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Pierwszy dokument, w którym zostało wymienione Głotowo, pochodzi
z 2 września 1290 r.1 Wówczas biskup Henryk Fleming nadał Mikołajowi Wildenbergowi pole2 Prolite na terytorium3 głotowskim (districtus Glottoviensis)4.
„Pole” oznaczało podstawową jednostkę terytorialno-osadniczą z okresu plemiennego (na Warmii także w pierwszym okresie kolonizacji biskupiej).
W źródłach pojawiało się określenie in campo z podaniem nazwy miejscowej
(w naszym przypadku – in campo qui Prolite vulgariter dicitur5), natomiast strukturą nadrzędną wobec „pola” było „terytorium”. Jednak dla Głotowa we wspomnianym wyżej dokumencie użyto nazwy łacińskiej districtus (in districtu Glottoviensi, a nie in terra lub territorium).
Obszar ten należał do wschodniej Pogezanii. Tamtejsi chłopi, pogańscy
Prusowie, byli określani jako bogaci, dzielni i wyjątkowo źle nastawieni do
Tego dnia obchodzono wspomnienie św. Grzegorza.
W literaturze już wyjaśniano pojęcie pola (w języku pruskim lauks, łacińskim – campus i niemieckim – Feld). Por. G. Białuński, Pruskie związki terytorialno-osadnicze w dorzeczu środkowej Łyny w XIII wieku, Komunikaty Mazursko-Warmińskie (dalej: KMW), 2004, nr 1, s. 3, 5–8; A. Szorc, Dominium warmińskie
1243–1772. Przywilej i prawo chełmińskie na tle ustroju Warmii, Olsztyn 1990, s. 165.
3
Terytoria lub włości, w języku pruskim – pulki, łacińskim territoria lub districti. Por. G. Białuński,
op. cit., s. 3.
4
O wyodrębnieniu na Warmii ziemi głotowskiej pisał Jan Leo, Dzieje Prus. Z braniewskiego wydania
roku 1725, przełożył bp Julian Wojtkowski, Olsztyn 2008, s. 22.
5
Zmodyfikowany zapis z dokumentu wystawionego 2 IX 1290 r. – Codex Diplomaticus Warmiensis,
t. 1, red. C. P. Woelky i J. M. Saage, Mainz 1860 (dalej: CDW I), s. 153 (nr 86).
1
2
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chrześcijan6. Wyznaczone terytorium liczyło 50 łanów, leżało po obu stronach
Łyny w północnej części okręgu, a granice wyznaczono przez tzw. obejście. Osadę założono na prawie chełmińskim. W zamian właściciel i jego następcy mieli dostarczać biskupom warmińskim na służbę 2 konie i 2 uzbrojonych (według
zwyczajów tej ziemi). Ponadto należało dać 2 funty wosku o wartości 2 grzywien, 2 denary kolońskie (lub za 1 koloński – 6 chełmińskich), a także płużne,
czyli od pługa po jednej miarce pszenicy i żyta7. Niedługo potem majątek został
podzielony, a następnie odkupiony przez biskupów i urządzono tam letnią rezydencję, która otrzymała nazwę Smolajny8.
Anton Grunwald pisze, że Mikołaj von Wildenberg był przez długi czas jedynym Niemcem, który zamieszkał na tych terenach. Pozostali byli to miejscowi
Prusowie9. Biskupowi Henrykowi Flemingowi bardzo zależało na tym, by obdarowana rodzina nawiązała współpracę z okoliczną ludnością, ale zapewne nie
było to łatwe10.
Kolejnym Niemcem, który osiedlił się w miejscu centralnym okręgu głotowskiego, był Jan z Dobrzynia, określany jako mierniczy (Feldmesser). Jego nazwisko wskazywało na miejsce pochodzenia, ale trudno ustalić jakie? Viktor
Röhrich pisze, że mogła to być wieś Dorin w Czechach albo polskie miasto Dobrzyń nad Wisłą11. Jeszcze inną wersję przedstawił Jarosław Wenta w „Zapiskach
Historycznych”, który udowadniał, że Jan był związany z Lubeką, a wieś Döbrin
(Dobry) występuje na Warmii niedaleko Osetnika i Bażyn. Jej lokacja przypadła
na czas kolonizacji Flemingów, wywodzących się z okolic Lubeki, podobnie jak
biskup warmiński Henryk Fleming. Według tych ustaleń ojcem Jana z Dobrzynia miał być Gerhard Döbrin, lokator i sołtys Królewca12.
Można zatem przypuszczać, że biskupa Henryka Fleminga i zasadźcę Głotowa łączyło miejsce pochodzenia – Lubeka. Zapewne dobrze znali się i od dłuższego czasu współpracowali. Zrozumiałe więc może być to, że kolejny biskup
J. Leo, op. cit., s. 91.
O tym pierwszym okresie kolonizacji i świadczeniach na rzecz biskupa, zob. A. Szorc, Dominium
warmińskie, s. 168.
8
CDW I, ss. 152–153 (nr 86).
9
Tak tę społeczność opisuje Jan Leo w Dziejach Prus (s. 91): „Jednak z tego powodu nie stracili nadziei
na odzyskanie Bałgi Prusowie Głotyńscy, czyli Głotowscy. Byli oni Warmianami, lub w krainie Warmian, mężowie bogaci, dzielni i wyjątkowo źle nastawieni do Chrześcijan. Wieś Głotowo, od której wzięli nazwę, jeszcze teraz istnieje”.
10
A. Grunwald, Das Kirchspiel Glottau, Guttstadt 1931, s. 18; V. Röhrich, Die Kolonisation des Ermlandes,
Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands (dalej: ZGAE), 1903, Bd. 14, s. 319; CDW I, nr 167
(„in territorio et districtu Glotouie, ubi propter sui distanciam nullus adhuc locator se recepit Theutonicus”).
11
V. Röhrich, Die Kolonisation des Ermlandes, ss. 319–320. (Vielleicht stammt er aus dem Dorfe Dorin
in Böhmen, vielleicht auch aus der polnischen Stadt Dobrzyn an der Weichsel).
12
J. Wenta, Kariera Jana z Dobrzynia?, Zapiski Historyczne, 1987, z. 1, ss. 172–173; J. Przeracki, Henryk
Fleming, w: Poczet biskupów warmińskich, pod red. S. Achremczyka, Olsztyn 2008, s. 16.
6
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Eberhard z Nysy uczynił Jana z Dobrzynia zasadźcą lokowanej wsi Głotowo. Zanim jednak to nastąpiło, w 1300 r. okolice Głotowa spustoszyli Litwini. Z przekazów źródłowych wiadomo, że często najeżdżali ziemię jaćwieską (między Suwałkami a Giżyckiem), a nawet Mazowsze13. Kilka wypraw skierowali też w głąb
Prus, docierając zarówno w okolice Barczewka14, jak i na terytorium Głotowa,
gdzie spalili jedną osadę15. Tędy wiódł też szlak od strony Barczewka, poprzez
Sętal i Kabikiejmy Górne, dalej wzdłuż strugi Dratwy do Łyny i na wysokości
Cerkiewnika (niedaleko dawnego młyna w Kłódce) można było dotrzeć na terytorium Glotowii16.
Dokument lokacyjny Głotowa został wystawiony 12 marca 1313 r. na zamku
w Braniewie, ponieważ w tym czasie miasto to nadal było siedzibą diecezji warmińskiej. Dopiero 27 lat później została ona przeniesiona do Ornety, a w 1350 r.
do Lidzbarka Warmińskiego. Lokację podpisał biskup Eberhard z Nysy, który
miał duże zasługi dla rozwoju gospodarczego Warmii. Kontynuował też akcję
osadniczą w jej środkowej części, a zwłaszcza pomiędzy Ornetą a Dobrym Miastem. Wydał dokumenty lokacyjne dla czterech miast: Lidzbarka Warmińskiego, Fromborka, Pieniężna, Ornety i założył Dobre Miasto17. Lokując Głotowo,
nadał zasadźcy, jak napisał – „rzetelnemu i rozsądnemu mężowi Janowi, zwanemu Dobrzyn – 90 łanów na polu zwanym po prusku Wene” (in territorio et districtu Glottovie, ubi propter sui distanciam nullus adhuc locator se recepit Theutonicus, honesto viro et discreto Johanni dicto doberin). Ważne jest też podkreślenie,
że dotyczyło to „ziemi i obszaru Głotowa, gdzie ze względu na odległość żaden
jeszcze zasadźca niemiecki się nie udał”18. Była to zatem ziemia jeszcze niezagospodarowana, ale znajdująca się w pobliżu grodu (zamku) głotowskiego (ante
Castrum Glottoviense). Fakt istnienia grodu wyjaśnia dokument biskupa Hermana z 1340 r., w którym występuje zwrot Willun Camerarius nunc noster in glotovia (Willun, obecnie nasz camerarius w Glotowii)19. Można zatem przyjąć, że
na tym terenie w pierwszym okresie funkcjonowania diecezji warmińskiej istniało komornictwo głotowskie (łac. districtus, słowo użyte w dokumencie lokaDzieje Mazowsza do 1526 roku, pod red. A. Gieysztora i H. Samsonowicza, Warszawa 1994, s. 181 i n.
U. Fox, Kirchspiel Alt-Wartenburg im Ermland mit Jadden – Tengutten – Tollack 1325–1985, Paderborn
1989, ss. 22–28; V. Röhrich, Wie die Litauer im Winter 1353 auf 1354 die Stadt und das Schloß Alt-Wartenburg
aufbrannten, Ermländischer Hauskalender, 1925, ss. 43–48.
15
J. Powierski, Początki kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście na tle stosunków politycznych, Studia
Warmińskie, 1993, t. 30, s. 214. Por. CDW I, s. 285 (najazd Litwinów na Warmię w 1311 r.).
16
A. S. Jadwiszczak, R. Klimek, T. Kosińska, Warmia znana i nieznana. Ługwałd, Spręcowo, Sętal, Nowe
Włóki, Plutki, Gradki, Tuławki, Gady, Frączki, Studzianka, Derc, Barczewko, Maruny, Gady 2011, s. 15.
17
J. Przeracki, Eberhard z Nysy, w: Poczet biskupów warmińskich, s. 21.
18
Cytaty z dokumentu lokacyjnego Głotowa.
19
CDW I, s. 499 (nr 310). Więcej o nim A. Kolberg w artykule Die ältesten Kämmerer und Kammerämter
in Ermland. Aus den Nachlaßpapieren des Domvicars Dr. Woelky, ZGAE, 1891, t. 9, ss. 578–579, 583–584.
13
14
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cyjnym). Jan Powierski przypuszcza, że obejmowało ono wójtostwo pogezańskie, czyli było terytorialnie większe od terytorium głotowskiego. Napisał też, że
„nie ulega wątpliwości, że Głotowo było ośrodkiem dawnej włości pruskiej, należącej do terytorium plemiennego Pogezanów, rozciągającego się na wschodzie
także na okolice Ornety. – – W biskupim państwie warmińskim głotowski ośrodek włości pozostawał stolicą komornictwa biskupiego”20.
Alojzy Szorc, powołując się na ustalenia historyków niemieckich, pisze, że
„»komora« pochodzi właśnie od urzędnika określanego mianem »camerarius«,
który doglądał konkretnego terytorium i zbierał z niego daniny dla pana”21.
W pierwszym okresie funkcjonowania diecezji warmińskiej na to stanowisko
powoływano prawie wyłącznie Prusów, a powierzone ich pieczy okręgi pokrywały się z jednostkami pruskiej organizacji terytorialnej. W ten sposób później
z pruskiej Glotovii wyodrębniono komornictwo dobromiejskie, które należało
– podobnie jak sześć innych komornictw – do biskupa22. Właśnie wcześniej wymieniony Willun23 w 1340 r. był „camerariusem” w Głotowie, a w dokumencie z 18 marca 1348 r. został nazwany „Camerarius de Gutenstad”24. Zapewne więc między
rokiem 1340 a 1348 doszło do przeniesienia siedziby komornictwa do Dobrego
Miasta25, co zresztą koresponduje z innymi faktami: dopiero 29 grudnia 1329 r. biskup Henryk Wogenap wystawił dla tego miasta przywilej lokacyjny26. Ponadto
20 listopada 1347 r. została tam przeniesiona z Głotowa siedziba kapituły kolegiackiej27. Nadal jednak Głotowo pozostawało kościołem-matką, a Dobre MiaJ. Powierski, op. cit., s. 215.
A. Szorc, Dominium warmińskie, s. 32.
22
Ibidem. Natomiast z Pogezanii powstało komornictwo orneckie – ibidem. Anton Kolberg w artykule
Die ältesten Kämmerer und Kammerämter in Ermland. Aus den Nachlaßpapieren des Domvicars Dr. Woelky, ZGAE,
1891, t. 9, s. 575 wymienia już w dokumencie z 13 VIII 1284 r. camerariusa Sandera, który – prawdopodobnie – też
zarządzał terytorium głotowskim. Kolejnym miałby być Nicolaus (Mikołaj), wymieniony po raz pierwszy 13 VIII
1294 r. (przypuszczalnie znany nam z dokumentu lokacyjnego Głotowa – Mikołaj Wildenberg).
23
Zapisywany też jako Willun (CDW II, s. 80 (nr 77), Wyllun (CDW II, s. 81 (nr 78), Welun (CDW II,
s. 109 (nr 103).
24
Zapis z kroniki Piotra Dusburga mówi, że Dobre Miasto zostało założone na terytorium Glotowii.
– [P. Dusburg], Chronicon Prussiae, wyd. M. Töppen, w: Scriptores rerum Prussicarum, wyd. T. Hirsch, M. Töppen, E. Strehlke, t. 1, Leipzig 1861, cz. 3, rozdz. 275, s. 165.
25
Około 1393 r. (a może już nawet od 1382 r.) zamiast camerariusa w Dobrym Mieście występuje
urzędnik zwany burgrabią. A. Kolberg w artykule Die ältesten Kämmerer und Kammerämter in Ermland, s. 584.
Por. J. Powierski, op. cit., s. 226.
26
Alojzy Szorc tak uzasadnia założenie Dobrego Miasta: „Do celów kolonizacyjnych byłego pruskiego rejonu Glotovia w środkowej Warmii potrzebne było miasto, które by spełniało rolę punktu dyspozycyjnego tego przedsięwzięcia. Rozumiał to biskup Eberhard z Nysy, toteż w 1328 r. na krótko przed swą śmiercią
polecił lokować Dobre Miasto, ale zamysłu swego nie zdążył zrealizować. Podczas wakansu na stolicy biskupiej uczynił to, za zgodą kapituły, kanonik administrator biskupstwa, prepozyt Jordan, wspólnie z wójtem krajowym Fryderykiem von Liebenzelle. Przywilej lokacyjny wystawił jednak następny biskup, Henryk Wogenap,
29 grudnia 1329 r.” – A. Szorc, Dominium warmińskie, s. 266.
27
Ibidem, ss. 266–267. Jako powód przeniesienia wymienia się przede wszystkim brak bezpieczeństwa
w czasie napadów litewskich oraz małe dochody – J. Powierski, op. cit., s. 221. Zob. CDW III, ss. 481–435 (nr 428).
20
21
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sto filią Głotowa. Prepozyt kapituły był równocześnie proboszczem w Głotowie
i w najważniejsze uroczystości kanonicy byli zobowiązani uczestniczyć w nabożeństwach w tamtejszym kościele28. W dokumencie z 1347 r. ujęto to następująco:
„Nikt nie powinien jednak sądzić, że kolegium kanoników zostało przeniesione
do Dobrego Miasta, ponieważ tytuł i honor początku ze względu na kult sakramentu Ciała Zbawiciela powinien, jak dotychczas, pozostać w Głotowie. Kanonicy powinni także odprawiać nabożeństwa na zmianę w macierzystym kościele w Głotowie i w filialnym w Dobrym Mieście, ale uroczyste nabożeństwa w dniu
i w oktawie Bożego Ciała, w dzień Wszystkich Świętych oraz w dzień św. Andrzeja
koniecznie mają być odprawiane w Głotowie jako w dni tamtejszych patronów”29.
Głotowo zostało założone na prawie chełmińskim (niem. Kulmer Recht,
łac. Jus Culmense vetus). Było ono odmianą prawa magdeburskiego, a oparto je
na przywileju wydanym dla dwóch miast – Chełmna i Torunia w 1233 r. Przy
lokacji wsi zawsze był wymieniany zasadźca, którym był sołtys. Inni mieszkańcy byli już traktowani bardzo ogólnikowo. Zasadźca otrzymywał określoną ilość
ziemi, którą później mogli dziedziczyć nie tylko synowie, ale także córki i krewni w linii bocznej. Najczęściej była to jedna dziesiąta powierzchni przeznaczonej do kolonizacji, czyli od 4 do 6 łanów (łan pruski = 16,8 ha). Ponadto otrzymywał jeszcze wiele innych przywilejów: tzw. regalia – prawo do korzystania
z lasów, wód, polowania na zwierza oraz sądownictwo. Następnie musiał znaleźć
chętnych do osiedlenia się. Często kolonistami byli mieszkańcy osad (miast),
z których pochodził zasadźca30.
W dokumencie lokacyjnym Głotowa z 1313 r. zasadźcy Janowi Dobrzynowi przyznano jedną dziesiątą łanów zapisanych wsi. Do tego dodano jeszcze 2, ponieważ „był pierwszym zasadźcą” na tym terenie. Łącznie posiadał więc
11 łanów ziemi. Było to prawie dwa razy więcej niż w przypadku innych nadań.
Wszystkie łany miały być „wieczyście wolne”, czyli bez żadnych obciążeń i danin na rzecz biskupa. Oprócz tego na wspólny użytek „tak Niemców, jak i Prusów” przekazano 2 łany „wolne, aby jeśli wynikłoby roszczenie Litwinów (czego
niech nie będzie), tak Niemcy, jak i Prusowie na nich paśli swe bydło”31. Biskup
28
A. Grunwald, op. cit., s. 27; Por. V. Röhrich, Die Kolonisation des Ermlandes, s. 324. Jan Leo w Dziejach
Prus (s. 166) pisze: „lecz nigdzie nie mogli znaleźć dość bezpiecznego miejsca na nabożeństwa Kanoników ze
względu na częste najazdy Litwinów i innych ludów, w końcu Herman ustanowił je w mieścinie Dobre Miasto
i uposażył [chodzi o kapitułę kolegiacką], dodając warunek, żeby Kościół Głotowski przewyższał godnością
Dobromiejski, tamten był uznawany za matkę, a ten za córkę, ze względu na częste cuda, których w tamtym dokonuje Eucharystia oraz większy napływ wiernych do niego, jakiego w Dobrym Mieście nie było”.
29
J. Powierski, op. cit., s. 218; Codex Diplomaticus Warmiensis, t. 2, red. C. P. Woelky i J. M. Saage,
Mainz 1864 (dalej: CDW II), s. 104.
30
A. Szorc, Przywilej lokacyjny Nowego Kawkowa, w: Kawkowo Nowe i Stare. 625 lat, pod red. R. Andrukiewicza, Nowe Kawkowo 2005, s. 12.
31
Cytaty z dokumentu lokacyjnego.
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Eberhard z Nysy był zatem świadom tego, że nadal groziło niebezpieczeństwo ze
strony Litwinów, i słusznie, ponieważ w połowie lat czterdziestych XIV stulecia
stosunki z wschodnim sąsiadem pogorszyły się i dochodziło do kolejnych najazdów na teren Prus (m.in. w okolice Kętrzyna)32.
W dalszej części dokumentu lokacyjnego ustalono, że z pozostałych łanów
czynszowych zasadźca i jego dziedzice jeszcze przez dwa lata będą zwolnieni od
świadczeń33, ale już od trzeciego roku z każdego łanu czynszowego mieli płacić
połowę fertona denarów na święto Oczyszczenia Maryi. W szóstym i siódmym
roku opłata miała wzrosnąć dwukrotnie, a od ósmego do połowy grzywny obiegowego pieniądza.
Każdy sołtys (zasadźca) otrzymywał uprawnienia sądownicze. W tym
wypadku przyznano sądy tzw. mniejsze (w sprawach przestępstw drobnych),
a opłaty od nich, w wysokości do 4 solidów, przysługiwały sołtysowi w całości.
Natomiast od sądów tzw. większych („rozciągających się od ręki i do szyi”)34 mógł
pobierać jedną trzecią opłaty, pozostała część przysługiwała biskupowi. Zastrzeżono jednak, że „gdyby w powyższych dobrach jacyś Prusowie popełnili jakieś wykroczenia i tam zostali schwytani, wójt nasz osądzi i nam oraz Kościołowi dwie
części zostawi, im zaś zrzeknie się trzeciej części, ku poprawie”35. Oznacza to inne
traktowanie autochtonów, czyli Prusów (nie osadników) i ich ochronę przed kolonistami, natomiast jedna trzecia kary przysługiwała sołtysowi (pro emandacione),
czyli jako odszkodowanie za wysiłek włożony w schwytanie przestępcy36.
Kolejny zapis dotyczył budowy karczem. Na Warmii mogli je prowadzić
wszyscy: szlachta, wolni, młynarze i zwykli chłopi. Zasadniczo jednak pozwolenie otrzymywali sołtysi, zwłaszcza w chwili lokacji wsi. W Głotowie prawo budowy pierwszej karczmy biskup zarezerwował dla siebie (czynsz miał iść na cele
Kościoła). Zasadźcy (Janowi Dobrzynowi i jego dziedzicom) przyznano natomiast prawo do wzniesienia drugiej. Interesujące jest również dodanie, że gdyby biskup zdecydował się na budowę dla siebie drugiej karczmy, wówczas ktoś
z mieszkańców (lub sam sołtys) mógł otrzymać zgodę na czwartą. Zatem w tej
wsi przewidziano możliwość funkcjonowania czterech karczem. W rzeczywistości do końca XV w. istniały tylko dwie37.
J. Powierski, op. cit., s. 221.
Przyznanie tylko dwóch lat „wolnizny” oznacza, że ziemia była już uprawiana, ponieważ w innym
wypadku otrzymywano więcej lat wolnych od czynszu.
34
Wśród wyroków występowało także prawo miecza (stąd określenie „rozciągających się od ręki do
szyi”, czyli skazanie na śmierć lub obcięcie członków. W ramach sądów wyższych rozstrzygano też przestępstwa dokonywane na drogach publicznych. – A. Szorc, Dominium warmińskie, s. 385.
35
Cytat z dokumentu lokacyjnego. Na temat wójtów biskupich zob. A. Szorc, Dominium warmińskie, ss. 58–59.
36
V. Röhrich, Die Kolonisation des Ermlandes, s. 321.
37
A. Grunwald, op. cit., s. 19.
32
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Szczególną przychylność okazał biskup nowej osadzie przez przyznanie
prawa targowego, przez co podniósł ją do rangi wsi targowej. Do tego była potrzebna zgoda kapituły katedralnej, co też zostało odnotowane w dalszej części przywileju lokacyjnego. Mieszkańcy otrzymali prawo swobodnego kupowania i sprzedawania oraz prowadzenia rynku. Dalej jednak czytamy, że gdyby zaszła jeszcze
potrzeba zbudowania kramów (ław, jatek) z mięsem oraz dla krawców, piekarzy
i im podobnych, wówczas ci dwie trzecie czynszu powinni płacić biskupowi (za
pośrednictwem wójta krajowego), a jedną trzecią wspólnocie. Ponadto wszyscy
mieszkańcy wsi otrzymali prawo do połowu ryb na własny stół każdym rodzajem sprzętu w jeziorze Kajmino, które znajdowało się w obrębie wyznaczonych
90 łanów38. Zasadźca i jego rodzina ten sam przywilej dostali jeszcze na połowy
w sąsiednim jeziorze, zwanym Kwece (Kwiecewskie).
W końcowej części lokacji biskup Eberhard zaznaczył, że Jan Dobrzyn do
święta Matki Boskiej Gromnicznej w 1315 r. mógł – w razie potrzeby – młodą
wieś opuścić i osiedlić się w innym miejscu, ale nie na dłużej niż rok39.
W ostatnich dwóch akapitach zostali wymienieni świadkowie wystawienia dokumentu. Byli to przede wszystkim kanonicy warmińskiej kapituły katedralnej, którzy też uwierzytelnili go swoją pieczęcią (drugą dołączył biskup). Ponadto imiennie zostali wspomniani: ks. Heinemann40 (proboszcz w Lidzbarku
Warmińskim), ks. Szczepan (kapelan biskupa), Otton z Rusi (wójt biskupi), Jan
z Garbina, Albert Rusin, Kunik i Tydek, Ambroży Witek, Rudolf z Elbląga, Henryk,
Eberk, Goswin i Arnold (ci ostatni określeni jako „obywatele w Braniewie”)41.
Należałoby też zadać pytanie, czy ten dokument był podobny do innych
wystawianych przez biskupa dla lokowanych wsi? Istnieje bowiem przekonanie,
że w istocie zmieniały się tylko nazwiska sołtysów, a nadawane przywileje były
takie same. Odpowiedź nie jest ani prosta, ani jednoznaczna. Przede wszystkim inne wsie były znacznie mniejsze, a tym samym sołtys otrzymywał nie tak
duże uposażenie. Następnie – przykładowo w założonej w 1362 r. Kochanówce
– pozwolono na wybudowanie młyna, a nie karczmy, tę zaś jedynie wymieniono
z założeniem, że może funkcjonować. Trochę inaczej doprecyzowywano sądownictwo sołtysa i rolę w nim wójta biskupiego. Nie było też mowy o wolniznach.
Nie zastosowano zatem kalki, a ogólne założenia prawa chełmińskiego dostosowano do lokalnych uwarunkowań42.
Zapis w dokumencie lokacyjnym. Por. V. Röhrich, Die Kolonisation des Ermlandes, s. 321.
„Niemniej dopuszczamy z łaskawej życzliwości, że tenże Jan będzie mógł być nieobecny w tych dobrach i przebywać gdzie indziej tylko do roku, a nie więcej, gdyby zechciał, od święta Oczyszczenia Maryi najbliższego teraz i przyszłego”.
40
Pierwszy znany proboszcz Lidzbarka; pracował w latach 1305–1321.
41
Por. dokument lokacyjny oraz V. Röhrich, Die Kolonisation des Ermlandes, s. 321.
42
Por. A. Kopiczko, Historia parafii i kościoła w Kochanówce, Olsztyn 2012, ss. 64–65.
38
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Jak potoczyły się dalsze losy Jana Dobrzyna? Z obowiązku zamieszkania
w Głotowie zapewne niedługo po założeniu wsi zrezygnował, na co zresztą zezwalał dokument lokacyjny. Później został najprawdopodobniej burmistrzem
Braniewa. Świadczą o tym kolejne dokumenty z Kodeksu dyplomatycznego
warmińskiego43. Natomiast w Głotowie już 28 czerwca 1316 r. sołtysem był Tylo
(scultetus in Glottovia)44.
Kolejny biskup Jan Stryprok 27 maja 1362 r. przy okazji pobytu w Dobrym
Mieście odnowił dokument lokacyjny wsi i przesunął termin oddawania czynszu z Matki Boskiej Gromnicznej na Boże Narodzenie45. Ponadto sołtys otrzymał prawo karczmy (ius tabernae)46. Natomiast za rządów biskupa Franciszka
Kuhschmalza (1424–1457) Głotowo otrzymało 10 łanów lasu na prawie chełmińskim47. Na tym obszarze obowiązywały poprzednie zasady sądowe (mały
i duży sąd); 2 łany były „wolne”, natomiast od pozostałych należało płacić po pół
grzywny do Bożego Narodzenia, ale bez obowiązku świadczenia szarwarku48.
W 1521 r. wieś liczyła 60 łanów, z których odprowadzano czynsz, a 12 było
opuszczonych. Księga rachunkowa z tego roku zawiera też najstarszy wykaz rolników Ich nazwiska to: Nickel Wagener, Baltasar Clement, Michel Hof (zaznaczono, że uciekł, a ziemia stała opuszczona), Peter Beneke (zmarł; ziemia też
opuszczona), Rautenberg, Nickel Nitzschmann, Georg Thilmann, Augsten Wedig, Cosman Nitzschmann, Simon Grefenberg (w 1524 r. jego gospodarstwo
spłonęło), Bartelmes Wagener, Thomas Grunenberg, Hans Lincke, Hans Gödicke
(opuszczone), Hans Hofmann (opuszczone), Nickel Greiff, Michel Same, Brosie Kuntzel, Nickel Grunicke (albo Gruneiche) i Hans Herschbergk. Podobna
sytuacja miała miejsce w kolejnych latach49. Dopiero po zasiedleniu łanów
opuszczonych 21 sierpnia 1527 r. biskup Maurycy Ferber odnowił przywilej lokacyjny. Sumaryczne zestawienie z 1656 r. mówi znów o 90 łanach, 23 rolnikach,
2 sołtysach i 2 karczmarzach50.
Oprócz karczem zbudowano nad jeziorem między Surninos (rzeka Sunia) i polem Swoben (obecnie wieś Swobodna) młyn z jednym kołem. Zgodę
CDW I, s. 298 (nr 172); s. 349 (nr 201); s. 374 (nr 220); s. 403 (nr 240).
CDW I, s. 307 (nr 177).
45
CDW II, s. 341 (nr 328); V. Röhrich, Die Kolonisation des Ermlandes, s. 322; A. Grunwald, op. cit., ss. 71–72.
46
A. Szorc, Dominium warmińskie, s. 231.
47
Granice tego lasu opisano następująco: między wsiami Wilki, Głotowo, Swobodna, jeziorem Limajno i lasem należącym do parafii Bukwałd – A. Grunwald, op. cit., ss. 72–73.
48
V. Röhrich, Die Kolonisation des Ermlandes, s. 322; A. Grunwald, op. cit., ss. 72–73.
49
H. Schmauch, Die Wiederbesiedlung des Ermlandes im 16. Jahrhundert, ZGAE, 1929, t. 23, s. 605, 615;
A. Grunwald, Das Kirchspiel Glottau, s. 20, 44.
50
V. Röhrich, Die Kolonisation des Ermlandes, s. 319, 322; A. Grunwald, op. cit., s. 45; A. Kolberg, Summarisches
Verzeichnis des Fürstenthums Ermland von 1656, ZGAE, 1880, t. 7, s. 236. Przywilej lokacyjny odnowił także biskup Jan
Stefan Wydżga 12 V 1662 r. – A. Grunwald, op. cit., ss. 20–21; V. Röhrich, Die Kolonisation des Ermlandes, s. 322.
43
44
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na to wydał młynarzowi Gerhardowi 28 czerwca 1316 r. biskup Eberhard. Ponadto otrzymał on 15 morgów ziemi oraz łąkę, a także pozwolenie na postawienie karczmy. W zamian był zobowiązany na dzień św. Marcina płacić 3 grzywny czynszu. Rzeka, nad którą stał młyn, powinna znajdować się na południe od
Swobody i wypływać z jeziora Limajno oraz wpływać do rzeki Łyny. Pod koniec
XIV w. włości te otrzymały nazwę Krusemohl albo Krausemühl (od właściciela
Krausego). W 1424 r. młyn nabył prepozyt kapituły dobromiejskiej Arnold von
Datteln i czternaście lat później przekazał na utrzymanie szpitala Świętego Ducha w Dobrym Mieście51.
Opis drugiego młyna nad jeziorem Suna (bliższa lokalizacja nie jest zna52
na ) datowany jest na 6 lipca 1318 r. Wówczas prawo do jego posiadania nadał
biskup Eberhard młynarzowi Heinemannowi i jego spadkobiercom obojga płci.
Mógł on mieć dwa koła, ponadto właściciel otrzymał prawo do prowadzenia
karczmy i 4 morgi ziemi na ogród dla własnych celów. Czynsz – w świetle prawa
chełmińskiego – wynosił 3 grzywny rocznie i miał być uiszczany na św. Marcina.
Z mocy szczególnej łaski biskup Eberhard przyznał również prawo do wolnego
połowu ryb na stół młynarza i jego spadkobierców w stawie młyńskim za pomocą haczyków i każdymi „małymi narzędziami”, dodał też prawo dziedziczenia do tamy młyńskiej na obu brzegach rzeki i – jeżeli będzie konieczne – urządzenia stawu górnego. Gdyby zaś w przyszłości pole, na którym znajdował się
młyn, było zajęte przez Niemca i tam zorganizowano niemiecką wieś (co potwierdza, że była to wieś pruska), to posiadacz młyna miał otrzymać 1 łan ziemi, z którego by płacił czynsz w tej samej wysokości co inni chłopi53. Młyn ten
nie przetrwał jednak długo; na pewno nie było go już za rządów biskupa Mikołaja Tungena (1467–1489)54.
Wraz z założeniem osady przewidziano także funkcjonowanie parafii.
W dokumencie lokacyjnym zapisano kościołowi w Głotowie 4 łany ziemi, czyli
podobnie jak w przypadku innych parafii warmińskich. Został też wymieniony
proboszcz Konrad, który pracował w tej parafii od ponad 30 lat. Po raz pierwszy odnotowano go już 20 maja 1312 r., czyli jeszcze przed lokacją wsi. Występował wówczas jako świadek założenia młyna i karczmy w Konradowie na terenie parafii Świątki55.

A. Grunwald, op. cit., ss. 20–21; CDW I, s. 307 (nr 177); V. Röhrich, Die Kolonisation des Ermlandes, s. 325.
Por. CDW I, s. 318, przyp. nr 2.
53
V. Röhrich, Die Kolonisation des Ermlandes, s. 326.
54
Ibidem, s. 327.
55
Conrado plebano in Glottovia – CDW I, s. 188 (nr 165); M. Symonowicz, Z historii kościoła w Głotowie, Rocznik Dobromiejski, 2007, t. 1, s. 177.
51
52
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Pierwszy kościół był zbudowany z drewna i poświęcony św. Andrzejowi56.
Od początku cieszył się dużą popularnością wśród wiernych, do czego przyczyniło się nadzwyczajne zdarzenie. Jak głosi podanie, w czasie jednego z najazdów
litewskich (może w 1300 r.) zakopano w ziemi kielich z konsekrowaną Hostią,
aby uchronić ją przed znieważeniem. Po jakimś czasie pasący się na łące osioł
odgrzebał kielich i upadł na kolana. Na wiadomość o tym zabrano Hostię i przeniesiono w uroczystej procesji do kościoła w Dobrym Mieście. Ale Hostia wróciła tam, gdzie została znaleziona. Zrozumiano wówczas, że Bóg chce, by na tym
miejscu zbudować kościół ku czci Bożego Ciała57.
Informację o istnieniu w Głotowie sanktuarium potwierdza dokument dotyczący przeniesienia kapituły kolegiackiej do tej miejscowości z Pierzchał koło
Braniewa. Stwierdzono w nim, że celem tej decyzji było „podniesienie na wyższy
poziom Służby Bożej i pobożności oraz wzmożenie napływu ludności do tego
od dawna sławnego miejsca”58. Wówczas też dodano nowe tytuły kościoła głotowskiego – Wszystkich Świętych (Omnium Sanctorum) i Najświętszego Zbawiciela (Sanctissimi Salvatoris); ten drugi był przypisany już wcześniej do tej świątyni, zapewne w związku z podaniem o cudownym odnalezieniu Hostii59.
Odtąd kościół w Głotowie zyskał na znaczeniu. Nie była już to tylko parafia, ale także siedziba kapituły kolegiackiej. Wprawdzie taki stan nie przetrwał
długo, ponieważ w 1347 r. (czyli po czterech latach) siedzibę kolegium kanoników przeniesiono do Dobrego Miasta60, ale – jak wspomniano wcześniej – kościół głotowski zachował swoje dawne wezwanie i precedencję, tzn. nadal był
uważany za główny i macierzysty dobromiejskiej kapituły kolegiackiej. W święta patronalne świątyni w Głotowie (Bożego Ciała z oktawą, Wszystkich Świętych
i św. Andrzeja) kanonicy mieli nadal celebrować w nim Mszę św. oraz śpiewać
godziny kanoniczne w chórze61.
Ponieważ kolejni prepozyci kapituły dobromiejskiej pozostawali przez
cały czas proboszczami głotowskimi, bez problemu można ustalić ich nazwiska.
A. Grunwald, op. cit., s. 26; A. Olczyk, Sieć parafialna biskupstwa warmińskiego do roku 1525, Lublin 1961, s. 72.
A. Grunwald, op. cit., s. 26; Die ermländischen Wallfahrtsorte, Braunsberg 1938, ss. 15–16; Ch. Schreiber,
Die Wallfahrtskirchen im Biskup Ermland, w: Wallfahrten durchs deutsche Land, Berlin 1928, ss. 104–105;
A. Kopiczko, Ustrój i organizacja diecezji warmińskiej w latach 1525–1772, Olsztyn 1993, s. 192. Legendy o Głotowie zebrał w wydanym w 1692 r. dziełku Sacrosancta Hostia Glottoviae prepozyt kapituły dobromiejskiej
Andrzej Marquardt – A. Birch-Hirschfeld, Dzieje kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście 1341–1811, Rocznik
Dobromiejski, 2007, t. 1, s. 112.
58
„Ad maiorem divini cultus et devocionis ac popularis frequentationis augmentationem” – CDW II,
s. 29; A. Birch-Hirschfeld, op. cit., s. 112.
59
Ibidem, s. 113. Por. V. Röhrich, Die Kolonisation des Ermlandes, s. 324.
60
Uczyniono to 20 XI 1347 r. – CDW II, s. 101; A. Birch-Hirschfeld, op. cit., s. 113; E. Przekop, Powstanie i
organizacja prawna Kapituły Kolegiackiej w Dobrym Mieście do roku 1429, Studia Warmińskie, 1969, t. 6, s. 33.
61
E. Przekop, op. cit., s. 35.
56
57

Głotowo w świetle dokumentu lokacyjnego i najstarszych zachowanych źródeł

13

Wiemy, że do 1500 r. było ich 15, czyli średnio pełnili ten urząd przez 12 lat62.
Ponieważ łączyli dwie funkcje – prepozyta i proboszcza – nazywani byli primiceriuszami. W praktyce z godnością tą związane było przewodniczenie kapitule kolegiackiej i reprezentowanie jej na zewnątrz. Natomiast duszpasterstwem
w Głotowie zajmował się wikariusz współpracownik63.
Pierwszy kościół, zbudowany z drewna, nie przetrwał długo. Na jego miejscu około 1350 r. zbudowano nowy, murowany, który istniał do początku XVIII w.64
Należał on do archiprezbiteratu (dekanatu) dobromiejskiego65. Patronat również
nad tym kościołem sprawowała kapituła kolegiacka66. W skład parafii wchodziły
miejscowości: Głotowo, Kabikiejmy Dolne (Unter Kapkeim), Kabikiejmy Górne (Ober Kapkeim), Swoboda (Schwuben) i Wilki (Welkien). Do 1358 r. włączone
były także Żardeniki (Scharnigk), ale z powodu dużej odległości zostały odłączone i przyłączone do Rogiedli67.
Nie posiadamy natomiast informacji o innych instytucjach działających
przy parafii. Należy jednak przyjąć, że w średniowieczu nie było jeszcze szkoły
parafialnej, ale funkcjonowała ona już w drugiej połowie XVI w.68 Nie założono też przytułku ani bractw kościelnych. Należy zatem przyjąć, że ograniczano
się do duszpasterstwa podstawowego, polegającego na sprawowaniu Mszy św., sakramentów św. i pogrzebów oraz katechizowania. Niewątpliwie szczególną troską
otoczono mieszkających tam nadal Prusów, do czego zobowiązywały postanowienia synodów warmińskich69.
Jakkolwiek Głotowo rozwijało się podobnie jak wiele innych wsi warmińskich, miało jednak swoją specyfikę. Przede wszystkim zanim sporządzono
dokument lokacyjny, istniał już kościół i miał własnego proboszcza. Sama miejscowość też była stosunkowo dobrze zorganizowana i należała do komornictwa
o tej samej nazwie. Wyróżnikiem było także to, że od razu przydzielono jej 90 łanów ziemi, gdy inne wsie lokowano na 40–60 łanach. Wreszcie cechą szczególną

62
A. Kopiczko, Katalog duchowieństwa katolickiego w diecezji warmińskiej (do 1945 roku), Olsztyn 2003,
s. 20; V. Röhrich, Die Kolonisation des Ermlandes, ss. 324–325.
63
E. Przekop, op. cit., s. 32; CDW II, s. 29.
64
A. Grunwald, op. cit., s. 28; Rocznik Diecezji Warmińskiej, 1985, s. 138.
65
Archipresbyterales sedes dioecesis Warmiensis cum suis mansis et lastis decimarum, w: Monumenta Historiae Varmiensis, t. 3, Braunsberg 1866, s. 418.
66
A. Olczyk, op. cit., s. 73.
67
A. Grunwald, op. cit., s. 29.
68
Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, AB, B 1b, k. 253.
69
O obowiązkach duszpasterzy wobec parafian mówią m.in. postanowienia synodów warmińskich
z 1449 r. (przeprowadzonego przez biskupa Franciszka Kuhschmalza) i z 1497 r. (biskupa Łukasza Watzenrode). – Statuty synodalne Warmińskie, Sambijskie, Pomezańskie, Chełmińskie oraz Prowincjalne Ryskie. Z Braniewskiego wydania księdza Franciszka Hiplera 1899 roku oraz pierwodruków 1922 i 1932 r. przełożył biskup
Julian Wojtkowski, Olsztyn 2010, ss. 18–19, 25–30.
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było powstanie tam od początku miejsca pielgrzymkowego związanego z kultem
eucharystycznym, a w 1343 r. przeniesienie siedziby kapituły kolegiackiej. Choć
pozostała ona w Głotowie tylko cztery lata, to jednak tamtejszy kościół nadal zachowywał pierwszeństwo wobec świątyni dobromiejskiej – nowej siedziby kolegiaty. Wreszcie należy wspomnieć o tym, że w średniowieczu wieś miała prawo
do czterech karczem i dwóch młynów, co stanowiło przywilej wyjątkowy. W kolejnych wiekach osada zyskiwała na znaczeniu, a w sposób szczególny jej ranga
wzrosła po wybudowaniu w latach 1878–1894 kalwarii, do której zaczęli przybywać coraz liczniej czciciele Męki Pańskiej.

Głotowo w świetle dokumentu lokacyjnego i najstarszych zachowanych źródeł
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Aneks
Dokument lokacyjny w językach: łacińskim, niemieckim i polskim (tłumaczenie na język polski
– biskup prof. dr hab. Julian Wojtkowski).
Wersja łacińska – Codex Diplomaticus Warmiensis, t. 1, red. C. P. Woelky i J. M. Saage, Mainz 1860, ss. 290–292 (nr 167).
Wersja niemiecka – A. Grunwald, Das Kirchspiel Glottau, Guttstadt 1931, ss. 68–70.
12 marca 1313 roku, Zamek Braniewo. Biskupa Warmińskiego Eberharda określenie założenia wsi Głotowo dla Jana z Dobrzynia
In nomine domini amen.
Cum humane condicionis
acciones per lapsum
temporis in obliuionem
sepius transeant, et
mutentur, necessarium
esse dinoscitur et perutile,
ut huiusmodi actus pro
necessitate futuri temporis
scriptis et testibus
roborentur. Igitur Nos
Ebrhardus dei gracia
Warmiensis Ecclesie
Episcopus notumfacimus
uniuersis presentem
paginam audituris, uel
visuris
Quod nos matura
deliberacione preuia
accedente ad hoc Capituli
nostri voluntate et
consensu, in territorio et
districtu Glottouie, vbi
propter sui distanciam
nullus adhuc locator se
recepit eutonicus,

Im Namen des Herrn.
Amen. Da die
menschlichen Handlungen
im Laufe der Zeit öer in
Vergessenheit geraten und
Veränderungen erleiden,
so hält man es für
notwendig und nützlich,
derartige Geschehnisse für
künige Zeiten durch
Schristücke und Zeugen
zu beglaubigen. Deshalb
tun wir, Eberhardus, durch
Gottes Gnade Bischof der
ermländischen Kirche,
allen die diese Urkunde
sehen oder deren Inhalt
hören, folgendes kund:
Nach reichlichen
Ueberlegung und mit
Wissen und Willen
unseres Kapitels haben wir
im Territorium und
Destrikt Glottau, wohin
wegen der weiten
Entfernung bis dahin kein
deutscher Lokator (Schulz,

W imię Pana amen.
Ponieważ ludzkie
czynności często z
upływem czasu popadają
w zapomnienie i zmieniają
się, za konieczne i
pożyteczne uważa się, by
tego rodzaju czyny na
potrzebę przyszłego czasu
umocnione były pismami
i świadkami. Przeto my,
Eberhard, z łaski Boga
Biskup Kościoła
Warmińskiego, wiadomym
czynimy wszystkim tego
pisma słuchającym, albo
w nie wglądającym,
Że my, po uprzednim
namyśle, za wolą i zgodą
Kapituły naszej, w ziemi
i obszarze Głotowa,70 gdzie
ze względu na swą
odległość żaden jeszcze
zasadźca niemiecki się nie
udał, rzetelnemu
i rozsądnemu mężowi

70
Plemię Głotynów albo Gobatynów wymienione jest u Duisburga, księga III, rozdział 23. Zob. J. Voigt,
Geschichte Preussens, t. I, s. 488 i 559.
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honesto viro et discreto
Johanni dicto doberin,
verisque suis heredibus ac
legittimis successoribus
Nonaginta Mansos,
in Campo Wene
pruthenice dicto, ante
Castrum Glottouiense,
cum debita longitudine et
latitudine, prout in nostra,
ac multorum proborum
virorum presencia
mensurari fecimus, titulo
locacionis possidendos
Jure Culmensi ac Jure
hereditario perpetuo
contulimus possidendos,
sub hac forma.
Preterea pro communi
vtilitate tam theutonicorum
quam pruthenorum duos
mansos liberos adicimus,
vt si quod absit aliquis
insultus littwinorurn
emergeret, in quibus tam
eutonici quam Prutheni,
pecora sua pascantur, ne
aliquis alteri cum
pecoribus suis dampnum
inferat, in segetibus uel in
satis,
deinde vt tenemur,
volentes Ecclesie
parochiali ibidem
prouidere iiijor Mansos ipsi
Ecclesie pro dote perpetuo
assignamus,
de Reliquis vero Mansis
censualibus antedictus Jo.
et heredes sui, a festo
purificacionis Marie
proximo affuturo ad duos
annos, de omnibus
solucionibus habebunt
plenariam libertatem,
Reuoluto autem anno
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Dorfgründer) ging, dem
ehrenwerten und
bescheidenen Manne
Johannes, genannt
Doberin, und seinen
wahren und rechtmäßigen
Nachfolgern neunzig
Hufen in dem Felde
mit dem preußischen
Namen Wene vor der Burg
Glottau verliehen, in
gebührender Länge und
Breite, wie wir sie in
unserm und vieler
rechtschaffener Männer
Beisein vermessen ließen.
Wir nehmen diese
Besitzverleihung vor zu
kulmischem Rechte und
immerwährendem
Erbrecht in folgender
Weise:
Der Johannes und seine
rechtmäßigen Erben
erhalten die zehnte Hufe und
darüber noch zwei Hufen;
diese geben wir
ihm aus Gnade hinzu; so
sollen insgesamt elf
Freihufen sein Besitz sein.
Außerdem fügen wir zum
gemeinsamen Nutzen
sowohl der Deutschen als
auch der Preußen zwei
Freihufen hinzu, damit bei
einem etwaigen Einfall der
Litauer, der fern bleiben
möge, Deutsche und
Preußen auf diesen Hufen
ihr Vieh weiden und sich
einander durch das Vieh auf
den Saaten und
Feldern keinen Schaden
zufügen:
Weiter verleihen wir der
dortigen Pfarrkirche vier
Hufen, die zur dauernden
Ausstattung der Kirche
dienen sollen.

Janowi, zwanemu
Dobrzyn, i jego
prawdziwym dziedzicom
oraz prawym następcom,
Dziewięćdziesiąt Łanów
na Polu
zwanym po prusku Wene,
przed Grodem
Głotowskim, z należytą
długością i szerokością,
jak w naszej oraz wielu
rzetelnych mężów
obecności kazaliśmy
wymierzyć, do posiadania
mocą założenia na Prawie
Chełmińskim i Prawem
dziedzicznym, nadaliśmy
w wieczyste posiadanie,
w ten sposób, by:
Tenże Jan i jego prawni
dziedzice łan co dziesiąty,
a nadto dwa łany, które mu
z łaski dodaliśmy,
ponieważ on jest
pierwszym zasadźcą, tak
że w ogóle jego łanów jest
jedenaście, które winien
posiadać wieczyście
wolne.
Prócz tego na wspólny
użytek tak Niemców, jak
Prusów dorzuciliśmy dwa
łany wolne, aby jeśli
wynikłoby roszczenie
Litwinów (czego niech nie
będzie) tak Niemcy, jak
Prusowie na nich paśli
swoje bydło, żeby jeden
drugiemu swymi
bydlętami nie wyrządzał
szkody na polach, albo
zasiewach.
Następnie, jak jesteśmy
obowiązani, chcąc zadbać tam
o Kościół parafialny, cztery
łany temu
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tercio, in predicto festo
purificacionis beate Marie
proximo affuturo, de
quolibet manso qui
censuales fuerint.
dimidium fertonem
denariorum nobis soluent,
in termino supradicto
Anno vero quinto et sexto
completis, de quolibet
manso censuali, vnum
ferlonem integre in
antedicto termino nobis
dabunt,
Postremo vero videlicet
anno completo vij°.
Sepedicti Jo. et heredes sui
legittimi nobis et nostris
successoribus ac Ecclesie
dimidiam marcam
denariorum vsualis monete in
termino sepedicto de
quolibet manso censuali,
annis singulis soluere
tenebuntur, Sic et ita, ut
census mansus (sic)
mansorum predictorum
supra dimidiam marcam
denariorum, nullatenus de
cetero se estendant,
volentes eciam cauere
quibus possumus,
eidem dicto Johanni et suis
legittimis heredibus,
quamdiu predicta bona ad
manus extraneas non
transierint, minora Judicia,
videlicet ad iiijor solidos, et
infra ex integro
conferimus, de Maioribus vero
Judicijs, ad manum et ad colla
se extendentibus,
terciam partem, sibi, et
suis heredibus conferimus,
duas partes nobis et
Ecclesie reseruamus. Si
autem aliqui prutheni in
predictis bonis, aliquos
excessus fecerint, et
ibidem detenti fuerint.

Von den übrigen
Zinshufen haben der
vorgenannte Johannes und
seine Erben zwei von allen
Leistungen freie Jahre;
diese Freijahre beginnen
mit dem nächsten Feste
Mariä Reinigung. Nach
Ablauf des dritten Jahres
sollen sie an dem dann
eintreffenden, erwähnten Feste
Mariä Reinigung
von jeder Zinshufe einen
halben Vierdung an uns
zahlen, wenn aber an dem
genannten Termin das
füne und sechste Jahr
abläu, so geben sie uns
von jeder Zinshufe einen
ganzen Vierdung an dem
genannten Termin.
Nach sieben Jahren
endlich sollen der
ogenannte Johannes und
seine rechtmäßigen Erben uns
und unsern
Nachfolgern und der
Kirche eine halbe Mark
gangbarer Münze von
jeder Hufe zu dem
genannten Termin zu
zahlen verpflichtet sein.
Der Hufenzins von den
genannten Hufen soll im
übrigen niemals die halbe
Mark übersteigen.
Dem genannten Johannes
wollen wir, solange die
vorhin genannten Güter
nicht in fremde Hände
übergehen, die kleinen
Gerichte bis zu vier
Schilling und darunter
ganz zuweisen; von den
großen Gerichten aber, die
sich auf Hals und Hand
erstrecken, geben wir ihm und
seinen Erben ein
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Kościołowi jako
uposażenie uroczyście
przyznajemy
Z pozostałych zaś łanów
czynszowych wspomniany Jan
i jego dziedzice od
najbliższego święta
Oczyszczenia Maryi na
dwa lata będą mieli pełną
wolność od wszelkich
świadczeń. Z upływem zaś
roku trzeciego po
wspomnianym
najbliższym święcie
Oczyszczenia Maryi,
z każdego łanu, które będą
czynszowe, połowę fertona
denarów nam zapłacą
w powyższym dniu.
W roku zaś piątym
i szóstym zakończonym
z każdego łanu
czynszowego jeden cały
ferton oddadzą nam we
wzmiankowanym
terminie.
W końcu zaś, mianowicie po
upływie siódmego
roku, często wspominany
Jan i jego prawni
dziedzice, naszym
następcom oraz
Kościołowi połowę
grzywny denarów
obiegowego pieniądza w
często wspominanym terminie
z każdego łanu
czynszowego, każdego
roku będą obowiązani płacić,
tak by czynsz łanu
z powyższych łanów nigdy
na przyszłość nie wzrastał
ponad połowę grzywny
denarów.
Chcemy też zastrzec, jak
możemy, temuż
wspomnianemu Janowi
i jego prawnym dziedzicom,
jak długo wspomniane
dobra nie przejdą w inne
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Aduocatus noster
Judicabit, et nobis, et
Ecclesie duas partes
reseruabit, ipsis vero
terciam partem resignabit,
pro emendacione, Insuper
predictarum possessionum,
nobis reseruamus
Tabernam edificare, de
qua Ecclesia censum
recipiet, Atque idem Johannes
et sui heredes,
pro se aliam libere
tabernam conseruent, Nos
vero, si pro nobis
secundam Tabernam
decreuerimus, Ipsi pro se
secundam construent
similiter ut est dictum,
Et ut pro rei experiencia
pateat, quia ipsius loci
bonum intendimus, Incolis
ibidem, ut libere emere et
vendere valeant,
concedimus atque forum,
Si nichillominus in loco
predicto, videlicet
Maccella Carnium, Panis
Sutorum, et penesticorum
et hijs similia construere
contigerit due partes
census, nobis et Ecclesie
veniant, sibi vero terciam
reseruabunt,
Preter hec de speciali
gracia omnibus Incolis ibidem
conferimus, quod
in Stagno Kaymino dicto,
qui in mensura diclorum
mansorum continetur, ad
mensam suam tantum
piscari valeant quolibet
Instrumento dictus autem
Jo. et sui in Stagno Queze
dicto, ad mensam suam
tantum piscari valeant sicud
paulo ante breuiter
est expressum,
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Drittel, zwei Drittel
behalten wir uns und
unserer Kirche vor. Wenn
irgend welche Preußen in
den genannten Gütern
Ausschreitungen begangen
haben und ergriffen
werden, so wird unser
Vogt sie richten und uns
und unserer Kirche zwei
Drittel der Strafgelder
vorgehalten, ihnen aber
soll ein Drittel als
Entschädigung verbleiben.
Wir behalten uns vor,
innerhalb der genannten
Besitzungen einen Krug zu
errichten, von dem die Kirche
den Zins bezieht.
Der Johannes und seine
Erben sollen für sich den
andern Krug haben. Wenn
wir aber für uns einen
zweiten Krug einrichten,
mögen auch sie für sich
einen zweiten bauen
ähnlich, wie oben gesagt.
Weil wir das Wohl des
Ortes im Auge haben,
gewähren wir den dortigen
Bewohnern, falls die
Verhältnisse es gestatten,
freien Kauf und Verkauf sowie
das Marktrecht.
Wenn nun an dem
genannten Orte Fleisch-,
Brot-, Schuster- und
Krämerbänke und ähnliche
Verkaufsbänke entstehen,
so fallen uns und der
Kirche zwei Drittel des
Zinses zu, ihm (dem
Schulzen) behalten wir ein
Dritteln vor.
Außerdem gewähren wir
aus besonderer Gnade den
dortigen Bewohnern in dem
Sumpfe Kayminen
(heute Seebruch), der in

ręce, mniejsze Sądy,
mianowicie do czterech
solidów i niżej nadajemy
w całości, z Większych zaś
Sądów, rozciągających się
do ręki i do szyi, nadajemy
trzecią część jemu i jego
dziedzicom, dwie części
zachowujemy nam i
Kościołowi. Gdyby zaś
w powyższych dobrach jacyś
Prusowie popełnili jakieś
wykroczenia i tam zostali
schwytani, Wójt nasz
osądzi i nam oraz
Kościołowi dwie części
zostawi, im zaś zrzeknie
się trzeciej części, ku
poprawie
Ponadto ze wspomnianych
posiadłości zastrzegamy
sobie budowę Karczmy
z której Kościół otrzyma
czynsz. A tenże Jan i jego
dziedzice dla siebie
swobodnie drugą karczmę
zbudują. My zaś, jeśli dla
nas drugą karczmę byśmy
postanowili, oni dla siebie
niech zbudują drugą,
podobnie jak jest
powiedziane.
Ażeby dla doświadczenia
rzeczy jawne było, że
dążymy do dobra tego
miejsca, Mieszkającym
tam zezwalamy, by
swobodnie mogli kupować
i sprzedawać, oraz na
rynek.
Jeżeli prócz tego we
wspomnianym miejscu
mianowicie jatki mięsa,
krawców sukna, piekarzy
i im podobne zbudować by
wypadło, dwie części czynszu
niech przychodzą nam
i Kościołowi, jemu
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Admittimus nichillominus
ex fauore benigno quod
predictus Johannes eisdem
bonis abesse valeat, et
alias manere tantum ad
annum, et non vltra si
voluerit, a festo
puriflcacionis Marie
proximo nunc venturo.
Et ut hec nostra collacio,
seulocacio, pro vtilitate
Ecclesie facta, de consensv
et consilio Canonicorum ut
predicitur, ac Capituli
nostri, rata, grata, et
inuiolabiliter permaneat,
presentem super hijs
litteram conscribi fecimus, sub
nostro, et Capituli
nostri Sigillis, necnon
testimonio subscriptorum
videlicet,
Hey(nemanno) plebano in
Heilsberg, domino
Stephano Capellano
nostro, Ottone de Russen,
Aduocato nostro tunc
temporis, Jo(hanne) de
Wildemberg, Alberto
rutheno. Kunicone et
Tydecone, Ambrosio
Widegone, Rudolfo de
Elbingo, Heinrico
Eberkonis Goswino
Arnoldo Ciuibus in
Brunsberg, ac multis alijs
viris fidedignis.
Datum et actum in
Brunsberg Castro nostro
Anno domini M°. ccc°.
xiij°. in die beati gregorij

den Grenzen der
genannten Hufen liegt das
Fischereirecht mit jedem
Gezeuge, aber nur zu des
Tisches Notdur. Der
genannte Johannes und die
Seinigen haben in dem
Sumpfe Queeze das
Fischereirecht zu des
Tisches Notdur, wie es
oben kurz ausgedrückt ist.
Aus besonderem
Wohlwollen gestatten wir, daß
der genannte Johannes
nach Belieben seinen
Gütern fernbleiben und
sich anderswo aushalten
darf, aber nur ein Jahr lang
und nicht darüber hinaus,
vom kommenden nächsten
Feste Mariä Reinigung
gerechnet.
Damit diese unsere
Verleihung oder
Verschreibung, die
gemacht ist zum Nutzen
unserer Kirche, mit
Zustimmung und auf den Rat
der Kanoniker, wie
oben gesagt, und unserer
Kapitels, rechtsgiltig,
rechtskräig und
unzerstörbar Bestand habe,
haben wir vorliegende
Urkunde abfallen lassen,
versehen mit unserm und
des Kapitels Siegel, unter
Zuziehung der Zeugen,
wie sie hier folgen:
Heynemann, Pfarrer von
Heilsberg, Herr Stephan,
unser Kaplan, Otto von
Russen, unser derzeitiger
Vogt, Johannes von
Wildemberg, Albert
Ruthenus, Kunico und
Tydeco, Ambrosius
Widego, Rudolf von
Elbing, Heinrich
Eberkonis, Goswin
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zaś zachowają trzecią.
Poza tym ze szczególnej
łaski wszystkim tam
Mieszkańcom udzielamy,
że w Jeziorze zwanym
Kajmino, które mieści się
w rozmiarze rzeczonych
łanów, będą mogli łowić
jakimkolwiek Sprzętem
tylko na swój stół,
wspomniany zaś Jan oraz
swoi w Jeziorze zwanym
Kwiece tylko na swój stół
będą mogli łowić, jak
nieco wyżej krótko zostało
powiedzian.
Niemniej dopuszczamy
z łaskawej życzliwości, że
powyższy Jan będzie mógł być
nieobecny w tych dobrach
i przebywać gdzie indziej
tylko do roku, a nie więcej,
gdyby zechciał, od
święta Oczyszczenia
Maryi najbliższego teraz
przyszłeg.
A żeby to nasze nadanie,
czyli osadzenie, dokonane
ku pożytkowi Kościoła, za
zgodą i radą Kanoników, jak
powiedziano oraz Kapituły
naszej, ważne,
miłe i nienaruszone
pozostało, kazaliśmy
sporządzić niniejsze o tym
pismo, pod naszą i
Kapituły naszej
pieczęciami, a także
świadectwem
podpisanych, mianowicie:
Heinemanna proboszcza
w Lidzbarku, księdza
Szczepana Kapelana
naszego, Ottona z Rusi,
Wójta naszego tego czasu,
Jana z Garbina, Alberta
Rusina, Kunika i Tydka,
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Arnold, Bürger von
Braunsberg, und viele
andere glaubwürdige
Männer.
Gegeben und vollzogen in
unserer Burg Braunsberg
im Jahre des Herrn 1313
am Tage des hl. Gregorius
(12. März)

Ambrożego Witka,
Rudolfa z Elbląga,
Henryka, Eberka,
Goswina, Arnolda
Obywateli w Braniewie,
oraz wielu innych
wiarogodnych mężów.
Dan i działo się
w Braniewie, Grodzie
naszym, Roku Pańskiego
1313, w dniu świętego
Grzegorza

Andrzej Kopiczko, Głotowo (Glottau) im Licht der Gründungsurkunde und der ältesten erhalten
gebliebenen Archivquellen
Zusammenfassung
In dem Artikel werden die Entstehungsumstände und die Anfänge von Głotowo (Glottau) vorgestellt.
Der Ortsname wurde 1290 erstmals erwähnt, die Gründungsurkunde wurde dagegen im Jahr 1313 ausgestellt.
Darin findet sich ein Hinweis auf den Lokator, Johann von Dobrin, außerdem wurde dort die Landaufteilung,
die Gerichtsbarkeit, der Bau von Wirtshäusern, das Marktrecht und der Fischfang geregelt. Die Siedlung sollte
90 Hufen Land umfassen. Von Anfang an war auch eine Kirchengemeinde vorgesehen, der 4 Hufen Land
zugeschrieben wurden, aber die erste Kirche war schon vor der Ausstellung der Gründungsurkunde erbaut
worden. Ihre Errichtung stand im Zusammenhang mit einer Legende über das Wiederfinden einer in der Erde
vergrabenen Hostie. 1343 wurde der Sitz des Kollegiatskapitels für vier Jahre nach Głotowo verlegt, was dazu
führte, dass die hiesige Kirche gegenüber dem Gotteshaus in Dobre Miasto (Guttstadt) den Vorrang behielt.
Ergänzt wird der Artikel durch einen Anhang, in dem der Inhalt der Gründungsurkunde in drei Sprachen
vorgelegt wird: Latein, Deutsch und Polnisch.
Übersetzt von Christiane Schultheiss
Andrzej Kopiczko, Głotowo in light of the location document and the oldest archival sources
Summary
The article presents the origins and beginnings of the Głotowo. For the first time the name of the
village was mentioned in 1290, while the foundation document was issued in 1313. It indicated the founder,
John of Dobrzyń, and regulates the division of the land, the judiciary, the construction of taverns, right fair
and fishing. The settlement was to include 90 fiefs ground. At the beginning was assumed operation of the
parish, which recorded four documents, but the first church was built before the issuance of the location
document. Its construction was associated with the legend of locating buried in the ground Host. In 1343, for
four years, moved to Głotowo collegiate chapter, which meant that the local church has kept precedence over
the temple in Dobre Miasto. An annex supplements the article, it’s the content of the location document in
three languages: Latin, German and Polish.
Translated by Jerzy Kiełbik
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JOHANN GUSTAV DROYSEN I KAZIMIERZ JAROCHOWSKI.
DWUGŁOS W SPRAWIE WIELKIEGO ELEKTORA
I KALKSTEINA
Słowa kluczowe:

Johann Gustav Droysen, Kazimierz Jarochowski, Friedrich Wilhelm

Schlüsselwörter:
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Keywords:
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Johann Gustav Droysen i Kazimierz Jarochowski przyszli na świat w państwie pruskim, byli absolwentami Uniwersytetu Berlińskiego i historykami,
poza tym różniło ich niemal wszystko.
Johann Gustav Droysen, uważany za twórcę pruskiej szkoły historycznej,
nie mógł poszczycić się świetnym pochodzeniem. Jego dziad ze strony ojca był
skromnym szewcem, natomiast dziad ze strony matki trudnił się handlem wyrobami żelaznymi. Przyszły historyk wzrastał w atmosferze rozgorzałego patriotyzmu pruskiego. Ojciec, Johann Christoph Droysen (1773–1816) był duchownym
luterańskim i uczestnikiem wojen z napoleońską Francją. Jako kapelan wojskowy odznaczył się męstwem w walkach z Francuzami o Kołobrzeg w 1807 r. Został
wówczas dostrzeżony przez dowódcę wojsk pruskich na Pomorzu generała
Gebharda Leberechta Blüchera, który zadbał o dalsze awanse Droysena. Dzięki
protekcji przyszłego zwycięzcy spod Waterloo uzyskał w 1808 r. stanowisko pastora
garnizonowego w Trzebiatowie (niem. Treptow an der Rega), w 1812 r. – Gryfinie,
a w 1814 r. superintendenta w Trzebiatowie. Duchowny luterański brał udział
w dalszych walkach z Francuzami, zagrzewając do boju patriotycznymi kazaniami żołnierzy pruskich oblegających Szczecin aż do kapitulacji garnizonu francuskiego na początku grudnia 1813 r.1 Zachował też bliski kontakt z Blücherem
1
W. Nippel, Johann Gustav Droysen. Ein Leben zwischen Wissenschaft und Politik, München 2008,
ss. 14–15.
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i gościł wielokrotnie w swoim domu jego adiutantów. Latem 1811 r. podczas wizyty samego Blüchera trzyletni wówczas Johann Gustav Droysen miał zostać
posadzony na generalskim wierzchowcu. Historyk pruski powracał z dumą do
tego wydarzenia, a być może tylko wymysłu, przez całe życie2.
Wydawało się, że Johann Gustav Droysen urodzony 6 lipca 1808 r. w Trzebiatowie
będzie miał ułatwiony start życiowy. Tak się jednak nie stało. Przedwczesna śmierć
ojca postawiła go w kłopotliwej sytuacji materialnej. Potrzebne do edukacji środki zdobywał dzięki prowadzonym przez kolegów i przyjaciół zbiórkom pieniężnym. Udzielał również korepetycji. Rozległą wiedzę humanistyczną
i znajomość języków starożytnych zawdzięczał nauce w gimnazjum Mariackim
(Marienstiftsgymnasium) w Szczecinie (1820–1826). Po ukończeniu tej szkoły studiował filozofię i filologię na uniwersytecie w Berlinie (1826–1829).
Uczęszczał na wykłady słynnego filozofa Gottfrieda Wilhelma Friedricha Hegla
oraz filologów klasycznych Karla Lachmanna i Augusta Boeckha. Stronił natomiast od zajęć prowadzonych przez wybitnego historyka Leopolda Rankego.
Mistrzem Droysena stał się wspomniany wyżej Boeckh, który służył mu nie tylko
swą wiedzą, ale również spieszył w razie potrzeby z pomocą materialną. Dzięki
pośrednictwu Boeckha w 1827 r. Droysen otrzymał posadę domowego nauczyciela dzieci bankiera berlińskiego Abrahama Mendelssohna-Bartholdy’ego.
Pełnił ją przez trzy lata, zajmując się m.in. przyszłym wielkim kompozytorem
niemieckim Feliksem, z którym połączyła go wkrótce wieloletnia przyjaźń3.
Droysen nie chciał rozstawać się ze środowiskiem uniwersyteckim i badaniami naukowymi. Wiosną 1829 r. zdał egzamin uprawniający do piastowania wyższych stanowisk szkolnych i został nauczycielem w renomowanym
berlińskim gimnazjum przy Szarym Klasztorze (Gymnasium zum Grauen
Kloster). Jednocześnie prowadził prace nad dziejami starożytnymi i napisał po łacinie monografię De Lagidarum regno Ptolemeao VI Philometore rege
(1831), na podstawie której uzyskał doktorat4. Po opracowaniu dziejów panowania króla Egiptu Ptolemeusza VI Filometora z dynastii Lagidów zajął się najwybitniejszym wodzem i zdobywcą świata starożytnego – królem Macedonii
Aleksandrem III Wielkim. Praca Geschichte Alexanders des Großen (Berlin 1833)
2
W. Nippel, Droysen-Legenden, w: Historie und Historik: 200 Jahre Johann Gustav Droysen, pod. red.
H. W. Blankego, Köln–Weimar–Wien 2009, s. 160.
3
A. Demandt, Alte Geschichte in Berlin 1810–1960, w: Geschichtswissenschaft in Berlin im 19. und 20.
Jahrhundert: Persönlichkeiten und Institutionen, wyd. R. Hansen, W. Ribbe, Berlin–New York 1992, s. 162;
W. Nippel, Johann Gustav Droysen, ss.15–16.
4
A. Demandt, Hellenismus – die moderne Zeit des Altertums?, w: Hellenismus: Beiträge zur Erforschung
von Akkulturation und politischer Ordnung in den Staaten des hellenistischen Zeitalters. Akten des Internationalen
Hellenismus-Kolloquiums, 9.–14. März 1994 in Berlin, wyd. B. Funck, Tübingen, s. 17; R. Southard, Droysen and
the Prussian School of History, Lexington 1995, s. 11.
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przyniosła mu upragniony awans. W 1833 r. habilitował się i jako docent rozpoczął wykłady na uniwersytecie w Berlinie. Wiosną 1835 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego5.
Za pracę na berlińskiej uczelni nie otrzymywał żadnego wynagrodzenia.
Wobec takiego stanu rzeczy poszukał szczęścia gdzie indziej i wiosną 1840 r. objął katedrę historii na uniwersytecie w Kilonii6. Był już wówczas uznanym badaczem okresu hellenistycznego. Miał w swoim dorobku obszerną monografię
o spadkobiercach Aleksandra III Wielkiego Geschichte der Nachfolger Alexanders
(Hamburg 1836), którą w czasach kilońskich uzupełnił dziełem o kształtowaniu
się trzech wielkich monarchii hellenistycznych: Lagidów (Egipt), Seleucydów
(Syria) i Antygonidów (Macedonia i Grecja). Po napisaniu Geschichte der Bildung
des hellenistischen Staatensystemes (Hamburg 1843) Droysen skierował swoje zainteresowania ku historii nowożytnej. Wykłady z historii wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych oraz wojen z rewolucyjną i napoleońską Francją
zamieścił w pracy Vorlesungen über die Freiheitskriege (t. 1–2, Kiel 1846). Zajął
się też działalnością polityczną, stając się szybko jednym z liderów niemieckiego ruchu narodowego w Holsztynie. Jako przedstawiciel prowizorycznego rządu
w Rendsborgu i delegat Holsztynu podążył do Frankfurtu nad Menem i w 1848 r.
wszedł do Zgromadzenia Narodowego. Wraz z innym historykiem Friedrichem
Christophem Dahlmannem przewodził w parlamencie frankfurckim centroprawicowej Frakcji Kasyno. Należał do najbardziej aktywnych zwolenników i propagatorów zjednoczenia Niemiec pod hegemonią Prus7. Nie zmienił swego zdania nawet po tym jak Prusy, pod naciskiem Anglii i Rosji, wycofały się w 1850 r.
z wojny przeciw Danii, pozostawiając Niemców z Holsztynu i Szlezwiku na łasce losu. Dał temu wyraz w pracy o polityce Danii wobec Szlezwiku i Holsztynu
napisanej wspólnie z prawnikiem Karlem Samwerem (Die Herzogthümer
Schleswig-Holstein und das Königreich Dänemark. Aktenmäßige Geschichte der
dänischen Politik seit dem Jahre 1806, Hamburg 1850).
Przenosiny z Kilonii na katedrę na uniwersytecie w Jenie w 1851 r. zapoczątkowały nowy etap badań Droysena. Pochłonęły go bez reszty dzieje
Brandenburgii-Prus oraz prace nad metodologicznymi podstawami nauk filologicznych i historycznych. Droysen prezentował rezultaty swych dociekań metodologicznych podczas wykładów jenajskich, które swym tytułem Enzyklopädie
und Methodologie der Geschichte nawiązywały do głośnej wówczas Enzyklopädie
5
W. Nippel, Johann Gustav Droysen, ss. 20–21. A. F. Grabski, Dzieje historiografii, Poznań 2011, s. 491,
podaje błędnie, że Droysen uzyskał doktorat na podstawie monografii Geschichte Alexanders des Großen.
6
W. Nippel, Johann Gustav Droysen, s. 22.
7
Ibidem, ss. 54–143.
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und Metodologie der philologischen Wissenschaften Augusta Boeckha i toczonego
wówczas sporu o metodę poznania stosowaną przez nauki filologiczne i historyczne. Manuskrypt z tych wykładów pt. Grundriss der Historik ukazał się drukiem w Jenie w 1858 r. Był on później wielokrotnie przerabiany i uzupełniany,
a do 1882 r. doczekał się jeszcze dwóch wydań8.
W Jenie zaczęła też powstawać monumentalna, licząca 14 tomów, praca Geschichte der Preußischen Politik (Leipzig 1855–1886), która objęła politykę
Hohenzollernów od średniowiecza aż po panowanie króla Fryderyka Wielkiego.
Dzięki reorientacji badawczej Droysen uzyskał w 1859 r. zaproszenie na katedrę na uniwersytecie w Berlinie. W 1867 r. został członkiem Pruskiej Akademii
Nauk. Pisanie dziejów polityki pruskiej zaabsorbowało Droysena niemal całkowicie. Nie miał już czasu na podejmowanie nowych wyzwań, wydając jedynie prace uzupełniające główny nurt badań, jak np. monografię o udziale wojsk
brandenbursko-pruskich w trzydniowej bitwie pod Warszawą z lipca 1656 r.
(Die Schlacht von Warschau 1656, Abhandlungen der philologisch-historischen
Classe der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, t. 4, Leipzig
1865, ss. 346–496)9.
Do końca życia (zmarł 19 czerwca 1884 r. w Berlinie) pozostał Droysen
konsekwentnym apologetą dynastii Hohenzollernów i ich państwa. Swoją orientację polityczną ujawnił już w pierwszych pracach z historii starożytnej. Pisząc
o hellenizmie, podsuwał czytelnikowi paralele występujące między Macedonią
a Prusami oraz Persją a Austrią. Był przy tym piewcą pruskiego militaryzmu. Uważał,
że Prusy ze swoją silną armią powinny podążyć śladem Macedonii, która wyzwoliła
się spod zależności Persji i zdobyła hegemonię w świecie greckim. Prusy miały uczynić dla Niemiec to, czego wcześniej dokonała Macedonia dla Grecji10.
Zwróciwszy swoje zainteresowania ku historii nowożytnej, zaczął Droysen
wyrażać swe poglądy polityczne jeszcze dobitniej. Dowodził, że zjednoczenie
Niemiec może dokonać się jedynie pod egidą Prus, że Austria i Habsburgowie
konserwowali jedynie przez wieki polityczne rozbicie i słabość Rzeszy
Niemieckiej. Twierdził, że ostatnią wybitną dynastią panującą w Niemczech byli
Hohenstaufowie, a opuszczone przez nich w połowie XIII stulecia miejsce należy
się Hohenzollernom11. Rozwijał również karkołomną pod względem naukowym
8
Ch. Hackel, Die Bedeutung August Boeckhs für den Geschichtstheoretiker Johann Gustav Droysen,
Würzburg 2006, ss. 22–25.
9
D. Hertz-Eichenrode, Neuere Geschichte an der Berliner Universität. Historiker und Geschichtsschreibung
im 19./20. Jahrhundert, w: Geschichtswissenschaft in Berlin, ss. 272–273; W. Nippel, Johann Gustav Droysen,
ss. 7–8, 260–307.
10
A. F. Grabski, Dzieje historiografii, s. 492; W. Nippel, Johann Gustav Droysen, s. 29.
11
R. Southard, Droysen and the Prussian School, s. 127.
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tezę, że od XV w. Hohenzollernowie prowadzili świadomą politykę, zmierzającą do zjednoczenia pod swoim berłem wszystkich ziem niemieckich. Znalazła
ona odbicie przede wszystkim w jego wielotomowym dziele o historii polityki
pruskiej. Warto odnotować, że wysuwana przez Droysena od 1843 r. teza o ogólnoniemieckim powołaniu państwa pruskiego, Droysenowski „deutscher Beruf
Preußens” szedł w ścisłym związku z bezwzględną akceptacją dla pruskiej racji
stanu i polityki Hohenzollernów, także tej wymierzonej w Polskę12.
Dla realizacji stawianych sobie zadań posiłkował się Droysen krytyką poglądów Rankego, zwłaszcza jego teorii obiektywizmu historycznego poznania.
Głosił względność prawdy historycznej co oddaje najlepiej jego następująca wypowiedź: „Nie pragnę ukazać niczego więcej – – jak prawdę względną do mojego punktu widzenia (die relative Wahrheit meines Standpunktes), takiego, do
którego pozwoliły mi dojść moja ojczyzna, moje przekonania polityczne i religijne, moje poważne badania – – Kiedy rozpatruję przeszłość z punktu widzenia
myśli (dem Gedanken) mojego narodu i państwa, mojej religii, stawiam ją wyżej
nad moje własne ja. Myślę jak gdyby z punktu widzenia wyższego ja, w którym
zostają zniesione ułomności mojej skromnej osoby”13. W innym miejscu aktywizm polityczny Droysena dał o sobie znać jeszcze silniej. Powiadał mianowicie, „polityka jest historią teraźniejszości, zaś historia polityką w przeszłości”14.
Z perspektywy takiego rozumienia związku historii i polityki Droysen, akcentujący w swych pracach silne przywiązanie do badań źródłowych, mógł ukazywać wydarzenia dziejowe tak jak prezentowały się one sternikom brandenbursko-pruskiej nawy państwowej wówczas, kiedy miały one miejsce. Nie uważał
przy tym za konieczne korzystanie z innych archiwów jak pruskie.
Najwybitniejszym polskim krytykiem Droysena był Kazimierz Jarochowski.
Urodził się 12 września 1828 r. w Sokolnikach Małych pod Szamotułami i pochodził z rodziny szlacheckiej herbu Przerowa15. Podobnie jak Droysenowi udzieliła
mu się patriotyczna atmosfera domu rodzinnego. Był to jednak nie pruski, ale polski patriotyzm. Rodzice – Cyprian Łukasz Jarochowski (1796–1863) i Konstancja
z Trąmpczyńskich (1808–1878) gościli w swoim mieszkaniu najwybitniejszych
polskich działaczy społeczno-politycznych, m.in. Karola Marcinkowskiego,
12
W. Neugebauer, Preußen in der Historiographie. Epochen und Forschungsprobleme der Preußischen
Geschichte, w: Handbuch der Preussischen Geschichte, wyd. W. Neugebauer przy współudziale F. Kleinehagenbrocka,
t. 1: Das 17. und 18. Jahrhundert und große Themen der Geschichte Preußens, Berlin–New York 2009, ss. 24–25;
W. Nippel, Johann Gustav Droysen, s. 54.
13
J. G. Droysen, Historik. Vorlesungen über Enzyklopädie und Methodologie der Geschichte, wyd.
R. Hübner, München–Berlin 1943, s. 287; A. F. Grabski, Dzieje historiografii, s. 491.
14
J. G. Droysen, Historik, s. 361; A. F. Grabski, Dzieje historiografii, s. 492.
15
Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej: AP Poznań), Akta miasta Poznania nr 14541, k. 922;
J. Kozłowski, Kazimierz Jarochowski, w: Wielkopolski słownik biograficzny, Warszawa–Poznań 1981, s. 290.
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Karola Libelta, Adama Tytusa Działyńskiego, Antoniego Poplińskiego, Jędrzeja
Moraczewskiego i Józefa Łukaszewicza. Udzielali również przytułku wychodźcom z 1831 r., emisariuszom powstańczym i spiskowcom, m.in. Ludwikowi
Mierosławskiemu i Edwardowi Dembowskiemu16. Cyprian Łukasz Jarochowski,
wieloletni dyrektor Ziemstwa Kredytowego w Poznaniu (1839–1851) angażował się przez całe życie w obronę polskich interesów narodowych. Podczas powstania listopadowego był adiutantem generała Tomasza Łubieńskiego. Za bohaterstwo wykazane w bitwie pod Nurem został odznaczony 25 maja 1831 r.
Krzyżem Virtuti Militari17. Uczestniczył również w tajnym sprzysiężeniu 1846 r.
Aresztowany przez Prusaków wyszedł z więzienia w Moabicie dopiero w grudniu 1847 r. po wielkim procesie berlińskim. Był także jednym z członków założycieli Komitetu Narodowego zawiązanego 20 marca 1848 r. w poznańskim
Bazarze18.
Kazimierz Jarochowski kroczył śladami ojca od wczesnych lat młodzieńczych. Działalność konspiracyjną podjął jeszcze jako uczeń gimnazjum św. Marii
Magdaleny w Poznaniu. Podejrzany o uczestnictwo w spisku trafił w 1846 r.
do więzienia politycznego i przesiedział w nim pół roku. Odzyskawszy wolność,
zdał w 1847 r. egzamin dojrzałości i rozpoczął studia prawnicze na uniwersytecie w Berlinie19.W przeciwieństwie do Droysena uczęszczał nad Sprewą na
wykłady z historii powszechnej Leopolda Rankego. Zapamiętał tego historyka
jako kiepskiego krasomówcę „maleńkiego wzrostem, a sepleniącego ustami”20.
W marcu 1848 r. pod wpływem wydarzeń rewolucyjnych Jarochowski zdecydował się na przerwanie studiów. Wstąpił w Berlinie do polskiej Legii Akademickiej,
a następnie uczestniczył w Wielkopolsce pod komendą Ludwika Mierosławskiego
w walkach z wojskami pruskimi pod Miłosławiem i Wrześnią21.
W 1850 r. zakończył studia w Berlinie i rozpoczął pracę w służbie państwowej na terenie zaboru pruskiego. Piął się powoli po szczeblach hierarchii sądowej,
16
Dziennik Poznański, R. 30, 1888, nr 71 z 25 III; S. Karwowski, Historia Wielkiego Księstwa Poznańskiego,
t. 1: 1815–1852, Poznań 1918, s. 238, 342.
17
S. Karwowski, Historia Wielkiego Księstwa Poznańskiego, t. 1, ss. 236–237, 334; T. Żychliński, Złota
księga szlachty polskiej, R. 22, Poznań 1900, ss. 42–43.
18
Z. Grot, Życie i działalność Karola Libelta (1807–1875), Warszawa–Poznań 1977, s. 112; S. Karwowski,
Historia Wielkiego Księstwa Poznańskiego, t. 1, s. 349, 361–362; S. Kieniewicz, Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848 roku, Warszawa 1960, s. 88, 151, 173, 177; J. Kozłowski, Wielkopolska pod zaborem pruskim
w latach 1815–1918, Poznań 2006, ss. 133–134.
19
Dziennik Poznański, R. 30, 1888, nr 71 z 25 III; Kurier Poznański, 1888, R. 17, nr 71 z 25 III; J. Kozłowski,
Kazimierz Jarochowski, s. 290; A. Kraushar, Kazimierz Jarochowski. Szkic biograficzny, w: idem, Drobiazgi historyczne, t. 1, Petersburg–Kraków 1891, s. 327; W. Smoleński, Stanowisko Kazimierza Jarochowskiego w historiografii polskiej, w: idem, Pisma historyczne, t. 3, Kraków 1901, s. 384.
20
A. F. Grabski, Dzieje historiografii, s. 470; K. Jarochowski, Przegląd najnowszej literatury historycznej
niemieckiej, Ateneum. Pismo naukowe i literackie, R. II, 1877, t. 3, s. 296.
21
Dziennik Poznański, R. 30, 1888, nr 71 z 25 III; S. Karwowski, Historia, t. 1, ss. 360–361.
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zdając co kilka lat egzaminy: auskultatorski, referendarski i asesorski. Jako początkujący jurysta wspierał dyskretnie inicjatywy na rzecz utrzymania i obrony praw
żywiołu polskiego. W 1856 r. jeszcze jako referendarz przy poznańskim Sądzie
Apelacyjnym wszedł w skład komitetu budowy pomnika Adama Mickiewicza
w Poznaniu i działał w nim aż do jego odsłonięcia w 1859 r. W 1857 r. został też
członkiem założycielem Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego (PTPN)22.
Silne zaangażowanie w ruch narodowy nie przeszkadzało początkowo
w karierze zawodowej Jarochowskiego. 1 września 1858 r. zdał egzamin asesorski,
a następnie 30 listopada 1858 r. otrzymał nominację na asesora przy Królewskim
Sądzie Powiatowym w Poznaniu. W 1862 r. awansował na stanowisko sędziego powiatowego (Kreisrichter) w Poznaniu23. Znajdował się w tym czasie pod
ścisłą kontrolą policji. Udzielał pomocy prawnej działaczom narodowym, m.in.
swemu młodszemu bratu, księdzu Cyprianowi Wojciechowi Jarochowskiemu
(1831–1898) karanemu przez zaborcę za organizowanie manifestacji patriotycznych oraz zbojkotowanie żałoby ogólnokrajowej przez odmowę dzwonienia za
zmarłego w styczniu 1861 r. króla Prus Fryderyka Wilhelma IV24.
Po wybuchu powstania styczniowego w 1863 r. policja przejęła korespondencję świadczącą o zaangażowaniu poznańskiego sędziego w czyn zbrojny Polaków. Z trudem uniknął aresztowania pod zarzutem wrogiej działalności i nie podzielił losu swego młodszego brata, osadzonego przez Prusaków
w Moabicie, a następnie skazanego przez nich na 15 miesięcy twierdzy25. Odtąd
jednak zaczął napotykać na poważne przeszkody w prowadzeniu działalności
publicystycznej i naukowo-organizacyjnej oraz w łączeniu tych form aktywności z zawodem sędziego. Wkrótce po tym jak 19 grudnia 1865 r. wszedł w skład
Zarządu PTPN, obejmując funkcję redaktora jego „Roczników”, dotknęły go represje. Na początku 1866 r. władze pruskie przestrzegły wszystkich urzędników
państwowych (nauczycieli, archiwistów, sędziów) przed przynależnością do
PTPN, zarzucając Towarzystwu upolitycznienie. W ślad za tym pierwszy prezydent poznańskiego Sądu Apelacyjnego, najwyższej władzy sądowej w Wielkim
Księstwie Poznańskim, hrabia Hermann von Schweinitz zmusił Jarochowskiego
do wystąpienia z PTPN26.

22
Z. Grot, Dzieje pomnika Mickiewicza w Poznaniu 1856–1939, Poznań 1998, ss. 22–23, 49, 69;
S. Karwowski, Historia Wielkiego Księstwa Poznańskiego, t. 2: 1852–1863, Poznań 1919, ss. 26–27; A. Wojtkowski,
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu w latach 1857–1927, Poznań 1928, ss. 42–43.
23
AP Poznań, Prezydium Policji nr 780, k. 17, 19; J. Kozłowski, Kazimierz Jarochowski, s. 290.
24
Biblioteka PAN w Kórniku, rkps 1019, k. 358–359.
25
AP Poznań, Prezydium Policji nr 781, k. 7–33 i nr 782, k. 87–90; Biblioteka PAN w Kórniku, rkps 1019,
k. 359–362; S. Karwowski, Historia Wielkiego Księstwa Poznańskiego, t. 2, ss. 127–128.
26
A. Wojtkowski, Towarzystwo Przyjaciół Nauk, s. 69, 115–117.
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Na innego typu utrudnienia natrafił Jarochowski przy prowadzeniu studiów historycznych i publikowaniu swych prac naukowych. Powszechne uznanie przyniosły mu badania nad epoką saską w Polsce. Wydał w Poznaniu sześciotomowy zbiór dokumentów do panowania Augusta II, znany jako „Teka
Gabriela Junoszy Podoskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego” (1854–1861) i ogłosił anonimowo Dzieje panowania Augusta II od śmierci Jana III do chwili wstąpienia Karola XII na ziemię polską (1856), Opowiadania historyczne (1860),
Opowiadania i studia historyczne (1863), monografię Wielkopolska w czasach pierwszej wojny szwedzkiej od 1655 do 1657 (1864) oraz dalszy ciąg losów
Wettyna – Dzieje panowania Augusta II od wstąpienia Karola XII na ziemię polską aż do elekcji Stanisława Leszczyńskiego (1702–1704) (1874). W większości wydanych anonimowo w Poznaniu prac pisał nieprzychylnie o Hohenzollernach,
m.in. o wiarołomstwie Wielkiego Elektora – Fryderyka Wilhelma wobec polskiego suwerena, okrutnych czynach króla Fryderyka Wilhelma I i prześladowaniu przez niego katolików, wreszcie o zaangażowaniu władców Prus w likwidację państwa polsko-litewskiego.
Z czasem Jarochowski ogłaszał swoje prace nie tylko anonimowo, ale zaczął omijać cenzurę z pomocą drukarni funkcjonujących w innych zaborach.
Już w 1862 r. wydał anonimowo w Krakowie pracę Car Piotr i carewicz Aleksy.
Studium historyczne, która poruszała wątki drażliwe dla Rosjan27. Uniknął także pruskiej cenzury, ogłaszając w Warszawie w 1878 r. jako Karol Jarochowski
Sprawę Kalksteina (pod własnym nazwiskiem 2 wyd., Warszawa 1883). W latach 1879–1880 wydał na łamach krakowskiego „Przeglądu Polskiego” pod
pseudonimem Seweryn Przerowa Literaturę poznańską w pierwszej połowie bieżącego stulecia. Ogłosił ją później osobno, również anonimowo, w Poznaniu
w 1880 r.28 Z kolei pod własnym nazwiskiem opublikował w Warszawie trzeci
tom Opowiadań i studiów historycznych (1877) oraz liczne artykuły, którymi zasilał regularnie od 1876 r. miesięcznik „Ateneum”. Zamieszczał tam również od
1877 r. krytyczne omówienia twórczości przedstawicieli szkoły pruskiej w historiografii niemieckiej.
Niemal wszystkie prace Jarochowskiego opierały się na bogatej dokumentacji źródłowej uzyskanej dzięki kwerendom archiwalnym i bibliotecznym w Dreźnie, Berlinie, Lwowie, Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Sztokholmie,
Wiedniu, Kopenhadze i Uppsali. Poznański historyk różnił się jednak od
Droysena tym, że przypisy stosował rzadko, a źródła wskazywał w sposób lakoBibliografia polska XIX stulecia, t. 12: litera J, pod red. K. Estreichera, wyd. 2, Kraków 1979, ss. 270–272.
Pod nazwiskiem autora ukazało się dopiero kolejne wydanie Literatury poznańskiej w pierwszej połowie bieżącego stulecia z 1884 r.
27
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niczny. Podczas zagranicznych wyjazdów naukowych poznał Jarochowski wielu
wybitnych historyków, m.in. dyrektora archiwum w Dreźnie Karla von Webera,
dyrektora tajnego archiwum duńskiego Caspara Frederika Wegenera, profesora uniwersytetu w Kopenhadze Edvarda Holma i profesora z uniwersytetu
w Uppsali Fredrika Ferdinanda Carlsona. Wielce pomocna okazała się zwłaszcza
znajomość z członkiem Pruskiej Akademii Nauk, profesorem Heinrichem von
Sybel. Otworzył on bowiem Jarochowskiemu dostęp do akt tajnego archiwum
królewskiego w Berlinie29.
Rozległe kontakty naukowe, działalność publicystyczna, a także wysiłki
podjęte przez Jarochowskiego w celu skupienia historyków polskich z trzech
zaborów w ramach jednej organizacji budziły coraz większy niepokój władz
pruskich. Kiedy w 1878 r. historyk poznański został mianowany członkiem korespondentem Akademii Umiejętności w Krakowie, nie zezwoliły mu na oficjalne przyjęcie tej godności30. Jeszcze ostrzej zareagowały dwa lata później.
18 maja 1880 r. Jarochowski wraz z Walerianem Kalinką współprzewodniczył
obradom badaczy ze wszystkich trzech zaborów na Zjeździe Historyków im.
Jana Długosza, zorganizowanym przez Akademię Umiejętności w Krakowie dla
uczczenia czterechsetnej rocznicy śmierci dziejopisa. Za ten dowód uznania
i popularności zapłacił wysoką cenę – został przeniesiony dyscyplinarnie do
prowincjonalnego miasteczka Sulęcina (niem. Zielenzig) w obwodzie Frankfurt
nad Odrą31. Wyrwany z dotychczasowego środowiska, pozbawiony możliwości kontynuowania pracy naukowo-badawczej, wytrzymał w Sulęcinie niecałe półtora roku.
1 lutego 1882 r. przeszedł na własną prośbę na emeryturę i wrócił do Poznania32.
Nieskrępowany różnorodnymi ograniczeniami związanymi ze sprawowaniem urzędu sędziowskiego zajął się ponownie pracą w PTPN, osiągając godność
wiceprezesa Towarzystwa (1886) i przewodniczącego Wydziału HistorycznoLiterackiego (1887). Wydawał nadal niestrudzenie nowe książki, m.in. Nowe
opowiadania i studia historyczne (Warszawa 1882), Opowiadania i studia historyczne. Seria nowa (Poznań 1884), Z czasów saskich spraw wewnętrznych, polityki
i wojny (Poznań 1886). Politycznie związany z obozem narodowo-liberalnym został wybrany w kwietniu 1887 r. na posła do sejmu pruskiego w Berlinie. W Kole

29
M. Drozdowski, Kazimierz Jarochowski, w: Wybitni historycy wielkopolscy, pod red. J. Strzelczyka,
Poznań 2010, ss. 95–96; A. Kraushar, Kazimierz Jarochowski, s. 331. K. Jarochowski przybliżał rezultaty badań swoich zagranicznych znajomych i przyjaciół polskim czytelnikom. Zob. chociażby K. Jarochowski,
Kandydatura duńska w czasie bezkrólewia po Michale Wiśniowieckim, w: idem, Opowiadania i studia historyczne, Warszawa 1877, ss. 31–32.
30
M. Drozdowski, Kazimierz Jarochowski, s. 93; A. Kraushar, Kazimierz Jarochowski, s. 331.
31
J. Kozłowski, Kazimierz Jarochowski, s. 290; A. Kraushar, Kazimierz Jarochowski, s. 332.
32
Dziennik Poznański, R. 24, 1882, nr 27 z 2 II.
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Polskim odważnie bronił w swych wystąpieniach praw narodowych Polaków, ale
w początku 1888 r. zmogła go choroba. Zmarł w Poznaniu 24 marca 1888 r.33
Twórczość Droysena nie mogła pozostać obojętna dla Jarochowskiego,
choć – jak widzimy – tematyka brandenbursko-pruska stanowiła znikomą część
jego bogatego dorobku naukowego. Historyk poznański podjął polemikę z pruską szkołą w historiografii, przede wszystkim z jej luminarzem Droysenem,
w pierwszych latach istnienia wilhelmińskiej II Rzeszy. Były to czasy szczególne.
Nowa sytuacja polityczna po wojnie francusko-pruskiej (1870–1871), zjednoczenie Niemiec, zmiana statusu Prus i narastający konflikt narodowościowy polsko-niemiecki w zaborze pruskim przekładały się z całą mocą na wyobrażenia
o Hohenzollernach i ocenie ich dokonań zarówno po stronie pruskiej, jak i polskiej. Największe animozje budziły: ocena władcy Brandenburgii-Prus Fryderyka
Wilhelma, zwanego Wielkim Elektorem, powiązana ściśle ze sprawą Kalksteina,
oraz zaborcza polityka króla Prus Fryderyka II. Dyskusje Jarochowskiego z badaczami niemieckimi, zwłaszcza pruskimi, w kwestii Fryderyka II nie wchodzą w zakres niniejszych rozważań, gdyż zostały omówione w osobnym artykule34. Skupmy się zatem na postaci Wielkiego Elektora. Jarochowski zajął się
tym Hohenzollernem po raz pierwszy w monografii o Wielkopolsce w czasach
„potopu szwedzkiego” z 1864 r. Dodajmy, że nie polemizował wówczas jeszcze z Droysenem. „Waleczny, przedsiębiorczy – pisał Jarochowski o Fryderyku
Wilhelmie – żywe przeciwieństwo pod tym względem ojca swego Jerzego
Wilhelma i przy tym pełen chytrości i zręczności, a niechętny przez całe życie
Polsce, jest – – ojcem zwrotu polityki brandenburskiej”35. Na potwierdzenie tych
słów przybliżył najnowsze odkrycia archiwalne historyka szwedzkiego Carlsona,
dotyczące tajnych rozmów szwedzko-brandenburskich prowadzonych już
w 1654 r. na wiele miesięcy przed najazdem wojsk Karola X Gustawa na ziemie
Rzeczypospolitej. „Elektor brandenburski nie decydując się wprawdzie jeszcze
stanowczo – czytamy u Jarochowskiego – dawał przecież do zrozumienia królowi szwedzkiemu, jak bardzo mu ciąży lennictwo w Prusach Książęcych, jak dalece by pragnął wyemancypować się spod władzy Rzeczypospolitej i zaokrąglić
swe posiadłości przez zajęcie sąsiednich województw wielkopolskich. Na długo jeszcze przed rozpoczęciem wojny, występuje tedy elektor brandenburski
Fryderyk Wilhelm, konspirując ze Szwedem, jako groźna Polsce kombinacja”36.
33
Dziennik Poznański, R. 30, 1888, nr 71 z 25 III; M. Drozdowski, Kazimierz Jarochowski, ss. 94–96;
T. Żychliński, Złota księga, ss. 48–49.
34
A. Kamieński, Friedrich II. in der polnischen Geschichtsschreibung, w: Friedrich II. und das östliche
Europa. Deutsch-polnisch-russische Reflexionen, wyd. O. Kurilo, Berlin 2013, ss. 206–226.
35
K. Jarochowski, Wielkopolska w czasie pierwszej wojny szwedzkiej od r. 1655 do 1657, Poznań 1864, s. 10.
36
Ibidem, s. 9.
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Równie cierpkich stwierdzeń na temat Hohenzollerna nie brakuje także
na dalszych stronach tej książki. Na jednej z ostatnich natrafiamy na następującą konstatację na temat szczęśliwego dla elektora finału wojny północnej: „Karol
Gustaw sam opuścił – – już Polskę i przeniósł się z całą prawie siłą do Pomorza,
a następnie do Danii. Elektor – – pozostał sam na placu; usposobienie Polski
było przeciw niemu nadzwyczaj rozdrażnione, a przy szczypcie rozumu politycznego ze strony Jana Kazimierza i mężów stanu polskich, nadarzała się sposobność ukarania Brandenburgii i naprawienia błędu pierwszych Jagiellonów
co do sekularyzacji Prus Książęcych. Przy wkraczających naówczas (w sierpniu
1657) posiłkach austriackich, nie był podobny plan zbyt trudnym do wykonania. Chciało jednakże przeznaczenie, że pod świeżym wrażeniem inwazji i spustoszeń szwedzkich, stanął na pierwszym planie jako najnienawistniejszy wróg,
mało już teraz niebezpieczny, wypędzony i daleki Szwed. Brandenburczyka
przechodzącego powoli z nieprzyjaciela na sprzymierzeńca, zapomniano, a tak
przyszło do traktatów welawskich i bydgoskich, emancypujących go całkiem
spod władzy Rzeczypospolitej”37.
Do oceny postępowania Fryderyka Wilhelma i to nie tylko w okresie wojny północnej powrócił Jarochowski trzynaście lat później przy okazji krytyki
monumentalnej pracy Droysena o dziejach polityki pruskiej. Doprowadzone
w 1874 r. do pierwszych lat panowania Fryderyka II dzieło historyka pruskiego
nie wzbudziło jego zachwytu. Wręcz przeciwnie zostało uznane za utwór propagandowy, produkt politycznego zaangażowania Droysena i jego ślepego oddania Prusom. Jarochowski przeciwstawił Droysenowi twórczość Leopolda
von Ranke, w tym wydaną w 1875 r. w pięciu tomach pracę Zwölf Bücher Preussischer
Geschichte stanowiącą przeróbkę dawniejszego dzieła Neun Bücher Preussischer
Geschichte. Historyk poznański nie chciał rozstrzygać, na ile Dziewięć ksiąg historii pruskiej wpłynęło na karierę Rankego, mianowanie go oficjalnym historiografem pruskim i członkiem rady stanu oraz czy nie przyczyniło się do „zaopatrzenia jego plebejuszowskiego nazwiska predykatem szlachectwa”. Porównując
dziejopisarstwo Rankego i Droysena pisał: „Między Droysenem a Rankem
panuje pewien rodzaj polemicznego, mianowicie ze strony pierwszego, antagonizmu, który widoczniejszy i dostrzegalniejszy w wykładzie z katedry uniwersyteckiej, zaczyna – – ostatnimi czasy przenikać powoli i do literatury historycznej. Jeżeli Ranke, czy to z temperamentu, czy z zasady, wywiesza sztandar
obiektywności – –, jeżeli ową przedmiotowość uważał za rzecz konieczną przenieść na sprawy i rzeczy pruskie, uznał wręcz przeciwnie Droysen za zadanie
swe – – uwydatniające się rzucanymi z katedry przeciw Rankemu półsłówkami,
37

Ibidem, ss. 94–95.
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przyznawać się niedwuznacznie do sympatycznej stronniczości, jeżeli nie bezwzględnego uwielbienia dla polityki, której drogi i koleje skreśla. Doprowadził
w ten sposób powoli Droysen panegiryk swej polityki brandenbursko-pruskiej
aż do epoki Fryderyka II”38.
W dalszej części recenzji Jarochowski konkludował: „Ranke w ocenieniu
dawniejszej zwłaszcza historii brandenbursko-pruskiej nie przyznaje tak bezwzględnej nieomylności wszystkiemu, co pruskie, nie dopatruje się też jeszcze z tak kategorycznym jasnowidztwem, jak to czyni Droysen, w kolebce
Hohenzollernów berła zjednoczonych za dni naszych Niemiec. Jest tam jeszcze
jakby uczucie sprawiedliwości i przedmiotowości. U Droysena jest jedynie prawem interes Prus, pożądliwość, ich racja, bez żadnych osłon i ogródek stylowych
i ekspozycyjnych”39.
Po tych uwagach przeszedł Jarochowski do spraw szczegółowych. Żywą
polemikę wywołały zwłaszcza wywody Droysena z trzech tomów Der Staat des
Großen Kurfürsten wchodzących w skład jego historii polityki pruskiej. Droysen
nie widział nic nagannego w postępowaniu elektora Fryderyka Wilhelma
ze zwierzchnikiem lennym i sprzymierzeńcami z okresu wojny północnej.
Przyczyny uzyskania przez Hohenzollerna suwerenności w Prusach Książęcych
upatrywał jedynie w rozumie, śmiałości i zręczności dyplomatycznej swego pana40. Jarochowski zaprotestował przeciwko takiej interpretacji wydarzeń
i opowiedział się po stronie Rankego, który dzielił zasługę sukcesu Wielkiego
Elektora „między niego a nędzną spekulację dworu polskiego i nieoględność, jeśli nie wyraźne przeniewierstwo dygnitarzy polskich”41. Argumentował, że elektor pozostawiony sam na widowni wojny „miał wielki powód być pokornym,
a nie miał pod żadnym warunkiem prawa liczyć na jakie bądź ustępstwa ze strony Polski”42.
W wydanej rok po omówionej recenzji pracy o Kalksteinie Jarochowski
zaczął szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie doszło „do odzyskania księstwa pruskiego dla Rzeczypospolitej i ukarania wiarołomnego lennika utratą
tego, co mu z warunkiem dochowania wierności było dane”43. Odpowiedział
na to precyzyjnie dopiero w 1882 r., pisząc o „źle obliczonym manewrze królo-

38
K. Jarochowski, Przegląd najnowszej literatury historycznej niemieckiej, Ateneum. Pismo naukowe i literackie, R. II, 1877, t. 3, ss. 296–297.
39
Ibidem, s. 619.
40
J. G. Droysen, Geschichte der Preußischen Politik, cz. 3: Der Staat des Großen Kurfürsten, t. 2, Leipzig
1863, ss. 193–498.
41
K. Jarochowski, Przegląd najnowszej literatury, s. 304.
42
Ibidem.
43
K. Jarochowski, Sprawa Kalksteina 1670–1672, Warszawa 1878, s. 14.
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wej Marii Ludwiki pragnącej pozyskać sobie już wtedy [w 1657 r. – przyp. A.K.]
elektora brandenburskiego podobnymi ustępstwami dla swych planów sukcesyjno-tronowych w Polsce”44.
Jarochowski odniósł się także do tej części pracy Droysena, która traktowała o polityce zagranicznej Wielkiego Elektora z lat 1679–1686. Przejście
Hohenzollerna na stronę Ludwika XIV i popieranie przez niego interesów
Francji na terytorium Rzeszy Niemieckiej w zamian za subsydia pieniężne było
zdaniem historyka pruskiego dziejową koniecznością. Fryderyk Wilhelm żywił
bowiem niechęć do Francji, a wszedł z nią w układy wyłącznie z powodu politycznego osamotnienia, wrogości sąsiadów i nielojalności cesarza. Nie gorszyły Droysena wspólne brandenbursko-prusko-francuskie ustalenia co do osadzenia na tronie cesarskim kandydata Wersalu, a odpowiedzialność za reuniony
francuskie zagrażające zachodnim granicom Rzeszy ponosili w jego oczach wyłącznie Habsburgowie. Takie rozumowanie doprowadziło Droysena do uznania
Wielkiego Elektora, przy okazji rozpatrywania wydarzeń z 1683 r., za obrońcę
interesów ogólnoniemieckich przeciwko egoistycznej i antyniemieckiej polityce
Austrii45. Dodajmy, że władca Brandenburgii-Prus był jedynym z wielkich książąt Rzeszy, który nie udzielił wówczas cesarzowi pomocy w odparciu ataku tureckiego na Wiedeń.
Jarochowski nie godził się z powyższymi stwierdzeniami, podkreślając,
że elektor nie reprezentował patriotycznego, niemieckiego sposobu myślenia,
lecz kierował się wyłącznie brandenbursko-pruską racją stanu. Odniósł się przy
tym do spraw bieżących. Przywołał rozpętaną przez Prusy w Niemczech propagandę nienawiści przeciwko Francji i Francuzom, konsekwentne obdarzanie Francuzów epitetem „odwiecznych wrogów” („des Erbfeindes”). Wziął też
na celownik Alzację i Lotaryngię, ziemie zdobyte świeżo przez Prusy w wojnie
z Francją i przyłączone do powstałego właśnie Cesarstwa Niemieckiego.
Wskazał, że Francuzi, popierając od 1679 r. kolejnych Hohenzollernów, zwłaszcza elektora Fryderyka Wilhelma i króla Fryderyka II, mieli swój udział w doprowadzeniu Prus do potęgi uwieńczonej w XIX stuleciu „windykacją Alzacji
i Lotaryngii”46. Polityka zagraniczna Brandenburgii-Prus w latach 1679–1686
stanowiła tylko „zemstę elektorską przeciw domowi austriackiemu za powstrzymanie powodzeń brandenburskich, za odmówiony Śląsk, za nałożony obowiązek zwrotu dokonanych na Szwecji zdobyczy, Szczecina, Anklamu, Stralsundu
44
K. Jarochowski, Brandenburgia i Polska w pierwszych latach po traktacie oliwskim, w: idem, Nowe opowiadania i studia historyczne, Warszawa 1882, ss. 181–182.
45
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46
K. Jarochowski, Przegląd najnowszej literatury, ss. 305–306.
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i Rugii. W podobnej polityce – pisał Jarochowski – można się dopatrzeć i domyślić wszystkiego, byle tylko nie patriotyzmu niemieckiego, jakim dzisiejsza niemiecka historiografia elektora najuparciej obdarza”47.
Najostrzejsze protesty historyka poznańskiego wywołały fragmenty
pracy Droysena wyświetlające działalność przywódcy opozycji stanów Prus
Książęcych, pułkownika Krystiana Ludwika Kalksteina. Autor historii polityki pruskiej dowodził, że Kalkstein nie był obrońcą praw i przywilejów stanowych, lecz awanturnikiem, który podjął walkę o przywrócenie związku Prus
Książęcych z Rzeczpospolitą wyłącznie z pobudek osobistych. Elektor pod
wpływem wieści o okrutnych czynach i nadużyciach, jakich miał się dopuszczać Kalkstein w starostwie w Olecku, usunął go z zajmowanego urzędu. Ten
zaś, kierując się jedynie chęcią zemsty na Fryderyku Wilhelmie, wyjechał zrazu do Polski, a potem na Litwę, związał się z hetmanem Pawłem Sapiehą i zaczął
nakłaniać możnowładców i szlachtę Rzeczypospolitej do interwencji zbrojnej
w byłym lennie Korony Polskiej48.
Jarochowski nie zaprzeczył tej ostatniej wiadomości datowanej przez
Droysena na 1663 r. Przypomniał wszakże inne fakty. Podkreślił, że Kalkstein
dorobił się stopnia pułkownika i starostwa oleckiego w służbie elektorskiej, do
której wstąpił około 1656 r. podczas wojny północnej. W zatarg z elektorem
wplątał go natomiast zaufany zausznik Hohenzollerna, ochmistrz pruski Johann
Ernst von Wallenrodt. Najwyższy urzędnik stanowy w Prusach Książęcych, a ponadto tajny radca elektorski i generalny komisarz wojenny miał duże wpływy na
dworze berlińskim i nie miał problemów z przedstawieniem Kalksteina w jak
najgorszym świetle. Śledztwo wytoczone z inicjatywy Wallenrodta Kalksteinowi
doprowadziło zatem szybko do zawieszenia go jesienią 1660 r. w czynnościach
starosty oleckiego49.
Szkoda tylko, że Jarochowski nie dotarł do dwóch informacji uzupełniających i poprawiających nieco ten wywód. Dodajmy więc z obowiązku, że
Kalkstein wstąpił do służby elektorskiej wcześniej, niż wynikało to z przypuszczeń Jarochowskiego, bo tuż przed wybuchem wojny północnej. 6 czerwca 1655 r.
otrzymał od Fryderyka Wilhelma kapitulację na werbunek regimentu piechoty złożonego z tysiąca żołnierzy, w sierpniu 1655 r. uzyskał starostwo oleckie po
zmarłym 21 lipca 1655 r. Christophie Albrechcie von Schönaich, a następnie dowodził częścią wojsk elektorskich w trzydniowej bitwie z Polakami pod murami

Ibidem, s. 308.
J. G. Droysen, Geschichte der Preußischen Politik, cz. 3, t. 2, ss. 532–533; cz. 3, t. 3, ss. 294–295.
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K. Jarochowski, Sprawa Kalksteina, ss. 41–43.
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Warszawy (28–30 lipca 1656 r.)50. Ten ostatni fakt był dobrze znany Droysenowi,
który ograniczył się jednak do podania go w monografii bitwy warszawskiej51.
Uzupełnić wypada również kwestię osobistego zaangażowania Wallenrodta
w denuncjację Kalksteina. Słowa Jarochowskiego potwierdził na początku XX w. tajny radca archiwalny Georg Adalbert von Mülverstedt. Z opublikowanego przez niego aktu nominacyjnego z 1 listopada 1661 r. wynika, że starostwo oleckie odebrane Kalksteinowi zostało przekazane przedstawicielowi rodziny Wallenrodtów52.
Najcięższe zarzuty przeciwko Droysenowi wytoczył jednak Jarochowski
w innych sprawach związanych z Kalksteinem. Przyłapał mianowicie profesora berlińskiego na ewidentnym fałszowaniu przeszłości. Według Droysena
Kalkstein przeszedł na wiarę katolicką i jako „konwertyta katolicki mógł liczyć
[w Polsce – przyp. A.K.] na poparcie jezuitów i biskupów”53. Jarochowski, wykorzystując te same źródła archiwalne co Droysen, udowodnił w sposób przekonujący, że opozycjonista pruski pozostał aż do śmierci gorliwym luteraninem.
Jednym z koronnych dowodów był list Kalksteina napisany do żony 8 listopada
1672 r. tuż przed egzekucją. Prosił w nim małżonkę, aby ich dzieci były wychowywane w duchu religii luterańskiej. Jarochowski podkreślił, że przechowywane w tajnym archiwum berlińskim akta procesu Kalksteina „zadają stanowczy
kłam profesorowi Droysenowi”. Protestując przeciwko przekrzywianiu dziejowej prawdy, zawołał z oburzeniem: „Tak się to piszą dzisiaj oficjalne historie!”54.
Ostry protest historyka poznańskiego wywołało także stwierdzenie Droysena,
że elektor nie ponosił odpowiedzialności za pogwałcenie prawa narodów i porwanie Kalksteina w końcu listopada 1670 r. spod boku króla Michała Korybuta
Wiśniowieckiego z Warszawy. Miało o tym świadczyć przytoczone przez profesora berlińskiego pismo nadprezydenta brandenburskiej Tajnej Rady Ottona
von Schwerin do namiestnika Prus Książęcych księcia Ernesta Bogusława von
Croy, w którym dygnitarz elektorski obarczył winą za ten czyn rezydenta brandenburskiego w Warszawie Euzebiusza Brandta „człowieka młodego i z natury
porywczego”55. Jarochowski zareagował na to następującymi słowami: „Profesor
50
G. A. Mülverstedt, Die brandenburgische Kriegsmacht unter dem Großen Kurfürsten, Magdeburg 1888,
s. 291; S. Augusiewicz, Działania militarne w Prusach Książęcych w latach 1656–1657, Olsztyn 1999, s. 34, 36,
39; A. Kamieński, Stany Prus Książęcych wobec rządów brandenburskich w drugiej połowie XVII wieku, Olsztyn
1995, s. 74.
51
J. G. Droysen, Die Schlacht von Warschau 1656, w: Abhandlungen der philologisch-historischen Classe
der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, t. 4, Leipzig 1865, s. 380, 484.
52
Urkundenbuch zur Geschichte und Genealogie des Geschlechts von Kalckstein, wyd. G. A. Mülverstedt,
Magdeburg 1906, ss. 76–77.
53
J. G. Droysen, Geschichte der Preußischen Politik, cz. 3, t. 3, s. 299.
54
K. Jarochowski, Sprawa Kalksteina, ss. 123–124.
55
J. G. Droysen, Geschichte der Preußischen Politik, cz. 3, t. 3, ss. 306–308.
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Droysen, który w swym dziele Staat des Grossen Kurfürsten apoteozuje elektora, zohydzając jego ofiarę, zaręcza kategorycznie, »iż to co Brandt uczynił później, nie było przez jego pana ani nakazane, ani pochwalone«. W innym tamże
miejscu powiada profesor Droysen, »iż bliższych szczegółów pochwycenia osoby Kalksteina elektor nie przepisał«. Zobaczmy, jak się wobec tych stanowczych
zaręczeń profesora berlińskiego, który akta tego tragicznego procesu po równo
z nami miał w ręku przedstawia prawda historyczna. Niechaj za nas mówią własnoręczne pisma elektora”56.
Po tych słowach historyk poznański zacytował dwa listy elektora z 15 maja
1670 r. wysłane do wspomnianego Brandta i tajnego radcy legacyjnego w Polsce
Ahasverusa von Lehndorff, w których Hohenzollern nakazał im Kalksteina
potajemnie pochwycić i odstawić do Prus Książęcych. Polecił im również skorzystanie z pomocy przekupionych Polaków oraz dawał do zrozumienia, aby
w razie zagrożenia całej akcji pozbawili opozycjonistę życia57. Jarochowski nie
poprzestał zresztą na tym i na następnych stronach omówił dalszą korespondencję elektora i jego urzędników w sprawie porwania Kalksteina58. Za pomocą bogatego materiału źródłowego historyk poznański wykazał fałsz Fryderyka
Wilhelma, który wyparł się udziału w zamachu i tuszując aferę poszukał sobie
kozłów ofiarnych. „W szczegółach podobnej roboty – pisał Jarochowski o elektorze – zaciera się postać wielkiego męża, wodza i polityka historii brandenburskiej, wynurza się natomiast i odsłania fizjonomia owych małych średniowiecznych dynastów włoskich, co spełniwszy czyn wątpliwej moralności, nie mają
odwagi przyjąć na siebie śmiało zań odpowiedzialności”59.
Historyk poznański poruszył również pominięte przez Droysena wątki
dotyczące pierwszego procesu Kalksteina z lat 1667–1668. Nie kwestionował
winy opozycjonisty knującego przeciwko władzy elektorskiej, ale karę, jaka go
za to spotkała. Była ona niezgodna z prawem, gdyż Kalkstein został uwięziony
na rozkaz elektora w twierdzy Friedrichsburg jeszcze przed wydaniem wyroku
przez sąd60. Jarochowski wydobył także na światło dzienne nowe szczegóły długiego procesu wszczętego przeciwko Kalksteinowi po porwaniu go z Warszawy
i osadzeniu w twierdzy w Kłajpedzie. Droysen uznał finał sprawy Kalksteina za
„smutną kartę w historii elektora”, informując nas przy tym o trzech członkach
pruskiej komisji śledczej niechętnych zastosowaniu tortur i twardym stanowi-
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sku Fryderyka Wilhelma61. Powody oporu sędziów pruskich podał jednak dopiero Jarochowski, pisząc: „Nie ma wątpliwości, że prawa Księstwa Pruskiego,
chroniące szlachtę od hańby i gwałtu tortury, że opinia publiczna kraju oburzająca się na samą myśl podobnej obrazy sprawiedliwości, nie omieszkały wpłynąć na postawę komisji”62.
Oponent Droysena przedstawił nam także szczegółową instrukcję przesłuchań i stosowania tortur ułożoną osobiście przez Fryderyka Wilhelma, który
kierował sam poniekąd śledztwem z oddalenia, obmyślając nawet szczegółowe
pytania zadawane później świadkom63. Wszystko to pozwalało Jarochowskiemu
na konstatację, że stawiany przez opinię dziejową na świeczniku Wielki Elektor
„odsłonił się w sprawie Kalksteina – – jako człowiek drobiazgowy, mściwy, prześladowczy, a nawet okrutny”64. W innym jednak miejscu przyznał, że Fryderyk
Wilhelm, chcąc pozbyć się niebezpiecznego przeciwnika „posłużył się gwałtem,
który może być oburzającym, który razi od początku do końca bezprawiem i cynizmem, ale który jest naturalnym ze stanowiska interesu politycznego elektora”65.
Przechodząc do podsumowania tematu możemy stwierdzić, że opinie
Droysena i Jarochowskiego o elektorze Fryderyku Wilhelmie i Kalksteinie stanowią produkt lat jednoczenia wokół Prus całych Niemiec. Droysen, patriota
pruski, kreował Fryderyka Wilhelma na prekursora tego wszystkiego, co stało się
udziałem Prus dopiero w XIX stuleciu i widział w Wielkim Elektorze męża stanu
kierującego się interesem całej Rzeszy Niemieckiej. Jako konsekwentny apologeta Hohenzollernów uzasadniał z pozycji nacjonalistycznych pruską rację stanu
oraz politykę hegemonii. Aby osiągnąć ten cel, nie cofał się przed tendencyjnością, przemilczeniami, wybiórczym traktowaniem źródeł, a nawet – co wykazał
Jarochowski – fałszowaniem przeszłości.
Silne zaangażowanie polityczne dało o sobie znać także w tekstach
Jarochowskiego. Krytykując Droysena, skupił się wyłącznie na wybranych wątkach działalności Fryderyka Wilhelma. Nie widział jego osiągnięć gospodarczych, administracyjnych i wojskowych. Przenicował wprawdzie bałamuctwa
profesora berlińskiego, ale uczynił to wyłącznie po to, aby wykazać niechlubne początki Prus i ich „młodość historyczną”. Przypomniał w związku z tym
dawną zależność Hohenzollernów od Polski oraz drażliwą kwestię wiarołomstwa pruskiego lennika elektora Fryderyka Wilhelma wobec polskiego suwere-
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na. Odświeżył również niezbyt świetną kartę z historii stosunków polsko-prusko-brandenburskich, jaką była sprawa pułkownika Kalksteina. Tępiąc tezę
Droysena o „niemieckiej profesji Prus”, wykazał, że Wielki Elektor kierował się
wyłącznie prusko-brandenburską racją stanu i był gotów dla niej poświęcić interes Rzeszy Niemieckiej. Zdaniem Jarochowskiego świadczyła o tym najlepiej
długoletnia współpraca Fryderyka Wilhelma z Francją.
Andrzej Kamieński, Johann Gustav Droysen und Kazimierz Jarochowski. Zwei Stimmen über den
Grossen Kurfürrsten und Kalkstein
Zusammenfassung
Die Anichten von Johann Gustav Droysen und Kazimierz Jarochowski über den Kurfürsten Friedrich
Wilhelm und Christian Ludwig Kalkstein waren das Produkt der ersten Jahre des um Preußen vereinigten
Deutschlands. Jarochowski widersetzte sich der von Berlin ausgehenden Politisierung der Geschichte und
der Idealisierung der Hohenzollern sowie des von ihnen regierten Staates. Einer seiner Hauptantagonisten
wurde Droysen, Professor der Universität in Berlin, ein preußischer Patriot und konsequenter Apologet
der Hohenzollern, der die preußische Staatsraison und die Hegemonialpolitik aus nationalistischen
Positionen begründete. Er kreierte den Großen Kurfürsten zum Wegbereiter all dessen, was Preußen erst im
19. Jahrhundert zuteilwerden sollte, und sah in Friedrich Wilhelm einen bedeutenden Staatsmann, der sich
vom Interesse des ganzen Deutschen Reiches leiten ließ. Um das angestrebte Ziel zu erreichen, schreckte
Droysen nicht davor zurück, bestimmte Dinge tendenziell zu verschweigen und sogar – was Jarochowski
nachwies – die Vergangenheit zu fälschen. In seinem Bestreben, die Schwindeleien Droysens betreffend
Kalkstein und die Außenpolitik Friedrich Wilhelms zu bekämpfen, war Jarochowski ebenfalls nicht frei von
politischem Engagement. Er konzentrierte sich nämlich auf ausgewählte Motive in der Tätigkeit des Großen
Kurfürsten, um die unrühmlichen Anfänge Preußens und die Arriviertheit der Hohenzollern aufzuzeigen. Die
Argumente, die der Posener Historiker vorbrachte, um Droysens These von der gesamtdeutschen Berufung
des Preußischen Staates (deutscher Beryf Preußens) zu entkräften, machen jedoch einen überzeugenden
Eindruck. Der Große Kurfürst ließ sich ausschließlich vom Wohl der eignen Dynastie und der preußischbrandenburgischen Staatsraison leiten. Er war also nicht – wie Droysen behauptete – ein deutscher Patriot
und Wahrer gesamtdeutscher Interessen.
Übersetzt von Christiane Schultheiss
Andrzej Kamieński, Johann Gustav Droysen and Kazimierz Jarochowski. Duet about Great Elector
and Kalkstein
Summary
Johann Gustav Droysen and Kazimierz Jarochowski opinions about elector Friedrich Wilhelm and
Krystian Louis Kalkstein were the product of the first years of united Germany around Prussia. Jarochowski
was opposed the action taken in Berlin of the politicization of history and the idealization of Hohenzollern
and the state ruled by them. One of its main antagonists became Droysen, a professor at the University of
Berlin, patriot, Prussia’s Hohenzollerns consistent apologist, justifying the position of the Prussian nationalist
rights and the state’s hegemony policy. He created the Great Elector as the precursor of all that has come to
Prussia in the nineteenth century, and saw in Friedrich Wilhelm eminent statesman guided by the interest of
the entire Reich. Droysen to attain this objective, not backed up before biased dissembled and even – as shown
by Jarochowski – counterfeiting past. Jarochowski, suppress falsehoods Droysen about Kalkstein and Friedrich
Wilhelm’s foreign policy was also not free from political involvement. Indeed focused on selected threads of
activity of the Great Elector, doing so in order to demonstrate the unfortunate beginnings Prussia and the
Hohenzollern. Used by the Poznan historian Droysen’s thesis to rebut arguments about the appointment of
a nationwide state of Prussia (deutscher Beryf Preußens) seem to be convincing. Great Elector guided solely
by their own good dynasty and the Prussian-Brandenburg raison d’etat. So he was not – as claimed by Droysen
- German patriot and defender of the interests of the nationwide.
Translated by Jerzy Kiełbik
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GENEALOGIA PRZODKÓW I KREWNYCH
FRANCISZKA LIEDERA (1791–1867),
PAMIĘTNIKARZA I PEDAGOGA RODEM Z BIESOWA
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W 1986 r. Janusz Jasiński wydał drukiem pamiętnik Franciszka Liedera1,
prezentujący głównie jego lata młodzieńcze. Lieder przedstawił sylwetki swoich
1
F. Lieder, Warmia moich młodych lat, szkic historyczny i opracowanie J. Jasiński, Olsztyn 1986 (tytuł
pamiętnika pochodzi od wydawcy). Edycja ta doczekała się rzeczowej recenzji Artura Andreasa Tiedmanna
(Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands – dalej: ZGAE – 1988, Bd. 44, ss. 167–171), który – mając dostęp do warmińskich ksiąg metrykalnych, przechowywanych wówczas w Ratyzbonie (Regensburg) – ustalił daty śmierci dziadka pamiętnikarza – Michała i babki – Gertrudy (wysnuwając jedynie słuszny
wniosek, że Gertruda Lieder, występująca w 1770 r. w krakowskim sądzie grodzkim, nie była babką Franciszka Liedera), odnalazł ślub rodziców Franciszka (zawarty 8 X 1758 r.) oraz Jana dwukrotnie w roli świadka na
ślubach w biesowskiej księdze małżeństw: 11 II 1793 i 28 X 1805 r. (Jan był świadkiem na ślubach w Wilimach
i Zerbuniu, czego recenzent nie podał), a Barbarę raz w roli chrzestnej w biesowskiej księdze chrztów, nie podając jednak daty i miejsca tej uroczystości (Barbara faktycznie była chrzestną w Zerbuniu 3 X 1799 r.).
A. A. Tiedmann – pisząc o wspomnianym dokumencie krakowskim z 1770 r. – uznaje go za konieczność życiową
(a wyjaśnienia pamiętnikarza za honorowe dla rodziny), komentując tę sytuację francuskim powiedzeniem: „Honi soit
qui mal y pense!” (Hańba temu, kto źle o tym myśli!). Sądzę, że nie trzeba doszukiwać się wzniosłych przyczyn nieprzystających do rzeczywistości wywodów pamiętnikarza we wspomnianej kwestii, ponieważ podłoże zaskakujących wyjaśnień
Franciszka Liedera jest jednak dużo bardziej prozaiczne: to jego niewiedza (lub, ujmując rzecz subtelniej, niekompletna
wiedza) na temat szczegółów związanych z tradycją rodzinną; świadczy o tym choćby zadziwiający fakt, że nie znał on
połowy swego naturalnego starszego rodzeństwa. Nie jestem też do końca przekonany, że osobliwych okoliczności związanych z ustaleniami dziadków pamiętnikarza w odniesieniu do przyszłości i zaślubin jego rodziców (w czym właśnie ów
krakowski dokument odegrał niebagatelną rolę) przez delikatność czy kurtuazję nie wolno komentować, natomiast recenzent przywołał to powiedzenie z błędem w pierwszym słowie (powinno bowiem być: Honni...).
Recenzent poświęcił sporo miejsca kwestii pochodzenia społecznego rodziców pamiętnikarza, ze swadą słusznie
wytykając wydawcy pamiętnika błędność jego stwierdzeń, jakoby Barbara Gralki (dlaczego w krakowskim sądzie grodzkim jej nazwisko podano w formie: Gralewska, a nie – jak się wydaje – zupełnie naturalnej i właściwej: Gralkowska?) była
szlachcianką, a Liederowie także pochodzili zapewne ze szlachty (wydawca skonstatował to na podstawie faktu, że najstarszy syn Michała Liedera, Edmund, był podobno marszałkiem, czyli zarządcą na dworze Sanguszków). Tymczasem rodzina Gralkich to w rzeczywistości kelmerzy (wolni chełmińscy), a Liederowie to rodzina nauczycielsko-organistowska.
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rodziców, wujów i rodzeństwa, genealogicznie nie wybiegając w zasadzie poza
pokolenie rodziców. Milczenie na temat pokoleń wstępnych świadczy o tym, że
albo nie miał wiedzy na ten temat, albo też nie uważał za stosowne pisać o swoich wcześniejszych przodkach. To raczej rzadkie u rasowych pamiętnikarzy2.
Wydawca poprzedził pamiętnik obszernym szkicem historycznym o dziejach parafii biesowskiej i rodziny Liederów, koncentrując się na rodzicach Franciszka Liedera i nim samym, jednak niektóre kwestie tak ze szkicu, jak i z pamiętnika nie są do końca jasne. Po latach – dzięki dostępowi do warmińskich
ksiąg metrykalnych, sprowadzonych w 2002 r. z Ratyzbony do Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie – możemy spróbować skonfrontować ustalenia wydawcy i wywody pamiętnikarza z informacjami genealogicznymi znajdującymi się w tych cennych źródłach. Istotnym uzupełnieniem dla naszego tematu
są przede wszystkim dane zawarte w zachowanych księgach parafii Biesowo: najstarszej księdze chrztów z lat 1700–1792 (sygn. 29) i najstarszych księgach zmarłych
z lat 1694–1797 i 1798–1847 (sygn. 30 i 30a), przechowywanych w Sächsisches
Staatsarchiv. Staatsarchiv Leipzig 21962 – Familiengeschichtliche Sammlungen
des Reichssippenamtes. Kirchenbücher, Nr. KB Ostpreussen 0029, 0030 i 0030a3,
oraz najstarszej księdze małżeństw parafii Biesowo z lat 1700–1815 (sygn. Biesowo
E 199) i innych tamtejszych księgach metrykalnych znajdujących się w AAWO.
J. Jasiński podał za pamiętnikarzem, że ojciec Franciszka – Jan Lieder
– urodził się w Sętalu 12 czerwca 1761 r. Był najmłodszy w rodzinie (najstarszy
był Edmund), a rodzice odumarli go, kiedy miał zaledwie dwanaście lat. Edytor wspomnień napisał, że w 1770 r. w sądzie grodzkim w Krakowie dziadkowie
Franciszka, „urodzeni” Michał i Gertruda Liederowie sprzedali majątek Łączki
w województwie krakowskim szlachcicowi Krzysztofowi Zagurowskiemu. Po
dojściu do pełnoletności syn Liederów Jan miał ożenić się ze szlachcianką Barbarą Gralewską, a wówczas Zagurowski był zobowiązany przekazać sumę 500

2
Wydawca pamiętnika F. Liedera przekazał np. dość dużo informacji genealogicznych na temat trzech
pokoleń swoich przodków – zob. J. Jasiński, Czas odległy i bliski. Paczosowie i Jasińscy w XIX i XX wieku. Zamojszczyzna – Lublin, Olsztyn 1998.
3
W tym miejscu chciałbym uprzejmie podziękować Dyrekcji Sächsisches Staatsarchiv. Staatsarchiv
Leipzig za zgodę na przeprowadzenie w przechowywanych tam księgach parafii Biesowo kwerendy, dotyczącej członków rodzin Liederów i Jędryckich. Szczególnie gorące podziękowania i wyrazy szacunku zechce przyjąć archiwista Pan Dr Thoralf Handke, który nie szczędził trudu ani czasu i w odpowiedzi na moje kilkakrotne zapytania kierowane e-mailem cierpliwie wyszukał wszystkie informacje dotyczące dat urodzin i zgonów
członków rodziny Liederów, personalia chrzestnych czwórki dzieci Jana i Barbary Liederów oraz daty śmierci trojga najstarszych dzieci ślubnych Józefa i Zuzanny Jędryckich, jak też podał umiejscowienie tych zapisek
w owych księgach metrykalnych. Dzięki Jego zrozumieniu, życzliwej pomocy i godnemu uznania zaangażowaniu mogłem uzupełnić ten artykuł, pełniej i dokładniej prezentując niektóre istotne dla tematu kwestie genealogiczne.
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dukatów (4500 dał gotówką od razu) i dopiero wtedy miał stać się w pełni właścicielem wspomnianej posiadłości. Z faktu, że Edmund Lieder został podobno marszałkiem dworu Sanguszków J. Jasiński wnosi, że Liederowie należeli do
szlachty, jakoby identycznie jak rodzina Gralkich (tak brzmi to nazwisko w dopełniaczu, nie: Gralków – jak na s. 38 wstępu).
Według Franciszka, jego ojciec Jan Lieder sprowadził się do Biesowa w 1786 r.
i objął tam obowiązki organisty, zakrystiana i nauczyciela. Po półwieczu (s. 100,
a na s. 96 widnieje nawet informacja o 53 latach pracy ojca Franciszka w Biesowie) zrezygnował (jego następcą został niejaki Jędrzyjewski, który jednak miał
niebawem postradać zmysły). Według pamiętnikarza, Jan Lieder zmarł w wieku osiemdziesięciu trzech lat pięciu miesięcy w Kiwitach (miałoby to więc nastąpić w końcu 1844 r.).
Przypomnijmy, że Franciszek Lieder urodził się w Biesowie 2 kwietnia
1791 r. Jego żoną była Apolonia z Michalskich, a pobrali się w 1819 r. w katedrze
św. Jana w Warszawie. Mieli czworo dzieci: Jana Henryka, Zdzisława, Anielę i Józefa. Jan Henryk ożenił się z Katarzyną Sadkowską herbu Rola (ich synem był
Wacław Rola-Lieder). Franciszek Lieder zmarł 28 maja 1867 r. w Warszawie.
Już w pięć lat po śmierci Franciszka Liedera jego postać została odnotowana przez Franza Hiplera (podał on błędnie, że Lieder pochodził z Biskupca):
„Franz Lieder aus Bischofsburg wanderte frühzeitig nach Warschau aus, wo er
seit dem Jahre 1815 als Professor der deutschen Sprache wirkt [...]”4.
I.
Jak zaznaczono, warmińskie księgi metrykalne pozwalają na pewne uzupełnienia, uściślenia i poprawki dotyczące ważnych dla rodziny Liederów wydarzeń i dat, choć nie jest to niestety w pełni możliwe z powodu stanu zachowania
ksiąg metrykalnych poszczególnych parafii (np. księgi parafii Sętal rozpoczynają się w 1750 r., przepadły natomiast księgi parafii Radostowo, a istniejące księgi
parafii Babiak rozpoczynają się w 1772 r.).
Dziadek ojczysty Franciszka – Michał Lieder (1705/1706–1779) – był trzykrotnie żonaty (druga i trzecia żona miały na imię Gertruda, ale Gertruda występująca wraz z mężem w sądzie krakowskim nie była – co zauważył już recenzent edycji – babką Franciszka; była nią bowiem druga żona Michała). Karierę
nauczycielską rozpoczynał zapewne w Babiaku (Frauendorf) w komornictwie

4
Bibliotheca Warmiensis oder Literaturgeschichte des Bistums Ermland, hrsg. von F. Hipler, Braunsberg
und Leipzig 1872, s. 278.
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melzackim (pieniężeńskim)5, gdzie mieszkał w latach czterdziestych XVIII w.
i skąd wywodziła się jego pierwsza żona, Anna z domu Bahr (1714/1715–1758).
Pewne wiadomości dotyczące dzieci Michała Liedera i Anny, córki Jana Bahra – zagrodnika z Babiaka, mamy dopiero od informacji o ich prawdopodobnie
trzecim dziecku, zmarłej 24 stycznia 1772 r. córce Rozalii (była zapewne z rocznika 1748, ponieważ w chwili śmierci miała dwadzieścia trzy lata)6. Wiemy jednak również, że najstarszym dzieckiem Michała i Anny był syn Edmund, a kolejnym był syn, który z czasem został w Warszawie krawcem (to zapewne Łukasz,
znany z sętalskiej księgi chrztów). Można z tego wnosić, że ślub Michała i Anny
z domu Bahr odbył się najpewniej w Babiaku (a więc w parafii panny młodej)
na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych XVIII stulecia.
Kolejnymi córkami Michała i Anny były: Teresa (1752–1774)7 i Magdalena
(1754–1759)8. Zapewne w połowie lat pięćdziesiątych Liederowie przenieśli się
do Sętala (Magdalena nie była tu chrzczona), ponieważ ich najmłodsze dziecko
– syn Antoni – został ochrzczony w Sętalu 16 stycznia 1757 r. (zapiska o tej ceremonii podaje bliższe dane o pochodzeniu matki niemowlęcia)9.
Michał Lieder i członkowie jego rodziny zostali odnotowani w sętalskiej
księdze chrztów z lat 1750–1854. I tak Michał Lieder „ludirector Süssenthalensis”
29 września 1756 r. był chrzestnym Michała, syna gospodarza Piotra Kattera i Anny10,
17 marca 1762 r. – Gertrudy, córki wolnego chełmińskiego Jakuba Hoffmana i Magdaleny z domu Friese, pochodzącej z Kaszun11, a 25 marca 1775 r. – Franciszka, syna gospodarza Jana Kahtera i Gertrudy, córki gospodarza Kintzela z Kwiecewa12.

5
Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie (dalej: AAWO), Archiwa parafialne (dalej: Ap),
Lechowo E 333, k. 49 – 12 VII 1742 r. w Jesionowie (Aeschnau) chrzestnymi Anny, córki tamtejszego sołtysa
Jakuba Packeisera i Barbary byli: „Michael Lieder ludirector Frauendorffensis et Anna Spectab[ilis] D[omi]ni
Joannis Hosman consularis Wormdittensis filia”.
6
AAWO, Ap, Sętal E 543, k. 11 – zmarła „Rosalia Michaelis Lieder ludirectoris filia, 23 annorum, sacramentis provisa”.
7
Ibidem, k. 12v – 23 VII 1774 r. zmarła „Thaeresia Michaelis Lieder ludirectoris filia, 22 an[norum],
sacramentis provisa, lente febri concumpta” (nie budzi zaufania wzmianka z k. 11v o tym, że 2I X 1773 r. zmarła „Theresia Michaelis Lieder filia”, ponieważ dopisano ją na samym dole karty, przy innej osobie, bez podania miejsca zgonu, wieku zmarłej i statusu społecznego jej ojca). Nieco wyprzedzając narrację pamiętnikarza, można tu zaznaczyć, że być może właśnie ją miał na myśli Franciszek Lieder, pisząc o siostrze swego ojca
Jana, obłożnej kalece, która po śmierci rodziców znalazła się – wraz z ponad osiemdziesięcioletnim (jak napisał z przesadą, bo w 1774 r. dziadek był niespełna siedemdziesięcioletni) ociemniałym dziadkiem – pod opieką trzynastoletniego (jak podał) Jana.
8
Ibidem, k. 6 – 4 VI 1759 r. zmarła „Magdalena Michaelis Lieder ludirectoris infans, 5 annorum”.
9
AAWO, Ap, Sętal E 539, k. 10 – „Michael Lieder ludirector Süssenthalensis & Anna uxor eius, filia
p[iae] d[efuncti] Joannis Bahr hortulani Frauendorffensis” ochrzcili syna Antoniego, którego do chrztu podawali: „Petrus Katter colonus & Regina Georgii Neipauer sartoris consors, Süssenthalenses”.
10
Ibidem, k. 9v.
11
Ibidem, k. 16v.
12
Ibidem, k. 32.
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Syn, Łukasz Lieder, został odnotowany 7 października 1761 r. jako chrzestny
Franciszka, syna zagrodnika Franciszka Basnera i Doroty, córki Piotra Pawłowskiego,
nauczyciela w Sętalu13, 15 sierpnia 1770 r. – określony jako „sodalis” – Doroty, córki komornika Piotra Stopuhna i Małgorzaty14, 29 stycznia 1771 r. – Franciszka, syna komornika Szymona Ostrolińskiego i Anny15, a 19 listopada 1772 r. – Andrzeja (chrzczonego wraz z bliźniaczką Barbarą), syna gospodarza Józefa Orłowskiego i Małgorzaty16.
Córka Michała Liedera, Rozalia, była 2 kwietnia 1769 r. wraz z sołtysem
sętalskim Michałem Kraehmerem chrzestną Jakuba, syna gospodarza i karczmarza Józefa Mecyngka i Barbary, córki Jana Heyna, gospodarza z Różynki17.
Inna córka Michała Liedera, Teresa, była 29 grudnia 1772 r. chrzestną Piotra (jednego z pary bliźniaków; drugim był Kaspar), syna gospodarza i karczmarza Piotra Thiela i Teresy z domu Matern18.
Wreszcie najbardziej nas intreresujący syn Michała Liedera, Jan, 3 czerwca
1781 r. – a więc już po śmierci ojca – był chrzestnym Teresy, córki gospodarza
Jana Tuzińskiego i Rozalii z domu Kochanek19.
Anna, pierwsza żona dziadka Franciszka Liedera, Michała, zmarła 22 marca 1758 r. w Sętalu20.
Jak to było wtedy w zwyczaju, Michał ożenił się powtórnie dość szybko. W księdze małżeństw zanotowano, że 8 października 1758 r. odbył się w Sętalu jego ślub
z Gertrudą, wdową po Piotrze Guskim, wolnym chełmińskim z Kabikiejmów21.
Poprzednie małżeństwo Gertrudy z niegdysiejszym karczmarzem Piotrem Guskim zostało zawarte 25 listopada 1756 r. w Cerkiewniku22. Jednakże
już 1 maja 1758 r. Piotr Guski zmarł w Kabikiejmach23 i Gertruda mogła jeszcze
w tym samym roku zawrzeć powtórny związek małżeński.
Ibidem, k. 16.
Ibidem, k. 26v.
15
Ibidem.
16
Ibidem, k. 28v.
17
Ibidem, k. 25.
18
Ibidem, k. 28v.
19
Ibidem, k. 42v.
20
AAWO, Ap, Sętal E 543, k. 5 – „Anna Michaelis Lieder ludirectoris consors, disposita, annorum 43”.
21
AAWO, Ap, Sętal E 542, k. 4: „[Contrahentes] Michael Lieder ludirector Süssenthalensis viduus cum
Gertrudis p[iae] d[defuncti] Petri Guski olim libertini Inferioris Kapkaim derelicta vidua. [Testes] Matthaeus
Peetz libertinus Superioris Kapkaim & Michael Kremer scultetus Süssenthalensis”.
22
AAWO, Ap, Cerkiewnik E 369, s. 215: „[Contrahentes] Petrus Guski olim libertinus et tabernator in
Unter-Kapkaim, modo avus cum Gertrude p[iae] d[efuncti] Joannis Schmidt olim hortulani in Damerau filia.
[Testes:] Hon[oratus] Lucas Karvatzki ludirector Glottoviensis et Andreas Assman colonus Glottoviensis”.
23
Ibidem, s. 127: „Petrus Guski libertinus et tabernator, annorum 72, sacramentis provisus”.
Piotr Guski zostawił na starość prowadzenie karczmy w Kabikiejmach najpewniej synowi, także Piotrowi, a ten miał syna również imieniem Piotr. Ten wnuk zmarłego w 1758 r. Piotra Guskiego ożenił się w Głotowie 27 I 1794 r.: „[Contrahentes] Petrus Petri Guski tabernatoris ex Unter Kapkeim filius et Gertrudis Petri
Nisvandt libertini ex Unter Kapkeim filia, ambo 24 annorum. [Testes] Remigius Thesner scultetus ex Glottau
et Jacobus Kelman libertinus ex Unter Kapkeim” (AAWO, Ap, Głotowo E 192, s. 17).
13
14
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Poczęty z pierwszą żoną – Anną – syn Antoni zmarł 11 października 1759 r.
w Sętalu24.
Wcześniej, bo 24 sierpnia 1759 r., został ochrzczony w Sętalu pierwszy syn
Michała Liedera i jego drugiej żony, Gertrudy – Franciszek, przy czym podano
tu inne miejsce pochodzenia Gertrudy niż w zapisce o jej ślubie z Michałem25.
Jednak i ten synek Michała Liedera zmarł dość wcześnie, bo już 26 października 1759 r.26
Wreszcie, 12 czerwca 1761 r. Michał i Gertruda Liederowie ochrzcili w Sętalu Jana, późniejszego ojca naszego pamiętnikarza Franciszka, przy czym
pochodzenie matki podano jeszcze inaczej niż przy dwóch poprzednich uroczystościach27.
Wprawdzie Jan Lieder zapewnił w przyszłości ciągłość rodu, ale jego matka zmarła już 9 października 1761 r.28 Tak więc w 1770 r. w sądzie krakowskim
Michałowi Liederowi towarzyszyła – jak już wspomniano – trzecia żona, także o popularnym wtedy imieniu Gertruda. Niestety, nie wiemy nic bliższego na
temat jej pochodzenia oraz daty i miejsca ślubu z Michałem Liederem. Można
jednak chyba nie bez racji – jak sądzę – postawić w tej kwestii miarodajną hipotezę. Mianowicie skoro przejrzenie zachowanych czterdziestu dwóch ksiąg
małżeństw z miast i wsi warmińskich z lat 1761–1770 dało wynik negatywny,
a trzecia żona Michała Liedera miała wyraźny związek – jak to wynika z późniejszych wydarzeń – z Radostowem (właśnie ona – być może spokrewniona/
spowinowacona z tamtejszmi Gralkimi – była zapewne spiritus movens późniejszego małżeństwa Jana Liedera z Barbarą Gralki i łączącej się z tym transakcji
z 1770 r. w sądzie krakowskim), to nie da się wykluczyć tego, co uważam za logiczne, że trzecią żonę Michał Lieder poślubił między jesienią 1762 a jesienią
1769 r. właśnie w Radostowie (nie piszę tego dlatego, że tamtejsze księgi metrykalne przepadły i nie można tego sprawdzić, ale z powodu nietypowych okoliczności wokół narzeczeństwa i małżeństwa Jana i Barbary). Do czasu swego trze24
AAWO, Ap, Sętal E 543, k. 6: „Antonius Michaelis Lieder ludirectoris infans, 2 annorum & trium
quadrantum annum”.
25
AAWO, Ap, Sętal E 539, k. 13v: „[Contrahentes] Michael Lieder ludirector & Gertrudis uxor eius, filia p[iae] d[efuncti] Joannis Schmitt olim inquilini Hogvaldensis. [Testes] Jacobus Hoffman libertinus in Superius Kapkaim & Gertrudis Joannis Kohsnitz libertini in Inferino Kapkaim consors”.
26
AAWO, Ap, Sętal E 543, k. 6v: „Franciscus Michaelis Lieder ludirectoris infans, 13 septimanarum“
(to wiek zawyżony, ponieważ niemowlę było w dziewiątym tygodniu życia).
27
AAWO, Ap, Sętal E 539, k. 15v: „[Parentes] Michael Lieder ludirector et Gertrudis uxor ejus, filia
Joannis Schmitt inquilini in Dewitten. [Infans] Joannes. [Patrini] Michael Kremer scultetus Süssenthalensis
et Anna Matthaei Peecz libertini ex Superior Kapkeim filia” (wybranie tych osób na chrzestnych jest wyraźnym nawiązaniem do postaci świadków na drugim ślubie Michała Liedera).
28
AAWO, Ap, Sętal E 543, k. 7: „Gertrudis Michaelis Lieder ludirectoris uxor, 30 anno[rum], sanctissimis sacramentis provisa”.
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ciego ślubu Michał Lieder nie miał bowiem żadnych powiązań z Radostowem,
nieco przecież oddalonym od miejscowości, w których mieszkał i pracował do
piećdziesiątego piątego roku życia.
Zapis o śmierci Michała Liedera w Sętalu znajdujemy pod datą 14 marca 1779 r.29 Tak więc matka Jana zmarła, kiedy miał on cztery miesiące, a ojciec,
kiedy Jan miał niespełna osiemnaście lat (a – jak już zaznaczono – pamiętnikarz
mylnie podał, że rodzice odumarli Jana, kiedy miał on dwanaście lat).
Franciszek Lieder napisał (s. 93 pamiętnika), że jego ojciec, Jan, został
organistą i nauczycielem w Sętalu (pełnił te obowiązki przez siedem lat), a gdy
siostra i dziadek umarli, Jan – mając dwadzieścia dwa lata (a więc zapewne jesienią 1783 r.) – ożenił się z Barbarą Gralkich z Radostowa, córką kelmera (wolnego chełmińskiego), a zarazem właściciela austerii (karczmy). Według pamiętnikarza, jego matka była o dwa lata starsza od ojca (była więc z rocznika 1759);
po śmierci swojej matki zarządzała przez kilka lat gospodarstwem ojca, który
zapewne głównie zajmował się prowadzeniem karczmy.
Należy tu z naciskiem podkreślić fakt, że informacje o statusie społecznym
rodziny matki pochodzą od samego pamiętnikarza (pisze on zgodnie z prawdą,
że kelmerska rodzina Gralki nie była uszlachcona). Ponadto, gdyby Liederowie
rzeczywiście byli szlachtą, pamiętnikarz z całą pewnością nie omieszkałby tego
podać, a w 1845 r. nie występowałby w Warszawie do przedstawiciela rosyjskich
władz zaborczych „z prośbą o poparcie jego starań w sprawie nadania mu szlachectwa” (tekst samego wydawcy ze s. 62).
Jedynie od F. Liedera wiemy, że najstarszy brat ojca pamiętnikarza, Edmund, piastował „urząd marszałka u książąt Sanguszków w Warszawie” (s. 91;
edytor pisze: „Edmund został marszałkiem dworu Sanguszków” – s. 37). Czy
rzeczywiście była to tak znacząca funkcja, tego nie wiemy na pewno. Podanie
jej przez F. Liedera mogło w jego rozumieniu tym mocniej napiętnować postępek najstarszego wuja, który ponoć zawdzięczał wykształcenie funduszom rodziny, a „żona jego nie pozwoliła nawet widzieć się mu z bratem [Janem – J.P.], że
biedny i prostaczek”, co było szczególnie przykre w zestawieniu z zachowaniem
młodszego wuja: „drugi brat, majster krawiecki w Warszawie litościwszy obdarzył go [Jana – J.P.] w nową odzież i opatrzył na drogę z powrotem” (s. 91). Ten
opis świadczy właściwie tylko o niewdzięczności i podłości wujenki i wuja Edmunda, który poniekąd „wysferzył się”, co wcale nie znaczy, że był pochodzenia
szlacheckiego; zresztą jego młodszy brat zapewne nie musiałby/nie mógłby być
krawcem, gdyby był szlachcicem.
29

Ibidem, k. 16v: „Michael Lieder ludimagister, an[norum] 73, sacramentis provisus, in maligna obiit”.
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Edytor pisze, że 20 maja 1770 r. w sądzie grodzkim w Krakowie stawili się
„urodzeni” Michał i Gertruda Liederowie celem finalizacji transakcji sprzedaży
majątku Łączki w województwie krakowskim szlachcicowi Krzysztofowi Zagurowskiemu (s. 37). Ponieważ rzecz dotyczyła majątku ziemskiego, a jego nabywcą był szlachcic, to z pewnością uznano, że i sprzedający są z tej samej warstwy
społecznej (zresztą może sami zainteresowani tak podali do akt sądowych).
Wydawca pisze: „na Warmii dochodziło na tym tle [zatwierdzania szlachectwa – J.P.] do licznych sporów z władzami pruskimi, przy czym nie Prusacy
udowadniali, że te lub inne majątki mają kwalifikacje nieszlacheckie, lecz szlachta musiała przekonać Prusaków, że jej grunta zaliczono do szlacheckich. Bo ważne było nie pochodzenie właścicieli, a tylko odpowiedź na pytanie, czy danym
gruntom przysługują uprawnienia szlacheckie. W ten sposób wiele dóbr szlacheckich na Warmii okresu Rzeczypospolitej po 1772 roku zostało pozbawionych tych uprawnień” (s. 38 – ta opinia została poparta przypisem 73: J. Jasiński, Reformy agrarne na Warmii na początku XIX wieku, Olsztyn 1967, ss. 12–16).
Edytor pisze jednak o połowie 1770 r., kiedy Warmia była jeszcze w granicach
Rzeczypospolitej, a nie o przełomie XVIII i XIX w., kiedy to – zagarnięta we
wrześniu 1772 r. przez Królestwo Pruskie – znalazła się pod władzą Fryderyka
II. A przecież w 1770 r. to obywatele Rzeczypospolitej stanęli w Krakowie przed
polskim sądem grodzkim w celu finalizacji transakcji kupna-sprzedaży ziemi
w Małopolsce. J. Jasiński zatytułował stosowny podrozdział swego wstępu pytająco: „Czy przodkowie pamiętnikarza pochodzili ze szlachty?” (s. 36). Wydaje
się jednak, iż analizując to zagadnienie, zbyt wielką wagę przywiązuje do słowa
„urodzeni” użytego w owym dokumencie sądowym oraz do faktu, że transakcja
dotyczy majątku ziemskiego. W świetle wspomnianych przesłanek usilnie szuka
argumentów na potwierdzenie zapewne podświadomie powziętego z góry założenia o szlacheckim jakoby pochodzeniu Liederów, a tym bardziej Gralkich.
Sam jednak musiał przyznać: „Na niską hierarchię społeczną Liederów w Sętalu wskazuje okoliczność, że zarówno ojciec Jana Liedera jak i dziadek byli organistami. Nic dziwnego, że zależało im na skoligaceniu się z Gralewskimi (zwanymi na Warmii za czasów pruskich Gralki), którzy byli zamożnymi kelmerami
w Radostowie” (s. 38).
Należy zgodzić się z wydawcą, że Liederom rzeczywiście bardzo zależało
na skoligaceniu się z Gralkimi (to nazwisko jednak pisano właśnie tak zarówno
w czasach polskich, jak i pruskich, podając niekiedy jego oboczności: Gralcke/
Gralke, a czasem Gralkowski/Gralkofski; dlaczego więc w sądzie krakowskim
użyto w akcie kupna-sprzedaży formy: Gralewska, nie zaś właściwej: Gralkowska?). O tym, jak bardzo zależało, najwymowniej świadczą niekonwencjonal-
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ne okoliczności zaślubin Jana Liedera i Barbary Gralki (tylko taką formę nazwiska matki podaje sam pamiętnikarz, stwierdzając o matce na s. 95: „po polsku
nie mówiła”, co nie dziwi, bo wydawca sam pisze na s. 38 o „etnicznie niemieckim Radostowie” – miejscu pochodzenia Barbary). F. Lieder wspomina o bardzo
skromnym wyposażeniu mieszkania ojca w jego czasach kawalerskich (s. 94),
opisując wizytę w Sętalu Barbary i jej siostry, po mężu Pohl. Starsza siostra Barbary – widocznie poinformowana, czemu ta wizyta miała służyć – broniła biednego i niegościnnego gospodarza, choć „Niezadowolona panna Barbara niedługo tu [u Jana Liedera w Sętalu – J.P.] zabawiła, bez podania ręki wyrzekła tylko
obojętnie adieu i odjechały” (s. 94). Perswazje przyniosły w końcu oczekiwany
skutek: swatanie obojga młodych zakończyło się ich ślubem.
A czyż w kontekście z pewnością nieszlacheckiego – moim zdaniem
– pochodzenia Liederów nie jest dostatecznie wymowny fakt, że pierwsza żona
dziadka pamiętnikarza – Michała – była córką zagrodnika z Babiaka, a druga
– której przypisywano wprawdzie różne miejsca pochodzenia – była także córką
zagrodnika lub komornika, a dopiero wdową po kelmerze i karczmarzu?
Żaden herbarz nie podaje nazwiska „Lieder” wśród szlachty polskiej do
1772 r., a i wśród rodzin posługujących się herbem Dołęga (którym – jak pisze
J. Jasiński na s. 37 – podobno pieczętowali się przodkowie warmińskich Liederów, posiadający do 1770 r. majątek Łączki w województwie krakowskim) herbarze nie wymieniają Liederów30.
Aby ostatecznie wyjaśnić ten problem, warto choć pokrótce omówić
strukturę społeczną Warmii przed 1772 r., w której można wyróżnić szlachtę
oraz wolnych i sołtysów (a także mieszczan i chłopów). Stan szlachecki nie był
na Warmii liczny, a od XVI w. w skład szlachty zaliczano również tych wolnych,
którzy – mając własne łany – weszli także w posiadanie dóbr szlacheckich. Wydaje się, że przy omawianiu tej kwestii nie można oddzielać obowiązków ciążących
na danych dobrach ziemskich od uprawnień przysługujących ich właścicielom,
co czyni J. Jasiński, akcentując wyłącznie uprawnienia (s. 38). Według najlepszego
znawcy zagadnień prawno-ustrojowych dominium warmińskiego, prof. Alojzego Szorca, do 1772 r. szlachtę od wolnych odróżniał na Warmii zakres i rodzaj obciążeń oraz uprawnień wynikających z posiadania ziemi31. „Do podstawowych
obowiązków szlachty należały: hołd przy intronizacji nowego biskupa (tylko
30
Zob. np.: T. Gajl, Herbarz Polski od średniowiecza do XX wieku. Ponad 4700 herbów szlacheckich, 49 tysięcy nazwisk, 60 tysięcy rodzin, Gdańsk 2011 czy S. Górzyński, J. Kochanowski, rysował A. Jońca, Herby szlachty polskiej, Warszawa 1990, s. 51/52 – herb Dołęga (rodziny Liederów próżno szukać wśród pieczętujących się
tym herbem).
31
A. Szorc, Dominium warmińskie 1243–1772. Przywilej i prawo chełmińskie na tle ustroju Warmii,
Olsztyn 1990, s. 212.
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szlachta części biskupiej), obowiązek służby zbrojnej („Ritterdienst”) oraz symboliczne podatki dla pana krajowego: czynsz rekognicyjny („Rekognitionszins”,
6 denarów chełmińskich), pługowe („aratralis annona”) oraz czynsz w wosku”32.
Warstwą pośrednią między szlachtą a chłopstwem byli na Warmii tzw. wolni,
a jedną z ich kategorii – interesującą nas ze względu na rodzinę Gralkich – stanowili wolni chełmińscy (Kölmer). „Podstawowym obowiązkiem wolnych była
od czasów krzyżackich osobista służba wojskowa na koniu w lekkiej zbroi, a ponadto świadczenia w zbożu lub pieniądzu oraz w niektórych wypadkach szarwark”33. Do wolnych na prawie chełmińskim zaliczano na Warmii także sołtysów.
Właśnie przedstawiciele szlachty, reprezentanci władz miejskich oraz wolnych i
sołtysów byli uprawnieni do udziału w obradach sejmiku warmińskiego do 1772 r.
To wyłącznie spośród wolnych i sołtysów byli powoływani ławnicy ziemscy
(scabini terrestres, Landschöppen), bez których obecności nie można było do
1772 r. dokonywać na Warmii transakcji związanych ze zmianą własności ziemi bez obawy o ich unieważnienie. Pozycja społeczna ławników ziemskich
była tu bardzo wysoka. Np. o ławniku ziemskim i początkowo sołtysie Modlin
(z czasem przeniósł się on do Radostowa) Janie Józefie Gralkim/Gralkowskim/
Gralkofskim pisano zawsze „Famatus” albo „Dominus”34, a on sam poniżej własnoręcznej zapiski: „Ego Joannes Josephus Gralcke ex Modlengen – – A[nno]
1712, 9 Mai[i]” dopisał – najwidoczniej z w pełni uzasadnioną dumą i właściwym rozumieniem swego miejsca w społeczeństwie – zdecydowanie większymi
literami niż tekst główny: „Scabinus Terrestris”35.
„Zdarzało się, że wolni posiadali obok swoich łanów jeszcze grunty szlacheckie, zaś szlachta obok dóbr szlacheckich dodatkowo dobra wolne. Stąd nawet na sejmikach warmińskich pojawił się problem, w jaki sposób traktować
te grunty. Postanowiono ostatecznie, że charakter posiadanych dóbr ma określać ciążące na nich o b o w i ą z k i ” [podkreślenie – J.P.]36. „Chociaż wyznaczone
przywilejami nadań ziemskich powinności wolnych były niemal takie same jak
szlachty, to jednak z biegiem czasu obciążenia wolnych coraz bardziej rosły. Przy
transakcjach ziemskich obowiązani byli oni do płacenia podatku zwanego »laudativum«, stanowiącego 10% wartości zakupywanych dóbr [tylko wolni w części kapitulnej – J.P.]. Wykorzystywano ich także do wykonywania prac służebnych”37.
D. Bogdan, Sejmik warmiński w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, Olsztyn 1994, s. 57.
Ibidem, s. 67.
34
AAWO, Ap, Jeziorany 4, s. 307, 311, 324.
35
Ibidem, s. 301: ławnik ziemski zapisał się wówczas wraz z żoną Sabiną do jeziorańskiego Bractwa
Kapłańskiego.
36
D. Bogdan, op. cit., ss. 67–68.
37
Ibidem, ss. 68–69.
32
33
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Reasumując, należy zauważyć, że mimo iż na Warmii wolni niewątpliwie aspirowali do stanu szlacheckiego, to szlachtą nie byli, co w konsekwencji po zaborze
Warmii w 1772 r. nie uszło uwagi praktycznych urzędników państwa pruskiego.
Ojciec Barbary to najwidoczniej „Joan[nes] Gralke/Gralki tabernator”
występujący w rejestrach czynszowych Radostowa od 1745 r. (określenie jego
zawodu/zajęcia podawano tam konsekwentnie dla odróżnienia karczmarza od
wspomnianego wyżej ówczesnego sołtysa Radostowa i ławnika ziemskiego,
który także nazywał się Jan [Józef] Gralki i to zazwyczaj on rozpoczynał każdorazowe zestawienie czynszowe). Karczmarz Jan Gralki jest zapisany w tych
wykazach w latach 1745–1790 (odnotowano, że za lata 1773–1774 i 1778–1779
czynszu nie zapłacił)38, natomiast od 1791 r. już nie jest ujmowany. Najprawdopodobniej w tym/po tym roku zmarł, bo od 1793 r. czynsz z gospodarstwa przejętego po nim opłacał „And[reas] Gralki”, syn, który karczmy po ojcu jednak nie
przejął (od 1806 r. był jednym z sołtysów Radostowa).
Jeśli więc wierzyć pamiętnikarzowi, Jan Lieder ożenił się z Barbarą Gralki w 1783 r. zapewne w Radostowie, parafii panny młodej. Nie możemy jednak
tego sprawdzić, ponieważ – jak wspomniano – radostowskie księgi metrykalne
nie zachowały się. Opisy pamiętnikarza dotyczące konkurów jego ojca świadczą o tym, że Franciszek Lieder najwyraźniej po prostu nie zdawał sobie sprawy
z przebiegu wydarzeń związanych z zawarciem małżeństwa przez jego rodziców,
którzy zapewne nie wprowadzili go w pokrętne zawiłości temu towarzyszące.
A fakty były takie, że w 1770 r. ojciec i macocha dziewięcioletniego Jana Liedera zadysponowali przyszłością jego i – za zgodą ojca Barbary Gralki/Gralkowskiej
– jedenastoletniej dziewczynki, potem zaś ojciec pełnoletniej Barbary skutecznie
zniechęcał/odtrącał kolejnych konkurentów do ręki córki, aż w końcu prawdopodobnie jesienią 1783 r. doprowadzono do umyślonego jeszcze w 1770 r. małżeństwa
Jana i Barbary, ściśle powiązanego ze sprawami majątku w Małopolsce. Być może to
swoiste signum temporis, jednak cała ta sprawa jest zastanawiająca.
Młodzi małżonkowie zamieszkali po ślubie w Sętalu, jednak Franciszek
Lieder nie przypominał sobie (s. 95 pamiętnika), jak długo tam razem przebywali. Wiedział natomiast, że potem przez niejaki czas rodzice jego mieszkali
w Kłębowie, nim w 1786 r. przenieśli się do Biesowa. Pamiętnikarz napisał też
w innym miejscu (s. 40), że Jan Lieder sprowadził się do Biesowa w 1786 r., mając dwadzieścia pięć lat, i objął tam obowiązki organisty, zakrystiana i nauczyciela (pełnił je więc przez 43 lata do 1829 r., jak słusznie pisze wydawca – s. 96,
przyp. 66 – wbrew stwierdzeniu pamiętnikarza na tejże stronie o jakoby 53 latach pracy jego ojca w Biesowie).
38

AAWO, Ap, Radostowo 5, k. 1, 6, 9, 11v, 15, 19.
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Najpewniej tę część tradycji rodzinnej pamiętnikarz przekazał zgodnie
z prawdą, ponieważ znajdujemy zapiski źródłowe potwierdzające te jego informacje. Mianowicie po prawdopodobnie siedmiu latach w Sętalu (1779–1785)
Jan Lieder zapewne latem 1785 r. przeniósł się z małżonką do Kłębowa, gdzie
został nauczycielem (tak więc dla ścisłości – uzupełniając pamiętnikarza – możemy podać, że młodzi małżonkowie mieszkali wspólnie w Sętalu nieco ponad
półtora roku). W Kłębowie 20 czerwca 1785 r. urodził się jego pierworodny syn
Jan39, który niestety zmarł już 5 lipca (pogrzeb odbył się 7 lipca) 1785 r.40 (na temat tego najstarszego brata nie znajdujemy wzmianki we wspomnieniach Franciszka!). A pracę Jana w Kłębowie od 1785/1786 r. potwierdza dotycząca tejże
parafii zapiska z wizytacji dziekańskiej dekanatu jeziorańskiego, przeprowadzonej 18 czerwca 1789 r.41
Franciszek Lieder urodził się już w Biesowie – jak wspomniano – 2 kwietnia (chrzest odbył się 3 kwietnia) 1791 r.42 Jego młodszy brat, Józef, został
ochrzczony tamże 8 marca 1794 r., ale zapiski o chrztach obu braci nie podają
informacji o miejscu pochodzenia ich matki Barbary, żony Jana Liedera43.
Warto tu odnotować fakt występowania nauczyciela Jana Liedera w roli
świadka na ślubach w 1793 i 1805 r. w biesowskiej księdze małżeństw (krótką informację o tym podał wcześniej recenzent pamiętnika), a także tegoż Jana, jego
żony Barbary i najstarszej córki Ludwiki w roli chrzestnych lub asystujących
podczas tej ceremonii w biesowskiej księdze chrztów w latach 1799–1827.
W biesowskiej księdze małżeństw Jan Lieder został zapisany jako świadek na
dwóch ślubach: w Wilimach 11 lutego 179344 i w Zerbuniu 28 października 1805 r.45
39
AAWO, Ap, Kłębowo E 598, k. 28v – dane rodziców dziecka: „Joannes Lieder ludirector Vernegittensis, Barbara uxor nata Gralki ex Freidenberg”; chrzestnymi byli: „Reverendissimus Dominus Josephus Schmitt capellanus loci et Rosalia filia Joannis Gralki tabernatoris ex Freidenberg” (a więc ciotka, siostra matki chłopca).
40
AAWO, Ap, Kłębowo E 601, k. 9v: „Joannes infans Joannis Lieder ludirectoris loci, 7 dierum, Epilepsia, cum tota vigilia et puls[ibus] 9” (wzmianka o wieku niemowlęcia jest dwukrotnie zaniżona).
41
AAWO, Archiwum Biskupie (dalej: AB), B 97, Visitatio decanalis Decanatus Seeburgensis 1768–1826,
k. 14: „Ludirector juratus Joannes Lieder aetat[is] 28 annorum, officii 3, servitie Ecclesiae et Scholae observans
instruxit infantes de hyeme usque huc infantes Nro 26”.
42
Sächsisches Staatsarchiv. Staatsarchiv Leipzig, 21962 – Familiengeschichtliche Sammlungen des
Reichssippenamtes, Kirchenbücher, Nr. KB Ostpreussen 0029 (dalej: Staatsarchiv Leipzig), Gross Bössau 29, Liber baptisatorum (Taufen) 1700–1792, k. 147v. Chrzestnymi Franciszka byli: „Stanislaus Hintzman col[onus]
Bessov[iensis], Gertrudis Andreae Pohl molendinatoris in Fredenberg uxor”.
43
AAWO, Ap, Biesowo E 196, k. 3 – chrzestnymi Józefa byli: „Valentinus Lerrman rotarius magister, Catharina Andreae Traczki pistoris uxor”.
44
AAWO, Ap, Biesowo E 199, k. 46v: „[Contrahentes] Andreas Szlacki nundinator, 38 a[nn]orum, Victoria p[iae] d[efuncti] Josephi Iwaszkiewicz mendicantis relicta vidua, 44 a[nn]orum. [Testes] Joannes Lieder
ludirector Bessoviensis, Joannes Boenig hortulanus Bessoviensis”.
45
Ibidem, k. 55: „[Contrahentes] Matthaeus Herder excolonus viduus ex Villems, 65 a[nn]orum, Rosalia p[iae] def[uncti] Petri Novak inquilini viveret in Sau[e]rbaum relicta vidua, 42 a[nn]orum. [Testes] Petrus
Ertma[n] colonus, Joannes Lieder ludirector, ambo ex Maiori Bessau”.
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W biesowskich księgach chrztów Jan Lieder pojawia się sześciokrotnie: był
chrzestnym w Wilimach 30 sierpnia 178646, w Biesowie 9 maja 179647 i 28 maja 179948,
asystował niekatolickim chrzestnym w Czerwonce 17 stycznia 181549 i w Droszewie
17 stycznia 181950 oraz był chrzestnym w Wilimach 7 grudnia 1827 r.51
Barbara Lieder była chrzestną w Zerbuniu 3 października 1799 r. (to data uroczystości, której – jak już wspomniano – nie podał recenzent edycji pamiętnika)52.
Ludwika Lieder była dwukrotnie chrzestną w Biesowie: 3 listopada 180253
i 23 listopada 1806 r.54
O ostatnich latach życia swego ojca pamiętnikarz napisał: „Ojciec pragnął
zakończyć życie w Biesowie i spocząć obok zwłok ukochanej swej żony, ale na
usilne naleganie córki zamężnej Bernsdorf, zięcia i wnuków, musiał zrezygnować z posady // na rzecz następcy Jędrzyjewskiego (który niedługo zwariował).
Wyjechał do Kiwit, gdzie w parę lat żywot bez boleści ciała zakończył w wieku
83 lat i 5 miesięcy” (s. 99//100 pamiętnika).
Księga zmarłych parafii Biesowo z Lipska potwierdza i uszczegółowia informację pamiętnikarza o dacie śmierci jego matki Barbary i to, że była faktycznie
z rocznika 1759 (a więc dwa lata starsza od męża). Mianowicie Barbara „Joannis ludirectoris uxor” zmarła ze starości, zadysponowana na śmierć, w wieku sześćdziesięciu dziewięciu lat 9 czerwca – pogrzeb 12 czerwca – 1828 r.55,
46
Staatsarchiv Leipzig, Gross Bössau 29, Liber baptisatorum (Taufen) 1700–1792, k. 137v: był to chrzest
Michała, syna tamtejszego sołtysa Jana Iwańskiego i jego żony Zuzanny z domu Heidmann (po dwóch miesiącach nauczyciel z Biesowa poprosił w rewanżu sołtysa wilimskiego na chrzestnego swojej córki Ludwiki).
47
AAWO, Ap, Biesowo E 196, k. 6 – chrzest urodzonego tego samego dnia Antoniego: „[Parentes] Valentinus Lerman rotarius magister, Anna Schultz uxor. [Patrini] Joan[nes] Lieder ludirector loci, Anna Adami Ertman col[oni] uxor”.
48
Ibidem, k. 11 – chrzest urodzonej tego samego dnia Elżbiety: „[Parentes} Petrus Trzaska sartor sodalis,
Catharina Dąbrowski uxor. [Patrini] Joan[n]es Lieder ludirector loci, Elisabeth Petri Baginski coloni uxor”.
49
Ibidem, k. 44v – chrzest urodzonej 12 I 1815 r. Barbary Elżbiety: „[Parentes] Theodorus Piotrowski
inquilinus, Dorothea Sprudowski nata uxor, acatholice. [Patrini] Heinrich Dick tabernator ex Rothflies acath[olicus], Barbara Gottfriedi Rumowski tabernatoris ex Kuntzkeim filia acath[olica]. Assistens D[ominus] ludirector [Joannes] Lieder”.
50
Ibidem, k. 56 – chrzest urodzonej 14 I 1819 r. Anny: „[Parentes] Petrus Baran inquilinus, Rosalia nata
Rogalla uxor ejus. [Patrini] Joannes Neumann equiso., Catharina Joannis Siebert tabernatoris uxor, ambo acath[olici] ex Kuntzkeim. D[ominus] ludirector [Joannes] Lieder supplevit”.
51
Ibidem, k. 81v – chrzest urodzonego 6 XII 1827 r. Jana: „[Parentes] Josephus Hahn ludirector inquilinus, Agnes Weiss nata. [Patrini] Joannes Lieder ludirector et Magdalena p[iae] d[efuncti] Simonis Banrock
sartoris in Sacratilia, mater familias, ambo ex Maj[ori] Bessau”.
52
Ibidem, k. 12 – chrzest urodzonej 1 X 1799 r. Elżbiety: „[Parentes] Caspar Hertel libertinus, Elisabetha Melcher uxor. [Patrini] Joan[n]es Melcher liber[tinus] ex Lekiten, Barbara Joannis Lieder ludire[ctoris]
Bessoviensis uxor”.
53
Ibidem, k. 17v – chrzest urodzonej 1 XI 1802 r. Ludwiki: „[Parentes] Andreas Baginski inquil[inus],
Gertrudis Gros uxor. [Patrini] Anton Gros famulus, Ludovica Joannis Lieder ludirectoris filia virgo”.
54
Ibidem, k. 26 chrzest urodzonego tego samego dnia Andrzeja: „[Parentes] Anton Olszynka colonus,
Anna Berkan uxor. [Patrini] Jacobus Olszynka coloni filius, Ludovica Lieder ludirectoris filia virgo”.
55
Staatsarchiv Leipzig, Gross Bössau 30a, Liber mortuorum (Sterbefälle) 1798-1847 , [k. 39v] – nr zdjęcia 328.
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a latem/jesienią 1829 r. zrozpaczony wdowiec Jan Lieder wyjechał do Kiwit, do
córki Ludwiki, zięcia i wnuków.
Nie ma to większego znaczenia, ale charakterystyczne, że Jan Lieder nie był
szczególnie rozrzutny w kwestii opłaty za bicie w dzwony na pogrzebach swoich
dzieci. Mianowicie niewymienionym przez pamiętnikarza niemowlętom Weronice i Janowi (o nich zob. niżej) opłacił po pięć uderzeń dzwonu pogrzebowego, czternastoletniemu Marcinowi (uzdolnionemu muzycznie ulubieńcowi matki Barbary, który – jak pisze pamiętnikarz na s. 100 – „do nauk nie miał wielkiej
ochoty”) tylko dwa uderzenia, natomiast nie żałował pieniędzy na podzwonne podczas pogrzebu małżonki: trzynaście uderzeń dzwonu zdecydowanie wyróżnia żonę nauczyciela wśród wielu zmarłych chowanych w Biesowie w latach
dwudziestych XIX w. i może być dowodem istotnie wielkiego uczucia Jana do
Barbary, jak i jego wielkiej rozpaczy po śmierci ukochanej żony.
Jan Lieder rzeczywiście zmarł w Kiwitach, ale już 14 października 1842 r.
i chociaż podano, że miał osiemdziesiąt trzy lata, jest to wiek zawyżony, ponieważ zmarł w wieku osiemdziesięciu jeden lat i czterech miesięcy56.
* * *
O swoim rodzeństwie pamiętnikarz napisał: „Urodziłem się 2 kwietnia
1791 r. Siostra moja, Ludwika, starsza ode mnie lat cztery, brat Józef o tyleż młodszy ode mnie, a brat Marcin równie tyleż od niego. Rodzeństwa było więc czworo. Marcin licząc lat 14 umarł” (s. 100 pamiętnika). Wydaje się, że na ogół znamy
daty urodzin naszego rodzeństwa (dotyczy to zwłaszcza kwestii kompletności pamięci najstarszych dzieci w rodzinie), jednak Franciszek Lieder jest zadziwiająco
oszczędny w podawaniu konkretnych dat urodzin swojego rodzeństwa, a operuje jedynie tymi samymi – czteroletnimi – odstępami dotyczącymi różnicy wieku
między nim a znanymi mu jego starszą siostrą i młodszymi braćmi.
Kwerenda w Sächsisches Staatsarchiv. Staatsarchiv Leipzig pozwoliła na
ustalenie dokładnej daty urodzenia Ludwiki Lieder i potwierdzenie daty urodzenia Franciszka w najstarszej zachowanej księdze chrztów parafii Biesowo.
Mianowicie Ludwika urodziła się 23 października – chrzest 25 października
– 1786 r.57 (tym samym informacja podana w biesowskiej księdze małżeństw
56
AAWO, Ap, Kiwity E 291, k. 10v: „1842. [Nr] 64. Johan Lieder, emeritirter Schullehrer, 83 Jahre, die
Kinder und Grosskinder [hinterlassen], [Tag des Todes] 14ten October, [Krankheit, woran er gestorben] Alters
Schwiche, [Wohnort] Kiwitten, [Ob disponirt oder nicht] ja, [Tag des Begräbnisses] 17ten October, [Qualität des
Begräbnisses] Mit dem halben Andacht”.
57
Staatsarchiv Leipzig, Gross Bössau 29, Liber baptisatorum (Taufbuch) 1700–1792, s. 137v. Chrzestnymi Ludwiki byli: „Joannes Iwanski sculetus in Willems et Rosa Joannis Gralki tabernatoris in Freudenberg filia virgo” (Rozalia to siostra Barbary – matki dziewczynki).
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o tym, że wychodząc za mąż 9 stycznia 1809 r. miała dwadzieścia dwa lata, okazała się w pełni wiarygodna). Tak więc czteroletnia różnica wieku między nią
a bratem Franciszkiem właściwie jest bliska prawdy (dokładnie wynosiła cztery lata
i pięć miesięcy). Nie można już tego powiedzieć o dacie narodzin młodszego brata
Józefa, urodzonego i ochrzczonego 8 marca 1794 r. (był on więc młodszy od Franciszka o trzy lata)58. Podobnie – niestety – rzecz się ma z datą urodzin młodszego brata, Marcina. Mianowicie przyszedł on na świat 24 października (ochrzczono
go następnego dnia) 1796 r. (był więc młodszy od Józefa o nieco ponad dwa i pół
roku)59. Jak wynika z księgi zmarłych parafii Biesowo przechowywanej w Lipsku, pamiętnikarz nie pomylił się co do daty śmierci swego brata Marcina, który
rzeczywiście zmarł w wieku czternastu lat 26 lipca – pogrzeb 28 lipca –1810 r.60
Najstarsza księga chrztów parafii Biesowo z Lipska dostarcza jednak
– o dziwo – dodatkowych informacji na temat starszego rodzeństwa Franciszka (niemiłym zaskoczeniem jest to, że w ogóle nie wspomniał on – tak jak o najstarszym bracie Janie, urodzonym i zmarłym w Kłębowie – o dwojgu starszego
rodzeństwa, jakie przyszło na świat w jego rodzinie w Biesowie po narodzinach
najstarszej siostry Ludwiki). Mianowicie 25 marca – chrzest 26 marca – 1788 r.
urodziła się jego siostra Weronika61 (zmarła na apopleksję, mając jak podano
w księdze zmarłych o tydzień na wyrost, dziewięć tygodni 18 maja – pogrzeb
19 maja – 1788 r.62), a 26 grudnia – chrzest 27 grudnia – 1789 r. przyszedł na świat
jego brat Jan63 (zmarł – jak to ujął proboszcz – „in schwere Krankheit” 3 marca – pogrzeb 4 marca – 1790 r.64), przy czym nazwisko panieńskie matki czworga
dzieci Liederów zapisanych w księdze chrztów parafii Biesowo z Lipska występuje
AAWO, Ap, Biesowo E 196, k. 3 – zob. przyp. 43.
Ibidem, k. 6v: [Parentes] Joannes Lieder ludirector, Barbara Gralki uxor. [Infans] Martinus. [Patrini]
Franciscus Sokolowski civis Bistein[ensis], Rosa Andreae Gralki sculteti uxor”; Rozalia Gralki to najpewniej
bratowa matki Marcina, żona brata Barbary – Andrzeja. Informacja zawarta w tej zapisce, że Andrzej Gralki
był sołtysem w Radostowie jakoby już w 1796 r., nie zasługuje na wiarę choćby w kontekście zestawień gospodarzy płacących czynsze w Radostowie w latach dziewięćdziesiątych XVIII i na początku XIX w., albowiem
około połowy lat dziewięćdziesiątych XVIII w. jako sołtysi tej wsi są wymieniani: Austen, Jakub Czynck i Marcin Popihn – ibidem, Radostowo 5, k. 18v. Z rejestrów tych wynika również, że Andrzej Gralki został sołtysem
dopiero w 1806 r. (po 1791 r. przejął gospodarstwo po zapewne zmarłym wtedy ojcu, a w 1796 r. był za młody, aby objąć urząd sołtysa); tak więc rację ma wydawca pamiętnika, który na s. 38 pisze: „W 1806 roku w tej
miejscowości [w Radostowie – J.P.] funkcję sołtysa na okres 10 lat przyznano kelmerowi Andrzejowi Gralkiemu. Przypuszczalnie był on bratem Barbary Lieder”.
60
Staatsarchiv Leipzig, Gross Bössau 30a, Liber mortuorum (Sterbefälle) 1798–1847, [k. 16v] – nr zdjęcia 305.
61
Staatsarchiv Leipzig, Gross Bössau 29, Liber baptisatorum (Taufen) 1700–1792, s. 140v. Chrzestnymi Weroniki byli: „Joannes Gralki tabernator in Freudenberg et Catharina Christophori Sowa filia, nun[c]
serviens in Bessau” (na chrzestnego poproszono więc dziadka macierzystego).
62
Staatsarchiv Leipzig, Gross Bössau 30, Liber mortuorum (Sterbefälle) 1694–1797, k. 227v.
63
Staatsarchiv Leipzig, Gross Bössau 29, Liber baptisatorum (Taufen) 1700–1792, s. 145. Chrzestnymi
Jana byli: „Joan[nes] Kirschstein molitor in Bessau, Anna Valentini Lerrman rotarii in Bessau consors”.
64
Staatsarchiv Leipzig , Gross Bössaau 30, Liber mortuorum (Sterbefälle) 1694–1797, k. 230.
58
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w odmianach: Gralki/Grallki/Gralkie. Niejako tłumacząc Franciszka Liedera w tej
kwestii, sądzę, że jest to kolejny ciekawy acz smutny w swej wymowie przyczynek
do sprawy wybiórczego przekazywania Franciszkowi prawdziwej tradycji rodzinnej przez jego rodziców, którzy nie mogli przecież przewidywać jego przyszłych
zamierzeń pamiętnikarskich, więc informowali go tylko o tym, o czym chcieli,
aby wiedział (może też – dopóki żyli rodzice – był on za mało dociekliwy w poznawaniu losów rodziny i swoich przodków w kontekście późniejszego przystąpienia do spisywania wspomnień).
Najstarsza siostra Franciszka Liedera, Ludwika, wyszła za mąż w Biesowie
za Józefa Bernsdorfa/Berensdorfa/Berentsdorfa, syna Józefa, sołtysa kiwickiego
9 stycznia 1809 r.65, jak już zaznaczono wyżej. Niebawem Józef Berensdorf junior
zastąpił ojca na urzędzie sołtysa kiwickiego. 21 sierpnia 1811 r. Józef i Ludwika
ochrzcili syna Józefa (jego chrzestnym był dziadek – Jan Lieder)66, a 25 stycznia
1816 r. – córkę Rozalię67.
Rozalia, której ojciec pełnił wówczas funkcję ławnika/ławnika ziemskiego
w Kiwitach, wyszła za mąż 5 grudnia 1836 r., a więc w adwencie (za zgodą władz
kościelnych) za Antoniego Rohfleischa, syna karczmarza Jana z Kiwit (pan młody miał trzydzieści jeden lat, a podany w księdze wiek panny młodej – dwadzieścia dwa lata – jest zawyżony o rok)68. Małżonkowie ochrzcili siedmioro dzieci: 21 listopada 1837 r. syna Antoniego (jego chrzestnym był dziadek Józef)69,
26 maja (urodzoną 19 maja) 1839 córkę Rozalię (jej chrzestną była babka Ludwika)70, 13 kwietnia (urodzonego 3 kwietnia) 1841 r. syna Józefa (jego z kolei
trzymał do chrztu wuj Józef)71, 21 lutego (urodzonego 16 lutego) 1843 r. syna
65
AAWO, Ap, Biesowo E 199, k. 58: „[Contrahentes] Josephus Josephi Berentsdorf sculteti in Kivitten
filius, 24 a[nn]orum, Ludovica Joan[n]is Lieder ludirectoris loci filia virgo, 22 a[nn]orum. [Testes] Josephus
Buchholtz scultetus, Antonius Rohfleisch tabernator, ambo ex Kivitten”.
66
AAWO, Ap, Kiwity E 281, k. 287v: „[Parentes] Josephus Berensdorff scultetus, Ludovica nata Lieder
uxor ejus. [Infans] Josephus. [Patrini] Joannes Lieder ludirector in Bessau et Catharina Antonii Woelki molitoris uxor in Kiwitten”.
67
Ibidem, k. 315v: „[Parentes] Josephus Berensdorff scultetus, Ludovica nata Lieder uxor ejus. [Infans] Rosa.
[Patrini] Josephus Kraus scultetus in Wernegitten et Helena Joannis Rohfleisch tabernatoris in Kiwitten uxor”.
68
AAWO, Ap, Kiwity E 287, k. 53: „[Contrahentes] Antonius Joannis Rohfleisch tabernatoris filius cum
Rosa Josephi Berensdorff scabini ibidem filia cum consensu superioris Ecclesiastici copulati sunt tempore adventus. [Aetas] 31–22 [annorum]. [Testes] Franciscus Kramer scabinus in Koblen et Andreas Kretzman tabernator in Kiwitten”.
69
AAWO, Ap, Kiwity E 282, k. 88: „[Parentes] Antonius Rohfleisch tabernator, Rosa nata Berensdorff
uxor ejus. [Infans] Antonius. [Patrini] Josephus Berensdorff scabinus in Kiwitten et Anna Francisci Kraemer
scabini in Koblen uxor”.
70
Ibidem, k. 95 – chrzestnymi Rozalii byli: „A[dmodum] R[everendissimus] Clarissimus [Antonius]
Rohfleisch Beneficiator Mehlsaccensis et Ludovica Josephi Berensdorff scabini in Kiwitten conjux”.
71
Ibidem, k. 105 – chrzestnymi Józefa byli: „Josephus Josephi Bernsdorff scabini in Kiwitten filius et
Gertrudis Antonii Krause sculteti in Trautenau uxor” (informację tę ponowiono ibidem, Kiwity E 283, k. 4v-5,
podając dane chrzestnych po niemiecku: „Joseph Sohn des Landschop Joseph Berensdorff in Kiwitten und
Gertrudis Ehefrau des Schulzen Anton Krause in Trautennau”.
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Roberta (jego chrzestną była ciotka Anna)72, 7 marca (urodzoną 1 marca) 1845 r.
córkę Florentynę73, 8 kwietnia (urodzoną 3 kwietnia) 1847 r. córkę Bertę74 i 1 lutego (urodzonego 31 stycznia) 1849 r. syna Adalberta Franciszka (jego chrzestnym był wuj Józef)75.
Kiedy karczmarz Antoni Rohfleisch zmarł w wieku czterdziestu trzech lat
7 stycznia (pogrzeb 10 stycznia) 1849 r., to – oprócz informacji, że został zadysponowany na śmierć – podano, iż pozostawił: „7 Kinder minoren[n]orum” (z tym
jednak, że cyfra ta powstała po przeprawieniu jej z szóstki)76. Ma to oczywisty
związek z narodzinami Adalberta Franciszka i jest niezaprzeczalnym dowodem
wprowadzania zapisek do ksiąg metrykalnych w sposób zbiorczy, co tydzień, co
dwa tygodnie lub nawet co miesiąc. Syn Adalbert Franciszek zmarł mając jeden
rok i jedenaście miesięcy 12 grudnia 1850 r.77
Młodszy brat Franciszka Liedera, Józef (rocznik 1794), został wymieniony przez
pamiętnikarza tylko raz w kontekście różnicy wieku między nimi i więcej informacji
o nim w tych wspomnieniach nie znajdujemy. Poza zapiską o jego chrzcie, nie napotykamy postaci Józefa Liedera w biesowskich księgach metrykalnych z AAWO i z Lipska.
Niejako uzupełniając podrozdział „Kościół w Biesowie” ze wstępu wydawcy,
można tu podać informacje archiwalne o dzwonach zawieszanych w tamtejszym
kościele pw. św. Mikołaja. Wielki dzwon wyposażono w napis: „Sancte Nicolae patrone Ecclesiae Bessoviensis ora pro nobis:”. Inne dzwony posiadały następujące
napisy: „Ambrosius Roemann hat mich mit Gottes Hvlf gesszen: durch Fvr bin
ick Flosszen 1583”, „Mit Gottes Hielfe gos mich Andreas Walter von Danzigck
Anno 1637. Sever/invs Kih/nivs par/ochus ibidem” oraz „Gegossen von Gebr.
Reschke 1858 unter dem Herrn Pfarrer Thaddaeus Heinick”78.

II.
Jak wspomniano, Franciszek Lieder podał (s. 48 oraz 99–100), że następcą
jego ojca – Jana – na stanowisku nauczyciela szkoły w Biesowie został w 1829 r.
72
AAWO, Ap, Kiwity E 283, k. 24v–25 – chrzestnymi Roberta byli: „Joseph Rehaag Köllmer in Kleitz,
Anna Tochter des Landschöpen Joseph Berensdorff in Kiwitten”.
73
Ibidem, k. 49v–50 – chrzestnymi Florentyny byli: „Johan[n] Jungk Krüger in Frankenau, Theresia
Kraemer Köllmerfrau in Kleiditten”.
74
Ibidem, k. 73v–74 – chrzestnymi Berty byli: „Thomas Will Köllmer in Techsten und Rosa Tiltz Schulzenfrau in Schulen”.
75
Ibidem, k. 96v-97 – chrzestnymi Adalberta Franciszka byli: „Joseph Berensdorff Schulz in Kiwitten
und Natalia Kewitz Bürgertochter in Seeburg”.
76
AAWO, Ap, Kiwity E 291, k. 48v: „Anton Rohfleisch Krüger, [Alter] 43 [Jahre]”.
77
Ibidem, k. 57v: „Adalbert Sohn des angestorbenen Crüger Anton Rohfleisch,[Alter] 1 [Jahr] 11 [Monate]”.
78
AAWO, AB, H 458, bez paginacji (karta początkowa).
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(a właściwie od Wielkanocy 1830) urodzony w Biskupcu, liczący wówczas dwadzieścia jeden lat, mówiący po polsku i po niemiecku Jędrzycki/Jędrzyjewski,
który wkrótce ponoć postradał zmysły.
Biskupieckie i biesowskie księgi metrykalne pozwalają na przybliżenie postaci tegoż Józefa (imienia pamiętnikarz nie znał), jego wstępnych i całej rodziny
Jędryckich. Zostanie to szczegółowo przedstawione w osobnym artykule „Genealogia rodziny Jędryckich z Biskupca” w jednym z kolejnych numerów tego
kwartalnika., a tu podamy jedynie podstawowe informacje na temat rodziców,
żony i dzieci pedagoga.
Ojcem przyszłego nauczyciela biesowskiego Józefa był Jan Jędrycki (rocznik 1785), syn Józefa i jego drugiej żony, Urszuli z domu Szauka. Jan ożenił
się 12 września 1808 r. z Elżbietą z domu Gregołowicz/Grygołowicz79 (urodzoną 6 czerwca 1782 r.80). Z tego małżeństwa narodziło się siedmioro dzieci: 24 października (chrzest 25 października) 1808 r. szczególnie nas interesujący przyszły nauczyciel biesowski Józef81, Anna (16 sierpnia – chrzest 19 sierpnia – 181082), dziecko płci męskiej urodzone martwo (5 lub 6 marca – pogrzeb
7 marca – 181383), Elżbieta (29 marca – chrzest 30 marca – 181484; zmarła w wieku siedemnastu lat – i dziewięciu miesięcy – na cholerę 15 stycznia – pogrzeb
16 stycznia – 183285), Antoni (15 sierpnia – chrzest 18 sierpnia – 181686), Katarzyna (5 listopada – chrzest 7 listopada – 181987) i Franciszek (2 grudnia
79
AAWO, Ap, Biskupiec E 42, k. 131v: „[Contrahentes] Joannes p[iae] d[efuncti] Josephi Jendricki civis Bischofsburgensis filius cum Elisabeth p[iae] d[efuncti] Christophori Gregolewicz civis ibidem filia. Sponsus 24 [annorum]. Sponsa 26 an[n]orum. [Testes] Andreas Skubich et Ignatius Jendricki, ambo cives Bischoffsburgenses”.
80
AAWO, Ap, Biskupiec E 32, k. 297: „[Parentes] Christophorus Gregolewicz civis, Anna p[iae] d[efuncti]
Josephi Krinicki civis Bisburgensis filia. [Infans] Elisabeth. [Patrini] Simon Braun civis Bisburgensis, Barbara
Andreae Schwark civis Bisburgensis uxor”.
81
AAWO, Ap, Biskupiec E 35, k. 6: „[Parentes] Joannes Jendricki civis, Elisabeth p[iae] d[efuncti] Christophori Gregolewicz civis filia. [Infans] Joseph[us]. Patrini: Petrus Jendrzejewski civis, Elisabeth Petri Jendricki civis uxor”.
82
Ibidem, k. 22 – chrzestnymi Anny byli: „Valentinus p[iae] d[efuncti] Josephi Jendricki civis filius,
Marianna p[iae] d[efuncti] Christophori Gregolewicz civis filia, ambo in Bischoffsburg”.
83
Ibidem, k. 52: „Puer non vivus editus” – data w księdze chrztów: 6 III 1813 (tu po raz pierwszy pojawia się określenie zawodu ojca: „arcularius”), natomiast księga zmarlych – AAWO, Ap, Biskupiec E 48, k. 81v
podaje daty: urodzenia 5 III i pogrzebu 7 III 1813 r.
84
AAWO, Ap, Biskupiec E 35, k. 61v – chrzestnymi Elżbiety byli: „Valentin[us] Braun pellio et Agnes
Valentini Kuhnig pistoris consors, ambo in Bischofsburg” (nazwisko ojca podano w formie: „Jędricki”, a matki: „Grigolewitz”).
85
AAWO, Ap, Biskupiec E 48, k. 172v: „Elisabeth Joannis Gendritzki civis arcularii filia, 17 a[nnorum],
Cholera”.
86
AAWO, Ap, Biskupiec E 35, k. 85 – chrzestnymi Antoniego byli: „Mathaeus Pompecki civis et Elisabeth Ignatii Gendricki arcularii uxor, ambo hujates” (nazwisko ojca pojawia się odtąd w formie: „Gendricki”,
a matki: „Gregolewitz”).
87
Ibidem, k. 119 – chrzestnymi Katarzyny byli: „Joannes Fochs lanio et Julian[n]a Martini Peper camerarii filia, ambo in Bischofsburg”.
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– chrzest 4 grudnia – 182388; zmarł z powodu drgawek/konwulsji epileptycznych 7 lutego – pogrzeb 9 lutego – 182489).
Stolarz Jan Jędrycki zmarł na apopleksję w wieku – jak podano w księdze
zmarłych – osiemdziesięciu czterech lat (faktycznie przeżył prawie osiemdziesiąt
dwa lata) 11 maja – pogrzeb 14 maja – 1867 r.90 Wdowa po nim, Elżbieta, zmarła
w wieku – jak zanotowano – osiemdziesięciu sześciu lat (w rzeczywistości miała
bez kwartału osiemdziesiąt osiem lat) 12 marca – pogrzeb 15 marca – 1870 r.91
Pamiętnikarz zasugerował, że w związku z kłopotami zdrowotnymi Józef Jędrycki/Jendritzki/Gendritzki pracował w Biesowie krótko. Trudno tu
rozstrzygać, na ile ewentualne przypadłości psychiczne mogły utrudniać mu
właściwe wykonywanie pracy pedagogicznej, ale należy podkreślić, że Józef
Jędrycki/Jendritzki pracował w biesowskiej szkole przez niemal siedemnaście
lat (30 września 1830 – lato 1847), aż do swojej śmierci (gwoli prawdy wydawca
pamiętnika sam kwestionuje sugestię pamiętnikarza, pisząc o kilkunastu latach
pracy Jędritzkiego w Biesowie – s. 100, przyp. 72).
Z 9 marca 1833 r. pochodzi zapiska o chrzcie narodzonego tegoż dnia
w Biesowie Józefa, nieślubnego syna nauczyciela biesowskiego Józefa Jędryckiego i Zuzanny, córki miejscowego gospodarza Pawła Jasińskiego (krzyżykiem umieszczonym obok imienia ochrzczonego noworodka ówczesny proboszcz biesowski, Andrzej Heck, napiętnował jego nieprawe pochodzenie)92.
Niebawem, 30 września 1833 r., Józef Jendritzki ożenił się w Biesowie z matką
swego pierworodnego syna, Zuzanną z domu Jasiński93. Małżonkowie doczekali się narodzin jeszcze siedmiorga ślubnych dzieci: Franciszka (9 października
– chrzest 12 października – 183494), Elżbiety (3 lipca – chrzest 7 lipca 183695), Igna88
Ibidem, k. 157 – chrzestnymi Franciszka byli: „Anastasius Peper excubiarum magister et Marian[n[a
Josephi Behrendt civis uxor, ambo hujates”.
89
AAWO, Ap, Biskupiec E 48, k. 125: „Franciscus Joannis Gendricki arcularii filius, 2 m[ensis] 7 d[ierum], Krämpfe”.
90
AAWO, Ap, Biskupiec E 51, k. 94v–95.
91
Ibidem, k. 147v–148.
92
AAWO, Ap, Biesowo E 196, k. 98v: „[Infans] Josephus +. Josephus Jendritzki ludimagister in loco coram
me Andreae Heck parocho confessus est, hunc Josephum esse filium suum. Susanna Pauli Jaszynski proprietarii filia; accep[tavit]. [Patrini] Antonius Jaszynski colonus ex Maj[ori] Bessau, Elisabetha p[iae] d[efuncti] Laurentii Ertmann libertini in Sauerbaum filia”.
93
AAWO, Ap, Biesowo E 200, k. 18: „[Contrahentes] Josephus Jendritzki ludirector ex Maj[ori] Bessau
cum Susanna Pauli Jaszynski proprietarii ibidem filia. Sponsus 25 [annorum], sponsa 19 annorum. [Testes]
Ignatius Jendritzki civis arcularius Bischoffsburgensis et Michael Rogalla libertinus ex Min[ori] Bessau”.
94
AAWO, Ap, Biesowo E 196, k. 103v: „[Parentes] Josephus Jendritzki ludirector, Susanna Pauli Jaszynski proprietarii filia. [Infans] Franciscus. [Patrini] Ignatius Jendritzki civis, Elisabetha Joannis Jendritzki civis
arcularii uxor, ambo ex Bischoffsburg”.
95
Ibidem, k. 109 – chrzestnymi Elżbiety byli: „Joannes Jendritzki arcularius civis ex Bischoffsburg, Magdalena p[iae] d[efuncti] Simonis Banrock sartoris olim in Sacratilia filia, mater familias plebanalis in Maj[ori]
Bessau”.
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cego (29 lipca – chrzest 31 lipca – 183896), Zuzanny (22 marca – chrzest 25 marca
– 184097), Anny (21 kwietnia – chrzest 24 kwietnia – 1842)98, Antoniego (24 listopada – chrzest 28 listopada – 184499) i Jana (27 lutego – chrzest 28 lutego 1847100).
Niestety troje najstarszych ślubnych dzieci zmarło w niemowlęctwie na
suchoty: 29 sierpnia – pogrzeb 1 września – 1835 mając – jak podano w księdze zmarłych – jeden rok (faktycznie nie ukończył jedenastu miesięcy) Franciszek101, 23 października – pogrzeb 26 października – 1837 licząca 5/4 roku Elżbieta102, 5 maja – pogrzeb 8 maja – 1839 r. przeżywszy 3/4 roku Ignacy103. Z kolei
w dwa dni po urodzeniu, 1 marca – pogrzeb 5 marca – 1847 r. zmarł z powodu
konwulsji (może to objawy padaczki?) najmłodszy synek Jan104, natomiast 3 lutego – pogrzeb 8 lutego – 1852 r. (już po śmierci ojca i powtórnym zamążpójściu
matki) z powodu zapalenia gardła zmarła mieszkająca wówczas w Czerwonce
prawie dziesięcioletnia córka Anna105.
Józef Jędrycki junior (rocznik 1833) został odnotowany w biesowskiej
księdze zmarłych w czerwcu 1853 r. w gronie osób osieroconych wskutek śmierci jego matki, Zuzanny, jako małoletni dziewiętnastolatek mieszkający w Czerwonce106. Później nie pojawia się w księgach biesowskich i biskupieckich.
Córka Józefa i Zuzanny Jędryckich, Zuzanna, wyszła za mąż za biskupieckiego szewca Jana Krausego. Małżonkowie doczekali się narodzin pięciorga dzieci.
Syn Józefa i Zuzanny Jędryckich, Antoni, korzystając zapewne ze wsparcia
rodziny ojca, zamieszkał w wieku dojrzałym w Biskupcu, gdzie został najpierw
czeladnikiem kuśnierskim, a w końcu samodzielnym mistrzem kuśnierskim. Ożenił się z Julianną Narewski. Z tego związku przyszło na świat pięcioro dzieci.
96
Ibidem, k. 116v – chrzestnymi Ignacego byli: „Guilhelmus Petri Helbich possess[oris] nob[ilis]
Kunzkeimiensis filius, Catharina Joannis Jendritzki civis Bischofsburgensis filia”.
97
Ibidem, k. 122 – chrzestnymi Zuzanny byli:„Franc[iscus] Ehm scultetus, Marianna Orlowska coloni
uxor ex Maj[ori] Bessov.” (przy chrztach Zuzanny i Anny nazwisko ojca zapisano: „Gendritzki”).
98
Ibidem, k. 128 – chrzestnymi Anny byli: „Michael Baginski colonus, Anna Neumann viae publicae
inspectoris uxor in Maj[ori] Bessov.”
99
Ibidem, k. 137v – chrzestnymi Antoniego byli: „Antonius Jendritzki civis Bischofsburgensis, Anna
Jasinska proprietarii filia in Maj[ori] Bessov.”
100
AAWO, Ap, Biesowo E 197, k. 5v-6 – chrzestnymi Jana byli: „Anton Jasiński Eigenkäthner Sohn
in Gr[oss] Boessau, Susanna Openkowska Antheilbesitzer Tochter in Sauerbaum”.
101
Staatsarchiv Leipzig, Gross Bössau 30a, Liber mortuorum (Sterbefälle) 1798–1847, k. 52v.
102
Ibidem, k. 57.
103
Ibidem, k. 60.
104
AAWO, Ap, Biesowo E 202, k. 2v–3: „Johann Sohn des Lehrers Joseph Jendritzki, 2 [Tage], [Krankheit]
Krämpfe”.
105
Ibidem, k. 47v–48: „Anna Tochter des verstorbenen Lehrer Joseph Jendrycki und der Susanna
geb[orene] Jasinski, 2di voti Galinowski Eigenkäthner. [Wohnort des Verstorbenen] Rothfliess. [Alter] 9 [Jahre]
10 [Monate]. [Krankheit oder sonstige Todesart] Halsentzündung. [Minderjährige oder sonstige Erben des
Verstorbenen] Die unmündige Geschwister Joseph, Susanna und Anton Jendrycki, Rothfliess”.
106
AAWO, Ap, Biesowo E 202, k. 59.
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Nauczyciel Józef Jendritzki zmarł na zapalenie płuc w Biesowie w wieku trzydziestu dziewięciu lat 11 sierpnia 1847 r. i 14 sierpnia pochowano go tamże107.
* * *
Pamiętnik Franciszka Liedera, w interesujący sposób przybliżający codzienność pierwszych dziesięcioleci XIX-wiecznej Warmii, niestety w niektórych sprawach nie może być – co potwierdzają przykłady podane wyżej – wiarygodnym źródłem w odniesieniu do przedstawionych we wspomnieniach
pamiętnikarza wydarzeń i ocen, co starano się w niniejszym artykule sprostować w miarę możliwości, jakie dają zachowane archiwalia.

III.
Na koniec chcę uzupełnić lub sprostować przytoczone przez wydawcę
w przypisach do wspomnień Franciszka Liedera daty urodzenia i śmierci kilku
księży warmińskich wymienionych w pamiętniku, a niekiedy podać też przyczynę ich zgonu. Jest to obecnie możliwe nie tylko dzięki warmińskim księgom metrykalnym, ale także – opublikowanym na przełomie XX i XXI w. słownikom biograficznym katolickiego duchowieństwa diecezji warmińskiej od 1525 do 1945 r.108
Ks. Mateusz Skubich urodził się 15 września 1776 r. w Biskupcu (na s. 81/82,
przyp. 30 edytor podał tylko datę roczną i miejsce urodzenia)109, a zmarł na zapalenie płuc 3 lipca – pogrzeb 6 lipca – 1838 r. w rodzinnym Biskupcu110 (informacja Georga Lühra o tym, jakoby śmierć nastąpiła w Biesowie – co sugeruje
także tenor wspomnianego przypisu edytora – jest błędna111); wydawca – wbrew
literaturze – podał też błędną datę roczną zgonu: 3 lipca 1837 r.
107
AAWO, Ap, Biesowo E 202, k. 9v–10: „Joseph Jendritzki Schullehrer, Gr. Boessau, + 11. August 1847
um 10 Uhr in der Nacht, [Alter] 39 [Jahre], [Ob disponiert zum Tode] ja, Aerzliche Hülfe mit Brustentzündung, [Minderjährige oder sonstige Erben des Verstorbenen] den Witwen Susanna geb[orene] Jasinski und
minorenne Susanna, Anna und Anton in Gr. Boessau, [Gefälle an Kirche] 3 Thlr. 1 Sgr. 4 Pf., [Tag der Beerdigung] 14. August, Dem Gemahl von 14. August 1847 vorigenzeicht”.
108
Słownik biograficzny kapituły warmińskiej, Olsztyn 1996; Słownik biograficzny kapituły kolegiackiej
w Dobrym Mieście, Olsztyn 1999; A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1525–1821,
cz. 2: Słownik, Olsztyn 2000; idem, Katalog duchowieństwa katolickiego w diecezji warmińskiej (do 1945 roku),
Olsztyn 2003.
109
AAWO, Ap, Biskupiec E 32, k. 214v: „[Parentes] Andreas Skubich civis, Elisabeth Joannis Kredigk civis
Bisburgensis filia. [Infans] Mathaeus”.
110
AAWO, Ap, Biskupiec E 49, k. 26v: „Clarissimus ac Adm[odum] R[evere]ndus D[omi]nus Mathaeus
Skubich Parochus Bessoviensis, 62 [annorum], Lungenentzündung”.
111
Zob. Die Matrikel des päpstlichen Seminars zu Braunsberg 1578–1798, hrsg. von G. Lühr, Braunsberg 1925, s. 178 oraz Die Schüler des Rösseler Gymnasiums nach dem Album der marianischen Kongregation
1631–1797, hrsg. von G. Lühr, ZGAE, 1910, Bd. 17, nr 5589, s. 90.
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Ks. Andrzej Heck urodził się w październiku/listopadzie 1790 r. w Jezioranach112 (na s. 82, przyp. 31 edytor podał tylko datę roczną – bez miejsca urodzenia – natomiast jesień 1790 r. jako czas narodzin wynika z zapiski w księdze
zmarłych, uściślającej wiek zmarłego duchownego co do liczby przeżytych lat
i miesięcy), a zmarł z powodu paraliżu płuc w Biskupcu w wieku sześćdziesięciu
dwóch lat trzech miesięcy 23 lutego – pogrzeb 26 lutego – 1853 r.113 (edytor podał precyzyjnie datę i miejsce zgonu).
Ks. Adalbert/Wojciech Junklewicz urodził się 29 maja 1778 r. w Biskupcu
(gdzie to nazwisko przybiera w księgach metrykalnych także postać: Joklewicz)114,

Rodzice przyszłego kapłana – Andrzej i Elżbieta z domu Kredig/Kredik – pobrali się w Biskupcu 6 listopada 1775 r. – AAWO, Ap, Biskupiec E 42, k. 9v: „[Contrahentes] Andreas Skubich civis, an[norum] 26 cum
Elisabetha Joannis Kredigk civis Bisburgensis filia, an[norum] 30. [Testes] D[ominus] Simon Wiercioch scabinus, Joseph Freisleben, cives Bisburgenses”.
Konfrontując podany tu wiek narzeczonej z księgą chrztów, możemy stwierdzić, że Elżbieta miała w momencie zaślubin prawie dwadzieścia dziewięć lat, została bowiem ochrzczona 8 I 1747 r.: „[Parentes] Joannes
Kredik civis Bisburgensis, Eva uxor ejus. [Infans] Elisabeth. [Patrini] Elisabeth Joannis Kucharzewski sculteti ex Mertensdorff uxor, Jacobus Kredik civis Bisburgensis” – AAWO, Ap, Biskupiec E 31, k. 143. Elżbieta Skubich zmarła ze starości w wieku osiemdziesięciu trzech lat [i czterech miesięcy] 31 maja – pogrzeb 3 czerwca
– 1830 r. w Biskupcu – AAWO, Ap, Biskupiec E 48, k. 158v.
Natomiast narzeczony miałby być z rocznika 1749, jednakże na podstawie jego wieku podanego w księdze zmarłych był jednak z rocznika 1745, ponieważ zapisano tam, że Andrzej Skubich – obywatel biskupiecki
(w swoim czasie był prowizorem, czyli witrykiem tamtejszego kościoła parafialnego), zmarł ze starości w wieku – jak podano – dziewięćdziesięciu dwóch lat 30 III – pogrzeb 4 I – 1837 r. w Biesowie (w dzwon pogrzebowy uderzono dla niego aż szesnaście razy) – Staatsarchiv Leipzig, Gross Bössau 30a, Liber mortuorum (Sterbefälle) 1798–1847, k. 56.
Poszukując chrztu Andrzeja Skubicha w Biskupcu w latach czterdziestych XVIII w., doznajemy rozczarowania. Wprawdzie w księdze małżeństw – AAWO, Ap, Biskupiec E 40, k. 79 – mamy zapiskę o zawartym w Biskupcu 5 IX 1736 r. ślubie prawdopodobnie jego rodziców: „[Contrahentes] Jacobus Skubik [sic] inquilinus,
Elisabeth Matthaei Jendrycki ex Rydbach filia. [Testes] Casimirus Jaskołka civis, Gregorius Buczkowski civis”,
to jednak w księdze chrztów odnajdujemy tylko trzy chrzty dzieci Jakuba Skubicha i Elżbiety: 10 XI 1737 Elżbiety, 10 II 1740 Walentego i 19 X 1743 r. Marianny (ibidem, Biskupiec E 31, k. 76, 89v i 114). Kolejną latoroślą
tej pary powinien być – i zapewne był – Andrzej, urodzony ok. 1745 r., jednak nie w Biskupcu; być może interesujące nas małżeństwo przeprowadziło się w 1744 lub 1745 r. do innej parafii (ale nie do Biesowa), gdzie
ochrzczono Andrzeja i zapewne dalsze jego rodzeństwo. O tym, że rok 1749 raczej nie wchodzi w grę jako data
urodzenia Andrzeja Skubicha świadczy fakt, że zmarł nie w Biskupcu, lecz w Biesowie, gdzie po śmierci żony
– będąc przecież w bardzo podeszłym wieku – najpewniej zamieszkał na plebanii u syna, proboszcza Mateusza.
Kiedy sędziwy ojciec proboszcza biesowskiego zmarł, to przecież on sam dokonał stosownego wpisu w księdze
zmarłych. Niewątpliwie dobrze znał wiek ojca, któremu zapewnił godny pogrzeb, nie szczędząc wielokrotnego bicia w dzwon kościelny.
Z kolei ks. Mateusz Skubich być może dlatego zmarł nie w swojej parafii, a w Biskupcu, bo mógł w piętnaście miesięcy po śmierci ojca załatwiać np. sprawy spadkowe w swoim rodzinnym mieście.
112
Wynika to niezbicie z faktu narodzin jego młodszego brata, ks. Michała Hecka (1795 – 1 III 1862),
właśnie w Jezioranach (zm. w Świętej Lipce) – zob. A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej
w latach 1821–1945, cz. 2: Słownik, Olsztyn 2003, s. 96.
113
AAWO, Ap, Biskupiec E 50, k. 112v–113: „Illustris R[everendus] D[ominus] Andreas Heck olim Archipresb[yter] Allensteinensis, dein[de] Paroch[us] Bessov[iensis], Agregat[us] Bisburg[ensis], 62 [Jahre] 3
[Monaten], disp[ositus], [Infirmitas] Lungenschlag, [Haeredes] Bruder major[enn]”.
114
AAWO, Ap, Biskupiec E 32, k. 237: „[Parentes] Adalbertus Joklewicz civis, Catharina Michaelis Sokołowski libertini ex Dobrąg filia. [Infans] Adalbertus”.
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a zmarł przeżywszy nieco ponad czterdzieści dziewięć i pół roku 18 grudnia 1827 r.
w Barczewku (edytor podał te informacje na s. 90, przyp. 55, ale datę roczną narodzin błędnie, choć za literaturą – co go usprawiedliwia: 29 maja 1777 r.115; księga zmarłych parafii Barczewko z lat dwudziestych XIX w. dziś nie istnieje).
Ks. Jan Hohmann urodził się 10 czerwca – chrzest 11 czerwca – 1785 r.
w Lidzbarku Warmińskim (na s. 105, przyp. 79 edytor podał tylko datę roczną
i miejsce urodzenia)116, a zmarł na puchlinę wodną w wieku niespełna pięćdziesięciu dziewięciu lat 21 lutego – pogrzeb 26 lutego – 1844 r. w Krośnie pod Ornetą (edytor napisał błędnie, że zgon nastąpił 23 lutego 1844 r. w Tolkmicku)117.
Ks. Jan Rafalski urodził się 16 czerwca 1776 r. w Kierzlinach, parafia Barczewo (na s. 107, przyp. 85 edytor podał tylko datę roczną, bez miejsca urodzenia)118, a zmarł na gruźlicę 23 maja – pochowany w kościele parafialnym 27 maja
– 1802 r. w Reszlu (edytor podał właściwe miejsce śmierci, ale błędną datę roczną: 23 maja 1803 r.)119.
Ks. Jan Józef Dost urodził się 28 grudnia 1770 r. w Bisztynku120 (na s. 113,
p. 98 edytor także podał to miejsce urodzenia, ale tylko datę roczną i to błędną:
1771), a zmarł z powodu wycieńczenia organizmu w Reszlu w wieku nieco ponad
sześćdziesięciu czterech lat 10 sierpnia – pogrzeb 13 sierpnia – 1835 r.121 (edytor

Por. Die Matrikel des päpstlichen Seminars, s. 179.
AAWO, Ap, Lidzbark Warmiński E 254, k. 137: „[Parentes] Simon Hohmann civis sartor Heilsbergensis, Anna nata Langkurschin, conjuges. [Infans] Joannes“; pod imieniem dziecka późniejszy proboszcz lidzbarski dopisał z czasem: „Paroch[us] Tolkmitt[ensis], obiit in Crossen 21. Febr[uari] 1844”.
117
AAWO, Ap, Orneta E 619, k. 55: „Crossen. Johann Hohmann emeriti[r]ter Probst, prov[isus], Wassersucht, 59 [Jahre]”. AAWO, Ap, Orneta E 618, k. 223 po wzmiance o tym, że w 1818 r. został wikariuszem
w Ornecie, niepojawiająca się gdzie indziej informacja, iż w latach 1820–1823 był profesorem kolegium jezuickiego w Chojnicach; następnie – co ogólnie znane – od 1823 do połowy 1843 r. był proboszczem w Tolkmicku,
po czym zamieszkał jako członek wspólnoty w Krośnie (tu też potwierdzenie faktu jego śmierci w Krośnie).
118
AAWO, Ap, Barczewo 31, s. 52: „16 Junii [1776], Kersleynen. [Parentes] Andreas Roffalski colonus,
uxor Elisabeth p[iae] d[efuncti] Joannis Krakau coloni ibidem filia. [Infans] Joannes”; Taufregister 1741–1809
– AAWO, Ap, Barczewo 22, s. 139 podaje datę chrztu: 10 VI 1776, zapewne jednak trzeba dać wiarę samej księdze chrztów, ponieważ inny duchowny zarządzał parafią w chwili chrztu dziecka, a inny sporządził po latach
ów rejestr i nie sądzę, aby data z rejestru – która może być wynikiem zwykłaj omyłki w zapisie (zero zamiast
szóstki) – odnosiła się do dnia narodzin niemowlęcia (gwoli ścisłości, księga chrztów nie rozwiewa do końca
wątpliwości, czy podana w niej data dotyczy narodzin, czy też chrztu). Można tu dodać, że kiedy 24 VII 1769
r. rodzice przyszłego ks. Jana zawierali związek małżeński, nazwisko pana młodego zapisano w formie: „Rafeleyski” (AAWO, Ap, Barczewo 44, s. 379).
119
AAWO, Ap, Reszel E 474, k. 74: „R[everendus] D[ominus] Joann[es] Rohfalski Professor infimae,
Ho[e]ctica”.
120
Die Schüler des Rösseler Gymnasiums, ZGAE, 1910, Bd. 17, nr 5509, s. 86: na podstawie nieistniejącej
dziś bisztyneckiej księgi chrztów G. Lühr podał, że 28 XII 1770 urodził się Jan Józef Dost, syn obywatela i piekarza Józefa Dosta i Anny Barbary z domu Ganswint („par[entes] Josephus civis pistor et Anna Barbara nata
Ganswintin”). Tę właściwą datę narodzin ks. J. Dosta podaje też A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji
warmińskiej w latach 1525–1821, cz. 2: Słownik, s. 56.
121
AAWO, Ap, Reszel E 475, s. 52: „Ill[ust]ris Adm[odum] R[evere]ndus Joannes Dost praefectus Gymnasii Roesseliensis, [Aetas] 64 [annorum], [Infirmitas] Entkräftung, [Haeredes] Agnes Jastrzemski Heilsbergensis”.
115
116
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również wymienił to miejsce zgonu, ale inną, błędną datę dzienną: 28 maja 1835 r.).
Aby podać właściwą datę śmierci tego kapłana, wydawca pamiętnika nie musiał
sięgać do ksiąg metrykalnych (naówczas ich brak w Olsztynie nie może tu więc
być dla niego usprawiedliwieniem), ponieważ w literaturze zaczęła ona funkcjonować tuż po śmierci pamiętnikarza122. Nieprawdziwe jest też stwierdzenie
F. Liedera ze s. 120 jego pamiętnika: „Ks Dost – – umarł na wsi u swego przyjaciela, ks ..., którego co rok w czasie wakacji odwiedzał” (pamiętnikarz – co
stwierdzam bez większego żalu – nie uzupełnił tej bałamutnej informacji).
Ks. Marcin Kainski urodził się 17 października 1736 r. w Reszlu123, a zmarł
na przewlekłą gorączkę trawiącą w wieku niespełna siedemdziesięciu pięciu lat
11 maja – pochowany w kościele parafialnym 13 maja – 1811 r. także w Reszlu (na s. 116, przyp. 109 edytor podał jedynie daty roczne oraz właściwe miejsce
narodzin i śmierci)124.
Ks. Szymon Hein urodził się 19 października 1742 r. w Braniewie (na
s. 121, przyp. 126 edytor podał tylko datę roczną, bez miejsca urodzenia)125,
a zmarł – mając niespełna sześćdziesiąt dziewięć lat – podobno 12 sierpnia 1811 r.126
(przypis edytora – który podał tę datę na podstawie literatury – można by
w kontekście pracy tego duchownego w kolegium reszelskim i stwierdzeń G.
Lühra zrozumieć, jakoby miało to nastąpić w Reszlu, ale tamtejsza zachowana do
dziś księga zmarłych tego absolutnie nie potwierdza; tak więc z pewnością zgon
ks. Szymona Heina nastąpił gdzie indziej).

122
Zob. A. Thiel, Leben des Domdekan Dr. Anton Eichhorn († 27. Februar 1860), ZGAE, 1869, Bd. 4,
s. 641 (tu prawidłowa informacja, że ks. J. Dost zmarł 10 VIII 1835). Edytor zna ten artykuł, przytaczając go
na s. 113 w przyp. 99 dla poparcia faktu używania przez ks. Dosta charakterystycznego zwrotu słownego, ale
do podanej tam kilka stron dalej informacji o właściwej dacie zgonu duchownego niestety nie dotarł. Właściwą datę zgonu ks. Dosta – 10 VIII 1835 – dwukrotnie podał też G. Lühr (Die Schüler des Rösseler Gymnasiums,
ZGAE, 1910, Bd. 17, s. 86).
123
AAWO, Ap, Reszel E 465, k. 130v: „[Parentes] Paulus Kainski pellio civis Ressel[iensis], Catharina
uxor. [Infans] Martinus”.
124
AAWO, Ap, Reszel E 474, k. 113: „Martinus Kahinski Professor emeritus Gymnasii Roesseliensis,
Schleinn Fieber, 75 [Jahre], [Haeredes] Fratris liberi: Lucia 33 [Jahre], Rosa 29 [Jahre]”.
125
AAWO, Ap, Braniewo E 62, k. 60v: „Altstadt. [Parentes] Joannes Hein, Anna uxor. [Infans] Simon”.
Datę narodzin i warmińskie pochodzenie S. Heina podał już G. Lühr, wymieniając profesorów gimnazjum reszelskiego (Die Schüler des Rösseler Gymnasiums, ZGAE, 1910, Bd. 17. s. 104: „D[ominus] Simon Hein Ermländer * 1742. 19. Oct.”).
126
Die Schüler des Braunsberger Gymnasiums von 1694 bis 1776 nach dem Album Scholasticum Brunsbergense, hrsg. von G. Lühr, Braunsberg 1934, nr 4295, s. 166 podano, że dziesięcioletni braniewianin Szymon
Hein, syn Jana i Anny, zapisał się do gimnazjum braniewskiego 25 IV 1753; tu również informacja: „ob[iit]
Resselli 1811”. Z kolei Die Schüler des Rösseler Gymnasiums, ZGAE, 1913, Bd. 18, s. 167 o dacie zgonu S. Heina:
„obiit 12.08.1811 an[norum] 69”, ale miejsca jego śmierci właściwie tu nie podano, choć jakby w domyśle
– mając na uwadze pracę tego duchownego w kolegium reszelskim do ostatnich dni życia – wszystko wskazywałoby na Reszel, co jednak – jak zauważono wyżej – nie znajduje potwierdzenia w reszelskiej księdze zmarłych z lat 1778–1829 (AAWO, Ap, Reszel E 474).
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Ks. Andrzej Orgass urodził się 30 listopada 1776 r. w Dobrym Mieście (na
s. 123, przyp.128 edytor podał datę roczną i miejsce urodzenia)127, a zmarł z powodu gorączki żółciowej – mając niespełna pięćdziesiąt cztery lata – 5 lipca 1830 r.
w Barczewie (edytor podał datę roczną i miejsce zgonu)128.
Jerzy Przeracki, Eine Genealogie der Vorfahren und Verwandten von Franciszek Lieder (1791–1867),
einem aus Biesowo (Groß Bössau) stammenden Tagebuchschreiber und Pädagogen
Zusammenfassung
1986 veröffentlichte Janusz Jasiński das Tagebuch von Franciszek Lieder (geboren am 2. April 1791
in Biesowo (Groß Bössau), gestorben am 28. Mai 1867 in Warszawa (Warschau)) und gab ihm den Titel
Warmia moich młodych lat [„Das Ermland meiner Jugendjahre“]. Der Herausgeber der Quelle stellte ihr eine
umfangreiche Skizze über die Geschichte der Kirchengemeinde von Biesowo und die Familie Lieder voran,
wobei er sich auf die Eltern von Franciszek und diesen selbst konzentrierte, doch sind einige Fragen sowohl
aus der Skizze des Herausgebers als auch aus dem Text des Tagebuches nicht ganz klar.
Nach Jahren – was dem Zugang zu den ermländischen Kirchenbüchern zu verdanken ist, die 2002 aus
Regensburg ins Archiv der Erzdiözese Ermland in Olsztyn (Allenstein) überführt wurden – können nun die
Feststellungen des Herausgebers und die Ausführungen des Tagebuchschreibers mit den in diesen wertvollen
Quellen enthaltenen genealogischen Informationen konfrontiert werden. Eine wesentliche Ergänzung für
das Thema des Artikels sind die Angaben aus dem ältesten erhalten gebliebenen Taufbuch und den ältesten
Sterbebüchern der Kirchengemeinde Biesowo, die im Sächsischen Staatsarchiv. Staatsarchiv Leipzig aufbewahrt
wurden (diese Informationen wurden dank der Freundlichkeit und Zuvorkommenheit des Leipziger
Archivars, Herrn Dr. Thoralf Handke, gewonnen, dem der Autor des Artikels für das Verständnis und die
Mühe der Suche in den Quellen herzlich dankt), sowie aus dem ältesten Heiratsbuch der Kirchengemeinde
Biesowo und anderen Kirchenbüchern, die sich im Archiv der Erzdiözese Ermland in Olsztyn befinden.

127
AAWO, Ap, Dobre Miasto E 216, s. 397: „[Parentes] Philip[p]us Orgas[s] nundinator civis, uxor
Anna Preissin. [Infans] Andreas”. A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1525–
1821, cz. 2: Słownik, s. 236 podaje drugie imię ks. Andrzeja Orgassa: Filip, chociaż w dobromiejskiej księdze
chrztów (jak wyżej) podano tylko jedno imię – Andrzej – nadane ochrzczonemu noworodkowi, synowi Filipa i Anny. Być może chłopiec faktycznie otrzymał drugie imię po ojcu, co było dość częstą praktyką, natomiast
w metryce tego nie odnotowano, co też wielokrotnie się zdarzało.
Można tu dodać, że Anna Orgass – urodzona/ochrzczona 5 II 1754 r. jako córka kuśnierza Ignacego
Preissa i Doroty (AAWO, Ap, Dobre Miasto E 216, s. 181) – zmarła 10 XI 1798 r. w wieku – niespełna – czterdziestu pięciu lat (Staatsarchiv Leipzig, Liber mortuorum 1740–1829, sygn. 32, s. 405). Wdowiec Filip jeszcze
dwukrotnie stawał na ślubnym kobiercu: 15 IV 1799 r. z urodzoną/ochrzczoną 20 IX 1761 Elżbietą, córką komornika Szymona Burcherta i Katarzyny z domu Grohss (AAWO, Ap, Dobre Miasto E 216, s. 240), a więc ponad trzydziestosiedmioletnią (a nie trzydziestojednoletnią, jak zapisano w księdze małżeństw – AAWO, Ap,
Dobre Miasto E 224, s. 394), natomiast po jej śmierci 2 IX 1811 r. w wieku pięćdziesięciu lat (Staatsarchiv
Leipzig, Liber mortuorum 1740–1829, sygn. 32, s. 543), 10 V 1815 r. ożenił się z czterdziestodwuletnią Katarzyną z domu Lingnau, wdową Wyszniewski (AAWO, Ap, Dobre Miasto E 224, s. 543). Filip Orgass zmarł
w wieku – jak podano w księdze zmarłych – osiemdziesięciu czterech lat wskutek osłabienia organizmu 9 X 1824 r.
(Staatsarchiv Leipzig, Liber mortuorum 1740–1829, sygn. 32, s. 646). Jego trzecia żona zmarła 15 XII – pogrzeb
19 XII – 1832 r. ze starości w wieku sześćdziesięciu pięciu lat, niezadysponowana na śmierć: „Catharina
Orgass p[iae] d[efuncti] Philippi Orgass institoris uxor, 65 [Jahre], Alterschwäche, indisp[osita]” (AAWO,
Ap, Dobre Miasto E 228, s. 28).
Mikrofilm przechowywanej w Lipsku dobromiejskiej księgi zmarłych z lat 1740–1829 życzliwie udostępnił mi ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, któremu za tę uprzejmość serdecznie dziękuję.
128
AAWO, Ap, Barczewo 52, s. 98: „Andreas Orgass Erzpriester der Kirche S[anctae] Annae, disp[ositus], Gallenfieber”.
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Im Artikel wird möglichst vollständig dargestellt, was der Erhaltungszustand der Archivquellen
gestattet: die Geschichte des Großvaters Michał Lieder, der Eltern Jan und Barbara geb. Gralki sowie der
Geschwister des Tagebuchschreibers (wobei zum Gedächtnis der Nachgeborenen auch seine beiden von ihm
nicht erwähnten älteren Brüder und eine Schwester vermerkt werden, die zwar im Säuglingsalter verstarben,
deren Nichterwähnung durch Franciszek Lieder in seinem Tagebuch aber für den Leser eine unangenehme
Überraschung ist). Das Schicksal der ältesten Schwester von Franciszek, die das Erwachsenenalter erlebt hat,
Ludwika, sowie das ihres Mannes und ihrer Kinder ist am vollständigsten gelungen (zum Thema des jüngeren
Bruders, Józef, wurden gar keine Informationen gefunden, dagegen konnten das Geburts- und Todesdatum
des jüngsten Bruders, Marcin, festgestellt werden).
Im zweiten Teil des Artikels wurde das Schicksal des Nachfolgers von Jan Lieder, dem Vater
des Tagebuchschreibers, als Lehrer der Schule in Biesowo nachgezeichnet: Józef Jędrycki aus Biskupiec
(Bischofsburg) und seiner Nachkommen. Die erhalten gebliebenen ermländischen Kirchenbücher gestatteten
auch eine Verifizierung und Vervollständigung oder Richtigstellung der vom Herausgeber des Tagebuches in
den Anmerkungen genannten Geburts- und Todesdaten einiger ermländischer Pfarrer, die vom Autor des
Tagebuches erwähnt worden waren. Dem ist der dritte Teil des Artikels gewidmet.
Das Tagebuch von Franciszek Lieder, das uns den Alltag im Ermland in den ersten Jahrzehnten des
19. Jahrhunderts auf interessante Weise näherbringt, kann leider in einigen Fragen keine glaubwürdige Quelle
in Bezug auf die in seinen Erinnerungen dargestellten Ereignisse und Beurteilungen sein, was der Autor
dieses Artikels sich bemüht hat darzulegen und im Rahmen der Möglichkeiten, die die erhalten gebliebenen
Archivquellen bieten, richtigzustellen.
Übersetzt von Christiane Schultheiss
Jerzy Przeracki, Genealogy of the ancestors and relatives of Franciszek Lieder (1791–1867), diarist,
and educator born in Biesowo
Summary
In 1986 Janusz Jasinski published the diary given by Franciszek Lieder (born April 2, 1791 in Biesowo,
died on May 28, 1867 in Warsaw) under the title “Warmia of my young years”. Source was preceded by
a comprehensive outline of the history of the parish and family Lieder from Biesowo, focusing on Franciszek’s
parents and the diarist. But some problems in the publisher sketch, as well as with the text of diary are not
entirely clear. After years - through access to vital records Warmia, imported in 2002 from Regensburg to
the Archives of the Archdiocese of Warmia in Olsztyn – you can confront the findings of the publisher
and the diarist arguments of genealogical information contained in these valuable resources. An important
complement to the article topic data from the oldest surviving book of baptisms and the oldest books of the
dead parish Biesowo stored in Sächsisches Staatsarchiv. Staatsarchiv Leipzig (this information was obtained
thanks to the kindness and courtesy of the Leipzig archivist Dr. Thoralf Mr. Handke, that author would like
to thank you for your understanding and effort to carry out the source query), and the oldest book of the
parish Biesowo marriages and other vital records, located in the Archives of the Archdiocese of Warmia in
Olsztyn. The article presents as completely as possible, which is permitted by the state of preservation of
archival sources, the history of his grandfather Michał Lieder, parents Jan and Barbara from home Gralki and
siblings diarist (recording for posterity the memory also listed his two older brothers and a sister, who died at
the truth in infancy, but still not mentioned them by Franciszek Lieder in his diary is a bit of a surprise to the
reader). Franiszek fullest captures the fate of his eldest sister, who lived to adulthood, Ludwika, her husband
and children (not found any information about his younger brother, Józrf, and the date is set for the birth
and death of the youngest brother, Marcin). In the second part of the article is given the fate of his father’s
successor diarist, Jan Lieder, a teacher at a school in Biesowo – Józef Jędryckiego native of Biskupiec, and his
descendants. Warmia maintained registry books also made it possible to verify and supplement or correction
given by the publisher of the diary in the footnotes birthdays and death of several priests of Warmia mentioned
by the author of memories, which was devoted to the third part of the article. Diary of Francis Lieder, in an
interesting way which approximates the first decades of the nineteenth century everyday Warmia, but in some
cases may not be a reliable source in relation to those presented in his memory of events and evaluations,
as the author of this article tried to present and, if possible, offered preserved archival sources, correct.
Translated by Jerzy Kiełbik

Andrzej Gąsiorowski

Z DZIEJÓW SZKOLNICTWA POLSKIEGO
NA WILEŃSZCZYŹNIE
W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH
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1. Wprowadzenie
Szkolnictwo polskie po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. musiało uporać się z wieloma trudnościami. Były one konsekwencją sytuacji politycznej,
w jakiej znalazła się Polska, ale także pozostałości po niedawnych zaborach. Najbardziej widoczne było to na Kresach Wschodnich, gdzie zaborca pozostawił po
sobie biedę, zacofaną gospodarkę i analfabetyzm1.
Próby zakładania szkół z polskim językiem wykładowym na Wileńszczyźnie podejmowano już w okresie I wojny światowej. Duże zasługi mieli na tym
polu: Julia Maciejewicz, Zofia Paszkowska, Stanisława Pietraszkiewicz, Julia Radziewicz, Zofia Strawińska i Anna Zakrzewska, Stanisław Cywiński, Zygmunt Fiedorowicz, Stanisław Kościałkowski. Utworzyli oni Stowarzyszenie Nauczycielstwa
1
Materiały źródłowe dotyczące polskiej oświaty pod zaborem rosyjskim nie przedstawiają się zbyt
okazale. Obszerniejszy, choć też niekompletny, zbiór dokumentów z lat 1905–1920 zachował się dzięki
Marii Reutterównie, działaczce Polskiej Macierzy Szkolnej. Materiały te w latach międzywojennych przechowywane były w zbiorach Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. Przed odzyskaniem niepodległości przez
Polskę rozwijały się różne formy tajnego nauczania zapoczątkowane przez Aleksandrowiczową, siostry Boniuszewiczówny, Koszkówny, Hundjusówny, Mierzejewskie, Elżbietę Sidorowicz i Emilię Wróblewską. Zob.
S. Walasek, Polska oświata w guberni wileńskiej w latach 1864–1915, Kraków 2003, ss. 73–202. L. Życka, Krótki rys dziejów tajnej oświaty polskiej w ziemi wileńskiej od 1880 do 1919, cz. I, Dziennik Urzędowy Kuratorium
Szkolnego Wileńskiego (dalej: Dziennik Urzędowy KOSW), 1932, nr 3, ss. 96–97.
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Polskiego zarejestrowane pod nazwą: Stowarzyszenie Nauczycielek i Wychowawczyń. Stowarzyszenie to uzyskało zezwolenie na otwieranie kursów gimnazjalnych, a pod koniec 1915 r. placówek szkolnych. Całością prac kierował Komitet
Edukacyjny, który sprawował nadzór nad wszystkimi placówkami oświatowymi. Funkcję prezesa pełnił dr Witold Węsławski. Współpracowały z nim Emma
Jeleńska-Dmochowska i Aleksander Zwierzyński (po 1918 r. poseł na Sejm RP).
W ramach Komitetu Edukacyjnego działało kilka sekcji, w tym pedagogiczna,
która zajmowała się m.in. opracowywaniem programów nauczania dla seminariów nauczycielskich i szkół Towarzystwem „Oświata”2. Na pozostałym terenie
byłej guberni wileńskiej Komitet Edukacyjny utrzymywał 300 szkół elementarnych, a 135 innych szkół wspierał częściowo. Mimo trudności i ograniczeń spowodowanych działaniami militarnymi, szkoły polskie w okrojonym kształcie
przetrwały niemal do końca wojny3.
Specyfiką polskiej oświaty na Wileńszczyźnie były liczne mniejszości narodowe, co znacznie komplikowało rozwój i kształt szkolnictwa oraz jego podstawę programową. Po odzyskaniu niepodległości polityka oświatowa nie zawsze uwzględniała aspiracje tych społeczności, co wywoływało nieprzyjazne reakcje wobec
ludności polskiej4. Dodatkową trudność stanowiły próby scalenia tak różnych
systemów oświatowych ukształtowanych w trzech zaborach. Starania takie po
1918 r. podejmowało Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W tym celu wydano szereg postanowień prawnych, które miały uregulować wszystkie kwestie związane z przebudową i ujednoliceniem systemu szkolnego5. Jedną z pierwszych tego rodzaju decyzji było ustanowienie obowiązku
szkolnego. Obowiązek ten miał się przyczynić do likwidacji analfabetyzmu, tak
powszechnego na terenie byłego zaboru rosyjskiego. Zadanie to spoczywało
przede wszystkim na VII-klasowych szkołach powszechnych6.
Pierwsze dwa lata powojenne na Wileńszczyźnie nie sprzyjały przywracaniu oświaty polskiej. Trwał konflikt zbrojny z władzą sowiecką, a później zatarg
o Wilno z nowo powstałą Republiką Litewską7. Dopiero po 1920 r., gdy Wileńsz-

2
Jeszcze przed odzyskaniem niepodległości na terenie Wileńszczyzny działały: 4 gimnazja, 52 szkoły
elementarne, 6 szkół zawodowych, 6 seminariów nauczycielskich, w których uczyło się pod kierunkiem 478
nauczycieli 7048 dzieci.
3
F. Majchrowicz, Historia pedagogii, Warszawa 1922, s. 372; S. Walasek, Polska oświata w guberni wileńskiej w latach 1984–1915, Kraków 2002, ss. 128–129.
4
S. Mauersbeg, Szkolnictwo dla mniejszości narodowych, w: Historia wychowania wiek XX, t. I, pod red.
J. Miąso, Warszawa 1980, s. 138; R. Wroczyński, Dzieje oświaty polskiej 1795–1945, Warszawa 1980, s. 293.
5
J. Drabs, R. Terlecki, Historia wychowania, t. 2, Kraków 2006, ss. 283–285.
6
S. Mauersberg, Komu służyła szkoła w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1988, s. 15.
7
P. Łossowski, Stosunki polsko-litewskie 1921–1939, Warszawa 1997, ss. 9–11, 114.
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czyzna znalazła się w granicach Rzeczypospolitej, zaczęto wprowadzać obowiązujący w całym kraju ustrój szkolny. Największą trudność sprawiał brak kadry
nauczycielskiej. Problem ten miały rozwiązać seminaria i kursy nauczycielskie8.

2. Szkolnictwo na Wileńszczyźnie w latach 1920–1932
Proces organizacji szkolnictwa na Wileńszczyźnie był znacznie opóźniony
w porównaniu z innymi obszarami Rzeczypospolitej9. Przyczyn tego było wiele.
Najtrudniejsza do przywrócenia była zniszczona narodowa tradycja szkolna, do czego przyczyniły się wpajane przez lata obce metody edukacyjne. Głównym spoiwem
nowej szkoły miało być wychowanie patriotyczne, narodowe i obywatelskie. Koncepcje te pojawiały się w całym okresie międzywojennym i stanowiły ważny punkt
odniesienia przy wyborach treści edukacyjnych10. Cele te miały ułatwić pierwsze
ustalenia prawne. Były to wydane 7 lutego 1919 r. dwa dekrety. Pierwszy dotyczył
obowiązku szkolnego, który obejmował dzieci w wieku 7–14 lat, drugi ustalał zasady kształcenia nauczycieli w pięcioletnich seminariach nauczycielskich. Na terenie Wileńszczyzny postanowienia te mogły być wcielane w życie dopiero po
ogłoszeniu konstytucji z marca 1921 r. Znalazły się tam również podstawowe
ustalenia dotyczące polskiego szkolnictwa. Odnosiły się one nie tylko do obowiązku szkolnego, ale także do dostępności i bezpłatności nauczania na poziomie siedmioletniej szkoły powszechnej. Stopień organizacyjny szkolnictwa powszechnego uzależniono wówczas od liczby dzieci w wieku szkolnym. Nauka
na poziomie średnim ogólnokształcącym miała być prowadzona w trzyletnich
gimnazjach niższych i pięcioletnich gimnazjach wyższych. Szkolnictwo zawodowe oparto na programie MWRiOP z 1919 r. Odbywało się ono na trzech poziomach: niższym (czeladnik), średnim (technik) i ponadśrednim (technolog). Natomiast szkolnictwo wyższe miało funkcjonować na podstawie odrębnej ustawy
wydanej w 1920 r.11

8
Powstanie i stan obecny Seminarium Nauczycielskiego przy ul. Bernardyńskiej nr 8, Szkoła Polska, 1920,
nr 1, ss. 32–35; J. Ochmański, Historia Litwy, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990, s. 262, 285–286.
9
S. Antosik, Edukacja obywatelska w szkole w latach 1918–1939 w świetle programów nauczania przedmiotów społeczno-politycznych, Przegląd Historyczno-Oświatowy, 1994, nr 1–2, s. 61.
10
Zob. L. Zarzecki, Wychowanie narodowe, Warszawa 1929, ss. 275–276; K. Sośnicki, Podstawy wychowania państwowego, Lwów 1933, passim.
11
Szerzej zob. S. Mauersberg, Rozwój szkolnictwa w latach 1918–1939, w: Historia wychowania wiek XX,
t. I, ss. 35–54; W. Roszkowski, Historia Polski 1914–1991, Warszawa 1992, s. 34.

68

Andrzej Gąsiorowski
Tabela 1

Szkoły powszechne i nauczyciele w województwie wileńskim w latach 1920–1922
1920
Rodzaje szkół

1921

1922

liczba
szkół

liczba
nauczycieli

liczba
szkół

polskie

331

583

452

711

617

1170

białoruskie

140

160

47

54

29

38

litewskie

–

–

31

36

62

67

żydowskie

–

–

–

–

56

380

471

743

530

801

764

1655

Razem

liczba
liczba
nauczycieli szkół

liczba
nauczycieli

Źródło: A. Wareński, Almanach szkolnictwa ziemi wileńskiej 1919–1925, Wilno 1929, s. 12.

Próby wprowadzenia nowej organizacji szkolnej na terenach wschodnich,
w tym na Wileńszczyźnie, gdzie zamieszkiwały zwarte grupy ludności białoruskiej,
litewskiej i żydowskiej, spowodowały liczne problemy związane z działalnością
szkolnictwa mniejszościowego. Wydaje się, że najbardziej realistyczną propozycją w
tym zakresie była ustawa z 1924 r. wydana przez ministra WRiOP Stanisława Grabskiego. Głosiła ona m.in., że: „Szkoła powinna być miejscem zgodnego współżycia
młodzieży i całej ludności, wychowująca na dobrych obywateli państwa dzieci narodowości polskiej i niepolskiej we wzajemnym szacunku ich narodowych właściwości”12. W roku szkolnym 1923/1924 na Wileńszczyźnie było już 39 szkół średnich,
11 państwowych i 28 prywatnych. W średnich szkołach państwowych w Wilnie
uczyło się 2598 uczniów, a w szkołach średnich prywatnych 3509. Ponadto działały 52 państwowe szkoły powszechne z 10 932 uczniami i 27 szkół prywatnych
z 3603 uczniami oraz dwie państwowe szkoły zawodowe i 12 prywatnych. W trzech
państwowych seminariach nauczycielskich kształciło się 421 słuchaczy, a w pięciu
prywatnych – 35013. Szkolnictwu polskiemu na Kresach Wschodnich wiele uwagi poświęcał minister WRiOP Stanisław Grabski. W jego opinii: „Szkoła państwowa
musi zaspokajać istotne potrzeby kulturalne ludności zarówno niepolskiej, jak i polskiej. Więc o tyle, o ile ludność ruska i białoruska odczuwa rzeczywistą potrzebę nauki języka ruskiego i białoruskiego – szkoła państwowa dać jej ją powinna”14.
12
Zob. S. Czerwiński, O nowy ideał wychowawczy, Warszawa 1934, s. 34; S. Mauersberg, Sytuacja szkolnictwa dla mniejszości narodowych, Nowa Szkoła, 1968, nr 10–11, s. 69.
13
Szkolnictwo w Wileńszczyźnie, Życie Święciańskie, 1924, nr 2, s. 9; A. Wareński, Almanach szkolnictwa
ziemi wileńskiej 1919–1925, Wilno 1929, s. 24.
14
S. Grabski, Szkoła na ziemiach wschodnich, Warszawa 1927, s. 7; Mniejszości narodowe w Polsce, Sprawy Narodowościowe, 1927, nr 4, s. 431.
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Dynamiczny rozwój szkolnictwa po odzyskaniu niepodległości trwał do
roku szkolnego 1928/1929. Później ograniczano dotacje na szkolnictwo, zmniejszył się stan powszechności nauczania, zmalała liczba nowych nauczycieli
i szkół. Miało to związek z kryzysem ekonomicznym, którego skutki widoczne były jeszcze w latach trzydziestych. Jednym ze sposobów poprawy sytuacji
w szkolnictwie miała być przygotowywana przez MWRiOP nowa reforma całego szkolnictwa polskiego15.

3. Szkolnictwo polskie po reformie z 1932 r.
Przełom w polityce oświatowej II RP dokonał się dopiero na początku lat
trzydziestych. Dzieła tego podjął się Janusz Jędrzejewicz, były legionista i zwolennik wychowania państwowego, który w 1931 r. objął funkcję ministra WRiOP. Pod
jego kierunkiem przygotowano nowy projekt ustawy o ustroju szkolnictwa, który został uchwalony przez sejm 11 marca 1932 r.16 Ustawa całkowicie zmieniała
dotychczasową strukturę organizacyjną wszystkich szczebli szkolnych, miała też
zapewnić drożność między nimi, umożliwiając uczniom ustawiczne podwyższanie wykształcenia. W praktyce zakładana zasada drożności nie zawsze dawała
jednak takie możliwości, stwarzając nawet pewne bariery w podejmowaniu dalszej nauki. Było to najbardziej widoczne w szkolnictwie powszechnym, zwłaszcza
po ukończeniu pierwszego szczebla organizacyjnego siedmioletniej szkoły kończącej się IV klasą oraz w niżej zorganizowanych typach szkół zawodowych.
Trudności z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego najjaskrawiej wystąpiły na Kresach Wschodnich oraz na Wileńszczyźnie. Ponadto stosowana tam
polityka oświatowa nie zawsze uwzględniała postulaty licznych mniejszości
narodowych, co w konsekwencji powodowało wzrost opozycji wobec władzy
państwowej17. Również wyposażenie szkół kresowych znacznie odbiegało od
pozostałych tego rodzaju placówek w innych regionach kraju. Szkoły te na ogół
nie posiadały własnych budynków, klasy były przepełnione, a znaczny odsetek
dzieci nie uczęszczał do szkół w ogóle. Jeszcze w 1930 r. w okręgu wileńskim ponad 49% izb lekcyjnych nie było własnością państwa, a lekcje prowadzone były
w wiejskich chatach. Trudności te utrzymywały się niemal do końca lat trzydzie15
J. Jędrzejewicz, Współczesne zagadnienia wychowawcze, Zrąb, 1930, nr 1; B. Ługowski, Szkolnictwo
w Polsce 1929–1939 w opinii publicznej, Warszawa 1961, s. 193.
16
S. Mauersberg, Ustawa o ustroju szkolnictwa z 11 marca 1932 roku, w: Historia wychowania wiek XX,
t. I, ss. 63–66.
17
Č. Miloš, Tėvynės ieškojimos (Szukanie ojczyzny), Vilnius 1995, s 221; S. Mauersberg, Szkolnictwo powszechne dla mniejszości narodowych w Polsce w latach 1918–1939, Wrocław 1968, s. 211.
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stych. Problem ten w Okręgu Szkolnym Wileńskim zamierzano rozwiązać poprzez budowę stu szkół powszechnych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przed
1 września 1939 r. plan ten udało się nawet przekroczyć, gdyż oddano do użytku ponad 120 takich placówek, a wiele innych projektów pozostawało jeszcze
w realizacji18.
Ustawa z 1932 r. obejmowała wszystkie stopnie nauczania. Pod względem
struktury organizacyjnej przewidywała trzy typy szkół: państwowe, publiczne (samorządowe) i prywatne. Obejmowała również wychowanie przedszkolne, wprowadzając wymóg zatrudnienia w tych placówkach osób z ukończonym
czteroletnim seminarium dla wychowawczyń przedszkoli lub po dwuletnich liceach dla wychowawczyń przedszkoli. Przedszkola miały przyjmować dzieci od
3 lat, aż do czasu osiągnięcia wieku podlegającego obowiązkowi szkolnemu, rozpoczynającego się od siódmego roku życia.
Jak wspominano, najwięcej kontrowersji budziła struktura siedmioletnich
szkół powszechnych, które miały funkcjonować na trzech szczeblach organizacyjnych: szkoła I stopnia kończyła się IV klasą (klasy I, II po jednym roku nauki, III – dwa lata, IV – trzy lata nauki); II szczebel kończył się VI klasą (klasa
VI – dwa lata nauki); III szczebel nauki trwał siedem lat i kończył się VII klasą.
Kształcenie nauczycieli do szkół powszechnych miało się odbywać w trzyletnich
liceach pedagogicznych i dwuletnich pedagogiach.
Karta tytułowa albumu z poświęcenia stu szkół
dedykowanego Prezydentowi RP

18
Budowa stu szkół im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w województwie wileńskim,
Dziennik Urzędowy KOSW, 1936, nr 10, s. 225; W. Wincenciak, Szkolnictwo polskie na kresach wschodnich w latach 1939–1941, Łomża–Olsztyn 2004, s. 52.
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Szkolnictwo zawodowe podzielono na trzy typy (poziomy): szkoły dokształcające, zasadnicze (niższe, gimnazjalne, licealne) i przysposobienia zawodowego. Kadry nauczycielskie do zajęć praktycznych przygotowywały odpowiednie szkoły zawodowe stopnia licealnego i gimnazjalnego oraz absolwenci
studiów wyższych o specjalnościach odpowiadających profilowi kształcenia zawodowego.
Szkoły średnie ogólnokształcące miały zapewnić ogólny rozwój kulturalny młodzieży, przysposobić ją do czynnego udziału w życiu społecznym i państwowym. Miała to być sześcioletnia szkoła prowadzona na dwóch poziomach:
czteroletnie gimnazjum kończące się małą maturą i dwuletnie liceum kończące się dużą maturą, umożliwiającą podjęcie wyższych studiów uniwersyteckich.
Kształcenie kadr nauczycielskich dla szkół średnich ogólnokształcących, seminariów i liceów dla wychowawczyń przedszkoli, liceów pedagogicznych i pedagogiów, w zależności od obranej dziedziny wiedzy, miało się odbywać w szkołach wyższych. W nowych warunkach rola szkoły, a przede wszystkim nauczyciela
w środowisku społecznym była wyjątkowa. Nauczyciel miał też obowiązek przywracania polskiej tradycji i kultury ludowej zniszczonej w okresie zabiorów.
Uważano, że: „Nauczycielstwo jest najbardziej powołane do ochrony zabytków,
do szerzenia wśród dzieci i starszych idei szacunku dla dawnych form kultury, dla
ginących zwyczajów i swoistych, prymitywnych form życia. Należy gromadzić
zabytki z terenów swojej pracy, aby je przekazać przyszłości”19. Kształcenie na poziomie wyższym miało się odbywać w uczelniach akademickich i nieakademickich. Organizację toku studiów określała odrębna ustawa oraz statuty uczelni
zatwierdzane przez ministra WRiOP. Nowe ustalenia organizacyjne obowiązywał także na Wileńszczyźnie, choć wprowadzane były z pewnym opóźnieniem
i tolerancją20.

4. Struktura i cele wychowawcze oświaty wileńskiej
Ustalenia prawne dotyczące nowej organizacji szkolnictwa polskiego po
1932 r. oraz zalecane programy nauczania nie wszędzie spotkały się z pełną akceptacją. Nie dotyczyło to jednak jasno wytyczonych celów wychowawczych,
jakie proponowała ustawa. Bogdan Nawroczyński, jeden z najwybitniejszych

W sprawie ochrony kultury ludowej, Dziennik Urzędowy KOSW, 1932, nr 6, s. 198.
Ustawa z dnia 11 III 1932 r. o ustroju szkolnictwa, Dziennik Urzędowy RP (dalej: DzURP), 1932,
nr 38 z 7 V, poz. 389, ss. 342–351.
19
20
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przedstawicieli polskiej myśli pedagogicznej, określił je następująco: „Celem
szkoły jest wychowanie i kształcenie młodzieży na świadomych swych obowiązków i twórczych obywateli Rzeczypospolitej. Zmierzając do osiągnięcia tego
celu nadrzędnego, społeczno-obywatelskiego przygotowania swych wychowanków – szkoła musi wszechstronnie rozwijać ich osobowość w dziedzinie religijnej, moralnej, umysłowej i fizycznej”21.
W 1937 r. zasięg terytorialny Okręgu Szkolnego Wileńskiego rozszerzono o cztery powiaty województwa białostockiego: augustowski, grodzieński,
suwalski i wołkowyski. Nadal jednak występowała duża różnica między szkolnictwem w województwach zachodnich i wschodnich, gdzie jeszcze pod koniec
lat trzydziestych około 28% dzieci w województwie wołyńskim i 15% w województwie wileńskim nie było objętych obowiązkiem szkolnym. Wolniej rozwijało się także szkolnictwo średnie ogólnokształcące, chociaż od połowy lat trzydziestych w całej Polsce nastąpiła znaczna poprawa. Zwiększyły się dotacje,
przybyło nowych nauczycieli i uczniów. Wzrost ten w skali kraju utrzymywał się
do końca lat trzydziestych22.
W Wilnie w roku szkolnym 1937/1938 na nowych zasadach funkcjonowało tylko 8 szkół stopnia licealnego, 15 gimnazjalnego i 38 szkół powszechnych
szczebla niższego23. Niezależnie od wymienionych form kształcenia, w okręgu wileńskim powstawały także zakłady kształcenia nauczycieli. W roku szkolnym 1938/1939 istniało ich kilka: Państwowe Liceum Pedagogiczne Żeńskie
w Grodnie oraz męskie w Słonimiu, Szczuczynie i Trokach oraz Państwowe Pedagogium i Państwowe Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli w Wilnie24. Jeszcze na początku 1939 r. w miejsce istniejących samorządów szkolnych powołano
specjalne samorządy terytorialne. Stanowiły je komisje oświatowe oraz komitety szkolne, które miały za zadanie współdziałanie z władzami szkolnymi w celu
zapewnienia rozwoju szkół i powszechności nauczania25.

B. Nawroczyński, Polska myśl pedagogiczna, Warszawa 1938, s. 223.
B. Ługowski, op. cit., ss. 71–73.
23
J. Buszko, Historia Polski 1864–1948, Warszawa 1986, s. 342; Szkolnictwo w Okręgu Szkolnym Wileńskim, Dziennik Urzędowy KOSW, 1938, nr 10, s. 305.
24
W. Wincenciak, op. cit., s. 56. Nauczyciele szkół powszechnych po przejściu odpowiedniego kursu
mogli podjąć także pracę w przedszkolu, zob. Zarządzenie Ministra WRiOP z 20 II 1936 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wychowawczyń przedszkoli.
25
Ustawa z 23 II 1939 r. O zespoleniu samorządu szkolnego z samorządem terytorialnym, DzURP, 1939
z 6 III, nr 16, poz. 93, art. 1.
21
22
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Tabela 2
Dzieci nieuczęszczające do szkoły w roku szkolnym 1936–1937
Wiek

Polska
centralne

7 lat
8 lat
9 lat
10 lat
11 lat
12 lat
13 lat

11,4
4,9
6,3
7,2
10,9
14,9
27,3

Województwa
wschodnie
zachodnie

9,2
3,2
3,8
4,5
7,8
12,7
27,2

32,0
15,3
15,9
9,3
23,3
29,5
42,5

0,4
–
0,7
–
0,7
0,7
4,8

południowe
5,4
2,5
5,7
6,4
12,2
17,1
30,4

Źródło: Mały rocznik statystyczny, 1938, s. 320.

4.1. Szkoły powszechne
Kształcenie na poziomie podstawowym było ustawowym obowiązkiem
władz oświatowych, które miały zapewnić możliwość nauki wszystkim w wieku szkolnym. Problem stanowił jednak duży odsetek dzieci, które po reformie
szkolnej w 1932 r., z braku szkół powszechnych wyższego stopnia, miały ograniczoną możliwość dalszego kształcenia. Szkoły siedmioletnie IV-klasowe, tak typowe dla terenów wiejskich, praktycznie zamykały mniej zamożnej młodzieży
dostęp do szkół średnich i wyższych. Uczniowie ci po ukończeniu IV klasy najczęściej na tym poziomie kończyli swoją edukację. Jednocześnie następował ciągły przyrost dzieci w wieku podlegającym obowiązkowi szkolnemu, które znajdowały się poza szkołą lub kończyły jej najniższy stopień organizacyjny26. Problem ten był najbardziej widoczny w województwie nowogródzkim i części białostockiego, które do 1938 r. należały do Okręgu Szkolnego Wileńskiego. Struktura organizacyjna szkół powszechnych wykazywała tam największy odsetek szkół
I stopnia kończącego się na IV klasie, do których uczęszczało 56,4% ogółu dzieci.
Dla przykładu w szkołach II stopnia, kończących się VI klasą, było 16,7% dzieci,
a w szkołach III stopnia, kończących się VII klasą, umożliwiającą naukę w gimnazjum, a później liceum ogólnokształcącym, było 26,7% uczniów27. Sytuację
tę pogarszała słaba frekwencja na lekcjach. Początkowo za niedopełnienie obowiązku szkolnego lub opuszczanie zajęć szkolnych nakładano grzywny pienięż26
27

W. Garbowska, Powszechność nauczania w Polsce w latach 1932–1939, Wrocław 1972, s. 151.
Szkolnictwo w Okręgu Szkolnym Wileńskim, Dziennik Urzędowy KOSW, 1938, nr 10, s. 305.
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ne. Postulat ten nie był jednak praktycznie możliwy do wykonania, gdyż dotyczył głównie rodzin niezamożnych, innego wyznania lub wiejskich o niskim poziomie kulturalnym28.
Według danych z końca 1937 r. w województwie wileńskim były: 1302
szkoły z polskim językiem nauczania i 92 szkoły z językiem litewskim jako
przedmiotem szkolnym; 36 szkół z językiem polskim i litewskim; 8 szkół z litewskim; 7 szkół z białoruskim jako przedmiotem szkolnym i 4 szkoły z polskim i białoruskim oraz jedna szkoła z językiem polskim i rosyjskim. Ponadto
było 136 szkół prywatnych, z czego 45 to szkoły z polskim językiem nauczania,
8 z polskim i żydowskim (hebrajskim), jedna z niemieckim, 19 z litewskim,
20 z żydowskim i 37 z hebrajskim, 5 z żydowskim i hebrajskim, jedna z polskim
i francuskim. W publicznych szkołach powszechnych w roku szkolnym 1937/1938
zatrudnionych było 2808 nauczycieli, 555 w szkołach prywatnych29.
Tabela 3
Dzieci w wieku szkolnym w roku 1937/1938 w województwie wileńskim
według wyznania
Dzieci wyznania
rzymskokatolickiego

Dzieci wyznania
prawosławnego

Dzieci wyznania
mojżeszowego

Dzieci innych
wyznań

113 931

47 540

6 036

752

Źródło: Sprawozdanie wojewody wileńskiego za rok 1937/38, Wilno 1938.

W roku szkolnym 1937/1938 na terenie województwa wileńskiego było
1450 publicznych szkół powszechnych z 168 279 uczniami. W szkołach prywatnych uczyło się 12 056 uczniów. Nadal jednak znaczna liczba dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu pozostawała poza szkołą. Pod koniec 1938 r. na
terenie Okręgu Szkolnego Wileńskiego było 497 493 dzieci w wieku szkolnym,
ale tylko 398 578 pobierało naukę w publicznych szkołach powszechnych, co
stanowiło 80,5%. W tym czasie do szkół powszechnych prywatnych uczęszczało 24 566 dzieci, tj. 4,9% oraz do innych szkół – 3429, tj. 0,6%. W domu uczyło się 1279 dzieci, tj. 0,1%. Razem obowiązek szkolny wypełniało więc 427 852
uczniów, co stanowiło 86%. Z powyższego wynika, że przed rozpoczęciem roku
szkolnego 1938/1939 poza szkołą pozostawało 14% dzieci w wieku szkolnym.
28
Okólnik Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego w sprawie wykonania obowiązku szkolnego,
Dziennik Urzędowy KOSW, 1932, nr 3, s. 60.
29
W. Wincenciak, op. cit., ss. 49–50; K. Trzebiatowski, Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1918–1932,
Wrocław–Warszawa–Kraków 1970; W. Grabowska, Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1932–1939, Wrocław 1976, passim.
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W celu poprawienia efektywności pracy dydaktycznej mniej zamożnym szkołom powszechnym starano się dostarczyć odpowiednie pomoce naukowe oraz
udzielić wsparcia działającym tam organizacjom młodzieżowym. Problem ten
MWRiOP rozwiązywało w ten sposób, że zobowiązywało szkoły średnie do
sprawowania opieki nad szkołami powszechnymi. Zadanie to nie było łatwe,
gdyż chodziło głównie o szkoły wiejskie, a tam struktura narodowościowa była
wyjątkowo zróżnicowana. W planach na rok szkolny 1938/1939 Kuratorium Wileńskie w 120 przypadkach zamierzało podnieść stopień organizacyjny szkół
powszechnych z I na II i z II na III. W tym celu planowano zatrudnić kolejnych
246 nauczycieli. Miało to gwarantować poprawę poziomu nauczania, szczególnie w szkołach zbiorczych niższego stopnia30.
4.2. Szkoły średnie ogólnokształcące
Ważną rolę w edukacji szkolnej i wychowaniu państwowym odgrywały średnie szkoły ogólnokształcące. W latach trzydziestych ich liczba na terenie
województwa wileńskiego była wyjątkowo ustabilizowana i nie podlegała takim zmianom, jakie miały miejsce w szkolnictwie powszechnym. Szkoły ogólnokształcące przed ustawą i po ustawie z 1932 r. były szansą dla zdolniejszej
młodzieży, umożliwiały kontynuowanie nauki na poziomie wyższym. Nadal pewien problem stanowiło szkolnictwo dla mniejszości narodowych, które w latach 1929–1939 obejmowało 31% młodzieży, dla której prowadzono naukę w języku ojczystym. Pod koniec lat trzydziestych na ogólną liczbę 55 szkół średnich
– 13 było mniejszościowych31.
Liczba szkół średnich ogólnokształcących w okręgu wileńskim, po niewielkim spadku w roku 1928/1929, w roku szkolnym 1929/1930 ponownie zwiększyła się. Liczba szkół państwowych wzrosła do 17, a prywatnych do 38. O dynamicznym rozwoju szkolnictwa ogólnokształcącego świadczy również zwiększająca się
liczba uczniów w gimnazjach, która w roku szkolnym 1937/1938 niemal się podwoiła i wnosiła 2200 osób32.
30
Okólnik Kuratora OSW z 12 II 1936 r. w sprawie opieki szkół średnich nad szkołami powszechnymi,
Dziennik Urzędowy KOSW, 1938, nr 6–7, s. 228. Pod koniec 1938 r. poważny problem stanowiła znaczna przewaga uczniów w IV-klasowych szkołach I stopnia – 56,4%, które utrudniały dalszą naukę; szkoły VI-klasowe
II stopnia skupiały 16,7% uczniów, a w szkołach VII- klasowych III stopnia uczyło się zaledwie 26,7% młodzieży. Zob. Szkolnictwo w okręgu szkolnym wileńskim, Dziennik Urzędowy KOSW, 1938, nr 10, s. 305.
31
B. Makowski, Litwini w Polsce 1920–1939, Warszawa 1986, ss. 166–176; R. Cybulski, Szkoły średnie na
ziemi wileńskiej 1918–1939, Warszawa 1991, s. 7.
32
A. Hirschberg, Zarys historyczno-statystyczny szkolnictwa na ziemiach północno-wschodnich 1913–1929,
Wilno i ziemia wileńska, Wilno 1937, s. 45; Szkolnictwo w Okręgu Szkolnym Wileńskim, Dziennik Urzędowy
KOSW, 1938, nr 10, s. 305.

76

Andrzej Gąsiorowski

Przyjęcia do państwowych gimnazjów odbywały się według specjalnego
regulaminu, który m.in. określał wiek kandydatów na 12–16 lat. Ponadto dyrektor szkoły w razie wątpliwości miał prawo skierować kandydata na badania lekarskie. O przyjęciu decydował egzamin wstępny z zakresu drugiego szczebla
szkoły powszechnej. Egzamin składał się z części pisemnej i ustnej. Wymagania
musiały być dość wysokie, skoro znaczna część kandydatów egzaminu nie zdawała. Po ukończeniu czteroletniego gimnazjum i uzyskaniu „małej matury” absolwent mógł się ubiegać o przyjęcie do dwuletniego liceum, które kończyło się
„dużą maturą”. Do liceum przyjmowano bez egzaminów wstępnych, lecz rady
pedagogiczne mogły we własnym zakresie regulować ten problem, np. klasyfikować na podstawie świadectw ukończenia gimnazjum33. Licea miały dwa profile dydaktyczne: klasyczny (humanistyczny) i realny (matematyczno-fizyczny).
Warunkiem otwarcia klasy licealnej było minimum 20 uczniów (nie więcej jednak niż 40), ale w szczególnych sytuacjach można było je uruchomić za zgodą
ministra WRiOP34.
Tabela 4
Szkoły średnie w Okręgu Szkolnym Wileńskim w latach 1922–1929
Rok
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

Szkoły państwowe
9
11
11
12
12
12
12
12

Szkoły prywatne
28
28
32
34
38
39
34
31

Razem
37
39
43
46
50
51
46
43

Źródło: R. Cybulski, Szkoły średnie na ziemi wileńskiej 1918–19, Warszawa 1991, s. 5.

W liceach ogólnokształcących okręgu wileńskiego dopiero w roku szkolnym
1937/1938 wprowadzono zasady organizacyjne wynikające z ustawy z 1932 r.
Jednocześnie umożliwiono ukończenie liceum absolwentom gimnazjów, w których nie było klas licealnych35. Ogółem na 5 września 1938 r., po wejściu w życie
33
Zob. Instrukcja tymczasowa w sprawie egzaminów wstępnych do gimnazjum, Dziennik Urzędowy KOSW,
1936, nr 4, s. 123; Pisemne egzaminy wstępne do klas I gimnazjum w czerwcu 1936 r., ibidem, nr 11, s. 246.
34
Rozporządzenie ministra WRiOP w sprawie organizacji państwowych liceów ogólnokształcących,
Dziennik Urzędowy KOSW, 1937, nr 4, s. 126.
35
Przed nowym rokiem szkolnym, Gazeta Wileńska, 1937, nr 225, s. 2; Regulamin egzaminów dojrzałości
liceów ogólnokształcących dla eksternów, Dziennik Urzędowy KOSW, 1939, nr 6/7, s. 235.
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ustawy Jędrzejewiczowskiej, w Okręgu Szkolnym Wileńskim działało 26 państwowych czteroletnich gimnazjów kończących się „małą maturą”. Kształciło się
w nich 3814 uczniów i 4321 uczniów w gimnazjach prywatnych36. W drugim
półroczu roku szkolnego 1938/1939 funkcjonowały 22 państwowe licea ogólnokształcące kończące się „dużą maturą”. Do 30 zwiększyła się liczba gimnazjów
państwowych kończących się „małą maturą”. Niektóre gimnazja posiadały internaty, z których pod koniec lat trzydziestych korzystało 777 uczniów.
W średnich szkołach pracowało 568 nauczycieli. Wymagano od nich
ukończonych studiów wyższych i tylko w wyjątkowych przypadkach odchodzono od tej zasady, gdy kandydat był wyróżniającym się nauczycielem i zdał egzamin uproszczony. System szkolnictwa ogólnokształcącego w okręgu wileńskim
nie zapewniał całej młodzieży równych szans zdobycia wykształcenia średniego,
umożliwiającego dalszą naukę. Wynikało to z niskiego poziomu wiejskich szkół
powszechnych (głównie IV- i VI-klasowych) i nie zawsze właściwej lokalizacji
szkół średnich. W 1938 r. wprowadzono opłatę za egzamin do gimnazjum wynoszącą 40 zł, a do liceum 10 zł, i tylko uczniowie o nieprzeciętnych zdolnościach
mogli liczyć na stypendium fundowane przez gminę lub organizacje społeczne.
Wysokie koszty nauki zaniepokoiły kuratora wileńskiego Kazimierz Szelągowskiego, który apelował do terenowych władz szkolnych, aby ograniczyć „przeciążenia finansowe młodzieży i aby miały one uzasadnienie wychowawcze”37.

4.3. Szkoły pedagogiczne
Kadry dla szkół powszechnych w okręgu wileńskim przed rokiem 1932
kształciły pięcioletnie seminaria nauczycielskie w Borunach, Nieświeżu, Słonimiu, Święcianach, Szczuczynie, Trokach i Wilnie38. Po 1937 r. w ich miejsce powołano trzyletnie licea pedagogiczne. W 1937 r. działały one w Grodnie – nr 38
i nr 39, Szczuczynie – nr 40 i Trokach – nr 41. Oprócz tego w Wilnie istniało
ponadśrednie, dwuletnie pedagogium. W 1938 r. kształciło się tam 114 słuchaczy. Wileńskie pedagogium rozpoczęło działalność dopiero w roku szkolnym
1937/1938. Organizowano także roczne lub dwuletnie Wyższe Kursy Nauczycielskie w Wilnie. Ponadto w dwuletnim Liceum Wychowawczyń PrzedszkoZ materiałów liczbowych K.O.S.W (stan na 1 XII 1938 r.), Dziennik Urzędowy KOSW, 1939, nr 2, ss. 59–60.
C. Żywuszko, Moje wspomnienia, w: Pamiętniki Polaków na Litwie 1945–1995. Losy pokoleń, pod red.
A. Budzyńskiego, Warszawa 1998, s. 368; Rozporządzenie ministra WRiOP w sprawie taks szkolnych w szkołach średnich ogólnokształcących z dnia 4 VII 1930 roku Nr II–15720; W sprawie składek w szkołach, Dziennik Urzędowy KOSW, 1935, nr 11, s. 159.
38
W sprawie otwarcia Państwowego Pedagogium w Wilnie, Dziennik Urzędowy KOSW, 1937, nr 8/9, s. 245.
36
37
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li i czteroletnim Seminarium Wychowawczyń Przedszkoli uczyło się 120 przyszłych przedszkolanek. Oprócz państwowych działały dwa prywatne seminaria wychowawczyń przedszkoli z 110 słuchaczkami. Razem w roku szkolnym
1937/1938 na terenie Kuratorium Szkolnego Wileńskiego w zakładach kształcenia nauczycieli uczyło się 372 słuchaczy (w roku 1936/1937 – 186). W szkołach
tych dużą wagę przykładano do poziomy wykształcenia kandydatów na nauczycieli, a przede wszystkim do praktycznych umiejętności, które młodzież miała zdobywać na specjalnych praktykach pedagogicznych39. Zasady pracy szkół
pedagogicznych określało specjalne rozporządzenie ministra WRiOP z 6 marca
1937 r. Nr II S-1291/37.

4.4. Szkoły zawodowe
Odziedziczone po okresie zaborów szkolnictwo zawodowe było słabo rozwinięte i niedostosowane do rosnących potrzeb kraju. Praktycznie wszystko należało zacząć od nowa i w nowych warunkach. Brakowało kadr nauczycielskich,
obiektów szkolnych, pomocy naukowych, a nawet podręczników i materiałów
piśmiennych. Tymczasem potrzeby były ogromne, ponieważ kraj czekał na fachowców do odbudowy i modernizacji polskiego przemysłu, budownictwa, handlu
i rolnictwa. Zmiany wprowadzone ustawą szkolną z 1932 r. stwarzały szansę przyśpieszonego rozwoju szkolnictwa zawodowego. Na terenie okręgu wileńskiego
dopiero w roku szkolnym 1935/1936 zaczęto wprowadzać nowe zasady organizacji szkół zawodowych. Pierwsze dokonały ich: Państwowa Szkoła Techniczna im. J. Piłsudskiego w Wilnie, Państwowa Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa
w Wilnie i Państwowa Szkoła Przemysłowo-Handlowa Żeńska w Wilnie40.
W roku szkolnym 1937/1938 w Wilnie uruchomiono kilka szkół zawodowych na poziomie gimnazjalnym i licealnym, które działały już według nowych
zasad, zgodnych z ustawą z 1932 r. Wśród szkół państwowych były licea: mechaniczne, elektryczne, budowlane, drogowe, miernicze. Powstały też trzy szkoły prywatne: Koedukacyjne Liceum Handlowe, Liceum Administracyjne Towarzystwa
Krzewienia Wiedzy Handlowej i Ekonomicznej oraz Koedukacyjne Liceum Handlowe Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie. Łącznie było 8 szkół stopnia liceal-

39
W. Łastowiecki, Organizacja praktyk pedagogicznych w zakładach kształcenia nauczycieli, Sprawy Nauczycielskie (Wilno), 1933, nr 6, ss. 262–264; Z materiałów liczbowych K.O.S.W (stan na 1 IX 1938), Dziennik
Urzędowy KOSW, 1938, nr 10, s. 307.
40
Szkolnictwo zawodowe, Dziennik Urzędowy KOSW, 1936, nr 12, s. 360; ibidem, 1938, nr 11,
ss. 345–346; B. Ługowski, op. cit., s. 71.
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nego, 15 stopnia gimnazjalnego i 15 szkół stopnia niższego. Niezależnie od wiedzy teoretycznej, jaką wprowadzała ustawa Jędrzejewiczowska, uczniowie musieli zdobyć umiejętności praktycznie41.
Miejscowe władze oświatowe stopniowo reformowały szkoły starego typu
lub zakładały nowe według obowiązujących zasad. Kandydaci do tych szkół
musieli ponosić spore koszty. W roku szkolnym 1937/1938 pobierano opłaty
nie tylko za egzaminy wstępne, ale także za badania psychotechniczne i koszty administracyjne, które łącznie wynosiły około 170 zł (suma równa miesięcznej pensji nauczyciela)42. Niezależnie od szkół o charakterze przemysłowo-handlowym, w połowie lat trzydziestych dużą popularnością wśród młodzieży wiejskiej
cieszyły się zawodowe szkoły rolnicze. W 1936 r. na terenie okręgu wileńskiego istniało 12 takich placówek, które do połowy lat trzydziestych wykształciły ponad 400 absolwentów. Najczęściej podejmowali oni pracę w rodzinnych
gospodarstwach rolnych i znani byli z dobrego przygotowania praktycznego,
które zdobywali w dobrze prowadzonych gospodarstwach szkolnych. Nauka
trwała 11 miesięcy i rozpoczynała się zawsze 15 stycznia. Wszyscy uczniowie
na okres nauki mieli zapewnione miejsce w internatach. Nauka w tych szkołach
była bezpłatna, pobierano tylko jednorazową opłatę wpisową.
Podstawą funkcjonowania szkół zawodowych był specjalnie opracowany przez MWRiOP statut, którego paragraf 17 głosił: „Uczeń przygotowuje się
przez wychowanie i kształcenie do sumiennego spełniania obowiązków obywatelskich. W tym celu winien on wytrwałą pracą nad sobą dążyć do wyrobienia religijnego, moralnego, umysłowego i fizycznego”43. Nadal jednak utrzymywały się szkoły, które zorganizowane były według starego systemu szkolnego sprzed 1932 r. W połowie lat trzydziestych na takich zasadach funkcjonowało jeszcze 6 szkół stopnia niższego, 16 szkół stopnia średniego i 18 szkół ponadśrednich. Oprócz szkół rolniczych kuratorium w Wilnie razem z Wileńską Izbą
Rolniczą organizowały tzw. wędrowne kursy rolnicze dla młodzieży wiejskiej.
Wspierały je także: Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych, Związek Młodej Wsi Ziemi Wileńskiej, Związek Ziemianek i Związek Strzelecki. Najczęściej
były to kursy: krawieckie, wikliniarskie, rzemieślnicze, techniczne, handlowe, pi-

41
J. Miąso, Szkoły zawodowe w Polsce w latach 1918–1939. Ich rozwój, organizacja i funkcje społeczne,
Wrocław–Warszawa–Kraków 1988, s. 225; Okólnik Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego w sprawie praktyk
młodzieży, Dziennik Urzędowy KOSW, 1937, nr 6/7, s. 211; ibidem, 1938, nr 10, s. 304.
42
Zarządzenie ministra WRiOP o otwieraniu i zamykaniu gimnazjów i liceów zawodowych, Dziennik
Urzędowy KOSW, 1935, nr 8–9–10, s. 116; Okólnik o opłatach szkolnych w liceach zawodowych, ibidem, 1937,
nr 8/9, s. 253.
43
Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 24 V 1938 r. Nr III
PU-3088/38, § 17.
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sania na maszynie, stenografii i języków obcych. Miały one typowo praktyczny
charakter i obejmowały takie zajęcia, jak: gospodarstwo domowe, ogrodnictwo,
rachunkowość gospodarcza oraz pogadanki dotyczące zagadnień higieny, czytelnictwa, śpiewu oraz tematyki etyczno-religijnej. Lokalizacja kursów była zmieniana dwa razy w roku, co ułatwiało udział znacznej części kandydatów. Ogółem
w roku szkolnym 1937/1938 przeprowadzono 150 takich kursów z udziałem 2260
uczestników44.

5. Działalność pozalekcyjna i pozaszkolna
Równolegle z programem dydaktycznym, który wytyczały formalne ustalenia prawne, prowadzono działalność wychowawczą, która była wynikiem inwencji twórczej rodziców, nauczycieli oraz placówek kulturalno-oświatowych.
Niezależnie od miejsca i charakteru tej działalności była ona zawsze podejmowana jako naturalna część procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. W odróżnieniu od programów nauczania zawierających wiedzę obowiązkową, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne charakteryzowały się nie tylko dobrowolnością
wyboru, ale, co najważniejsze, wynikały z głębi zainteresowań i aspiracji ucznia.
Cechowała je także inna, bardziej atrakcyjna struktura zajęć i swoboda działania w grupie rówieśniczej45. Z reguły były to rozmaite koła zainteresowań, stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, które oprócz domu rodzinnego i szkoły,
mogły doskonale uzupełniać proces edukacyjny, a jednocześnie rozwijać praktyczne umiejętności. W dziele tym szczególną rolę w odrodzonej Polsce odgrywały różne organizacje i stowarzyszenia młodzieżowe. Oprócz zajęć typowych
dla każdej z takich placówek spełniały one ważną rolę w wychowaniu obywatelskim. Każda bowiem tego rodzaju działalność skupiająca młodzież szkolną
i pozaszkolną wnosiła wiele wartości w życie młodego pokolenia, które trzeba
było nauczyć pracy dla odrodzonej ojczyzny46. Władze szkolne w Wilnie zagadnieniom tym poświęcały wiele uwagi, o czym świadczą liczne materiały na ów
temat zamieszczane w „Dzienniku Urzędowym Kuratorium Okręgu Szkolnego
Wileńskiego”47.

44
Wędrowne kursy rolnicze, Dziennik Urzędowy KOSW, 1935, nr 12, ss. 201–202, 360; Szkolnictwo zawodowe, ibidem, 1938, nr 12, s. 420.
45
Życie młodzieży, Ogniwo (Wilno), 1926, nr 2, ss. 30–31.
46
I. Lechicka, M. Uklejewska, Szkoła w życiu codziennym, Warszawa 1935, ss. 149–151.
47
Zob. A. Gąsiorowski, Zajęcia pozalekcyjne w dokumentach Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego
w latach 1932–1939, Przegląd Historyczno-Oświatowy, 2010, nr 1–2, ss. 118–145.
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5.1. Harcerstwo
Wyjątkowym zainteresowaniem uczniów cieszyła się organizacja harcerska, która na Kresach Wschodnich stanowiła ważny czynnik wychowania patriotycznego młodzieży. Drużyny harcerskie były typową organizacją młodzieży
szkolnej i odgrywały ważną rolę w zbliżeniu szkoły do reszty społeczeństwa. Na
terenach wiejskich drużynowymi były najczęściej młode nauczycielki, co jeszcze
bardziej wiązało pracę ZHP z procesem wychowawczym szkoły. Nieco inaczej
wyglądała działalność drużyn miejskich, które dysponowały większymi możliwościami i udziałem młodzieży gimnazjalnej, lepiej przygotowanej do pracy organizacyjnej48.
Wileńska Chorągiew Harcerska obejmowała województwo wileńskie i nowogródzkie, a więc teren pod względem narodowościowym dość zróżnicowany.
Mimo to w drużynach harcerskich panowała atmosfera wzajemnego poszanowania i tolerancji. Był to efekt niezwykle zasłużonych i oddanych idei harcerskiej działaczy, a szczególnie nauczycielek, wśród których na wyróżnienie zasługują: Jadwiga
Falkowska, Ewa Makowska-Gulbinowa, Wanda Maleszewska, Zofia Nieciejewska,
Antonina Świdzińska i wiele innych49. Kuratorium w Wilnie razem z Komendą Chorągwi Wileńskiej podejmowały wiele starań w celu zaszczepienia tradycji harcerskiej głównie na terenach wiejskich, gdzie ruch ten był mniej popularny.
W każde wakacje urządzano obozy harcerskie i kursy instruktorskie dla młodzieży szkolnej i pomocniczej kadry harcerskiej. Brały w nich udział także młode nauczycielki, które zapoznawały się z ideologią i zasadami organizacyjnymi ZHP.
Atrakcyjny program (obozownictwo, gawędy, wycieczki, zawody sportowe, zdobywanie sprawności, wspólne ogniska) powodowały, że młodzież chętnie wstępowała do drużyn harcerskich50. Starszyzna harcerska miała swoją siedzibę
w Szkole Instruktorskiej „Świt”. Tam odbywały się odprawy, narady, kursy i spotkania, tam kształcili się młodzi drużynowi. Harcerstwo na Wileńszczyźnie szybko stało
się najpopularniejszą organizacją młodzieży szkolnej, miało wielu zwolenników nawet wśród studentów Uniwersytetu Wileńskiego. Wśród miejscowych drużyn wyróżniała się „Szafirowa Piątka” z Gimnazjum im. E. Orzeszkowej i „Liliowa Dwójka”
z Gimnazjum im. A. Czartoryskiego. W celu koordynacji wspólnych działań harcerskich kilka razy w roku organizowano odprawy dla wszystkich drużynowych

Wilno i Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur, pod red. E. Feliksiaka, Białystok 1992, s. 239.
Ibidem.
50
Harcerskie kursy nauczycielskie, Dziennik Urzędowy KOSW, 1936, nr 5, s. 142; Kursy i obozy letnie
młodzieży szkolnej, ibidem, s. 143; Wykaz kursów organizowanych przez Komendę Wileńskiej Chorągwi Harcerskiej w okresie wiosennym i letnim, ibidem, s. 144.
48
49
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Wileńskiej Chorągwi ZHP. Omawiano bieżące sprawy drużyn, organizację zlotów i obozów, metody pracy harcerskiej, ale także zagadnienia związane z pracą
społeczną i obronnością kraju51.

5.2. Straż Przednia
Organizacja ta współpracowała z harcerstwem i została przeniesiona na
teren szkoły jako kontynuacja pracy Legionu Młodych. W odróżnieniu od ZHP
była bardziej samodzielna i nie miała opiekunów rekrutujących się spośród kadry nauczycielskiej. Na teren szkół wileńskich została wprowadzona po reformie Jędrzejewiczowskiej i działała w latach 1932–1939. Głównym celem Straży
Przedniej było wychowanie młodzieży na odpowiedzialnych obywateli Rzeczypospolitej, czynnie służących ojczyźnie, jej potędze, a jej dobro i wolność ceniono sobie najbardziej. Podobnie jak w drużynach harcerskich organizowano kursy i obozy wakacyjne, w trakcie których pomagano ubogiej ludności, zbierano
ubrania i żywność dla dzieci, wykonywano prace sanitarne, organizowano spotkania i występy przy ognisku. Członkowie organizacji pomagali w świetlicach,
bibliotekach, czytelniach, urządzali zbiórki książek i podręczników dla młodzieży kresowej52.

5.3. Biały Krzyż
W 1937 r. organizacja ta otrzymała zgodę MWRiOP na zakładanie szkolnych kół „jako pomostu łączącego wojsko ze społeczeństwem”53. Organizacja ta,
mimo że w Okręgu Szkolnym Wileńskim skupiała ponad 900 członków, nie należała do zbyt popularnych. W porównaniu z 15 okręgami działającymi w kraju, pod względem liczebności zajmowała dopiero jedenaste miejsce. W szkołach
średnich jej odpowiednikiem były Hufce Przysposobienia Wojskowego, które
w oddziałach męskich prowadziły różnego rodzaju ćwiczenia wojskowe, a w oddziałach żeńskich zajmowano się głównie nauką udzielania pierwszej pomocy.
Ważną rolę w programie kół Białego Krzyża odgrywała działalność kultural-

51
Akademicka drużyna harcerska im. ks. A. Machniewicza, Dziennik Wileński, 1930, nr 275, s. 3; Oświata
pozaszkolna. Harcerstwo, Dziennik Urzędowy KOSW, 1937, nr 4, s. 154; ibidem, 1938, nr 11, s. 347.
52
E. Słowińska-Zakościelna, Była taka szkoła, Londyn 1987, s. 57; Konferencja dotycząca harcerstwa
i Straży Przedniej, Dziennik Urzędowy KOSW, 1934, nr 1, s. 11.
53
Czym jest Polski Biały Krzyż, Dziennik Urzędowy KOSW, 1938, nr 5, s. 172.
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no-oświatowa oraz pomoc w nauce, praca świetlicowa, udział w chórach, wycieczkach, kursach, pracy bibliotecznej, utrzymywano też współpracę z młodzieżą poborową, młodzież przygotowywano także na wypadek wojny54.

5.4. Polski Czerwony Krzyż
Organizacja była jedną z najpopularniejszych wśród młodzieży szkolnej
Wileńszczyzny. Zgodnie z regulaminem do głównych jej zadań należało: propagowanie zasad higieny, kultury w życiu osobistym i zbiorowym; pomoc bliźnim w każdej potrzebie i bezinteresowna praca społeczna; ochrona środowiska
naturalnego; kontakt z młodzieżą innych regionów kraju i z zagranicy. W programie pracy PCK dominowało wychowanie przez „czyn”, a więc zaprawianie
uczniów do aktywności i obowiązkowości. Cechy te kształcono na spotkaniach,
kursach i w bezpośrednim działaniu. Program PCK i jego główne zadania publikowano w miesięczniku „Czyn Młodzieży” oraz licznych biuletynach, instrukcjach i broszurach55.

5.5. Inne organizacje i koła zainteresowań
Oprócz wymienionych organizacji młodzieżowych istniały inne, nieco
mniej popularne, które pod opieką nauczycieli lub instruktorów umożliwiały
uczniom rozwijanie zainteresowań społecznych, a nawet politycznych. Należały
do nich m.in.: Hufce Przysposobienia Wojskowego, „Strzelec”, Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici”, Związek Młodzieży Ludowej.
Niezależnie od organizacji młodzieżowych, kierowanych najczęściej centralnie i działających według ustalonych statutów, w szkołach prowadzona była
wewnętrzna działalność pozalekcyjna. Był to szeroki ruch skupiony w kołach zainteresowań, którymi opiekowali się nauczyciele. Koła zainteresowań wzbogacały działalność dydaktyczno-wychowawczą szkoły. Ich celem było rozwijanie oraz
doskonalenie uczniowskich zainteresowań naukowych i kulturalno-oświatowych.
Jak wynika z dokumentów Kuratorium Wileńskiego, największym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się koła krajoznawcze, sportowe i artystyczne56. Wydawały
Ibidem, s. 173.
Instrukcja programowa do kół młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża, Dziennik Urzędowy KOSW,
1938, nr 10, s. 293; W dwudziestą rocznicę Polskiego Czerwonego Krzyża, ibidem, 1939, nr 6/7, ss. 228–229.
56
Koła zainteresowań, Dziennik Urzędowy KOSW, 1936, nr 2, s. 46; Okólnik Kuratora Szkolnego Wileńskiego w sprawie ruchu krajoznawczego wśród młodzieży szkolnej w Wilnie, ibidem, 1937, nr 8/9, s. 261.
54
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one nawet własne pisemko pt. „Orli Lot”. Rozwój kół zainteresowań zawdzięczano zaangażowaniu i umiejętnościom nauczycieli. Zadbano także o dokształcanie nauczycieli zajmujących się działalnością szkolnych kół zainteresowań oraz
oświatą pozaszkolną. W tym celu organizowano różne kursy i obozy szkoleniowe dla opiekunów i przodowników młodzieżowych, na których zdobywali oni
umiejętności w zakresie prowadzenia zespołów teatralnych, muzycznych, sportowych, krajoznawczych, chórów, bibliotek i świetlic57. Nauczyciele odgrywali
także ważną rolę w środowisku wiejskim, gdzie zaniedbania kulturalne i oświatowe były największe. Nauczyciel był tam często jedyną wykształconą osobą,
a szkoła centrum oddziaływania na miejscową społeczność.
Działalność teatrzyków szkolnych była jedną z bardziej popularnych form
pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej. W Wilnie wyróżniały się dwa młodzieżowe
teatrzyki: „Lutnia” i „Reduta”. Największym sukcesem w tej dziedzinie było jednak utworzenie w 1931 r. Teatru Międzyszkolnego w Wilnie. W jego skład wchodziła młodzież wszystkich mniejszości narodowych zamieszkujących na ziemi
wileńskiej, co miało być próbą „zespolenia młodzieży różnych narodowości”.
Repertuar teatru był tak dobierany, aby wiązał się z nauką i życiem młodzieży. Teatry szkolne uświetniały wszystkie ważniejsze święta państwowe, imprezy
szkolne, uczestniczyły w różnymi okolicznościowych uroczystościach, obrzędach
ludowych i świętach religijnych, jasełkach, andrzejkach, opłatku i akcjach dobroczynnych58. Niezależnie od teatrzyków szkolnych kuratorium razem ze Związkiem
Nauczycielstwa Polskiego i Wileńskim Związkiem Teatrów i Chórów Ludowych
organizowały dla szkół kursy teatralne oraz występy zespołów profesjonalnych.
Ważną rolę odgrywały także audycje radiowe specjalnie przygotowywane dla różnych typów szkół59.

5.6. Turystyka i sport
Dużą popularnością wśród uczniów szkół wileńskich cieszyły się zajęcia
o charakterze rekreacji ruchowej. Ćwiczenia takie prowadzono w ramach kół

57
Szkolne koła zainteresowań, Dziennik Urzędowy KOSW, 1936, nr 3, s. 67; Samorząd a naczelne potrzeby oświaty pozaszkolnej, ibidem, 1937, nr 11, s. 351.
58
E. Rzeszewski, Teatr międzyszkolny w Wilnie w roku szkolnym 1935/36, Dziennik Urzędowy KOSW,
1936, nr 8/9, s. 205.
59
O należyte wykorzystanie teatru dla celów szkoły średniej w Wilnie, Dziennik Urzędowy KOSW, 1932,
nr 11, ss. 398–399; Szczegółowy rozkład czwartkowych szkolnych poranków muzycznych w Polskim Radio w roku
szkolnym 1937/38, ibidem, 1937, nr 10, s. 310.
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turystycznych i sportowych. Organizowały one szkolne i pozaszkolne wycieczki
i zawody sportowe. Były to spotkania różnych dyscyplin sportowych oraz wyprawy organizowane w najbliższej okolicy. Korzystano wówczas z pomocy instruktorów i przewodników oraz szkolnych schronisk wycieczkowych, które
w latach międzywojennych były zakładane na terenie całej Polski oraz krajów
ościennych60. Opiekę nad kołami turystycznymi i sportowymi sprawowali najczęściej nauczyciele wychowania fizycznego, ale także innych specjalności. Koła
krajoznawcze w szkołach Wileńszczyzny powstały z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, które na początku lat dwudziestych prowadziły szeroko zakrojoną akcję upowszechnienia szkolnego ruchu turystycznego we wszystkich typach szkół okręgu wileńskiego. Pod koniec lat trzydziestych tylko w Wilnie działało
20 kół skupiających około tysiąca członków. Wycieczki, obozy krajoznawcze doskonale uzupełniały wiedzę teoretyczną zdobywaną w szkole, miały też znaczący walor wychowawczy61. Koła krajoznawcze oprócz działalności wycieczkowej kształciły
przewodników wycieczek, nawiązywały bliskie kontakty z miejscową ludnością,
a także stanowiły główną kadrę w Wileńskiej Centrali Przewodników, skupiającą głównie młodzież szkolną. Ponadto niektóre koła krajoznawcze organizowały
teatrzyki szkolne i wystawiały sztuki teatralne, urządzały też inne imprezy kulturalno-oświatowe. Akcję tę wspierała Komisja Wycieczkowa, która została utworzona przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego. Zajmowała się ona organizowaniem wycieczek krajoznawczych do różnych interesujących miejscowości
w Polsce. Głównym zadaniem Komisji było rozwijanie wśród młodzieży i nauczycieli chęci poznawania kraju ojczystego oraz korzystanie ze szkolnych schronisk
wycieczkowych. Zadania te ujęto w następujących zaleceniach: a) każdy uczeń
szkoły powszechnej okręgu wileńskiego powinien poznać Wilno jako stolicę regionu; b) uczeń szkoły powszechnej powinien poznać Warszawę jako stolicę
państwa; c) uczeń gimnazjum oprócz Wilna i Warszawy powinien poznać Kraków i Poznań; d) uczeń liceum dodatkowo powinien zwiedzić Gdynię i Śląsk62.

60
Okólnik Kuratorium Wileńskiego w sprawie wycieczki szkolnej do Gdańska, Dziennik Urzędowy KOSW,
1931, nr 4, s. 50; Okólnik Kuratorium w sprawie wzmożonej akcji wycieczkowej, ibidem, 1932, nr 11, s. 180.
61
Zob. Regulamin kół krajoznawczych młodzieżowych, Dziennik Urzędowy KOSW, 1935, nr 12, s. 185;
Konferencja opiekunów kół krajoznawczych młodzieży szkolnej w Wilnie, ibidem, 1938, nr 1, s. 11.
62
Sprawozdanie z działalności Komisji Wycieczkowej za rok 1937, Dziennik Urzędowy KOSW, 1938, nr 3, s. 89.
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Tabela 5
Wycieczki szkolne w Okręgu Szkolnym Wileńskim w 1938 r.
Typ szkoły

Liczba
wycieczek

Liczba
uczestników

Koszt
(zł)

1.

Gimnazja państwowe

67

2 381

64 543,10

2.

Gimnazja prywatne

44

1 347

31 202,50

3.

Zakłady kształcenia nauczycieli

15

434

11 873,16

4.

Szkoły zawodowe państwowe

15

445

9 665,21

5.

Szkoły zawodowe prywatne

32

856

15 016,10

6.

Szkoły zawodowe rolnicze

19

564

13 086,54

7.

Szkoły powszechne

440

11 546

88 397,37

Źródło: Dziennik Urzędowy KOSW, 1939, nr 5, s. 186.

Pod koniec lat trzydziestych na terenie Wileńszczyzny istniało 21 szkolnych schronisk wycieczkowych z 920 miejscami noclegowymi. Najwięcej miejsc
w schroniskach znajdowało się w Wilnie, Naroczy i na terenie województwa białostockiego – w Augustowie, Serwach i Wigrach. Oprócz samodzielnych schronisk istniało jeszcze pięć lokali zaadaptowanych na cele noclegowe (Grodno, Jeziory, Świteź, Troki, Wilno). Ponadto w 12 szkołach przygotowane były izby do
celów wycieczkowych z możliwością noclegów63.

Epilog
Proces rozbudowy szkolnictwa polskiego na Wileńszczyźnie, jaki dokonywał się w okresie międzywojennym, został zahamowany 17 września 1939 r., gdy
na tereny wschodnie II Rzeczypospolitej wkroczyły oddziały Armii Czerwonej.
Po zajęciu Wileńszczyzny, którą początkowo włączono do Zachodniej Białorusi,
nastąpiły aresztowania i represje wymierzone w dyrektorów szkół polskich i nauczycieli. Pod nowym nadzorem wznowiły działalność nieliczne placówki szkolne i tylko część nauczycieli mogła podjąć w nich pracę. W Wilnie utworzono
Zarząd Tymczasowy Obwodu Wileńskiego (Czasowoje Uprawlenije Wilenskoj
63
Szkolna akcja wycieczkowa w Okręgu Szkolnym Wileńskim, Dziennik Urzędowy KOSW, 1939, nr 5.
ss. 182–183.
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Akrugi), ale już 10 października 1939 r. cały teren został przekazany Litwinom64.
Od początku Litwini przejawiali wrogi stosunek do Polaków, a jednocześnie
miejscowej ludności wiejskiej wmawiano jej rzekome pochodzenie litewskie65.
Szykany dotknęły przede wszystkim nauczycieli i uczniów polskich szkół.
Spowodowało to, że w grudniu 1939 r. odbył się strajk szkolny, stłumiony przez
władze litewskie66. Szkoły miały teraz służyć szybkiej lituanizacji społeczeństwa
polskiego. Wszystkie państwowe szkoły średnie zlikwidowano już w grudniu
1939 r., pozostawiono natomiast szkoły prywatne pod warunkiem jednak, że
będą one współpracowały z władzami litewskimi (było to 7 gimnazjów polskich,
6 żydowskich, jedno rosyjskie). Szkoły te od 5 stycznia 1940 r. poddano nowym
rygorom, a ich istnienie uzależniono od uzyskania zgody litewskiego ministerstwa oświaty. Uzależniano ją m.in. od tego, czy dyrektorem szkoły jest obywatel litewski, władający tym językiem. W szkołach powszechnych wprowadzono
nowe programy oraz intensywną naukę języka litewskiego. W ten sposób około 20% uczniów znalazło się poza szkołą, a część z nich kontynuowała naukę
na tajnych kompletach. Dokonywano także selekcji nauczycieli, zwalniając osoby niewygodne, a na ich miejsce zatrudniano litewską kadrę pedagogiczną (do
maja 1940 r. zwolniono 583 polskich nauczycieli)67. Dopiero, gdy w lipcu 1940 r.
utworzono Litewską Socjalistyczną Republikę Radziecką, osłabł nieco antypolski kurs polityki oświatowej68. Przyjęto też nowy, radziecki system organizacji
szkolnictwa, oparty na wychowaniu przedszkolnym dzieci w wieku 4–7 lat, natomiast dzieci w wieku 8–12 lat miały obowiązek uczęszczania do szkoły początkowej lub w wieku 8–15 lat do niepełnej szkoły średniej. Wprowadzono także
możliwość nauki dla uczniów w wieku 8–18 lat. Do tego celu miały służyć szkoły średnie, tzw. dziesięciolatki69. Wprowadzono też współzawodnictwo szkolne
i obowiązek udziału w obchodach rocznicy Rewolucji Październikowej i 1 Maja.
Wszystkie szkoły w systemie radzieckiej oświaty były bezpłatne, ale na początku
1941 r. w szkołach z polskim językiem nauczania wprowadzono wysokie opłaty. Wywołało to sprzeciw rodziców i nauczycieli, co wzmogło represje władz. Sy64
I. Šeinius, Czerwony potop, Warszawa 1998, s. 28; S. Lewandowska, Życie codzienne Wilna w latach
II wojny światowej, Warszawa 2001, s. 24, 36.
65
L. Tomaszewski, Kronika Wileńska 1941–1945, Warszawa 2003, s. 210.
66
W. Wincenciak, op. cit., s. 103; Mokyklos su dėstomają lietuvių ir lenkų kalba. Ištraukos iš Lietuvos
KP CK biuro posedžių nutarimai dėl padieties buvusiame Vilnuaus Krašte (Szkoły z litewskim i polskim językiem wykładowym), Lietuvos Ypatingasis Archyvas (Specjalne Archiwum Litwy), f. 16895, ap. 2, b. 344, s. 153.
67
G. Malawko, Wspomnienia z Kolonii Wileńskiej, w: Wilno jako ognisko oświaty w latach próby (1939–1945),
Białystok 1991, ss. 249–250.
68
J. Prawdzic, Żyć dla Wileńszczyzny, w: A. Budzyński, Pamiętniki Polaków na Litwie 1945–1995 – Losy
pokoleń, Warszawa 1998, s. 234.
69
F. Januszek, Polityka oświatowa ZSRR na okupowanych terenach wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939–1941, Przegląd Historyczno-Oświatowy, 1992, nr 3–4, s. 137.
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tuacja ta utrzymywała się do 24 czerwca 1941 r., gdy do Wilna wkroczyły wojska hitlerowskie70.
Andrzej Gąsiorowski, Aus der Geschichte des polnischen Schulwesens im Vilniusgebiet in der
Zwischenkriegszeit
Zusammenfassung
Nachdem Polen 1918 seine Unabhängigkeit wiedergewonnen hatte, waren die Bemühungen um
den Aufbau des Schulwesens eine der Hauptaufgaben. Dieser Prozess verlief unter äußerst schwierigen
Bedingungen, die das Land aus den Jahren der Teilungen übernommen hatte. Das gesamte Bildungssystem
musste neu aufgebaut werden.
Das Vilniusgebiet erwies sich als besonders schwierige Region für die Realisierung dieser Ziele, weil
das polnische Staatswesen sich hier komplizierter als in anderen Gebieten gestaltete. Das hatte auch auf die
Organisation des Schulwesens Einfluss, sowohl auf dem allgemeinen (Grundschul-) Niveau wie auf dem
Berufs- und Mittelschulniveau. Eine weitere Schwierigkeit bestand darin, dass es kaum Lehrpersonal und
Schulgebäude gab und die soziale Zusammensetzung der Bewohner dieser Region, in der zahlreiche nationale
Minderheiten lebten, sehr differenziert war. Dies erforderte die Einführung eines elastischen Schulsystems,
gestützt auf an die vorhandene Situation angepasste Bedingungen. Damit waren ein anderer Personalbedarf
und andere, die gesamte Schulausbildung betreffende Programminhalte verbunden. In der Praxis ließen sich
die meisten dieser Probleme erst nach der Einführung des neuen Gesetzes über „das Schulsystem“ lösen, das
1932 vom Sejm, dem polnischen Parlament, verabschiedet wurde.
Eine Eigenart des Schulwesens im Vilniusgebiet und den polnischen Ostgebieten waren nicht nur
die Probleme der Minderheiten und der Versuch, sie sachgemäß zu lösen, sondern auch ein ehrgeiziges
Programm zur staatsbürgerlichen und patriotischen Erziehung der Jugend. Diese Idee wurde auf allen Stufen
der Schulbildung im Rahmen von didaktischem Pflichtunterricht sowie sich großer Beliebtheit erfreuendem
außerschulischen Unterricht und in Jugendorganisationen realisiert. Diese Tätigkeit entwickelte sich bis 1939.
Später, als das Vilniusgebiet sich unter fremder Okkupation befand, wurde das polnische Schulwesen aufgelöst;
es konnte nur in Form von heimlichem Unterricht fortbestehen.
Übersetzt von Christiane Schultheiss
Andrzej Gasiorowski, From the history of Polish education in the Vilnius in the interwar years
Summary
Along with Poland regained its independence in 1918. One of the main tasks were to run education
efforts. This process proceeded in extremely difficult conditions, which the country inherited from years of
partitions. It was therefore necessary to build the entire educational system from scratch.
Vilnius has proved to be particularly difficult region to achieve those goals, as Polish state ranged find
a more complicated than it has taken place at other sites. It also has an impact on the organization of education,
both in terms of general (primary), vocational and secondary. An additional difficulty created an almost total
lack of quality teachers, school premises and extremely diverse social composition of the population of the
region, where he lived in a number of national minorities. This required the introduction of a more flexible
school system, based on the terms adapted to the existing situation. Associated with the other staffing needs
and other content of the curriculum for the entire school education. In practice, most of these problems were
solved only after the introduction of the new law on “school system” provided for parliament passed in 1932.
The specificity of education in the Vilnius region and eastern territories were not only problems of
minority and attempt an appropriate solution, but also an ambitious program of civic and patriotic education
of youth. This idea is implemented at all levels of school education as part of the mandatory teaching and
enjoying great popularity - extracurricular activities, after-school and youth organizations. This activity
flourished until 1939. Later, when Vilnius was under foreign occupation was liquidated Polish education that
could operate on the basis of secret.
Translated by Jerzy Kiełbik
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PRZYCZYNEK DO POWSTANIA SĄDÓW
APELACJI OLSZTYŃSKIEJ 1945–1947
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Na obszarze byłych Prus Wschodnich przyłączonych do Polski jedną z licznych instytucji, które budowano od podstaw, było sądownictwo. Szybkie uruchomienie organów wymiaru sprawiedliwości było niezbędne ze względów
politycznych i dla uwierzytelnienia nowej władzy państwowej na Ziemiach Odzyskanych. Przede wszystkim było jednak potrzebne dla normalnego funkcjonowania ludności, która mieszkała na tych terenach.
Władze komunistyczne, dążąc do zachowania pozorów ciągłości prawnej,
utrzymały ustrój organów sądów powszechnych obowiązujący w II Rzeczypospolitej. Oprócz Sądu Najwyższego na terenie kraju funkcjonowały sądy: apelacyjne, okręgowe i grodzkie. Zasięg poszczególnych okręgów sądowych nie był
tożsamy z podziałem administracyjnym. Celem takiego układu terytorialnego
miało być wzmocnienie niezależności sądów od władz administracyjnych1.
Tworzenie się zrębów polskiego sądownictwa od 1944 r. do 1955 r. omówił w swojej monografii Grzegorz Jakubowski2. Dwa artykuły dotyczące tej teA. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2010, ss. 31–33. Sądami I instancji były sądy
grodzkie orzekające jednoosobowo, rozpatrujące drobne sprawy cywilne i karne. W ważnych sprawach cywilnych i karnych sądami I instancji były sądy okręgowe. Równocześnie były II instancją dla orzeczeń sądów
grodzkich. Do ich zadań należało również rozpatrywanie środków odwoławczych od postanowień sędziów
śledczych. Sądy apelacyjne rozpatrywały orzeczenia sądów okręgowych w II instancji; wyjątkowo orzekały
w I instancji. Sądy okręgowe i apelacyjne orzekały na ogół w składzie trzyosobowym.
2
G. Jakubowski, Sądownictwo powszechne w Polsce w latach 1944–1950, Warszawa 2002.
1

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2014, nr 1(283)
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matyki na Warmii i Mazurach poświęciła w latach sześćdziesiątych Barbara Kunicka-Michalska3, jednakże nie zawierają one odniesienia do źródeł, na których
opierała się autorka. Leon Chajn, w latach czterdziestych wiceminister sprawiedliwości, w swoich wspomnieniach również opisuje sytuację apelacji olsztyńskiej4. Inne publikacje traktują to zagadnienie w sposób zupełnie marginalny5.
Materiały archiwalne wykorzystane w niniejszym artykule przechowywane są w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie, obejmują zespół Sądu Apelacyjnego w Olsztynie. Okres poddany badaniom dotyczy lat 1945–1947, czyli od
momentu przybycia pierwszych sądowników na teren byłych Prus Wschodnich
do czasu ukształtowania się struktury Sądu Apelacyjnego w Olsztynie.
Celem prezentowanego opracowania jest przedstawienie powstania instytucji wymiaru sprawiedliwości wchodzących w skład apelacji olsztyńskiej oraz
ukazanie problemów związanych z tym procesem. Niniejszy artykuł nie wyczerpie
z pewnością całości problematyki, może jednak stanowić wstęp do dalszych badań.
Tworzenie się zrębów polskiego sądownictwa było procesem dynamicznym. Kształtowanie się okręgu apelacji olsztyńskiej poprzez rozszerzenie jej obszaru o sądy grodzkie leżące na Ziemiach Dawnych, a następnie określenie granic poszczególnych okręgów sądowych wchodzących w skład apelacji sprawiało
dużo trudności. Wynikało to m.in. z powodu zmian granicy państwowej z ZSRR
(np. we wrześniu 1945 r.). Doszło wówczas do jej przesunięcia na niekorzyść
Polski. Ponadto nie było jasno określonego projektu struktur sądowych. Wszelkie plany i propozycje były tworzone bez odpowiedniej wiedzy na temat warunków i sytuacji w poszczególnych powiatach Okręgu Mazurskiego. Dlatego
też w dokumentach często zmieniał się obszar działania poszczególnych sądów
oraz liczba tworzących je powiatów. Początkowo planowano otworzenie sądów
grodzkich w miastach, w których funkcjonowały wcześniej sądy niemieckie. Życie jednak wymusiło powstanie innej struktury od zakładanej pierwotnie.
Prace nad utworzeniem struktur sądowniczych na terenie okręgu apelacji olsztyńskiej rozpoczęły się w czerwcu 1945 r. W celu ich przyśpieszenia interweniowali pełnomocnik rządu RP na Okręg Mazurski Jakub Prawin oraz minister administracji publicznej Edward Ochab. Jednak brak chętnych do pracy
w sądownictwie, spowodowany m.in. trudnymi warunkami bytowymi na Warmii i Mazurach, a także brakiem bezpieczeństwa, utrudniał budowanie orga3
B. Kunicka-Michalska, Początki polskiego sądownictwa powszechnego na Warmii i Mazurach (1945–
1947), Warmia i Mazury, 1963, nr 1 i 2.
4
L. Chajn, Kiedy Lublin był Warszawą, Warszawa 1964.
5
Zob. np. R. Tomkiewicz, Życie codzienne mieszkańców powojennego Olsztyna 1945–1956, Olsztyn
2003; E. Mierzyńska, Sądownictwo na Warmii i Mazurach. Skrót z historii i struktura współczesna okręgu olsztyńskiego, Olsztyn 2009; B. Łukaszewicz, Raptularz miejski. Olsztyn 1945–2005, Olsztyn 2006.
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nów wymiaru sprawiedliwości6. Wielkim problemem był także brak wyszkolonych kadr urzędniczych. Po wojnie do pracy zgłosiło się 37% przedwojennych
sędziów i prokuratorów. Na Ziemiach Odzyskanych brakowało wówczas około
tysiąca sądowników7.
W lipcu 1945 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości opracowano pierwszy
projekt organizacji apelacji olsztyńskiej. Zakładano utworzenie sądów okręgowych w: Bartoszycach, Braniewie, Elblągu, Ełku i Olsztynie. Ponadto planowano utworzenie Sądu Okręgowego w Mławie (zamiast wydziału zamiejscowego),
z jednoczesnym przyłączeniem okręgu tego sądu do apelacji olsztyńskiej. Do
obszaru działania Sądu Okręgowego w Ełku projektowano włączyć sądy grodzkie w Suwałkach, Augustowie i Sejnach8.
Do Sądu Apelacyjnego w Olsztynie przysłano rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 14 grudnia 1945 r., wydane w porozumieniu z Ministerstwem Ziem
Odzyskanych, o utworzeniu Sądu Apelacyjnego w Olsztynie oraz rozmieszczeniu
sądów okręgowych i grodzkich w okręgu tego sądu. Rozporządzenie miało obowiązywać od 1 lutego 1946 r.9 Na tej podstawie prezes sądu zarządził od 1 stycznia
1946 r. nowy podział okręgów sądowych na tym obszarze10, co pozwoliło na powstanie struktury sądowniczej apelacji olsztyńskiej. Na podstawie zarządzenia
ministra sprawiedliwości z 12 kwietnia 1946 r. podlegała ona nadzorowi sprawowanemu przez prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu – Antoniego Olbromskiego, który miał podobne uprawnienia wobec wszystkich sądów na terenie Ziem Odzyskanych11.
Zanim to nastąpiło, jako pierwszy na Warmię i Mazury przyjechał w czerwcu 1945 r. sędzia Sądu Grodzkiego w Warszawie Kazimierz Sowiński. Następnie
L. Chajn, op. cit., s. 157; G. Jakubowski, op. cit., s. 101, 105.
A. Lityński, op. cit., s. 40.
8
G. Jakubowski, op. cit., s. 114. Organizacji apelacji warszawskiej poświęcona była konferencja prezesów
sądów okręgowych, która odbyła się 18 i 19 X 1945 r. Kwestie organizacyjne koncentrowały się na ustaleniu
granic okręgów sądów okręgowych oraz skali komasacji grodzkich. Zakładano włączenie powiatów augustowskiego, suwalskiego i szczuczyńskiego do okręgu Sądu Okręgowego w Ełku należącego do apelacji olsztyńskiej.
Argumentem przemawiającym za tym posunięciem było położenie geograficzne oraz dobra łączność komunikacyjna z Ełkiem. Zob. ibidem, s. 132.
9
Archiwum Państwowe w Olsztynie, Sąd Apelacyjny w Olsztynie (dalej: APO, SAO), sygn. 2806/3,
k. 131–132. Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 14 XII 1945 r. G. Jakubowski w swojej pracy wskazuje, iż projekty rozporządzeń dotyczących organizacji sieci sądowniczej na terenie apelacji obejmujących
Ziemie Odzyskane opracowano ostatecznie między grudniem 1945 a lutym 1946 r. Chodzi m.in. o projekt
rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 12 I 1946 r. o utworzeniu Sądu Apelacyjnego w Olsztynie i o rozmieszczeniu sądów grodzkich i okręgowych oraz projekt rozporządzenia z 28 II 1946 r. Zob. G. Jakubowski,
op. cit., ss. 125–126.
10
APO, SAO, sygn. 2806/3, k. 26, Wyciąg z księgi prezesa Sądu Apelacyjnego w Olsztynie z 2 I 1946 r.
nr 70, dotyczący nowego podziału okręgów na obszarze apelacji olsztyńskiej. Należy zwrócić uwagę, iż dokument datowany jest na 2 I 1946 r., a zmiany wprowadzone są od 1 I 1946 r.
11
APO, SAO, sygn. 2806/47, k. 224, Protokół obrad zjazdu sądownictwa apelacji olsztyńskiej odbytego 20 IX 1947 r.
6
7
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18 czerwca 1945 r. z Warszawy do Olsztyna wyjechała grupa organizacyjna sądowników w składzie: wiceminister Leon Chajn, dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Adam Wendel, sędzia Stanisław Kawłok, sędzia
śledczy Fryderyk Midura, podprokurator Jerzy Smoleński z żoną, prokurator
Kazimierz Giedrojć, sędzia Dulewicz, aplikant sądowy Leonard Oziewicz i personel kancelaryjny – sekretarki Gabriela Strumpfowa i Eugenia Mańkowska12.
Ekipa dojechała do Olsztyna 20 czerwca. Jej zadaniem było rozmieszczenie po
kilku pracowników w miastach Warmii i Mazur w celu stworzenia polskiego sądownictwa. 21 czerwca odbyło się spotkanie z pełnomocnikiem rządu Jakubem
Prawinem, na którym ustalono zakres prac sądowników13.

Sąd Okręgowy w Olsztynie
W okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie tworzenie struktur rozpoczęło się od powołania sądu grodzkiego w tym mieście. Kierownikiem sądu został
Stanisław Kawłok, sędzią śledczym Fryderyk Midura, a podprokuratorem Jerzy
Smoleński. Ponadto w sądzie grodzkim pracę znaleźli aplikant Leonard Oziewicz oraz sekretarki Gabriela Sztrumpfowa i Eugenia Mańkowska. Po zakończeniu prac porządkowych w budynku, 26 czerwca 1945 r. zawiadomiono Ministerstwo Sprawiedliwości o uruchomieniu sądu. Następnie zatrudniono kolejnych
urzędników – kancelistkę Eugenię Wołek i woźnego Mariana Gęsickiego.
Od początku sądownicy musieli zmierzyć się z wieloma trudnościami.
Jednym z głównych problemów był brak odpowiedniego budynku. Gmach dawnego sądu został zajęty przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego.
Sędzia grodzki K. Sowiński, który przybył do Olsztyna kilka dni wcześniej, zabezpieczył budynek po niemieckiej szkole, składający się z 12 pomieszczeń, przy
placu Kilińskiego 2 (plac Jedności Słowiańskiej).
Warunki bytowania w zniszczonym Olsztynie były bardzo trudne. Z pomocą J. Prawina dla członków grupy udało się znaleźć noclegi u urzędników
wcześniej przybyłych do Olsztyna. Sądownicy czasowo korzystali z obiadów
w stołówce przeznaczonej dla pracowników urzędu pełnomocnika. Śniadania
i kolacje każdy musiał organizować sobie sam. W Olsztynie był wielki problem
z zakupem żywności. Ceny artykułów pierwszej potrzeby były bardzo wysokie, prawie dwukrotnie wyższe od cen w centralnej Polsce. Po kilkakrotnych inG. Jakubowski, op. cit., s. 113.
APO, SAO, sygn. 2806/11, k. 112–113, Pismo prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie z 18 IV 1947 r.
do prezesa Sądu Apelacyjnego w Olsztynie.
12
13
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terwencjach u pełnomocnika sądownicy otrzymali na swoje potrzeby kilka domów. Rozpoczęto też znoszenie umeblowania do sądu z całego miasta i jego
okolic, skupowano maszyny do pisania i inne potrzebne wyposażenie.
W pierwszych dniach funkcjonowania do sądu zaczęli się zgłaszać Warmiacy i Mazurzy z wnioskami o zwrot utraconych ruchomości i nieruchomości.
Składano pozwy o eksmisję osiedleńców z samowolnie zajętych mieszkań. Równocześnie funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa zaczęli doprowadzać zatrzymanych; byli wśród nich głównie szabrownicy. Z czasem skład sędziowski uzupełnili Henryk Magiera, Zygfryd Pęgowski i Stefan Karbowski oraz kierownik
sekretariatu J. Kudło14.
W tym samym dniu co Sąd Grodzki w Olsztynie rozpoczął działalność
sąd w Szczytnie pod kierunkiem Kazimierza Sowińskiego15, którego w 1946 r.
zastąpił sędzia Tadeusz Plitt. Na początku przystąpiono do angażowania personelu administracyjnego, który z powodu trudności kadrowych był rekrutowany
w centralnej Polsce. Sąd mieścił się pierwotnie w gmachu Starostwa Powiatowego w Szczytnie i zajmował lokal składający się z czterech pokoi. Sądowi przydzielono również jedno pomieszczenie w piwnicy, do którego przewieziono
księgi hipoteczne z byłego sądu niemieckiego, zajętego wówczas przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego16.
Kolejny sąd grodzki zorganizowano w Ostródzie. 26 sierpnia 1945 r. zabezpieczono gmach sądu, a już 30 sierpnia 1945 r. otwarto tam urząd. Kierownikiem mianowano Mieczysława Błazińskiego17.
Z czasem sądownicy rozpoczęli lustrację terenu w celu zapoznania się ze
stanem siedzib przedwojennych niemieckich sądów. 17 października 1945 r. wiceprokurator Zygmunt Malinowski udał się do Lidzbarka Warmińskiego. Zwiedził gmach sądowy, który znajdował się tuż obok zamku. Pomieszczenia zostały
rozszabrowane ze wszystkich ruchomości, akt i ksiąg. Budynek nadawał się jednak do użytku po przeprowadzeniu remontu i oszkleniu18.
Również 17 października 1945 r. do Ornety udał się prokurator Józef Quirini, który zlustrował tamtejszy sąd. Budynek został zabezpieczony przez zarząd
miejski. Był to jednopiętrowy, obszerny, nieuszkodzony gmach, wyposażony
14
APO, SAO, sygn. 2806/48, k. 8–37, Wspomnienia Leona Ossowskiego z pracy w Sądzie Apelacyjnym
w Olsztynie od 1946 r. do 1951 r.
15
L. Chajn, op. cit., s. 163.
16
APO, SAO, sygn. 2806/48, k. 188–192, Wspomnienia starszego rewidenta Jerzego Grabarczyka z pracy w Sądzie Grodzkim w Szczytnie.
17
APO, SAO, sygn. 2806/11, k. 103–108, Pismo z 24 IV 1947 r. prezesa Sądu Apelacyjnego w Olsztynie
do Ministerstwa Sprawiedliwości.
18
APO, SAO, sygn. 2806/3, k. 356, Wyciąg z 24 X 1945 r. z przedstawienia wiceprokuratora Sądu Okręgowego w Olsztynie Z. Malinowskiego.
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w porządne meble i urządzenia biurowe. W pokojach znajdowały się niezniszczone piece, a na podwórzu leżały 4 tony węgla. Do budynku przylegało więzienie z miejscami dla 120 osób19.
22 października 1945 r. Zygmunt Malinowski udał się do Górowa Iławeckiego, gdzie obejrzał gmach poniemieckiego sądu. Budynek znajdował się na
skraju miasta, obok było więzienie z miejscami dla 50 więźniów. Gmach był
w dobrym stanie, ale bez mebli, lamp oraz części szyb. Na strychu znajdował się
stos akt niemieckich. Wiceprokurator polecił zabezpieczyć sąd poprzez zabicie
okien i drzwi na parterze deskami20.
18 lipca 1945 r. do Olsztyna przybył Julian Sekita w celu objęcia funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie. W tym samym dniu uruchomiono kancelarię w lokalu należącym do sądu grodzkiego. J. Sekita był organizatorem sądu, który miał obejmować swoją działalnością sześć powiatów: olsztyński, ostródzki, szczycieński, nidzicki, reszelski oraz suski21. Z powodu trudności lokalowych pracownicy
sądu musieli pomieścić się w jednym budynku z sądem grodzkim i prokuraturą22.
W związku z napływem spraw oraz skompletowaniem znacznej części
personelu, 10 sierpnia 1945 r. odbyła się pierwsza rozprawa z udziałem przedstawicieli miejscowych władz i społeczeństwa. W sądzie pracowali wówczas tylko prezes i 2 sędziów, 3 urzędników i 2 woźnych sądowych23. W październiku
1945 r. personel składał się już z prezesa, wiceprezesa, 3 sędziów okręgowych, sędziego śledczego, asesora, 4 aplikantów, 10 urzędników i 3 woźnych. Pozostawały wolne jeszcze 3 etaty sędziów okręgowych24.
W Sądzie Okręgowym w Olsztynie w listopadzie 1945 r. funkcjonowały dwa
wydziały: Karny i Cywilny. Sądy grodzkie działały jedynie w: Olsztynie, Ostródzie,
i Szczytnie. W Olsztynie w tym czasie praktykowało pięciu adwokatów, jeden notariusz i komornik25. Przewodniczącym Wydziału Cywilnego został sędzia Karol

19
APO, SAO, sygn. 2806/3, k. 362, Pismo z 18 X 1945 r. prokuratora Sądu Okręgowego Olsztynie
J. Quiriniego do prokuratora Sądu Apelacyjnego w Olsztynie.
20
APO, SAO, sygn. 2806/3, k. 358, Pismo z 23 X 1945 r. wiceprokuratora Z. Malinowskiego do prokuratora Sądu Apelacyjnego w Olsztynie.
21
B. Kunicka-Michalska, op. cit., nr 1, s. 7.
22
APO, SAO, sygn. 2806/47, k. 26–28 (bez daty), Sprawozdanie sytuacyjne prezesa Sądu Okręgowego
w Olsztynie J. Sekity za okres od uruchomienia sądu do października 1945 r.
23
APO, SAO, sygn. 2806/11, k. 111–115, Pismo prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie z 18 IV 1947 do
prezesa Sądu Apelacyjnego w Olsztynie. Według innego dokumentu pierwsze posiedzenie odbyło się w Sądzie
Okręgowym w Olsztynie 28 IX 1945 r., w składzie: przewodniczący sędzia okręgowy Tadeusz Bielski i aplikant
sądowy Stefan Nalewajko jako protokolant. Zob. APO, SAO, sygn. 2806/11, k. 103–108, Pismo z 24 IV 1947 r.
prezesa Sądu Apelacyjnego w Olsztynie do Ministerstwa Sprawiedliwości.
24
APO, SAO, sygn. 2806/47, k. 26–28 (bez daty), Sprawozdanie sytuacyjne prezesa Sądu Okręgowego
w Olsztynie J. Sekity za okres od uruchomienia sądu do października 1945 r.
25
APO, SAO, sygn. 2806/3, k. 2, Pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości z 30 XI 1945 r.
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Guttmann, a później sędzia Stefan Karbowski. Przewodniczącym Wydziału Karnego mianowano sędziego K. Chełstowskiego. Do wydziału przydzieleni zostali
sędziowie: Józef Bułhak, Tadeusz Bielski, Józef Dembiński-Pióro, Adam Jundziłł.
Funkcję okręgowego sędziego śledczego objął sędzia Stefan Ścisło, a następnie
sędzia Henryk Magiera26.
W końcu listopada 1945 r. swoje obowiązki porzucił wiceprezes sądu
Zdzisław Master, w wyniku czego orzecznictwem musiało zająć się trzech sędziów. W grudniu funkcjonowały w sądzie już cztery wydziały: I Cywilny,
II Karny, III Wydział dla Spraw Doraźnych oraz IV Wydział dla Przestępstw
Szczególnie Niebezpiecznych27.
Według rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 14 grudnia 1945 r. Sąd
Okręgowy w Olsztynie miał się składać z sądów grodzkich w: Biskupcu (powiat
reszelski), Dobrym Mieście (część powiatu lidzbarskiego), Górowie Iławeckim
(powiat iławecki), Lidzbarku Warmińskim (część powiatu lidzbarskiego), Nidzicy (powiat nidzicki), Olsztynie (powiat i miasto Olsztyn), Ostródzie (powiat
ostródzki) oraz Szczytnie (powiat szczycieński).
W styczniu 1946 r. przystąpiono do organizacji sądu w Nidzicy. Z powodu
zniszczenia zamku, gdzie pierwotnie sąd miał swoją siedzibę, uzyskano czasowo lokal w domu parafialnym kościoła ewangelickiego. W tym czasie zabezpieczono akta gruntowe na zamku. Personel kancelaryjny składał się z dwóch osób.
Równocześnie rozpoczęto organizację sądu w Lidzbarku Warmińskim, którego
budynek wymagał remontu. Przyjęto do pracy dwie osoby28.
W drugiej połowie 1946 r. nadal poważnym problemem był brak sędziów.
Sąd w Dobrym Mieście nie miał własnego kierownika i był obsługiwany przez
dojeżdżającego jednego z sędziów Sądu Grodzkiego w Olsztynie. Sąd w Górowie
Iławeckim był kierowany przez sędziego z Lidzbarka Warmińskiego. Mimo tych
wszystkich problemów, prace nad uruchomieniem sądów w okręgu olsztyńskim
zakończyły się w 1946 r.29

26
APO, SAO, sygn. 2806/48, k. 8–37, Wspomnienia Leona Ossowskiego z pracy w Sądzie Apelacyjnym
w Olsztynie od 1946 r. do 1951 r. Kierownikiem sekretariatu prezydialnego został Władysław Cichoń, kierownikiem sekretariatu Wydziału Cywilnego – Irena Morawska, kierownikiem sekretariatu Wydziału Karnego
– Ludwik Sioma, po nim – K. Jasiński, a następnie – B. Gawęda.
27
APO, SAO, sygn. 2806/4, k. 150, Pismo z 21 XII 1945 r. prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie J. Sekity
do prezesa Sądu Apelacyjnego w Olsztynie. Tempo wpływu spraw do sądu szybko zwiększało się. W związku
z kłopotami kadrowymi prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie prosił prezesa apelacji o spowodowanie w Ministerstwie Sprawiedliwości przysłania kolejnych sędziów do pracy. Potrzebnych było przynajmniej pięć osób,
aby każdy wydział składał się z dwóch sędziów.
28
APO, SAO, sygn. 2806/4, k. 227–229, Sprawozdanie za styczeń 1946 r. B. Steinmana z 15 II 1946 r.
29
APO, SAO, sygn. 2806/11, k. 111–115, Pismo prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie z 18 IV 1947 r.
do prezesa Sądu Apelacyjnego w Olsztynie.

96

Marcin Płotek

Sąd Apelacyjny w Olsztynie
Równolegle z powstawaniem sądów okręgu olsztyńskiego, trwało organizowanie Sądu Apelacyjnego w Olsztynie. Sąd ten utworzono 18 lipca 1945 r.
Pierwotnie został umieszczony łącznie z prokuraturą apelacyjną w kilkupokojowym lokalu budynku mieszkalnego30. Początkowo nad organizacją sądu i prokuratury apelacyjnej czuwał prokurator Zygmunt Kałapski, który zajmował się
zatrudnianiem personelu, a także sprawami administracyjno-organizacyjnymi31.
W październiku 1945 r. Zygmunt Kałapski problemy z budynkami relacjonował w sposób następujący: „Ani osobista ingerencja u ob. Wojewody, ani też
pertraktacje z Naczelnikiem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa, nie odniosły żadnego skutku w kierunku uzyskania gmachu sądowego poniemieckiego, skutkiem czego przedstawiłem sprawę ob. Ministrowi Sprawiedliwości, który
ingeruje u Ministra Bezpieczeństwa Publicznego, żądając przekazania gmachu
sądowego resortowi sprawiedliwości. Tymczasem od czerwca wszystkie sądy
i prokuratury na terenie Olsztyna mieszczą się w dawnym budynku szkolnym,
składającym się z 11-tu pokoi”32.
1 października 1945 r. przybył do Olsztyna delegowany przez ministerstwo prezes Bronisław Steinman. Przez pierwsze dwa tygodnie był nie tylko prezesem, ale jedynym pracownikiem sądu apelacyjnego. Pełnił też obowiązki księgowego i skarbnika. Załatwiał sprawy związane z organizacją sądów, wyjazdami
w teren. 15 października przybył wiceprezes Władysław Dmochowski oraz jeden
sędzia, dwóch innych miało dopiero dojechać. W ciągu miesiąca zaangażowano
trzy urzędniczki. Uruchomiono sekretariat prezydialny oraz księgowość, zaczęto
gromadzić niezbędne kodeksy i podręczniki, wpłynęły pierwsze sprawy karne. Cały
personel sądu wraz z prokuraturą apelacyjną mieścił się w jednym pokoju. Sędziami apelacyjnymi przybyłymi do Olsztyna byli Anatol Zdorowienko, który zgłosił się
20 grudnia 1945 r., oraz Józef Kuprowski, który objął urząd 10 stycznia 1946 r. Tego samego dnia odbyło się pierwsze posiedzenie w salce udostępnionej przez sąd grodzki.
Przewodniczył B. Steinman, przy udziale wiceprezesa W. Dmochowskiego i sędziego
A. Zdorowienki oraz aplikanta sądowego L. Oziewicza jako protokolanta33. W „Kro30
APO, SAO, sygn. 2806/47, k. 358 –384, Sprawozdanie z działalności sądów okręgu Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie za okres od 1945 r. do 1953 r. (prawdopodobnie z czerwca 1953, bez podpisu).
31
B. Kunicka-Michalska, op. cit., s. 8.
32
APO, SAO, sygn. 2806/47, k. 171, Sprawozdanie sytuacyjne z 31 X 1945 r. prokuratora Sądu Apelacyjnego Z. Kałapskiego z terenu apelacji olsztyńskiej wygłoszone na zjeździe sędziów i prokuratorów apelacji
gdańskiej, olsztyńskiej i toruńskiej w dniach 3 i 4 XI 1945 r.
33
APO, SAO, sygn. 2806/47, k. 9–15, Sprawozdanie prezesa Sądu Apelacyjnego w Olsztynie z października 1945; APO, SAO, sygn. 2806/11, k. 103–108, Pismo z 24 IV 1947 r. prezesa Sądu Apelacyjnego w Olsztynie do Ministerstwa Sprawiedliwości.
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nice Olsztyna” odnotowano: „odbyło się pierwsze posiedzenie Sądu Apelacyjnego w Olsztynie. Po powitaniu gości – Wojewody Ob. Z Robla, Prezesa M.W.R.N.
ob. L. Dury, Prezydenta miasta T. Pałuckiego i innych, Prezes S.A. Ob. Steinman
w dłuższym przemówieniu podkreślił wagę nowo powstałej placówki. Pierwsza rozprawa toczyła się przeciw b. zastępcy naczelnika Wydziału Aprowizacji
i Handlu Urzędu Wojewódzkiego Ob. Prokopowiczowi, oskarżonemu o nadużycia służbowe. Oskarżony skazany został na 5 lat więzienia”34.
Sąd w marcu 1946 r. znalazł siedzibę w budynku przy ul. Stalina 10 (ul.
Dąbrowszczaków) i zajmował łącznie siedem pokoi. Jedno z zajmowanych pomieszczeń przeznaczone było na salę posiedzeń dla spraw niewymagających
wzywania świadków. Prokuratura apelacyjna mieściła się oddzielnie przy ul. Stalina 32. Biblioteka posiadała jedynie wydane po 1944 r. wydawnictwa urzędowe
z zakresu prawa karnego i cywilnego oraz książki o treści prawniczej. „Dziennik
Ustaw” i „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości” za lata 1920–1939
oraz niekompletny zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawach karnych.
Stołówki sądowej z powodu braku lokalu nie uruchomiono. Urządzane
były „śniadania”, na których wszyscy pracownicy otrzymywali bułkę i herbatę lub kawę. Część pracowników korzystała ze stołówki Związku Pracowników
Państwowych35.

Sąd Okręgowy w Elblągu
Kolejny okręg sądowy powstał w Elblągu. Okręg ten pozostawał w granicach apelacji olsztyńskiej przez krótki okres w 1945 r. Zręby sądownictwa tworzyła ta sama grupa operacyjna, która przybyła z ministrem Chajnem z Warszawy do
Olsztyna. Część sądowników z sędzią Zygmuntem Gdulewskim i prokuratorem
Kazimierzem Giedrojciem udała się do Elbląga, by przygotować lokale dla mającej się tam wkrótce udać ekipy pracowników sądownictwa36. W drugiej połowie lipca 1945 r. utworzono Sąd Okręgowy w Elblągu. W okręgu tego sądu znalazły się sądy grodzkie w: Elblągu, Malborku, Kwidzynie i Sztumie. Okręg Sądu
Grodzkiego w Dzierzgoniu został włączony do okręgu sztumskiego37.

34
APO, SAO, 2806/47, k. 327–355, Początki polskiego sądownictwa powszechnego na Warmii i Mazurach. Dokument sporządzony przez B. Kunicką w grudniu 1962 r.
35
APO, SAO, sygn. 2806/29, k. 13, Sprawozdanie prezesa Sądu Apelacyjnego w Olsztynie za październik 1947 r.
36
L. Chajn, op. cit., ss. 166–167; G. Jakubowski, op. cit., ss. 113–116.
37
G. Jakubowski, op. cit., s. 107.
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9 sierpnia 1945 r. prokurator Zygmunt Kałapski udał się do Elbląga, aby
zapoznać się z sytuacją na terenie tamtejszego okręgu. Na miejscu zastał jedynie dwóch asesorów – Wiślińskiego z sądu grodzkiego i Furmaniuka z prokuratury. Odniósł wrażenie, że sądownicy byli zdeprymowani warunkami życia i nie
wykazywali ochoty do pozostania na stałe w tym mieście. Zamieszkali na uboczu w otoczeniu opustoszałych willi. W dodatku 14 lipca w godzinach wieczornych zostali napadnięci w swoim mieszkaniu przez maruderów Armii Czerwonej. Wywołało to wyraźne ich zniechęcenie do pracy na tym terenie38. Podczas
napadu prokurator okręgowy, dwaj sędziowie i asesor zostali ograbieni z pieniędzy, zegarków i rozebrani do bielizny39.
Gmach sądu okręgowego i grodzkiego wymagał remontu. W związku z tym
na siedzibę sądu wyznaczono tymczasowo dawny budynek szkolny, który posiadał 16 dużych pomieszczeń. Znajdował się on przy ówczesnej ulicy Moltkego (ul. Łączności)40.
7 września 1945 r. nastąpiło przeniesienie Sądu Okręgowego w Elblągu
z apelacji olsztyńskiej do gdańskiej41. Natomiast sądy grodzkie w: Suszu, Prabutach i Iławie, należące pierwotnie do okręgu elbląskiego, pozostały w apelacji
olsztyńskiej, ponieważ znajdowały się na terenie Okręgu Mazurskiego42.

Sąd Okręgowy w Braniewie
Początkowo utworzono również Sąd Okręgowy w Braniewie. 31 lipca
1945 r. prokurator Zygmunt Kałapski dokonał lustracji budynku przyszłego
sądu. Gmach wymagał gruntownego remontu. Należało ułożyć nowe dachówki,
oszklić okna oraz naprawić mur w lewym skrzydle. Budynek składał się z dwóch
pięter. Akta i księgi hipoteczne były porozrzucane po wszystkich pomieszczeniach sądu. Maszyny do pisania, aparaty telefoniczne zostały skradzione, a me38
APO, SAO, sygn. 2806/3, k. 258–262, Sprawozdanie prokuratora Z. Kałapskiego do Ministerstwa
Sprawiedliwości (bez daty).
39
APO, SAO, sygn. 2806/47, k. 171, Sprawozdanie sytuacyjne z 31 X 1945 r. prokuratora Sądu Apelacyjnego Z. Kałapskiego z terenu apelacji olsztyńskiej wygłoszone na zjeździe sędziów i prokuratorów apelacji
gdańskiej, olsztyńskiej i toruńskiej w dniach 3 i 4 XI 1945 r.
40
APO, SAO, sygn. 2806/3, k. 258–262, Sprawozdanie prokuratora Z. Kałapskiego do Ministerstwa
Sprawiedliwości. Autor w sprawozdaniu z wizyty podkreślał: „Będąc w Elblągu miałem możność osobistego
przekonania się co do kwitnącego jeszcze »szabrownictwa« i gremialnego wywożenia z Elbląga naładowanych
wózków z mieniem, zdobytem na terenie elbląskim i okolicy” (bez daty).
41
L. Chajn, op. cit., s. 147; G. Jakubowski, op. cit., s. 105.
42
APO, SAO, sygn. 2806/47, k. 171, Sprawozdanie sytuacyjne z 31 X 1945 r. prokuratora Sądu Apelacyjnego Z. Kałapskiego z terenu apelacji olsztyńskiej wygłoszone na zjeździe sędziów i prokuratorów apelacji
gdańskiej, olsztyńskiej i toruńskiej w dniach 3 i 4 XI 1945 r.
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ble częściowo wyniesione. Burmistrz i starosta obiecali uporządkować gmach
przy pomocy ludności niemieckiej. Zobowiązali się również przydzielić mieszkania z meblami przyszłym pracownikom sądu. Przybywający sądownicy mieli mieszkać w hotelu i korzystać z urzędniczej stołówki. Kałapski polecił prokuratorowi sądu okręgowego Józefowi Quiriniemu, aby zabezpieczył budynek do
czasu uruchomienia więzienia43.
Sąd Okręgowy w Braniewie zorganizowano we wrześniu 1945 r. Prezesem został sędzia Konrad Bobrowski. W okręgu funkcjonowały sądy grodzkie
w Braniewie i Pasłęku. Miasta te były siedzibami niemieckich sądów okręgowych (Landgericht). Okręg braniewski obejmował trzy powiaty: braniewski,
pasłęcki, świętomiejski. Braniewo było zniszczone w 85%, słabo zaludnione
i pod względem komunikacyjnym odcięte od reszty Okręgu Mazurskiego. Kierownikiem Sądu Grodzkiego w Braniewie został sędzia Roman Grynberg44.
Prace organizacyjne związane z utworzeniem Sądu Okręgowego w Pasłęku rozpoczęto już 8 sierpnia 1945 r. Trwały one w czasie funkcjonowania sądu
w Braniewie. Podobnie jak w innych miastach, były wielkie trudności ze znalezieniem dla sądu odpowiedniego lokalu i mieszkań dla pracowników45. Przygotowaniem do uruchomienia sądu zajmowali się prezes Konrad Bobrowski
i prokurator Józef Quirini. Okręg sądu miał początkowo obejmować tereny powiatów: braniewskiego, pasłęckiego, morąskiego, suskiego i świętomiejskiego.
W związku z tym, że Święta Siekierka została odłączona od Polski, Braniewo
znalazło się na krańcu północnym okręgu, w bardzo niedogodnym miejscu komunikacyjnym.

Sąd Okręgowy w Pasłęku
Na wniosek prezesa Sądu Okręgowego w Braniewie minister sprawiedliwości w listopadzie 1945 r. przeniósł siedzibę sądu do Pasłęka. Miasto to było
położone w centrum okręgu i miało dogodne połączenia kolejowe z innymi
miejscowościami, w których znajdowały się sądy grodzkie oraz z Olsztynem. Na
terenie okręgu, oprócz dawnego Landgerichtu i Amtsgerichtu w Braniewie, istniały sądy w: Morągu, Młynarach, Ornecie, Miłakowie, Pieniężnie, Zalewie, Iławie i Suszu. Do użytku nadawały się gmachy sądów jedynie w Morągu i Ornecie.
43
APO, SAO, sygn. 2806/3, k. 258–262, Sprawozdanie prokuratora Z. Kałapskiego do Ministerstwa
Sprawiedliwości (bez daty). Kałapski, jadąc do Braniewa, skorzystał z ciężarówki „Społem”.
44
B. Kunicka-Michalska, op. cit., s. 7.
45
APO, SAO, sygn. 2806/11, k. 151–154, Pismo z 18 IV 1947 r. prezesa Sądu Okręgowego w Pasłęku
do prezesa Sądu Apelacyjnego w Olsztynie.
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Pozostałe uległy zniszczeniu lub znacznemu uszkodzeniu w czasie działań wojennych i wymagały gruntownego remontu. Budynki w Pieniężnie, Młynarach,
Miłakowie, Zalewie i Iławie zostały zabezpieczone przy pomocy Milicji Obywatelskiej i władz samorządowych w sierpniu i grudniu 1945 r.
Na potrzeby sądów okręgowego i grodzkiego w Pasłęku oraz sądów w Braniewie i Suszu władze administracyjne i samorządowe przydzieliły nowe gmachy.
Ich wyposażenie częściowo pozyskano z innych budynków46. Przeniesienie siedziby Sądu Okręgowego w Braniewie do Pasłęka nastąpiło faktycznie 20 grudnia
1945 r. Na podstawie rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 14 grudnia 1945 r.
W skład okręgu pasłęckiego wchodziły sądy w: Braniewie (cześć powiatu braniewskiego), Morągu (część powiatu morąskiego), Ornecie (część powiatu braniewskiego), Pasłęku (powiat pasłęcki) oraz Suszu (powiat suski)47.
Do maja 1946 r. w Pasłęku pracowało dwóch sędziów – prezes Konrad
Bobrowski i sędzia okręgowy Aleksander Makowski, który przybył do Pasłęka
18 października 1945 r. Zajął się zaopatrzeniem i umeblowaniem sądu. 15 maja
1946 r. skład sądu powiększył się o sędziego okręgowego Henryka Andrzejkowicza, a 1 lutego 1947 r. o sędziego Włodzimierza Wachowskiego. Od 1 kwietnia 1946 r. na etacie pozostawał wiceprezes Wacław Myszkowski, sprawujący
kierownictwo sądu w Morągu. Pierwsza rozprawa karna odbyła się w Wydziale Karnym sądu okręgowego w lutym 1946 r., a w Wydziale Cywilnym w październiku 1946 r.
Ze wszystkich sądów grodzkich najwcześniej pracę nad uruchomieniem
urzędu rozpoczęto w Pasłęku. Zorganizował go, powołany na stanowisko kierownika przez ekipę ministerstwa jeszcze w czerwcu 1945 r., sędzia Edward Binkiewicz. Jednocześnie do czasu przybycia sędziego Aleksandra Makowskiego
zajmował się zaopatrzeniem budynku Sądu Okręgowego w Pasłęku. W tej pracy
pomagał mu od lipca 1945 r. sekretarz Leon Kutwisz.
W listopadzie 1945 r. sędzia Edward Binkiewicz przy pomocy starszego rejestratora Władysława Kwaśniewskiego organizował sąd w Morągu48. Ostatecznie został on utworzony w styczniu 1946 r. W okresie tym nie funkcjonował
jeszcze Sąd Grodzki w Suszu49.
Ibidem.
APO, SAO, sygn. 2806/3, k. 131–132, Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 14 XII 1945 r.
48
APO, SAO, sygn. 2806/11, k. 151–154, Pismo z 18 IV 1947 r. prezesa Sądu Okręgowego w Pasłęku do
prezesa Sądu Apelacyjnego w Olsztynie. Z wyjątkiem sekretarza sądu Kazimierza Sokolnickiego personel administracyjny sądu składał się z pracowników kontraktowych. W październiku zatrudniono jedną osobę, w listopadzie i grudniu 1945 r. trzy, a w styczniu 1946 r. sześć osób. Liczba pracowników w lutym 1947 r. zwiększyła się
do 18 urzędników.
49
APO, SAO, sygn. 2806/4, k. 227–229, Pismo B. Steinmana z 15 II 1946 r. do Ministerstwa Sprawiedliwości.
46
47
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E. Binkiewicz był obciążony wieloma obowiązkami, w związku z czym
w styczniu 1946 r. prosił prezesa sądu apelacyjnego o wyznaczenie nowego
sędziego w Morągu. Sąd został zorganizowany w budynku dawnego sądu
niemieckiego i posiadał odpowiednie wyposażenie. Dla pracowników zarezerwowano willę, w której mieściły się dwa mieszkania. Liczba spraw stopniowo wzrastała. W pierwszym miesiącu urzędowania wpłynęło około 30 różnego
rodzaju spraw50.
Binkiewicz od lutego 1946 r. do 1 maja tego roku organizował również
pracę sądu w Suszu do momentu zastąpienia go przez sędziego Jana Czaprana.
W Morągu 7 kwietnia 1946 r. kierownictwo sądu przejął sędzia Wacław Myszkowski. Organizację sądów grodzkich w Braniewie i Ornecie przeprowadził
przybyły 11 października 1945 r. kierownik Sądu Grodzkiego w Braniewie – Roman Grynberg. Do utworzenia sądu w Ornecie przyczyniła się rejestratorka sądowa Zofia Jakimowicz, przyjęta do pracy w styczniu 1946 r.51 W miesiącu tym
przeprowadzono remont dachu w poniemieckim gmachu oraz zebrano akta
gruntowe. W sądzie pracowało dwoje urzędników i jeden woźny. Nadzór cały
czas sprawował dojeżdżający z Braniewa sędzia Grynberg52.
Do kwietnia 1946 r. liczba spraw i czynności w Sądzie Okręgowym w Pasłęku stale rosła. W sądzie tym docelowo przewidziano następujące etaty sędziowskie: prezesa, wiceprezesa, czterech sędziów okręgowych i jednego sędziego śledczego. Mimo to w okresie tym zatrudniono tylko prezesa i wiceprezesa oraz
jednego sędziego okręgowego. To ostatnie stanowisko zajmował pełniący obowiązki sędziego okręgowego w stopniu sędziego grodzkiego Mieczysław Wierciak, który wyjechał na święta Bożego Narodzenia i nie powrócił. Brak sędziego naruszył jedyny komplet sędziowski (prezes, wiceprezes i sędzia okręgowy)
na tym terenie53.

50
APO, SAO, sygn. 2806/4, k. 140–141, Pismo z 20 I 1946 r. kierownika Sądu Grodzkiego w Morągu
E. Binkiewicza do prezesa Sądu Apelacyjnego w Olsztynie.
51
APO, SAO, sygn. 2806/11, k. 151–154, Pismo z 18 IV 1947 r. prezesa Sądu Okręgowego w Pasłęku do
prezesa Sądu Apelacyjnego w Olsztynie.
52
APO, SAO, sygn. 2806/4, k. 227–229, Pismo B. Steinmana z 15 II 1946 r. do Ministerstwa Sprawiedliwości. Uruchomienie sądów grodzkich w okręgu pasłęckim nastąpiło w terminach: Pasłek – październik 1945 r.,
Braniewo – 11 X 1945 r., Morąg – grudzień 1945 r. (w innym dokumencie podawany jest styczeń 1946 r.),
Susz – maj 1946 r., Orneta – lipiec 1946 r. Personel sądów składał się z pracowników kontraktowych z wyjątkiem: sądu w Pasłęku – sekretarz Leon Kukwisz, sądu w Morągu – starszy rejestrator Bolesław Lipski, sądu
w Suszu – starszy rejestrator Władysław Kwaśniewski, sądu w Ornecie rejestrator Zofia Jakimowicz. Zob. APO,
SAO, sygn. 2806/11, k. 151–154, Pismo z 18 IV 1947 r. prezesa Sądu Okręgowego w Pasłęku do prezesa Sądu
Apelacyjnego w Olsztynie.
53
APO, SAO, sygn. 2806/4, k. 147–148, Pismo B. Steinmana z 1 IV 1946 r. do Ministerstwa Sprawiedliwości.
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Sąd Okręgowy w Bartoszycach
Następny sąd okręgowy apelacji olsztyńskiej powstał w Bartoszycach. 11 września 1945 r. rozpoczął tam urzędownie prezes sądu okręgowego – sędzia Szymon Gałkowski54. Sąd w Bartoszycach miał obejmować początkowo pięć powiatów wraz z sądem grodzkim w tym mieście55. Gmach sądowy był wówczas
zajęty przez władze wojskowe Armii Czerwonej. Korzystały one jedynie z więzienia, jednak nie zgadzały się na wpuszczenie Polaków do budynku. Komendant mjr Kirsz w rozmowie ze starostą oraz prezesem odmówił opuszczenia
więzienia. Prokurator Kałapski, który wizytował sąd we wrześniu 1945 r., dążył do tego, aby PUBP jak najszybciej przejął więzienie od Sowietów, a prezes zajął gmach. Starosta wyznaczył do dyspozycji sądowników tymczasowo
część kamienicy przy rynku, którą zwolniła sowiecka komendantura wojskowa.
Urządzono tam biura sądu, jak i prowizoryczne mieszkania dla pracowników.
W trakcie pobytu w Bartoszycach prokurator Kałapski poprosił starostę o zaopiekowanie się sądownikami i o znalezienie im odpowiednich mieszkań. Kwestia mebli miała zostać załatwiona po wysiedleniu Niemców z Bartoszyc. Sądownicy korzystali ze stołówki przy starostwie do momentu zorganizowania
swojej. Ceny artykułów żywnościowych na tych terenach były wyższe o sto procent w porównaniu z Warszawą56.
Prokurator Zygmunt Malinowski, przebywając w Bartoszycach od 19 do 23 października 1945 r., zlustrował budynki sądowe, składające się z dwóch pawilonów
stojących równolegle, łączył je budynek więzienia. W jednym z nich mieścił się
dawny Amtsgericht i prokuratura, w drugim Landgericht. Gmach zachował się
w stanie zadowalającym, zwłaszcza budynek przyszłego sądu grodzkiego. Po
uzupełnieniu oszklenia nadawał się do użytku. Pozostało również wyposażenie
sądu. W Bartoszycach oprócz prezesa sądu przebywało wówczas dwóch sędziów
oraz trzech urzędników sekretariatu. Prokuratura nie miała swoich przedstawicieli57. Kierownikiem Sądu Grodzkiego w Bartoszycach został sędzia Murawski.

54
APO, SAO, sygn. 2806/3, k. 252–256, Sprawozdanie z 18 IX 1945 r. prokuratora Z. Kałapskiego do Ministerstwa Sprawiedliwości.
55
APO, SAO, sygn. 2806/47, k. 9–15, Sprawozdanie prezesa Sądu Apelacyjnego w Olsztynie za październik 1945 r. Sądy okręgowe w Braniewie i Bartoszycach nie dysponowały własnym transportem. Nie funkcjonowały również połączenia kolejowe ani samochodowe z Olsztynem. Podróż odbywała się okazyjnie przypadkowymi ciężarówkami na ogół wojskowymi.
56
APO, SAO, sygn. 2806/3, k. 252–256, Sprawozdanie z 18 IX 1945 r. prokuratora Z. Kałapskiego do Ministerstwa Sprawiedliwości.
57
APO, SAO, sygn. 2806/3, k. 365, Wyciąg z 23 X 1945 r. z przedstawienia wiceprokuratora Z. Malinowskiego.
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Jednak w grudniu 1945 r. i styczniu 1946 r. osiem osób personelu wyjechało do
Wałcza i Koszalina.
W styczniu na podstawie reskryptu Ministerstwa Sprawiedliwości z 31 grudnia 1945 r. Sąd Okręgowy w Bartoszycach wraz z powiatem został włączony do
okręgu Sądu Okręgowego w Giżycku. Natomiast powiaty darkiejmski i gierdawski, wskutek przesunięcia granicy państwowej, przestały istnieć jako samodzielne jednostki administracyjne. Pozostałości po nich weszły w skład sąsiednich
powiatów kętrzyńskiego i węgorzewskiego58.

Sąd Okręgowy w Ełku
26 lipca 1945 r. na polecenie ministra sprawiedliwości przybyła do Ełku
grupa sądowników w składzie: Władysław Wilanowicz, pełniący obowiązki
prezesa Sądu Okręgowego w Ełku, sędzia Władysław Markowski, sędzia śledczy Alojzy Stankiewicz oraz Stanisław Giecewicz – kierownik Sądu Grodzkiego
w Ełku. 8 sierpnia 1945 r. dołączył sędzia Aleksy Smiekałow.
Gmach sądu, w którym mieściły się niemieckie sądy, był dużym, dwupiętrowym, nowoczesnym jak na owe czasy budynkiem. Po zakończeniu działań
wojennych został spalony. Na potrzeby sądu zaadaptowano trzypiętrową kamienicę czynszową przy ówczesnej ul. 1 Maja. Budynek był wyszabrowany i całkowicie zniszczony, pozostały jedynie małowartościowe meble, sterty śmieci
i ludzkie ekskrementy. Przy pomocy trzech Niemek uprzątnięto go i prowizorycznie wyposażono. Jednak po wyłamaniu okien i te meble zrabowali żołnierze sowieccy.
Dzięki staraniom pracowników sądów okręgowego i grodzkiego oraz prokuratury w Ełku pracę rozpoczęto 10 sierpnia 1945 r., o czym powiadomiono władze administracyjne i samorządowe. Do niektórych gmin, a nawet miast
powiatowych informacja ta dotarła po kilku tygodniach. Pierwsza rozprawa
w sądzie grodzkim odbyła się 17 sierpnia w sprawie cywilnej. Pierwszy wyrok
w tym sądzie zapadł 25 sierpnia. W sądzie okręgowym pierwsza rozprawa i pierwszy wyrok ogłoszono w sprawie karnej 29 listopada 1945 r., a w sprawie cywilnej
15 stycznia 1946 r. Sądy początkowo nie zatrudniały urzędników kancelaryjnych
ani woźnych. 1 sierpnia 1945 r. przyjęto do pracy Józefa Statkiewicza, pierwszego kontraktowego woźnego sądu okręgowego, a 29 sierpnia 1945 r. pierwszego
urzędnika Józefa Arciszewskiego. Do czasu ich zatrudnienia wszystkie czynno58
APO, SAO, sygn. 2806/11, k. 103–108, Pismo z 24 IV 1947 r. prezesa Sądu Apelacyjnego w Olsztynie
do Ministerstwa Sprawiedliwości.
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ści wykonywali sędziowie. Borykali się z brakiem druków, ksiąg, papieru, wykorzystywali stare dokumenty poniemieckie.
1 stycznia 1946 r. w sądzie okręgowym zatrudnionych było 4 sędziów,
5 urzędników i 2 woźnych. W sądzie grodzkim pracował jeden sędzia, 4 urzędników i woźny. Obszar sądowy okręgu obejmował początkowo osiem powiatów
należących do dawnych Prus Wschodnich: Ełk, Gołdap, Olecko, Pisz, Giżycko,
Mrągowo, Węgorzewo i Darkiejmy59.
W październiku 1945 r. najgorzej przedstawiała się sytuacja w Gołdapi.
Dawny budynek sądu uległ całkowitemu zniszczeniu. Wszystkie wejścia, nawet
do piwnic, zostały zawalone gruzem. Ocalał jedynie gmach więzienia. Trudno
było także znaleźć budynek zastępczy ze względu na duże zniszczenia całego
miasta. Słabe zaludnienie, brak odpowiedniego lokalu na potrzeby urzędu oraz
mieszkań dla personelu wykluczały otwarcie sądu. W tym okresie brano pod
uwagę uruchomienie sądu jedynie w Olecku60.
Na podstawie rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 14 grudnia 1945 r. obszar Sądu Okręgowego w Ełku tworzyły sądy grodzkie w: Ełku, Gołdapi, Olecku. Ponadto włączono do niego okręgi sądów grodzkich w: Augustowie, Grajewie i Suwałkach61.
Prezes Bronisław Steinman 2 stycznia 1946 r. zarządzeniem nr 70 ustanowił okręg ełcki, który miał obejmować: Ełk, Olecko, Gołdap, Suwałki oraz Augustów. W dokumencie tym wymieniono Sąd Grodzki w Szczuczynie, który został
włączony do Sądu Grodzkiego w Grajewie62.
Zarządzenie o włączeniu sądów w: Suwałkach, Augustowie i Grajewie do
okręgu ełckiego zostało wstrzymane do czasu wydania odpowiednich przepisów
przez prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z siedzibą w Łodzi. 26 stycznia Steinman poinformował kierownika Sądu Grodzkiego w Suwałkach, iż weszło ono
w życie. W mieście tym nie zamierzano tworzyć wydziału zamiejscowego sądu
okręgowego, ale obok sądu urzędować miał wiceprokurator z kancelarią63.
Ostatecznie od 1 lutego 1946 r. obszar okręgu ełckiego obejmował sześć
powiatów, w tym trzy należące do Ziem Odzyskanych z siedzibami w: Ełku, Gołdapi, Olecku i trzy z siedzibami w: Suwałkach, Augustowie oraz Grajewie64.
59
APO, SAO, sygn. 2806/11, k. 125–127, Sprawozdanie z przebiegu prac organizacyjnych Sądu Okręgowego w Ełku (bez daty).
60
APO, SAO, sygn. 2806/3, k. 351, Sprawozdanie z 8 X 1945 r. sędziego Sądu Okręgowego w Ełku
W. Markowskiego z podróży służbowej do Gołdapi.
61
APO, SAO, sygn. 2806/3, k. 131–132, Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 14 XII 1945 r. Sąd
Grodzki w Szczuczynie i jego obszar został włączony do okręgu Sądu Grodzkiego w Grajewie, natomiast
Sąd Grodzki w Sejnach włączono do okręgu Sądu Grodzkiego w Suwałkach.
62
APO, SAO, sygn. 2806/3, k. 26, Wyciąg z księgi nr 70 z 2 I 1946 r. prezesa Sądu Apelacyjnego w Olsztynie.
63
APO, SAO, sygn. 2806/4, k. 137, Pismo B. Steinmana z 26 I 1946 do kierownika Sądu Grodzkiego w Suwałkach.
64
APO, SAO, sygn. 2806/11, k. 125–127, Sprawozdanie z przebiegu prac organizacyjnych Sądu Okręgowego w Ełku (bez daty).
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Faktyczne przejęcie Sądu Grodzkiego w Suwałkach nastąpiło 12 lutego
1946 r. Budynek wymagał remontu i wyposażenia dwóch pokoi dla delegatury prokuratury Sądu Okręgowego w Ełku65. W sądzie pracowało dwóch sędziów,
sędzia okręgowy z byłego wydziału zamiejscowego w Suwałkach i asesor sądowy. Zatrudniano również sześciu urzędników i trzech woźnych. Byli to pracownicy sądu grodzkiego i byłego wydziału zamiejscowego, a także prokuratury.
Przy sądzie funkcjonował komornik66.
W lutym 1946 r. nadal istniał problem z uruchomieniem sądów w Gołdapi
i Olecku. Ze względu na małe zaludnienie i bliskie sąsiedztwo sprawy z powiatu gołdapskiego były rozpatrywane w Suwałkach. Postępowania z powiatu oleckiego rozpoznawał w swojej siedzibie sąd w Ełku lub na sesjach wyjazdowych
w Olecku. W wypadku uruchomienia sądu w Olecku teren powiatu gołdapskiego planowano przyłączyć do okręgu tegoż sądu, który na sesjach wyjazdowych
w Gołdapi rozpoznawałby sprawy na miejscu67.
Sąd w Olecku uruchomiono dopiero 20 września 1946 r. Opóźnienie to
wynikało częściowo z braku kandydatów do pracy w tym mieście oraz odpowiedniego gmachu. Poniemiecki sąd został zajęty przez PUBP. Obowiązki kierownika sądu i sędziego orzekającego sprawował kierownik Sądu Grodzkiego
w Ełku na sesjach wyjazdowych68.
W listopadzie 1947 r. w okręgu ełckim działał sąd okręgowy, jeden Wydział
Hipoteczny Sądu Okręgowego z siedzibą w Suwałkach i pięć sądów grodzkich. Sąd
okręgowy liczył 15 etatów urzędniczych. Sekretariat prezydialny zatrudnił trzy,
a sekretariat rachunkowy dwie osoby, jedna osoba obsługiwała tzw. kasę. W kancelarii Wydziału Cywilnego i wydziałach karnych pracowało dziewięć osób. W trzypiętrowym gmachu mieściły się sąd okręgowy z prokuraturą i sąd grodzki. Z przyznanych sześciu etatów sędziowskich obsadzone były tylko trzy oraz dodatkowo
jeden etat w Suwałkach w Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego69.
65
APO, SAO, sygn. 2806/4, k. 195–196, Pismo prezesa z 16 II 1946 r. Sądu Okręgowego w Ełku do prezesa Sądu Apelacyjnego w Olsztynie. W momencie utworzenia Sądu Okręgowego w Giżycku do okręgu tego
sądu przeniesiono powiaty: giżycki, piski, mrągowski, węgorzewski i darkiejmski.
66
APO, SAO, sygn. 2806/4, k. 210–212, Pismo z 5 II 1946 r. kierownika Sądu Grodzkiego w Suwałkach
do prezesa Sądu Apelacyjnego w Olsztynie. Sąd Grodzki w Suwałkach funkcjonował od 15 XI 1944 r. Przy sądzie urzędował jeden notariusz, dwóch adwokatów, jeden obrońca sądowy. Były czynne dwa biura pisania
podań. Sąd obejmował cały powiat suwalski i okręg byłego Sądu Grodzkiego w Sejnach oraz dwie gminy miejskie – Suwałki i Sejny oraz 16 gmin wiejskich przy ogólnym zaludnieniu 90 tys. mieszkańców. W 1945 r. wpłynęły 2874 sprawy karne, 789 cywilnych. Sąd mieścił się w gmachu byłego sądu okręgowego. Oddział hipoteczny przy sądzie prowadził jeden z sędziów, mając do pomocy urzędnika.
67
APO, SAO, sygn. 2806/4, k. 188, Sprawozdanie za luty 1946 r. prezesa Sądu Okręgowego w Ełku
W. Wilanowicza do prezesa Sądu Apelacyjnego w Olsztynie.
68
APO, SAO, sygn. 2806/11, k. 125–127, Sprawozdanie z przebiegu prac organizacyjnych Sądu Okręgowego w Ełku (bez daty).
69
APO, SAO, sygn. 2806/11, k. 98, Pismo prezesa Sądu Okręgowego w Ełku W. Wilanowicza z listopada 1947 r.
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Sąd Okręgowy w Giżycku
Do okręgu ełckiego należał początkowo obszar Sądu Grodzkiego w Giżycku. W lipcu 1945 r. przybył do miasta sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Izydor Kołodziejczak, organizator Sądu Grodzkiego w Giżycku. Towarzyszył
mu sekretarz sądowy Jan Żywek70. W połowie sierpnia 1945 r. przyjęto do pracy
pochodzącego z Wileńszczyzny woźnego Wincentego Dobriana. Sąd był wówczas subsydiowany przez Sąd Okręgowy w Ełku. Biuro sądu pierwotnie mieściło
się w dwóch pokojach odstąpionych przez Starostwo Powiatowe w Giżycku przy
ul. Stalina 11 (al. 1 Maja)71.
W ciągu pierwszych trzech miesięcy do sądu nie wpłynęły jakiekolwiek sprawy cywilne z powodu wyludnienia powiatu, a karne z powodu „wymierzania doraźnej represji karnej przez Milicję Obywatelską we własnym zakresie i przez organy bezpieczeństwa X Armii Radzieckiej stacjonującej w Łuczanach”. Gmach byłego
sądu niemieckiego przy ul. Warszawskiej nr 36 zajęty był przez sztab tej jednostki72.
W październiku 1945 r. delegowany został do Giżycka wiceprezes Sądu
Okręgowego w Grodnie, przewodniczący wydziału zamiejscowego w Suwałkach
– Odo Klasse, który objął funkcję prezesa. Podstawowym jego zadaniem było
właściwe wyposażenie urzędu. Sąd okręgowy zajął tymczasowo osiem pokoi
w gmachu koszar przy ul. Stalina. Mieścił się pomiędzy oddziałem gruźliczym
i wenerycznym tworzącego się szpitala powiatowego.
Odo Klasse wraz z sędzią Izydorem Kołodziejczakiem organizowali konferencje i szkolenia dla funkcjonariuszy MO i PUBP oraz pracowników starostwa.
Organy ścigania stopniowo zaprzestały samowolnej represji, co skutkowało napływem spraw do sądu grodzkiego. Najwięcej postępowań sądowych dotyczyło
ludności cywilnej, która padała ofiarą przestępstw dokonywanych przez żołnierzy sowieckich. Prezes Klasse zastępował prokuratora Sądu Okręgowego w Ełku
w zakresie wydawania pilnych zarządzeń funkcjonariuszom aparatu ścigania.
Sprawował równocześnie funkcję śledczego sędziego okręgowego, intendenta,
sekretarza sądowego, a nawet woźnego. 21 listopada 1945 r. przyjęto pierwszego
woźnego, pochodzącego z Wilna – Dominika Ławeckiego.
15 listopada 1945 r. do Sądu Okręgowego w Giżycku przeniesiono sędziego Sądu Grodzkiego w Liszkach pod Krakowem Ignacego Westenholza. Objął
on stanowisko wiceprezesa sądu i równocześnie funkcję przewodniczącego Wy70
APO, SAO, sygn. 2806/11, k. 103, Pismo z 24 IV 1947 r. prezesa Sądu Apelacyjnego w Olsztynie
do Ministerstwa Sprawiedliwości.
71
APO, SAO, sygn. 2806/11, k. 135–146, Sprawozdanie z 18 IV 1947 r. z przebiegu prac organizacyjnych
sądownictwa w okręgu Sądu Okręgowego w Giżycku.
72
Ibidem.
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działu Cywilnego. Dwa dni później przybył sędzia Sądu Apelacyjnego w Wilnie
Mikołaj Szuszczewicz, który został przewodniczącym Wydziału Karnego, sprawował także funkcję okręgowego sędziego śledczego. 17 listopada personel sądu
grodzkiego zwiększył się o kontraktowego pracownika Stanisława Juszkowskiego, studenta prawa Uniwersytetu Wileńskiego, który z czasem został sekretarzem prezydialnym sądu. W listopadzie do pracy przyjęto pochodzących z Wileńszczyzny Borysa Stepaniana, przedwojennego urzędnika sędziego śledczego
w Lidzie, który objął obowiązki sekretarza prezydialnego, intendenta i rachmistrza. Zatrudniono także Kazimierza Rykowskiego, byłego urzędnika sekretariatu Wydziału Karnego sądu w Wilnie, który objął funkcję kierownika sekretariatu Wydziału Karnego, a także drugiego woźnego – Piotra Dobriana.
Od listopada do grudnia trwały pertraktacje z władzami sowieckimi w sprawie odzyskania budynku po sądzie niemieckim. Gmach ten chciały zająć również PUBP i MO. 22 grudnia, po opuszczaniu gmachu przez sztab dywizji Armii Czerwonej, sądownicy podstępem zajęli budynek. Godzinę po opanowaniu
głównego gmachu doszło do zatargu z funkcjonariuszami PUBP, którzy także
rościli do niego pretensje. Prócz głównego gmachu przy ul. Warszawskiej nr 36
zajęte zostały przez sąd również sąsiednie posesje nr 37 i 3873.
Na podstawie rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 14 grudnia 1945 r.
Sąd Okręgowy w Giżycku miał obejmować sądy w: Bartoszycach (powiat bartoszycki), Białej Piskiej (część powiatu piskiego), Piszu (część powiatu piskiego), Giżycku (część powiatu giżyckiego), Mikołajkach (część powiatu mrągowskiego), Nordenburgu (część powiatu gierdawskiego), Rynie (część powiatu
giżyckiego), Kętrzynie (powiat kętrzyński), Węgorzewie (część powiatu darkiejmskiego i węgorzewskiego), Mrągowie (część powiatu mrągowskiego)74.
W styczniu 1946 r. prokuratura w Ełku przesłała do sądu okręgowego akty
oskarżenia w sprawach właściwych temu sądowi. Wpłynęły także akty oskarżenia z prokuratury giżyckiej. Pierwsze posiedzenie sądu okręgowego odbyło
się 18 lutego 1946 r. w sprawie karnej i w tym dniu ogłoszono także pierwszy
w dziejach Giżycka wyrok polskiego sądu tej instancji75.
Pierwszym prokuratorem w sądzie okręgowym został Zdzisław Książkiewicz, który przybył do Giżycka 20 lutego 1946 r.76 23 kwietnia 1946 r. przenieIbidem; L. Chajn, op. cit., s. 164.
APO, SAO, sygn. 2806/3, k. 131–132, Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 14 XII 1945 r. Nordenburg – obecnie Kryłowo.
75
APO, SAO, sygn. 2806/11, k. 103–108, Pismo z 24 IV 1947 r. prezesa Sądu Apelacyjnego w Olsztynie
do Ministerstwa Sprawiedliwości.
76
Z. Dudzińska, Historia Giżycka 1945–1979, w: Giżycko z dziejów miasta i okolic, Olsztyn 1983, pod
red. A. Wakara, s. 140.
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siony został z Sądu Okręgowego w Złoczowie sędzia Władysław Jorkasch-Koch,
25 maja 1946 r. sędzia okręgowy w Złoczowie Władysław Scherer, w czerwcu
aplikant Ryszard Zdziarski, a w lipcu aplikant Czesław Bałzowski. 22 czerwca
odbyło się pierwsze zgromadzenie ogólne sędziów sądu okręgowego. 31 sierpnia sędzia Mikołaj Suszczewicz został mianowany notariuszem i w tym samym
dniu rozpoczął działalność notariat w Giżycku.
Na podstawie zarządzenia ministra sprawiedliwości z 11 listopada 1946 r.
liczba wydziałów w sądzie okręgowym została oznaczona następująco: I Wydział
Cywilny, II Wydział Karny, III Wydział Karny, IV Wydział dla Spraw Doraźnych
i V Wydział dla Przestępstw Szczególnie Niebezpiecznych w Okresie Odbudowy Państwa.
Sąd Grodzki w Giżycku od 22 grudnia 1946 r. zajmował parter głównego
gmachu przy ul. Warszawskiej. Sędziego Kołodziejczaka od 6 maja 1946 r. zastąpił tymczasowo wiceprezes Ignacy Westenholz, który został następnie odwołany do Bydgoszczy. 20 lipca 1946 r. kierownictwo sądu objął asesor sądowy Józef
Dąbrowski przeniesiony z okręgu apelacji wileńskiej, awansowany następnie na
sędziego grodzkiego tegoż sądu. Sędzia Dąbrowski zastępował sędziów sądów
w Mrągowie, Piszu i Węgorzewie, wyjeżdżając na sesje raz lub dwa razy w miesiącu. 10 lutego 1947 r. biura sądu zostały przeniesione do własnego gmachu
przy ul. Warszawskiej nr 3.
Różnie przedstawiała się sytuacja innych sądów grodzkich okręgu giżyckiego.
Sąd Grodzki w Mrągowie posiadał obszerny, własny, dwupiętrowy gmach z urządzeniami dla hipoteki i trzema salami rozpraw. Obok stały mury spalonego aresztu.
21 maja 1946 r. kierownikiem sekretariatu mianowano Romana Ławnika.
Sąd Grodzki w Węgorzewie mieścił się w trzypiętrowej czynszowej, prywatnej kamienicy poniemieckiej, przydzielonej przez starostwo. 17 września
1946 r. zatrudniono przybyłego z Wilna woźnego Jana Grydziuszko. 15 marca
1947 r. do sekretariatu przyjęto Krystynę Kapuścińską.
Powiat piski dostarczał najwięcej spraw karnych w całym okręgu. Gmach
Sądu Grodzkiego w Piszu z przyległym więzieniem został zburzony. Od 1 kwietnia 1947 r. urząd zajmował w ratuszu drugie piętro i wraz z salą rozpraw liczył 12 pokoi. Na pierwszym piętrze znajdował się zarząd miejski. Miasto było
tak zniszczone, że trudno było znaleźć odpowiedni budynek na potrzeby sądu
i mieszkania dla pracowników. Starostwo i inne urzędy mieściły się w sąsiedniej
Białej Piskiej. Gmach sądowy w tym mieście ocalał. Dozór nad budynkiem od
jesieni 1945 r. sprawował miejscowy posterunek MO. W rezultacie całe umeblowanie zostało rozszabrowane. 23 sierpnia 1946 r. do sądu został przydzielony sekretarz Wiktor Ulicki, który po kilku tygodniach rozchorował się i nie powrócił
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już do pracy. 1 sierpnia zatrudniono woźnego Bolesława Spudzisa, przybyłego
z Wilna, stolarza, szklarza i ślusarza w jednej osobie. Kierownik Sądu Grodzkiego w Giżycku odbył kilka sesji wyjazdowych w Białej Piskiej. Z czasem z powodu bliskiego sąsiedztwa z Piszem i wyludnienia powiatu postanowiono zawiesić
funkcjonowanie tamtejszego sądu.
W Kętrzynie 1 marca 1946 r. zatrudniono sekretarza sądowego Konstantego Wtulicha, a 7 marca dwóch woźnych – Władysława Rokickiego i Czesława
Wtulicha. Z kilku zaproponowanych przez zarząd miasta Kętrzyna zniszczonych kamienic prezes sądu wybrał na siedzibę urzędu trzypiętrowy dom czynszowy przy ul. gen. Sikorskiego 4. Ekipa sądowników przystąpiła do porządkowania wnętrz oraz do zbierania sprzętu w opuszczonych kamienicach. 19 czerwca 1946 r.
kierownikiem mianowano sędziego Sądu Apelacyjnego w Wilnie Ludwika Andrzejewskiego. Pierwsze rozprawy odbyły się w lipcu 1946 r. L. Andrzejewski
14 października 1946 r. został notariuszem. 15 października 1946 r. wiceprokurator Adam Wojciechowski z prokuratury Sądu Okręgowego w Giżycku objął
II rejon prokuratorski w Kętrzynie.
Po likwidacji Sądu Okręgowego w Bartoszycach, w sądzie grodzkim pozostał sędzia Zbigniew Dylion, a po jego przeniesieniu 28 lutego 1946 r. do Koszalina, sędzia śledczy – Jan Szociński. Wszyscy pracownicy, włącznie z woźnym,
podążyli za prezesem Szymonem Gałkowskim do Wałcza. 9 kwietnia także sędzia Szociński został przeniesiony do Wałcza i opuścił Bartoszyce. W związku
z tą sytuacją, od czerwca 1946 r. raz w miesiącu na sesje wyjazdowe dojeżdżał
do Bartoszyc sędzia grodzki z Kętrzyna. Kilka razy w ciągu roku przybywał tam
sędzia okręgowy z Giżycka.
Sądów w Mikołajkach i Rynie w ogóle nie uruchomiono. Z powodu wyludnienia Mikołajek organizowanie sądu było bezzasadne. Miejscowość i siedziba sądu nadawały się jedynie na urządzenie domu wypoczynkowego dla pracowników resortu sprawiedliwości.
Gmach sądowy w Rynie zajmował frontowe skrzydło zamku. Boczne i tylne
skrzydła z dziedzińcami były więzieniem. 16 stycznia 1946 r. na stanowisko kierownika sekretariatu zatrudniono Jana Maćkowiaka. 25 maja 1946 r. przyjęto pracownicę sekretariatu Jadwigę Żukowską oraz woźnego Aleksandra Bartoszewicza.
Uprzątnięto pomieszczenia sekretariatu, zdobyto trochę sprzętu biurowego. Jednak 20 lipca 1946 r. ekipa funkcjonariuszy UB, bez uprzedzenia i porozumienia
z władzami sądowymi, zajęła cały zamek w celu urządzenia tam więzienia. Nie
pomogły interwencje prezesa sądu okręgowego, którego spod bramy zamkowej
wypchnięto karabinami, grożąc aresztowaniem. W kwietniu 1947 r. prezes sądu
odebrał klucze od bram zamkowych od funkcjonariusza UB. Wznowił działal-
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ność sekretariat; do czasu przejęcia majątku przez władze więzienne, pozostali
jedynie sekretarz J. Maćkowiak i woźny A. Bartoszewicz77.

Sąd Okręgowy w Mławie
Ostatni z sądów okręgowych apelacji olsztyńskiej został utworzony w Mławie. 20 lipca 1946 r. minister sprawiedliwości wydał rozporządzenie obowiązujące od 1 września 1946 r., na podstawie którego Wydział Zamiejscowy w Mławie Sądu Okręgowego w Płocku przekształcono w samodzielny sąd okręgowy.
Zmiana ta, połączona z reorganizacją sądów grodzkich na tym terenie, wynikała
z wielkości okręgu płockiego, a także niekorzystnego układu sieci komunikacyjnej. Cały nowo utworzony okręg włączono do apelacji olsztyńskiej78.
Do okręgu tego sądu włączono m.in. sądy grodzkie należące wcześniej
do okręgu sądu w Płocku. Były to sądy w Ciechanowie, Mławie i Przasnyszu.
Dodatkowo przyłączono Sąd Grodzki w Makowie należący do okręgu Sądu
Okręgowego w Łomży oraz okręg sądu grodzkiego w Działdowie. Wydziały hipoteczne sądów okręgowych w Łomży i Płocku oraz wszystkie księgi hipoteczne
dotyczące nieruchomości położonych w powiatach: ciechanowskim, przasnyskim, mławskim, makowskim i znajdujące się w wydziałach wyżej wymienionych
sądów okręgowych przeniesiono do Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego
w Mławie79.
W pierwszych dniach kwietnia 1945 r. pojawił się w Działdowie przedstawiciel Sądu Okręgowego w Grudziądzu z zadaniem zorganizowania sądu grodzkiego. Gmach był zajęty przez oddział Armii Czerwonej, w związku z czym urzę77
APO, SAO, sygn. 2806/11, k. 135–146, Sprawozdanie z 18 IV 1947 r. z przebiegu prac organizacyjnych
sądownictwa w okręgu Sądu Okręgowego w Giżycku.
78
G. Jakubowski, op. cit., ss. 209–210.
79
APO, SAO, sygn. 2806/47, k. 236, Projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 20 VII 1946 r.
w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Mławie, podp. L. Chajn. Równocześnie zlikwidowano Sąd Grodzki
w Kuczborku i okręg tego sądu włączono do Sądu Grodzkiego w Mławie. Zniesiono również sąd w Chorzelach,
a okręg tego sądu włączono do okręgu przasnyskiego. Sąd w Różanie przyłączono do sądu w Makowie. Część
okręgu sądu w Lidzbarku Welskim, leżącą na terenie powiatu działdowskiego (miejscowość i gminę Lidzbark
Welski i część gminy Kiełpiny z gromadami Wąpiersk i Tarczyny), włączono do Sądu Grodzkiego w Działdowie. Część należącą do powiatu lubawskiego (gromady Boleszyn i Kowaliki z gminy Mroczno) dołączono do
Sądu Grodzkiego w Lubawie. Pozostałe tereny, leżące w powiecie brodnickim, wcielono do Sądu Grodzkiego
w Brodnicy. Sądy grodzkie w: Mławie, Ciechanowie, Makowie i Przasnyszu oraz w Działdowie były już wcześniej zorganizowane. Wyjątek stanowił Sąd Grodzki w Lidzbarku Welskim, który nie funkcjonował z powodu
przeniesienia sędziego S. Karbowskiego do Sądu Grodzkiego w Olsztynie. Sąd ten nie posiadał również odpowiedniego lokalu i był drugim sądem w powiecie działdowskim, wobec czego w końcu 1946 r. został zlikwidowany. Zob. APO, SAO, sygn. 2806/48, k. 8–37, Wspomnienia Leona Ossowskiego z pracy w Sądzie Apelacyjnym w Olsztynie od 1946 r. do 1951 r.
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du nie zorganizowano. W końcu kwietnia do Działdowa przybył delegowany
przez Ministerstwo Sprawiedliwości sędzia Edward Walicki, który objął stanowisko kierownika sądu. W wyniku interwencji u komendanta wojennego miasta odstąpiono mu mieszkanie służbowe przeznaczone dla woźnego. Sąd zajął
jeden duży pokój na kancelarię oraz jeden mały na gabinet sędziego. Resztę mieszkania użytkował woźny. Sąd rozpoczął pracę 6 maja 1945 r. Wojskowe władze
sowieckie usunęły z sądu wszelkie akta hipoteczne, księgi wieczyste, rejestry,
które złożono na dziedzińcu sądowym. Helena Ugodowska przy pomocy pracowników urzędu skarbowego zabezpieczyła te dokumenty w piwnicach banku
w Działdowie. Wiosną 1946 r. gmach został opuszczony przez Sowietów, którzy
zabrali całe umeblowanie. Po zlikwidowaniu sądu w Lidzbarku Welskim w lipcu
1946 r. sąd w Działdowie przejął po nim wszystkie akta oraz księgi i umeblowanie. Z Lidzbarka Welskiego do Działdowa przeniesiony został sędzia Wojciech
Wandel i urzędniczka Genowefa Adamska.
Po likwidacji sądu w Lubawie również w Działdowie podjął pracę starszy rejestrator Antoni Lewicki. Po odzyskaniu całego gmachu księgi wieczyste,
akta hipoteczne, rejestry urzędów stanów cywilnych wróciły na swoje miejsce.
W końcu 1946 r. kierownik sądu E. Walicki przeniósł się do adwokatury. Nowym
kierownikiem został były sędzia okręgowy, a przed wojną notariusz w Lidzbarku
Welskim – Włodzimierz Giziński.
Po uruchomieniu Sądu Grodzkiego w Nidzicy sędzia W. Wandel i starszy
rejestrator A. Lewicki przeniesieni zostali do tego miasta. Do Działdowa w zastępstwie przysłano sędziego Eliasza Ludwika Lenkowskiego80.
Na podstawie reskryptu ministra sprawiedliwości 1 września 1946 r. do
okręgu sądu w Mławie włączono okręg Sądu Grodzkiego w Nidzicy81.
W związku z utworzeniem Sądu Okręgowego w Mławie i włączeniu tegoż okręgu do apelacji olsztyńskiej prezes B. Steinman informował ministerstwo
o trudnej sytuacji w tym sądzie. Wydział zamiejscowy nie wyznaczał rozpraw
i nie odbywał posiedzeń niejawnych z powodu braku prokuratora. Jedyny w Mławie wiceprokurator Fijałkowski od połowy czerwca 1946 r. przebywał na urlopie
zdrowotnym pod Warszawą i nikt go nie zastępował. Z tego powodu nie odbyło się około stu rozpraw82.
80
APO, SAO, sygn. 2806/48, k. 151–154, Wspomnienia B. Bucholza z 25 I 1974 r. dotyczące organizacji
sądu w Działdowie od 1945 r. do 1951 r.
81
APO, SAO, sygn. 2806/4, k. 3, Pismo z 19 VIII 1946 r. B. Steinmana do prezesa Sądu Okręgowego
w Olsztynie.
82
APO, SAO, sygn. 2806/4, k. 4, Odpis pisma B. Steinmana z 19 VIII 1946 r. do Biura Personalnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Prokuratura w Płocku, a także prokuratura apelacyjna warszawska pozostawiły
problem bez rozwiązania.
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Organizacja sądownictwa apelacji olsztyńskiej, rozpoczęta w czerwcu 1945 r.,
zakończyła się w 1947 r. Na początku 1946 r. apelacja składała się z czterech okręgów sądowych. We wrześniu 1947 r. obejmowała już 29 powiatów: osiem powiatów Ziem Dawnych i 21 Ziem Odzyskanych. Sześć powiatów położonych było
w województwie białostockim, pięć w warszawskim, reszta należała do województwa olsztyńskiego. Utworzono pięć okręgów sądów okręgowych, przy
czym podział ten odbiegał od niemieckiego (Braniewo, Bartoszyce). W każdym
powiecie utworzono sądy grodzkie z wyjątkiem Gołdapi. Ponadto trzy sądy
utworzono poza siedzibami starostw: Orneta, Dobre Miasto i Biała Piska83.
Marcin Płotek, Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Berufungsgerichte von Olsztyn (Allenstein)
1945–1947
Zusammenfassung
Der Artikel beschreibt die Entstehung von Justizinstitutionen in den Jahren 1945–1947, und zwar
hauptsächlich von denen im Gebiet des ehemaligen Ostpreußens, die zum Bezirk des Berufungsgerichtes in
Olsztyn (Allenstein) gehörten. Darüber hinaus zeigt er die Probleme auf, die mit der Schaffung der einzelnen
Bezirks- und Amtsgerichte im Allensteiner Berufungsbezirk verbunden waren. Dargelegt wurden auch die
Bedingungen, unter die ersten Gerichtsbeteiligten in Ermland und Masuren arbeiteten, sowie die Hindernisse,
mit denen sie in ihrer Arbeit zu kämpfen hatten.
Übersetzt von Christiane Schultheiss
Marcin Płotek, A contribution to the history of the courts of appeal Olsztyn 1945–1947
Summary
The article describes the creation of institutions of justice, especially in the former East Prussia,
belonging to the district Court of Appeal in Olsztyn in 1945–1947. In addition, highlighting the problems
associated with the formation of individual district courts and municipal courts belonging to appeal Olsztyn.
It also includes the conditions in which they functioned first fruit farmers working in the Warmia and Mazury
and obstacles, which have to face in their work.
Translated by Jerzy Kiełbik
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APO, SAO, sygn. 2806/47, k. 224, Protokół obrad zjazdu sądownictwa apelacji olsztyńskiej odbytego 20 IX 1947 r.

M ISCELLANEA/ŹRÓDŁA
Jerzy Kiełbik

PORZĄDEK RYNKOWY MIASTA KĘTRZYNA
Z 17 MAJA 1795 ROKU
Handel był jedną z tych działalności, która napędzała życie miejskie. Dla
mieszczan, i to zarówno kupców, jak i rzemieślników, targi i jarmarki były czasem, kiedy mogli sprzedać swoje produkty nabywając jednocześnie inne dobra. Był to zatem okres ważny, w którym łatwo było jednak o nadużycia. W czasie targów pojawiały się problemy i konflikty, niezbędne było więc zapewnienie
porządku. W miastach funkcjonowały specjalne sądy wetowe, mające nie tylko
sprawnie rozstrzygać spory, ale i eliminować oszustwa na wagach, czy miarach.
Właściwe funkcjonowanie targów wymuszało więc konieczność wydawania
odpowiednich przepisów prawa miejscowego. Regulacje zapisywano z reguły
w wilkierzach miejskich, obok nich pojawiały się również ustawy dedykowane tylko i wyłącznie tej tematyce. Przykładem tej ostatniej jest przechowywany
w Archiwum Państwowym w Olsztynie dokument będący niczym innym, jak
regulacją szczegółową – Marktordnung1. Tego typu rozporządzenia funkcjonowały w różnych miastach, np. dla Królewca z 1734 r. Takiego dokumentu nie wydawała rada miejska, lecz władze państwowe. Jednak jak wskazują zachowane
w aktach informacje, władze miejskie współuczestniczyły w powstawaniu takiego prawa, zgłaszając swoje propozycje i zastrzeżenia. W uwagach do projektu zatytułowanych: Bemerkungen zu dem Project des Rastenburgschen Marktordnung,
odnoszono się np. do godzin otwarcia rynku tylko dla mieszkańców miasta, postulując takie rozwiązania jak w Królewcu (nieco inne, dłuższe, były w Giżycku).
Jak należy sądzić, uwagi te uwzględniono i 17 maja 1795 r. w Berlinie opublikowano Markt-Ordnung für die Stadt Rastenburg in Ost-Preussen2.
Niniejszy dokument składał się z 25 paragrafów, w których regulowano całość funkcjonowania rynku kętrzyńskiego. Po pierwsze wprowadzano przymus
prowadzenia handlu na rynku miejskim. Wyznaczenie tego miejsca miało z jed1
Archiwum Państwowe w Olsztynie (dalej: APO), Akta miasta Kętrzyn, sygn. 254/74 Markt Polizei,
Markt-Ordnung für die Stadt Rastenburg in Ost-Preussen, Berlin 17 Mai 1795, k. 38–41.
2
APO, Akta miasta Kętrzyn, sygn. 254/74, k. 38–41.

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2014, nr 1(283)

114

Jerzy Kiełbik

nej strony charakter porządkowy, zapobiegało bałaganowi w mieście, po drugie
zaś ułatwiało kontrolę handlu, o czym dalej. Zatem każdy mieszkaniec wsi wiozący mąkę, zboże, drewno, słomę itp. miał kierować się na rynek. Zabraniano
nawet wiezienia zboża, czy żywności wprost na zamek. Starosta i jego urzędnicy został również zobowiązany do przestrzegania porządku rynkowego, aby nie
czynić szkody mieszkańcom. W celu zapobieżenia wątpliwościom gospodarzy,
gdzie należy się kierować, określono szczegółowo, o jakie miejsce chodzi: w mieście na dużym placu, gdzie niegdyś znajdował się ratusz, a obecnie jeszcze znajduje się odwach, wolno się zatrzymać i sprzedawać („in der Stadt auf dem großen Platze, vor dem ehemaligen Rathhause, woselbst jezt noch die Haupt-Wache
befindlich ist, feil gehalten und verkauft werden sollen”). Poza rynkiem nikomu
nie wolno było handlować. Zakaz ten dotyczył zarówno żołnierzy, obywateli, jak
i mieszkańców miasta, czy chcieliby to czynić osobiście, czy poprzez pośredników. Wyjątek od tej zasady dotyczył dużych transportów zboża przewożonych
z innego miasta. Wymagane było w tym przypadku świadectwo miejsca pochodzenia, poświadczane przez odpowiedni magistrat, wówczas transport mógł się
kierować bezpośrednio do właściwego kupca. Podobnie rzecz się miała z piekarzami. Mogli oni pozyskiwać zboże na wsi, które następnie kierowane było bezpośrednio do nich. Pozostałe zboże musiało natomiast: „die Markt-Stunden halten”. Co w przypadku zboża sprzedawanego mieszkańcom na korce oznaczało
od świtu do godziny 10.00, natomiast żywności do godziny 11.00.
Należy wyjaśnić, co owe godziny oznaczały. Otóż w widocznym miejscu
rynku wywieszana była chorągiew. Jak długo była podniesiona oznaczało to, że
tylko mieszkańcy Kętrzyna „zu ihrer Consumtion ihren Bedarf einzukaufen”
i nikomu, niezależnie czy to żołnierz, obywatel miejski, czy inny mieszkaniec, nie
można było samodzielnie lub przez pośredników kupować. Häcker i inni kupcy
dokonujący zakupów w celu dalszej odsprzedaży mogli zaopatrywać się dopiero
po godzinie 10.00 i po godzinie 11.00. W przypadku przybycia dużej ilości wozów ze zbożem lub żywnością obowiązkiem mistrza targowego (Marktmeister)
było zapewnienie czterech godzin dla konsumentów. Pewnym wyjątkiem od tej
zasady była zgoda na dowolnie długą sprzedaż ryb w okresie zimowym. Pod warunkiem, że nabywcami nie będą żołnierze lub pośrednicy.
Plac rynkowy umożliwiał zachowanie porządku. Chłopom nakazywano
dojeżdżanie do końca placu targowego i formowanie linii, w razie konieczności również następnych, pozostawiając pomiędzy nimi swobodne przejście. Aby
nie blokować dojazdu do budynków okalających rynek, należało pozostawić dojazd do domów o szerokości pozwalającej na swobodny przejazd dwóch wozów. Przebywanie wszystkich sprzedawców w jednym miejscu umożliwiało ła-
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twą kontrolę posługiwania się właściwymi miarami. Tylko gospodarze mieli prawo
swobodnego odmierzania zboża konsumentom, natomiast przy znajdującej się pod
ratuszem miejskiej wadze były właściwe odważniki oraz wzorce objętości. Dzięki takim regulacjom możliwe było egzekwowanie zapisów, w których np. masło przed
rozpoczęciem sprzedaży musiało być zawsze ważone na wadze miejskiej.
Kilka przepisów poświęcono rzeźnikom. Zezwalano im na jeżdżenie po
okolicy w poszukiwaniu zwierząt rzeźnych. Było to odstępstwo od powszechnej
zasady zabraniającej tego rodzaju praktyk. Natomiast podczas targów zakazane
zostało podbijanie ceny w celu zakupu zwierzęcia. Jeżeli jedna osoba targowała się, to dopóki nie zakończyła rozmowy nie wolno było konkurować o towar.
Działania te miały zapobiegać zbyt wygórowanym cenom. W podobnym celu
zabraniano wręczania upominków służbie przychodzącej na targ. Występek taki
popełniony po raz pierwszy groził karą 2 talarów, kolejny raz – 4.
W szczególny sposób traktowana była na rynku wełna i chmiel. Ta pierwsza dostępna miała być tylko dla przetwórców. Handlarze nie mogli dokonywać
jej zakupów. Natomiast sposób traktowania chmielu uzależniony był od tego
skąd pochodził. I tak chmiel polski miał być przez cały dzień dostępny tylko dla
browarników, natomiast miejscowy tylko przez 4 godziny. Przymusowi targowemu nie podlegał len wieziony do konkretnego handlarza.
Dalsze przepisy rozporządzenia miały charakter porządkowy i odnosiły
się do obowiązków urzędnika odpowiedzialnego za porządek i funkcjonowanie
rynku (Marktmeister) oraz określały sposób zachowania się i kary wobec sprzedających i kupujących. W pierwszej kolejności do zadań urzędnika należało wywieszanie chorągiewki (Fahne) oraz zdejmowanie jej we właściwym czasie. Kiedy była ona w górze, kupować mogli, jak wspomniano wyżej, jedynie mieszkańcy Kętrzyna i to, jak wynikało z zapisów, głównie w celach konsumpcyjnych.
Marktmeister pilnował ustawienia wozów na rynku, tak aby pozostawało miejsce na przejście oraz kontrolował wykonywanie przepisów dotyczących handlu.
W przypadku zauważenia naruszeń, jak to określano w dokumencie, niezależnie
kto by się go dopuszczał – kobieta, mężczyzna, żołnierz, mieszczanin czy inny
mieszkaniec – miał obowiązek wezwać straż. Straż miała służyć pomocą urzędnikowi w zachowaniu porządku na rynku. Kiedy targi, czy jarmarki, nie odbywały się, Marktmeister pilnować miał czy nie dochodzi do jakichś transakcji na
ulicach, w karczmach lub bramach. Oczywiście taka kontrola była bardzo trudna i wymagała pomocy świadków. W celu ich zachęcenia trzecia część z kary nałożonej w wyniku kontroli handlu za niedozwolone zakupy czy sprzedaż przypaść miała osobie, która udzielając informacji przyczyniła się do jej nałożenia.
Gwarantowano też donoszącemu poufności.
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Organem uprawnionym do rozsądzania spraw związanych z handlem poza
wyznaczonymi godzinami, czy innymi naruszeniami przepisów, była rada miasta. Za pierwszym razem karą za takie zachowanie był przepadek towaru, ewentualnie konfiskata zakupionych rzeczy. Za drugim razem dodatkowo grzywna
lub chłosta. Wyjątek dla jurysdykcji rady miasta stanowiły osoby ze stanu wojskowego. Nie tylko żołnierze, bo również ich żony, mieli być przekazywani dowódcy stacjonującego w Kętrzynie oddziału. Osoby nieuprawnione do przebywania na rynku, ale nic nie kupujące, należało za pierwszym razem zatrzymać
i pouczyć, recydywistów zaś karać jak za niedozwolony handel. Pieniądze pozyskane z kar, po odjęciu kwoty dla denuncjanta, kierowano do Kasy Biednych
(Armen-Cassa). Do prowadzenia rachunków zobowiązano burmistrza, który zapisywał je w specjalnej księdze, gdzie oprócz kwoty miał się znajdować zwięzły
opis zdarzenia.
Służba miejska zobowiązana do zapewnienia przestrzegania porządku
rynkowego zobowiązana została do zachowania bacznej uwagi w sprawach
pomiędzy kupującymi i sprzedającymi. Niedopełnienie obowiązków zagrożone było za pierwszym razem utratą połowy pensji, za drugim zaś całego wynagrodzenia. Trzecie przewinienie oznaczało złożenie z urzędu. Natomiast udział
w zakazanych transakcjach handlowych, czerpanie z nich korzyści lub przyjmowanie podarków zagrożone było karą cielesną (Leibes-Straffe). Równocześnie
jednak urzędnicy ci, stosując zapisy porządku rynkowego dla Kętrzyna, podlegali ochronie królewskiej przed wszystkimi przykrościami.
Poniżej prezentowany dokument odpisano z kopii znajdującej się w Archiwum Państwowym w Olsztynie, pozostawiając oryginalną osiemnastowieczną pisownię.
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APO, Akta miasta Kętrzyn, sygn. 254/74 Markt Polizei, Markt-Ordnung für die Stadt
Rastenburg in Ost-Preussen, Berlin 17 Mai 1795, k. 38–41

Wir Fiedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preussen, Marggraf
zu Brandenburg, des heiligen römischen Reichs Erz-Kämmerer und Ehrfürst
etc. etc. fügen hiermit zu wissen: Obzwar Wir bereits bemühet gewesen, durch
einzelne Verordungen den Beschwerden über dem Publico zur Last fallende
Vor- und Aufkäufereien abhelfliche Maße zu geben; so haben Wir dennoch misfällig bemerken müssen, daß derselben in Unserer Stadt Rastenburg nicht in
allen Stücken gehörig nachgelebet werde, und Wir haben daher allergnädigst
resolviret, für selbige eine vollständige Markt-Ordnung abfassen zu lassen, wornach sowol der zum Marktekommende Landmann, als auch städtscher Einwohner, sich genau achten soll. Wir setzen, ordnen und wollen demnach hiermit und
Kraft dieses:
§1
Daß alle zur Stadt kommende Victualien an Mehl, Grütze, Wildprett, geschlacht und ungeschlachtetes Feder-Vieh, imgleichen Getreide, Holz, Stroh,
Heu, und alles übrige, was der Landmann nach der Stadt zum Verkauf bringkt,
einzig und allein auf dem hiezu bestimmten Markt-Platze, nemlich: in der Stadt
auf dem großen Platze, vor dem ehemaligen Rathhause, woselbst jetzt noch die
Haupt-Wache befindlich ist, feil gehalten und verkauft werden sollen.
§2
Ausser obermeldtem Markt-Platze muß sich Niemand unterstehen, er sei
Soldat, Bürger oder anderer Einwohner, weder selbst noch durch sein Gesinde, von denen in die Stadt kommenden Wagen, es sei vor oder innerhalb den
Thören, oder in den Krügen, wo selbige etwa über Nacht eingekehret sind, etwas
zu feilschen, zu bedingen, oder zu kaufen, bei Strafe der Confiscation des erhandelten, wie denn auch derjenige, welcher auf irgend einer Vor- und Aufkäuferei
betroffen wird, noch überdem mit unten benannter Strafe beleget werden soll,
vielmehr soll alles auf den §1. bestimmten Markt-Platz gebracht, und daselbst
feil gestattet werden.
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§3
Auf diesem Markt muß der zuerst ankommende Verkäufer, bis zum äussersten Ende des Markt-Zieles, mit seinem Wagen und Waaren fahren, da denn
die folgenden, so wie sie ankommen, sich in gerader Linie hinter einander stellen, und dergestalt eine, zwey, auch mehrere Linien, so wie solches der Raum
des Platzes oder die Strasse zuläßt, formiren, jedoch daß auf dem Platze allemal
noch ein Fahrweg an den Häusern, und so viel Raum bleibe, daß zwey Wagen
bequem vorbei fahren, auch die Wachten auf- und abmarchiren können.
§4
Das Getreide, welches aus einländschen Städten, für einen der Rastenburgschen Kaufleute, Lastweise und darüber eingehet, und desfalls mit beglaubten
Certificaten von dem Magistrat der Stadt, von wo daś Getreide herkommt, versehen ist, wird von Consumtions-Markte ausgenommen, und ist davon frei.
§5
Alles übrige Getreide aber, welches vom Lande einkommt, es mag in wenigen Scheffeln, oder einer Last und darüber bestehen, muß die Markt-Stunden
halten, sollte jedoch ein Bäcker oder Malzenbräuer, auf dem platten Lande eine
Quantität Getreide in großen Posten zu seinem Bedarf erkaufet haben, so darf
dieses Getreide nicht nach dem Markt-Platz gefahren, sondern kann recta zum
Käufer gebracht werden.
§6
Die Markt-Stunden der Victualien gehen von Tages Anbruch an, und dauren bis 11 Uhr Vormittags.
§7
Die mit Getreide zur Stadt kommenden Wagen, müssen, damit die Einwohner der Stadt, ihren Bedarf davon erhandeln können, bis 10 Uhr Vormittags
Markt halten, und den Einwohnern ihr Getreide auch Scheffelweise feil stellen.
§8
Auf dem bestimmten Markt-Platze, sollen Markt-Fahnen ausgesteckt werden, und so lang dieses Markt-Zeichen ausgestellet ist, haben nur die Einwohner allein das Recht, sich zu ihren Consumtion ihren Bedarf einzukaufen, und
muß Niemand, er sei Soldat, Bürger oder anderer Einwohner, weder selbst noch
durch die seinigen, am wenigsten aber die Häcker oder andere Aufkäufer, zum
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Wiederverkauf, Victualien vor 11, und Getreide vor 10 Uhr Vormittags aufzukaufen, sich beikommen, oder sich bei den auf dem Markte mit Victualien und
Getreide stehende Wagen finden lassen, um die Verkäufer zu bereden, wärend
der Markt-Zeit die zum Markt gebrachte Waaren, nicht zu vereinzeln, sondern
ihnen solche in großer oder ganzer Partei, nach Ablauf der gesetzten MarktStunden zu überlassen. Wenn aber die Markt-Fahne resp. um 10 und 11 Uhr abgenommen ist, und der Einwohner wärend den Markt-Studnen seinen Bedarf
aus der ersten Hand zu erkaufen Gelegenheit gehabt hat, so stehet nachher dem
Kaufmann und Häcker frei, den Uberrest des Getreides und der Victualien zum
Wieder-Verkauf an sich zu handeln. Kommen nach Verlauf der Markt-Stunden
noch mehrere Wagen mit Getreide oder mit Victualien an, so muß der Marktmeister darauf vigiliren, daß solche 4 Stunden für den Consumenten durchaus
Markt halten, und kein Kaufmann oder Aufkäufer sich unterfange, ehe und bevor
solches geschehen ist, sich den Aufkauf dieser Lebensbedürfniße anzumassen.
§9
Alle zu Markt ankommende Grütze, Mehl und dergleichen, so mit kleinem
Maaß auszumessen und verkaufet wird, muß nicht anders als mit geäugtem richtigem Stadt-Maaß ausgemessen und verkaufet, auch nicht gehäufet, oder eingedrückt,
sondern grade abgestrichen dem Käufer gegeben werden, ausgenommen grob und
ungebeuteltes Brodtmehl, welches jederzeit gehäuft verkauft zu werden pfleget. So
wie übrigens der Verkäufer seine Waaren dem Käufer zuzumessen berechtiget ist, so
stehel auch dem Landmann, welcher sein Getreide an die Consumenten verkauft,
frey, solches selbst auf den ihm vorgesetzten geäugten Scheffel abzustreichen, und
gilt dieses auch bei demjenigen Getreide, welches die Kaufleuten erhandeln und sich
auf ihre Speicher bringen lassen, wo die Zumessung ebenfalls vom Verkäufer geschieht, wenn nicht ein anders zwischen ihnen verabredet ist.
§10
Die Butter, welche in Achteln nach der Stadt kommt, muß allemal zur Waage gebracht, und nur erst dann, wenn ihr Gewicht bestimmt ist, auf dem Markte öffentlich feil geboten werden, nach Ablauf der geordneten Marktstudnen
aber, kann selbige gleich andern Victualien von den Händlern zum Wiederverkauf acquirit werden.
§11
Wenn Arrendatoren und Eigenthümer auswärtiger Fischereien zuweilen
im Winter Fische zu Markt bringen, so soll es denenselben erlaubt sein, ihre Fi-
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sche so lange zum Verkauf zu stellen, bis sie den ganzen Vorrath versibert haben,
nur ist nicht zugestatten, daß durch Vor- und Aufkäuferei, dem Soldaten und gemeinen Mann dieses unentbehrliche Lebensmittel vertheuret werde.
§12
Den Fleischhauern der Stadt bleibt nach wie vor unbenommen, zur Vorsorgung der Stadt mit gutem gesunde und zureichenden Fleisch vom großem
und kleinem Vieh, aufs Land zu reisen, und was sie davon nöthig haben, einzukaufen. Dagegen stehet ihnen nach Maaßgabe des §11 des Edicts wieder Aufund Vorkäuferei d.d. den 17. November 1747, nicht frei, Vieh zum Handel aufzukaufen, und in solcher Absicht aufs Land zu reisen, bei Strafe der Confiscation
des zum Handel erkauften Viehes.
§13
Auf dem öffentlichen Viehmarkt, muß Niemand dem andern in den Kauf
fallen, sondern so lange warten, bis der Käufer, wenn er mit dem Verkäufer nicht
einig werden kann, sich von demselben wegwendet, und dadurch zu erkennen
giebt, daß er von dem Kauf abstehe. Alsdenn ist aber andern erlaubt, in den Kauf
einzutreten, und durch die Offerte eines höhern Kauf-Pretii das Vieh an sich zu
bringen.
Wenn der erste Bedinger nachher unter der Vorwande, letzterer sei ihm
(...) den Kauf gefallen, dessen Kauf nicht gestatten, und Lerm machen wolle, ist
solcher in 5 Rthlr. Strafe zu Armen-Casse zu nehmen.
§14
Ist verschiedentlich wahrgenommen, daß Fleischhauer durch Ueberredung und Zustellung allerhand Geschenke und Gaben das Gesinde an sich ziehen, und dahin disponiren, die Bedürfnisse seiner Brod-Herrschaft an Fleisch,
zu deren großen Nachtheil nur allein von ihnen auszunehmen. Um nun diesen Betrug abzustellen, wird hiemit festgestetzt, daß ein solcher Verführer des
Gesindes, wenn er dessen überwiesen wird, das erstemal 2 Rthlr. und bei wiederholtem Vergehen das duplum davon, auch dem Befinden nach noch höhern
Geld-Strafe erlegen soll, welche zur Armen-Casse fliesset.
§15
Kommt Wolle in grossen Quantitäten zum Markt, so behalten die Woll-Fabricanten einen ganzen Tag den Vorkauf, und wärend dieser Zeit muß sich kein
Woll-Händler beikommen lassen, zu kaufen. Der polnische Hopfen hält für den
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Mälzenbräuer gleichfalls einen Tag, der einheimische aber nur 4 Stunden Markt,
wogegen derjenige Hopfen, den sich die Kaufleute aus fremden Landen verschreiben, gar keinem Marktzwange unterworfen ist.
§16
Die Marktmeister ist schuldig am bestimmten Orte die Markt-Fahne auszustecken, und selbige, wenn die Markt-Stunden verflossen sind, wieder abzunehmen. Es ist ferner seine Pflicht, wärend der Markt-Zeit, wie §3 verordnet
worden, auf dem Markte einen offenen Fahrweg zu erhalten, und auf die verbotene Vor- und Aufkäufereien zu vigiliren. Die Contravenienten, sie mögen sein
wer sie wolle, Manns- oder Weibs-Personen, Soldaten, Bürger oder andere Einwohner, muß er so fort in die nächste Wache nehmen lassen, wie er denn auch
in dem Fall, wenn er die Landleute, wegen Offenhaltung des freien Fahrweges
allein nicht in Ordnung zu halten vermögend ist, die nächte Wache dieserhalb
zu Hülfe ruffen kann.
§17
Die zum Verhaft gebrachte Contravenienten sind dem Magistrat, wenn sie
nicht Leute vom Soldatenstande sind, nach geendigten Markt-Stunden zur Bestrafung anzuzeigen, welcher ohne Ansehen der Person, diejenigen, so wärend
der Zeit, daß die Markt-Fahne ausgehangen hat, eine würkliche Aufkäuferei zum
Wieder-Verkauf begangen haben, und derselben überführt worden, zum erstenmal mit der Confiscation des erhandelten, bei wiederholter Uebertretung aber,
ausser derselben noch mit einer verhältnißmäßigen Geld- oder auch LeibesStrafe zu belegen hat.
§18
Diejenige Personen, welche nicht auf würkliche Aufkäuferei betroffen
worden, sondern nur in den verbotene Stunden, wie oben §8 bemerkt ist, sich
auf dem Markte haben finden lassen, sind gleichfalls bei der nächsten Wache
zum Verhaft zu bringen, und wenn ernstliche Verwarnung bei ihnen keinen Eingang finden will, bei wiederholter Contravention in die §17 gesetzte Halbscheid
der Strafe, jedoch mit gleichfalls prompter Execution, zu verurteilen.
§19
Wenn in Reih oder Glied stehende Soldaten, oder deren Weiber, in denen §16 und 17 benannten Fällen, zur Verhaft gebracht werden, hat der Marktmeister so gleich, nach geendigten Marktstunden solche dem Commandeur des
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Bataillons anzuzeigen, welcher sodann die Soldaten und deren Weiber ernstlich
und mit Nachdruck bestrafen zu lassen hat.
§20
Wer auf verbotener Auf- und Vorkäuferei, auf öffentlichen Strassen, oder
in Krügen, betroffen wird, ist mit der in dem Edict wider die Vor- und Aufkäuferei festgesetzten Strafe zu belegen, weshalb des Marktmeisters Pflicht ist, auch
ausser den Marktstunden, die Strassen nach den Thören zu, öfters zu patrouilliren, auch hat die Garnison mit zu würken, daß dergleichen Vor- und Aufkäufereien unterbleiben, und zu dem Ende auf geschehene Anzeige, durch die Wachen, diejenigen, welche sich an und vor den Thoren, um Aufkäuferei an Victualien, Vieh oder Getreide, zutreiben, sehen, oder gar auf der That betreffen lassen, ohne Ausnahme in Arrest zu nehmen, und die vom Soldatenstande, es sein
Manns- oder Weibs-Personen, dem Commandeur des Bataillons zur Untersuchung und Bestrafung anzuzeigen, diejenige aber, so zu des Magistrats Jurisdiction gehören, an den Magistrat abzuliefern. Wie denn auch überhaupt Niemand,
er sei wer er wolle, an den thoren etwas an Victualien, Vieh und Getreide kaufen,
sondern den geordneten Markt einzuhalten verbunden sein soll.
§21
Von allen Geldstrafen, die wegen Vor- und Aufkäuferei erlegt werden müssen, imgleichen von den dabei confisciren Waaren, sie mögen bestehen worin sie
wollen, erhält der Denunciant den dritten Theil, und sein Name wird verschwiegen gehalten; wogegen
§22
Alles übrige aus den Confiscationen und Strafen eingekommene Geld,
nach Abzug des festgesetzten Denuncianten Theils, von dem dirigirenden Bürgermeister in einer verschlossene Büchse der Armen-Casse zugute gesammlet,
und alle Monat mit einer kurzen Specification, unter seiner Unterschrift, der Armen-Casse abgeliefert werden soll.
§23
Das bisher üblich gewesen Durchfahren durch die Stadt, mit Victualien
und Getreide, nach dem Amte, um daselbst die Consumtibilen zu verkaufen,
wird hiemit gäntzlich untersagt, indem denen städtschen Einwohnern dadurch
vieler Abbruch geschiehet, und hat das Domainen-Amt Rastenburg sich hiernach, so überhaupt nach dieser Markt-Ordnung zu achten.
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§ 24
Der angestellte Markt-Bediente, auch die zur Aufsicht bestellte MagistratsBedienten, müssen jederzeit wachsam und unverdrossen, nüchtern und bescheiden gegen Käufer und Verkäufer sein. Unterlassen sie ihre Pflicht zu erfüllen,
und ihren Dienst mit der gehörigen Accuratesse zu beobachten; so haben sie
zu gewärtigen, daß sie im ersten Unterlassungs-Fall mit dem Verlust eines halb
monatlichen Tractaments, zum zweiten mal mit dem Verlust eines monatlichen
Gehalts, und zum dritten mal mit Cassation, auch wenn ihnen Durchsteckereien mit den Contravenienten, es geschehe solches durch Annehmung einiger
Geschenke, oder Participirung von gemachten Profit, zur Last fallen, nach Befinden mit harter Leibes-Straffe angesehen werden sollen. Dagegen aber wollen
Wir auch die Markt-Bediente, wenn sie denen Vorschriften der Markt-Ordnung
nachkommen, hiermit Unseres Schutzes gegen alle Beleidigungen versichern.
§25
Damit nun diese Markt-Ordnung zu Jedermanns Wissenschaft gelange, ist
selbige von den Kanzeln der Stadt, desgleichen durch den Anschlag am Rathhause
und den Stadt-Thören, wie auch durch Affixion im Amte bekannt zu machen.
Gleichwie Wir übrigens uns allergnädigst vorbehalten, diese Markt-Ordnung nach Gelegenheit der Zeit und Umstände des Orts verändern, verbessern
und vermehren zu lassen; so befehlen Wir auch Unserer Ost-Preußischen Krieges- und Domainen-Kammer, dem Magistrat der Stadt Rastenburg und denen
daselbst befindlichen Polizei-Unterbedienten, mit Ernst und Nachdruck dahin
zu sehen, daß dieser Markt-Ordnung in allen Stücken gebührend und vollkommen nachgelebet werde.
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Vollziehung und beigedrucktem Königlichen Insiegel. So geschehen und gegeben zu Berlin, den
17. Mai 1795. Friedrich Wilhelm.
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KSIĄDZ AUGUSTYN WEICHSEL
PROBOSZCZ GIETRZWAŁDZKI
CZASU OBJAWIEŃ W OPINII PARAFIAN
W dziejach państw, regionów i miejscowości mamy do czynienia z wydarzeniami i datami, które nie tylko wyraziście znaczą cezury chronologiczne, ale
są postrzegane jako granice symboliczne, nierzadko naznaczone sakralnością lub
nadprzyrodzoną apoteozą. W swojej długiej historii również Warmia miała takich
wydarzeń sporo, o czym przekonują publikacje historyków epoki najnowszej, m.in.
ks. Walentego Barczewskiego, prof. Henryka Łowmiańskiego, prof. Karola Górskiego, ks. bp. dr. Jana Obłąka, ks. bp. prof. Juliana Wojtkowskiego, ks. prof. Alojzego Szorca, prof. Stanisława Achremczyka, ks. prof. Andrzeja Kopiczki, dr. Jana Chłosty. Prymas Tysiąclecia, kard. Stefan Wyszyński, chętnie nazywał ją wprost Świętą Warmią1.
Nie ulega wątpliwości, że dla Warmii drugiej połowy XIX w. największym
wydarzeniem były gietrzwałdzkie objawienia maryjne w 1877 r. To dzięki nim
na region zwróciła swe oczy cała rozdarta wówczas rozbiorami Rzeczpospolita
i nie tylko. W jednokartkowej ulotce z prośbą o wsparcie finansowe rozbudowywanego kościoła, wydrukowanej w 1884 r. w Poznaniu, ks. Augustyn Weichsel
napisał: „Siedem lat minęło od chwili kiedy skromna wioska Gietrzwałd na katolickiej Warmii skutkiem objawień N[ajświętszej] Maryi Panny po całym nieomal świecie głośną się stała”2. Przekazywana z ust do ust wieść o nadzwyczaj1
B. Tomczyk, S. Ryłko, Siostra miłosierdzia Barbara Samulowska wizjonerka z Gietrzwałdu i inne osoby
obdarzone łaską objawień, Kraków 1999, s. 85, 87.
2
J. Obłąk, Objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie, ich treść i autentyczność w opinii współczesnych
(w stulecie objawień 1877–1977), Studia Warmińskie, 1977, t. 14, s. 40. Zob. też: S. Ryłko, Łaskami słynący obraz
Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, Kraków 1992; idem, Dzieje parafii Gietrzwałd po rok 1877, Olsztyn 2006; S. Świś,
Bądź pochwalona Pani Gietrzwałdzka, Kraków 1992; B. Tomczyk, S. Ryłko, op. cit.; W. Nowak, J. Wojtkowski,
Gietrzwałd, w: Encyklopedia Katolicka, t. 5, Lublin 1989, ss. 1069–1071; S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur, Olsztyn 1997, ss. 218–219; A. Kopiczko, Objawienia gietrzwałdzkie w świetle zbiorów Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, w: Maryjne orędzie z Gietrzwałdu, Częstochowa–Gietrzwałd 2003, ss. 29–37; idem,
Kult Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej, w: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, t. VII, Lublin 2008, ss. 119–136; K. Łatak, Koronacja i rekoronacja obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, Komunikaty Mazursko-Warmińskie (dalej:
KMW), 2008, nr 1, ss. 31–38; M. Zientara-Malewska, Gietrzwałd – dzieje polskości, Warszawa 1976; K. Bielawny,
Dzieje katolików polskich w diecezji warmińskiej w latach 1918–1945 w refleksji historyczno-teologicznej, Olsztyn
2007; R. Kaczorowski, Kult maryjny na Warmii w XIX wieku, Gdańsk 2006.
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nych wydarzeniach, w której na pierwsze miejsce wysuwano fakt, że Najświętsza Maryja Panna przemówiła w języku polskim, obrastała w narodową legendę3. Dlatego na ścianach domów, obok wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej,
chętnie wieszano odpustowe obrazy przedstawiające Objawienie Najświętszej
Panny Maryi w Gietrzwałdzie oraz Objawienie Świętego Józefa w Gietrzwałdzie4,
a do repertuaru pieśni śpiewanych w kościołach i pozakościelnych zgromadzeniach pobożnych włączano utwór Andrzeja Samulowskiego Już to po zachodzie
słońca, napisany jesienią 1877 r. W podkrakowskiej wsi Kamień kolorowe oleodruki z objawieniami gietrzwałdzkimi znalazły się w izbach paradnych włościańskich domostw już w latach osiemdziesiątych XIX stulecia5, a pieśń Samulowskiego śpiewano w czasie sierpniowej pielgrzymki pieszej do sanktuarium
maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej przynajmniej od 1920 r.6 Dzisiaj nie ma
praktycznie publikacji o Warmii, w której by nie wzmiankowano o Gietrzwałdzie i wydarzeniach, które miały tu miejsce od 27 czerwca do 16 września 1877 r.
Nie oznacza to jednak, że możemy czuć się usatysfakcjonowani. Materiały źródłowe dotyczące objawień i towarzyszącej im atmosfery, znajdujące się w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, czekają bowiem wciąż na krytyczne opracowanie i publikację. Także Sanktuarium Gietrzwałdzkie, nawiedzane
dzisiaj przez kilkaset tysięcy pielgrzymów w ciągu roku, nie doczekało się dotąd
porządnej monografii. Brakuje dobrych biografii wizjonerek, choć jedna z nich
– Barbara Samulowska – doczekała się kanonicznego otwarcia procesu beatyfikacyjnego7. Przypomnijmy, że wizjonerki były dwie: Justyna Szafryńska i Barbara Samulowska. „Obrała ta Panna Święta – napisał w swoim utworze poeta Andrzej Samulowski, mieszkaniec Gietrzwałdu i świadek objawień – dwie proste
skromne dziewczęta, aby z nimi rozmawiała; Różaniec mówić kazała”8. Pierwsza
mieszkała w Nowym Młynie, tuż za Worytami, i w chwili objawień miała trzynaście lat. Druga mieszkała w Worytach i w chwili objawień miała dwanaście
3
J. Chłosta, Filip Krementz 1819–1899, biskup warmiński w latach 1867–1885, w: Poczet biskupów warmińskich, pod red. S. Achremczyka, Olsztyn 2008, s. 419.
4
M. Borzyszkowski, Wystawa Gietrzwałd 1877–1977, Studia Warmińskie, 1977, t. 14, ss. 467–484.
5
Były w domu Władysława i Wiktorii Kapustów, a zakupił je w Krakowie Izydor Kapusta, dziadek Władysława. W 1978 r. Kapustowie przekazali oleodruki do Archiwum Prowincjalnego Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie.
6
Tekst pieśni znalazł się w rękopiśmiennym śpiewniku przewodnika pieszych pielgrzymek do Kalwarii Zebrzydowskiej, który odziedziczył Józef Dzierwa († 1980), a po nim Stanisław Jagoda († 2007). Dzisiaj
śpiewnik znajduje się w posiadaniu spadkobierców Stanisława Jagody.
7
J. Jezierski, Barbara Samulowska w drodze do beatyfikacji. Wprowadzenie w problematykę, w: Ad fontes. Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Alojzemu Szorcowi w siedemdziesięciolecie urodzin, pod red. Z. Jaroszewicz-Pieresławcew i I. Makarczyk, Olsztyn 2006, ss. 138–144.
8
A. Samulowski, Z północnego Polski krańca..., wydał i wstępem opatrzył J. Jasiński, Olsztyn 1975,
s. 44; S. Świś, op. cit.
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lat. Były dalekimi krewnymi, a zarazem koleżankami szkolnymi. Losy obu wizjonerek do pewnego czasu po objawieniach były podobne. Obie były siostrami
w zakonie szarytek, najpierw w Chełmnie, a potem w Paryżu. Z Paryża Barbara Samulowska wyjechała z misją do Gwatemali, gdzie zmarła 6 grudnia 1950 r.
w opinii świętości. Natomiast Justyna Szafryńska w 1897 r., w niewyjaśnionych
dotąd okolicznościach, opuściła zakon i powróciła do życia w stanie świeckim,
co stało się powodem, że w późniejszych publikacjach na temat objawień i sanktuarium jej osobie poświęcano tylko tyle uwagi, ile było konieczne9.
W czasie objawień proboszczem w Gietrzwałdzie był ks. Augustyn Weichsel,
który przybył tu osiem lat wcześniej. Korespondencja, jaką wymieniał z biskupem warmińskim oraz kurią biskupią, świadczy o tym, że parafię poznał szybko i dobrze. Dobra znajomość środowiska stanowiła jedną z racji, dla których opowiedział się od razu za prawdomównością wizjonerek, a w konsekwencji za prawdziwością objawień. Po objawieniach spędził w Gietrzwałdzie
jeszcze 32 lata, kładąc fundament pod to, co od października 1932 r. stanowi
o światowej renomie sanktuarium diecezjalnego10. Nie zawsze szło za tym
uznanie, zwłaszcza ówczesnych pruskich i niechętnych Kościołowi katolickiemu władz cywilnych. W listopadzie 1877 r. ks. Weichsel spędził nawet kilka dni
w olsztyńskim więzieniu. Cieszył się dużym szacunkiem parafian i przybywających
do Gietrzwałdu pielgrzymów11. Kiedy wyszedł z więzienia, parafianie procesjonalnie wprowadzili go do kościoła12; kiedy leżał śmiertelnie chory modlili się o cud13,
a kiedy zmarł, trumnę z ciałem obnieśli trzy razy wokół kościoła, zanim złożyli ją
w grobie14. Wpisał się ks. Augustyn Weichsel dość wyraźnie w dzieje Gietrzwałdu oraz w dzieje Kościoła warmińskiego drugiej połowy XIX i początku XX w.
9
J. Obłąk, op. cit.; B. Tomczyk, S. Ryłko, op. cit.; K. Łatak, Wizjonerki gietrzwałdzkie, Martyria, 2006,
t. 10, ss. 14–15; idem, Rodzina Barbary Samulowskiej wizjonerki gietrzwałdzkiej. Studium genealogiczne w świetle
parafialnych ksiąg metrykalnych, KMW, 2005, nr 3, s. 435.
10
Kościół gietrzwałdzki został podniesiony do rangi sanktuarium diecezjalnego przez synod diecezjalny w październiku 1932 r. z inicjatywy bp. Maksymiliana Kallera. Zob. K. Bielawny, op. cit., s. 131; M. Borzyszkowski, Sanktuarium Maryjne w Gietrzwałdzie w okresie międzywojennym (1921–1939), Studia Warmińskie, 1977, t. 14, ss. 326–327.
11
Relacje świadków: Agnieszki Burlińskiej, Otto Jacha, Józefa Hinza, Otylii Miszke, Elżbiety Karwackiej,
Augusta Wenglewskiego, Marii Szudrzyńskiej, Agaty Frenszkowskiej, Marii Hinz, Augusty Hermanowskiej spisane w 1957/1958 r. przez ks. Stefana Ryłkę CRL, wikariusza parafii gietrzwałdzkiej. Zob. Archiwum Parafialne
Gietrzwałd (dalej: APG), Teka: Ks. Augustyn Weichsel. Zeznania świadków. Biografia, b. sygn.
12
Relacja Otylii Miszke: „Jak ks. Weichsel był w Olsztynie, to jak potem wrócił, to aż do lasu szli ludzie
naprzeciw niemu. Babcia zawsze łzy miała w oczach na wspomnienie o tych chwilach”. Relacja Marii Hinz:
„Ks. Weichsel był 8 dni w więzieniu za to, że on tych księży przetrzymywał. Sami ludzie bez księdza odprawiali różaniec; organista grał, ludzie śpiewali. Jeszcze długo na myśl o tym płakali ludzie. Potem bardzo się cieszyli jak przyszedł” – ibidem.
13
Relacja Marii Hinz spisana w 1958 r.: „Jak chorował tośmy jeszcze chodziły mówić różaniec, by
ozdrowiał” – ibidem.
14
Ibidem.
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Dlatego należy żałować, że nie doczekał się dotąd osobnej biografii, choć niejedną informację o jego życiu i działalności zawierają prace ks. bp. dr. Jana Obłąka,
ks. prof. Stefana Ryłki CRL, ks. dr. Zbigniewa Jakubowskiego CRL, ks. prof. Andrzeja Kopiczki, prof. Janusza Jasińskiego, prof. Stanisława Achremczyka, prof.
Tadeusza Orackiego, dr. Jana Chłosty.
Ks.Augustyn Weichsel przyszedł na świat 3 września 1830 r. w Melzaku (Melsack), dzisiejszym Pieniężnie, znanym z działalności księży werbistów. Był synem
Ignacego i Anny z domu Bludau15. Ojciec z zawodu był tkaczem. Zmarł w 1866 r.
w Pieniężnie w czasie epidemii cholery i tam został pochowany16. Warsztat, który
prowadził, nie dawał wystarczających zysków, stąd w rodzinie były okresy niedostatku. Najprawdopodobniej do tego nawiązywał ks. Weichsel w swoim nauczaniu w Gietrzwałdzie, albowiem we wspomnieniach zebranych wśród parafian
w 1957/1958 r. przez ks. Stefana Ryłkę CRL, wówczas wikariusza gietrzwałdzkiego, znajdują się wzmianki o tym, że jako kilkuletnie dziecko ukradł bułkę na jarmarku, bo był głodny17. Matka, pochodząca również z Pieniężna, przynajmniej
od 1877 r. mieszkała u syna na plebanii w Gietrzwałdzie, tu zmarła w październiku 1881 r. w wieku 78 lat i tu została pochowana18. Augustyn miał kilkoro rodzeństwa,
z którego znamy siostry Annę i Klarę oraz braci Edwarda, Teodora i Antoniego19. Anna
była bezżenna, wraz z matką mieszkała przy bracie, zmarła w maju 1898 r. w wieku 70
lat w Gietrzwałdzie i tu ją pogrzebano20. Klara była pracownicą hotelu, pozostało po niej
czworo dzieci; Edward, mistrz sukienniczy, pozostawił kilkoro dzieci; Teodor, również rzemieślnik sukienniczy, miał troje dzieci; Antoni, kupiec z zawodu, pozostawił pięcioro dzieci. Z potomstwa po rodzeństwie ks. Weichsela gietrzwałdzkie księgi metrykalne wymieniają: Berthę Weichsel (1882), późniejszą żonę organisty gietrzwałdzkiego Józefa Klatta21,
APG, Todten Buch. Księga Zmarłych, t. 1 (1891–1947), ss. 194–195.
APG, Teka: Ks. Augustyn Weichsel. Zeznania świadków. Biografia, b. sygn., List z 16 III 1958 r. Marii
Klatt, zamieszkałej w Furstenau w Niemczech, do ks. Stefana Ryłki CRL, wikariusza w Gietrzwałdzie.
17
Ibidem.
18
Na pomniku nagrobnym wzniesionym przez syna umieszczono napis: „Anna Weichsel. Nat[a]
25 Junii 1803, def[uncta] 22 Octobris 1881. R[equiescat] i[n] P[ace]”. Nagrobek wieńczy kamienny cokół
z rzeźbą Piety. Wykonawcą pomnika był A. Peltz z Królewca. Opis pomnika zob. J. Piskorska, Zabytki ruchome w kościołach i kaplicach dekanatów Olsztyn Południe i Północ według stanu z 1975 roku, Studia Warmińskie,
1977, t. 14, ss. 575–579.
19
Zob. List Marii Klatt, przyp. 16.
20
Na pomniku nagrobnym wzniesionym przez brata umieszczono napis: „Anna Weichsel. Geb.
31.V.1828, gest. 6.V.1898. R[equiescat] i[n] P[ace]”. Akt zgonu zob. APG, Todten Buch. Księga Zmarłych, t. 1
(1891–1947), ss. 76–77. Nagrobek wykonał C. Kuhl z Olsztyna. Jego opis zob. J. Piskorska, op. cit., s. 579.
21
Berta Weichsel – ur. w 1861 r. w Pieniężnie, zm. 16 X 1926 r. w Gietrzwałdzie. Zob. APG, Todten Buch.
Księga Zmarłych, t. 1 (1891–1947), s. 368. W 1882 r. była jeszcze panną, przebywała w Gietrzwałdzie, gdzie
27 V wystąpiła jako matka chrzestna. Ślub z organistą Józefem Klattem zawarła najpóźniej w 1885 r., gdyż
21 II 1886 r. chrzcili w Gietrzwałdzie pierwsze swoje dziecko. Józef Klatt – ur. w 1859 r., zm. 27 V 1924 r.
w Gietrzwałdzie – ibidem, s. 346. Na stanowisku organisty w Gietrzwałdzie księgi metrykalne wymieniają go
po raz pierwszy (chrzestny) 17 IX 1877 r., ale urząd ten objął w czerwcu 1874 r. 1 VI 1901 r. obchodził srebrny
15
16
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Edwarda Weichsela (1886)22, Justynę Weichsel (1886)23, Agatę Weichsel (1889)24, Berthę
Weichsel (1891)25, Juliusza Weichsela (1891)26 i Marię Weichsel (1894)27. Juliusz,
syn Edwarda, poszedł w ślady stryja i został kapłanem diecezji warmińskiej.
W sierpniu 1891 r., kiedy wystąpił w Gietrzwałdzie jako ojciec chrzestny Franciszki Marty Klatt, był już w seminarium duchownym28. Później był następcą
stryja w Gietrzwałdzie (1909–1913), a w latach 1913–1924 proboszczem parafii
św. Jakuba w Olsztynie29. Spokrewnionym z ks. Augustynem Weichselem, aczkolwiek w trzecim już pokoleniu (wnuk Antoniego), był ks. Bruno Weichsel, proboszcz parafii w Zalewie, zamordowany w styczniu 1945 r. przez żołnierzy armii
sowieckiej30. Wiemy ponadto, że stan duchowny obrało dwóch wnuków Klary,
ale ich nazwisk nie udało się ustalić.
Szkołę powszechną ks. Augustyn ukończył w rodzinnym Pieniężnie, natomiast gimnazjum w Braniewie. Nauka nie sprawiała mu trudności, aczkolwiek nie
należał do szczególnie uzdolnionych. W 1852 r. wstąpił do seminarium duchownego w Braniewie i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. W czasie studiów
odznaczał się pilnością, skromnością i gorliwością. Te cnoty towarzyszyły mu także w późniejszej pracy parafialnej. Seminarium zarządzał wówczas ks. Ludwik
Hoppe, jego zastępcą był ks. Andrzej Thiel, a w gronie profesorów znajdowali się m.in.: ks. Antoni Pohlmann, ks. Franciszek Beckmann, ks. Karol Piotr Woelky, ks. Jan Marcin Saage. W 1957 r. Maria Klatt, najstarsza córka wspomnianej
już Berty Klatt, bratanicy ks. Weichsela, informowała w jednym z listów pisanych z Niemiec do ks. Stefana Ryłki CRL, że przez jakiś czas ks. Weichsel studiował również w Pelplinie, gdzie nauczył się języka polskiego31. Wiadomości tej nie
jubileusz pracy w Gietrzwałdzie. Andrzej Samulowski dedykował mu wówczas wiersz, opublikowany później
w Gazecie Olsztyńskiej. Klattowie ochrzcili w kościele gietrzwałdzkim 11 dzieci: Marię Juliannę (1886), Cecylię
Bertę (1886), Józefa Maksymiliana (1888), Barbarę Cecylię (1889), Franciszkę Martę (1891), Alojzego Wawrzyńca (1893), Leona Bernarda (1894), Gertrudę Annę (1896), Jadwigę Marię (1897), Anastazję Antoninę
(1899) i Alfonsa Antoniego (1902). Maria wyjechała do Niemiec, w 1958 r. jeszcze żyła; Jadwiga Maria osiadła
w Berlinie, tu w 1933 r. zawarła małżeństwo; Józef mieszkał przy ojcu w Gietrzwałdzie, a po jego śmierci pełnił
krótko obowiązki organisty, tu jeszcze 11 V 1928 r. grzebał jedno ze swoich dzieci – córkę Marię.
22
APG, Taufregister. Księga chrztów 1877–1905, s. 149, 345.
23
Ibidem, s. 163.
24
Ibidem, s. 217.
25
Ibidem, s. 243.
26
Ibidem, s. 243. Zob. też: Olsztyn 1353–2003, pod red. S. Achremczyka i W. Ogrodzińskiego, Olsztyn
2003, s. 255.
27
Urodzona w Pieniężnie. Była żoną Juliusza Hohmanna. 9 IX 1894 r. chrzcili w Gietrzwałdzie swojego
syna Brunona urodzonego 2 IX 1894 r. Zob. APG, Taufregister. Księga chrztów 1877–1905, ss. 290–291.
28
Ibidem, s. 243.
29
Zob. Olsztyn 1353–2003, s. 255, 288.
30
APG, Teka: Ks. Augustyn Weichsel. Zeznania świadków. Biografia, b. sygn., [B.a.], Sługa Boży ksiądz
Bruno Weichsel 1903–1945. Ulotka drukowana 2005 r.
31
Zob. List M. Klatt, przyp. 16.
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udało mi się jednak zweryfikować. Po czterech latach studiów w seminarium,
8 czerwca 1856 r., wraz z ośmioma kolegami, otrzymał w katedrze fromborskiej
święcenia kapłańskie z rąk biskupa warmińskiego Józefa Ambrożego Geritza32.
Po święceniach i odprawionych prymicjach został skierowany jako wikariusz do
parafii w Klebarku Wielkim, gdzie pracował tylko rok. W latach 1857–1859 był
wikariuszem w parafii Lamkowo, a w latach 1859–1865 w Barczewie. 27 marca
1865 r. został mianowany kuratem nowo utworzonej, wydzielonej z parafii Lesiny
Wielkie, placówki duszpasterskiej w Klonie, powiat Szczytno. Zasłużył się tu jako
sprawny organizator oraz budowniczy kościoła33. 10 sierpnia 1869 r. bp Filip Krementz, na wniosek kapituły warmińskiej, mianował go proboszczem w Gietrzwałdzie, po rezygnacji z urzędu tutejszego proboszcza ks. Józefa Jordana, którego wezwano do Braniewa w charakterze profesora języka polskiego. Ks. Weichsel objął
urząd 25 sierpnia w obecności archiprezbitera olsztyńskiego ks. Augustyna Karaua34. Na urzędzie proboszcza gietrzwałdzkiego pozostał do śmierci, która nastąpiła w środę, 3 lutego 1909 r., w 79 roku życia i w 53 roku posługi kapłańskiej35.
Przy śmierci byli obecni: bratanica Berta Klatt z mężem Józefem, bratanek ks. Juliusz Weichsel oraz ks. Franciszek Bernat, wikariusz, który udzielił mu wiatyku.
Chorował zaledwie tydzień, jak się wydaje, na zapalenie płuc. Maria Hinz z Woryt, która była świadkiem wydarzeń, gdyż jej ojciec był zatrudniony na plebanii, relacjonowała w 1957 r. ks. Stefanowi Ryłce, że ksiądz proboszcz „ostatni raz
to tylko jeden tydzień chorował; w środę zachorował a na drugą środę umarł.
Każdy dzień ks[iądz] kapelan (wikariusz) chodził do niego z komunią świętą”36.
Pogrzeb, w którym uczestniczyli nawet protestanci z pobliskich wsi37, odbył się
w poniedziałek, 8 lutego. Nabożeństwu żałobnemu przewodniczył archiprezbiter olsztyński ks. Józef Teschner, a uczestniczyło w nim około 60 księży. Kościół
nie pomieścił wiernych. Ciało złożono w grobie ziemnym na cmentarzu przykościelnym, tuż obok grobów matki i siostry. Maria Szudrzyńska tak wspominała w 1958 r. to wydarzenie: „Pogrzeb ks[iędza] Weichsela był bardzo uroczysty, ludzi nieprzeliczone tłumy, księży może 50, może 60. Nim go pochowali, to
go jeszcze koło kościoła ponieśli”38. Podobnie wspominali: Otto Jach, ministrant
w 1909 r., który brał udział w pogrzebie, oraz wspomniana już Maria Hinz.

32
Zob. APG, Teka: Ks. Augustyn Weichsel. Zeznania świadków. Biografia, b. sygn., Obrazek pamiątkowy wydany po śmierci ks. Weichsela.
33
A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej, Olsztyn 2007.
34
APG, Teka: Akta proboszczów i księży, sygn. 194, 202, 201, 200.
35
APG, Todten Buch. Księga Zmarłych, t. 1 (1891–1947), s. 195.
36
APG, Teka: Ks. Augustyn Weichsel. Zeznania świadków. Biografia, b. sygn.
37
Ibidem, Relacja Augusta Wenglewskiego z Rapat, wyznania ewangelickiego.
38
APG, Teka: Ks. Augustyn Weichsel. Zeznania świadków. Biografia, b. sygn.
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„Z pogrzebem było tak: Na noc wnieśli go do kościoła. Naprzód leżał w domu
i tam chodzili ludzie modlić się i różaniec mówić; potem do kościoła, tam całą
noc był. Dzieci śpiewały Rut sanft. Tam został pochowany, gdzie teraz jest, obok
kościoła” – to słowa Otto Jacha. Maria Hinz natomiast mówiła: „Jak umarł to
trumna stała w izbie. Ludzie na różaniec chodzili do tej izby. A potem na ostatnią noc to go przenieśli do kościoła. Księży bardzo dużo było, a ludzi jeszcze
więcej. Nieśli go najpierw koło kościoła, a potem do grobu. Tylko płacz było słychać, wszyscy płakali”39. Nagrobek ufundował najprawdopodobniej Lorkowski,
miejscowy artysta, który był poważnie zadłużony u ks. Weichsela. Przed śmiercią jednak ks. Weichsel, prosząc o zniszczenie rejestru dłużników40, miał wyrazić życzenie, aby w zamian za dług artysta postawił mu krzyż na grobie41. Nagrobek, jak można się przekonać, jest niezwykle skromny. Tworzy go kamienna,
lekko profilowana rama podtrzymująca ziemną mogiłę, nad którą wznosi się kuty
w metalu krzyż. Krzyż wygląda estetycznie, ale nie jest to dzieło sztuki kowalskiej wysokiej klasy. Na krzyżu umieszczono napis: „Augustinus Weichsel, parochus, nat[us] 3 Sept[embris] 1830, mort[uus] 3 Febr[uarii] 1909. R[equiescat]
i[n] P[ace]”. Całość zespołu, tzn. także groby jego matki i siostry, obwiedziono kutym w metalu płotem osadzonym na niewysokim kamiennym fundamencie42.
W Gietrzwałdzie przyszło ks. Weichselowi zmierzyć się nie tylko ze zwyczajnymi obowiązkami duszpasterza i administratora, z nieprzychylnym Kościołowi
pruskim kulturkampfem, który okupił procesem, grzywnami i pobytem w więzieniu w Olsztynie, ale przede wszystkim z wydarzeniami o charakterze nadprzyrodzonym – objawieniami maryjnymi, co do prawdziwości których nie miał wątpliwości. Już 8 sierpnia 1877 r. w liście do bp. Filipa Krementza pisał: „Co do mnie,
jestem całkowicie przekonany o rzeczywiście zachodzącym objawieniu”43, a miesiąc później dodał: „Natychmiast od początku objawień zaofiarowałem siebie i całą
swoją posiadłość Najświętszej Maryi Pannie, nie licząc na jakiekolwiek odszkodowanie za utrzymanie duchownych, zwłaszcza że przez szczególną Opatrzność Boską, mimo wielkich kosztów poniesionych dla pozyskania zdrowia, obecnie nie
tylko jestem wolny od długów, ale w ostatnim czasie mogłem także kilkaset
talarów pożyczyć biednym parafianom”44. Wizjonerki – Justynę Szafryńską i Barbarę Samulowską – znał doskonale, znał też ich środowisko rodzinne. Był przekonany, że dzieci nie mogły same wyreżyserować zdarzeń. Dlatego bez wątpienia
Ibidem.
Ibidem, Zeznanie Marii Szudrzyńskiej, Marii Hinz i innych.
41
Ibidem, „Lorkowski miał za dług postawić grób” – zeznanie Marii Hinz.
42
Opis grobu zob. J. Piskorska, op. cit., s. 578.
43
J. Obłąk, op. cit.
44
APG, Teka: Acta generalia, sygn. T. ID, ss. 1–107 [teksty polskie].
39
40
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stanął po ich stronie i konsekwentnie bronił, gdy zachodziła potrzeba. Kłopotów
przysporzyły mu za to inne dwie wizjonerki – Katarzyna Wieczorkówna i Elżbieta Bilitewska, aczkolwiek ich sprawa wiązała się bardziej z wizjami św. Józefa niż
z samymi wizjami maryjnymi w 1877 r. Objawienia św. Józefa, do którego
ks. Weichsel miał szczególne nabożeństwo, zaczęły się niemal równocześnie
z objawieniami maryjnymi, a trwały jeszcze w 1880 r. Objawienia te od początku budziły wątpliwości komisarzy biskupich, ale ks. Weichsel był przekonany o prawdomówności wizjonerek. W jednym z listów do bp. Krementza pisał
wprost: „Objawienia świętego Józefa uważam za autentyczne”45. W lutym 1880 r.
okazało się jednak, że Wieczorkówna i Bilitewska nadużyły prawdy w opowiadaniu o swoich wizjach46. Biskup Krementz zareagował wówczas stanowczym
napomnieniem, na co ks. Weichsel odpisał: „Z mojej strony mogę według sumienia stwierdzić, że obie te osoby strzegłem jak źrenicy oka w głowie, zawsze
napominałem i obserwowałem. W najgłębszej pokorze pochylam się, że moją
nieudolnością nie zapobiegłem zepsuciu”47. Wstępna analiza zachowanych materiałów źródłowych nie pozwala mi jednak odpowiedzieć na pytanie, dlaczego
ks. Weichsel zawierzył Bilitewskiej i Wieczorkównie, skoro sami mieszkańcy
Gietrzwałdu i Woryt, niedoświadczeni w zjawiskach nadprzyrodzonych, mieli wątpliwości co do prawdziwości ich relacji, a śladem tego jest znany i cytowany wierszowany utwór o objawieniach Już to po zachodzie słońca Andrzeja Samulowskiego.
Poeta – przypomnijmy – wyraźnie mówi w nim, wyrażając opinię środowiska, że
„obrała ta Panna Święta dwie proste skromne dziewczęta, aby z nimi rozmawiała”48, czyli Szafryńską i Samulowską. Sprawa Wieczorkówny i Bilitewskiej zaciążyła dość wyraźnie na późniejszym stosunku bp. Krementza do wydarzeń gietrzwałdzkich. Mimo kłopotów, jakie miał ks. Weichsel z powodu Wieczorkówny i Bilitewskiej, otaczał je do końca swoją troską. Wieczorkównę, za zgodą bp.
Krementza i pośrednictwem ks. Franciszka Hiplera, umieścił u szarytek, podobnie jak wcześniej Szafryńską i Samulowską. Przebywała najpierw w klasztorze
w Chełmnie, a następnie w Krakowie, gdzie zmarła 10 października 1897 r. Pochowano ją w grobowcu zakonnym na cmentarzu Rakowickim49. Bilitewska
przebywała w otoczeniu proboszcza do końca życia. Zmarła nagle, wieczorem
5 czerwca 1903 r., tuż przed plebanią, niosąc kwiaty do kaplicy św. Józefa. PochoJ. Obłąk, op. cit.
Ibidem.
47
Ibidem.
48
A. Samulowski, Z północnego Polski krańca, s. 44; S. Świś, op. cit.
49
Zob. Archiwum Prowincjalne Sióstr Szarytek w Krakowie (dalej: ASzK), Lista Córek Miłosierdzia
w Prowincji Krakowskiej od 24 IX roku 1859, s. 93. Do zakonu przyjęta w Chełmnie 21 V 1882 r., habit zakonny otrzymała 16 II 1883 r., śluby zakonne złożyła 31 V 1887 r.
45
46
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wano ją na nowym cmentarzu w Gietrzwałdzie, a grób zachował się do dzisiaj50.
Szacunek ks. Weichsela dla Bilitewskiej mógł jednak płynąć nie tyle z przekonania, że doświadczyła nadprzyrodzonych wizji, ile z faktu, że była matką zakonnicy. Jej najmłodsza córka, Józefa, urodzona 27 września 1867 r. w Worytach,
a zatem rówieśnica Justyny Szafryńskiej i Barbary Samulowskiej, wstąpiła bowiem w 1887 r. do szarytek. Formację wstępną odbyła w klasztorze w Chełmnie,
w latach 1889–1895 przebywała w domu generalnym zakonu w Paryżu, gdzie
złożyła śluby zakonne. Po ślubach, w przeciwieństwie do Szafryńskiej i Samulowskiej, powróciła do prowincji macierzystej i pracowała w klasztorach w Poznaniu, Inowrocławiu, Środzie Wielkopolskiej, Gostyniu, Wolsztynie, Świeciu,
Tczewie, Chełmnie i Bysławku, gdzie zmarła 18 stycznia 1955 r.51
Biskup Filip Krementz, mówiąc najogólniej, miał o ks. Weichselu dobre
zdanie. Prawdą jest, że w sprawach związanych z objawieniami słał mu stanowcze i pełne napomnień listy, co nie może dziwić, gdy weźmie się pod uwagę rangę tych wydarzeń i cały ich ówczesny kontekst. W 1869 r. bez zastrzeżeń przyjął jednak jego kandydaturę, przedstawioną przez kapitułę warmińską, na urząd
proboszcza w Gietrzwałdzie, a później wspierał jego inicjatywy duszpasterskie
i budowlane. W 1881 r., odpowiadając na list Eufrazji Deligne, Belgijki rezydującej w Warszawie, w sprawie swojej znajomej, zamierzającej wznieść w Belgii kaplicę ku czci Madonny Gietrzwałdzkiej, biskup nie radził budować kaplicy, bo
objawienia nie były zatwierdzone przez Kościół, a jednocześnie delikatnie zasugerował, aby fundusze przeznaczyć na rozbudowę świątyni gietrzwałdzkiej52.
Także w tym fakcie, nie tylko w imprimatur danym ks. Hiplerowi na druk opracowania na temat objawień, należy dopatrywać się stanowiska biskupa w sprawie objawień i przyszłości Gietrzwałdu. Nie udało się ustalić, ile razy ks. Weichsel
spotkał się osobiście z bp. Krementzem, ale na pewno miało to miejsce 4–5 września 1877 r., kiedy biskup nieoczekiwanie zjawił się w Gietrzwałdzie, by osobiście przyjrzeć się wydarzeniom, a potem w czasie wizytacji kanonicznych parafii53.
O następcach bp. Krementza na Warmii – bp. Andrzeju Thielu (1886–1908)54
i bp. Augustynie Bludau (1908–1930) wiemy, że w sprawie wydarzeń gietrzwałdzkich i Gietrzwałdu zachowywali chłodną postawę. Nie jest to jednak jednoznaczne
z ich stosunkiem do ks. Weichela. W Gietrzwałdzie jeszcze w 1957 r. powtarzano,
50
APG, Todten Buch. Księga Zmarłych, t. 1 (1891–1947), s. 137; APG, Teka: Ks. Augustyn Weichsel. Zeznania świadków. Biografia, b. sygn.
51
B. Tomczyk, S. Ryłko, op. cit., ss. 71–72.
52
J. Obłąk, op. cit., s. 39.
53
W 1869 r. Andrzej Samulowski napisał nawet wiersz: Na przywitanie biskupa Krementza, opublikowany w „Przyjacielu Ludu”.
54
W Gietrzwałdzie był 25 IX 1889 r. Andrzej Samulowski napisał na tę okazję wiersz, opublikowany
później w „Gazecie Olsztyńskiej”.
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że bp Andrzej Thiel miał mu proponować stanowisko archiprezbitera olsztyńskiego. Ten jednak podziękował, gdyż chciał zostać w Gietrzwałdzie55. Nie jestem
w stanie potwierdzić, czy tradycja, która przetrwała w Gietrzwałdzie, odpowiada
prawdzie, ale nie jest wykluczone, że tak było. Biskup Andrzej Thiel miał możność dobrze poznać ks. Weichsela już w seminarium. Kiedy młody Augustyn
Weichsel studiował w seminarium braniewskim, ks. Thiel był tam profesorem
historii Kościoła, prawa kościelnego i liturgiki, a przez dwa lata (1854–1855),
co już nadmieniłem wcześniej, także wiceregensem56. Księża odnosili się do ks.
Weichsela na ogół z szacunkiem i uznaniem, choć w czasie trwania objawień
skarżył się na mało uprzejme zachowanie proboszcza dobromiejskiego i kilku
innych księży. Zauważmy jednak, że na pogrzeb, mimo zimy i utrudnionej komunikacji, przybyło do Gietrzwałdu około 60 księży, co stanowi świadectwo
samo w sobie. Zachowała się nadto notatka ks. Józefa Wobbego, wikariusza
w Wilczkowie, który około 1880 r. o proboszczu gietrzwałdzkim tak napisał: „Jest to kapłan pobożny, który pragnie tylko powiększyć cześć Boga i Najświętszej Panny. Ze strony przeciwników uczyniono mu zarzuty, że skłania się
do mistycyzmu, że jest pobożnisiem i marzycielem. W jego szczerość absolutnie nie można wątpić. W protokołach podaje on takie fakty, które przemawiają przeciw prawdziwości objawień. Jego sumienie nie pozwala opuścić czegoś niekorzystnego. Objawienia z początku przysporzyły mu czci, ale wkrótce drwiny,
pogardę i wszelkiego rodzaju prześladowanie. Dlatego kilkakrotnie będzie pozywany do sądu, trzymany pod strażą przez policjantów, niejeden raz jego osoba nie jest bezpieczna przed mordercami (15 października 1877). Z objawień nie
ma żadnego zysku materialnego, ale szkody, ponieważ darmo żywi wielu pielgrzymów i ponieważ przy tym niejedno ginie. Jego zdrowie jest bardzo osłabione przez liczne zajęcia duszpasterskie dla pielgrzymów, tak że dalej może pracować z wielkim trudem i poświęceniem. W swojej powściągliwości i pokorze
najczęściej milczy o objawieniach, które sam miał. Gdy biskup Krementz objawienia św. Józefa uznał za nieautentyczne, natychmiast podporządkował się tej decyzji.
Zawsze chce zachować posłuszeństwo dla swojego biskupa. Z tego wynika, że
ks. Weichsel jest człowiekiem najlepszej wiedzy i woli oraz że jest mocno przekonany o autentyczności objawień”57. W zachowanych materiałach nie napotkałem na
wzmianki o jego ewentualnych nieporozumieniach z księżmi. Przeciwnie, wszyscy
APG, Teka: Ks. Augustyn Weichsel. Zeznania świadków. Biografia, b. sygn., Zeznanie Marii Szudrzyńskiej. Biskup chciał go kilka razy wziąć na dziekana do Olsztyna, ale zawsze dziękował, chciał zostać
w Gietrzwałdzie.
56
J. Chłosta, Andrzej Thiel (1826–1908, biskup warmiński w latach 1886–1908, w: Poczet biskupów warmińskich, ss. 421–422.
57
Cyt. za: J. Obłąk, op. cit.
55
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przybywający do Gietrzwałdu w czasie objawień i później z uznaniem wyrażali się
o jego uprzejmości i gościnności. Podejmowanie w Gietrzwałdzie duchownych i zezwalanie im na odprawianie Mszy św. w kościele w czasie kulturkampfu było zresztą jedną z przyczyn nakładanych na niego kar, a także osadzenia go w areszcie
w Olsztynie58. O obecności w Gietrzwałdzie obcych księży i odprawianiu przez
nich Mszy św. informowały władze: Czarnecka, Karolina Hinzman i Karolina Klein. Według Marii Hinz „Czarnecka miała go potem przy spowiedzi przepraszać
na głos”, czego „wszyscy ludzie słuchali”59.
Dobrze układała się ks. Weichselowi współpraca z wikariuszami, których
po 1877 r. miał kilku, a mianowicie: ks. Karola Schneidera60, ks. Karola Neumana,
ks. Gajowickiego, ks. Wacława Osińskiego, ks. Franciszka Osińskiego, ks. Kowalskiego, ks. Józefa Samlanda, ks. Franciszka Bernata, ks. Henryka Tolksdorfa. Tę
harmonijną współpracę proboszcza z wikariuszami podkreślali parafianie jeszcze w 1957 r.61
W Gietrzwałdzie ks. Weichsel spędził 40 lat swego życia. Był tu gospodarzem i duszpasterzem. Parafia miała wówczas spory folwark, a zasięgiem obejmowała także teren dzisiejszej parafii Biesal. Sprawy gospodarcze kontrolował,
ale nie zajmował się nimi bezpośrednio. Prowadzenie folwarku zlecił ekonomowi o nazwisku Ferdynand Kriszpa62. To on zatrudniał ludzi do prac polowych, zajmował się zbytem plonów, prowadził księgi. Niejednokrotnie między
ekonomem a pracownikami dochodziło do sporów na tle wynagrodzenia. Proboszcz rozwiązywał je w sposób stanowczy i zawsze na korzyść pracowników63.
Chętnie udzielał też parafianom kredytów na zagospodarowanie się, na kupno
inwentarza żywego, na budowę, nierzadko do pomocy na polach uboższych posyłał swojego ekonoma z zaprzęgiem plebańskim, a jałmużny nie odmówił nikomu. Opowiadając o kwestiach materialnych w parafii za rządów ks. Weichsela, jego ministrant, Otto Jach, tak mówił ks. Stefanowi Ryłce CRL: „On każdemu
człowiekowi pomógł; kto nie miał na chleb, to mu dał – – . Ludziom dawał pieniądze na zagospodarowanie się, na krowę – – . Powiadał ojciec, że przy śmierci kazał spalić księgi dłużnicze – – . Kriszpa Ferdynand był jego gospodarzem.
Ks. Weichsel miał zawsze osiem koni – – . Czasem gospodarz nie chciał pomóc
58
APG, Teka: Ks. Augustyn Weichsel. Zeznania świadków. Biografia, b. sygn., Zeznanie Otylii Miszke:
„Ludzie mocno cenili ks. Weichsela, ale miał też wrogów: Czarnecka, Karolina Klein. Księża odprawiali Msze św.
w nocy, bo nie wolno było, a ona przez dziurkę od klucza patrzyła i potem meldowała. Wtedy był kulturkampf ”.
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Ibidem.
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Zmarł 30 I 1903 r. w Gietrzwałdzie w wieku 70 lat. W metryce zgonu zapisano: „Capellanus emeritus”. Zob. APG, Todten Buch. Księga Zmarłych, t. 1 (1891–1947), s. 135.
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ludziom, ale ks. Weichsel kazał czy to końmi pomóc, czy też samemu”64. Podobnie mówił inny jego ministrant, Józef Hinz: „Ks. W[eichsel] był bogobojny, dobry dla ubogich; który tam poszedł prosić jałmużny, to dał co miał – – czasem
po nieszporach dał mi dwie marki, trzy i powiedział: »daj ojcu«, bo u nas też
nie zawsze było dobrze”65. Agata Frenszkowska podkreśliła jeszcze uczciwość
ks. Weichsela w sprawach materialnych. W swojej relacji nadmieniła, że kiedy
gospodarz Kriszpa pojechał do Olsztyna ze zbożem i sprzedał je kupcowi żydowskiemu, który jednak „za dużo mu wydał za zboże”, to wówczas ks. Weichsel
posłał go z powrotem z tymi pieniędzmi, by oddać nadwyżkę. Żyd ów miał powiedzieć, że „takiego księdza jeszcze nie widział”66.
Ksiądz Weichsel nie bagatelizował spraw materialnych, ale świadomie odsunął się od nich, by lepiej realizować obowiązki duszpasterza w parafii. Dużo
czasu spędzał w kościele i wśród ludzi; miał czas dla swoich parafian67. Księgi metrykalne prowadził osobiście, z czego wnoszę, że kancelarię pojmował nie
tylko w kategoriach użytecznej administracji kościelnej, ale przede wszystkim
w kategoriach ewangelizacji, która dokonuje się najskuteczniej poprzez relacje
interpersonalne. Często bywał w szkołach w Gietrzwałdzie i w Worytach, rozmawiał z dziećmi, choć posługiwanie się językiem polskim sprawiało mu nieco
trudności68. W kościele gietrzwałdzkim w tamtym czasie większość nabożeństw
odprawiano w języku łacińskim, ale katechizm, pacierz i różaniec odmawiano po
polsku. Podobnie kazania – przez trzy niedziele w miesiącu głoszono po polsku,
a tylko w jedną niedzielę po niemiecku69. Parafianie posługiwali się w zasadzie językiem polskim, stąd „jak było niemieckie kazanie to było tylko kilka ludzi, bo nie
rozumieli”70. Jeszcze wizjonerkom – Justynie Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej
trzeba było tłumaczyć na język polski protokoły z przesłuchań przeprowadzanych
po wizjach, gdyż z języka niemieckiego znały zaledwie najpotrzebniejsze słowa
i zwroty71. Zasadę co do ilości modlitw i kazań w języku polskim zaczęto naruszać,
choć nie bez oporu, dopiero z nakazu bp. Andrzeja Thiela72. Ksiądz Weichsel głosił
kazania po polsku starannie, choć nie tak swobodnie jak wikariusze73. Kazania,
które trwały około pół godziny, głosił z pamięci. Nie wiadomo jednak, na ile były
Ibidem.
Ibidem. Józef Hinz był ministrantem w latach 1898–1907.
66
Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem, Zeznanie Elżbiety Karwackiej z Woryt.
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Ibidem.
70
Ibidem, Zeznania Augusta Hermanowskiego z Gietrzwałdu.
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J. Obłąk, op. cit.
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J. Chłosta, Andrzej Thiel, s. 426.
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APG, Teka: Ks. Augustyn Weichsel. Zeznania świadków. Biografia, b. sygn.
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to treści autorskie, na ile zaś przejęte od innych autorów. Nie wykluczam, choć
nie dysponuję żadnym śladem na potwierdzenie moich przekonań, że korzystał
z polskojęzycznych zbiorów kazań oraz publikacji kaznodziejskich. Maria Hinz
w swoim zeznaniu nadmieniła, że ks. Weichsel miał sporo książek74. Niestety,
w bibliotece parafialnej nie ma dzisiaj ani jednej pozycji z jego proweniencją. Przypuszczam, że po śmierci ks. Weichsela bibliotekę przejął jego bratanek
– ks. Juliusz Weichsel i śladów po niej należałoby szukać w Bibliotece „Hozianum” w Olsztynie. Gromadzenie książek dobrze świadczy o kulturze intelektualnej
ks. Weichsela, ale równie dobrze i wyraźnie, w świetle tychże wspomnień parafian,
jawi się jego kultura duchowa. Przede wszystkim był to człowiek świątyni, co
w przypadku księdza i proboszcza jest niezwykle ważne. Żył w cieniu ołtarzy.
Dużo się modlił. Brewiarz odmawiał przed Mszą św., siedząc w konfesjonale.
Różaniec odmawiał trzy razy dziennie. Maria Szudrzyńska, mówiąc o pobożności ks. Weichsela, nadmieniła zresztą, że „zawsze miał ze sobą różaniec; nikt go
nie widział bez różańca”75. Umierając, prosił obecnego przy nim bratanka ks. Juliusza „co by jakoś starał się, by ten różaniec był stale odmawiany”76. Mszę św.
odprawiał codziennie o godz. 6 rano, a liturgia trwała około 45 minut. Odznaczał się nabożeństwem do Matki Bożej i św. Józefa. Codziennie bywał też na
cmentarzu. Jego duchowa siła ujawniła się w odprawianych kilkakrotnie egzorcyzmach, które na świadkach robiły ogromne wrażenie. Zachowanym do dzisiaj
i wiele mówiącym pomnikiem jego obecności oraz pracy w Gietrzwałdzie jest
świątynia parafialna, którą w 1970 r. papież Paweł VI, na prośbę ówczesnego biskupa olsztyńskiego Józefa Drzazgi, podniósł do godności bazyliki mniejszej. To
ks. Weichsel był inicjatorem i sprawcą jej rozbudowy77. Otto Jach tak opowiadał
o rozbudowie świątyni: „Mój ojciec pracował przy budowie kościoła – – . Cegielnia była koło źródełka. Jak dzieci przyszły na naukę, to ksiądz Weichsel posyłał
dzieci, by każdy przyniósł po jednej cegle. Przy kościele pracowali najwięcej ludzie stąd, ale byli też dalsi. Rozmaite typy pracowały przy tym kościele, byli też
pijacy, oszuści. Kościół, zdaję się, budowano pięć lat. Komitet kościelny niechętny był budowie kościoła, bo mówili: »skąd ksiądz weźmie pieniądze«, ale ksiądz
powiedział, że on sam się postara o pieniądze. Wieżę budowano na starych fundamentach. Przy budowie pracowali: kowal Packmor, który miał kuźnię i sześciu
robotników. Pracował też Lorkowski. Blachą obijał kościół Sikorski, a pokrywał
Wałdykowski Andrzej”78. Wspomnienia Otto Jacha dopełnia zeznanie Augusta
Ibidem.
Ibidem.
76
Ibidem.
77
J. Piskorska, op. cit., s. 571 i n.
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APG, Teka: Ks. Augustyn Weichsel. Zeznania świadków. Biografia, b. sygn.
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Hermanowskiego, który w czasie rozbudowy świątyni miał dziesięć lat: „Kościół
budował ks. Weichsel, a budowniczy z Olsztyna był – – . Ołtarze robił Lorkowski
z Gietrzwałdu. To był stolarz i rzeźbiarz. Ja tam się dwa lata u niego uczył rzeźbić. Ta
figura, co jest nad głównym wejściem, to z kamienia wyciął brat tego Lorkowskiego. On jeździł po innych krajach, jak Włochy, Paryż. Oni, obaj Lorkowscy, tu pochodzili, z Gietrzwałdu”79.
Spróbuję teraz w punktach ukazać obraz ks. Augustyna Weichsela, jaki wyłania się z informacji pozyskanych w latach 1957–1958 przez ks. Stefana Ryłkę
CRL od parafian, którzy go pamiętali – byli jego uczniami, ministrantami albo
pracownikami. Otóż ks. Augustyn Weichsel: był wysoki, miał ponad 170 cm
wzrostu, szczupły, wyprostowany, zawsze uśmiechnięty, uprzejmy, bezpośredni
w kontaktach, gościnny. Dalej: bogobojny, dobry dla wszystkich, odnoszący się do
każdego z szacunkiem, wrażliwy na ubóstwo i nędzę, chętnie wspomagający
potrzebujących jedzeniem, ubraniem i pieniędzmi. I jeszcze: dobry gospodarz
i charyzmatyczny duszpasterz, świątobliwy ksiądz. Umierając, kazał spalić wszystkie księgi dłużne, aby nie wiedziano, kto i co był mu winien. Latem wstawał
o godz. 4 rano. Dużo się modlił, cenił zwłaszcza modlitwę różańcową. Mszę św.,
która trwała „około trzy kwadranse”, odprawiał zawsze o godz. 6 rano. Odznaczał się nabożeństwem do Matki Bożej i św. Józefa; figurę św. Józefa umieścił
w altance, do której często w ciągu dnia zachodził. Miał również objawienia Matki Bożej, a na pewno św. Józefa. Od Matki Bożej wiedział, co też powtarzał, że po
jego śmierci zostanie wybudowana nowa plebania, która stanie szczytem do kościoła, a w parafii osiądą zakonnicy. Dużo czasu spędzał w konfesjonale, zachęcał, zwłaszcza dzieci, do odmawiania różańca, częstej spowiedzi oraz Komunii
św. Codziennie chodził do źródełka i na cmentarz. Rozdawał obrazki, medaliki
i książeczki, które sprowadzał z Fryburga i z Kevelar. Dbał o czystość w kościele i na plebanii. Lubił kwiaty i muzykę. W pokoju miał sporo kwiatów i książek,
a członkom orkiestry parafialnej po występach w kościele zawsze dawał skromne sumy pieniędzy. Troszczył się o ministrantów. Kazania mówił starannie i dość
długo; kiedy mówił o Matce Bożej to często się rozczulał. Rozbudował kościół,
a zamierzał wznieść klasztor dla sióstr i dom opieki dla ubogich. W czasie kulturkampfu był przetrzymywany kilka dni w więzieniu w Olsztynie, gdyż przyjmował u siebie i pozwalał odprawiać w nocy w kościele księżom przybywającym do Gietrzwałdu z pielgrzymką80. Według Józefa Hinza: „ludzie mówili o
nim dobrze, nic złego o nim nie mówili. Mówili, że takiego księdza to nie odda
Ibidem.
Ibidem, Zeznania: Józefa Hinza, Agnieszki Burlińskiej, Otto Jacha, Otylii Miszke, Elżbiety Karwackiej,
Marii Szudrzyńskiej, Agaty Frenszkowskiej, Marii Hinz, Augusta Hermanowskiego.
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nic na świecie”81. Otto Jach z przekonaniem potwierdzał, że „ludzie uważali go za
świętego”82. Podobnie zeznawała Agata Frenszkowska: „Ludzie mówili, że ksiądz
Weichsel to święty”83. Natomiast Otylia Miszke, która w 1957 r. miała 80 lat, już
od swojej babci słyszała, że ks. Weichsel „jest święty”84. Opis jego cnót oraz praktyk wzmacniali słowami „mocno” albo „gwołt”, czyli: „gwołt pościł”, „gwołt w kościele siedział”, „gwołt się modlił”, a był „mocno dobry”, „mocno pobożny”, „mocno uprzejmy”, „mocno przyjemny”. W Gietrzwałdzie ks. Weichsel obchodził
srebrny i złoty jubileusz święceń kapłańskich: srebrny w czerwcu 1881 r. i złoty
w czerwcu 1906 r. Obie uroczystości zapisały się bardzo wyraźnie w pamięci parafian. Na srebrny jubileusz parafia ufundowała mu srebrny pozłacany kielich,
który dzisiaj stanowi jeden z piękniejszych zabytków sztuki sakralnej i jest wciąż
używany w liturgii, zaś poeta Andrzej Samulowski napisał wierszowane życzenia,
które są znakomitym przyczynkiem do dziejów duchowości kapłańskiej w Kościele warmińskim drugiej połowy XIX w. Na złoty jubileusz, jak wspominała
Maria Hinz, „dziewczoki i chłopoki kupiły złoty ornat” za zebrane wśród siebie
pieniądze. Ksiądz Weichsel „bardzo się cieszył z tego powodu”85. Te kosztowne,
bądź co bądź, przedmioty świadczą o potencjale sympatii, szacunku i uznaniu,
jakim cieszył się ks. Weichsel w parafii.
I jeszcze szczegół współczesny. Zapowiadał ks. Weichsel, że w Gietrzwałdzie osiądą zakonnicy. Sądził, że będą to jezuici, bo znał ich ze Świętej Lipki, dokąd pielgrzymował i gdzie odprawiał swoje kapłańskie rekolekcje86. Nie wiadomo, czy miał wiedzę o kanonikach regularnych laterańskich, ale to oni osiedli tu
w sierpniu 1945 r., a w marcu roku następnego, po śmierci ks. Franciszka Klinka,
czwartego z kolei następcy ks. Weichsela na urzędzie proboszczów gietrzwałdzkich, przejęli duszpasterstwo w parafii i pieczę nad sanktuarium87. Kanonicy
regularni, podobnie jak parafianie, zawsze pamiętali o ks. Weichselu, świątobliwym proboszczu gietrzwałdzkim z czasów objawień. O jego osobie nieustannie
przypominali, a ks. prof. Stefan Ryłko CRL zamierzał nawet napisać jego biografię.
Biografia z różnych względów nie powstała, ale w 1977 r., przy okazji obchodów
setnej rocznicy objawień, uwieczniono także pamięć o ks. Weichselu jego popiersiem, odsłoniętym w bazylice, oraz portretem namalowanym przez krakowskiego
artystę Jerzego Witkowskiego i umieszczonym w refektarzu klasztornym.
Ibidem.
Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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APG, Teka: Ks. Augustyn Weichsel. Zeznania świadków. Biografia, b. sygn.
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Na zakończenie przytoczę wspomniany już wiersz jubileuszowy z 1881 r.
napisany przez Andrzeja Samulowskiego. Jest to bowiem źródło dość ważne.
Wiersz ten był odczytany publicznie w kościele 8 czerwca w czasie obchodzonych wówczas uroczystości, a następnie opublikowany w „Gońcu Wielkopolskim”. Poeta tak kreślił w nim postać i misję ks. Weichsela:
W czasach doświadczeń i ogólnej trwogi,
Kiedy nam żywioł zagraża złowrogi –
Bóg nas pociesza, choć widzi w nas złości
Dając nam chwilę dziś wielkiej radości.
Dziś Gietrzwałd strojny w zieleń, kwiaty, wieńce
Cieszą się wszyscy: starzy i młodzieńce,
Wszystkich zwrócony radosny wzrok na Cię
Czcigodny księże, zacny Jubilacie.
Bo przed dwudziestu pięciu lat wybranym
I na kapłana byłeś powołanym
Do sprawowania bezkrwawej ofiary
I sakramentów Chrystusowej wiary.
Zatem w ćwierć wieku masz pociechę za to,
Iż z łaski nieba „Miłościwe lato”
Obchodzisz wpośród owiec powierzonych
Dziś z Twego szczęścia też uszczęśliwionych.
Ty nam z ambony słowa Boże głosisz
A przy mszy świętej za nas Boga prosisz;
Z Bogiem nas jednasz w konfesjonale,
Gdy grzechy nasze przeważają szalę.
Z sakramentami wnet do chorych śpieszysz
Wspierasz ubogich, zasmuconych cieszysz,
Wszystkim w ogóle dajesz dobre rady,
Karcisz występki, wykorzeniasz wady.
Jak pasterz wiedziesz nas prosto do Boga,
A choć ciernista jest do nieba droga,
Idąc odważnie depczesz ciernie nogą,
Więc owce łatwiej za Tobą iść mogą.
Więc dzięki Tobie ze serca szczerego,
Za ciężkie prace dla dobra naszego,
Weź przeproszenie za wszystkie przykrości
Tobie zrządzone w różnej sposobności.
Najczcigodniejszy księże Jubilacie!
Dziś najpokorniej modlimy się za Cię,
Niechaj Cię Matka Boska ma w swej pieczy,
I wątłe siły w ciele Twym wyleczy.
Żeś wielbicielem jest Najświętszej Panny,
Składasz Jej wianek codziennie różany;
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Ona co się tu zjawiła na klonie,
Niech Cię ma zawsze w swej świętej obronie.
Abyś mógł z nami żyć w najdłuższe lata
I zbierać plony dla przyszłego świata,
Boć ziarno Boże owoce wydało,
Żniwo jest wielkie – robotników mało.
Przyjmij więc od nas te szczere życzenia
Prowadź nas dalej tą drogą zbawienia
I módl się za nas, a my też za Ciebie
Byśmy się razem mogli cieszyć w niebie88.

Szczegółowe zestawienie wszystkich dostępnych na dzisiaj danych źródłowych ukazuje ks. Augustyna Weichsela, proboszcza gietrzwałdzkiego, w niezwykłym świetle kultury chrześcijańskiej i kapłańskiej – duchowej, moralnej, intelektualnej, artystycznej. Historykowi zajmującemu się hagiografią jego postać kojarzyć
się może z postacią św. Jana Marii Vianney, głośnego proboszcza w Ars we Francji,
zmarłego 4 sierpnia 1859 r. i beatyfikowanego 8 września 1904 r.89 Nie udało się jednak ustalić, na ile ks. Weichsel znał żywot Jana Marii Vianneya. Jedno natomiast
nie ulega wątpliwości, że w Kościele warmińskim drugiej połowy XIX i początku XX w. był postacią reprezentatywną zarówno z punktu widzenia kapłańskiej
duchowości, jak też duszpasterskiej gorliwości. Jego chrystologiczno-maryjna
pobożność, w której znaczącym elementem było także nabożeństwo do św. Józefa, owocowała pracą nad sobą, dyspozycyjnością i posłuszeństwem Kościołowi,
zaś duszpasterstwo parafialne wiodło do komunii z Bogiem, czyli ku niebu, ale
z właściwym odniesieniem do rzeczywistości ziemskiej.

A. Samulowski, Wyzwól nas z ciężkiej niewoli, w: idem, Z północnego Polski krańca, ss. 52–54.
Jan Maria Vianney, ur. 8 V 1786 r. w Dardilly, wyświęcony na kapłana w 1815 r., od 1819 r. proboszcz
w niewielkiej parafii Ars-sur-Formans koło Lyonu, beatyfikowany 8 IX 1904 r., kanonizowany 31 V 1925 r., zaś
w 1929 r. ogłoszony patronem proboszczów.
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Alicja Dobrosielska

O PRUSACH, INDIANACH I PEWNYM ARTYKULE
JANA POWIERSKIEGO...*
Podejmując zagadnienie dotyczące dziejów pogańskich Prusów, badacz
natrafia na niejedną przeszkodę. Po pierwsze, ma do dyspozycji niewielką liczbę tekstów źródłowych, po drugie zaś, z racji niepiśmienności Prusów autorami dostępnych źródeł są osoby spoza tego ludu, a więc przedstawiciele innych
kręgów kulturowych, którzy widzianą rzeczywistość lub też znaną z opowieści
tych, którzy na ziemiach pruskich byli, opisywali przez pryzmat własnych doświadczeń, wyniesionych, zakorzenionych w zachodniej kulturze. W efekcie teksty źródłowe dotyczące plemiennego społeczeństwa Prusów są świadectwami
nierzadko spisanymi już po chrystianizacji, a więc ex post, pochodzącymi z tzw.
drugiej ręki. Oczywiście dylemat ten nie dotyczy tylko historyków zajmujących
się Prusami. Z podobnymi trudnościami borykają się badacze innych ludów
barbarzyńskich: Celtów, Germanów, Słowian itd.
„Ułomna” pod wieloma względami baza źródłowa to niejedyna przeszkoda, z którą musi zmierzyć się badacz. Jednym z najważniejszych problemów metodologicznych historyka podejmującego pracę nad jakimś zagadnieniem jest
bowiem problem w miarę dokładnego określenia własnego zainteresowania
poznawczego badanym przedmiotem. W praktyce prowadzi to do sformułowania pytań, na które chcemy w swojej pracy znaleźć (albo chociaż poszukiwać)
odpowiedzi. Rodzaj postawionych pytań determinuje rodzaje i sposoby wykorzystywanych narzędzi poznawczych, jakich użyjemy do analizy źródeł – czyli
danych procesu poznawczego.
Ważny jest również, na co nie za często zwracamy uwagę, „horyzont poznawczy”, jaki bierzemy pod uwagę w punkcie wyjścia podejmowanego przez
nas procesu badawczego. Na ów horyzont składają się nasze jawne i ukryte za* Artykuł powstał w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum
Nauki, nr 2022/B/H03/2011/40.
Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2014, nr 1(283)
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łożenia i przekonania na temat rzeczywistości, którą zamierzamy badać, nasza
dotychczasowa wiedza na ten temat, dotychczasowe doświadczenia i kompetencje poznawcze, jakie będziemy mogli wykorzystać w zamierzonym procesie naukowego poznania.
Jak to wygląda w praktyce badawczej, chciałabym przedstawić, na kilku
wybranych przykładach interpretacji jednego źródła historycznego dotyczącego Prusów – relacji anglosaskiego kupca, podróżnika Wulfstana, który wypłynął
z portu Hedeby i dotarł na ziemie pruskie (IX w.):
„Estowie mają taki zwyczaj: gdy umrze tam jakiś człowiek, nie spalony leży
on w swym domu u rodziny i przyjaciół jeden miesiąc lub niekiedy dwa; królowie zaś i wysoko postawieni ludzie o tyle dłużej, o ile więcej mają bogactw;
a niekiedy przez pół roku nie są oni spaleni i leżą na wierzchu w swych domach.
A przez cały ten czas, kiedy nieboszczyk jest w domu, piją tam i bawią się aż do
dnia, w którym go spalą.
A w tym dniu, w którym mają go zanieść na stos, jego pozostałe jeszcze
po pijatykach i zabawach ruchomości dzielą na pięć lub sześć działów, niekiedy
na więcej, w zależności od tego, ile tych ruchomości jest. Wszystko to rozkładają
na przestrzeni jednej mili; najlepszą część najdalej od domu, potem drugą, potem trzecią aż to wszystko jest rozłożone na przestrzeni owej mili; a najmniejsza
część winna się znajdować najbliżej domu, w którym leży nieboszczyk. Potem
zbierają się wszyscy ludzie, co mają konie w tej ziemi o pięć lub sześć mil z dala od
ruchomości. Potem wszyscy oni pędzą do owych ruchomości, a jeździec, który ma
dobrego konia przyjeżdża do pierwszego i najlepszego działu; i tak jeden za drugim,
aż wszystko zostanie zabrane. A najmniejszy dział dostaje się temu, który musiał
pojechać po swą część najbliżej domu. Potem każdy jedzie z tymi ruchomościami
i może je w całości zatrzymać. I dlatego dobre konie są tutaj niezmiernie drogie.
A gdy ruchomości jego są w całości rozdane, wtedy wynoszą go i spalają
razem z bronią i szatami. Cały zaś jego majątek przeważnie ulega roztrwonieniu
wskutek długiego przetrzymywania nieboszczyka w domu i przez rozkładanie
na drodze ruchomości, które potem obcy zabierają na wyścigach. A jest u Estów
zwyczaj, że każdy zostaje spalony”1.
Oto źródło. Przypomnijmy – to, co ono nam powie, zależy od wielu czynników, przede wszystkim zaś od tego, jakie pytanie mu zadamy. Przejdźmy zatem do stawiania pytań.
1
Wulfstan, Chorografia Orozjusza w anglosaskim przekładzie króla Alfreda, cyt. wg tłum. G. Labudy,
Źródła skandynawskie i anglosaskie do dziejów Słowiańszczyzny, Warszawa 1961, rozdz. 22, s. 86; tekst oryginalny: Wulfstan‘s Reisebericht über Preussen, hrsg. von Th. Hirsch, Scriptores rerum Prussicarum, Leipzig 1861,
Bd. 1, rozdz. 22, s. 734.
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Pytanie o wierzenia Prusów skłoniło archeolog, autorkę jedynej do tej pory
monografii dziejów Prusów, Łucję Okulicz-Kozaryn do przyjrzenia się przekazowi Wulfstana. Nie wiemy nic o bóstwach pruskich, sposobach oddawania im
czci, o obrzędach i rytuałach, jedynie Wulfstan – pisze autorka – w swych sprawozdaniach zamieścił piękny opis uroczystości pogrzebowych2. Badaczka przytacza kolejno fragmenty tekstu, najpierw jej uwagę zwraca informacja o długim
czasie przetrzymywania zmarłego w domu i tu stawia pytanie, po co tak długo
trzymano nieboszczyka w domu? A w odpowiedzi czytamy: „Trudno znaleźć
racjonalne wytłumaczenie tego procederu. Najpewniej wiązał się on z wiarą, że
każdy zmarły członek rodziny uczestniczy w dalszym życiu i poczynaniach najbliższych. Od jego przychylności zależała dola osób przez niego opuszczonych
i ich gospodarstwa. Nie wolno było więc zaniechać żadnej powinności wobec
zmarłego, by nie ściągnąć nieszczęścia na dom i rodzinę”. Następnie pojawia się
pytanie: jak było to możliwe? i od czego zależał okres przetrzymywania zwłok
w domu? Który, zdaniem Okulicz-Kozaryn, był uwarunkowany stanem majątkowym rodziny: „zmarły mógł tak długo pozostawać w domu, dopóki nie wyczerpało się nagromadzone jadło i napoje, ta uczta zaś służyła temu, by godnie
przyjąć wszystkich odwiedzających”3.
Wyścig po ruchomości zmarłego badaczka uznaje za szczególny rys kulturowy i społeczny Prusów. W jego kontekście interesuje autorkę kwestia własności, bogacenia się, statusu majątkowego u Prusów. „Z cytowanego opisu wynika,
że dobra, które za życia Prusa stanowiły własność indywidualną, po jego śmierci
przechodziły w ręce wspólnoty, a nie najbliższych”. To skłoniło autorkę do wniosku, że Prusowie nie pomnażali dóbr rodzinnych i nie gromadzili ich z pokolenia na pokolenie. W relacji Wulfstana Okulicz-Kozaryn znalazła, jak sama podkreśla, „jeszcze jeden dowód na brak stabilności statusu majątkowego Prusów
i odpowiedź na pytanie, dlaczego nie istniały warunki dla wytworzenia w łonie wspólnot terytorialnych warstwy możnowładczej”. Poszczególne pokolenia
musiały od początku pracować na swój dobrobyt, wprawdzie dziedziczyło się
ziemie i zabudowania gospodarcze, ale po wielotygodniowych biesiadach całej
wspólnoty znikały zapasy zboża, żywności. „Nietrudno sobie wyobrazić – pisze
badaczka – jak biedny i pozbawiony wszelkich dóbr pozostawał syn po śmierci nawet najzamożniejszego ojca4”. Zdaniem Okulicz-Kozaryn powodem opisania owych zwyczajów pogrzebowych przez Wulfstana była ich odmienność,
wzbudziły one w nim „niepomierne zdziwienie”. Ówczesnym Europejczykom
Ł. Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów, Wrocław 2000, s. 209.
Ibidem, s. 210.
4
Ibidem, s. 211.
2
3
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– jak pisze autorka – nie mieściło się w głowie, by cały nagromadzony majątek
oddawać obcym, zamiast pomnażać go pracą następnego pokolenia5. Ostatnią
kwestią, na którą zwraca uwagę autorka, jest informacja o konieczności spalenia
każdego członka wspólnoty, bez względu na jego stan. Przy czym staranie o prawidłowe wykonanie uroczystości pogrzebowych przypisuje badaczka nie tylko
rodzinie zmarłego, ale całej wspólnocie, wszystkim sąsiadom. Odpowiedzi na
pytanie o to, czyj pogrzeb przedstawił Wulfstan, udziela Okulicz-Kozaryn przy
okazji opisywania cmentarzysk pruskich. Jej zdaniem ów anglosaski podróżnik,
kupiec, był świadkiem pochówku głowy rodziny. Śmierć kobiet czy niewolnych
– według badaczki – znacznie mniej absorbowała wspólnotę, choć rytuał był zapewne przestrzegany także w takich wypadkach6.
Cytowany fragment relacji Wulfstana przy okazji opisywania ustroju gospodarczo-społecznego i politycznego przywołał z kolei Gerard Labuda7. Tu autor znajduje odpowiedź na pytanie, z czego składał się majątek ruchomy i jakie
były jego losy. Jego zdaniem relacja Wulfstana o pochłonięciu części tego majątku przez wielodniowe stypy i uczynienie fantów w wyścigach urządzanych
w trakcie pogrzebu z tych ruchomości, których nie dało się zjeść, wyjaśnia ubóstwo pochówków pruskich. Owe zwyczaje pogrzebowe opisane przez anglosaskiego podróżnika nie dopuszczały – według Labudy – do akumulacji majątku
i zamykały przez długi czas drogę do dziedziczenia władzy. Przezwyciężenie tego
zwyczaju, jak podkreśla na koniec autor, było niezbędnym warunkiem utrwalenia pozycji ekonomicznej i politycznej możnowładztwa8.
Ze względu na podziały społeczne relacja Wulfstana pojawia się w szkicu Grzegorza Białuńskiego zatytułowanym Prusowie – lud zaginiony9. Autor
wskazuje zwyczaje pogrzebowe, opisane u anglosaskiego kupca, podczas których część dobytku palono i chowano wraz z zmarłymi (zwraca uwagę na „niezwykle cenną broń i konie”), a pozostałą dzielono między wspólnotę (najpierw
w trakcie uczt, a potem konnego wyścigu), jako czynnik hamujący rozwój arystokracji pruskiej.
Relacja Wulfstana jako „klucz do zrozumienia stosunków społecznych
u Prusów” u schyłku IX stulecia występuje w najnowszej pracy poświęconej
w całości temu ludowi autorstwa Dariusza A. Sikorskiego Instytucje władzy
Ibidem, s. 212.
Ibidem, s. 215.
7
G. Labuda, Prusy rodzime, w: M. Biskup, G. Labuda, Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach. Gospodarka
– społeczeństwo – państwo – ideologia, Gdańsk 1986, ss. 59–60.
8
Ibidem.
9
G. Białuński, Prusowie – lud zaginiony, w: Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Mieszkańcy
ziem pruskich, Olsztyn 2001, ss. 17–18.
5
6
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u Prusów w średniowieczu10. Badacz w oparciu o zasady dziedziczenia, decydujące jego zdaniem o specyfice stosunków społecznych, ujmuje dynamikę owych
przemian na ziemiach pruskich. Przekaz Wulfstana – jego zdaniem – opisuje zasady dziedziczenia w powiązaniu z obrządkiem pogrzebowym, który składał się
z trzech etapów: uczty i zabaw, wyścigu dziedziczenia oraz aktu spalenia i pochowania zmarłego. Poszczególne etapy prowadziły do wyzbycia się całego majątku
ruchomego po zmarłym, najpierw w trakcie uczt zapasy żywności przejadali jego
najbliżsi, kolejną część zdobywali w wyścigu wolni członkowie wspólnoty terytorialnej, zaś trzecią, najbardziej osobistą w postaci broni i szat, palono razem ze
zmarłym na stosie.
W wyniku tak dopełnionego obrządku pogrzebowego wszyscy członkowie wspólnoty stawali się sobie równi. Rodzinie zmarłego z ruchomego majątku
– według Sikorskiego – nie pozostawało nic, jego potomkowie raczej nie mogli
brać udziału w wyścigu po rzeczy zmarłego. Właścicielem dóbr ruchomych nieboszczyka stawała się wspólnota. Autor zwraca uwagę, że nie należy odczytywać
słów Wulfstana o „roztrwonieniu majątku” zmarłego dosłownie, majątek ruchomy stanowił jedynie część dóbr rodzinnych. Sądzi też, że to w dobrach nieruchomych, a więc ziemi, zabudowaniach itp., nie zaś ruchomych tkwiły podstawy
do wzbogacenia (akumulacji), chociaż utrata dóbr ruchomych znacząco „ograniczała stan posiadania (także prestiż)”11.
Czemu miał służyć opisany obrządek pogrzebowy? Zdaniem Sikorskiego
miał on za zadanie niwelację podziałów majątkowych. Badacz uznaje go za manifestacyjny, bo dokonywał się w warstwie wierzeniowo-obrzędowej wspólnoty, odnosił się tylko do losów pośmiertnych zmarłego i nie znosił różnic ekonomicznych, choć tymczasowo mógł je zmniejszać. Sikorski zastanawia się również nad
przyczynami oraz czasem wprowadzenia opisanych zasad dziedziczenia oraz
długością ich trwania w najczystszej postaci. By określić moment ich zaistnienia,
odwołuje się do źródeł archeologicznych. Pochówki z okresu VI–VIII w. ukazują głębokie zróżnicowanie wspólnoty, a zgodnie z opisem Wulfstana powinny odznaczać się raczej ubóstwem i jednolitością. Zdaniem Sikorskiego przemawia to za nieobowiązywaniem zwyczajów opisanych przez niego w okresie
przed IX stuleciem, zwłaszcza że właśnie w stosunku do tego wieku obserwuje
się zmianę w obrządku pogrzebowym – groby jamowe, z bardzo ubogim wyposażeniem. Według Sikorskiego zasady dziedziczenia opisane przez anglosaskiego
podróżnika wprowadzono właśnie na przełomie VIII i IX w. Była to odpowiedź
10
D. A. Sikorski, Instytucje władzy u Prusów w średniowieczu (na tle struktury społecznej i terytorialnej),
Olsztyn 2010, ss. 126–141.
11
Ibidem, s. 136.
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na przemiany osadniczo-kulturowe w strefie Bałtyku, jakie wówczas miały miejsce, a mianowicie wzrost aktywności na polu gospodarczym, powstanie licznych ośrodków rzemieślniczo-handlowych, także na ziemiach pruskich (Truso,
Kaup-Wiskiauty, ośrodek skalowski w delcie Niemna?). W tym czasie wydzieliła
się warstwa pruskich panów grodowych, którzy poza dużą zamożnością zwiększali swoją pozycję, koncentrując w pobliżu swoich siedzib również miejsca kultu. Wobec nowej rzeczywistości dotychczasowe mechanizmy niwelujące różnice
pomiędzy członkami wspólnoty musiały okazać się niewystarczające, społeczność pruska – jak pisze Sikorski – potrzebowała nowego regulatora, którym stały się zwyczaje pogrzebowe opisane przez Wulfstana.
Owe zwyczaje pogrzebowe, jak podaje Sikorski, były najpewniej wytworem
własnym, czyli pruskim. Nie obserwuje się ich ani u Waregów, którzy przybyli na
pobrzeże pruskie równocześnie z wprowadzeniem nowych zasad, czyli na przełomie VIII i IX stulecia, ani w grobach skandynawskich, które były w tym czasie bogato wyposażone12.
Tak oto przedstawia się lista pytań i interpretacji opisanego przez Wulfstana
zwyczaju pogrzebowego w ujęciu klasycznej historiografii. Nie są to jednak
wszystkie pytania, jakie budzi omawiany tekst. Można zapytać np., jakie funkcje
społeczne i kulturowe pełnił ten obrządek? Znalezienie odpowiedzi na tak postawione pytanie wymaga wyjścia poza klasyczne ujęcie historiografii i sięgnięcie do dorobku antropologii i etnohistorii.
Kwestia druga, którą przywołałam na początku niniejszego szkicu, to problem horyzontu poznawczego. Chcę zwrócić uwagę na jeden aspekt owego horyzontu – na możliwość zastosowania metod badawczych wobec badanych
zjawisk. Przypomnijmy raz jeszcze – zakres informacji, jaki możemy wydobyć ze
źródła (naszych danych wyjściowych), zależy od stawianych tym danym pytań,
ale także od sposobu, w jaki staramy się uzyskać odpowiedzi na te pytania.
Jan Powierski w opublikowanym 36 lat temu (w 1977 r.) na łamach
„Komunikatów Mazursko-Warmińskich” artykule pt. Indianie a Prusowie. Uwagi
o celowości badań porównawczych (na marginesie najnowszych badań historyków
radzieckich)13, przywołując m.in. fragment przekazu Wulfstana, wskazuje na jego
analogię do szeroko rozpowszechnionego zwyczaju organizowania uczt oraz
rozdawnictwa dóbr występującego u Indian północno-zachodniego wybrzeża
Ameryki Północnej, zwanego „potlacz”.
Ibidem, s. 139.
J. Powierski, Indianie a Prusowie. Uwagi o celowości badań porównawczych (na marginesie najnowszych badań historyków radzieckich), Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1977, nr 3/4, ss. 455–472; przedruk
w: Prussica. Artykuły wybrane z lat 1965–1995, pod red. J. Trupindy, t. 1, Malbork 2004, ss. 199–218.
12
13
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Zdaniem Powierskiego skojarzenia Prusów z Indianami nasuwają się mimowolnie, bo też jedni i drudzy ulegli częściowo wyniszczeniu w toku obcej
agresji, podboju, częściowo zaś asymilując się z napływową ludnością. Powierski
zaznacza jednak, że nie sposób postawić znaku równości pomiędzy losami
Prusów i Indian. Metoda per analogiam przy badaniu tak odległych od siebie ludów – jak pisze – żyjących w innych uwarunkowaniach historycznych, nie może
być wprost zastosowana przy odtwarzaniu nieznanych ogniw procesów rozwojowych tak Prusów, jak i Indian.
W konsekwencji badacz wykorzystuje szeroko pojętą metodę porównawczą, której celem – jak zaznacza – jest stwierdzenie zbieżności i rozbieżności, co
nie wyklucza możliwości interpretacji (dążenia do zrozumienia zjawisk i procesów) w przypadku stwierdzenia zbieżności14.
Według Powierskiego, porównując te dwa ludy, poruszamy się w obrębie klasycznego modelu rozwoju społeczeństw pierwotnych, u których ród stanowił podstawową komórkę (patrz teoria pierwotnego ustroju rodowego). Odkrycie rodu
jako podstawowej komórki organizacyjnej społeczeństwa pierwotnego i ustalenie etapów rozwoju tego społeczeństwa zawdzięczamy Lewisowi Henry’emu
Morganowi, który – co ciekawe – badał organizację i system pokrewieństwa właśnie u plemion indiańskich Ameryki Północnej, a głównie Irokezów. Akceptacja
ogólnego stwierdzenia występowania prawidłowości w procesach historycznych zachodzących w rozwoju społeczeństw pierwotnych upoważnia – według Powierskiego – do stosowania metody porównania społeczności nieraz
odległych i historycznie ze sobą niezwiązanych, takich jak Prusowie i Indianie.
W momencie ujawnienia zbliżonych uwarunkowań na odpowiadających sobie
stadialnie etapach rozwoju społeczno-gospodarczego obu ludów można – zdaniem badacza – próbować objaśnić podobne zjawiska w dziejach jednego ludu
za pomocą lepiej znanych analogicznych procesów w dziejach innego ludu. Nie
można jednak zapominać, że nie chodzi tu w żadnym wypadku o stwierdzenie
zachodzenia jakichś zjawisk bez wykrycia ich śladów na interesującym nas terenie. Nie chodzi też – podkreślmy – o stwierdzenie samego występowania jakiegoś procesu czy zjawiska, ale o próbę interpretacji stwierdzonego źródłowo
zjawiska przez potwierdzenie jego szerszego występowania. Nie chodzi również
o szukanie gotowych odpowiedzi w dziejach innego ludu, porównywanego
z tym nas interesującym, ale o ujawnianie samych pytań i możliwości odpowiedzi na nie, które to odpowiedzi muszą być sprawdzone za pomocą konkretnego
materiału źródłowego. Owo porównanie – jak zaznacza Powierski – ma dostarczyć źródła inspiracji badawczej, nie może zaś służyć dowodzeniu.
14

Ibidem, w: Prussica, s. 199.
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Powierski zastanawia się nad funkcją potlaczu, chce zrozumieć, czemu ten
zwyczaj miał służyć. Celem potlaczu – jak podkreśla – było zapewnienie społecznego uznania dla dziedziczenia własności prywatnej. Chociaż potlacz częściowo hamował koncentrację własności, to zarazem stanowił drogę do przełamywania dawnych form wykluczających samo jej istnienie. Instytucja ta, także
u Indian, jest silnie związana z obrzędami pogrzebowymi, połączonymi z igrzyskami, często przy okazji wtórnego pochówku (!). Bez danych porównawczych
– pisze Powierski – opis Wulfstana byłby trudny do interpretacji. Porównując go
zaś z indiańskim potlaczem, możemy zrozumieć pruskie zwyczaje pogrzebowe:
także tu rozdawnictwo środków konsumpcyjnych (uczty) i majątku ruchomego (dary i pościg w wyścigu) służyło niewątpliwie uzyskaniu społecznej aprobaty dla dziedziczenia dużo ważniejszej własności, zwłaszcza ziemi, i ewentualnie społecznych funkcji.
Rozwinięcie owej myśli o analogii pruskiego zwyczaju pogrzebowego i potlaczu występującego u Indian zawarł Powierski w artykule Czynniki warunkujące rozwój polityczny ludów zachodniobałtyjskich, opublikowanym na łamach
„Acta Baltico-Slavica”15. Tu autor najpierw odniósł się do zagadnienia traktowania w literaturze przekazu Wulfstana jako dowodu wczesnego zaawansowania różnic majątkowych i społecznych wśród Prusów, dochodząc do wniosku, że
wyrównanie na skutek owego zwyczaju pogrzebowego konsumpcji i posiadania
nieruchomości nie było tak znaczne, jak powinno to wynikać z jego idei.
Badacz rozwinął kwestię funkcji, jaką spełniały stypy, uczty w średniowiecznej, tak w barbarzyńskiej, jak i potem chrześcijańskiej Europie. Bo też rozdawnictwo dóbr konsumpcyjnych podczas organizowanych biesiad i ofiarowywanie
darów nie było czymś niezwykłym, było charakterystyczne dla współczesnych
społeczeństw, służyło m.in. ich konsolidacji. Zgodnie z rzymską zasadą wymiany
darów (do ut des), sięgającą jeszcze czasów praindoeuropejskich, kiedy czasowniki „dać” i „brać” nie odróżniały się precyzyjnie od siebie, wymiana darów powinna być zrównoważona, a ten kto dawał więcej, zdobywał uznanie, autorytet.
Zdaniem autora stąd też wynikało prześciganie się w hojności, które przetrwało
w zmienionych warunkach społecznych w epoce feudalizmu. Bogactwo nie było
wówczas dla feudała celem samym w sobie ani środkiem kumulacji, rozwoju czy
ulepszenia gospodarki. Do zwiększania majątku skłaniały go nie cele wytwórcze,
ale dążenie do zwiększenia kręgu przyjaciół, wasali, a najlepszym do tego środkiem było organizowanie publicznych uczt i rozdawanie upominków16.
15
J. Powierski, Czynniki warunkujące rozwój polityczny ludów zachodniobałtyjskich, Acta Baltico-Slavica, 1990, t. 19, ss. 93–143.
16
A. Guriewicz, Kategorie kultury średniowiecznej, Warszawa 1976, ss. 220–285.
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Wyjaśnienia mechanizmów rozwoju społecznego u Prusów można szukać – według historyka – u Indian, do czego skłania lepsza niż gdzie indziej znajomość uwarunkowań indiańskiego potlaczu. Niemal u wszystkich grup Indian
północno-zachodniej Ameryki polegał on na bezpośredniej lub pośredniej
formie rozdawnictwa dóbr (wspólna konsumpcja, podarki, igrzyska) podczas
pochówku (zwłaszcza wtórnego) albo w dni zmarłych. Instytucja ta – jak podkreśla autor – służyła różnym, w zależności od stopnia rozwoju poszczególnych
ludów, szczegółowym celom (niekoniecznie w pełni uświadamianym): legalizacji
prywatnego zawłaszczenia części wspólnych niegdyś użytków (dla uznania dziedziczenia w ogóle, w tym dziedziczenia w linii męskiej), uznaniu autorytetu, bogactwa lub wpływów, uprawomocnieniu dziedziczenia funkcji społecznej itp. Z jednej strony był to środek – jak konkluduje badacz – który powstrzymywał proces
zróżnicowania społecznego, z drugiej zaś służył łagodzeniu społecznego oporu przeciw temu zróżnicowaniu. Zwraca uwagę dialektyczna funkcja potlaczu.
W odniesieniu do Prusów najpewniej w jakimś stopniu hamował on dziedziczenie ruchomości, a zarazem umacniał autorytet rodziny zmarłego
Jak podkreśla Powierski, nie wiemy, jakie były konkretne okoliczności społeczne pruskiego potlaczu: był on efektem świadomej albo nieświadomej motywacji
tej instytucji w czasach Wulfstana. Pamiętać jednak trzeba o konserwującej funkcji
wierzeń, z którą ściśle wiązały się zwyczaje pogrzebowe. Sama ta instytucja – jak
podsumowuje badacz – nie może być dowodem zaawansowania rozwarstwienia
społeczno-majątkowego, ale raczej załamywania się wspólnoty pierwotnej17.
W ujęciu relacji Wulfstana przez tego autora zwraca uwagę zwrot ku mentalności średniowiecznych mieszkańców ziem pruskich, który można chyba uznać
m.in. za efekt lektury Kategorii kultury średniowiecza. Interpretacja Powierskiego,
który za Guriewiczem traktuje średniowieczną kulturę jako odmienną, inną od
naszej, współczesnej, jawi się jako płodniejsza aniżeli interpretacje wcześniej
przywołanych badaczy.
Wydaje się, że nawet najtrudniejsze przeszkody, w tym niedostatek bazy
źródłowej bądź jednostronność relacji, można choć w części pokonać, a przynajmniej warto próbować. Lista pytań, jaką badacz może postawić źródłu, zdaje się być, co mogliśmy zobaczyć na przykładzie przywołanych prac, praktycznie
nieograniczona i zależy ona jedynie od niego samego, podobnie zresztą jak wybór
metod badawczych, narzędzi, po które sięgnie, by uzyskać na nie odpowiedzi.

17
Jan Powierski nie jest prekursorem zastosowania metody komparatystycznej w badaniu dziejów
Prusów czy szerzej – Bałtów, na co zresztą zwraca uwagę w przywołanym artykule, ibidem, ss. 200–201.
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Zbigniew Kudrzycki, Granica polsko-rosyjska przylegająca do Morza Bałtyckiego
1945–1958, Toruń 2013, Wydawnictwo DRUK-TOR, ss. 284.
Autor pracy jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalizuje się w historii Mazur XIX i XX w. oraz w stosunkach polsko-sowieckich
i polsko-rosyjskich XX w.
W wielu opracowaniach dotyczących różnych okresów PRL-u oraz III RP
wielokrotnie odnoszono się do ukształtowania granic Polski po II wojnie światowej, w tym granicy ze Związkiem Sowieckim, ale nie omówiono i nie wyjaśniono wszystkich perturbacji w wyznaczaniu granicy polsko-sowieckiej z obwodem kaliningradzkim. Autor poprzez swoją pracę zapełnił powyższą lukę
badawczą, dokonując analizy niewykorzystanych dotąd źródeł.
Do czasu monografii Zbigniewa Kudrzyckiego problemy z delimitacją
północnej granicy Polski z ZSRS po II wojnie światowej były przekazywane
w świadomości społeczeństwa Warmii i Mazur niejako „z pokolenia na pokolenie”. Autor recenzji zetknął się po raz pierwszy z tym problemem w latach siedemdziesiątych XX w. jako student historii, rozmawiając na ten temat z Władysławem Lewandowskim, byłym burmistrzem miasta Bisztynek, pełniącym tę
funkcję w drugiej połowie lat czterdziestych XX w. Stwierdził on m.in., że Rosjanie po wcześniejszym podzieleniu niemieckich Prus Wschodnich na część polską i sowiecką bez żadnej przyczyny weszli w głąb terytorium państwa polskiego na kilka, a niekiedy nawet kilkanaście kilometrów i wyznaczyli nową granicę,
chociaż Polacy robili już „przesiekę” i „kopali rów”. W ówczesnych, jak i późniejszych opracowaniach historycznych nie znalazłem jednak odpowiedzi na zasygnalizowany problem, znany jednak rodzinom, które osiedliły się na Warmii
i Mazurach po II wojnie światowej.
Zbigniew Kudrzycki udowodnił także, iż w polskich archiwach centralnych brakuje niektórych dokumentów, które formalnie powinny się tam znajdować. Jako przykład może posłużyć następujący fakt. Pomimo podpisania przez
przewodniczącego PKWN Edwarda Osóbkę-Morawskiego i ludowego komisarza spraw zagranicznych ZSRS Wiaczesława Mołotowa w Moskwie 26 lipca 1944 r.
tajnej umowy o przebiegu polskiej granicy, w tym rozgraniczenia polsko-soKomunikaty Mazursko-Warmińskie, 2014, nr 1(283)
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wieckiego w Prusach Wschodnich i dołączonej do niej mapy stanowiącej załącznik do tej umowy, w Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych mapy tej nie
ma. Ponadto Z. Kudrzycki udowodnił, że w dniach 4–14 września 1945 r. sowieckie władze wojskowe, z polecenia władz centralnych w Moskwie, przesunęły wytyczoną wcześniej i naniesioną na mapę z 26 lipca 1944 r. granicę sowiecko-polską w Prusach Wschodnich na południe – w środkowej jej części – na głębokość
od 1 do 14 km na niekorzyść Polski. Pomimo późniejszych interwencji rządu
polskiego, granicy już nie zmieniono.
Negocjowana bowiem i podpisana 16 sierpnia 1945 r. w Moskwie o godz. 3
nad ranem nowa Umowa o polsko-sowieckiej granicy była wypracowana
w dziwnych i niejasnych okolicznościach. Jak stwierdził przewodniczący delegacji polskiej, premier TRJN Edward Osóbka-Morawski, zapomniał zabrać na negocjacje mapy z wcześniejszych ustaleń z 26 lipca 1944 r. Nasuwa się w tej kwestii
wiele pytań. Może ówczesny przewodniczący PKWN Edward Osóbka-Morawski w ogóle tej mapy nie otrzymał, zdając się na łaskę Rosjan, którzy jednak po
roku – we wrześniu 1945 r. – zmienili zdanie w sprawie przebiegu granicy sowiecko-polskiej w Prusach Wschodnich? A może przedstawiciele PKWN jako
całkowicie zależni od dobrej woli ZSRS podpisywali jeszcze jakieś inne tajne
dokumenty, o których nie wiemy – jednak tylko w jednym egzemplarzu przechowywanym w Moskwie? Jak słusznie zauważył Z. Kudrzycki: „Kuriozalne
i w swej wymowie tragiczne stało się pozostawienie w Warszawie mapy stanowiącej załącznik do układu granicznego z 26 lipca 1944 r., na której została zaznaczona linia granicy w Prusach Wschodnich, świadczy to o indolencji oraz braku
poczucia odpowiedzialności za polską rację stanu ówczesnych przedstawicieli
władzy”1. Nawet z tych dywagacji wynika, że Z. Kudrzycki zajął się bardzo ciekawym problemem relacji sowiecko-polskich po II wojnie światowej, co powinno zachęcić nie tylko mieszkańców Warmii i Mazur do zapoznania się z omawianą monografią.
Praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów i zakończenia. W pierwszym
rozdziale „Działania wojenne w Prusach Wschodnich w styczniu – maju 1945 r.”
autor ukazał złożoną sytuację w prowincji wschodniopruskiej w trakcie trudnych
i ciężkich działań wojennych toczonych przez Armię Czerwoną z Wehrmachtem.
W drugim rozdziale „Problem Prus Wschodnich w II wojnie światowej” przedstawił działania polskiego rządu na emigracji, aliantów oraz polskiego komunistycznego ośrodka politycznego, w pełni zależnego od Związku Sowieckiego i tam
funkcjonującego, dotyczące planów zmian przynależności państwowej Prus
1

Z. Kudrzycki, Granica polsko-rosyjska przylegająca do Morza Bałtyckiego 1945–1958, Toruń 2013, ss. 128–129.
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Wschodnich po II wojnie światowej. W trzecim rozdziale „Powstanie Okręgu Mazurskiego i utworzenie Obwodu Kaliningradzkiego” ukazał przejmowanie południowego terytorium wschodniopruskiego przez cywilną administrację polską oraz przekształcanie się zarządu wojskowego w cywilny w północnej
części Prus Wschodnich. W kluczowym i najobszerniejszym rozdziale czwartym „Wytyczenie granicy polsko-rosyjskiej w Prusach Wschodnich 1945–1946”
autor przedstawił jednostronne wytyczenie w terenie przez organy Związku
Sowieckiego linii granicy w 1945 r. i negatywną reakcję polskiej administracji terenowej i centralnej na te posunięcia. Ciekawy dla czytelnika jest również rozdział
piąty „Delimitacja granicy polsko-rosyjskiej przylegającej do Morza Bałtyckiego
1956–1958”, w którym autor ukazał działania dyplomatyczne i prace Komisji Delimitacyjnej, które doprowadziły do ustalenia w terenie ostatecznej granicy polskorosyjskiej w byłych Prusach Wschodnich, obowiązującej do dziś. Jednak zwrot zagarniętych wcześniej ziem, dokonany 4–14 wrzesień 1945 r., nie nastąpił.
Reasumując, należy stwierdzić, iż monografia Zbigniewa Kudrzyckiego
wypełnia pewną lukę w badaniach dotyczących szeroko pojętej historii Polski Ludowej oraz relacji polsko-sowieckich w zakresie kształtowania granic naszego państwa po II wojnie światowej. Stawia też nowe pytania badawcze – czy
osiągnęliśmy rzeczywiście optymalne granice państwowe w ówczesnej sytuacji
geopolitycznej i społeczno-politycznej – co głosili rządzący wówczas komuniści.
Dodając do tego przekazanie Związkowi Sowieckiemu – na podstawie „Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik
Radzieckich o zamianie odcinków terytoriów państwowych, podpisanej dnia
15 lutego 1951 r.”2 – części województwa lubelskiego o powierzchni 480 km2, tj.
Sokalszczyzny z miastem Bełz mającej urodzajne gleby oraz bogate złoża węgla
kamiennego, w zamian za tereny Bieszczad z Ustrzykami Dolnymi o ubogich
glebach i z wyeksploatowanymi złożami ropy – to fakt ten świadczy fatalnie
o powojennych rządach komunistów w Polsce jako rzeczywistych wasali ZSRS.
Była to największa w historii powojennej Polski i jedna z największych w historii powojennej Europy korekta granic między państwami. Należy dodać, że
rządzący wówczas Polską komuniści chcieli nam zafundować jeszcze większą
korektę granic, którą zgłosił Związek Sowiecki w listopadzie 1952 r., żądając oddania 1300 km ziem z powiatów hrubieszowskiego i tomaszowskiego, z miastem
Hrubieszów, w zamian za oddanie Polsce dalszych małowartościowych terenów
w Bieszczadach. Jednak śmierć Stalina 5 marca 1953 r. pokrzyżowała te plany.
Ponadto prawdopodobnie problem ukształtowania polsko-sowieckiej granicy
2

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1952, nr 11, poz. 63, ss. 125–129.
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północnej nie doczekał się w PRL-u, jak i później, pełnego wyjaśnienia, bo uderzał w rządzące elity komunistyczne, które były temu winne.
Do zapoznania się z monografią zachęcają również recenzje wydawnicze
prof. prof. Stanisława Gajewskiego i Zbigniewa Karpusa, którzy stwierdzają m.in.:
„Ważna praca, przedstawiająca problematykę stosunków polsko-rosyjskich po
1945 roku, w zakresie kształtowania się północnej granicy państwa polskiego
z ZSRR – – . Zaprezentowane działania dyplomatyczne i polityka faktów dokonanych stosowana przez Stalina pozwalają zrozumieć i poznać aktualny przebieg granicy między Polską a Rosją” oraz „Bogato udokumentowana książka,
na podstawie dotąd niewykorzystanych źródeł, poświęcona ważnej tematyce
kształtowania się granic państwa polskiego po II wojnie światowej. Autor wyjaśnił przyczyny wytyczenia i przedstawił proces delimitacji granicy polsko-rosyjskiej w byłych Prusach Wschodnich, rozdzielającej na dwie części region historyczny, geograficzny, gospodarczy i kulturowy”.
Henryk Składanowski

Bohdan Łukaszewicz, Represjonowani na Warmii i Mazurach. 1945–1956.
Materiały biograficzne, Olsztyn 2013, wyd. Pracownia Wydawnicza ElSet,
ss. 698.
Profesor Bohdan Łukaszewicz, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych,
monografii, prac edytorskich, opracowań słownikowych i wydawnictw źródłowych, swoje zainteresowania naukowe koncentruje na badaniach najnowszych
dziejów Polski, w tym szczególnie życia politycznego Warmii i Mazur po 1945
roku oraz działalności aparatu represji. W 2008 r. wydana została przez Ośrodek
Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie jego książka Życiorysy. Represjonowani na Warmii i Mazurach w latach stalinizmu. 1945–1956. Materiały biograficzne1. Recenzowana publikacja jest jej uzupełnionym i znacznie
poszerzonym wydaniem.
Zakres terytorialny pracy to obszar Warmii i Mazur w znaczeniu potocznym, a więc obejmującym województwo olsztyńskie i poprzedzający je wcześniejszy twór administracyjny – Okręg Mazurski. Publikacja powstała w głównej mierze w oparciu o dokumenty znajdujące się w zbiorach Instytutu Pamięci
1
Także przez Ośrodek Badań Naukowych wydana została inna praca: B. Łukaszewicz, Życiorysy. Ukraińcy
z operacji „Wisła” represjonowani na Warmii i Mazurach w latach 1947–1956. Materiały biograficzne, Olsztyn 2009.
W recenzowanej pracy nie zamieszczono biogramów osób represjonowanych narodowości ukraińskiej.

Recenzje i omówienia

157

Narodowej. Wykorzystane zostały informacje zaczerpnięte z repertoriów Wojskowej Prokuratury Rejonowej, a więc „charakterystyki obiegowe, kwestionariusze osobiste, tzw. karty na czyn przestępczy wykonane na podstawie m.in.
szczątkowo zachowanych materiałów operacyjnych Bezpieczeństwa czy akt
kontrolno-śledczych” (s. 19). Pomocne były też materiały pochodzące z wydawnictw źródłowych i najnowszych opracowań.
Książka składa się z trzech zasadniczych segmentów. Część słownikową
poprzedza obszerny wstęp, podzielony na dziesięć mniejszych członów. W podrozdziale dotyczącym meandrów systemu politycznego w Polsce w pierwszym
dziesięcioleciu powojennym autor zawarł informacje na temat najważniejszych,
obowiązujących wówczas aktów prawnych, stanowiących podstawę działań represyjnych. Wyjaśnił też, jakie przyjął kryteria, definiując zakres „represji”. Było
to więc przede wszystkim „pozbawienie życia (w więzieniu lub w trakcie śledztwa), pozbawienie wolności (skazanie wyrokiem sądowym, długoterminowy
areszt tymczasowy, bezpodstawne zatrzymanie przez ponad 48 godzin, przetrzymywanie bez formalnego nakazu prokuratorskiego) za działalność polityczną lub za taką uznaną przez Wojskowego Prokuratora Rejonowego albo Urząd
Bezpieczeństwa Publicznego” (s. 20). Inna część poświęcona została ustawom
amnestyjnym jako elementowi polityki karnej w Polsce stalinowskiej. Wstępna
partia publikacji to także zestaw informacji na temat metodologii badań przyjętej przez autora, dane o materiałach, które zostały wykorzystane i o sposobie
konstruowania narracji życiorysów. Także we wstępie znalazła się zbiorowa charakterystyka osób opisanych w poszczególnych biogramach.
Zasadniczą część książki stanowi 757 biogramów mieszkańców Warmii
i Mazur, osób, które występowały przeciwko narzuconej władzy, sprzeciwiając
się postępującej stalinizacji kraju, były pokrzywdzone przez aparat przymusu
„w wyniku pozaprawnych poczynań samowolnej policji politycznej, jak też represjonowanych w majestacie nowego prawa specjalnego”(s. 7). Prezentowane
materiały biograficzne mają różną objętość, na co miała wpływ i dostępność zachowanych materiałów źródłowych, i skala zaangażowania osób w działalność
niepodległościową oraz wynikające z tego powodu represje. Ukazane zostały losy
osób wywodzących się z różnych środowisk, powiązanych lub aktywnie uczestniczących w działalności konspiracyjnej, niepodległościowej i opozycyjnej.
Prezentowane hasła biograficzne autor starał się skonstruować według
określonego schematu, zawierającego poza podstawowymi danymi personalnymi, także m.in. określenie środowiska, z którego opisywana osoba się wywodziła, jej pochodzenie społeczne i terytorialne, przynależność narodowościową, wykształcenie i zawód, wiek, działalność publiczną i okoliczności represji.
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W niektórych przypadkach nie zawsze dostępne materiały umożliwiały pełne odtworzenie rysu biograficznego. Zaprezentowane biogramy dotyczą ludzi nieraz
bardzo się od siebie różniących się zarówno tym, co robili przed wojną i później,
jak i sympatiami politycznymi. Dla większości osób, których życiorysy zostały zamieszczone, Warmia i Mazury nie były ziemiami rodzinnymi. Znalazły się tu
także życiorysy osób miejscowego pochodzenia, choć „nie wyczerpują listy Warmiaków i Mazurów represjonowanych przez policję polityczną i wymiar sprawiedliwości” (s. 22).
W omawianej publikacji znalazły się biogramy tylko części osób skazanych
przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie. Spośród dostępnych materiałów autor
zdecydował się ukazać sytuacje szczególnie charakterystyczne albo nietypowe.
Wśród osób opisanych w biogramach, prawie 5% miało wykształcenie
wyższe (bądź niepełne wyższe) i w dużej mierze były to osoby duchowne, natomiast to, że około jedną trzecią spośród represjonowanych stanowiły osoby
o wykształceniu średnim (lub niepełnym średnim) spowodowane było znacznym odsetkiem w tej grupie ludzi młodych, także uczniów. Przeważają jednak
życiorysy mieszkańców wsi, osób zazwyczaj o niepełnym wykształceniu podstawowym. Aż 90% zamieszczonych życiorysów odnosi się do osób o rodowodzie
chłopskim lub robotniczym. Niski poziom wykształcenia osób represjonowanych – jak zauważa autor – nie był czymś wyjątkowym w Polsce po 1945 r.
Wśród osób represjonowanych, wywodzących się ze „środowiska inteligencji pracującej”, o wyższych kwalifikacjach zawodowych, były postaci piastujące funkcje publiczne (np. burmistrz Mrągowa). Znaleźć też można biogramy
ludzi młodych działających w strukturach harcerskich, duchownych i członków
ruchów religijnych.
Istotnym uzupełnieniem publikowanych biogramów jest aneks, w którym zamieszczono 55 dokumentów z pierwszego dziesięciolecia powojennego.
Materiały te pochodzą ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej, Zbiorów Specjalnych Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
i Archiwum Akt Nowych w Warszawie, z zespołu Ministerstwa Informacji i Propagandy. Są to m.in. ulotki i materiały z prasy podziemia antykomunistycznego,
wiersze, teksty piosenek satyrycznych ośmieszających nową władzę oraz przejęte przez Bezpieczeństwo prywatne listy i notatki, będące później dowodami
rzeczowymi dołączanymi do aktów oskarżenia, najczęściej będące prośbami
o ułaskawienie aresztowanych bliskich. Materiały te zostały zamieszczone w porządku chronologicznym.
Publikacja zawiera także wykaz zastosowanych przez autora skrótów
– przede wszystkim nazw organizacji i instytucji. Są tam również rozwinięcia
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skrótów zamieszczonych w metryczkach pod biogramami, odnoszące się do wykorzystanych archiwaliów, materiałów rękopiśmiennych, wydawnictw źródłowych i opracowań. W przypadku biogramów dowódców grup konspiracyjnych
zamieszczone zostały krótkie charakterystyki tych oddziałów. Lekturę ułatwiają
odesłania do biogramów poszczególnych osób.
Pracę zamyka Indeks nazw osobowych, w którym wyszczególniono zarówno nazwiska osób, których biogramy zostały zamieszczone, jak i nazwiska
autorów i edytorów cytowanych prac.
Informacje zawarte we wstępie omawianej publikacji oraz biogramy i materiały zamieszczone w aneksie stanowią ważne studium wiedzy na temat postaw obywateli w pierwszym powojennym dziesięcioleciu na Warmii i Mazurach w konfrontacji z metodami działań organów represji. Lektura kolejnych
biogramów uświadamia, że wśród niespójnej, kształtującej się dopiero społeczności była jednak spora grupa osób w przeróżny sposób i w różnej skali przeciwstawiających się otaczającej rzeczywistości politycznej, choć postawy kontestacyjne nie zawsze miały jednoznaczny charakter.
Książka ukazuje na tle ówczesnej polskiej teraźniejszości stopień represji
dotykających mieszkańców Warmii i Mazur. Kilkakrotnie przy tym ujawniona
została absurdalność sytuacji, w jakich znalazły się te osoby. Machina represji nie
musiała bowiem działać racjonalnie, ale miała skutecznie zastraszać społeczeństwo i eliminować wszelkich, nawet potencjalnych wrogów. Chodzi tu zwłaszcza
o niedorzeczność zarzutów stanowiących podstawę wydawania wyroków, których surowość często była niewspółmierna do popełnionego czynu. Przykładem
mogą być orzeczenia pozbawienia wolności za domniemane (albo niedobrowolne) udzielanie pomocy zbrojnym grupom konspiracyjnym, za kolportaż ulotek
lub słuchanie rozgłośni radiowych uznawanych za „wrogie”. Nieraz „czynów” tych
dokonywano nieświadomie lub wbrew własnej woli, ale represje dotykały zarówno
osoby, które faktycznie próbowały zmierzyć się z zaistniałą w powojennej Polsce sytuacją polityczną, oraz te, które były o to niesłusznie posądzone na skutek pomyłki lub zbiegu okoliczności. Los taki mógł spotkać np. mimowolnych świadków
zdarzeń, rodziny i przyjaciół osób realnie zaangażowanych w walkę z systemem,
a także nieostrożnych posiadaczy nielegalnych publikacji.
Recenzowana praca, przygotowana na solidnej podstawie źródłowej przez
autora mającego doświadczenie w pracy z materiałami archiwalnymi wytworzonymi przez organy bezpieczeństwa PRL, poszerza spojrzenie na postawy nowego społeczeństwa kształtującego się w specyficznych realiach Warmii i Mazur
po 1945 r. Dlatego nie należy tej publikacji traktować tylko w kategoriach omówienia losów osób, których biogramy zostały w niej zamieszczone. Jest to także
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obiektywna i wnikliwa próba określenia motywów określających postawy osób
represjonowanych, ale i dająca obraz tych, którzy przynależeli do organów represji. Niejednoznaczność okoliczności (czasem ich przypadkowość) nierzadko
prowadziła do osobistych dramatów i niemal zawsze miała znaczący wpływ na
koleje życia tych osób.
Ryszard Tomkiewicz
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