, s. 20–33
7590
R-91
„Anna” (pseud.)
Godło „Anna”. Moje wspomnienia z Prus Wschodnich. Pamiętnik na konkurs: „Wspomnienia byłych robotników przymusowych na terenie dawnych Prus Wschodnich”.
niekompletne, s. 34
druk: „Dzieciństwo i młodość ze znakiem „P””, s. 3–11
7591
R-92
Śmigielski Kazimierz
Godło „Kazik”. Moje wspomnienia z okresu przymusowych robót w Prusach Wschodnich.
Pamiętnik na konkurs”: „Wspomnienia byłych robotników przymusowych na terenie dawnych Prus Wschodnich”, niekompletne, s. 22
7592
R-93
Klimowicz Edward
Godło „Radom”. Pamiętnik na konkurs”: „Wspomnienia byłych robotników przymusowych na terenie dawnych Prus Wschodnich”. Wspomnienia z lat 1939–1945.
rękopis s. 28, maszynopis s. 17
7593
R-94
Górski Aleksander
Godło „Aleks”. Pamiętnik na konkurs”: „Wspomnienia byłych robotników przymusowych
na terenie dawnych Prus Wschodnich”, niekompletny, s. 66
7594
R-95
Stróżkowski Antoni
Godło „Stanisław Olcha”. Ze znakiem „P”. Pamiętnik na konkurs”: „Wspomnienia byłych
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robotników przymusowych na terenie dawnych Prus Wschodnich”.
niekompletne, s. 74
druk: „Dzieciństwo i młodość ze znakiem „P””, s. 114–137
7595
R-117
Pstrągowski Stanisław
Godło „Polak”. Wspomnienia okupacyjne na Prusach Wschodnich. Pamiętnik na konkurs”:
„Wspomnienia byłych robotników przymusowych na terenie dawnych Prus Wschodnich”.
rękopis, s. 112
7617
R-118
Chełstowski Zygmunt
Godło „Zyga”. Pamiętnik robotnika przymusowego z lat okupacji z terenu b. Prus Wschodnich z lat 1942–1945 na konkurs: „Wspomnienia byłych robotników przymusowych na terenie dawnych Prus Wschodnich”, rękopis, s. 42
7618
R-119
Łuszczyński Czesław
Godło „Czesław”. Pamiętnik na konkurs”: „Wspomnienia byłych robotników przymusowych na terenie dawnych Prus Wschodnich”. Wspomnienia z lat 1939–1945.
rękopis, s. 30
druk: „Dzieciństwo i młodość ze znakiem „P””, s. 76–89
7619
R-120
Jackiewicz Jan
Godło „Babinicz”. Wspomnienia z przymusowych robót rolnych w byłych Prusach
Wschodnich. Pamiętnik na konkurs”: „Wspomnienia byłych robotników przymusowych
na terenie dawnych Prus Wschodnich”, maszynopis, s. 39
7620
R-121
Lenkiewicz Bolesław
Godło „Bolesław”. Pamiętnik na konkurs”: „Wspomnienia byłych robotników przymusowych na terenie dawnych Prus Wschodnich”. Wspomnienia z lat 1939–1945.
rękopis, s. 30
7621
R-122
„Robotnik” (pseud.)
Godło „Robotnik”. Polnische Landgesinde. Wspomnienia z pobytu na robotach przymusowych na terenie byłych Prus Wschodnich w okresie od 1940 do 1945r. Pamiętnik na
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konkurs”: „Wspomnienia byłych robotników przymusowych na terenie dawnych Prus
Wschodnich”, maszynopis, s. 20
druk: „Dzieciństwo i młodość ze znakiem „P””, s. 97–104
7622
R-123, R-300
Górecki B.
Godło „Świecie”. Wspomnienia z okresu pobytu na robotach przymusowych w byłych Prusach Wschodnich. Pamiętnik na konkurs”: „Wspomnienia byłych robotników przymusowych na terenie dawnych Prus Wschodnich”.
maszynopis, s. 22
7623, 7800
R-124
„Zygmunt” (pseud.)
Godło „Zygmunt”. Wspomnienia z robót przymusowych z lat 1939 do 1945 r. na terenach
byłych Prus Wschodnich. Pamiętnik na konkurs”: „Wspomnienia byłych robotników przymusowych na terenie dawnych Prus Wschodnich”.
niekompletne, s. 7
7624
R-300, R-123
Górecki B.
Godło „Świecie”. Wspomnienia z okresu pobytu na robotach przymusowych w byłych Prusach Wschodnich. Pamiętnik na konkurs”: „Wspomnienia byłych robotników przymusowych na terenie dawnych Prus Wschodnich”.
maszynopis, s. 22
7623, 7800
R-301
„Kotwica” (pseud.)
Godło „Kotwica”. Pamiętnik na konkurs”: „Wspomnienia byłych robotników przymusowych na terenie dawnych Prus Wschodnich”. Wspomnienia z pobytu w b. Prusach Wschodnich od poł. lutego 1940 do końcowych dni maja 1940 roku, rękopis, s. 32+49
7801
R-302
Krakowski Albin, Flis Stanisław, Cichocka Michalina, Skóra Anna
zob. Borkowski Alfred
Opracowanie wspomnień Albina Krakowskiego na konkurs: „Wspomnienia byłych robotników przymusowych na terenie dawnych Prus Wschodnich”.
maszynopis, s. 24
R-302, R-77
Borkowski Alfred
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Opracowanie wspomnień Albina Krakowskiego na konkurs: „Wspomnienia byłych robotników przymusowych na terenie dawnych Prus Wschodnich”.
maszynopis, s. 24
7802, 7577
R-762
Świecak Bolesław
Jeniec wojenny i robotnik przymusowy.
Wspomnienie rękopis s. 2, format A4, 7 zdjęć – fotokopie, format różny
8262

6.

Piosenki i wiersze układane w okresie okupacji przez polskich robotników
przymusowych na terenie byłych Prus Wschodnich, (sygn. R-331 – R-342;
numery inwentarzowe: 7831–7842)

R-331
Ejsmont Konstanty
4 listy, 7 piosenek, 5 anegdot, 2 zdjęcia Konstantego Ejsmonta z literą P.
rękopis k. 14, 2 zdjęcia
7831
R-332
Stawicka Melania
List i 6 piosenek
rękopis k. 7
Melania Stawicka podaje, iż autorem piosenek jest Stanisław Wyszyński, wywieziony w r.
1943 do obozu w Piszu, gdzie prawdopodobnie zginął.
7832
R-332
Wyszyński Stanisław
zob. Stawicka Melania
List i 6 piosenek
R-333
Bubnowski Bolesław
2 listy, piosenka
rękopis, k. 2
7833
R-334
Krukowska Łucja
List, 4 piosenki
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rękopis k. 2
7834
R-335
Samojło Janina
List, 4 piosenki
rękopis k. 3
7835
R-336
Naidenow Zofia
List, 1 piosenka, 3 wiersze.
rękopis k.5
7836
R-337
Jaśkiewicz Zdzisław
List, 5 piosenek
rękopis k. 6
7837
R-338
Skrzeszewski Teofil
List, 2 piosenki, 3 anegdoty
rękopis k. 3
7838
R-339
Wróblewska Leonarda
List, piosenka
rękopis k. 2
7839
R-340
Babeszko Aleksandra
2 piosenki
Rękopis przesłany w liście Jadwigi Tumińskiej. Jedna piosenka w jęz. ukraińskim druga
w jęz. polskim (tłum. Bronisława Szuleka) K. 1 (wraz z wierszem Bronisławy Szuleka).
7840
R-340
Szuleka Stanisława
Wiersz i tłum. piosenki Aleksandry Babeszko.
Rękopis przesłany w liście Jadwigi Tumińskiej k. 1 (wraz z piosenką Aleksandry Babeszko
w jęz. ukraińskim).
7840
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R-340
Tumińska Jadwiga
List, 2 piosenki Aleksandry Babeszko i 1 wiersz Bronisławy Szuleka.
rękopis k. 3
7840
R-341
Strzelczyk Anna
10 piosenek
rękopis k. 10
7841
R-342
Czartecki Józef
19 piosenek (w tym 17 wojskowych i ludowych ogólnie znanych).
rękopis, k.5
7842

7.

Relacje byłych robotników przymusowych oraz jeńców wojennych zatrudnianych przymusowo podczas drugiej wojny światowej na terenie Prus Wschodnich 1939–1945/49, relacje uzyskano w trakcie obozu naukowo-badawczego,
organizator: Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego (Instytut
Mazurski) w Olsztynie oraz Wydział Historyczno-Filozoficzny Uniwersytetu
im. B. Bieruta 26 we Wrocławiu 16–30 lipca 1974 r., (sygn. PTH-R 377–450)

PTH R-377
Meledyn Piotr
Relacja z dn. 29 lipca 1974r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 6
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 197–199
4377
PTH R-378
Ekstowicz Eugeniusz
Relacja z dn. 26 lipca 1974r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 8
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 105–107
4378

26
Nazwa Uniwersytetu im. B. Bieruta we Wrocławiu została zmieniona w 1989 r. na Uniwersytet Wrocławski.
Zob. Historia Uniwersytetu, źródło: https://uni.wroc.pl/historia–uniwersytetu/, [dostęp 03.12.2020].

426
PTH R-379
Zembrzuski Henryk
Relacja z dn. 26 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 9
4379
PTH R-380
Godzięba Józef
Relacja z dn. 22 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 4
4380
PTH R-381, 382
Wtulich Zygmunt
Relacja z dn. 21 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 19
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 389–395
4381, 4382
PTH R-383
Błażewicz Bronisława
Relacja z dn. 23 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 3
4383
PTH R-383
Błażewicz Nikodem
Relacja z dn. 23 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 5
4383
PTH R-384
Michalski Michał
Relacja z dn. 20 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 8
4384
PTH R-385
Jastrzębowski Wacław
Relacja z dn. 20 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 11
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 138–141
4385
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PTH R-386, 387
Pietruszka Tadeusz
Relacja z dn. 25 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 19
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 266–270
4386, 4387
PTH R-388
Pietruszka Józefa
Relacja z dn. 25 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 10
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 162–165
4388
PTH R-389, 390, 391
Turlejski Wacław
Relacja z dn. 24 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 21
4389, 4390, 4391
PTH R-392
Zapadka Władysław
Relacja z dn. 23 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 6
4392
PTH R-393
Michowiec Jan
Relacja z dn. 19 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 10
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 204–207
4393
PTH R-394
Brudnicki Franciszek
Relacja z lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 7
4394
PTH R-395
Chyliński Zdzisław
Relacja z lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 8
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 84–86
4395
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PTH R-396
Kowalczyk Władysław
Relacja z dn. 21 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 9
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 153–156
4396
PTH R-397
Drzewiecki Walerian
Relacja z 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 7
4397
PTH R-398
Kuźnia Anna
Relacja z dn. 21 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 2
4398
PTH R-398
Kuźnia Marian
Relacja z dn. 21 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 6
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 162–163
4398
PTH R-399
Libor Maria
Relacja z dn. 21 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 7
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 169–171
4399
PTH R-400
Libor Józef
Relacja z dn. 21 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 5
4400
PTH R-401
Jocz Izydor
Relacja z lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 9
4401
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PTH R-402
Skrzypczyk Jan
Relacja z lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 18
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 285–290
4402
PTH R-403
Lewandowski Jan
Relacja z dn. 24 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 4
4403
PTH R-404
Bednarczyk Leon
Relacja z dn. 26 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 8
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 21–23
4404
PTH R-404
Ekstowicz Eugenia
Relacja z dn. 26 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 5
4404
PTH R-405
Kulesza Maria
Relacja z dn. 23 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 3
4405
PTH R-406
Borkowski Marian
Relacja z dn. 18 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 9
4406
PTH R-407
Formiński Ignacy
Relacja z dn. 25 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 7
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 108–110
4407
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430
PTH R-408, 409
Jacznik Wincenty
Relacja z lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 11
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 130–134
4408, 4409
PTH R-410
Saluszewski Antoni
Relacja z dn. 27 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 9
4410
PTH R-411
Czechowski Stanisław
Relacja z dn. 18 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 6
4411
PTH R-412, 413, 414
Widz Stefan
Relacja z lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 16
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 383–388
4412, 4413, 4414
PTH R-415
Pawłowska Helena
Relacja z dn. 25 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 7
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 253–255
4415
PTH R-416
Piotrowski Mieczysław
Relacja z dn. 27 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 8
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 271–273
4416
PTH R-417, 418
Piątka Stanisław
Relacja z dn. 26 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 14
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 256–261
4417, 4418
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PTH R-419
Paruszewski Eugeniusz
Relacja z dn. 25 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 7
4419
PTH R-419
Formiński Jerzy
Relacja z dn. 25 lipca 1974 r.
Wspomnienia z lat 1940–1948, Giżycko
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 8
4419
PTH R-420
Szymański Jerzy
Relacja z dn. 18 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 6
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 364–366
4420
PTH R-420, 421
Dobrowolski Mieczysław
Relacja z dn. 18 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 10
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 95–97
4420, 4421
PTH R-421, 422
Jasionowicz Janina
Relacje byłych robotników przymusowych i jeńców wojennych zatrudnionych w czasie
II wojny na terenie Prus Wschodnich.
Nagranie na taśmie magnetofonowej dn. 20 lipca 1974, maszynopis, s. 5,
4421, 4422
PTH R-422, 423, 424
Dobrzyński Franciszek, Dobrzyńska Wacława z d. Szamborka
Relacja wspólna z dn. 21 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 18
4422, 4423, 4424
PTH R-425
Chmielewski Józef
Relacja z 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 4
4425
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PTH R-426
Krasnodębski Antoni
Relacja z lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 8
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 157–159
4426
PTH R-427, 428
Jasionowicz Mieczysław
Relacje byłych robotników przymusowych i jeńców wojennych zatrudnionych w czasie
II wojny na terenie Prus Wschodnich.
Nagranie na taśmie magnetofonowej dn. 22 lipca 1974, s. 6, maszynopis
4427, 4428
PTH R-429
Chełstowski Zygmunt
Relacja z 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 11
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 47–63
4429
PTH R-430
Szczerbo Feliks
Relacja z dn. 27 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 13
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 333–335
4430
PTH R-431
Szymański Czesław
Relacja z dn. 23 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 6
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 361–363
4431
PTH R-432
Juszczyszyn Maria
Relacja z dn. 22 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 6
4432
PTH R-432
Juszczyszyn Władysław
Relacja z dn. 22 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 7
4432
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PTH R-433
Miączyński Kazimierz
Relacja z dn. 25 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 9
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 200–203
4433
PTH R-434
Szymankiewicz Zofia
Relacja z dn. 25 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 8
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 358–360
4434
PTH R-434, 435
Bąk Antoni
Relacja z dn. 25 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 13
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 17–20
4434, 4435
PTH R-435
Kaszuba Władysław
Relacja z 28 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 8
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 148–150
4435
PTH R-436, 437
Śmigielski Kazimierz
Relacja z dn. 29 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 16
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 367–371
4436, 4437
PTH R-438
Lenkiewicz Bolesław
Relacja z dn. 25 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 10
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 164–168
4438
PTH R-440
Pietrukiewicz Teodor
Relacja z dn. 26 lipca 1974 r.

433

434
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 7
4440
PTH R-441
Bobrowski Jan
Relacja z dn. 26 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 6
4441
PTH R-442
Wawrzyniak Leopold
Relacja z lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 6
4442
PTH R-443
Nadratowska Maria
Relacja z dn. 25 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 12
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 208–211
4443
PTH R-444
Sawicki Zygmunt
Relacja z dn. 26 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 7
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 283–284
4444
PTH R-445, 446
Gołosiński Stanisław
Relacja z dn. 26 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 15
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 120–125
4445, 4446
PTH R-447, 448
Bączyk Henryk
Relacja z dn. 27 lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 18
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 11–16
4447, 4448
PTH R-449
Trepanowski Mieczysław
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Relacja z lipca 1974 r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 8
4449
PTH R-450
Stawicki Jerzy
Relacja z dn. 20 lipca 1974r.
Nagranie na taśmie magnetofonowej, maszynopis s. 9
Druk: „Ze znakiem „P”, s. 303–306
4450

8.

Wspomnienia z mojego dzieciństwa, organizator: OBN i Komitet ds. Radia
i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja” Rozgłośnia w Olsztynie, 1979/1980 r.,
(sygn. wybrane)

R-664
Banna (Bania) Augustyn, „Wiarus spod Gietrzwałdu”
Wspomnienia z lat 1934–1946
maszynopis, s. 18, 2 fot.
R-665
Grubalska Aleksandra, „Helena”
Saga mojego dzieciństwa
maszynopis, s. 18
R-668
Skrzypski Józef, „Jandris”
Wspomnienia
„Zapomniani”. Zbeletryzowane wspomnienia z pobytu w obozie koncentracyjnym (1940–
1945 Sachsenhausen), s. 90, /1970/
„Oj mowo, nasza mowo”. Rozważania o gwarze warmińskiej. Oryginał ofiarowany drowi W.
Gębikowi, maszynopis, kopia, s. 71
„A jednak wygraliśmy”. Wspomnienia z lat 1920–1947, maszynopis, s. 23
Zob. R-391

9.

Nauczycielski konkurs literacki, 1980 r., (sygn. wybrane)

Pięć prac konkursowych:
R-641
Ardzińska Paulia, „AR-Pa”
Uczyłam w warmińskiej szkole. Maszynopis, s. 23
Głuchowska Alina „Wrotycz”
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Obecny czas miniony. Maszynopis, s. 19
Kujawski Jan „Wiosenny start”
Tylko jedną taką wiosnę miałem. Maszynopis, s. 39
[wojenne przejścia, roboty przymusowe]
Palińska Irena „Aneri”
Moja pierwsza praca na Warmii. Maszynopis, s. 12
Szyłejko Kazimierz „Repatriant”
Początki szkolnictwa zawodowego na Warmii i Mazurach po wyzwoleniu. Maszynopis, s. 21

10.

Moje życie i praca na Warmii i Mazurach, organizator: OBN Olsztyn,
1984/1985 r., (sygn. wybrane)

R-803
Regulamin konkursu, protokół z posiedzenia jury, koperty z godłem
8303
R-806
Jaszczuk Jan,
Godło „Jan”, Praca na konkurs: „Moje życie i praca na Warmii i Mazurach”
maszynopis, k. 16
[1940 r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec]
8306
R-807
Bąk Antoni
Godło „Antoni”, Praca na konkurs: „Moje życie i praca na Warmii i Mazurach”
rękopis, maszynopis, k. 45
[obóz jeniecki w Olsztynku]
8307

11.

Dać świadectwo prawdzie – konkurs i wywiady, organizator: OBN Olsztyn,
1989 r., (sygn. wybrane) 27

R-955/3
Chitrowicz Józef
maszynopis, k. 14, zał. 2 dok. Ksero
[wywożenie na roboty do Niemiec, przymusowa praca dla Niemców w Słonimie]
R-955/6
Dramowicz Anna
maszynopis, k. 22
27

Zob. A. Dobrosielska, op. cit., s. 632–645.
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[wywózki na roboty do Niemiec, łapanki, aresztowana przez gestapo, Oran, obóz w Prawiniszkach pod Kolnem, życie obozowe]
R-1113
Dąbrowski Longin
„Z Komaszówki do Prus Wschodnich”
maszynopis, k. 19
[wywózki na roboty przymusowe do Niemiec]
OMF-990/1
Chitruszko Witold
Godło „Tajga”
Pamiętniki: 1. 1930–1949, str. 160
2. 1949–1958, str. 161–352
3. 1958–1965 str. 353–544
Informator pamiętników z lat 1930–1965;
Dokumenty – 12 szt., 22 fot.
Mikrofilm, negatyw, kl. 347
[praca przymusowa w Niemczech]
OMF-990/1
Nowicki Władysław
Migawki z życia na Wileńszczyźnie w okresie 6-letniej wojny światowej, przy 6-krotnej
zmianie przynależności państwowej
maszynopis, k. 41
mikrofilm, negatyw, kl. 43
[wywózki na roboty do Niemiec]
OMF-990/2
Żarczyński Narcyz
Wspomnienia kresowego szlachcica,
maszynopis, s. 40
[okupacja niemiecka, niemiecki obóz w Sarnach dla żołnierzy wojska sowieckiego]

KSIĘGOZBIÓR
Druga część niniejszego artykułu zawiera alfabetyczny spis wspomnień i pamiętników więźniów i robotników przymusowych opublikowanych w pracach
zbiorowych lub indywidualnych. Uzupełnienie listy publikacji stanowią artykuły
wspomnieniowe w czasopismach znajdujących się w zasobach biblioteki Instytutu
Północnego w Olsztynie. Zestawienie to składa się z trzech części – 2.1. Publikacje,
2.2. Artykuły w czasopismach i 2.3. Opracowania w postaci – informatorów, inwentarzy oraz bibliografii, wykorzystanych do przygotowania artykułu.
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Niniejszy wykaz powstał jako wynik analizy katalogu biblioteki, bibliografii
Tamary Wajsbrot „Warmia i Mazury w literaturze pięknej 1945–1968”28 oraz „Warmia i Mazury w literaturze pięknej 1969–1979”29, a także kwerendy czasopism.
Każdy wpis składa się z: danych autora i tytułu publikacji, miejsca i roku wydania
oraz u dołu numeru sygnatury pod, którą widnieje w katalogu biblioteki Instytutu
Północnego im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie.
Publikacje

Baczewski Jan
„Wspomnienia Warmiaka”
Warszawa, Czytelnik, 1961
871, 10349
Baumgart Franciszek, Lubiński Bronisław
„Pamiętniki”
Sztum, 2000
46963
Bigorajska Zofia, Jabłoński Eugeniusz [wstęp]
„Nasze nowe życie. Pamiętniki z konkursu na wspomnienia mieszkańców ziem zachodnich
i północnych”
Warszawa, 1978
27666
Bigorajska Zofia [wyb. i oprac.], Pietruczuk-Kurkiewiczowa Władysława
„Gdy byliśmy literą ,,P”. Wspomnienia wywiezionych na przymusowe roboty do III Rzeszy.”
Warszawa, 1968
13284
Biskupski Stefan
„Księża polscy w niemieckich obozach koncentracyjnych: wspomnienia byłego więźnia
obozów w Sachsenhausen i Dachau”
London, 1946
53070
Cegiełka Franciszek [relacje]
„Cudem ocaleni: wspomnienia z kacetów”, praca zbiorowa
London, Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, 1981
52140
28
T. Wajsbrot, Bibliografia, Warmia i Mazury w literaturze pięknej 1945–1968, w: „Rocznik olsztyński”, t. 9,
Olsztyn, 1970, s. 233–250.
29
T. Wajsbrot, Bibliografia, Warmia i Mazury w literaturze pięknej 1969–1979”, w: „Rocznik olsztyński”, t.
14/15, Olsztyn, 1983, s. 283–320.
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Chłosta Jan
„Druga wojna światowa we wspomnieniach autorów związanych z Prusami Wschodnimi”
Olsztyn, Towarzystwo Naukowe, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2005
52648, 52649, 52650
Chłosta Jan [wstęp i oprac.]
„Nauczycielka ze sporej gromadki: wspomnienia o Władysławie Knosała”
Olsztyn, Wydaw. Ad Rem, 1998
45583
Chodorowska Wanda [wyb.], Lubowicz Zdzisław [wyb.], Róg-Świostek Mieczysław [wyb.]
„Wspomnienia chłopów z lat 1939–1948”
Warszawa, Wydaw. Książka i Wiedza
T. 1. „Reduty wiejskie”, 1969
T. 2. „Niewolniczy chleb”, 1970
T. 3. „Gotuj broń”, 1969
T. 4. „Siła życia”, 1970
13152
Czaplińska Ruta, Krzysztof Szwagrzyk [red.], Jacek Żygadło [red.]
„Z archiwum pamięci…: 3653 więzienne dni”
Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Wrocław, IPN KŚZpNP, 2003
50660
Czechowicz Andrzej, Tadeusz Gasztold
„Hitlerowskie prześladowania Polaków na Pomorzu Zachodnim 1939–1945: dokumenty,
relacje, wspomnienia”
Koszalin, Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich, 1974
26458
Donimirska-Szymerowa Halina
„Był taki świat…: mój wiek XX”
Warszawa, Wydaw. Cykady, 2003
50628
Dulczewski Zygmunt
„Młode pokolenie na ziemiach zachodnich i północnych Polski”
Warszawa, Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich. Materiały Informacyjno-Odczytowe
TRZZ, 1969
25422
Dulczewski Zygmunt [oprac.]
„Pamiętniki osadników Ziem Odzyskanych”

440

Emilia Figura-Osełkowska

Wyd. 1, Poznań, 1963
385, 15188
Wyd. 2, Poznań, 1970
41862
Dunin-Wąsowicz Krzysztof
„Stutthof. Ze wspomnień więźnia obozu koncentracyjnego”
Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1946
28722
Fiderkiewicz Alfred
„Brzezinka: wspomnienia z obozu”
Warszawa, Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1956
53788
Fittkau Gerhard
„Mój trzydziesty trzeci rok życia” [tł. z jęz. niemieckiego]
Olsztyn, Warmińskie Wydaw. Diecezjalne, 1994
41117
Gębik Władysław
„Z diabłami na ty. (W obozach Tapiau, Hohenbruch, Stutthof, Sachsenhausen i Gusen.)”
Gdańsk, Wydaw. Morskie, 1972
21365
Grot Otylia
„Gdy zabrakło miłości: wspomnienia”
Olsztyn, Wydaw. Pojezierze, 1978
27451,
Olsztyn, Wydaw. Pojezierze, 1976
26969, 26968
Humeński Julian [red.]
„Wspomnienia wojenne kapelanów wojskowych 1939–1945”
Warszawa, Wydaw. Caritas, 1974
44614
Jaroszyk Henryk
„Etapy trudnej drogi. Ze wspomnień działacza polonijnego.”
Koszalin, 1979
53732, 28489
Kamiński Adam, Sławomir Radoń [przedm.]
„Diariusz podręczny 1939–1945”
Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu,
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Archiwum Państwowe w Krakowie.
Warszawa, IPN Volumen, 2001
49119
Knosała Władysława
„Była nas gromadka spora”
Olsztyn, 1972
6496, 13884
Kossak Zofia
„Z otchłani: wspomnienia z lagru”
Częstochowa, Poznań, Wydaw. Księgarni Wł. Nagłowskiego, 1946
50713
Koziełło-Poklewski Bohdan [wyb. i oprac.], Łukaszewicz Bohdan
„Dzieciństwo i młodość ze znakiem „P”: wspomnienia”
Olsztyn, Wydaw. Pojezierze, 1982
01058/84
Koziełło-Poklewski Bohdan [red. nauk.]
„Praca przymusowa w Trzeciej Rzeszy w latach II woj. św. Stan i potrzeby badawcze. Materiały z sesji naukowej 28–30 kwietnia 1978 r.”
Rozprawy i Materiały OBN im. W. Kętrzyńskiego, nr 63
Olsztyn, 1979
27654, 33807, VII/39/1, 01058/63
Koziełło-Poklewski Bohdan [red.]
„W kraju, na Wschodzie i na Zachodzie. Wspomnienia inwalidów wojennych”
Olsztyn, 1991
34359, 44115
Koziełło-Poklewski Bohdan [wyb. i oprac.], Bohdan Łukaszewicz, Koziełło-Poklewski Bohdan [wstęp]
„Ze znakiem „P”: relacje i wspomnienia z robót przymusowych w Prusach wschodnich
w latach II wojny światowej”
Olsztyn, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1977
01058/58
Olsztyn, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1985
01058/100
Kwas Franciszek, Jasiński Janusz [red.]
„Wspomnienia z mego życia”
Olsztyn, Pojezierze, 1957
32162, 34598, 5024
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Lanckorońska Karolina, Kalinowski Lech [wstęp], Orman Elżbieta [wstęp]
„Wspomnienia wojenne: 22 IX 1939 – 5 IV 1945”
Kraków, Wydaw. Znak, 2004
52144, 53967
Lietz Zygmunt
„Obozy jenieckie w Prusach Wschodnich 1939–1945”
Warszawa, Wydaw. MON, 1982
X b/47/2, 28409,28408
Małłek Karol
„Z Mazur do podziemia. Wspomnienia 1939–1945”
Warszawa, Czytelnik, 1970
13259, 34306
„Materiał historyczny z sesji popularno-naukowej poświęconej dzieciom obozu karnego
w Lubawie w latach 1939–1945 i Manifestacji mieszkańców Lubawy w dniu 15 września 1984 r.”
Olsztyn, ZBOWiD, 1984
32078, 32079
Matull Wilhelm
„Erlebte Geschichte zwischen Pregel und Rhein. Erinnerungen aus drei Generationen,
1845–1980.” Dortmund, Forschungsstelle Ostmitteleuropa, 1980
23987, 44319
Mielcarek Bogumił, Kiwerska Jadwiga [oprac.], Mielcarek Ewa [tł. listów]
„Ja, samotny więzień…: więzienne losy Bogumiła Mielcarka w listach i dokumentach
(1940–1942)”
Poznań, Instytut Zachodni, 2004
51373
Mitura Wacław
„Za drutami Stutthofu. Wspomnienia więźnia obozu”
Wyd. 2, Bydgoszcz, 1984
30284
Mostowski Ludwik, Wakar Andrzej [posł.]
„Skazany dwa razy na śmierć”
Olsztyn, Pojezierze, 1973
25123
Orzoł Emilia [red.], Wańkowska-Sobiesiak Joanna [red.]
„Pamięć o obozach hitlerowskich na Warmii i Mazurach”
Olsztyn, Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2015
59485, 59486

Wspomnienia i pamiętniki więźniów obozów niemieckich oraz robotników

443

Oyrzyński Stanisław; Slisz-Oyrzyńska Maria [spisała]
„Wspomnienia wojenne (1939–1944)”
Poznań, Rys-Studio, 2002
49077
Pollak Juliusz
„Jeńcy polscy w hitlerowskiej niewoli”
Wyd. 1, Warszawa, Wydaw. MON, 1982
28401
Wyd. 2, popr. i uzup., Warszawa, Wydaw. MON, 1986
30972, 34127
Rak Baruch Elimelech, Urynowicz Marcin [tł. i oprac.]
„Wspomnienia żydowskiego działacza rzemieślniczego”
Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
Patronat Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.
Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, 2010
57160
Rosenberg Curt
„Bilder aus einem Leben. Erinnerungen eines ostpreussischen Juden.”
Würzburg, Holzner Verlag, 1962
32756, 44591
Rudziński Eugeniusz [oprac.]
„Wspomnienia dziennikarzy z okresu okupacji hitlerowskiej”
Materiały i studia do historii prasy i czasopiśmiennictwa polskiego, Z. 15
Warszawa, Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970
13257
Sikora Irena
„Wiersze i pieśni polskich robotników przymusowych w Trzeciej Rzeszy w latach 1939–
1945”
Rozprawy i materiały Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego nr 64
Olszyn, Pojezierze, 1978
VII/27/1, 27603, 01059/64
„Spotkanie byłych jeńców wojennych w Stalagu IB Hohenstein–Olsztynek. Materiały sesji
popularno-naukowej 28–29 maja 1983”
Zarząd Wojewódzki Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Okręgowa Komisja
Badania Zbrodni Hitlerowskich w Olsztynie
Olsztyn, 1984
29355, 46333
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Staszyński Ludwik [wyb., oprac. i wstęp]
„Przemoc, poniżenie, poniewierka. Wspomnienia z przymusowych robót rolnych 1939–1945.”
Warszawa, 1967
12125
Śliwa Alojzy
„Spisałem dla potomności”
Olsztyn, 1965
11319
Taraszkiewicz Edmund Edward „Żelazny”, Andrzej T. Filipek [wstęp, red. nauk. i oprac.],
Janocińska Bożenna [wstęp, red. nauk. i oprac.]
„Trzy pamiętniki”
Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
Warszawa, Lublin, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008
55228
„Wspomnienia kombatanckie członków Koła ZBOWiD „Budowlani” w Olsztynie”
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację
Cz. 1, Olsztyn, 1982
29245
Zientara-Malewska Maria, Oracki Tadeusz [wstęp, oprac., przypisy]
„Działacze spod znaku Rodła”
Olsztyn, Pojezierze, 1974
26425, 26426

Artykuły w czasopismach

Bystrzycki Piotr
„Karol Małłek – Król Mazurów””
w: „Rocznik działdowski”, tom IV/1998, Działdowo, s. 46–53
02316/4
Chłosta Jan
„Mazurskie biografie Jan Lippert”
w: „Rocznik Mazurski”, tom IV/2001, Szczytno, s. 61–64
02399/4
Chłosta Jan
„Mazurskie biografie Walter Późny”
w: „Rocznik Mazurski”, tom V/2001, Szczytno, s. 49–52
02399/5
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Jasiński Janusz
„Uporczywa droga do Polski Bogumiła Linki i jego rodziny”
w: „Rocznik Mazurski”, tom XV/2011, Szczytno, s. 38–79
02399/15
Koziełło-Poklewski Bohdan, Badowska Stanisława
„Praca przymusowa w Prusach Wschodnich w latach II wojny światowej: (w świetle wspomnień)”
Nadbitka z: „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 1/1974, Olsztyn, s. 37–84
39449, 34450
Łagodziński Stanisław
„Stalag IB Hohenstein (w świetle zeznań świadków)”
Nadbitka z: „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 3–4/1977, Olsztyn, s. 403–427
7078, 7927
Łagodziński Stanisław
„Z badań nad obozem Hohenbruch (według relacji świadków)”
Nadbitka z: „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 1 /131/1976, Olsztyn, s. 61–77
25819
Małłek Janusz
„Byłem powiernikiem jego myśli…”
w: „Rocznik działdowski”, tom IV/1998, Działdowo, s. 54–55
02316/4
Pawlicki Ryszard Wojciech
„Gustw Karol Optacy (1892–1979)”
w: „Rocznik Mazurski”, tom XX/2016, Szczytno, s. 117–123
02399/20
Pszenny Sławomir
Alfred Wellneger – endecki działacz z Mazur”
w: „Rocznik działdowski”, tom VIII/2010, Wyd. specjalne – jubileuszowe z okazji 90-lecia
przyłączenia Działdowa do Polski, Działdowo, s. 41–45
02316/8
Pudlak Piotr
„Praca społeczna Karola Małłka”
w: „Rocznik działdowski”, tom III/1996, Działdowo, s. 79–92
02316/3
Sukertów-Wilamowska Bożena z
„Mirek Zachert Okrzanowski”
w: „Rocznik działdowski”, tom IV/1998, Działdowo, s. 25–43
02316/4
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Wółkiewicz Waldemar
„Męczeńska śmierć Biskupów Płockich w obozie w Działdowie (55-rocznica śmierci)”
w: „Rocznik działdowski”, tom IV/1998, Działdowo, s. 93–99
02316/4

Opracowania

Dobrosielska Alicja
„Między historią a pamięcią. Wspomnienia i pamiętniki w zbiorach biblioteki Ośrodka
Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie (cz. 1)”
w: „Rocznik Ziem Zachodnich”, nr 1/2017, Wrocław, s. 625–647
Fras Zbigniew
„Materiały pamiętnikarskie w zbiorach Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego”, „Informator Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie”,
nr 37 (1986)
31021, 31022, VII/27/6
Januszkiewicz Zofia
Recenzja, „Materiały pamiętnikarskie w zbiorach Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, oprac. Z. Fras, „Informator Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie”, nr 37, Olsztyn 1986,”
w: „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 33–36 (1–4 /1989), Olsztyn, s. 151–154
0134/38
Wajsbrot Tamara
Bibliografia, „Warmia i Mazury w literaturze pięknej 1945–1968”,
w: „Rocznik olsztyński”, tom IX, Olsztyn, 1970, s. 233–250
0111/9
Wajsbrot Tamara
Bibliografia, „Warmia i Mazury w literaturze pięknej 1969–1979”,
w: „Rocznik olsztyński”, tom XIV/XV, Olsztyn, 1983, s. 283–320
0111/14–15
Emilia Figura-Osełkowska
Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
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Emilia Figura-Osełkowska, Erinnerungen und Tagebücher von deutschen Lagerhäftlingen und Zwangsarbeitern in Ostpreußen in der Sammlung der Bibliothek des Nordinstituts von Wojciech Kętrzyński
in Olsztyn
Zusammenfassung
Ein Verzeichnis der Erinnerungen und Tagebuchmaterialien der deutschen Lagerhäftlinge und Zwangsarbeiter in Ostpreußen, die sich in der Bibliothek des Nordinstituts von W. Kętrzyński in Olsztyn befinden, wurde
auf der Grundlage vom aktuellen Bibliothekskatalog und der Bearbeitung von Zbigniew Fras – Tagebuchmaterialien in der Sammlung des Wissenschaftlichen Forschungszentrums von W. Kętrzyński in Olsztyn erstellt. Es ist eine Ergänzung und Erweiterung der Publikationen und Materialien, die nach 1985 in der Abteilung – Sondersammlung
gesammelt wurden. Der Zweck dieser thematischen Zusammenfassung war in erster Linie, die Dokumentation zu
sammeln und auf den aktuellen Wissensstand zu bringen, die Unterschiede zwischen der Bearbeitung von Fras,
dem Bibliothekskatalog und den Fakten zu erklären und die festgestellten Fehler zu korrigieren.
Übersetzt von Emilia Figura-Osełkowska
Emilia Figura-Osełkowska, Memoirs and diaries of prisoners of German camps and forced labourers
in East Prussia in the collection of the library of the North Institute of Wojciech Kętrzyński in Olsztyn
Summary
The list of memoirs and diary materials concerning prisoners of German camps and forced labourers in
East Prussia, located in the library of the North Institute of W. Kętrzyński in Olsztyn was drawn up on the basis
of the current library catalogue based on the study of Zbigniew Fras – Diary materials in the collection of the
W. Kętrzyński Scientific Research Centre in Olsztyn. Which are an addition information collected mainly on special
harvest located in library of North Institute after year 1985. The purpose of this thematic summary was primarily
to collect and update the documentation to the current state of knowledge, to explain the differences between the
study of Fras, the catalogue and the facts, and to correct the noted errors.
Translated by Emilia Figura-Oselkowska
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R ECENZJE I OMÓWIENIA
Ryszard Tomkiewicz
ANDRZEJ SAKSON, NOWE SPOŁECZEŃSTWO
ZIEM ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH (1945–2020),
POZNAŃ 2020 (WYD.: UNIWERSYTET IM. ADAMA
MICKIEWICZA W POZNANIU. WYDAWNICTWO
NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH
I DZIENNIKARSTWA).
Wydana na początku 2020 r. książka Andrzeja Saksona, poznańskiego socjologa trwale związanego z regionem Warmii i Mazur, stanowi zwarte podsumowanie wiedzy na temat społeczeństwa Ziem Zachodnich i Północnych, a okazją do
jej wydania była 75. rocznica włączenia tego obszaru do państwa polskiego. Część
wykorzystanego materiału pochodzi z tekstów rozproszonych, opublikowanych
(bądź złożonych do druku), w czasopismach i monografiach naukowych. W omawianej publikacji zostały one jednak przeredagowane i dostosowane do przyjętej
w książce narracji. Konstrukcja pracy może wydać się nietypowa. Nie ma tu rozbudowanego wstępu, a jego rolę w pewnej mierze spełnia rozdział pierwszy. Poza
tym każda z części poprzedzona została krótkim wprowadzeniem. Treść książki
uzupełnia Bibliografia oraz osobny wykaz publikacji Autora, wykorzystanych przy
powstawaniu tego wydawnictwa. Dodatkowo, szczegółowy przegląd najnowszych
publikacji nawiązujących do poruszanej tematyki, można odnaleźć w przypisach
do materiału zawartego w pierwszym rozdziale niniejszej pracy.
Książka składa się z pięciu głównych, w różnym stopniu rozbudowanych
rozdziałów, w których Autor zajął się sprawami przez dziesięciolecia odziaływującymi i budującymi obraz społeczeństwa żyjącego w pasie ziem przyłączonych.
Zazwyczaj są to też kwestie stanowiące o pewnej odrębności tego obszaru (tematyka kolejnych rozdziałów to: „Ziemie Odzyskane/Ziemie Zachodnie i Północne
– konteksty”, „Specyfika przemian społecznych na Ziemiach Nowych”, „Pamięć
historyczna Ziem Odzyskanych”, „Społeczność pogranicza Ziem Zachodnich i Północnych”, „Etosy Ziem Odzyskanych – epilog”).
Na kolejnych stronach omówiona została m. in. specyfika przemian społecznych w pasie Ziem Nowych. Autor przypomniał, że ziemie te we władaniu Prus
Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2020, nr 3(309)
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i potem Rzeszy Niemieckiej, były zróżnicowane pod względem narodowościowym
i gospodarczym, co znalazło przełożenie na sytuację po roku 1945, gdy odmienność
poszczególnych regionów, skutkowała problemami np. przy ich zagospodarowywaniu i przy procesach towarzyszących tworzeniu się nowego społeczeństwa. Znalazło
się też miejsce na analizę postmigracyjnych społeczności żyjących na pograniczu:
polsko-niemieckim i polsko-rosyjskim (oraz polsko-czeskim), z przenikaniem kultur i stopniowym kształtowaniem nowych tożsamości żyjących tam grup. Autor
zajął się też kwestią zakorzeniania w świadomości społeczeństwa faktu utraty Kresów i przesunięcia terytorium państwa na zachód, w tym dyskusji wokół zmieniających się określeń, w głównej mierze mających na celu „przełamywanie poczucia
obcości” wobec przyłączonych na północy i zachodzie ziem. Przywołane zostały
podstawowe cechy wyróżniające ten obszar, do których Autor zaliczył zwłaszcza
wielokulturowość społeczeństwa i wynikającą stąd nową tożsamość mieszkańców,
składającą się m.in. na specyfikę i odrębność zachodzących procesów społecznych.
Omówione też zostały badania socjologiczne prowadzone na Ziemiach Odzyskanych w latach powojennych, w tym zwłaszcza przez poznański Instytut Zachodni.
Szczególnie interesujące rozważania czytelnik znajdzie w obszernym rozdziale dotyczącym elementów kształtujących politykę pamięci w pasie Ziem Nowych,
a właśnie na tym obszarze była ona prowadzona w sposób specjalny, bo miała tu
do spełnienia rolę szczególną. Głównym jej celem było kreowanie wśród lokalnych
społeczności poczucia „bycia u siebie”, „na swoim”, pokazania polskości tych ziem,
dławionej przez lata germanizacją. Zazwyczaj jednak nie sposób było się tu swobodnie odwoływać do polskiej przeszłości, gdyż wiele części ziem przyłączonych
w przeszłości w ogóle do Polski nie należało. Nie było tu też wyrazistych przykładów walk o niepodległość, toteż kierowano się raczej w stronę odszukiwania
i forsownego utrwalania pamięci o próbach krzewienia tu przed laty polskości, np.
poprzez działania oświatowe. W rezultacie, do wydarzeń szczególnie celebrowanych, awansowały doroczne uroczystości czczące pamięć o zajęciu (wyzwoleniu)
tych ziem przez Armię Czerwoną w 1945 r.
Po transformacji ustrojowej, wraz ze zmianą systemu politycznego oraz „negacją i marginalizacją” dokonań okresu PRL, postępowało także wymazywanie ze
świadomości społecznej pielęgnowanej w latach poprzednich pewnej „wyjątkowości” Ziem Odzyskanych, których przyłączenie traktowano, jako bezsporny sukces
powojennej Polski. W nawiązaniu do przełomu roku 1989 i zauważalnej demitologizacji Ziem Odzyskanych, przytoczyć należy spostrzeżenie Autora, że współcześni
mieszkańcy mają głównie pozytywny stosunek do miejsca w którym żyją.
W prezentowanej książce, a zwłaszcza we wspomnianej wyżej części dotyczącej polityki historycznej, można też znaleźć odniesienia do współczesnej sytuacji
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na dawnych ziemiach przyłączonych, w tym np. konsekwencji decyzji o zmianach
w podziale administracyjnym kraju i wytyczeniem pod koniec lat 90. nowych
województw (regionów). Stosunkowo wiele można tu też znaleźć informacji na
temat aktualnej sytuacji w regionie Warmii i Mazur, w kontekście działań mających na celu likwidację pomników stawianych w powojennym 45-leciu oraz okazjonalnymi (po roku 1989) zmianami nazw ulic. Prócz zasygnalizowania sytuacji
konfliktowych związanych z likwidacją dawnych upamiętnień (podrozdział „polsko-rosyjska wojna pomnikowa), m.in. w Lidzbarku Warmińskim i w Olsztynie,
Autor szeroko omówił spór o pomnik gen. Armii Czerwonej Iwana Czerniachowskiego w Pieniężnie. Obszerny podrozdział („Mazurska krzywda – pisarz ofiarą
pomników”) poświęcony natomiast został nadaniu jednej z głównych ulic w Olsztynie – Dąbrowszczaków – imienia Erwina Kruka. Nie chodziło w tym przypadku
o postać znanego i szanowanego mazurskiego poety i literata, ale o formę, w jakiej
dokonano tej zmiany, w ramach „ustawy dekomunizacyjnej”.
Pewne podsumowanie tematyki, którą zajął się Autor stanowi rozdział ostatni, zatytułowany: „Etosy Ziem Odzyskanych – epilog”. W pasie ziem przyłączonych
tworzące się lokalnie, postmigracyjne społeczności, nie mogąc oprzeć się na dotychczasowym modelu życia, w tym niedostatecznych związkach rodzinnych i sąsiedzkich, tworzyły nowe systemy wartości, postaw i zachowań, określające miejscową
specyfikę. Budował je dotychczasowy bagaż doświadczeń, zwyczaje, mentalność,
religijność, czasem też sympatie polityczne. Charakterystyczne, że tworzące się
etosy regionalne nie pokrywały się (kiedyś i obecnie) z granicami administracyjnymi. Autor wskazał pięć zespołów wartości i norm odnoszących się do pasa ziem
przyłączonych, kreowanych zarówno przez władzę, jak i tworzących się oddolnie,
z wewnętrznej potrzeby lokalnych społeczeństw. Wymienił etos pionierski, będący
w kontrze do etosu „zdobywczo-kolonialnego”, etos nowego socjalistycznego człowieka (1949–1955), etos autochtoniczny (1956–1950), etos buntowniczy (1970–
1989) i etos zachodni (po 1989 r.).
Najnowsza publikacja Andrzeja Saksona jest ważnym podsumowaniem wiedzy na temat najistotniejszych czynników, które na przestrzeni lat ukształtowały
społeczność w pasie ziem przyłączonych, wprawdzie dziś stanowiącą integralną
część narodu, ale z uwagi na szereg doświadczeń wynikających ze specyfiki egzystencji na tych ziemiach, wykazującą jednak pewne cechy odróżniające ją od
mieszkańców ziem dawnych. Wśród szczególnie wyróżniających się elementów
Autor wskazał na mniej zauważalną tu antyniemieckość i antyrosyjskość, większą
tolerancję wobec uchodźców i wobec osób deklarujących odmienne postawy. Cechą wyróżniającą mieszkańców pasa dawnych Ziem Odzyskanych jest też wyższa
mobilność społeczna i większy dar dostosowywania się do nowych sytuacji i wy-
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zwań. To właśnie mieszkańcy pasa ziem przyłączonych, jak pierwsi występowali
przeciwko władzy komunistycznej.
Autor nie poprzestaje na odtwarzaniu zjawisk dotykających społeczność
ziem przyłączonych w przeszłości. W wielu fragmentach – co wyżej zasygnalizowano – praca dotyczy również dnia dzisiejszego pokazując, na ile bagaż powojennych
doświadczeń, w tym specyfika wyróżniająca społeczeństwo ziem przyłączonych,
znajdują przełożenie na dzień dzisiejszy. Czy po transformacji ustrojowej dawne
problemy przestały istnieć, czy są ciągle odczuwalne, czy nadal widać konsekwencje translokacji poprzednich pokoleń, czy dokonało się trwałe zakorzenienie i asymilacja. Jednym z wniosków jest stwierdzenie, że w większości przypadków tak się
właśnie stało i mieszkańcy dawnych Ziem Odzyskanych na ogół traktują je, jako
swoją lokalną, własną ojczyznę.
Ryszard Tomkiewicz
Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
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Konrad Bączek
D. ANDRZEJEWSKI, DAWNE NOWE MIASTO LUBAWSKIE
W STU ILUSTROWANYCH OPOWIEŚCIACH, DĄBRÓWNO
2018.
Na przestrzeni dwóch minionych stuleci Nowe Miasto Lubawskie doczekało się kilku opracowań swoich dziejów. Najstarszą publikację stanowi ksiażka
Arthura Semraua z 1893 r.1, natomiast pierwszą monografią polskojęzyczną jest
praca zbiorowa wydana przez olsztyńskie „Pojezierze” w 1963 r. obejmująca dzieje
miasta i powiatu2. Niemal trzy dekady później, w 1992 r. ukazała się praca zbiorowa „Nowe Miasto Lubawskie. Zarys dziejów”3, charakteryzująca się dużo większą
wartością merytoryczną. Historii miasta nad Drwęcą poświęcono również liczne
artykuły w prasie lokalnej, materiały przygotowywane przez lokalne władze lub
organizacje (np. broszury, przewodniki), publikacje dotyczące konkretnych epizodów nowomiejskiej historii oraz monografie poszczególnych miejsc i organizacji4.
Wspomnieć należy również o cyklu wydawniczym „Kronika zatrzymanego czasu”5, który od momentu opublikowania pierwszego albumu zajmuje ważne miejsce
w nowomiejskiej historiografii. W 2018 r. ta ostatnia wzbogaciła się o pracę „Dawne
Nowe Miasto Lubawskie w stu ilustrowanych opowieściach”. Publikacja została wydana nakładem wydawnictwa Retman przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej
Nowe Miasto Lubawskie (warto podkreślić, że jest to pierwsza publikacja wydana
przez oficynę z Dąbrówna, która nie dotyczy obszaru dawnych Prus Wschodnich).
Autorem książki jest Dariusz Andrzejewski, pracownik samorządowy będący z zamiłowania regionalistą, pasjonatem dziejów Nowego Miasta Lubawskiego oraz koA. Semrau, Beiträge zu der Geschichte der Stadt Neumark, Marienwerder 1893.
Nowe Miasto. Z dziejów miasta i powiatu, red. Z. Witkowski, Olsztyn 1963.
3
Nowe Miasto Lubawskie. Zarys dziejów, red. M. Wojciechowski, Nowe Miasto Lubawskie 1992.
4
Należy tu wspomnieć choćby niektóre prace nowomiejskiego historyka Andrzeja Koreckiego: A. Korecki, Czarny
czwartek 7 grudnia w Nowym Mieście Lubawskim i Lubawie, Pelplin 2004; idem, Ludzie ziemi nowomiejskiej. Część pierwsza,
Nowe Miasto Lubawskie 2000; idem, Nowomiejska Straż Pożarna, Toruń 1995; idem, Sanktuarium Maryjne w Łąkach Bratiańskich, Pelplin 2002, idem, Towarzystwo Śpiewacze Harmonia 1898–1998, Nowe Miasto Lubawskie 1998; idem, Zarys dziejów
Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście Lubawskim 1858–2008, Pelplin – Nowe Miasto Lubawskie 2008.
5
Kronika zatrzymanego czasu. Nowe Miasto Lubawskie na starej fotografii, Nowe Miasto Lubawskie 2013.;
Kronika zatrzymanego czasu. Nowe Miasto Lubawskie między wojnami, Nowe Miasto Lubawskie 2014; Kronika zatrzymanego czasu.Nowe Miasto Lubawskie w latach 1939–1956, Nowe Miasto Lubawskie 2014.
1
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lekcjonerem starych pocztówek i innych materiałów ikonograficznych związanych
z miastem6. Swoje artykuły publikuje on w prasie lokalnej oraz na prowadzonej
przez siebie stronie internetowej7.
Książka Dariusza Andrzejewskiego liczy 112 stron. Inspiracją do jej powstania były stare pocztówki będące w opinii autora ważnym źródłem ikonograficznym.
Zasadniczą treść publikacji stanowią karty pocztowe wydane głównie w początkach XX stulecia, przedstawiające poszczególne miejsca i obiekty w Nowym Mieście Lubawskim. Większość prezentowanych materiałów pochodzi z prywatnej
kolekcji Dariusza Andrzejewskiego. Pod ilustracjami zamieszczono teksty dotyczące historii, wyglądu (z uwzględnieniem przemian) poszczególnych miejsc lub
obiektów, a także informujące o ludziach z nimi związanych. Publikację opatrzono
indeksami: ulic i nazw lokalnych Nowego Miasta Lubawskiego (w formie zestawień
polsko-niemieckich i niemiecko-polskich), miejscowości (polsko-niemiecki), ilustracji; ilustracji uzupełniających oraz wykazem najważniejszej literatury.
W przygotowaniu tekstów wykorzystano dostępne opracowania dziejów
Nowego Miasta Lubawskiego i okolicznych terenów. Część informacji Dariusz
Andrzejewski zaczerpnął ze źródeł prasowych sięgając do polsko oraz niemieckojęzycznych tytułów tj. „Drwęca”, „Gazeta Gdańska”, „Gazeta Toruńska”, „Konitzer
Tageblatt”, „Mestwin” (dodatek do „Słowa Pomorskiego”), „Neumarker Zeitung”,
„Thorner Presse (Die Presse)”. Autor zaczerpnął również wiadomości z rękopisu nowomiejskiego Żyda Siegfrieda Landshuta, opisującego miasto oraz sytuację
społeczną na przełomie XIX i XX w. Dzięki wykorzystaniu wspomnianych źródeł
w książce znalazły się informacje na temat miejsc, obiektów oraz mieszkańców,
których próżno szukać w starszych publikacjach.
Na pierwszych stronach książki Dariusz Andrzejewski przybliżył historię
pocztówki jako środka komunikacji wskazując, iż najstarsze karty pocztowe z widokiem Nowego Miasta Lubawskiego pochodzą z lat 90. XIX w. Autor wspomniał
również o technice wykonywania pocztówek oraz wymienił najbardziej znanych
wydawców z Nowego Miasta Lubawskiego. W dalszej kolejności przedstawił krótki
rys historyczny miasta przechodząc następnie do opisu zachowanych elementów
średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego. Omówiona została również kwestia
nazewnictwa Nowego Miasta Lubawskiego oraz jego sytuacja ekonomiczna na
przestrzeni wieków. Dalsze ilustracje oraz teksty dotyczą miejsc i obiektów tj. rynek
(opisano m. in. układ przestrzenny, rolę w życiu miasta, przekształcenia, wygląd
poszczególnych pierzei, właścicieli i wykorzystanie poszczególnych budynków),
Drwęca (rola rzeki w kształtowaniu krajobrazu i w dziejach miasta, historia mostu
6
7

Por. D. Andrzejewski, Wizytówka, http://nowemiasto-zakamarek.pl/ [dostęp: 29 VIII 2019 r.].
Zob. http://nowemiasto-zakamarek.pl/
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drogowego na Drwęcy), średniowieczna bazylika (historia i architektura kościoła, wyposażenie wnętrz, kult Matki Bożej Łąkowskiej), kościół ewangelicki (autor
omówił pokrótce historię miejscowych protestantów). W dalszej części publikacji
Dariusz Andrzejewski przybliżył losy nowomiejskich Żydów ilustrując opis pocztówkami przedstawiającymi dawną Synagogenstrasse (dziś ul. Kazimierza Wielkiego). Następnie przeszedł do omówienia różnorakich targów i jarmarków, które
odbywały się w Nowym Mieście od czasów średniowiecza. W swej publikacji autor wyjaśnia również genezę dawych (niemieckojęzycznych) nazw poszczególnych
ulic. Dalszą część książki stanowi szerszy opis poszczególnych ulic i znajdujących
się przy nich obiektów, zilustrowany pocztówkami. Czytelnik może się zapoznać
z dziejami ulic takich jak m.in.: Haupstrasse (obecnie fragment ul. 3 Maja), Promenade (obecnie fragment ul. 3 Maja), Gerichtstrasse (obecnie ulice Kościuszki
i Sienkiewicza), Lonkerstrasse (obecnie ul. Grunwaldzka), Kirchenstrasse (obecnie
ul. Kościelna), Schmiedestrasse (obecnie ul. Waryńskiego), Synagogenstrasse (obecnie ul. Kazimierza Wielkiego), Lindenstrasse (obecnie ul. Działyńskich), Brückenstrasse (obecnie ul. 19 Stycznia), Schulstrasse (obecnie ul. Szkolna), Ringstrasse (ul.
Okólna) czy wreszcie Kauernikerstrasse (obecnie ul. Jagiellońska). Wiele uwagi
autor poświęcił historii nowomiejskiej kolei żelaznej oraz obiektom użyteczności
publicznej tj. elektrownia miejska, rzeźnia miejska, szkoły, urząd pocztowy, sąd,
banki, drukarnie, księgarnie, szpital powiatowy, apteka, zakład wodoleczniczy,
park miejski. W publikacji przedstawiono również nowomiejskie aleje i ogrody,
tereny rekreacyjne, gospody, hotele oraz restauracje.
Od strony merytorycznej publikacja nie budzi zastrzeżeń. Przygotowując tekst
Dariusz Andrzejewski wykorzystał dostępne opracowania uzupełniając zawarte
tam wiadomości o pozyskane przez siebie informacje źródłowe. Ich wprowadzenie
w znacznym stopniu wzbogaciło narrację, co w połączeniu z potoczystym stylem autora i bogatym materiałem ikonograficznym dało bardzo interesujący obraz dawnego
Nowego Miasta Lubawskiego (głównie na przełomie XIX i XX w.). Na uznanie zasługuje szczegółowość z jaką Dariusz Andrzejewski omówił dzieje poszczególnych miejsc
i budynków. Liczne wzmianki na temat właścicieli poszczególnych obiektów, a także
miejscowych działaczy, przedsiębiorców itp. przybliżają natomiast odbiorcom nowomiejską społeczność dwóch minionych stuleci. Dzięki wspomnianym wyżej zabiegom
historia Nowego Miasta Lubawskiego staje się bliższa i niejako ożywa na oczach czytelnika. Za niewielki mankament należy uznać brak przypisów przy informacjach pozyskanych ze źródeł. Nie wpływa to jednak na ogólną pozytywną ocenę publikacji, która
z powodzeniem może być adresowana do szerokiego grona odbiorców.
Konrad Bączek
Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
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SZLAK ŚWIĘTEJ WARMII
Historia Świętej Warmii rozpoczęła się w kwietniu 1525 r., kiedy to traktatem
krakowskim i hołdem pruskim dobiegła końca ostatnia wojna polsko-krzyżacka. Na
mocy traktatu pokojowego zawartego między królem polskim Zygmuntem Starym
a wielkim mistrzem zakonu Albrechtem Hohenzollernem – Prusy Krzyżackie zostały
sekularyzowane. Jego władca, już jako lennik polskiego monarchy, książę w Prusiech
(dux Prussiae) rozpoczął rządy w pierwszym na świecie państwie protestanckim.
W myśl zasady „czyja władza, tego religia” (cuius regio eius religio) narzucił też siłą
reformację całej ludności Prus Książęcych. Władca stał się naturalnym protektorem
protestantyzmu i jego wyznawców nie tylko z Polski, ale z całej Europy.
Wprawdzie w układzie z królem Albrecht obiecał szanować w swym państwie
prawa kościołów i biskupów katolickich1, jednak wszelkie praktyki katolickie zostały
przez księcia zakazane i były tępione. Dla przykładu, korzystając z protekcji księcia
ewangelicy z Kętrzyna, podburzeni przez miejscowego starostę, w 1525 r. zniszczyli
kaplicę w Świętej Lipce, a czczoną tam figurkę Matki Bożej wrzucili do pobliskiego
jeziora. W jej miejscu ustawili szubienicę, bardzo dosadne ostrzeżenie dla katolickich
pielgrzymów, licznie już wówczas przybywających do tego sanktuarium.
Konwersja Albrechta sprawiła, że biskupstwo warmińskie utraciło jurysdykcję kościelną nad wiernymi na większości dawnych ziem krzyżackich, poddanych obecnie władzy duchowej biskupów–protestantów. W ten sposób tylko jedna
trzecia ówczesnych Prus została wierna Rzymowi. Warmia zawisła na kształt katolickiego półwyspu w otaczającym ją z trzech stron protestanckim księstwem pruskim2. Jednak „stan posiadania” kościoła rzymskiego na tych ziemiach mógł ulec
radykalnemu zmniejszeniu, zważywszy na gwałtowne szerzenie się wówczas nauk
Marcina Lutra w miastach, szczególnie zaś w Elblągu, Toruniu i Gdańsku.
W odpowiedzi na sekularyzację Prus Książęcych i postęp reformacji biskup
warmiński Maurycy Ferber (1523–1537) podjął zdecydowaną walkę z luteranizmem, szerzącym się w jego okrojonej diecezji. W ordynacji krajowej z września
1
2

W. Konopczyński, Dzieje Polski Nowożytnej, Warszawa 1986, s. 94.
Ibidem, s. 318.
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1526 r. uznał katolicyzm za jedyną religię na podległym mu terenie i nakazał jego
opuszczenie innowiercom: „Naśladując przykład króla polskiego zarządza się, aby
mieszkańcy Warmii trzymali się dawnej religii, to jest katolickiej. Kto się temu nie
podporządkuje, musi w okresie miesiąca opuścić teren biskupstwa”3. Ostatecznie,
głównie za sprawą kardynała Stanisława Hozjusza, jednego z czołowych przywódców polskiej i europejskiej kontrreformacji, biskupa warmińskiego (1551–1579),
ziemia ta nie przyjęła reformacji Lutra i pozostała katolicka, związana z Rzymem4.
Do czasów rozbiorów polscy biskupi nadawali mieszkańcom tej krainy polską kulturę, która tu się zakorzeniła i stworzyła osobliwą tradycję, przekazywaną
z pokolenia na pokolenie. Przywiązanie Warmiaków do swej religii było najsilniejszą więzią spajającą tę niewielką społeczność, szczególnie w czasach porozbiorowych, gdy władze pruskie podejmowały różne działania zmierzające do unifikacji
narodowościowej i wyznaniowej swojego kraju. Było też jej wyróżnikiem.
Jak pisał etnograf polskiej Warmii ks. Walenty Barczewski: „Ludność warmijska jest głęboko religijna, pracowita, spokojna i nadzwyczaj konserwatywna. Temu
konserwatyzmowi (…) zawdzięczamy, że lud pozostał polskim, że się oparł wszystkim germanizatorskim zapędom i że na długo jeszcze takim pozostanie”. Zwracając
uwagę na wyróżniki Warmii napisał: „Kiedy obrany Nadreńczyk, ks. dr Filip Krementz z Koblencji został biskupem warmińskim w 1867 r., nie znając Warmii, pytał
się podróżującego tamto dotąd ziomka swego, co to za kraik ta Warmia i dostał odpowiedź, że tam dużo krzyżów po drogach, zawołał radośnie: gdzie dużo krzyżów,
tam i wiele miłości do krzyża”5.
Historycznie ukształtowana Warmia, region odrębny kulturowo, etnograficznie i przede wszystkim religijnie „skończyła się” zimą 1945 r., w wyniku ucieczki
rdzennej ludności Prus Wschodnich przed Armią Czerwoną. Późniejsze akcje wysiedleńcze tutejszych autochtonów, tak Niemców, jak też Mazurów i Warmiaków
oraz napływ osadniczej ludności polskiej m.in. z Kresów II Rzeczpospolitej sprawiły, że katolicyzm wprawdzie jest religią dominującą na tych terenach, ale opartą już
na innych tradycjach kulturowych. W powszechnej świadomości obecnych mieszkańców regionu pojęcie „Świętej Warmii” uległo zatarciu. Zwłaszcza, że w czasach
Polski Ludowej o ile podnoszony był temat polskości tych „Ziem Odzyskanych”
w Prusach, o tyle ze względów ideologicznych starano się pomijać temat roli kościoła i religii katolickiej w tzw. przebudzeniu narodowym Warmiaków, jakie miało
miejsce w drugiej połowie XIX w. „Było [ono] podsycane echem powstań narodowych, działaniami Polaków w zaborze pruskim, Pomorzu i Wielkopolsce. Do
J. Chłosta, Niezwykłość Warmii w kulturze polskiej, www.domwarminski.pl [7.06.20].
S. Ewertowski, Kulturowy i gospodarczy wymiar „świętych miejsc” regionu Warmii i Mazur, „Studia Warmińskie” 2010, nr 47, s. 112.
5
W. Barczewski, Geografia polskiej Warmii, Olsztyn 2008, s. 33.
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działaczy z tych ziem zwracał się Andrzej Samulowski z wezwaniem, aby nie zapominali o rodakach na Warmii, gubiących swą świadomość narodową. To polskie
odrodzenie zostało wzmocnione wymową Objawień Gietrzwałdzkich w letnich
miesiącach 1877 roku. Mówił i pisał Samulowski: ‘Skoro Przenajświętsza Panienka
przemówiła do dzieci warmińskich po polsku, to grzechem jest, jeśli ktokolwiek
języka ojczystego, jako daru Bożego się wyrzeka’”6.
„Rok 1945 dla Warmiaków był cezurą dzielącą czas na ten do 1945 roku,
postrzegany jako lata stabilizacji, w miarę dostatniego życia. To był ich świat niemiecki, świat polski to czas niepewności, nieszczęścia, braku poczucia stabilizacji.
Miniony świat niemiecki stawał się ideałem, którym w rzeczywistości nie był. Ten
nowy polski świat tworzyli także polscy osadnicy, z którymi Warmiacy spotykali
się na nabożeństwach w kościołach, na targach, byli wreszcie ich sąsiadami. Nowej rzeczywistości ludność warmińska nie akceptowała, tak jak nie akceptował jej
polski osadnik. Brakowało poczucia stabilizacji, stałości polityki rolnej, ideologia
wciskała się wszędzie, nawet w krąg rodzinny”7.
Nierozumienie historii oraz procesów społecznych mających miejsce na terenach dawnych Prus Wschodnich, sprawiły, że po II wojnie światowej wszystkich
nie przyznających się do niemieckich korzeni autochtonów zamieszkujących te tereny zaczęto określać jako Mazurów, a ziemie te Mazurami. I pod tą nazwą funkcjonują w zbiorowej świadomości Polaków, jako niezwykle atrakcyjna i popularna
turystycznie Kraina Wielkich Jezior.
Na szczęście z czasem dostrzeżono jednak Warmię, a region zaczęto nazywać Warmią i Mazurami. Dzięki staraniom wielu osób i organizacji społecznych
oraz duchownych Kościoła katolickiego zaczęto popularyzować jej historię, kulturę
i obyczaje. Rozpoczął się proces „odpominania” Warmii8, co ostatecznie zostało
usankcjonowane w nazwie nowego województwa powstałego w 1999 r. w wyniku
reformy podziału administracyjnego kraju. W jego granicach znalazł się praktycznie cały obszar historycznej Warmii9.
„Święta Warmia” jako określenie przestrzeni historycznej odwołującej się do
tradycji katolickiej pojawiła się ponownie w obiegu publicznym za sprawą papieża
Jana Pawła II. Dnia 6 czerwca 1991 r. na zakończenie mszy świętej odprawionej
J. Chłosta, op. cit.
A. Achremczyk, Warmia, Olsztyn 2011, s. 558–559.
8
H. Orłowski, Warmia z oddali. Odpominanie, Olsztyn 2000.
9
Od 1975 roku, północna część Warmii – region braniewski znajdował się w granicach województwa elbląskiego, reszta – nowego województwa olsztyńskiego. Przed reformą tereny te znajdowały się w granicach administracyjnych województwa olsztyńskiego, utworzonego z dawnego okręgu mazurskiego w 1946 r. Obecnie zasadniczo granice
historycznej Warmii pokrywają się z granicami administracyjnymi trzech powiatów ziemskich województwa warmińsko-mazurskiego: braniewskiego, lidzbarskiego oraz olsztyńskiego. Wyjątkiem jest tu warmiński Reszel znajdujący się
obecnie w granicach „mazurskiego” powiatu kętrzyńskiego. W granicach powiatu olsztyńskiego znajduje się z kolei
miasto-gmina Olsztynek, historycznie leżące na terenach dawnego państwa krzyżackiego – Mazur.
6
7
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w Olsztynie Ojciec Święty powiedział: „Warmia była zawsze wierna Bogu i Kościołowi katolickiemu, zasługując na zaszczytne miano Świętej Warmii. Świadczą
o tym liczne kościoły, kaplice i krzyże przydrożne, kult Męki Pańskiej, w szczególności cześć oddawana Matce Najświętszej w Gietrzwałdzie, Świętej Lipce, Krośnie
i Stoczku Warmińskim…”.
W połowie pierwszej dekady XXI w. zaczęła krystalizować się idea wykorzystania dziedzictwa kulturowego i tożsamości regionu dla jego rozwoju gospodarczego.
Jak pisał Adam Sierzputowski, starosta olsztyński w latach 1998–2008:
„W Powiecie Olsztyńskim zrodził się pomysł opracowania programu, którego
głównym celem byłaby promocja wybranych dziedzin i Warmii jako całości. Autorzy opracowania [Tożsamość ziemi warmińskiej – dop.10] uznali, że gospodarka
turystyczna na Warmii jest jedną z najważniejszych szans rozwojowych tego regionu. Stwierdzono, że istnieją możliwości rewitalizacji rodzimości historycznej,
kulturowej, przyrodniczej i osadzenie wizerunku regionu na poczynającym się od
1241 r. dziedzictwie biskupiego Księstwa Warmińskiego. (…) Osiągnięcie tego celu
powinno być programowo oparte o współczesne rozumienie regionalizmu, w tym
tożsamości regionalnej Warmii, jako elementu universum, europejskiej przestrzeni
historii, kultury i przyrody”11.
Z tej idei wywodzi się Stowarzyszenie „Dom Warmiński”, zawiązane 22 lutego 2006 r. z inicjatywy starostów: olsztyńskiego, braniewskiego i lidzbarskiego.
„Jego głównym celem jest rozwój gospodarki turystycznej Warmii poprzez udostępnianie i popularyzowanie jej dziedzictwa kulturowego. Stowarzyszenie wspiera i promuje turystykę jako źródło wzrostu ekonomicznego, równoważenia rynku
pracy oraz podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej w powiatach i gminach obejmujących obszar historycznej Warmii. Prowadzi działalność wspomagającą rozwój
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i tradycji na terenie Warmii”12.
Jednym z głównych celów działania Stowarzyszenia było wykreowanie własnego, rodzimego produktu turystycznego, wykorzystującego istniejący potencjał:
tożsamość regionalną, osobliwą historię, wyróżniającą region w kraju oraz specyficzny krajobraz przyrodniczy i kulturowy.
W roku 2008 narodził się pomysł utworzenia pielgrzymkowo-turystycznego
szlaku Święte miejsca Warmii. Miał służyć promocji, eksponowaniu walorów regionu i wzrostowi jego turystycznej atrakcyjności w oparciu o warmińskie miejsca
pielgrzymkowe i sanktuaria stanowiące nie tylko bogate dziedzictwo kultury chrze10
Tożsamość ziemi warmińskiej – monografia, red. M. Dziugieł-Łaguna, M. Łonyszyn, M. Pawelec, Lidzbark
Warmiński 2005.
11
A. Sierzputowski, Wzmacnianie tożsamości Warmii, www.domwarminski.pl [7.06.2020].
12
www.domwarminski.pl [7.06.2020].
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ścijańskiej, ale również ważną spuściznę historyczną regionu. Zakładał wielopłaszczyznowe współdziałanie środowisk: naukowego, duchowieństwa, administracji
państwowej i samorządowej, mediów i stowarzyszeń na rzecz wyeksponowania
najcenniejszych zabytków regionu oraz upowszechnienia miejsc kultu religijnego,
a także zwiększenia ruchu pielgrzymkowego i turystycznego w regionie. Dlatego
też na planowanym szlaku turystycznym Święte miejsca Warmii miało znaleźć się
siedem sanktuariów pielgrzymkowych: Chwalęcin, Gietrzwałd, Głotowo, Krosno,
Stoczek Klasztorny, Święta Lipka i Tłokowo.
Stronami zawartego 13 maja 2008 r. w Olsztynie porozumienia, oprócz wspomnianych sanktuariów, byli także: Wojewoda warmińsko-mazurski, Marszałek
województwa, Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dyrektorzy: Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków oraz Urzędu Ochrony Zabytków
w Olsztynie, prezesi: Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Radia Olsztyn SA oraz dyrektor olsztyńskiego oddziału TVP. Odpowiedzialnym za koordynację realizacji projektu miał
być Dom Zakonny Zgromadzenia Księży Marianów w Stoczku Klasztornym.
Ja wynikało z ich deklaracji, sygnatariusze chcieli tą drogą przyczynić się do
zwiększenia ruchu pielgrzymkowego i turystycznego w regionie: „Wzrost popytu
na obsługę turystów stworzy nowe możliwości rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców, może też być źródłem ich powiększonych przychodów, jak również wspomoże upowszechnienie historycznych miejsc kultu religijnego na Warmii”13.
Dzięki pozyskanym rok później środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego szlak miał zostać uruchomiony w 2010 r.14. Niestety, ten ciekawy projekt
nie doczekał się realizacji, a nie ulega wątpliwości, że atrakcyjne turystycznie dziedzictwo religijne regionu to ogromny potencjał do tej pory wykorzystywany w niewielkim stopniu.
Niemniej w międzyczasie na rynku księgarskim ukazało się kilka interesujących pozycji przewodnikowych, tematycznie związanych z tym pomysłem, m.in.:
Święta Warmia Szymona Dreja15, Warmińsko-Mazurskimi Szlakami Mariana Juraka i Stanisława Harajdy16, Sanktuaria Archidiecezji Warmińskiej s. Janiny Bosko
i ks. Jacka Macieja Wojtkowskiego17 oraz Najpopularniejszy szlak pielgrzymkowy po
sanktuariach Warmii i Mazur autorstwa ks. Krzysztofa Bielawnego18.
Po prawie dekadzie przerwy, w roku 2019 temat „Świętej Warmii” powrócił za sprawą Starostwa Powiatowego w Olsztynie, które zaczęło wdrażać nową
13
14
15
16
17
18

Święte miejsca Warmii, https://stoczek.pl/Swiete_miejsca_Warmii [7.06.2020].
Powstanie szlak turystyczny „Święte miejsca Warmii”, PAP [26.12.2009 r.].
S. Drej, Święta Warmia, Olsztyn 2007.
M. Jurak, S. Harajda, Warmińsko-Mazurskimi Szlakami, Olsztyn 2008.
J. Bosko, J. Wojtkowski, Sanktuaria Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn 2009.
K. Bielawny, Najpopularniejszy szlak pielgrzymkowy po sanktuariach Warmii i Mazur, Olsztyn 2009.
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strategię swojej promocji opartą na haśle: Warmia jest miła… – wykorzystującym
słowa hymnu regionu O Warmio moja miła autorstwa Marii Paruszewskiej, …i niespieszna – gdyż w listopadzie tego roku Powiat został członkiem wspierającym
międzynarodowej sieci Cittaslow, Miast Dobrego Życia. Stąd też marką wiodącą
wykorzystywaną w działaniach marketingowych stała się WARMIA.
W czerwcu 2020 r. Powiat Olsztyński rozpoczął kampanię promocyjną turystyczno-pielgrzymkowego Szlaku Świętej Warmii. Ten nowy produkt turystyczny
tworzy szesnaście „stacji” obejmujących nie tylko mniej lub bardziej znane sanktuaria, ale także miejsca związane z ludźmi i historią biskupiego księstwa warmińskiego. Pierwsza z nich to Bałdy, Wrota Warmii, przez które z Warszawy przybywali
do swojej diecezji kolejni biskupi warmińscy. Następne są: Gietrzwałd, Olsztyn,
Głotowo, Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Stoczek Klasztorny, Bisztynek, Reszel, Święta Lipka, Tłokowo, Krosno, Chwalęcin, Pieniężno i Frombork. Szlak kończy się w Braniewie, pierwszej historycznej stolicy regionu.
Dlatego propozycja łosiery (co w gwarze warmińskiej oznacza pielgrzymkę)
tą trasą nie jest kierowana wyłącznie do pielgrzymów licznie odwiedzających sanktuaria maryjne w Gietrzwałdzie czy Świętej Lipce. Odnosi się do całego segmentu tzw. turystki religijnej, która obejmuje także podróżników, których spotkania
z kulturą duchową i materialną regionu wynikają z ciekawości, z chęci zobaczenia
miejsc, o których kiedyś czytali lub słyszeli.
W swoich działaniach promocyjnych Powiat postawił na niestandardowe narzędzia z wykorzystaniem wielu kanałów dystrybucji. Strategia zakłada bowiem współpracę z różnymi lokalnymi partnerami. zarówno pozostałymi powiatami warmińskimi,
jak i leżącymi na szlaku samorządami gminnymi, lokalnymi mediami, jak i przedsiębiorcami. Swoim patronatem projekt objął Arcybiskup, Metropolita Warmiński.
Podstawą działań marketingowych jest opracowany przez pracowników działu
promocji książkowy „przewodnik” po szlaku19. Nie jest to jednak klasyczny bedeker,
ale rodzaj opowieści o historii regionu, ważnych postaciach z nim związanych, legendach, dla których punktem wyjścia jest architektura sakralna poszczególnych stacji.
Ów „przewodnik” drukowany był w odcinkach na łamach „Gazety Olsztyńskiej”. We współpracy z lokalną firmą producencką powstała też jego wersja dźwiękowa w postaci audiobooka w wersji mp3. Przewodnik był też podstawą scenariusza
dla 17–odcinkowego cyklu audycji przygotowanych i emitowanych przez TVP oraz
innych multimediów. Wszystkie materiały multimedialne zgromadzone zostały na
dedykowanej szlakowi stronie internetowej: szlakswietejwarmii.pl.
Ważną rolę w planie promocji odgrywały również działania na polu public
i media relations prowadzone w oparciu o współpracę z lokalnymi mediami (przy
19

W.K. Szalkiewicz, Szlak Świętej Warmii, Olsztyn 2020.
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współudziale samorządów lokalnych z terenu całej historycznej Warmii) nie tylko
powiatu olsztyńskiego czy samego miasta Olsztyna. Obejmowały i obejmują one
nie tylko dystrybucję informacji poprzez „klasyczne” media, ale przede wszystkim
poprzez ich wymianę za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Wsparciu tych działań służą także różnego rodzaju eventy marketingowe organizowane przez olsztyńskie starostwo i realizowane we współpracy z lokalnymi
przedsiębiorcami. Warmiński Chleb Pielgrzyma, Warmińskie Piwo Łosierowe, Sublimat winny Mikołaja Kopernika itp., wpisują się w idee „turystycznej pielgrzymki”.
Wykorzystując layout i logo projektu (oparte na pracach Anastazji Fietisowej, białoruskiej malarki, autorki wielu prac poświęconych regionowi) stanowią narzędzie
promocji szlaku, a z drugiej strony – są także nietuzinkowymi pamiątkami z pobytu na Warmii, a zarazem narzędzie jej promocji.
Bo Szlak Świętej Warmii to nie tylko trasa turystyczna. Przede wszystkim
jest to pierwszy w historii, realizowany wspólnie przez „warmińskie” samorządy,
kompleksowy projekt promocji subregionu, nadal pozostającego w cieniu Mazur.
Najlepszym tego przykładem jest tu akcja promocyjna „Mazury cud natury”, realizowana w latach 2009–2011 przez władze samorządowe województwa za kwotę
prawie 2,5 mln złotych. Między innymi przez takie działania przybywający do regionu turyści w zdecydowanej większości nie wiedzą, że Warmia stanowi wyodrębnioną krainę – „nie leży na Mazurach”20. Tak jak i w powszechnej świadomości
obecnych mieszkańców regionu nie funkcjonuje pojęcie ani „Świętej Warmii”, ani
poczucie zamieszkiwania w dawnych Prusach. Jeszcze dziś dla wielu Warmiaków
i Mazurów w drugim i trzecim pokoleniu jest to kraina mało znana.
„Warmia, aczkolwiek można mówić o tym subregionie tylko w kategoriach historycznych, bo pod względem administracyjnym jest niemożliwa do wyodrębnienia,
może stanowić przedmiot tzw. polityki terytorialnej zainicjowanej przez UE. Przeszłość
Warmii pokazuje: dorobek materialny, naukowy, duchowy, organizacyjno-administracyjny i kulturowy może być ‘lokomotywą koniunktury’ obecnie i w przyszłości”21.
Problem nie dotyczy tylko promocji turystycznej, ale jest zdecydowanie
szerszy, ponieważ wiąże się ze strategią rozwoju województwa. Dokument przyjęty przez radnych Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 25 czerwca
2013 r.22, jako tzw. inteligentne specjalizacje regionu wskazuje: ekonomię wody,
żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo. Pominięto więc zupełnie rozwój turystyki jako jednego z wiodących działów gospodarki regionu, mimo iż autorzy opracowania widzą w jego bogactwie kulturowym jedną z jego mocniejszych
Jedyny port lotniczy województwa w Szymanach k. Szczytna nosi wprowadzającą w błąd nazwę „Olsztyn – Mazury”.
M. Łaguna, T.M. Łaguna, Uwarunkowania tożsamości Warmii, www.domwarminski [7.06.20].
22
Uchwała Nr XXVIII/533/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025.
20
21
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stron. Niewiele w tym zakresie wniosła nowelizacja Strategii… dokonana w lutym
2020 roku23. A przecież dziedzictwo historyczne regionu to wartość oraz atrakcja
turystyczna, wiążącą się z korzyściami gospodarczymi i ekonomicznymi.
dr Wojciech K. Szalkiewicz
Starostwo Powiatowe w Olsztynie

BIBLIOGRFIA

Źródła:
Achremczyk Stanisław
2011 Warmia, Olsztyn.
Achremczyk Stanisław (red.)
2008 Poczet biskupów warmińskich, Olsztyn.
Barczewski Walenty
2018 Geografia polskiej Warmii, Olsztyn.
Bielawny Krzysztof
2009 Najpopularniejszy szlak pielgrzymkowy po sanktuariach Warmii i Mazur, Olsztyn.
Bosko Janina, Wojtkowski Jacek
2009 Sanktuaria Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn.
Chłosta Jan
Niezwykłość Warmii w kulturze polskiej, http://www.domwarminski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=305:jan–chlosta–niezwyklosc–warmii–w–kulturze–polskiej&catid=51&Itemid=190
[7.06.2020].
Drej Szymon
2007 Święta Warmia, Olsztyn.
Ewertowski Stefan
2010 Kulturowy i gospodarczy wymiar „świętych miejsc” regionu Warmii i Mazur, „Studia Warmińskie”, nr 47.
Jurak Marian, Harajda Stanisław
2008 Warmińsko-Mazurskimi Szlakami, Olsztyn.
Konopczyński Władysław
1986 Dzieje Polski Nowożytnej, Warszawa.
Orłowski Hubert
2000 Warmia z oddali. Odpominanie, Olsztyn.
Szalkiewicz Wojciech Krzysztof
2020 Szlak Świętej Warmii, Olsztyn.
Dziugieł-Łaguna Magdalena, Łonyszyn M, Pawelec M (red.)
2005 Tożsamość ziemi warmińskiej – monografia, Lidzbark Warmiński.
23
18 lutego 2020 r. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwalił strategię rozwoju regionu pn.
Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego.

Promocja monografii Zenona Złakowskiego Solidarność olsztyńska

463

K RONIKA NAUKOWA
Maciej Grabski
PROMOCJA MONOGRAFII ZENONA ZŁAKOWSKIEGO
SOLIDARNOŚĆ OLSZTYŃSKA W LATACH 1980–1989
W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, 10 września
2020 r., odbyła się promocja dwutomowej monografii Zenona Złakowskiego, zatytułowanej Solidarność olsztyńska w latach 1980–1989. Publikacja została wydana
przez Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie1. Promocji towarzyszyła wystawa zatytułowana Olsztyńska Solidarność 1980–2020, przygotowana przez pracowników Instytutu (wybór zdjęć i ilustracji: Konrad Bączek, Piotr
Bojarski, Tomasz Wyżlic; tekst Ryszard Tomkiewicz).
Spotkanie rozpoczął dyrektor Instytutu Północnego, dr Jerzy Kiełbik, który
powitał przybyłych gości, szczególnie ówczesnych działaczy „Solidarności” oraz
przypomniał początki niezależnych związków zawodowych w Olsztynie i w regionie. Następnie głos zabrał Władysław Kałudziński, pełnomocnik Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego ds. osób represjonowanych, który przypomniał realia,
w jakich działali członkowie „Solidarności” w latach 80. Wspomnieniami, głównie z początkowego okresu działalności NSZZ „Solidarność” podzielił się także
Krzysztof Marek Nowacki, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Na zakończenie
tej części spotkania głos zabrał obecny wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność”
w Olsztynie – Krzysztof Krzyżaniak. Przypominając dawne dzieje „Solidarności”,
zwrócił m.in. uwagę, że dzisiejszy Związek stara się kontynuować tradycje pierwszej „Solidarności”.
W dalszej części spotkania głos zabrał autor publikacji – Zenon Złakowski.
Zapoznał zebranych z kulisami powstawania pracy i uzasadnił potrzebę jej wydania w czterdziestą rocznicę utworzenia w kraju (i regionie warmińsko-mazurskim)
NSZZ „Solidarność”. Autor podkreślił, że w ten sposób chciał upamiętnić działalność ówczesnych działaczy Związku. Jednocześnie wyraził nadzieję, że dzięki jego
opracowaniu olsztyńskie realia tamtych dni, poznają też młodzi ludzie, dla których
czas pierwszej „Solidarności”, to już tylko historyczne informacje sprzed czterech
1
Z. Złakowski, Solidarność olsztyńska w latach 1980–1989, t. 1. Opisanie faktów, Olsztyn 2020, s. 386; idem,
Solidarność olsztyńska w latach 1980–1989, t. 2. Wspomnienia, Olsztyn 2020, s. 415.
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dekad. Autor podziękował przybyłym, a w szczególności ówczesnym, aktywnym
członkom NSZZ „Solidarność”. Dodał, że wspomnienia i relacje wielu z nich, stanowią treść drugiego tomu monografii.
Na zakończenie głos zabrał Kazimierz Wosiek, dawny działacz „Solidarności”,
który podczas uroczystości wręczył Bogusławowi Michałowi Kłosińskiemu odznakę Zasłużonego Działacza Kultury. Wprawdzie odznaczenie to zostało przyznane
13 grudnia 2000 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza
Michała Ujazdowskiego, ale wyróżniony nie mógł go wtedy osobiście odebrać.
Spotkanie podsumował Dyrektor Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego.
Maciej Grabski
Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
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JUBILEUSZ ROBERTA PIECZKOWSKIEGO
5 października 2020 r. rodowity Warmiak Robert Pieczkowski ukończył 90 lat
i upłynęło 30 lat, odkąd przebywa na emeryturze, zawsze jednak uczestniczy we wszystkich spotkaniach poświęconych Warmii, w tym także organizowanych przez Zespół
Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod znaku Rodła w Olsztynie.
Wywodzi się z rodziny polskich Warmiaków Łucji i Augusta Pieczkowskich ze
Spręcowa. Wieś ta w przeszłości znajdowała się na pograniczu polsko-niemieckim.
Rodzice Roberta mieli tam znaczne gospodarstwo rolne. Stryjem jego Matki Łucji był
ksiądz Walenty Barczewski, od 1894 r. do swej śmierci w 1928 roku, proboszcz parafii w
Brąswałdzie, literat, etnograf i historyk Warmii, który opisał jej południową część czyli
polską Warmię, w takich książkach jak Kiermasy na Warmii, Geografia polskiej Warmii.
Pani Łucja była od 1925 r. członkiem Związku Polaków w Niemczech. Uczestniczyła
w pracach Chóru im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, dwa razy w tygodniu z rodzinnych Jarot, dzisiaj dzielnicy Olsztyna, dochodziła na próby do Olsztyna, a potem występami chóru, uświetniała różne uroczystości narodowe i kościelne. Siłą rzeczy po zawarciu
związku małżeńskiego i osiedleniu się w Spręcowie, te kontakty nieco się rozluźniły. Na
świat kolejno przychodziły dzieci, a i w polu niekiedy trzeba było pomagać. W rodzinie
Łucji i Augusta Pieczkowskich przyszło na świat sześciu chłopców i córka Irena.
Gdyby życie Roberta Pieczkowskiego wiązać z tym wszystkim, co łączyło go
z tą ziemią od 1930 r., to trzeba napisać, że uczęszczał do szkoły niemieckiej w rodzinnym Spręcowie, bo tam polskiej nie było, a języka polskiego nauczył się w domu.
Przeżył dramatyczne wkroczenie Rosjan do Prus Wschodnich w styczniu 1945 r.
Wtedy to funkcjonariusze NKWD aresztowali o rok starszego brata Huberta i deportowali go do pracy w głąb Rosji sowieckiej, skąd nigdy nie powrócił. W momencie
aresztowania Rosjanie nie pytali czy Polak czy Niemiec? Wykonywali rozkazy.
W odróżnieniu od większości młodych ludzi urodzonych na Warmii, Robert zabrał
się do nauki. Nie wszyscy tak postępowali, większość raczej ociągała się z kształceniem.
Stąd tak mało jest i było wykształconych rodzimych Warmiaków. Zabiegali jednak o to
rodzice Roberta. Napisał o tym w tekście drukowanym w 1953 r. w „Słowie na Warmii i
Mazurach”: „Najbardziej przywiązanie rodziców do polskości wyraziło się w wychowaniu
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swoich dzieci na co dzień, w odpowiednim przygotowaniu do podjęcia nauki w polskiej
szkole”. Jak prawie każdy matematyk pisał oszczędnie, zawsze więcej o innych niż o sobie.
A z nauką na początku nie było łatwo. Musiał przecież znacznie lepiej opanować polski język literacki. Na szczęście spotykał wyrozumiałych i dobrze przygotowanych nauczycieli, którzy byli jego przewodnikami w bliższym poznawaniu kultury
polskiej. Wśród nich ważną role odegrała pani Profesor Jadwiga Lindner. W 1950 r.
ukończył Liceum Pedagogiczne i zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami,
musiał odbyć co najmniej roczny nakaz pracy nauczycielskiej. Zatem tamten 1951
rok, powtórzę to jeszcze raz, mógłby posłużyć do świętowania 60–lecia podjęcia
przez pana Pieczkowskiego pracy nauczycielskiej. Jednak Robert Pieczkowski wciąż
myślał o studiach. Podjął je w tym samym 1951 r. na Wydziale Matematycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tą samą drogą poszedł młodszy o 2 lata
brat Augustyn, a Henryk ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą w Olsztynie. Po ukończeniu uniwersytetu w 1955 r. Robert został nauczycielem matematyki w olsztyńskich
technikach, najpierw zwanym Rachunkowości potem Ekonomicznym. W latach
1971–1990 był wicedyrektorem Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Olsztynie, która to placówka potem przejmowała inne nazwy. W 1990 r.
przeszedł na zasłużoną emeryturę, po 40 latach pracy nauczycielskiej.
Robert Pieczkowski raczej stronił przed angażowaniem się w pracę polityczną. Był zawsze bezpartyjnym, lecz, tak jak wielu Polaków, po pamiętnej odwilży,
w „polskim Październiku” 1956 r., dał się wciągnąć w działania publiczne. Zaangażował się w działalność krótko istniejącego Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego w Olsztynie, w 1958 r. został nawet wiceprezesem Zarządu Głównego tego stowarzyszenia.
W sposób szczególny zawsze Robert Pieczkowski odnosił się do dokonań swego wielkiego antenata księdza Walentego Barczewskiego. Jego blaskiem oświetlał innych krewnych: siostrę księdza Barbarę Barczewską mieszkającą w Spręcowie, zmarłą
w 1954 r., która zawsze okazywała wzruszenie kiedy Robert brał skrzypce do ręki
i intonował kościelną pieśń Po górach dolinach. Wspominał o działalności narodowej
innych Barczewskich. Jeden z nich August zapisał się jako aktywny działacz plebiscytowy w 1920 r. tu na Warmii w okresie poprzedzającym plebiscyt, potem musiał
uchodzić na ziemię lubawską, a Alfons Barczewski był również nauczycielem szkół
polskich w latach międzywojnia na południowej Warmii, później został adwokatem.
Mniej Robert mówił o sobie, o żonie, dwóch córkach, wnukach. Miałem nawet do
Roberta ciche pretensje, że w swoich wspomnieniach zawartych w książce Warmińskie pokolenia napisał tyle o księdzu Barczewskim, a tak mało o sobie.
Jan Chłosta
Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ
NIE TYLKO PLEBISCYT. ROK 1920 NA WARMII,
MAZURACH, W POLSCE I EUROPIE
W dniach 22–23 października 2020 r. w budynku Domu Polskiego, siedzibie Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie odbyła się konferencja
naukowa zatytułowana Nie tylko plebiscyt. Rok 1920 na Warmii, Mazurach, w Polsce
i Europie. Sesja została zorganizowana przez Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku
z siedzibą w Olsztynie oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie. Wydarzenie patronatem honorowym objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Patronatu medialnego udzieliło Radio Olsztyn S.A.
Wybór daty i tematyki konferencji miał charakter nieprzypadkowy. W 2020 r.
minęło sto lat od wydarzeń kluczowych dla kształtu odrodzonego państwa polskiego. Rok 1920 to dla Warmii, Mazur i Powiśla czas plebiscytu – głosowania,
które w ówczesnych warunkach geopolitycznych nie mogło zakończyć się sukcesem. Państwo polskie większość posiadanych wówczas sił i środków zaangażowało
w walkę z bolszewikami. W wyniku zwycięskich bitew – warszawskiej i niemeńskiej udało się uratować suwerenność Rzeczypospolitej i zakończyć działania wojenne na wschodzie.
Kolejnym istotnym elementem formowania się II Rzeczypospolitej były powstania śląskie oraz plebiscyt przeprowadzony na obszarze Górnego Śląska już
w 1921 r. Ważną kwestię stanowił również spór o Śląsk Cieszyński, Spisz i Orawę
pomiędzy Polską i Czechosłowacją. Wszystkie wyżej wymienione zagadnienia zostały poruszone podczas październikowej sesji.
Konferencję, w imieniu dyrektora Instytutu Północnego dr. Jerzego Kiełbika, otworzył prof. dr hab. Stanisław Achremczyk – historyk od wielu lat związany
z Ośrodkiem Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, prezes Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. Profesor Achremczyk witając uczestników przybliżył historię Domu Polskiego – niezwykle ważnego miejsca na mapie
Olsztyna – nie tylko w okresie plebiscytowym.
Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2020, nr 3(309)
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Pierwszą część obrad rozpoczął prof. dr hab. Wojciech Polak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – przewodniczący Rady Programowej Instytutu Północnego, który wygłosił referat pt. Walka o Lwów w latach 1918–1920 jako przykład
solidarności Polaków z różnych zaborów w staraniach o odzyskanie niepodległości.
Kolejne referaty wygłosili przedstawiciele Instytutu Śląskiego w Opolu dr hab.
Piotr Pałys oraz dr Bernard Linek. Pierwszy z prelegentów w swoich rozważaniach
skoncentrował się na problematyce niedoszłego plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim.
Doktor Bernard Linek z kolei przybliżył zebranym kwestie związane z plebiscytem
na Górnym Śląsku. Następny prelegent – dr hab. Zbigniew Kudrzycki (Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie) w swoim wystąpieniu ukazał
zagadnienie plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu na forum Sejmu Ustawodawczego w latach 1919–1920.
Następne referaty odnosiły się do szeroko rozumianej problematyki pomocy
udzielanej społeczności ziem plebiscytowych przez ludność Lubelszczyzny. Doktor
Elżbieta s. Monika Albiniak ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej omówiła dzieje Akademickiego Komitetu Obrony Ziem Plebiscytowych Warmii, Mazur
i Górnego Śląska, działającego na Uniwersytecie Lubelskim. Kwestie pomocy kierowanej z Lubelszczyzny na ziemie plebiscytowe podjął także Andrzej Albiniak
– badacz niezależny z Janowa Lubelskiego. Pierwszy dzień sesji zamknął swoim
wystąpieniem mgr Adrian Talarek (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
w Częstochowie), który przybliżył realia społeczno-polityczne panujące w rejonie
częstochowskim w czasie wojny polsko-bolszewickiej.
Po zakończeniu obrad referenci, wraz z pracownikiem Instytutu Północnego dr Emilią Figurą-Osełkowską, udali się na zwiedzanie olsztyńskiego Starego Miasta. Jego zwieńczeniem była wizyta w Muzeum Warmii i Mazur połączona
z oprowadzeniem kuratorskim po wystawie Wersal, plebiscyt i co dalej na Warmii
i Mazurach? Ekspozycja została przygotowana przez pracowników Muzeum – dr.
Sebastiana Mierzyńskiego i dr Małgorzatę Gałęziowską.
Drugi dzień konferencji zainaugurowało wystąpienie dr Emilii Figury-Osełkowskiej z Instytutu Północnego dotyczące pomników plebiscytowych na Warmii
i Mazurach. Duże zainteresowanie uczestników konferencji wzbudził bogaty materiał ikonograficzny zebrany przez autorkę, ukazujący nie tylko „klasyczne” pomniki plebiscytowe, ale także inne obiekty (dęby, pamiątkowe głazy) mające podkreślać
rozmiary niemieckiego zwycięstwa z lipca 1920 r.
Kolejna referentka – dr Justyna Liguz, reprezentująca Muzeum w Kwidzynie,
przybliżyła kulisy wizyty Stefana Żeromskiego, Jana Kasprowicza i Władysława Kozickiego na Powiślu w 1920 roku. Swoim wystąpieniem dr Liguz uzupełniła treści
zawarte w publicystycznym zbiorze Inter Arma, prezentującym wrażenia autora
„Przedwiośnia” m.in. z pobytu na Powiślu.
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Sesję zwieńczyły wystąpienia mgr Magdaleny Łowkiel (Salon Muzyczny im.
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie) oraz dr. Sławomira Maksymowicza – reprezentanta Archiwum Państwowego w Olsztynie. Magdalena Łowkiel przybliżyła
zebranym historię powstania Hymnu Warmińskiego, a Sławomir Maksymowicz
podjął niezwykle interesującą problematykę wpływu przemocy stosowanej przez
Niemców wobec Warmiaków i Mazurów na wynik plebiscytu.
Niezwykle interesujący element konferencji stanowił przedpremierowy pokaz
filmu Spuścizna czyli Saga mazurskiego rodu Leyk wyreżyserowanego przez Adama
Błaszczoka, w którym wykorzystano materiały ze Zbiorów Specjalnych Instytutu
Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Projekcję swoją obecnością uświetnił
potomek filmowych bohaterów, Wiktor Marek Leyk – pełnomocnik marszałka województwa warmińsko-mazurskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych.
Dużym zainteresowaniem uczestników konferencji cieszyły się także wystawy Olsztyńska Solidarność 1980–2020 oraz Dom Polski 1920–2020, przygotowane
przez historyków z Instytutu Północnego i eksponowane obecnie w Domu Polskim.
Podsumowania konferencji dokonał dr Jerzy Kiełbik – dyrektor Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie który dziękując za udział podkreślił, że pomimo ograniczeń wynikających z panującej pandemii koronawirusa
konferencja odbyła się zgodnie z planem. Spotkanie stanowiło jednocześnie doskonałą okazję do prezentacji wyników najnowszych badań naukowych oraz płaszczyznę
wymiany poglądów zarówno w ramach obrad jak i podczas rozmów kuluarowych.
Ze względu na obowiązujące obostrzenia, w sesji uczestniczyli jedynie referenci oraz część pracowników Instytutu. Dzięki zaangażowaniu zespołu Instytutu
Północnego udało się przeprowadzić transmisję na żywo na platformie Youtube,
która w ciągu dwóch dni obrad zgromadziła około 300 widzów.
dr Piotr Bojarski
Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
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