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1. Wprowadzenie

Badania nad potomkami po części legendarnego rycerza Dietgera z Dehrn, 
fundatora kolegiaty św. Lubencjusza w Dietkirchen (Hesja-Nassau), skierowały 
uwagę piszącego te słowa także na ród rycerski von Hattstein. Jest on w zasa-
dzie najlepiej opracowanym naukowo rodem wywodzącym się od Dietgera. He-
inz-Peter Mielke poświęcił mu swoją rozprawę doktorską, która następnie – po 
koniecznych zmianach – została opublikowana drukiem1. Ten sam autor wy-
dał również inną istotną pracę na ten temat2. Marginalnie zajmował się tytuło-
wym rodem także najwybitniejszy badacz szlachty heskiej Hellmuth Gensicke, 
a ostatnio Wilhelm Burggraf. Ta trójka badaczy próbowała, każdy na swój spo-
sób, rozwiązać zagadkę pochodzenia tego rodu. Nie budzi bowiem wątpliwości, 
że ród von Hattstein, zaliczony przez Mielkego do tzw. niższego rycerstwa Rzeszy, 
był spokrewniony z rodem von Kempenich-Dorndorf, a poprzez niego z rodem 
hrabiów von Wied. Mniejsze wątpliwości budzi też pokrewieństwo Hattsteinów 
z rodem Frei von Dehrn, a jest to pokrewieństwo po kądzieli. Natomiast rozstrzyga-
jące dla naszych badań będzie ustalenie, w jakim stopniu ród von Hattstein był spo-
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krewniony z potężnym rodem von Reifenberg. Na to pokrewieństwo wskazywał 
już w XVIII w., niewolny od bałamutności, słynny genealog Johann Maximillian 
von Humbracht3. Dowodził, że już wspólny herb świadczył o tym pokrewień-
stwie. Niestety, średniowieczne dokumenty nie będą nam w niniejszej publikacji 
ułatwiały zbadania tej koligacji. 

Wszystkie ustalenia nauki dotyczące pochodzenia rodu von Hattstein na-
leży poddać bowiem na nowo krytycznej ocenie, z jednego fundamentalnego 
powodu – paralelnego rozwoju badań na temat członków rodu von Hattstein. 
Wspomniana wyżej literatura naukowa wywodzi się z Hesji. W tych opracowa-
niach nie znajdziemy jednak informacji, aby poza Hesją, zwłaszcza w państwie 
zakonnym w Prusach, istnieli przedstawicieli tego rodu. Najdziwniejsze jest to, 
że niemiecka i polska literatura dotycząca państwa krzyżackiego opisuje urzęd-
ników krzyżackich z rodu von Hattstein, w tym również ich heskie pochodzenie. 
Jest to zastanawiające, tym bardziej że zarówno w Hesji, jak i w Prusach więk-
szość rycerzy von Hattstein nosiło imię Cuno (Kuno). 

2. Ród von Kempenich-Dorndorf

W dokumencie założenia jednego z najsłynniejszych klasztorów benedyk-
tyńskich Maria Laach (położonego w Nadrenii koło Andernach), który jest da-
towany na lata 1093–1112, jako świadkowie występują bracia hrabia Meffried 
von Wied i Richwin von Kempenich4. Na wcześniejszym dokumencie z 1088 r. 
występują jako świadkowie bracia Gerlach, Wilhelm i Richwin von Wied. Łącząc 
te dwa dokumenty otrzymujemy informacje o czterech braciach. Meffried (okre-
ślany jako najstarszy) jest przodkiem hrabiów von Wied, drugi rodu von Kempenich. 
Richwin von Kempenich zmarł w 1146 r.5 Z nieznanej nam żony doczekał się syna 
Zygfryda (Siegfried, Sigen), wymienionego w dokumencie z około 1152 r. Jest on 
najprawdopodobniej tożsamy z Zygfrydem von Isenburg, wymienianym w sze-
regu dokumentów z lat 1142–1152, zmarłym w 1171 r. Zygfryd miał dwóch sy-
nów i wiele córek (wszystkie były zakonnicami u św. Tomasza w Andernach).
Z faktu, że jego młodszy syn nosił imię Florencjusz (Florenz), wysunięto w na-

3 J. M. Humbracht, Die höchste Zierde Teutsch-Landes, Und Vortrefflichkeit des Teutschen Adels, Vorgestellt
in der Reichs-Freyen Rheinischen Ritterschafft, Auch auß derselben entsprossenen und angränzenden Geschlechten,
so auff hohen Stifftern auffgeschworen, oder vor 150. Jahren Löblicher Ritterschafft einverleibt gewesen, Stamm-
Taffeln und Wapen, Friedrich Knoch, Franckfurt am Mayn 1707, tab. 35 i n., 63 i n.

4 Geschichte der Herrschaft Kempenich – geschrieben um 1800 – lagernd im Landehauptarchiv zu Koblenz, 
Bestand 701, 784 (1. Übesetzung vom April 1991 – im Originaltext – Ernst Lohmeier, Archiv Lohmeier), s. 1, 
http://www.erlo.net/kempenich/herren.htm (dostęp: 6.02.2015).

5 Ibidem, s. 7, tablica genealogiczna.
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uce pogląd, że najprawdopodobniej żoną Zygfryda była nieznana z imienia cór-
ka hrabiego Florencjusza II z Mediolanu6. 

Najstarszym synem Zygfryda był Dytryk (Dietrich) lub Teodoryk (Theoderich), 
z Juttą von Müllenark doczekał się on czterech córek, z których od najstarszej 
pochodzi ród von Isenburg-Kempenich7. Nas interesuje natomiast jego młod-
szy brat Florencjusz I, występujący w latach 1156–1174. Dotychczasowa lite-
ratura nie próbowała ustalić pochodzenia jego nieznanej nam bliżej żony. Do-
czekał się z niej jedynego syna Florencjusza II, znanego z dokumentów z lat 
1181–1189, później na dokumencie z 1190 r. tytułował się on panem na Dorn-
dorf, co doprowadziło badaczy do błędnego wniosku, że nabył on ten tytuł po-
przez ślub z dziedziczką tego rodu8. Poglądu tego jednak nie można utrzymać, 
co w przekonywujący sposób dowiódł cytowany już Hellmuth Gensicke. Udo-
wodnił on bowiem (choć z pewnymi wątpliwościami), że Florencjusz II ożenił się 
z siostrą Henryka Frei von Dehrn. I został w ten sposób adoptowany do potężnego 
rodu wolnego rycerstwa Rzeszy9. Wobec tego – jak sądzimy – to nie żona, lecz matka
Florencjusza II była z rodu von Dorndorf, a więc odziedziczył on tytuł von Dorn-
dorf po matce, a nie po żonie.

3. Ród von Dorndorf-De(h)rn

Jedynym znanym dzieckiem Florencjusza II był Henryk (Heinrich) von Dern 
(Dehrn), występujący w latach 1216–1222. To właśnie jego imię, tożsame z imie-
niem jego wuja, doprowadziło Gensickego do ustalenia, że matką Henryka była 
właśnie siostra Henryka „Frio” von Dehrn10. Dochodzimy w tym miejscu do naj-
większych zagadek genealogicznych, które będziemy starali się rozwiązać w ni-
niejszej publikacji. Pierwszym problemem, który próbowano rozstrzygnąć było 
znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy Henryk był jedynym dzieckiem Floren-
cjusza II. Wydaje się jednak, że na to pytanie trzeba odpowiedzieć negatywnie. 
Już H.-P. Mielke, zestawiając różne rody spokrewnione z Hattsteinami, wymienił 
także posiadający identyczny herb ród Loener von Diez, zwany później Loener 
von Laurenburg11. W tej wyliczance rodów ten ostatni umieścił na końcu, nie 

6 Ibidem.
7 Ibidem. Właśnie temu potomstwu poświęcony jest cytowany tu tekst, zob. ss. 2–7.
8 Ibidem, s. 7.
9 H. Gensicke, Die von Dehrn. Zur Geschichte des nassauischen Adels, Nassauische Annalen, 1983, Bd. 94, 

s. 279. 
10 Ibidem. 
11 H.-P. Mielke, Die niederadeligen..., s. 25.
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wiadomo czy uczynił to świadomie, ale rzeczywiście taką trzeba przyjąć kolej-
ność, gdyż wszystkie pozostałe pochodzą od Henryka, syna Florencjusza II. Już 
po wydaniu pracy Mielkego do pochodzenia rodu Loener wrócił H. Gensicke
i także wykazał wspólność pochodzenia rodów wymienionych u Mielkego. Jed-
nak nic bliżej nie rozstrzygał. Pierwszym znanym przedstawicielem rodu von 
Loener jest Henryk Lehenere von Andernach, żyjący około 1192 do 1212 r.12

Miejsce pochodzenia (Andernach) jednoznacznie wskazuje, że był bliskim krew-
nym omawianego rodu (zobacz o klasztorze w Andernach, leżącym w dobrach 
rodu von Kempenich-Dorndorf). Musiał być synem nieznanego nam młodszego 
syna Florencjusza II, czyli bratem stryjecznym znanego nam Henryka. 

Najważniejszym problemem do zbadania jest jednak małżeństwo Henryka
von Dern. Żeby móc ustosunkować się do tego problemu, najpierw musimy 
przyjrzeć się potomstwu Henryka. Pierwsze kroki na tym polu poczynił w cyto-
wanym wyżej artykule z 1983 r. Hellmuth Gensicke. Ustalił dwóch najstarszych 
synów Henryka. Pierwszy z nich nosił imię ojca. Znany jest z dokumentów z lat 
1226–1234, zmarł 8 lutego13. Drugim synem był Piotr (1226–1271), zmarły przed 
1284 r. To, że Piotr był bratem Henryka młodszego ustalił H. Gensicke w dro-
dze żmudnej analizy dokumentów źródłowych. W 1260 r. występuje z bratan-
kiem (niestety podanym bez imienia), ale trzy lata wcześniej nazywa Gerharda
von Dern swoim bratankiem (fratruelis), co jest ostatecznym dowodem, bo z innych 
dokumentów wynika, że Gerhard von Dern był pierworodnym synem Henry-
ka młodszego14. Piotr był założycielem rodu rycerskiego ministeriałów, zwane-
go „im Hof von Dern”.

W dokumencie z 1257 r. Piotr nazywa Gotfryda (Gottfried) von Biegen swo-
im szwagrem (sororius), co jest zupełnie poprawne, bo siostra Gotfryda Elżbieta 
(Elisabeth), córka Fryderyka (Friedrich) von Biegen była żoną Piotra. Gensicke 
twierdził, że żoną Henryka młodszego także była córka Fryderyka von Biegen. 
H. Gensicke zna jeszcze siostrę obu braci, najmłodsze dziecko Henryka star-
szego, a mianowicie Juttę von Dorndorf, właścicielkę nieruchomości w Dehrn.
W 1237 r. wielki mistrz Zakonu NMP Domu Niemieckiego Hermann von Salza 
zezwolił tej „szlachetnie urodzonej” (nobili femine) na nowo założyć, porzuco-
ny przez zakonników krzyżackich, klasztor w Tiefenthal w Rheingau. Świadka-
mi tego dokumentu byli landgraf Turyngii Konrad i Ruprecht z Nassau. Konrad 

12 H. Gensicke, Die von Laurenburg und die Bucher von Laurenburg und Loener von Laurenburg, Nassau-
ische Annalen, 1981, Bd. 92, s. 142 i n. 

13 H. Gensicke, Die von Dehrn, ss. 279–281. Datę dzienną podaje wydany przez W. H. Strucka nekrolog 
kolegiaty św. Lubencjusza w Dietkirchen. Rok nie jest znany.

14 Ibidem, ss. 279–281. Na dalszych stronach rodowód jego potomstwa.
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podarował jej jako relikwie habit pokutny św. Elżbiety turyńskiej (węgierskiej). 
Jutta założyła klasztor cysterek i w 1242 r. została w nim ksienią15.

I tak doszliśmy do wątków tytułowych. Na dokumencie z 1235 r. Piotr 
von Dern, tytułujący się von Dorndorf16, wraz z rycerzem Kuno von Reifenberg 
zakładają wspólnie klasztor cysterek w Gnadenthal. Z racji tożsamości herbu 
(przedstawiającego trzy ukośnoprawe białe belki na czerwonym tle) Gensicke 
uznał Kuno von Reifenberga za nieznanego brata Piotra i umieścił go jako trzecie 
dziecko Henryka starszego, przed Juttą. Pozostało jednak szereg wątpliwości, któ-
re ostatnio postanowił wyjaśnić Wilhelm Burggraf17. Znalazł on istotny dokument 
z 1234 r., w którym bracia Ritze (Rytze) von Dern i Cuno von Reifenberg są spad-
kobiercami Fryderyka von Biegen. Tym Ritze jest niewątpliwie Henryk młodszy, 
zresztą jego potomkowie często określali się jako Ritze. Już Gensicke wiedział,
że Henryk i Piotr byli spadkobiercami Fryderyka von Biegen, ale mylnie sądził, 
że stali się nimi poprzez małżeństwo z jego córkami, a o tym wiadomo tylko
w wypadku Piotra. Cuno von Reifenberg nie był zięciem Fryderyka von Biegen, 
pozostawał też w innych związkach małżeńskich (zob. niżej). Wobec tego, co wy-
kazał W. Burggraf, cała trójka braci mogła być tylko spadkobiercami Fryderyka
von Biegen poprzez to, że żona Henryka starszego, a ich matka, była córką Fry-
deryka. Musimy rozpatrzyć teraz sprzeczne wnioski Gensickego i Burgrafa. Teo-
retycznie można je pogodzić, wnioskując, że Fryderyk von Biegen miał dwie 
żony – jedna była matką żony Henryka starszego, a druga żony Piotra, to jednak 
wymagałoby dyspensy papieskiej, a o tej źródła milczą. Raczej było dwóch Fry-
deryków von Biegen – jeden był teściem Henryka starszego, a drugi jego syna 
Piotra. W tej sytuacji nic nie da się powiedzieć pewnego o żonie Henryka młod-
szego, która nie musiała być z domu von Biegen. Natomiast żona Henryka star-
szego zwała się najprawdopodobniej Gudą. 

4. Pokrewieństwo między rodami von Reifenberg i von Hattstein

Pokrewieństwo między obu rodami od najdawniejszych pokoleń dostrzegł 
już w pierwszej połowie XVIII stulecia, z reguły niewolny od bałamutności,
J. M. von Humbracht18. Jego zdaniem założycielem rodu von Hattstein był nie-
jaki Hatto lub Hatzicho von Reifenberg, który zbudował zamek Hatzichenstein, 

15 Ibidem, s. 279.
16 Ibidem, s. 280. Na odpisie dokumentu z XIV w. „von Dorndorf”, kopista jednak poprawił na „von Dern”.
17 W. Burggraf, Geschichtliches über Dehrn, Seite 4, IV. Weitere Dehrner Adelsgeschlechter, http://

www.dehrn.net/0-Indices/geschichtliches_Seite_4.html (dostęp: 6.02.2015).
18 J. M. Humbracht, Die höchste Zierde Teutsch-Landes..., tab. 35 i n., 63 i n.
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potem zwany Hattstein19. W XX w. wątek rozwinął W. Moeller, który twierdził, 
że ród pochodził od Gutramusa de Hatzichenstein20.

Przechodząc do poglądów naukowych, i odrzucając średniowieczne legen-
dy, zagadka kryje się w treści dokumentu z 1226 r., w którym występują Cunra-
dus et Cuno de Hachenchenstein. H. Gensicke doszedł do wniosku, że byli to bra-
cia21. Natomiast H.-P. Mielke, że był to ojciec z synem22. Pogląd H. Gensickego 
powtórzył D. Schwennicke23. Zanim przejdziemy do – jak się wydaje – właści-
wej dla rozwiązania tej zagadki hipotezy W. Burgrafa, trzeba zastanowić się nad 
tezą Mielkego, że Cuno de Hachenchenstein (Cuno von Hattstein) jest identycz-
ny z Cuno von Reifenberg. Została ona przyjęta w nauce jako pewnik24. Wynika 
z tego, że Cuno von Reifenberg (ur. 1190, zmarły po 1235, 1246?) jest identycz-
ny z Cuno von Hattstein z lat 1226–1233. Mielke, zakładając, że Konrad i Cuno 
to ojciec z synem, podważył pogląd, jakoby Cuno był synem Henryka starszego 
von Dorndorf i wstawił jeszcze jedno pokolenie w postaci Konrada von Hattstein,
wyjaśniając, że zapewne zwał się on von Dorndorf-Dern, a tytuł von Hattstein 
przyjął przez małżeństwo z dziedziczką dawnego rodu von Hattstein (tego od 
Guntrama, który – jak udowodnił Mielke – był częścią rodu von Molsberg)25. 
Obie dotychczasowe teorie powiązania Konrada z Cuno w przekonywującym 
wywodzie obalił ostatnio W. Burggraf. Wpierw odniósł się do tezy Gensickego, 
że byli to bracia i udowodnił, że jest niemożliwe, by istniał jeszcze jeden, czwarty, 
syn Henryka starszego, gdyż testament Fryderyka von Biegen musiałby go wy-
mienić z pozostałą trójką, a jest zupełnie nieprawdopodobne, by Henryk starszy 
miał jeszcze drugą żonę. Podobnie jest z tezą Mielkiego, że Henryk starszy miał 
syna Konrada, który był ojcem trzech braci. Przeczy temu testament von Biege-
na, poza tym nie ma miejsca w rodowodzie na kolejne pokolenie, a jest zupełnie 
niemożliwe, aby Henryk starszy von Dorndorf-Dern był równocześnie Konra-
dem von Hattstein. Tak więc pozostała już tylko jedna możliwość, że Konrad był 
ostatnim żyjącym męskim potomkiem dawnego rodu von Hattstein, tego który 

19 Leży koło Schmitten, 24 km na płn-wsch od Frankfurtu nad Menem; zob. L. Fenske, K. Militzer,
Ritterbrüder im Livländischen Zweig des Deutschen Ordens, Köln–Weimar–Wien 1993, s. 296.

20 Bałamutna niekiedy wersja genealogii rodu Hattstein; zob. W. Moeller, Stammtafeln Westdeutscher 
Adels-Geschlechter im Mittelalter, Bd. II, ss. 171–172, Tafel LXII i LXIII, Darmstadt 1933 – tu także ród Reifen-
berg, ss. 186–188 oraz Tafel LXXII i LXXIII.

21 H. Gensicke, Landesgeschichte des Westerwaldes, Wiesbaden 1958, s. 192.
22 H.-P. Mielke, Die niederadeligen..., s. 27.
23 Stammtafeln zur Geschichte der Europäischen Staaten. Neue Folge Herausgegeben von Detlev Schwen-

nicke, Bd. XII, Schwaben Marburg 1992, Tafel 10.
24 W. Burggraf, Rätsel um Kuno und Konrad von Hattstein eventuell gelöst, http://www.philipp-ludwigs-

erben.de/artikel/geschichtliche-artikel/269-raetsel-um-kuno-i-und-konrad-von-hattstein-vermutlich-gelo-
est.html (dostęp: 6.02.2015).

25 H.-P. Mielke, Die niederadeligen..., s. 26, 27, 340 i 344.
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– jak udowodnił Mielke – wywodził się z rodu von Molsberg. Tak więc Konrad
i Cuno byli to teść i zięć, gdyż Cuno był spadkobiercą Konrada i mężem jego 
dziedziczki. Tyle, że dalej Burggraf nie ustosunkował się do tego, co nauka usta-
liła na temat małżeństw i pokrewieństw Cuno von Hattsteina. W takiej sytuacji 
nie pozostaje nic innego, jak zbadać, czy teza Burggrafa pasuje do tego, co już 
wiemy o początkach rodów von Hattstein i von Reifenberg.

H.-P. Mielke zupełnie słusznie odrzucił pogląd Gensickego i Schwennickego,
że Konrad i Cuno z 1226 r. byli braćmi. Natomiast pozostał problem luki z lat 
1226–1274. Gensicke twierdził, że wypełnia ją Konrad von Hattstein z lat 1250–126026. 
Natomiast dzięki Paulowi Wagnerowi wiemy, że ową lukę wypełnia właśnie wy-
stępujący w źródłach akt lennych hrabiów von Eppstein dominus Conradus de 
Hazechenstein, a na innym miejscu nobilis vir  Conradus27.  Ten Konrad jest po-
stacią kluczową, Mielke, słusznie usunąwszy spośród braci Cuno von Hattsteina 
Konrada z 1226 r., sam popełnił podobny błąd, czyniąc tym razem bratem Cuno 
Konrada z lat 1250–1260. Postać owa jest w pełni rzeczywista – i jak udowodnił 
Mielke – jest to założyciel rodu von Hattstein28.

Po tym wprowadzeniu wracamy do poglądu Burggrafa, że Cuno von Hatt-
stein = von Reifenberg był żonaty z nieznaną córką Konrada von Hattstein (tego 
z 1226 r., z rodu von Molsberg, to ostatnie wykazał Mielke)29. Jest to jednak zupeł-
nie sprzeczne z tym, co w stosunku do Cuno ustalił H. Gensicke. Zdaniem tego 
ostatniego: Kuno von Hattstein w latach 1226–1233 zwany był von Hattstein30, po-
tem w 1234 i 1235 (zapewne jeszcze w 1246 r.) Kuno von Reifenberg31. Na pod-
stawie zachowanych dokumentów Gensicke jednoznacznie ustalił, że żoną Cuno 
była nieznana córka rycerza Wintera von Preugesheim. Miał z nią córki (przy-
najmniej dwie) i dwóch synów, o których będzie jeszcze mowa. Czyim wobec 
tego synem był Konrad von Hattstein z 1250–1260 r.? Pamiętajmy, że W. Burg-
graf uważa, że żoną Cuno była córka Konrada von Hattstein z 1226 r. Wszyst-
kie te fakty są właściwie jednoznaczne. Należy przyjąć, że Cuno von Hattstein-
-Reifenberg miał dwie żony, pierwszą, z którą miał syna Konrada z lat 1250–1260
i drugą z rodu von Preugesheim (matkę przynajmniej czwórki dzieci).

26 Zob. H.-P. Mielke, Die niederadeligen..., s. 340.
27 P. Wagner (Hrgb.), Die Eppsteiner Lehnsverzeichnisse und Zinsregister des XIII. Jahrhunderts nach dem 

Eppsteiner Lehenbuche mit Beiträgen zur ältesten Geschichte des Hauses Eppstein und mit einer Karte, Wiesbaden 
und München 1927, s. 56 i 62; H.-P. Mielke, Die niederadeligen..., s. 27 i 28.

28 H.-P. Mielke, Die niederadeligen..., s. 344.
29 Ibidem.
30 1226 r., akta Frankfurtu nad Menem, 1233 r., akta Wetzlaru; zob. H. Gensicke, Die von Reifenberg,

1. Ältester Stamm und ältere, auch Weller oder Westerwälder Linie, w: Hessische Familienkunde, Bd. 18, Heft 3, 
1986, September 1986, s. 148 i 158.

31 Ibidem. Zamek Reifenberg jest położony w mieście Obereifenberg, podobnie jak Hattstein, także
w pobliżu Schmitten w górach Taunus. 
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Ten obraz powinien być dostrzeżony przez Burggrafa, który zatrzymał się 
w pół drogi, i naszym zadaniem jest go uzupełnić. Sytuacja wydaje się, niestety, 
jeszcze bardziej zagmatwana. Z grubsza można przyjąć, że Konrad z lat 1250–
1260 to przodek rodu von Hattstein, natomiast ród von Reifenberg pochodzi od 
jego przyrodniego rodzeństwa. Dzieci Cuno [I] (numerujemy ich z racji dużej 
ilości przedstawicieli obu rodów o tym imieniu) z drugiego małżeństwa to córki 
(najmniej dwie, gdyż źródło z 1234 r. mówi, że Cuno miał „córki”, a nie „córkę”), 
zapewne zmarłe w dzieciństwie (Gensicke wymienia je jako najstarsze z dzieci)
i synowie: Winter z lat 1248–1267, zmarły przed 1272 r., ożeniony z Gertrudą, 
córką Konrada von Meisenburg (zmarł bezpotomnie)32 i Cuno [II] von Reifenberg. 
Ten ostatni występował już w 1234 r. jako posiadacz prebendy w Heftrich (obec-
nie część miasta Idstein w górach Taunus), rycerz (1271–1301), zmarł przed 
1309 r.33 Najciekawszy jest jednak dokument z 1275 r., w którym Cuno [II] von 
Reifenberg występuje jako krewniak (consanguineus) Cuno von Hattsteina. I tu 
rodzi się największy problem – którego Cuno?

Badania nad zakonem krzyżackim doprowadziły bowiem do wykry-
cia pięciu przedstawicieli rodu von Hattstein w służbie zakonnej w Prusach, 
trzech z nich nosiło imię Cuno (Kuno)34. W Liwonii pojawia się tajemniczy brat 
Kuno von Hatzegenstein (Hattstein). Pełnił on liczne funkcje w hierarchii zakonnej,
a – jak wykazał B. Jähnig – jest tożsamy z komturem toruńskim Kuno, określanym  
tylko samym imieniem35. Komtur Kuno (jego imię Lutz Fenske i Klaus Militzer
rozwinęli do imienia Konrad, Kuno to zdrobnienie) nosił rozliczne imiona w źró-
dłach krzyżackich: Cuno, Chudo, Coen, Kun i Kune, a także określenia skąd po-
chodził: Hattensteyn, Hattensteen, Hatzigenstein, Hatzegenstein, Hazigenstein,
Hertegenstein i Hertigenstein. Można zrekonstruować jego karierę zakon-
ną: 1275–1276 wójt krzyżacki Natangii, 1277–1278 komtur tamże, 1283 kom-
tur toruński, 1284–1286 komtur elbląski, 1288–1289 mistrz krajowy Liwonii, 
1296–1303 komtur brandenburski (pokarmiński)36. Mistrz krajowy (Landme-

32 Ibidem. Gertruda występuje w latach 1258–1267, jako wdowa w latach 1272–1274. Winter odziedzi-
czył imię po dziadzie macierzystym, przejął też jego dobra w Preugesheim (dziś dzielnica Frankfurtu nad Me-
nem), sam zaś pełnił funkcję grodowego (Burgmann) w Königstein im Taunus (koło Frankfurtu).

33 W 1272 r. określony jako brat Wintera, jego żoną była nieznana (zapewne Jutta) córka rycerza Em-
bricho Specht von Diez.

34 L. Fenske, K. Militzer, Ritterbrüder im Livländischen Zweig des Deutschen Ordens, ss. 296–298.
35 B. Jähnig, Deutscher Adel und Deutscher Orden. Probleme der Familienidentifizierung und Verwandt-

enversorgung, w: Aequilibrium Mediaevale. Symposion anlässlich des 65. Geburtstages von Carl August Lückerath, 
Idstein 2003, s. 67. Więcej na ten temat pisze S. Jóźwiak, Centralne i terytorialne organy władzy zakonu krzy-
żackiego w Prusach w latach 1228–1410. Rozwój – Przekształcenia – Kompetencje, Toruń 2001, s. 65, na doku-
mencie z 17 I 1276 r. – bruder Kune voyt czu Natangen, podobnie s. 66, 67, w okresie 1 I 1277 – 7 I 1278 – fra-
ter Cuno commendator Nathangie.

36 L. Fenske, K. Militzer, Ritterbrüder im Livländischen Zweig des Deutschen Ordens, s. 296. Nieco inaczej 
widzi tę wyliczankę B. Jähnig, Wykaz urzędów. Dostojnicy zakonu krzyżackiego w Prusach, w: Państwo zakonu 
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ister) był wybierany przez kapitułę zakonną, co wielki mistrz musiał potwierdzić. 
W Liwonii mistrz krajowy cały czas zachowywał pewną autonomię wobec wiel-
kiego mistrza37. Urząd ten pojawił się z tego powodu, że nie było tu baliwatów38. 
Komtur, jako naczelnik konwentu, stał na czele wspólnoty zakonników-rycerzy, 
pełnił więc nie tylko funkcje administracyjne, ale także kościelne (religijne). Ad-
ministrował też swoim obszarem, na którym wykonywali funkcje sędziowskie. 
Był także dowódcą wojskowym39. Komtur zarządzając konwentem powinien 
mieć pod swoją władzą 12 braci zakonnych, co miało odpowiadać liczbie aposto-
łów, nie zawsze ten warunek był w Prusach spełniony40. Dla komturii natangijskiej 
głównym ośrodkiem zarządu było Sławsko41. Natomiast komturia pokarmińska 
leżała na obszarze Warmii. Komturia ta powstała po przeniesieniu jej siedziby 
w latach 1266–1267 z Krzyżporka (Kreuzburga) do Pokarmina42. Jeszcze więk-
sze znaczenie miał urząd komtura toruńskiego, z racji geograficznego położenia 
miasta oraz z faktu, że według tradycji powstał tu pierwszy ośrodek krzyżacki po 
przybyciu Zakonu na te ziemie43. Komtur elbląski był natomiast jednym z naj-
ważniejszych dygnitarzy zakonnych, gdyż w Elblągu znajdował się Dom Głów-
ny i tutaj do 1309 r. odbywały się kapituły generalne44.

Omawianego tu Kuno oznaczymy jako Kuno [II], jest natomiast dość 
trudne wykazanie jego relacji rodzinnych w rodzie von Hattstein. Najprościej 
jest przyjąć, że był on synem Konrada z lat 1250–1260, którego żona pozostaje 
nieznana. Genealogia dzieci Konrada została opracowana przez Mielkego i jest 
następująca:

– Henryk [I], występujący na dokumentach z lat 1272–1317, zmarły 15 grud-
nia, zapewne w 1317 r., pochowany najprawdopodobniej w kościele krzyżackim 

krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne od XIII do XVI wieku, pod red. Z. H. Nowaka, przy 
współpracy R. Czai, Toruń 2000: 1275–1278 wójt Natangii; od 7 I 1278 r. komtur Natangii, do 1283 r.? (nie ma 
daty końcowej); 26 VII 1283 r. komtur toruński, do 1284 r.?; 15 IX 1284 r. komtur elbląski (do 1286, s. 116), 
ale w innym miejscu (s. 108) daty 23 IV 1285 – 30 IV 1286, dalej jak wyżej; 1289 powrót z Liwonii do Prus; 
komtur brandenburski 11 IV 1296 r. – do śmierci 7 III 1303 r. (s. 106, ważne jest doprecyzowanie, że komtu-
ria brandenburska, czyli pokarmińska (miejscowość nazywa się dzisiaj Uszakowo i leży w obwodzie kalinin-
gradzkim), to wcześniej ta sama komturia natangijska (krzyżborska) (obecnie Sławskoje w obwodzie kalinin-
gradzkim). S. Jóźwiak, Centralne i terytorialne organy władzy zakonu krzyżackiego w Prusach, s. 67, wyjaśnia, że
w momencie utworzenia komturii pokarmińskiej (1283–1284) urząd wójta natangijskiego na krótko podpo-
rządkowano nowemu komturowi. Siedzibą komtura był Krzyżpork (Krzyżbork), leżący w Natangii, jednak 
wójtostwo natangijskie już w 1285 r. ponownie podlegało komturii bałgijskiej. 

37 K. Górski, Zakon krzyżacki a powstanie państwa pruskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 
1977, s. 36.

38 K. Militzer, Historia zakonu krzyżackiego, Kraków 2007, s. 40.
39 Ibidem, s. 92.
40 Ibidem, s. 37 i n. 
41 Ibidem, s. 94. 
42 Ibidem, s. 96. 
43 Ibidem, s. 99.
44 Ibidem, s. 97.
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we Frankfurcie nad Menem, bo w tym mieście mieszkał od 1301 r., dwukrotnie 
żonaty: 1) z Zofią (Sophia, dosł. Fye), z nieznanego rodu, występującą na doku-
mencie z 1275 r., 2) z Agnieszką z nieznanego rodu, wdową po Zygfrydzie (Si-
frid) von Heusenstamm, występującą w latach 1296–1311, założyciel linii starszej;

– Cuno [II]45, wystepujący w dokumentach z lat 1275, 1299–1302, także 
dwukrotnie żonaty: 1) z Elżbietą z nieznanego rodu (1275), 2) z Benedyktą (Be-
nedicta), córką Markolfa Rödel von Reifenberg i Elżbiety von Reifenberg, zało-
życiel linii młodszej;

– Widukind [I] (Widekind), rycerz w 1292 r., grodowy (Burgmann) w Balen-
hausen (1292), znany też z dokumentu z 13 stycznia 1274 r., zmarł przed 20 lu-
tego 1299 r., sołtys w Seligenstadt, także w 1292 r., żonaty z nieznaną kobietą 
(1274);

– Erwin, znany z dokumentu z 1302 r.
Jakie jest w tym świetle miejsce mistrza krajowego Liwonii Kuno von 

Hattsteina w heskim rodzie von Hattstein, bowiem L. Fenske i K. Militzer nie 
mają żadnych wątpliwości, że był on jego przedstawicielem46. Lata życia nasze-
go Kuno niedwuznacznie lokują go tylko jako syna Kuno [I], ale miał on już 
syna tego imienia. Wątpliwości zostaną także, gdy za L. Fenske i K. Militzerem 
poprawimy pisownię imienia na Konrad. Jest mało prawdopodobne, by Kuno 
[I] miał dwóch synów tego samego imienia. Chcąc więc ustalić pochodzenie 
mistrza krajowego Liwonii, trzeba powrócić do tablicy genealogicznej Hum-
brachta, gdzie jako przodka wszystkich członków rodu podano tajemniczego Hat-
to lub Hatzicho von Reifenberga47. Natomiast u Moellera występuje nieprzypisa-
ny do konkretnego miejsca w rodzie Hetzechinus de Hattstein wraz z datą 1239 r.48 
Naszym  zdaniem jest to jedna i ta sama osoba. O tej ostatniej wie H.-P. Mielke, 
ale ponieważ po zniszczeniach wojennych nie udało mu się dotrzeć do źródła in-
formacji Moellera nie był w stanie potwierdzić autentyczności tej postaci. Nato-
miast Mielke nie ma żadnych wątpliwości, co do historyczności Hatto von Reifen-
berga. Nie bada co prawda jego genealogii, ale znajduje właśnie ten przywilej
w odpisie z 1320 r., który przed wiekami widział Humbracht. Wynika z niego, że 
niejaki Hatto von Reyfenbergk zbudował zamek Hattstein. Ów Hatto von Reifen-
berg nie wydaje się możliwym jako budowniczy, gdyż już w 1156 r. żył Guntram 
von Hattstein (z rodu Molsberg). Natomiast udaje się Mielkemu rozwiązać za-

45 W świetle dalszych rozważań trzeba będzie zmienić jego oznaczenie na Cuno [III].
46 L. Fenske, K. Militzer, Ritterbrüder im Livländischen Zweig des Deutschen Ordens, ss. 296–297. Wątpli-

wości ma natomiast U. Arnold, wymienia je w kontekście kolejnego Kuno von Hattsteina, wielkiego marszałka 
zakonnego, podaje różne pochodzenia, także westfalskie i nadreńskie, zajmiemy się nimi przy omawianiu tej 
postaci, zob. U. Arnold, Zakon krzyżacki. Z Ziemi Świętej nad Bałtyk, Toruń 1996, s. 166, 172, 176, 179 i 180.

47 J. M. Humbracht, Die höchste Zierde Teutsch-Landes... .
48 W. Moeller, Stammtafeln Westdeutscher Adels-Geschlechter im Mittelalter, s. 171 i Tafel LXII.
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gadkę z imieniem Hatto, jego zdaniem imię to trafiło do naszego rodu z poprzed-
niego. Wykazał bowiem, że imię Hatto to skrót od imienia Hartmann i to wła-
śnie Hartmann (987–998) z rodu Molsberg był założycielem zamku Hattstein,
a jego syn, także Hatto, w zdrobnieniu – dla odróżnienia od ojca – zwał się Hazze-
chin49. Mielke nie wyciągnął z tego ostatecznych wniosków, które trzeba spróbować 
ustalić. Jak widać Hatto von Reifenberg/Hattstein miał imię po rodzie von Molsberg, 
czyli kognatyczne. Małżeństwo Cuno [I] z córką Konrada von Hattstein wprowa-
dziło do naszego rodu także imię Hatto, zapewne tym razem zamiennie z Hatzicho. 
Dawniejsi Hatto i Hatzicho byli prawdopodobnie dziadem i ojcem Gutrama. Wnio-
sek, który sam się narzuca to wskazanie faktu, że z pierwszego małżeństwa Cuno [I] 
pochodził nie tylko syn Konrad, ale także drugi Hatto, który z nie znanej nam żony 
spłodził mistrza krajowego Liwonii Cuno [II] von Hattsteina.

 
5. Cuno [V] von Hattstein, komtur brandenburski (pokarmiński) w latach 
1360–1370

Ten drugi już nosiciel tego samego imienia, przedstawiciel rodu von Hat-
tstein, także doszedł do eksponowanego stanowiska w hierarchii zakonu krzy-
żackiego w Prusach. Zachowane źródła krzyżackie są dość dobrze zorientowane 
w licznych stanowiskach, które pełnił, pnąc się w zakonnej hierarchii. Pierwsza 
wzmianka dotycząca tej osoby pochodzi z 1336 r., występował wtedy jako brat 
zakonny w Prusach50. W 1347 r. pojawia się jako kompan (Kumpan) w Dzierzgo-
niu (powiat sztumski). Jednak jeszcze w tym samym roku awansował do „rybic-
kiego” (Fischmeister) w tym samym zamku, a co ciekawe pod koniec roku był już 
komturem domowym (Hauskomtur) w Dzierzgoniu. W latach 1348–1352 zo-
stał kompanem komtura królewieckiego. Od 1354 r. rozpoczęła się kariera Cuno
von Hattsteina jako samodzielnego urzędnika. W tym właśnie roku został wój-
tem Sambii, funkcję tę pełnił do 1356 r., kiedy to został komturem w Ragnecie, 
następnie w 1360 r. został komturem brandenburskim (pokarmińskim)51. Poległ 
17 lutego 1370 r. w bitwie z Litwinami pod Rudawą (obecnie Mielnikowo, ob-
wód kaliningradzki)52. Jest to postać dobrze znana jednemu z najwybitniejszych 
badaczy dziejów zakonu krzyżackiego Klausowi Militzerowi53.

49 H.-P. Mielke, Die niederadeligen von Hattstein..., s. 17 i 24.
50 O braciach zakonnych zob. K. Militzer, Historia zakonu krzyżackiego, s. 122 i n. 
51 O komturii pokarmińskiej zob. K. Militzer, Historia zakonu krzyżackiego, s. 96, o Ragnecie, ss. 97–98 i 148.
52 L. Fenske, K. Militzer, Ritterbrüder im Livländischen Zweig des Deutschen Ordens, s. 297; B. Jähnig, Wy-

kaz urzędów. Dostojnicy zakonu krzyżackiego w Prusach, s. 106.
53 K. Militzer, Historia zakonu krzyżackiego, s. 147, zalicza go do osób pochodzących z Nadrenii, ale chy-
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Chcąc zrozumieć pozycję Cuno von Hattsteina, trzeba się odnieść do stano-
wisk, które zajmował w zakonie krzyżackim. Pierwszym z urzędów, który mu po-
wierzono był urząd kompana (socius). Po raz pierwszy słyszymy o nim w 1285 r., 
jako o osobie stojącej u boku komtura. Z dokumentów, do których dotarł Sławo-
mir Jóźwiak wynika, że kompani występowali raczej u boku większych komtu-
rów, w tym także dzierzgońskiego i królewieckiego. Była to najważniejsza oso-
ba po komturze, w zasadzie jego zastępca, w razie wojny dowodził zamkiem, po 
wyruszeniu w pole komtura; miał też szereg rozlicznych kompetencji administra-
cyjnych, np. w zakresie rybołówstwa, nadzorowania bartników, organizacji po-
lowań54. Natomiast komtur domowy występował w tych komturiach, które mia-
ły wyznaczone odrębne ośrodki administracyjne, jak w komturii dzierzgońskiej, 
był on zastępcą komtura, ale tylko we wskazanym ośrodku55. „Rybicki” należał do 
wielu urzędów niższych, w tym wypadku był on zastępcą kompana do spraw ry-
bołówstwa, tak więc była to funkcja niższa od kompana, czyli wydarzenia z 1347 r. 
pokazują, jak zmienna w tym roku była pozycja w Dzierzgoniu Cuno von Hat-
tsteina, choć – jak pisze Konrad Górski – w tym okresie „rybicki” miał już duże 
wpływy i w zasadzie w imieniu komtura zarządzał całym osobnym terytorium56. 
Zdaniem K. Militzera, był to istotny urząd występujący przy mierzejach, gdzie
w większym stopniu zajmowano się połowem ryb. Urzędy te zajmowały się nad-
zorem rybaków, którzy zaopatrywali grody oraz zakonników krzyżackich57.

Omawiana w tym miejscu postać, jak każda inna w służbie krzyżackiej, nie 
jest w ogóle znana heskim uczonym. Pozostaje przyjrzeć się genealogii rodu von 
Hattstein, ustalonej przez Mielkego. Chronologia pokoleń rodu niedwuznacznie 
wskazuje, że Cuno von Hattstein musiał pochodzi ze wspomnianej wyżej starszej 
linii rodu. Zapoczątkował ją Henryk [I], który spłodził z pierwszą żoną czwo-
ro dzieci, z drugą zaś zapewne dwoje. Kolejność potomstwa Henryka [I] ustalo-
na przez Mielkego budzi wątpliwości, nie mając bowiem żadnych kryteriów, au-
tor ten umieścił po prostu synów przed córkami58. Najstarszym synem, a zara-
zem dzieckiem, był Wolfram [I], wspominany w latach 1294–1317. Ożenił się on
w 1298 r. z Adelajdą (Adelheid), córką Zygfryda (Sifrid) [IV] von Heusenstamm. 
Spłodził z nią dwoje dzieci: syna Zygfryda (Sifrid), który w 1336 r. poślubił nie-

ba rozumie ją bardzo szeroko, bo z tekstu książki jednoznacznie wynika, że pochodził on jednak z gór Taunus, 
a te przecież leżą w Hesji. Na innym miejscu zauważa, że bracia pochodzący znad Renu i z Hesji stanowili nie-
wielką liczbę osób w Prusach, zob. ibidem, s. 132.

54 S. Jóźwiak, Centralne i terytorialne organy władzy zakonu krzyżackiego w Prusach, ss. 150–152.
55 Ibidem, ss. 152–155. Podobnie K. Militzer, Historia zakonu krzyżackiego, s. 38. 
56 K. Górski, Zakon krzyżacki a powstanie państwa pruskiego, 1977, s. 92.
57 K. Militzer, Historia zakonu krzyżackiego, s. 151.
58 H.-P. Mielke, Die niederadeligen von Hattstein..., ss. 345–347. 
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znaną kobietę i – zdaniem Humbrachta59 – zmarł jeszcze w tym samym roku; 
drugim dzieckiem była Anna, która poślubiła Emeryka (Emmerich) von Rein-
berg, występującego w latach 1360–1370. 

Drugim synem Henryka [I] był jego imiennik Henryk [II], znany z doku-
mentów z lat 1313–1341. Jego żoną była Jutta, córka Hartmuda [IV] von Cronberg, 
znana dopiero z dokumentu z 1340 r. Jak wykazał Mielke, najprawdopodobniej 
była ona w momencie wyjścia za mąż za Henryka [II] wdową po Gerlachu von 
Rohrbach. Starszą córką Henryka [I] była Kunegunda (Kunigunde), występująca 
w latach 1296–1313, która w 1298 r. poślubiła Henryka [III] von Heusenstamm. 
Ostatnią córką Henryka [I] z pierwszego małżeństwa była Guda, znana doku-
mentom z lat 1296–1302, która była żoną Jana (Johann) von Rohrbach, który
w 1302 r. wspomniany był jako zmarły. Jedynym pewnym dzieckiem Henry-
ka [I] z drugiego małżeństwa jest Agnieszka (Agnes), żona Hartmanna von 
Zwingenberg, występuje ona w latach 1319–1325. Najprawdopodobniej synem 
Henryka [I] z drugiego małżeństwa był Hermann, znany dokumentom z lat 
1333–1344, ożeniony z Irmgardą nieznanego pochodzenia. Niepewne jest tak-
że jego potomstwo. 

Wśród licznego potomstwa Henryka [II] będziemy się starali wykazać 
także pochodzenie od niego komtura brandenburskiego (pokarmińskiego) 
Cuno. H.-P. Mielke ustalił, że Henryk [II] von Hattstein spłodził dwóch synów
i trzy córki. Kolejność tych dzieci w obrębie obu płci nie budzi wątpliwości, nie-
możliwe jest natomiast ustalenie ich rzeczywistej kolejności razem. Najstarszym 
synem był Henryk [III], wspomniany jako szlachcic w 1346 r., rycerz w 1366 r.
W latach 1341–1371 posiadał dobra w Sulzbach, a potem w 1396 r. oraz w 1419 r. 
w Neu-Falckenstein. Największe kontrowersje w literaturze budzi pochodzenie 
żony Henryka [III], która nazywała się Edelinda (Edelind), według Mielkego po-
chodziła ona z rodu von Bellersheim. Tym samym Mielke odrzucił dotychczaso-
wy pogląd panujący w nauce, ustalony przez Waltera Moellera, że była ona córką 
Ryszarda (Richard) von Muschenheim i właśnie Edelindy von Bellersheim. 

Drugim synem był Wolf [II], rzadko zwany Wolframem, a najczęściej Wol-
vechinem, w 1348 r. określany szlachcicem, zapewne już w 1341 r. rycerzem (aż 
po 1355 r.). W 1361 r. wspomniano go jako zmarłego. Żonaty był z Gele, cór-
ką Wernera von Köbel, zdaniem Mielkego ślub ten miał miejsce 22 lipca 1344 r.,
w 1343 r. występuje ona jeszcze jako panna, a w 1361 r. jako wdowa, zmarła 
przed 1366 r. Obaj synowie doczekali się potomstwa.

Kolejność córek może budzić pewne wątpliwości, Mielke jest bowiem zda-
nia, że najstarszą córką była Fye, zakonnica w Retters w 1348 r. Trudno ustosun-

59 J. M. Humbracht, Die höchste Zierde Teutsch-Landes..., tab. 35.
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kować się do tego poglądu, choć mamy wątpliwości, bo z reguły dopiero naj-
młodsze córki oddawano do klasztoru. Inna nieznana z imienia córka poślubiła 
Jana von Rorbach (budzi to skojarzenia z jej ciotką Gudą). Ostatnia córka nosiła 
imię Agnieszka (Agnes), występuje w 1395 r., zmarła przed 12 października 1396 r. 
Poślubiła Volrada von Seligenstadt, szlachcica zmarłego przed 1395 r.

Komtur brandenburski Cuno von Hattstein mógł być tylko synem Hen-
ryka [II], na co niedwuznacznie wskazują lata, w jakich robił karierę w Państwie 
Zakonnym w Prusach. Możnaby domniemać, że pochodził on z młodszej linii 
rodu, tam jednak występuje w tym samym okresie najwyższy dygnitarz zakon-
ny pochodzący z rodu von Hattstein, a mianowicie wielki marszałek – kolejny 
Cuno von Hattstein (zobacz niżej). Tego z linii starszej oznaczamy jako Kuno 
(Cuno) [V], a wielkiego marszałka jako Kuno (Cuno) [VI].

 
6. Cuno [VI] von Hattstein, wielki marszałek Zakonu NMP Domu
Niemieckiego (1379–1382)

Cuno [VI] von Hattstein jest najlepiej znanym z przedstawicieli rodu von 
Hattstein służących w Państwie Zakonnym w Prusach, wynika to niewątpliwie
z funkcji, którą pełnił. Wielki marszałek, to obok wielkiego komtura najważniej-
szy zastępca wielkiego mistrza. Cuno [VI] von Hattstein po raz pierwszy jest 
wzmiankowany pod rokiem 1373 jako opiekun (pfleger) Gierdaw (obesnie Czer-
niachowsk)60. Ten tajemniczy tytuł – zdaniem S. Jóźwiaka – przypomina tytuł 
kompana, czasami był z nim łączony. W rzeczywistości opiekun miał znacznie 
mniejsze kompetencje. Urzędnicy ci podlegali bezpośrednio komturom domo-
wym (miejscowym), a zarządzali folwarkami w granicach ich jednostek admi-
nistracyjnych61. K. Górski tłumaczy ten termin jako prokurator i zwraca uwagę, 
że sprawował on – podobnie jak wójt – sądownictwo, któremu podlegali zarówno 
niemieccy, jak i polscy poddani Zakonu. W sądzie prokuratora nie było ławników.
Istniały odrębne okręgi prokuratorskie, obok komturii62. W latach 1374–1379 
Kuno [VI] von Hattstein był komturem Ragnety, a następnie od 1379 r. do śmier-
ci (28 września 1382 r.) wielkim marszałkiem63. Współczesny mu i znający go 
osobiście Wigand z Marburga pisze o tym następująco: Eodem Anno [1382 r.
– T.K.]in die Sancti Wentzeslai in bona ratione obiit frater Kun de Hattenstein, su-

60 Ibidem.
61 S. Jóźwiak, Centralne i terytorialne organy władzy zakonu krzyżackiego w Prusach, s. 151 i 158.
62 K. Górski, Zakon krzyżacki a powstanie państwa pruskiego, s. 94. 
63 L. Fenske, K. Militzer, Ritterbrüder im Livländischen Zweig des Deutschen Ordens, s. 297; B. Jähnig, Wykaz 

urzędów. Dostojnicy zakonu krzyżackiego w Prusach, s. 103.
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premus marschalkus, requiescat in pace. W dziewiętnastowiecznym tłumaczeniu 
ten fragment kroniki brzmi następująco: „Tegoż roku w dzień Sgo Wacława zmarł 
przy zupełnej przytomności brat Kun de Hattenstein, wielki marszałek, niech
w Bogu spoczywa”64. Opis życia Cuno [VI] von Hattsteina autorstwa Wiganda
z Marburga w tej słynnej kronice z końca XIV w. zawiera całą drogę życiową wiel-
kiego marszałka i ciągnie się przez wiele stron. Przy roku 1375 mamy informację, 
że komturem w Ragnecie jest Gerhard von Lensen, jak jednak wskazali wydawcy
kroniki Wiganda z Marburga, jej autor pomylił się, chodziło mu o 1374 r., bo
w 1375 r. komturem był już Kuno von Hattstein65. Pod dniem św. Szczepana
(26 grudnia) 1375 r. Wigand informuje o wspólnej wyprawie Kuno von Hattste-
ina, jako komtura Ragnety i Wiganda von Balderstein – opiekuna-prokurato-
ra (Pfleger) z Wystrucia – na Słobodkę nad Niewiażą66. Na początku następnego 
roku Kuno – jak pisze Wigand – wyruszył ze 150 ludźmi na Romyn nad Niewia-
żą67. W dzień św. Jana Chrzciciela (24 czerwca) 1378 r. Kuno von Hattstein, jako 
komtur Ragnety, zorganizował kolejną wyprawę przeciwko Litwinom na Parnare-
wo (na północ od Kiejdan)68. W drugiej połowie tego roku wraz z wielkim marszał-
kiem Gotfrydem von Linden organizuje wyprawę łupieżczą na ziemię Labune nad 
Niewiażą69. Latem 1379 r. w dzień św. Małgorzaty (20 lipca) Kuno von Hattstein
„z wojskiem swoim spustoszył ogniem i tymi podobnymi sposobami cztery po-
wiaty”70. Pod rokiem 1379 r. Wigand wpierw wspomina o śmierci wielkiego mar-
szałka Gotfryda von Linden – Wigand pisze, że zmarł w czwartek po św. Jakubie,
czyli było to 28 lipca. Jednocześnie informuje, że wtedy Kuno von Hattstein
wraz z wójtem Sambii zorganizowali wyprawę na Żmudź i właśnie podczas tej 
wyprawy wielki mistrz Winrych von Kniprode zwołał kapitułę w Malborku
i zgłosił wniosek, by Kuno von Hattsteina wybrać nowym wielkim marszałkiem. 
Jako argument za wyborem podał skuteczność w walce z poganami71. W 1380 r.
wielki marszałek zarządził wyprawę na Litwinów w kierunku na Weigewe na 
południowy wschód od Kowna72. Podobnie było w kolejnych miesiącach73.

64 Chronica seu Annales Wigandi Marburgensis equitis et fratris ordini theutonici. Kronika Wiganda z Mar-
burga, rycerza i kapłana Zakonu Niemieckiego, na wezwanie Długosza z rymowanej kroniki  niemieckiej na łaci-
nę przetłumaczona. Na polski język przełożył Edward hr. Raczyński. Wydania Jana Voigta i Edwarda hr. Raczyń-
skiego, Poznań 1842, ss. 290–291.

65 Kronika Wiganda z Marburga, ss. 206–207.
66 Ibidem, ss. 216–217. Rzeka ta (po litewsku Nevéžis) to historyczna granica Auksztoty i Żmudzi.
67 Kronika Wiganda z Marburga, ss. 218–219.
68 Ibidem, ss. 222–223.
69 Ibidem, ss. 228–229.
70 Ibidem, ss. 232–233.
71 Ibidem, ss. 240–243.
72 Ibidem, ss. 246–247.
73 Ibidem, ss. 250–255.
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W 1381 r. miał miejsce zjazd z księciem Kiejstutem, który zorganizował wielki 
marszałek Kuno von Hattstein74. Nie zakończyło to jednak dalszych walk75.

Odwołajmy się po raz kolejny do Wiganda z Marburga, który tym razem 
opisuje walki z Litwinami, które prowadzono pod dowództwem Wielkiego Mar-
szałka w 1382 r.76

Stosowny fragment brzmi następująco:
Marschalkus [Kuno von Hattstein] convocata copia cum preceptoribus et su-

pradictis ducibus conveniunt citra Ynsterborg [Wystruć] et venit rumor, quomodo 
duo se divertissent de nivibus ad Lithwanos,, et quia tempu fuit intemperatum, re-
vertuntur.

Consequenter hiis temporibus feria 3a in die sancti Valentini [18 lutego]ma-
gister [wielki mistrz Winrych von Kniprode] cum preceptoribus suis, specialiter 
cum marschalko [łacina średniowieczna, zaśmiecona, winno być marescalco], fra-
tre Cun de Hattenstein, magno commendantore Rothchero de Elner [wielki kom-
tur Rutger von Elner]in hoc conveniunt, ut cum duobus exercitibus teras vastarent,
sc. Salsenicken [Sołeczniki]cum uno et Tracken [Troki] cum alio. – –

Marschalkus indixit reysam contra Lihwanos anno 1382 tempore frigoris et 
nivis. Cumque Terre approximaret, turbam in 3 divisit, prima cohors transit in ca-
strum Brist [Birsztany]; sed cito absecesserat, 2a in terra Punnow [Punia] visa est, 
3a in Aliten [Olita] erectis vexillis hostillia scentes in Samenike [Samiliszki] prope 
stagnum, in qua nocte pascuarii a paganis affiguntur. Quorum paganorum capita-
neus Wytaut [Witold]fiut, qui cum 300 eos invasit et aliquos occidit signater 4 fa-
mosos, advocatus episcopi [wójt kościoła pomezańskiego] captivator, in cuius vindi-
catam marschalkus misit celeriter vexillium wytingotorum cum certis preceptoribus 
et peregrinis, qui paganos in fuga persequebantur, et multi occiduntur. – –

Podobne opisy znajdziemy u Wiganda z Marburga odnośnie do kolejnych 
miesięcy77. Kuno wspierał nawet króla Władysława Jagiełłę, na co uzyskał zgodę 
wielkiego mistrza78. Już po śmierci wielkiego mistrza Winrycha von Kniprode 
Kuno von Hattstein wyruszył na zamek w Trokach79. Później zaś odpierał atak 
na Troki Kiejstuta80.

Udo Arnold poświęcił dużo miejsca na analizę, z jakiego rodu pochodził 
wielki marszałek. Badając różne rody nie mógł się jednak zdecydować na jed-
noznaczną opinię, z racji podobieństwa określenia Hattenstein w kronice Wi-

74 Ibidem, ss. 260–261.
75 Ibidem, ss. 262–263.
76 Ibidem, ss. 264–267. Cytowane też przez U. Arnold, Zakon krzyżacki..., ss. 166–167.
77 Kronika Wiganda z Marburga, ss. 268–271.
78 Ibidem, ss. 272–275.
79 Ibidem, ss. 278–283.
80 Ibidem, ss. 284–285.
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ganda z Marburga. Badał rożne nazwy podobne do Hattenstein, skupił się osta-
tecznie na trzech: nadreńskiej, heskiej i westfalskiej. Ta ostatnia wydawała mu 
się najlepiej udokumentowana, heska zaś – nie, ostatecznie zaś optował za nad-
reńską (Hattenstein nad Renem, na południowy zachód od Eltville)81. Jednak 
podobieństwo do Hattstein eliminuje jakiekolwiek inne koncepcje członkostwa
w omawianym tu rodzie, co do tego – jak napisali L. Fenske i K. Militzer – nie ma 
żadnych wątpliwości82. Odrębnie pisał o tym także K. Militzer w Historii zako-
nu krzyżackiego, choć tu – jak już wspomniano wyżej – autor ten Hesję umieszcza 
w szeroko rozumianej Nadrenii. Pisze przy tym, że przybysze z tych regionów nie 
byli uprzywilejowani, a ostatecznie zostali zepchnięci poza główne stanowiska 
zakonne, zwłaszcza już w 1382 r. pod rządami wielkiego mistrza Konrada Zöll-
nera von Rottenstein, który, aby dokonać „czystek”, wykorzystał śmierć wielkie-
go marszałka Kuno von Hattsteina83.

Kompetencje wielkiego marszałka jako zastępcy wielkiego mistrza były 
rozbudowane. Ulegały też licznym przekształceniom, od 1314 r. wielki marsza-
łek był jednocześnie komturem królewieckim84. Wielki marszałek przebywał
w domu głównym w Malborku. Dowodził wojskami Zakonu (gdy wielki mistrz 
dowodził osobiście stał na czele taborów), a jako komtur królewiecki nadzorował 
cztery komturstwa na wschodzie: w Baldze, Brandenburgu (Pokarminie), Kłaj-
pedzie i Ragnecie85. Dowodził także wojskami wspomnianych tu pięciu kom-
turstw, a dodatkowo także tymi, które pochodziły z diecezji sambijskiej86. Pod-
czas wojny podporządkowani mu byli wszyscy bracia-rycerze oraz „bracia
w szarych płaszczach”, inaczej bracia sarianci87. Ważnym zadaniem wielkie-
go marszałka była troska o uzbrojenie, w tym zakresie dysponował „karwa-
nem”, stajnią, zbrojownią, siodlarnią i kuźnią (poza snycernią podległą wielkie-
mu komturowi)88. Podczas działań zbrojnych wielki marszałek wydawał rozkazy, 
które zawsze dopasowane były do aktualnej sytuacji na polu bitwy, np. decydo-
wał o użyciu rezerw89. Wielki marszałek zbierał najważniejsze informacje o Li-
twie dla wielkiego mistrza, a jak pisze Karol Górski: „jego wyjątkowe stanowisko 
pozwalało mu wywierać silny wpływ na sprawy całego kraju”90. Podczas pokoju 

81 U. Arnold, Zakon krzyżacki..., ss. 179–180.
82 L. Fenske, K. Militzer, Ritterbrüder im Livländischen Zweig des Deutschen Ordens, s. 297.
83 K. Militzer, Historia zakonu krzyżackiego, s. 147. 
84 S. Jóźwiak, Centralne i terytorialne organy władzy zakonu krzyżackiego w Prusach, s. 107.
85 K. Górski, Zakon krzyżacki a powstanie państwa pruskiego, s. 85, 91.
86 Ibidem, s. 83 i 91. 
87 K. Militzer, Historia zakonu krzyżackiego, s. 21. O braciach sariantach zob. s. 126. 
88 Ibidem, s. 21.
89 K. Górski, Zakon krzyżacki a powstanie państwa pruskiego, s. 86.
90 Ibidem, s. 91.
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wielki marszałek swoje kompetencje realizował tylko na terenie Domu Głównego 
w Malborku. Podczas nieobecności wielkiego mistrza i wielkiego komtura był ich 
zastępcą, w czasie walki wielki mistrz mógł przekazać wielkiemu marszałkowi 
swoją władzę rozkazodawczą91. Był także członkiem kapituły generalnej, a gdy
w XIV w. jej znaczenie zaczęło upadać, był członkiem nowej instytucji – rady 
wielkiego mistrza (w jej skład wchodziło pięciu najwyższych dygnitarzy Zakonu 
i dwóch komturów mianowanych przez wielkiego mistrza)92.

Trzeba zbadać wobec tego miejsce Cuno [VI] w linii młodszej rodu von Hattstein.
Założycielem linii młodszej był – jak już wspomniano wyżej – Kuno [III]. Spło-
dził on czterech synów i jedną córkę. Mielke, ustaliwszy kolejność synów, nie 
był w stanie znaleźć miejsca dla córki. Konrad [II] (Conrad) występuje w latach 
1303–1344, w 1335 r. jako rycerz. Żoną Konrada [II] była Liza (Lise), jak ustalił 
Mielke, najprawdopodobniej wywodziła się ona z rodu von Molsberg93. Konrada 
[II] poślubiła jako wdowa po Henryku Brendelinie, zmarłym przed 1335 r. Tutaj 
też kryje się jedna z najciekawszych zagadek średniowiecza, do której będziemy 
się musieli ustosunkować. Z małżeństwa z Lise, tak ustalił Mielke, pochodzi sze-
ścioro dzieci Konrada [II]94. Trzeba jednak zwrócić uwagę na dokument z 8 lutego 
1357 r., wystawiony w Moguncji, na dokumencie tym jako świadkowie występu-
ją m.in. rycerz Markolf [I] von Hattstein i Jan (Johann) Brendel von Homburg, 
jego brat95. Proste wytłumaczenie tego faktu oznacza, że chodzi tu o braci przy-
rodnich, posiadających wspólną matkę. Dawniejsze opracowania najczęściej nie 
znały jednak żadnych przodków Jana Brendela von Homburg. Od niego zaczy-
nają się genealogie Humbrachta i Biedermanna. Tych przodków podał na razie 
tylko Walter Moeller. Nowsze badania wskazują, że najprawdopodobniej rzeczy-
wistym ojcem Brendela von Homburg był Konrad [II], Lise, zanim go poślubi-
ła, została jego kochanką i widocznie dobrze wiedziała, że jedno ze swoich dzie-
ci urodziła po zajściu w ciążę z Konradem [II], a współcześni, i zapewne Henryk 
Brendelin, nie wiedzieli o tym publicznie, a tym bardziej, co ważniejsze – Mar-
kolf [I] tylko Jana Brendela von Homburg nazywał swoim bratem, nigdy zaś po-
zostałego rodzeństwa Jana96. 

91 K. Militzer, Historia zakonu krzyżackiego, s. 21.
92 K. Górski, Zakon krzyżacki a powstanie państwa pruskiego, s. 91.
93 H.-P. Mielke, Die niederadeligen von Hattstein..., s. 351. Odnaleziona później przez Mielkego kronika 

rodu von Hattstein ten domysł czyni niemal pewnikiem, zob. idem, Die Herren von Hattstein..., s. 38.
94 Kronika rodu von Hattstein zna tylko czworo dzieci: synów Dytryka, Jana i Fryderyka i córkę Mał-

gorzatę, zob. H.-P. Mielke, Die Herren von Hattstein..., ss. 38–39. 
95 Repertorien des hessischen Staatsarchiv Darmstadt, Bd. B10. Urkunden der Herrschaft Eppstein. Be-

arbeitet von Friedrich Battenberg, Darmstadt 1980 [Stand August 2006], s. 10.
96 http://wwperson.informatik.uni-erlangen.de/cgi-bin/l1/LANG=germ/INDEX=I641249 (dostęp: 6.02.2015).
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Młodszym bratem Konrada [II] był Cuno [IV], pierwszy raz pojawiający się 
w latach 1314–1315, a 25 sierpnia 1338 r. określony Burgmannem w Neu-Weilnau, 
zmarły bezżennie i bezpotomnie. Kolejnym synem był Werner [I] także z Neu-
Weilnau, w 1334 r. wzmiankowany jako proboszcz w Sterrenbach. Ostatnim sy-
nem był Jan [I], kanonik w Limburgu (Domizellar, młody kanonik bez stałej pre-
bendy) w kościele franciszkańskim. Jedyna nieznana z imienia córka Cuno [III] 
była żoną NN (Rose) von Weilnau97.

Bardziej przekonywującą kolejność dzieci Konrada [II] przedstawił Hum-
bracht, stąd będziemy trzymać się tego porządku, dodawszy na początku Jana Bren-
dela von Homburg. Ten ostatni występował jako szlachcic w latach 1348–1350,
w 1356 r. jako rycerz. Jego żona była – zdaniem Moellera – nieznana, wcześniej 
Humbracht zakładał, że zwała się Katarzyną i była córką Fryderyka von Hattste-
in i Małgorzaty (Margret) Katzenbiß, innego zdania był G. Biedermann, któ-
ry twierdził, że nazywała się Elżbieta (Elisabetha) von Löwenstein zu Randeck98. 
Pochodził od niego ród Brendel von Homburg. Kolejnym synem był Markolf [I],
rycerz wspominany w latach 1337–1366, jako rycerz i stolnik w Eppstein w 1348, 
1349 r., zmarł  przed 1370 r. Zupełna rozbieżność nauki dotyczy natomiast dwóch 
małżeństw Markolfa. Według W. Moellera, pierwsza żona zwała się Contzele i po-
chodziła z nieznanego rodu, po raz ostatni wymieniono ją w 1358 r., drugą żoną 
była Ryksa (Ritza), także nieznanego pochodzenia, żoną była już w 1361 r. Zupełnie 
inne stanowisko w sprawie małżeństw Markolfa [I] wyraził Mielke. Jego zdaniem 
pierwsza żona nazywała się Ryksa (Ritze) i pochodziła z rodu von Reifenberg, jako 
żona występuje już w 1351 r., drugą żoną była Contzele i przypuszczalnie pochodzi-
ła z rodu Brendel von Homburg99. Jak widać, żony podano w odwrotnej kolejności, 
w dalszych pracach nad całością rodowodu potomków Dietgera z Dehrn będziemy 
musieli wrócić do tego problemu. Markolf [I] pozostawił po sobie potomstwo.

Kolejnym dzieckiem – zdaniem Humbrachta – była Małgorzata (Marga-
rete), będąca żoną Conrada von Frehendorf. Córkę tą zna także jako ostatnie 
dziecko Konrada [II] Mielke, ale zwie ją w zdrobnieniu Grete i czyni żoną Con-
rada von Frondorf100.

97 H.-P. Mielke, Die niederadeligen von Hattstein..., ss. 350–351.
98 W. Moeller, Stammtafeln Westdeutscher Adels-Geschlechter im Mittelalter..., Bd. III, Darmstadt 1936, 

Tafel CV; J. M. Humbracht, Die höchste Zierde Teutsch-Landes..., tab. 157; G. Biedermann, Geschlechts-Register 
Der Reichs Frey unmittelbaren Ritterschaft Landes zu Francken löblichen Orts Ottenwald. Welches aud denen be-
währtesten Urkunden, Kauff-Lehen-und Heyraths-Briefen, gesammleten Grabschrifften und eigenholten genauen 
Nachrichten von innen beschreiben Gräflich-Freyherrlich- und Edlen Häusern in gegenwärtige Ordnung verfasset 
und richtig zusammen getragen worden von ..., Culmbach 1751, tab. CCCLVII. 

99 H.-P. Mielke, Die niederadeligen von Hattstein..., s. 352.
100 Ibidem, s. 351; J. M. Humbracht, Die höchste Zierde Teutsch-Landes... . Pisownia nazwiska według tego 

ostatniego zdaje się błędna, bo w kronice rodu von Hattstein jest „Conradt von Fronsdorff”, zob. H.-P. Mielke, 
Die Herren von Hattstein..., s. 38. 
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Kolejnym synem Konrada [II] był Fryderyk, wspominany po raz pierw-
szy w 1344 r. Był on kierownikiem urzędu (Amtmann) w Montabaur w latach 
1359–1361 (Moeller); Mielke dopowiada, że w 1363 r. kierował już urzędem
w Limburgu, jako szlachcica wymieniono go w 1354 r. Fryderyk znany jest 
przede wszystkim przez swoją tragiczną śmierć, gdy 14 maja 1363 r. został za-
sztyletowany w Limburgu przez swych krewnych Reifenbergów. Mielke jest 
zdania, że wydarzenie to miało miejsce nieco później (22 maja). Humbracht 
twierdził, że żoną Fryderyka była Guta Brenner von Lohnstein, w XX w. odrzuca-
no ten pogląd i twierdzono, że była nią nieznana z imienia córka Jana von Stein
i Guty von Laurenburg. Pozostawił z nią potomstwo.

Powszechnie szanowanym rycerzem był kolejny syn Konrada [II], Dytryk [I], 
nazywany Różą, a zwany też Wechingen. Jako szlachcic występował w latach 
1355–1389, jako Wechingen występował w okresie 1377–1392. W 1355 r. okre-
ślono go jako szlachcica w Falkenstein (obecnie część miasta Königstein w gó-
rach Taunus). Pełnił funkcję grodowego (Burgmann) w Münzenbergu (słynny 
zamek w powiecie Wetterau), a potem (1382 r.) w Hanau. Jego żoną była Scylla 
(Stille, Scilla), siostra rycerza Wernera Collingsa (1361–1383). Jego potomstwo 
zostanie omówione niżej.

Kolejnym synem był Jan [II] Stary z lat 1351–1395. W latach 1355–1385 
określany jako szlachcic. Dokument z tego ostatniego roku zwie go Starym, gdyż 
był wtedy najstarszym przedstawicielem rodu von Hattstein. Początkowo nie za-
liczał się do stanu duchownego, miał żonę Lukardę (Luckard) von Schwalbach, 
wspominaną w latach 1351–1375. Doczekał się z nią potomstwa (o czym niżej). 
Jednak po jej śmierci wstąpił do zakonu krzyżackiego i w 1388 r. został komtu-
rem w Marburgu. Była to jedna z najważniejszych funkcji w niemieckiej części 
Zakonu, dom główny w Marburgu był – zdaniem K. Militzera – „najbogatszą 
siedzibą w prowincji [niemieckiej – T.K.]” 101. Komtur marburski zaliczał się do 
najważniejszych dygnitarzy zakonnych, co niedwuznacznie wskazuje, że Jan [II] 
Stary zawdzięczał swoją karierę bratu, pełniącemu funkcję wielkiego marszałka. 

Ostatni dwaj synowie Konrada [II] zostali oddani do stanu duchownego. 
Pierwszym z nich musiał być wspomniany wyżej Cuno [VI], wielki marszałek 
Zakonu w Malborku, natomiast ostatnim Widukind [II] (Wedekind) z lat 1351–1389 
(Moeller). Mielke jest zdania, że prawdopodobnie zmarł jednak wcześniej (21 marca 
1386 r.), był on przeorem w klasztorze Beselich (od 1351 r.)102.

101 O istotnym znaczeniu komturii marburskiej zob. K. Militzer, Historia zakonu krzyżackiego, ss. 75–77.
102 H.-P. Mielke, Die niederadeligen..., ss. 351–353.
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7. Dytryk [II] von Hattstein, mistrz leśny w Młynarach i Elblągu (1391–1392)

Dytryk [II] był kolejnym przedstawicielem rodu von Hattstein w służbie 
krzyżackiej. Pojawia się jako nadleśny (Waldmeister) w 1391 r. w Młynarach (po-
wiat pasłęcki), a rok później w Elblągu. Urzędnik ten zarządzał lasami i z regu-
ły przebywał poza konwentem103. Piastowany przez niego urząd należał do dość 
istotnych. Zarządzał bowiem kompleksami leśnymi w imieniu komtura i był jego 
prawą ręką. Zachowane źródła podkreślają szczególne znaczenie tego urzędu104. 
Zdaniem K. Militzera, urzędnik ten zaliczał się do najważniejszych osób podle-
głych wielkiemu mistrzowi, gdyż zajmował się przydziałem gruntów osadników, 
wyrębem lasów, sprawował nawet sądownictwo nad osadnikami. W ramach za-
dań gospodarczych ściągał daniny od osadników, a także nadzorował dochody 
z gospodarki leśnej. Wydawał pozwolenia na polowania myśliwym zawodowo 
trudniącym się polowaniami i nadzorował dostarczanie przez nich konwentom 
dziczyzny. Miał też pilnować, by zwykli bracia nie polowali, ale zakazy te były ła-
mane, nawet przez wielkiego mistrza Winrycha von Kniprode105.

Imię Dytryka i okres jego działalności publicznej w niedwuznaczny spo-
sób wskazują, że był nieznanym Mielkemu synem Dytryka [I], zwanego Różą. 
Poniżej prezentyjemy jego dzieci.

Konrad [V], zwany Brambach, znany w latach 1370–1420, szlachcic (1382 r.), 
stolnik w Eppstein (1382 r.), Burgmann w Hanau (1388 r.). Pozbawiony funkcji za zła-
manie pokoju krajowego w 1392 r. Informacje o małżeństwie Konrada [V] pozostają 
w sprzeczności w opiniach Humbrachta i Mielkego. Humbracht przypisuje mu dwie 
żony: Annę, córkę Cuno von Reifenberga i Katarzyny von Erlenbach oraz Gretę, córkę 
Gotfryda von Stockheim, Mielke zaś tylko jedną, Annę, zapewne von Reifenberg.

Grete, zamężna za nieznanym von Neesen z Kirburga106.
Widukind [III] (Wedekint), zany w latach 1382–1439, zmarły przed 1440 r., oże-

niony z Dillinge, nieznanego pochodzenia (1407), miał z nią jedyne dziecko, Filipa, 
zwanego Widukindem, zmarłego bezpotomnie w latach 1428–1439, lub w 1440 r.

Werner [II], występującego w latach 1395–1413, zmarły w maju w nieusta-
lonym roky.

Jan [V] (względnie Janek – Henne), zwany Rumland, z lat 1379–1410, ska-
zany na wygnanie w 1401 r., Burgmann w Windecken w 1399 r.107

103 K. Górski, Zakon krzyżacki a powstanie państwa pruskiego, s. 92.
104 S. Jóźwiak, Centralne i terytorialne organy władzy zakonu krzyżackiego w Prusach, ss. 151, 155–157. 
105 K. Militzer, Historia zakonu krzyżackiego, s. 151.
106 Ją także zna kronika rodu, zob. H.-P. Mielke, Die Herren von Hattstein..., s. 39.
107 H.-P. Mielke, Die niederadeligen von Hattstein..., ss. 353–355. Część tego potomstwa także w kronice 

rodu, zob. idem, Die Herren von Hattstein..., s. 39.
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Ostatnim synem był zapewne Dytryk [II]. Wiemy o nim niewiele. Był mi-
strzem leśnym w Młynarach w 1391 r., a rok później na tym samym stanowi-
sku w Elblągu108.

8. Henryk – Henne [I] von Hattstein, zakonnik krzyżacki w Królewcu w 1422 r.

Konrad [V] miał trójkę dzieci: nieznaną z imienia córkę, która poślubiła 
Emeryka von Reinberg, Henryka – Henne [I] i Dytryka [III]. Henryk – Henne 
[I] był – naszym zdaniem – tożsamy z nieznanym z imienia von Hattsteinem, 
który jako brat zakonny służył w 1422 r. w Królewcu. O samym Henne [I] mówi 
tylko dokument z 1427 r. Utożsamienie obu ze sobą wiąże się z faktem, że w tej 
właśnie linii rodu było najwięcej przedstawicieli w służbie zakonnej (Cuno [VI], 
Dytryk [II]). Najmłodszy Dytryk [III] z lat 1410–1446, zmarły przed 1451 r.,
z małżeństwa z Katarzyną von Widerstein (występowała w latach 1413–1446), 
pozostawił po sobie potomstwo, wymarłe w XVIII w.109

108 L. Fenske, K. Militzer, Ritterbrüder im Livländischen Zweig des Deutschen Ordens, s. 297.
109 H.-P. Mielke, Die Herren von Hattstein... . Cytowana tu kronika, zob. s. 39. Pochodzenie jej wydaje 

się być niepodważalne, zob. kronikę rodową (Catharina von Widerstein), skąd u Möllera (tab. LXIII) von Stoc-
kheim ze znakiem zapytania, nie wiadomo. 
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ANEKS
TABLICE GENEALOGICZNE RODU VON HATTSTEIN110

                                                   

  

                                          

110 Obejmują także osoby nieomawiane w tekście.
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Tomasz Kruszewski, Vertreter des Adelsgeschlechts von Hattstein als Beamte des Deutschen Ordens
in Preußen Eine rechtsgeschichtliche und genealogische Studie

Zusammenfassung 

Der Autor stellt die Geschichte eines wichtigen hessischen Adelsgeschlechtes vor, dessen zahlreiche 
Vertreter in den Deutschordensstaat in Preußen gekommen waren. Die Arbeit hat einen doppelten 
Schwerpunkt, sie verbindet Überlegungen zu genealogischen Fragen mit rechtshistorischen Betrachtungen. 
Letzteres ist erforderlich bei der Besprechung der Ämter und ihrer Kompetenzen, in Bezug auf Personen 
aus dem Geschlecht der von Hattsteins, die diese ausübten. Besonders viel Raum ist Kuno von Hattstein 
gewidmet, der Ende des 14. Jahrhunderts eines der wichtigsten Ämter des Ordens innehatte, nämlich das des 
Ordensmarschalls. Ahnentafeln vervollständigen die Arbeit.

Übersetzt von Christiane Schultheiss

Tomasz Kruszewski, Representatives of the von Hattstein family as clerks of the Order of Teutonic 
Knights in Prussia. Historical-legal and genealogical school

Summary

The author is showing the history of the important gentry family from Hesse, of which numerous 
representatives came to the monastic state in Prussia. This paper has a double character, is linking deliberations 
of genealogical issues with the historical-legal presentation. The last is necessary at discussing offices and 
their competence, in relation to persons from the von Hattstein family who held them. The special place was 
devoted Kuno von Hattsteinowi, which in the end one of the highest monastic offices, that is the office of the 
Great Marshal performed the 14th century. Genealogical tables are complementing the work.

Translated by Jerzy Kiełbik





Wprowadzenie

Malbork znany jest przede wszystkim z monumentalnego zamku krzyżac-
kiego. Nic więc dziwnego, że prawie wszystkie publikacje dotyczą tej gotyckiej 
warowni. Natomiast rzadko pisano o kościołach. Oprócz niewielkich opracowań 
niemieckich i przyczynków autorów polskich nie doczekaliśmy się jeszcze rze-
telnych monografii, bo za taką trudno uznać książkę W. Jedlińskiego Dzieje kościoła 
i parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku1. Ostatnio o życiu religij-
nym w tej miejscowości pisał Mieczysław Józefczyk, a na szczególną uwagę zasłu-
guje przygotowane przez niego opracowanie dotyczące parafii pomezańskich oraz 
edycja protokołów powizytacyjnych kościołów tego regionu z XVII w.2

Malbork, na mocy II pokoju toruńskiego z 1466 r., został przyłączony do 
Polski i stał się siedzibą województwa, które wchodziło w skład Prus Królew-
skich. To przyniosło wzrost znaczenia politycznego i gospodarczego miasta. 
Ulokowano tu urząd ekonoma królewskiego, który miał władzę zarówno ad-
ministracyjną, jak i sądowniczą3. W wymiarze kościelnym wzrost prestiżu Mal-
borka wiązał się z ustanowieniem tam urzędu oficjała pomezańskiego, który 

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2015, nr 1(287)

Andrzej Kopiczko

ŚWIĄTYNIE KATOLICKIE I DUSZPASTERSTWO
W MALBORKU W LATACH 15251772

Słowa kluczowe: Malbork, parafie, kościoły, duszpasterstwo, jezuici

Keywords: Malbork, parishes, churches, ministry, Jesuits

Schlüsselwörter: Malbork/Marienburg, Kirchengemeinden, Kirchen, Seelsorge, Jesuiten

1 W. Jedliński, Dzieje kościoła i parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku, Malbork 1996.
2 J. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 1: Synteza dziejów; t. 2: Źródła do dziejów 

XVII-wiecznej Pomezanii, Malbork 2012.
3 Zamek malborski był siedzibą centralnych urzędów polskich, m.in. podskarbiego ziem pruskich, a także

starosty, wójta (sędziego na Żuławach), burgrabiego, pisarzy i zarządcy, patrz: K. Górski, Dzieje Malborka, Gdańsk 1973, 
ss. 130–134; Kirchliche Altertümer von Marienburg, Pastoralblatt für die Diözese Ermland (dalej: PDE), 1906, s. 14.
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sprawował władzę w imieniu biskupa chełmińskiego, temu podporządkowano
bowiem diecezję pomezańską po wprowadzeniu w niej reformacji. Zazwyczaj 
urząd oficjała pełnił proboszcz malborski, choć miały miejsce także odstępstwa 
od tej reguły. Znamy nazwiska duchownych, którym powierzono to zadanie.
W latach 1601–1772 urząd pełniło 21 kapłanów, czyli średnio każdy po 8 lat, 
ale przykładowo ks. Herman Weiher był nim 25, ks. Kazimierz Jan Krefft – 29,
a ks. Józef Jan Nepomucen Rembowski – 19 lat4.

Parafia św. Jana Ewangelisty

Struktura parafii malborskich została ukształtowana już w okresie krzy-
żackim. Kościół parafialny pw. św. Jana zbudowano pod koniec XIII w., a głów-
nym fundatorem był Zakon. Pierwszym znanym proboszczem był Gerardus5, 
odnotowany w 1276 r. Jednak w czasie wojny trzynastoletniej, w 1457 r., świąty-
nia została zniszczona6. Odbudowę rozpoczęto już w rok po podpisaniu pokoju 
toruńskiego (1466 r.), ale trwała przeszło 50 lat. Dokładny opis budowli znamy do-
piero z wizytacji w 1787 r. Ściany z trzech stron były murowane, a z zachodniej
– z muru pruskiego. Miała potrójny dach. Sklepienia wsparto na czterech rzędach 
filarów, była też zakrystia i skarbiec7. Patronat nad kościołem początkowo sprawo-
wał zakon krzyżacki, ale po przejęciu Malborka przez Polskę należał już do pol-
skiego króla. W ramach organizacji diecezjalnej początkowo parafia wchodziła
w skład diecezji pomezańskiej, a po jej sekularyzacji – do chełmińskiej. W Malborku
w 1570 r. mieszkało około 2300 dorosłych, a z dziećmi zapewne nieco powyżej 
3 tys osób. Dominowały osoby ze świadomością niemiecką, choć przedmieścia
i sam zamek w tym czasie należały już prawie wyłącznie do Polaków8.

4 Ich wykaz podaje m.in. W. Zawadzki, Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 
1525–1821, t. 1: Studium prozopograficzne, Elbląg 2009, ss. 24–26. Byli to księża: Jan Lubowski (1601–1605), 
Sebastian Grzybowski (1605–1611), Herman Weiher (1611–1636), Jan Schmak (1636–1639), Piotr Winkler 
(1640–1648), Adam Zelichowski (1650–1654), Feliks Ludwik Kochanowski (1654–1655), Jan Wojciech Krzyw-
kowski (1655–1656), Paweł Kazimierz Kanigowski (1656–1662), Stanislaw Gianotti (1662–1663), Bernard Sas-
sin (1666–1673), Jan Nyczkowski (1673–1677), Jakub Breier (1677–1682), Kazimierz Jan Krefft (1688–1694, 
1695–1713, 1720–1725), Jan Gawroński (1713–1716), Jan Mierzejewski (1716–1720), Franciszek Ignacy Wy-
socki (1726–1728), Florian Waliszewski (1729–1731), Fabian Franciszek Pląskowski (1731–1733, 1737–1745), 
Władysław Stokowski (1733–1737), Józef Jan Nepomucen Rembowski (1750–1769), Iwo Onufry Rogowski 
(1769–1798), Józef Grąbczewski (1798–1803), Michał Jakub Eberlein (iudex delegatus, 1803–1804), Franciszek 
Grüneberg (iudex delegatus, 1804–1818) i Józef Franciszek Ksawery Zamoyski (iudex delegatus, 1818–1825).

5 Kirchliche Altertümer von Marienburg, PDE, 1906, s. 66. O jego architekturze i przebudowach zob.
J. Górny, Kościoły i kaplice Malborka, Warmińskie Wiadomości Diecezjalne, 1967, nr 5, ss. 202–203.

6 Ibidem, s. 68.
7 Archiwum Diecezjalne w Pelplinie (dalej: ADP), C 72, k. 49 i n. (tu dokładny opis w języku polskim); 

Kirchliche Altertümer von Marienburg, PDE, 1906, ss. 91–93.
8 K. Górski, Dzieje Malborka, s. 133, 146.
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W okresie reformacji w Malborku pojawili się kaznodzieje luterańscy 
na czele z Jakubem Knade z Gdańska. Pierwsze kazania ewangelickie wygło-
sił on już w 1522 r., ale niedługo później (1525 r.) król Polski Zygmunt I Sta-
ry zabronił Radzie Miejskiej szerzenia nowinek religijnych pod groźbą kary
pieniężnej9. Mimo to w 1527 r. luteranie otrzymali do dyspozycji od władz miej-
skich stojący na południowym przedmieściu kościół pw. św. Jerzego, stanowiący 
część kompleksu pokrzyżackich zabudowań szpitalnych10. Jednak w pierwszym 
okresie reformacji, wskutek niewielkiej aktywności proboszczów katolickich, tak-
że kościół parafialny był wykorzystywany do kultu ewangelickiego. Taki przywi-
lej luteranie otrzymali w 1548 r., a potem był on potwierdzany także przez królów 
Polski, m.in. 24 kwietnia 1569 r. przez Zygmunta Augusta11. Przeciwko temu wy-
stępował proboszcz i oficjał ks. Mikołaj Łączyński w 1571 r.12 Wówczas podpisał
z magistratem porozumienie, że w kościele będą odprawiane nabożeństwa kato-
lickie w określone święta, które w tym dokumencie wyszczególniono13. Dopie-
ro 3 czerwca 1594 r. – wskutek starań biskupa chełmińskiego Piotra Tylickiego14 
– król Zygmunt III Waza cofnął luteranom przydzielone przywileje i – jako pa-
tron kościoła parafialnego – przywrócił go kultowi katolickiemu. Musiało upły-
nąć jednak kilka lat zanim rzeczywiście rozwinięto przy nim duszpasterstwo
wyznania katolickiego. Duże znaczenie miało też rozporządzenie biskupa cheł-
mińskiego (i zarazem pomezańskiego) Piotra Gembickiego z lipca 1603 r.,
w którym nakazał tamtejszym proboszczom strzec prawowitej nauki Kościoła, 
przypominać wiernym o obowiązku uczestniczenia we Mszy św. i przyjmowa-
nia sakramentów świętych, a także nauczać w niedzielę katechizmu. Polecił rów-
nież zatrudnić służbę kościelną, w tym organistę i zakrystiana15.

Jak się okazało, ówczesny proboszcz ks. Tomasz Baudt (1598–1605) nie na-
leżał do gorliwych duszpasterzy i niezbyt chętnie podporządkowywał się rozpo-
rządzeniom biskupa. Zbyt swobodnie też dysponował pieniędzmi kościelnymi 
i nie zawsze wypłacał wynagrodzenie służbie kościelnej. Ostatecznie podjął de-
cyzję o wyjeździe na studia zagraniczne, co umożliwiło mianowanie następcy.

9 Ibidem, s. 155.
10 G. Berg, Geschichte der Stadt Marienburg (Westpreußen), Marienburg 1921, ss. 42–44. Obecnie jest to 

kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
11 Kopia dokumentu w: K. Górski, Dzieje Malborka, s. 115. 
12 Kirchliche Altertümer von Marienburg, PDE, 1906, s. 69; W. Zawadzki, Duchowieństwo katolickie oficja-

latu pomezańskiego w latach 1525–1821, t. 2: Słownik, Elbląg 2009, s. 152.
13 Kirchliche Altertümer von Marienburg, PDE, 1906, s. 69.
14 W. Zawadzki, Archiwum ewangelickiej superintendentury i parafii malborskiej. Próba analizy wstępnej, 

Studi Elbląskie, 2000, t. 2, s. 62.
15 ADP, C 3, k. 118v. Przykładowo w 1785 r. organistą był Józef Trebkowski, kantorem – Franciszek 

Böhm, a dzwonnikiem – Antoni Pytkowski; ibidem, C 67, ss. 312–313.
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Z tego okresu posiadamy jednak ważną informację o obowiązku głoszenia ka-
zań w języku polskim i niemieckim, co świadczy o dwujęzycznej ludności w tej 
parafii, choć nie wiemy, jaki procent stanowili Polacy, a jaki Niemcy16.

Zadaniem kolejnego proboszcza, który był również oficjałem pomezań-
skim, ks. Hermana Weihera (1605–1636), było zatrudnienie dwóch wikariuszy 
oraz nauczyciela w szkole, a także zmiana ołtarza głównego. Stojący dotychczas 
był niezbyt okazały i w stylu gotyckim. W tym czasie wiele świątyń miało już 
wystrój barokowy, pełen przepychu i bardziej przemawiający do ludu. Tu nale-
ży nadmienić, że ołtarze zamierzano wymienić również w innych kaplicach na 
terenie Malborka – nadbramnej (nad Bramą Miejską) i szpitalnej. Ks. Herman 
Weiher podjął także starania o odzyskanie zabranych z kościoła parafialnego 
kielichów, dzwonów i innych przedmiotów17.

Ten krótki okres restauracji katolicyzmu w Malborku został przerwany 
wskutek I wojny szwedzko-polskiej w latach 1626–1630. Przyniosła ona ogromne 
zniszczenia materialne, w tym także obiektów sakralnych. Powszechnie wymie-
nia się fakt wyrąbania na rozkaz króla Gustawa Adolfa drzwi do kościoła para-
fialnego. Oznaczało to oddanie tej głównej świątyni znów wyznawcom lutera-
nizmu18. Okazało się, że miejscowi ewangelicy byli chyba świadomi zmienności 
losu i nie skorzystali ze sposobności, by ponownie przejąć tę świątynię. Nadal 
więc gromadzili się w kościele św. Jerzego. Nie oznaczało to jednak zwrócenia 
kościoła katolikom i zapewne korzystali z niej w okresie I wojny szwedzko-pol-
skiej żołnierze szwedzcy (tzn. do 1629 r.)19.

W tym czasie doszło też do rywalizacji między kaznodziejami luterański-
mi a zwolennikami nauki Jana Kalwina. Do tej ostatniej grupy wyznaniowej na-
leżeli nowo przybyli Holendrzy i Szkoci. Około 1600 r. zyskali nawet przewagę
w radzie miejskiej20. Dodatkowo otrzymali wsparcie po 1629 r., gdy miasto zo-
stało zajęte przez wyznawcę kalwinizmu, elektora brandenburskiego Jerzego 
Wilhelma. Wówczas sprowadzono predykantów tego wyznania, a superinten-
dentem mianowano byłego kapelana szwedzkiego Andrzeja Willeniusa. Preze-
sem konsystorza został zdecydowany kalwinista burmistrz Jerzy Hesse. Taka
sytuacja trwała do 1635 r., kiedy to usunięto kalwińskiego kaznodzieję (predy-
kanta) Melchiora Brauera oraz współpracujących z nim dwóch nauczycieli21.

16 M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 1, ss. 108–109.
17 Ibidem, ss. 109–110.
18 W. Zawadzki, Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525–1821, t. 1, s. 243; K. Gór-

ski, Dzieje Malborka, s. 175; Dzieje malborskiej rezydencji Towarzystwa Jezusowego 1647–1744, z rękopisu H 11 Ar-
chiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie przełożył biskup Julian Wojtkowski, Olsztyn 2013, ss. 28–32.

19 M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 1, s. 110.
20 K. Górski, Dzieje Malborka, s. 156.
21 M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 1, s. 111.
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W okresie I wojny szwedzko-polskiej kościół parafialny św. Jana Aposto-
ła i Ewangelisty22 popadł w ruinę i to nie tylko z powodu opuszczenia, ale także 
dlatego, że mieszczanie zaczęli wybierać kamienie z nasypu, na którym był usy-
tuowany. Prace restauracyjne, a zarazem duszpasterskie, podjął tym razem pro-
boszcz ks. Jan Schmak. Wsparł go nie tylko biskup chełmiński, ale także król 
Władysław IV, który w stosownym rozporządzeniu przekazanym władzom mia-
sta polecił, by na nowo „rozkwitła religia katolicka”. Przypomniał, że Malbork już 
samą nazwą oddaje cześć Bożej Rodzicielce (Marienburg). Obowiązkiem miesz-
czan – w świetle tego pisma – jest dbanie o stan kościołów katolickich, a także 
umożliwienie katolikom praktyk religijnych włącznie z procesjami z Najświęt-
szym Sakramentem (zwłaszcza w Boże Ciało) oraz zanoszeniem Komunii św. 
do chorych23. Należy jednak pamiętać, że król Władysław IV zapewnił podobne 
prawa malborskim luteranom i to już w 1633 r. Natomiast zupełnie pominął kal-
winów, a arian i baptystów pozbawił wszelkich praw24.

Pierwszą wizytację biskupią po wojnie szwedzko-polskiej przeprowadzono 
w Malborku w 1637 r. Relację z niej znamy tylko w wersji szczątkowej25. Z pro-
tokołu dowiadujemy się, że kościół parafialny był w opłakanym stanie: ściany 
popękane, ołtarze zdewastowane, a okna powybijane. Oczywiście, w tym cza-
sie podjęto już prace remontowe i zdążono oszklić okna, naprawiono też głów-
ny ołtarz, by można było odprawiać nabożeństwa. Wizytatorzy stwierdzili, że 
Najświętszy Sakrament był przechowywany bezpiecznie. Ponadto było pięć oł-
tarzy bocznych: Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, św. Mikołaja, Boże-
go Ciała, Wniebowzięcia NMP i św. Rozalii oraz Trójcy Przenajświętszej. Nato-
miast organy wcześniej złożono w zakrystii, by uchronić je przed zniszczeniem26. 
Świątynia posiadała też dobre wyposażenie w potrzebne utensylia oraz obrazy
i figury (m.in. Chrystusa Ukrzyżowanego, Chrystusa Zmartwychwstałego, Matki
Boskiej trzymającej ciało Chrystusa). Z tego protokołu wynika też, że byli za-
trudnieni: nauczyciel (równocześnie zakrystianin), organista, kantor i dzwonnik. 
Ponadto z parafią było związanych kilka cechów (piekarzy, młynarzy, szewców, 
kuśnierzy, krawców). Nad sprawami gospodarczymi czuwało czterech witryku-
sów, którymi byli mieszczanie malborscy27. Proboszcza ks. Jana Schmaka w pra-
cy duszpasterskiej wspierał wikariusz ks. Andrzej Kisielicki, przez wizytatorów 

22 Ogólne informacje w PDE, 1906, s. 66 i n.
23 M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 1, s. 111.
24 Ibidem, s. 112.
25 PDE, protokoły opublikowano w Kirchliche Altertümer von Marienburg, 1906, s. 80, 
26 Ibidem.
27 Kirchliche Altertümer von Marienburg, PDE, 1907, s. 12: Ambroży Slichtink, Laurenty Fromer, Łu-

kasz Schacht i Albert Buczkowski; ADP, C 67, s. 313, tu witrykusi z 1785 r., byli nimi: Mateusz Zanetti
i Michał Pawka. 
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oceniony jako prowadzący przykładne życie i dobrze wykształcony28. Było też 
dwóch muzyków i organista. 

Proboszcz ks. Jan Schmak, chcąc wzbogacić życie religijne parafian, na-
wiązał kontakt z prowincjałem polskich dominikanów, który zezwolił przeoro-
wi konwentu gdańskiego Jackowi Ginczeviusowi (Ginczewskiemu) na założenie 
przy kościele malborskim bractwa różańcowego. Stosowny dokument podpisał 
1 czerwca 1637 r. sam prowincjał i jego sekretarz Mateusz Bach, natomiast ery-
gowanie nastąpiło 26 września następnego roku w obecności proboszcza, wika-
riusza, dwóch jezuitów i trzech osób świeckich29.

Kolejny proboszcz, ks. Piotr Winkler (1639–1656), podobnie jak poprzed-
nik, zatrudniał tylko jednego wikariusza. Był już jednak mniej gorliwy, niezbyt dbał
o własny wygląd zewnętrzny, ale też o świątynię. Nic więc dziwnego, że w 1643 r. 
– po wizytacji parafii malborskiej – biskup chełmiński i pomezański Kasper Dzia-
łyński wydal zarządzenie, w którym przede wszystkim uregulował kwestie intencji 
mszalnych. Okazało się, że kapłani malborscy nie byli już w stanie wypełnić wszyst-
kich zobowiązań wynikających z wcześniejszych fundacji (z powodu ich liczby). Bi-
skup postanowił je połączyć i w ten sposób uregulować zarówno kwestie finansowe 
z tym związane, jak również liczbę stypendiów mszalnych. W sprawie wcześniej po-
wołanego bractwa różańcowego polecił, by proboszcz zatrudnił wikariusza znające-
go język polski, który stanąłby na czele tej wspólnoty i odpowiednio nią kierował. 
Pozostałe punkty tego zarządzenia dotyczyły znów finansów parafii i proboszcza30.

Dużo informacji można uzyskać z wizytacji parafii, przeprowadzonej na 
polecenie biskupa Andrzeja Leszczyńskiego w 1647 r. Z protokołu dowiadujemy 
się, że w kościele parafialnym znajdowało się siedem ołtarzy. W głównym, kon-
sekrowanym, było cyborium z puszką do przechowywania Najświętszego Sakra-
mentu. Kościół posiadał kamienną chrzcielnicę, otoczoną ozdobną balustradą. 
Oleje św. przechowywano w odpowiednich naczyniach i w bezpiecznym miej-
scu. Na dzwonnicy było pięć dzwonów. Parafia dysponowała też biblioteczką. 
Bardzo dokładnie opisano przychody i wydatki parafii. Oczywiście, te pierwsze 
pochodziły z ziemi parafialnej, składanych ofiar, fundacji i dzwonienia w czasie 
pogrzebów. Natomiast do najważniejszych wydatków zaliczono wypłacane wy-
nagrodzenie wikariuszowi (130 flor.), nauczycielowi, organiście, kantorowi (po 66 flor. 
i 20 gr), zakrystianowi i dzwonnikowi (po 26 flor. i 20 gr), kalkantowi (4 korce 
pszenicy) i czterem muzykom (łącznie 96 flor.)31.

28 Kirchliche Altertümer von Marienburg, PDE, 1907, s. 13.
29 W. Zawadzki, Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525–1821, t. 1, s. 131; PDE, 

1906, s. 81.
30 M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 1, s. 114–115; t. 2, ss. 309–310.
31 Ibidem, ss. 313–314.
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Wizytatorzy parafii w 1654 r. odnotowali, że szyby w kościele pod osło-
ną nocy wybili luteranie. Wspomnieli o dwóch zakrystiach. Jedna była przezna-
czona na paramenty i sprzęt kościelny, a druga dla księży i służby kościelnej.
W pierwszą niedzielę każdego miesiąca organizowano procesję z Najświętszym 
Sakramentem, w co angażowało się bractwo różańcowe. Natomiast w Boże Cia-
ło urządzano procesję ulicami miasta do czterech ołtarzy32. Z tego protokołu do-
wiadujemy się więcej o ołtarzu, którym opiekowało się bractwo różańcowe. Stał 
on po lewej stronie od głównego i został ufundowany w 1515 r. przez biskupa 
pomezańskiego Hioba. Nosił tytuł Zwiastowania NMP. W każdą sobotę podczas 
odprawianej przy nim Mszy św. członkowie bractwa wykonywali śpiewy. Ponad-
to fundowali wino, świece i wypłacali wikariuszowi (altarzyście) wynagrodze-
nie w wysokości 6 flor., organiście – 2 flor., a kantorowi – 24 gr33. Oprócz tego 
ołtarza było jeszcze pięć bocznych (razem 6): św. Mikołaja, Bożego Ciała (zbu-
dowany na polecenie biskupa Wawrzyńca Gembickiego z 1604 r.), Wniebowzię-
cia NMP i św. Rozalii (przy nim w niedziele i święta sprawowano Msze św. dla 
ludności niemieckojęzycznej), św. Wawrzyńca i św. Jerzego oraz Trójcy Przenaj-
świętszej34. Natomiast w 1761 r. ołtarz różańcowy opisano jako stojący koło bap-
tysterium, po stronie południowej. Był wówczas wyposażony w obraz Matki Bo-
żej z Dzieciątkiem Jezus35.

Kolejne informacje, które posiadamy na temat parafii malborskiej, są znów 
związane z wojną szwedzko-polską, rozpoczętą w 1655 r. Niestety, i tym razem 
bardzo ucierpiało miasto oraz okoliczne miejscowości. Po kilku tygodniach 
ostrzeliwania, 12 marca 1656 r., Malbork poddano najeźdźcy, co zapobiegło dal-
szym zniszczeniom, ale też oznaczało długą okupację szwedzką. Zakończyła się 
ona dopiero w 1660 r. Z tego okresu nie mamy informacji o życiu religijnym, 
choć wiadomo, że luteranie wykorzystali okazję i zaczęli odprawiać swoje nabo-
żeństwa w zajętych kościołach. Jednak po odejściu Szwedów zabroniono im tych 
praktyk, a świątynia została przywrócona katolikom36.

W 1669 r. znów przeprowadzono wizytację parafii. Po raz pierwszy za-
mieszczono w niej kilka szczegółów dotyczących ołtarza głównego, zbudowane-
go przez ks. Piotra Winklera przed II wojną szwedzko-polską. Z tego protokołu 

32 Kirchliche Altertümer von Marienburg, PDE, 1906, s. 81. Dużo informacji o procesjach Bożego Ciała 
w: Dzieje malborskiej rezydencji Towarzystwa Jezusowego 1647–1744 (m.in. s. 62, 77, 96, 97, 128, 142, 183, 201).

33 Kirchliche Altertümer von Marienburg, PDE, 1906, s. 81.
34 Ibidem, s. 81–82. W wizytacji z 1761 r. jest mowa o ołtarzu św. Wawrzyńca i św. Floriana. Przypusz-

cza się więc, że św. Jerzy mógł był zastąpiony przez św. Floriana, czczonego w Polsce. – Kirchliche Altertümer 
von Marienburg, PDE, 1906, s. 32. 

35 Ibidem, s. 33.
36 M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 1, s. 118; K. Górski, Dzieje Malborka, 

ss. 182–186.
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dowiadujemy się, że zdobiły go dwa obrazy: Chrystusa Ukrzyżowanego i Mat-
ki Bożej z Dzieciątkiem (zapewne przeniesiony z kaplicy nadbramnej)37. Konse-
krował go biskup Piotr Sokołowski. Obok tego ołtarza, po prawej stronie, usta-
wiona była chrzcielnica38. W 1720 r. proboszcz ks. Kazimierz Jan Krefft39 polecił 
naprawić ołtarz na własny koszt, pozłocić i ozdobić. Przy tej okazji odnowiono 
krucyfiks w pierwszej kondygnacji, a obraz w drugiej kondygnacji namalowa-
no od nowa. Być może te prace zlecono malarzowi Piotrowi Kolbergowi z Do-
brego Miasta (proboszcz był kanonikiem dobromiejskim)40. Wówczas prawdo-
podobnie stary obraz Matki Boskiej (zabrany wcześniej z kaplicy nadbramnej) 
został przeniesiony do ołtarza różańcowego, gdzie nim zastąpiono tamtejszy ob-
raz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. W protokole z wizytacji w 1720 r. jest 
mowa o odprawianiu przy tym ołtarzu (różańcowym) nabożeństwa we wszyst-
kie soboty roku (podobnie jak wcześniej). Można więc powiedzieć, że te nabo-
żeństwa maryjne odprawiano bez przerwy, najpierw w kaplicy, a po 1655 r. w ko-
ściele parafialnym41. 

W 1707 r. przeprowadzono kolejny remont świątyni i – co ważne – katolicy
otrzymali wówczas wsparcie od rajców miejskich, którzy byli ewangelikami. 
Miasto przyznało 600 guldenów w pieniądzu, 10 000 cegieł i kilka ładunków 
wapna42. Natomiast proboszcz ks. Augustyn Tadeusz Kliński odnowił ołtarz
św. Mikołaja43. Zapewne jednak te remonty nie wystarczały, ponieważ w 1788 r. 
kościół św. Jana Ewngelisty określono jako ruinosa44.

Życie liturgiczne w kościele parafialnym św. Jana Ewangelisty kształtowa-
ło się według ówczesnych zasad. W protokołach powizytacyjnych z XVII w. nie 
odnaleziono szczegółowych zapisów na ten temat. W 1643 r. zapisano jedynie, że 
sprawowano Msze św. dotowane przez fundatorów. Biskup chełmiński postano-
wił jednak je zredukować i dostosować do nowych realiów. Niektóre z tych mszy 
były odprawiane przy ołtarzu Matki Boskiej, św. Mikołaja i Bożego Ciała. Kilka 
z nich związano z modlitwami za zmarłych, inne zostały przypisane do benefi-
cjów św. Hieronima, św. Brygidy i św. Anny. Proboszcz parafii św. Jana Ewange-
listy miał też opiekować się kaplicą Matki Bożej nad Bramą Miejską i tam od-

37 Kirchliche Altertümer von Marienburg, PDE, 1906, s. 31.
38 M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 1, s. 119; t. 2, s. 362; Kirchliche Alter-

tümer von Marienburg, PDE, 1906, s. 84.
39 W. Zawadzki, Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525–1821, t. 2, s. 133.
40 Kirchliche Altertümer von Marienburg, PDE, 1906, s. 32.
41 Ibidem, s. 33.
42 G. Berg, Geschichte der Stadt Marienburg, s. 131.
43 W. Zawadzki, Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525–1821, t. 2, s. 120.
44 J. Wiśniewski, Kościoły i kaplice na terenie byłej diecezji pomezańskiej 1243–1821 (1992), Elbląg 1999, 

s. 263; ADP, C 67, s. 312.
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prawiać cztery Msze św. w każdym kwartale, ale nie mógł odciągać wiernych od 
kazania i nabożeństwa w głównym kościele. Podobnie duszpasterstwem obej-
mowano kościoły Najświętszej Maryi Panny w zamku wysokim, św. Wawrzyńca
i Ducha Świętego45. W 1654 r. wspomniano o uroczystości poświęcenia kościoła, 
którą obchodzono w niedzielę po św. Michale Archaniele oraz o procesji w Boże 
Ciało ulicami miasta do 4 ołtarzy, przy których śpiewano Ewangelię. Pojawiła się 
również informacja o Mszach św. w niedziele i święta dla Niemców przy ołta-
rzu Wniebowzięcia NMP i św. Rozalii. Dodatkowo na podstawie tego protokołu 
powizytacyjnego można ustalić przynajmniej niektóre relikwie przechowywane
w świątyni, zwłaszcza w ołtarzach. Były to: św. Wiktora, św. Męczenników, św. 
Piusa i św. Wincentego, św. Konstancji, św. Eufemii, Dziewic i Męczennic46.

Jak rzeczywiście wyglądała liturgia w tym kościele, dowiadujemy się do-
piero z dokumentu z 1761 r. W niedziele i święta rozpoczynano nabożeństwa 
już od porannego matutinum. Potem sprawowano Mszę św. recytowaną, po niej 
wygłaszano kazanie w języku niemieckim, a następnie była Msza św. z kazaniem 
polskim. Po południu bractwo różańcowe śpiewało różaniec, po którym też było 
kazanie w języku polskim i w niektórych okresach roku liturgicznego także wy-
kład katechizmu. Tę część kończył śpiew nieszporów. W Wielkim Poście w go-
dzinach popołudniowych po nieszporach wystawiano Najświętszy Sakrament
i wygłaszano kazanie pasyjne. Potem śpiewano Gorzkie Żale. W Wielki Piątek 
po południu wygłaszano kazanie w języku polskim, a następnie sprawowano na-
bożeństwo, śpiewano Gorzkie Żale i praktykowano zwyczaj biczowania. Po tych 
obrzędach wyruszała procesja do kościoła Najświętszej Maryi Panny w zamku, 
gdzie znów było polskie kazanie i biczowanie. Stamtąd procesja udawała się do 
kościoła św. Wawrzyńca z tym samym porządkiem, następnie do kościoła Du-
cha Świętego i stąd wracała do kościoła parafialnego, gdzie znów było biczowa-
nie i na zakończenie kazanie w języku niemieckim.

W Niedzielę Zmartwychwstania procesję rezurekcyjną organizowano już 
o godzinie trzeciej nad ranem. Podobnie jak współcześnie, trzy razy okrąża-
no kościół. Po powrocie do wnętrza śpiewano różaniec, a po nim była Msza św.
z kazaniem w języku niemieckim. Przed południem odprawiano jeszcze Mszę 
św. z kazaniem w języku polskim.

Procesje urządzano także w dni kwartalne oraz w dzień wspomnienia
św. Marka, choć w przypadku tego ostatniego święta przybierała bardziej uro-
czysty charakter. Pewne modyfikacje w liturgii miały miejsce także w uroczy-
stość Zesłania Ducha Świętego, Przykładowo, w drugi dzień tego święta proce-

45 M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 2, ss. 309–310; ADP, C 13, k. 605–606.
46 M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 2, ss. 346–347.
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sja udawała się z kościoła Ducha Świętego do kościoła parafialnego, a podczas 
przechodzenia przez Bramę Garncarzy (Porta Figularia) śpiewano Te Deum.
W Boże Ciało – podobnie jak to opisano już w XVII w. – procesja szła ulicami 
miasta, a na rynku ustawiano cztery ołtarze. W uroczystość św. Wawrzyńca pro-
cesja wychodziła z kościoła parafialnego do kościoła pod tym wezwaniem i do-
piero tu odbywały się pozostałe nabożeństwa. Po ich zakończeniu wracano do 
świątyni parafialnej. Wreszcie w Boże Narodzenie, też o godzinie trzeciej nad 
ranem, rozpoczynano śpiewanie matutinum, potem sprawowano Mszę św. z ka-
zaniem w języku polskim. Kolejną Mszę św. odprawiano o brzasku, a pozostałe 
części liturgii – podobnie jak w niedziele47.

Księgi metrykalne z Malborka zachowały się, niestety, dopiero od 1700 r. 
Na ich podstawie można szacunkowo podać, że rocznie chrzczono około 240 
dzieci, choć były i roczniki mniej liczne – około 200. Ślubów było w skali roku 
od 50 do 150. Od drugiej połowy XVIII w. często pojawiają się również zapi-
sy ślubów luteran w kościele katolickim i to nawet wówczas, gdy oboje mał-
żonkowie nie byli katolikami. Z księgi konwersji dowiadujemy się, że w 1743 r.
10 osób przeszło z Kościoła ewangelickiego do katolickiego, w 1744 r. – 6, w 1745 
r. – 13, w 1746 i 1747 r. – po 9, w 1748 r. – 12 i w 1749 r. – 6 osób (łącznie w la-
tach 1743–1750 odnotowano 67 takich osób). Były one w różnym wieku, ale jed-
nak dominowały w przedziale od 18 do 30 lat48. 

W okresie nowożytnym w parafiach dość powszechne były bractwa reli-
gijne. Inaczej było w Malborku. Oprócz wspomnianego bractwa różańcowego 
najprawdopodobniej działało jeszcze, choć zapewne z przerwami, tylko bractwo 
strzeleckie. Powstało ono w połowie XIV w., a być może dokładnie w 1304 r., po-
nieważ w 1904 r. obchodzono jubileusz 500-lecia jego istnienia49. Obok ćwiczeń 
strzeleckich dążyło do pielęgnowania pobożności, dyscypliny i tradycji. Człon-
kowie regularnie uczestniczyli w nabożeństwach kościelnych. W kościele mie-
li swój ołtarz, przy którym odprawiano Msze św. za zmarłych50. Georg Matern
w książce Die kirchlichen Bruderschaften in der Diözese Ermland (Braunsberg 
1920) wymienia także bractwa: św. Anny, kapłańskie i pogrzebowe, ale najpraw-
dopodobniej działały one tylko w średniowieczu.

Znamy wszystkich proboszczów i wikariuszy kościoła św. Jana Ewangeli-
sty z omawianego okresu. Od 1525 do 1772 r. proboszczów było 21, czyli średnio 

47 Kirchliche Altertümer von Marienburg. Die Gottesdienstordnung in den Kirchen Marienburgs von 1761, 
PDE, 1906, ss. 3–5; W. Zawadzki, Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525–1821, t. 1, 
ss. 146–149.

48 Obliczono na podstawie ksiąg metrykalnych, przechowywanych w Archiwum Diecezji Elbląskiej.
49 G. Berg, Geschichte der Stadt Marienburg, s. 97.
50 Ibidem, s. 105.
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zarządzali parafią po około 12 lat, ale – przykładowo – ks. Herman Weiher peł-
nił ten urząd przez 31 (1605–1636), a Kazimierz Jan Krefft – 25 lat (1700–1725). 
Od 1668 r. spotykamy się z komendariuszami, czyli duchownymi, którzy zarzą-
dzali parafią w okresach wakatu proboszcza. Ustalono ich do 1772 r. też 21, ale 
czas sprawowania tego urzędu był znacznie krótszy – średnio po około 5 lat. Po-
mocą służyli wikariusze i kaznodzieje. Pierwszy z wikariuszy został zatrudniony 
w 1602 r. i był nim ks. Wojciech Alojzy Fugonus. W 1709 r. odnotowano w dusz-
pasterstwie pierwszego jezuitę – Jana Ricciusa, który był także kaznodzieją nie-
mieckim. Ogólnie jednak należy stwierdzić, że wikariuszy przy kościele św. Jana 
Ewangelisty nie było wielu, w XVII w. (a w zasadzie do 1654 r.) tylko 11. Od 1709 
do 1772 r. pracowało na stanowisku wikariusza (a czasem równocześnie kazno-
dziei) 16 duchownych, w tym 8 jezuitów51. Prawie wszyscy wywodzili się spo-
za Pomezanii i często zmieniali miejsca pracy, wyjeżdżając nawet do sąsiednich 
diecezji – chełmińskiej, warmińskiej i włocławskiej. Przykładowo ks. Jan Urban 
Göbellu (wikariusz w Malborku po 1652 r.) urodził się w Heiligenstadt w Dolnej 
Saksonii52. Natomiast z samego Malborka pochodziło przynajmniej 8 kapłanów: 
Paweł Jakub Czubakowski, Ludwik Karol Dittmer, Kacper Fademrecht, Jan Ka-
zimierz Janowicz, Jerzy Mudziński, Jan Pietruczynski, Jan Reichell, Ignacy Fran-
ciszek Ksawery Nepomucen Rogowski53.

Specyfiką parafii katolickiej św. Jana Ewangelisty było posiadanie kościo-
łów i kaplic filialnych. Na terenie Pomezanii, do której należał Malbork, nie był 
to zbyt częsty przypadek. Podobnie było tylko w Nowym Stawie i Dzierzgoniu. 
W interesującym nas mieście, poza świątynią parafialną, były trzy, nazywane też 
prepozyturami: Najświętszej Maryi Panny na zamku wysokim, św. Wawrzyńca 
na zamku dolnym i szpitalna Ducha Świętego (związana ze szpitalem pod tym 
samym wezwaniem).

Kościół zamkowy pw. Najświętszej Maryi Panny

Szczególną rolę odgrywał kościół zamkowy54. Wchodziło się do niego z kruż-
ganków na pierwszym piętrze zamku wysokiego. W omawianym okresie zatrud-

51 Pełny wykaz proboszczów, komendariuszy i wikariuszy oraz kaznodziejów podaje W. Zawadzki, Du-
chowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525–1821, t. 1, ss. 350–351. Autor tej publikacji pisze, 
że w latach 1600–1821 w parafii św. Jana Ewangelisty było 29 proboszczów, czyli średnio zarządzali parafią po 
7–6 lat. Do 1821 r. ustalił też 37 komendariuszy i 49 wikariuszy. Ibidem, ss. 35–36.

52 Ibidem, s. 47.
53 Ibidem, s. 44.
54 B. Schmid, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreisses Marienburg, Danzig 1919, s. 97 i n.; por. J. Gór-

ny, Kościoły i kaplice Malborka, ss. 203–204.
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niano w nim kaznodzieję zamkowego, a wynagrodzenie wypłacał ekonom mal-
borski. W latach 1592–1601 funkcję tę pełnił ks. Jan Lubowski55, a po nim do 
1614 r. ks. Prokop Zwonkowski, który był równocześnie prepozytem szpitala 
Ducha Świętego56. W okresie I wojny szwedzko-polskiej odnotowano jeszcze ks. 
Andrzeja Smideliusa (równocześnie prepozyta szpitala)57. Jednak główną pieczę 
sprawował proboszcz kościoła św. Jana Ewangelisty58. Do jego obowiązków na-
leżało – w miarę możliwości – sprawowanie służby Bożej w tym kościele. Ale ta 
świątynia, choć chroniona murami zamku, też przeżyła trudne chwile. W okre-
sie I wojny szwedzko-polskiej (1626–1630) okupujący miasto zorganizowali
w niej magazyn żywności, zniszczyli ołtarze, zabrali dzwony i piszczałki z orga-
nów oraz paramenty liturgiczne59. Liturgię przywrócono dopiero w drugiej po-
łowie lat trzydziestych XVII w. Wówczas proboszcz kościoła św. Jana Ewangelisty, 
ks. Jan Schmak, zatrudnił jako kapelana zamkowego ks. Adama Siedmiorackiego60. 
W 1643 r. biskup Kasper Działyński polecił miejscowemu proboszczowi zatrudnić 
dodatkowego wikariusza, który odprawiałby w kościele zamkowym Msze św., gło-
sił kazania, czuwał nad śpiewaniem przez choralistów Godzinek. Kapelani mieli też 
opiekować się zamkowym kościołem św. Wawrzyńca61. W protokole z 1637 r. napi-
sano również, że w kościele zamkowym są trzy ołtarze, ale sprofanowane i znisz-
czone. Nie ma cyborium. Zakrystie są dwie, ale bez drzwi. Organy bez piszczałek. 
W czasie wojny zagrabiono ornaty, antepedia, komże, obrazy i księgi62.

O stratach poniesionych w czasie I wojny szwedzko-polskiej informuje też 
protokół z 1647 r. Wizytatorzy napisali, że kościół miał spalony dach, wszystkie 
trzy ołtarze zostały sprofanowane. Dzwony, których nie zabrali Szwedzi, uległy 
zniszczeniu na drewnianym zwieńczeniu wieży. Potwierdzono też, że fundusze 
na utrzymanie kościoła i duszpasterzy pochodzą z kasy królewskiej. Do świątyni 
były przypisane dwa mieszkania, znajdujące się w portyku na zamku wysokim. 
Dowiadujemy się również, że odprawiano w tym kościele w dni powszednie na-
bożeństwa do Najświętszej Maryi Panny63.

55 W. Zawadzki, Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525–1821, t. 2, s. 150.
56 Ibidem, s. 287.
57 Ibidem, s. 231.
58 Kirchliche Altertümer von Marienburg, PDE, 1907, s. 94–95.
59 M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 1, s. 122; t. 2, s. 275; W. Zawadzki, Du-

chowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525–1821, t. 2, s. 287; Kirchliche Altertümer von Marien-
burg, PDE, 1907, s. 122 i n.

60 M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 1, s. 122; t. 2, s. 275; Kirchliche Altertümer 
von Marienburg, PDE, 1906, s. 80; W. Zawadzki, Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 
1525–1821, t. 2, s. 227 (podaje, że był nim od 1638 r.).

61 Taki zapis pojawił się już w statutach synodalnych diecezji chełmińskiej z 1641 r. – Kirchliche Altertümer 
von Marienburg, PDE, 1907, s. 95; por. M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 1, s. 123.

62 Kirchliche Altertümer von Marienburg, PDE, 1906, s. 15.
63 Ibidem, 1907, s. 124.
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Piękno tej świątyni zauważyli wizytatorzy w 1654 r. Mimo braku kom-
pletnej restauracji i wielu zniszczeń, robiła pozytywne wrażenie. W tym czasie 
w głównym ołtarzu były portatyl i antepedium. Dzięki wsparciu królewskiemu 
wykonano dwa nowe dzwony, ponieważ poprzednie cztery spłonęły w czasie 
pożaru w 1647 r. Uroczystość poświęcenia kościoła obchodzono w drugą nie-
dzielę „po świętym Michale”. Wyszczególniono również uposażenie64.

W 1652 r., po odebraniu jezuitom praw do kaplicy nadbramnej i ogrodu 
przyzamkowego65, król Jan Kazimierz przydzielił im kościół zamkowy i związa-
ną z nim kaplicę św. Anny. Potwierdził to biskup Andrzej Leszczyński, ale w rze-
czywistości nigdy nie zostali jego zarządcami66. Natomiast otrzymali od króla Jana 
Kazimierza „domek dzwonnika” przy kościele zamkowym. Zbudowali tu w latach 
1756–1757 wielką „rezydencję” i kolegium, częściowo już na terenie fosy67.

W 1661 r. królewscy lustratorzy ekonomii malborskiej polecili powrót do 
tradycji śpiewania w kościele zamkowym przez opłacanych chórzystów Godzinek 
o Najświętszej Maryi Pannie. Natomiast w 1666 r. kościół NMP przekazano już 
rzeczywiście jezuitom (choć nie na własność, nadal proboszczem był proboszcz 
od św. Jana). Ponadto oddano im przydzielone do tego kościoła mieszkania oraz 
kaplicę i kryptę św. Anny, zawierające grobowce wielkich mistrzów. Wówczas 
przeniesiono tam cudowny obraz Matki Boskiej z kaplicy nadbramnej68. Jezu-
ici szybko rozpoczęli remonty i już w 1675 r. zainaugurowali duszpasterstwo.
W 1674 r. przeniesiono obraz NMP z poprzedniego miejsca w środku kościoła 
do głównego ołtarza (w innych dokumentach podaje się rok 1675). Według lu-
stracji królewskiej z 1675 r., w kościele były już 4 ołtarze boczne i jeden główny, 
pokrzyżacki, w którym umieszczono obraz Matki Bożej69.

Jednak utrzymanie tak dużego kościoła było zbyt trudnym przedsięwzię-
ciem dla jezuitów. Pomoc ze skarbca królewskiego była za mała. Dzięki dotacji 
podkomorzego królewskiego i starosty Franciszka Jana Bielińskiego, który ofia-
rował 300 flor. zaczęto budować w 1687 r. główny ołtarz. Potem jeszcze postawio-
no ołtarz św. Ignacego70. W 1697 r. odmalowano stalle i ufundowano kobierce do 
kościoła. W 1701 r. ufundowano ołtarz św. Stanisława Kostki. To jednak nie za-

64 M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 1, s. 124; t. 2, s. 351; Kirchliche Alter-
tümer von Marienburg, PDE, 1907, s. 125–126.

65 Dzieje malborskiej rezydencji Towarzystwa Jezusowego 1647–1744, s. 25.
66 Ibidem, s. 26.
67 K. Górski, Dzieje Malborka, s. 179; B. Schmid, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreisses Marienburg, s. 22.
68 M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 1, s. 125.
69 W kronice jezuickiej napisano, że kościół zamkowy nie miał nic wspólnego z parafią, ponieważ pier-

wotnie wielcy mistrzowie krzyżaccy posiadali tu własnych kapelanów, a po przejściu Malborka pod panowa-
nie polskie rządzący w imieniu królów ekonomowie zatrudniali również własnych kapelanów – Dzieje malbor-
skiej rezydencji Towarzystwa Jezusowego 1647–1744, s. 48.

70 Ibidem, s. 60, 62.
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pobiegło decyzji „zwierzchności zamkowej”, która w 1699 r. postanowiła, że ten 
kościół będzie odtąd dostępny tylko dla mieszkańców i pracowników zamku. 
Może mieli wpływ na to dowódcy wojska saskiego, które rezydowało wówczas 
w zamku. Odtąd mieszkańcy miasta nie mieli prawa oddawania czci cudowne-
mu obrazowi. Wywołało to sprzeciw jezuitów, jak się okazało, skuteczny – zakaz 
odwołano71. W latach 1738–1742 wzbogacono świątynię jeszcze o dwa nowe oł-
tarze, św. Ignacego i św. Franciszka Ksawerego72. Duszpasterstwo w tym kościele 
utrzymano aż do 1772 r., czyli do przejęcia zamku przez państwo pruskie.

Kaplica nadbramna NMP i inne wewnątrz zamku

Z zamkiem bezpośrednio były związane inne obiekty sakralne. Zapewne 
najbardziej znana była kaplica nadbramna NMP, słynąca z obrazu Matki Boskiej, 
czczonego już od XIII w.73 Kult ten wzrósł po bitwie pod Grunwaldem. Okolicz-
nością sprzyjającą była też przebudowa Bramy Przewozowej w XIV w. Wówczas 
na przęśle nad wodą pobudowano kaplicę i przeniesiono do niej ten obraz. Na 
mocy dokumentu fundacyjnego z 1448 r., wystawionego przez wielkiego mi-
strza Konrada von Erlichshausena, w kaplicy pracował wikariusz. Do jego obo-
wiązków należało sprawowanie służby Bożej w kaplicy, zwłaszcza w święta NMP 
i w soboty. Prawo patronatu sprawował magistrat malborski74. Jednak wskutek 
reformacji doszło do licznych zaniedbań w kwestii opieki nad obrazem, a nawet 
przez jakiś czas opiekowała się nim osoba wyznająca luteranizm75. W 1599 r. sąd 
królewski nakazał zwrot kaplicy katolikom, ale magistrat nie spieszył się z wy-
konaniem tego werdyktu76. 

Wygląd kaplicy znamy z zachowanego protokołu powizytacyjnego z 1607 r. 
Znajdowały się w niej dwa ołtarze. W głównym był obraz przedstawiający NMP,
a w bocznym – krzyż77. W kaplicy były też tabernakulum i organy78. Po jej zwizy-
towaniu przekazano zarząd miejscowemu proboszczowi i podlegającym mu wity-
kusom. Nakazano też wznowienie nabożeństw, zwłaszcza ku czci NMP79.

71 M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 1, s. 126; Kirchliche Altertümer von Ma-
rienburg, PDE, 1908, s. 46; Dzieje malborskiej rezydencji Towarzystwa Jezusowego 1647–1744, s. 58, 95.

72 Dzieje malborskiej rezydencji Towarzystwa Jezusowego 1647–1744, s. 247, 261.
73 Kirchliche Altertümer von Marienburg, PDE, 1906, s. 5; M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii 

w XVII wieku, t. 1, s. 133.
74 Kirchliche Altertümer von Marienburg, PDE, 1906, s. 6.
75 Ibidem, s. 42.
76 Ibidem, s. 40 (przyp. 1).
77 Ibidem, s. 41.
78 Ibidem, s. 40, 41. 
79 M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 1, s. 133.
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Kolejne trudne dla kaplicy lata nastały podczas I wojny szwedzko-polskiej, 
kiedy w 1626 r. najeźdźcy uszkodzili obraz. Jego renowację zawdzięczamy sekre-
tarzowi Admiralicji Jej Królewskiej Mości Piotrowi Stenonowi (Szwed, ale ka-
tolik), który sfinansował to dzieło w 1639 r.80 Z tego czasu mamy też jego do-
kładny opis: namalowany na desce z ciemnym podłożem, zdobionym złotymi 
gwiazdami. Przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem. Maryja ma na głowie ko-
ronę, a Chrystus kulę ziemską w dłoni. Na obrazie był też napis „Imago haec...”81.
W 1637 r. wizytatorzy stwierdzili, że odprawiano tu z licznym udziałem wier-
nych Msze św. w każde święto maryjne oraz w soboty82. Natomiast w 1653 r.
zalecono, by proboszcz zobowiązał się do sprawowania w kaplicy Mszy św. przy-
najmniej raz w kwartale, a ponadto w sobotę i święta Msze św. z polskim kaza-
niem o godz. 7.00. W tym czasie kaplicę nazywano już filią kościoła parafialnego83; 
nie otrzymywała wsparcia ani od ekonoma malborskiego, ani od zarządu zam-
ku (oczywiście już polskiego)84.

Z czasem kaplicę przejęli jezuici (jeszcze przed 1640 r.), ale nie zaakcepto-
wał tego biskup chełmiński Kasper Działyński, który przypomniał, że za dusz-
pasterstwo nadal odpowiada miejscowy proboszcz. To on powinien odprawiać 
w niej Msze św. w każdym kwartale, a w niedziele i święta – tylko prymarię, by 
nie odciągać wiernych od kazań i nabożeństw w kościele parafialnym. W prakty-
ce duszpasterstwo sprawowali jednak tam jezuici, co potwierdza protokół powizy-
tacyjny z 1647 r. Oni też naprawili dach kaplicy, ozdobili jej wnętrze obrazami, co 
nie podobało się zwłaszcza malborskiemu burmistrzowi i rajcom miejskim, sym-
patyzującym z luteranami85.

O konieczności sprawowania nadzoru nad kaplicą przez miejscowego 
proboszcza przypomnieli też wizytatorzy w 1654 r.86, mimo to znany wówczas
powszechnie w Malborku jezuita Jan Gasparides pozostał przy kaplicy i nadal 
prowadził duszpasterstwo, a nawet nawrócił 300 luteran. Pozyskał też sympatię 
ludności, która dbała o jej utrzymanie87. W czasie II wojny szwedzko-polskiej za-
brał obraz w obawie przed jego zbezczeszczeniem i ukrywał się z nim w różnych 

80 Kirchliche Altertümer von Marienburg, PDE, 1906, s. 13, 83; 1907, s. 151. 
81 Ibidem, s. 14, 16 (tu biogram Stenona).
82 Ibidem, s. 51.
83 Ibidem, s. 14, 51.
84 Ibidem, s. 14.
85 Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, pod red. L. Grzebienia, Kraków 

1996, s. 173; Dzieje malborskiej rezydencji Towarzystwa Jezusowego 1647–1744, s. 32.
86 Kirchliche Altertümer von Marienburg, PDE, 1906, s. 17, 51; Dzieje malborskiej rezydencji Towarzystwa 

Jezusowego 1647–1744, s. 25, 32–33.
87 W. Zawadzki, Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525–1821, t. 2, ss. 319–320; 

Encyklopedia wiedzy o jezuitach, s. 173; M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 1, s. 135.
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rezydencjach magnackich. Zmarł w 1662 r. Natomiast kaplicę rzeczywiście za-
jęli Szwedzi i dokonali w niej takich spustoszeń, że stała się ruiną, w tym stanie 
przetrwała do początku XIX w. To też oznaczało, że przestano w niej odprawiać 
nabożeństwa. Obraz natomiast trafił do kościoła parafialnego88. 

W zamku malborskim były też inne kaplice. Kaplica pw. św. Bartłomie-
ja i św. Wojciecha znajdowała się obok zimowego refektarza i nie miała prawie 
żadnego wyposażenia. Korzystali z niej w czasach krzyżackich wyłącznie go-
ście przybywający na zamek89. Odprawiano tu Mszę św. tylko raz w roku, w uro-
czystość św. Wojciecha. W świetle protokołu powizytacyjnego z 1649 r. znajdo-
wał się w niej jeden ołtarz. Naprzeciwko studni zamku średniego istniała kaplica
św. Barbary (św. Katarzyny), ale nie odprawiano w niej nabożeństw. Była też ka-
plica św. Urszuli, w XVII w. zamieniona na warzelnię piwa90. Podobnie zaniedba-
no kaplicę św. Anny, która pełniła funkcję kaplicy pogrzebowej, w której pocho-
wano 11 wielkich mistrzów zakonnych91.

Kościół św. Wawrzyńca

Usytuowany na terenie zamku dolnego, był przeznaczony dla służby za-
konnej. Znamy kilku duszpasterzy tej świątyni, ale z przełomu XVI i XVII w.92 
Podczas pierwszej okupacji szwedzkiej używano go jako spichlerza, co sprawiło, 
że znalazł się w opłakanym stanie. Po 1630 r. proboszcz malborski miał zatrosz-
czyć się o jego remont i zatrudnienie duszpasterza. Na ten cel ekonomia mal-
borska była zobowiązana wypłacać 100 grzywien (66 flor.). W latach 1641–1649 
funkcję kaznodziei sprawował ks. Jan Hertzog93. Wówczas przeprowadzono naj-
potrzebniejsze remonty. Były też trzy nowo konsekrowane ołtarze94; w głównym 

88 Kirchliche Altertümer von Marienburg, PDE, 1906, s. 6, 83.
89 Kirchliche Altertümer von Marienburg, PDE, 1907, s. 125; por. J. Górny, Kościoły i kaplice Malborka,

s. 204; Dzieje malborskiej rezydencji Towarzystwa Jezusowego 1647–1744, s. 19.
90 Kirchliche Altertümer von Marienburg, PDE, 1907, s. 125; M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomeza-

nii w XVII wieku, t. 1, s. 136.
91 M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 1, s. 136; t. 2, s. 315; Kirchliche Alter-

tümer von Marienburg, PDE, 1907, s. 122 (przyp. 1), 125; B. Schmid, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreisses 
Marienburg, s. 104; por. J. Górny, Kościoły i kaplice Malborka, s. 204; Dzieje malborskiej rezydencji Towarzystwa 
Jezusowego 1647–1744, s. 20, 125. W 1709 r. do kaplicy św. Anny wstawiono dwa ołtarze: św. Jana Nepomuce-
na i św. Rocha – ibidem, s. 138.

92 W. Zawadzki, Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525–1821, t. 2, s. 273, 194; 
M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 1, s. 130; ADP, C 3, k. 48, 85, 134–158; Dzieje mal-
borskiej rezydencji Towarzystwa Jezusowego 1647–1744, s. 19. W 1594 r. prepozytem był ks. Mikołaj Iwanowicz, 
następnie urząd ten pełnili ks. Wojciech z Ponieca (1601–1602) i ks. Mikołaj Wolstynek (1603–1605).

93 W. Zawadzki, Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525–1821, t. 2, s. 102;
M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 1, s. 131.

94 Kirchliche Altertümer von Marienburg, PDE, 1907, s. 122.
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przechowywano Najświętszy Sakrament „ze względu na chorych katolików, za-
trudnionych na zamku”95.

Podczas wizytacji w 1654 r. odnotowano, że uroczystość poświęcenia tego ko-
ścioła obchodzi się w trzecią niedzielę po wspomnieniu św. Michała. Znajdowały się 
w nim trzy ołtarze. Chrzcielnica była ozdobiona kratownicą, ale bez misy miedzia-
nej i nakrycia. Ławki i ambona były w dobrym stanie. W dzwonnicy wisiały dwa 
dzwony. Natomiast organy zostały zniszczone podczas wojny. Cmentarz miał muro-
wane ogrodzenie i ossuarium. Nabożeństwa odprawiano w nim na zmianę z kościo-
łem zamkowym96. Po II wojnie szwedzko-polskiej biskup Andrzej Olszowski polecił 
przekazać ten kościół jezuitom, w zamian za zamkowy. Ci jednak nie chcieli wyrazić 
zgody ze względu na słabe dochody tej świątyni, ale i mały prestiż97.

Dopiero pod koniec lat sześćdziesiątych XVII w. wiceekonom malborski Da-
niel Krauemberg (Gravembergk) polecił dokonać gruntownego remontu. Wyłożo-
no wówczas kamienną posadzkę, uzupełniono wyposażenie, odnowiono ogrodze-
nie cmentarza98. Lustratorzy królewscy w 1675 r. odnotowali nowe dębowe drzwi, 
cztery ołtarze, chrzcielnicę z ciosanego kamienia. Również jezuici podkreślali hoj-
ność malborskiego wiceekonoma Krauemberga. Oprócz remontów zapisał on ko-
ściołowi inne fundusze, by jezuici odprawiali za jego duszę Mszę św. w każdy piątek. 
Gdy zmarł, urządzono mu okazały pogrzeb z udziałem innych kapłanów99.

W 1700 r. zapisano, że na uposażeniu tego kościoła były: kielich srebr-
ny pozłacany z pateną, ornat biały, ornat żałobny, alby nowa i stara, wizerunek 
Chrystusa modlącego się w Ogrójcu oraz ambona. Obok kościoła znajdowała 
się plebania z dwoma mieszkaniami (na dole zimowe, na górze – letnie), które 
wynajmowano. Uposażenie pochodziło m.in. z opłat wnoszonych przez Holen-
drów100. W 1742 r. odnotowano jeszcze cmentarz otoczony murem i z krzyżem 
pośrodku oraz kostnicę101. Natomiast w 1761 r. dodano jeszcze, że świątynia zo-
stała poddana renowacji w 1745 r.102 W 1785 r. określono jej stan jako stabilny. 
Dodano też, że przy niej znajduje się dom, w którym mieszka organista103.

95 M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 1, s. 131. O kościele zob. też J. Górny, 
Kościoły i kaplice Malborka, s. 205.

96 Kirchliche Altertümer von Marienburg, PDE, 1907, ss. 125–126.
97 Ibidem, ss. 150–153.
98 Ibidem, s. 152; Dzieje malborskiej rezydencji Towarzystwa Jezusowego 1647–1744, s. 52.
99 Kirchliche Altertümer von Marienburg, PDE, 1907, s. 152; Dzieje malborskiej rezydencji Towarzystwa 

Jezusowego 1647–1744, s. 52.
100 Kirchliche Altertümer von Marienburg, PDE, 1907, s. 152.
101 Ibidem, s. 153.
102 Ibidem. W 1801 r. kościół św. Wawrzyńca został sprzedany. Następnie przekazano go sądowi krajo-

wemu. – B. Schmid, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreisses Marienburg, s. 125. Obok tego kościoła stała ka-
plica św. Mikołaja – ibidem, s. 118.

103 ADP, C 67, ss. 312–313.
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Kościół szpitalny Ducha Świętego

Oprócz kościoła parafialnego i kaplic na terenie zamku katolicka wspólnota 
wyznaniowa w Malborku posiadała własny szpital pw. Ducha Świętego i pod tym 
samym tytułem kościół. Obydwa obiekty zostały zbudowane w połowie XIV w. 
poza murami miasta. Początkowo zarządzał nimi w imieniu zakonu krzyżackie-
go szpitalnik podległy wielkiemu szpitalnikowi z Elbląga. Sam szpital posiadał 
bogate uposażenie104. Po przejściu miasta pod władzę królów polskich admini-
strował nim prepozyt szpitala, który równocześnie był proboszczem jakiejś po-
bliskiej parafii. W 1596 r. prepozyt ks. Jan Lubowski uzyskał u króla Zygmun-
ta III przywilej wyjęcia spod jurysdykcji miejskiej ulicy, przy której był szpital, 
też o nazwie Ducha Świętego. I rzeczywiście król nadał taki przywilej, czyniąc 
szpital Ducha Świętego samodzielną instytucją z prawami kościoła105. Dostrze-
gano też słabości szpitala. W 1607 r. wizytatorzy odnotowali szereg zaniedbań. 
Dotyczyły one zarówno odżywiania pacjentów, jak i warunków pobytu. Poleco-
no rozbudować pomieszczenia poprzez wydzielenie wspólnej sali oraz dwóch 
mniejszych izb: jednej dla sprawiających trudności, a drugiej dla ciężko cho-
rych. Z dochodów szpitala zapewniano pensjonariuszom porcję piwa i świece 
do oświetlenia sali oraz inne niezbędne rzeczy106.

Przy szpitalu było mieszkanie dla prepozyta. Duszpasterz miał do pomo-
cy prowizorów (najczęściej trzech). Do szpitala należała również warzelnia piwa, 
zbudowana poza murami miejskimi, jednak prepozyt ks. Prokop Zwonowski, po 
konsultacji z prowizorami i po otrzymaniu zgody biskupa, zdecydował się na jej 
sprzedaż, najprawdopodobniej cechowi szewców, a uzyskaną sumę 2000 grzy-
wien miał przeznaczyć na żywienie ubogich107.

Jeżeli chodzi o wyposażenie kościoła Ducha Świętego, to wiemy, że był
w nim jeden ołtarz, sprofanowany w czasie I wojny szwedzko-polskiej, ale mimo 
to nadal odprawiano przy nim Msze św. oraz raz w kwartale Mszę św. za zmar-
łą ofiarodawczynię Elżbietę Wiechową. Bardzo uroczystą Mszę św. sprawowano 
w trzeci dzień Zesłania Ducha Świętego. Dochód kościoła pochodził z zapisów 
i legatów, a młyny królewskie dostarczały po 4 korce mąki pszennej tygodnio-
wo. Ponadto wsparcie finansowe świadczyli drobni kupcy i rzemieślnicy, a men-
nonici dostarczali rocznie 4 wozy drewna108. Jednak w 1643 r. zabudowania obu 

104 M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 1, s. 127; t. 2, s. 259; G. Matern, Die Hos-
pitäler im Ermland, Zetischrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, 1910, t. 16, s. 76; W. Długo-
kęcki, Malbork, w: Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2006, kol. 951 i n.; por. ADP, C 67, ss. 312–313.

105 ADP, C 3, k. 132–133.
106 M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 1, ss. 127–128; t. 2, s. 259.
107 Ibidem, s. 128.
108 Ibidem, ss. 129–130.
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obiektów były w stanie ruiny. Wizytatorzy parafii polecili więc, by podjęto się 
ich odbudowy. Ponadto biedni ze szpitala – zgodnie ze starodawnym zwyczajem 
– mieli w każdą sobotę otrzymywać po jednej monecie czeskiej na zakup mięsa109. 
Kolejne zniszczenia przyniosła II wojna szwedzko-polska. Po niej lustratorzy kró-
lewscy, zwrócili uwagę, że w Malborku, będącym rezydencją króla polskiego, na-
leży okazywać większą troskę o ubogich. Jednak szpital wyremontowano dopiero
w 1688 r. z pieniędzy ekonomii malborskiej110. W 1785 r. mieszkało w nim 10 osób, 
a prowizorem był Mateusz Zanetti (był równocześnie witrykusem przy koście-
le parafialnym), zaprzysiężony, do którego obowiązków należało przyjmowanie 
ubogich do szpitala, ale za zgodą proboszcza111.

W Malborku w końcu XIII w. znajdował się szpital zakaźny, czyli leprozo-
rium z kościołem św. Jerzego. Początkowo oczywiście był katolicki, ale potem 
przejęli go protestanci i rozbudowali na początku XVIII w.112

W aktach odnotowany jest również szpital jerozolimski. Powstał zapewne 
w XIV stuleciu. Podupadł w czasie I wojny szwedzko-polskiej i wówczas został 
połączony ze szpitalem św. Jerzego, chociaż pozostawiono odrębne nazwy113.

W średniowieczu najprawdopodobniej istniał jeszcze szpital św. Elżbiety, 
ale nie posiadamy o nim bliższych informacji114.

Szkoła parafialna

Parafia św. Jana Ewangelisty w Malborku posiadała własną szkołę oraz tzw. 
szkołę łacińską. Tę drugą przejęli potem protestanci. Natomiast pierwsza istniała 
przez cały czas, choć nie odgrywała zbyt dużej roli. W świetle protokołu z 1637 r. 
składała się z dwóch izb. W położonej na piętrze znajdowały się ława oraz czte-
ry deski służące za ławę. Miała też 7 okratowanych okien i piec. W drugiej izbie 
mieszkał nauczyciel Maciej Bysander, pochodzący z Lubawy, znający dwa języki. 
Z nauki korzystało 10 chłopców115.

109 W. Zawadzki, Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525–1821, t. 1, s. 169.
110 M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 1, s. 130; ADP, C 54, k. 832–845.
111 ADP, C 67, ss. 312–313.
112 W. Zawadzki, Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525–1821, t. 1, s. 167;

G. Berg, Geschichte der Stadt Marienburg, s. 201; M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku,
t. 1, s. 136.

113G. Berg, Geschichte der Stadt Marienburg, ss. 200–201; W. Zawadzki, Duchowieństwo katolickie oficja-
latu pomezańskiego w latach 1525–1821, t. 1, s. 167 (podaje, że powstał w latach 1527–1528).

114 G. Berg, Geschichte der Stadt Marienburg, s. 204.
115 Kirchliche Altertümer von Marienburg, PDE, 1907, s. 13.
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Jezuici

Dużą rolę w duszpasterstwie w Malborku w okresie nowożytnym odegra-
li jezuici116. Przybyli oni za zgodą króla Zygmunta III Wazy, na prośbę biskupa 
chełmińskiego i pomezańskiego Jana Kuczborskiego w 1618 r. Początkowo było 
ich dwóch. Zamieszkali w domu przy kościele parafialnym, gdzie wcześniej stała 
szkoła. Na jego rozbudowę ekonom malborski Melchior Weiher przekazał 1000 flor., 
ale wsparli ich też finansowo inni duchowni oraz wierni117.

W czasie I wojny szwedzko-polskiej jezuici opuścili miasto, a ich rezydencja 
w czerwcu 1628 r. spłonęła podczas pożaru, który zagroził nawet murom kościoła. 
Jednak po zakończeniu okupacji podjęto starania o odbudowę domu i powrót je-
zuitów118. Nie było to proste ze względu na opór protestantów (także z rady miej-
skiej), jak również trudności ekonomiczne. Nie sprzyjał im również biskup Kasper 
Działyński. Mimo to powrócili w 1636 r. Jedenaście lat później sejmik pruski pod-
jął starania o zgodę sejmu Rzeczypospolitej na utworzenie w Malborku kolegium 
jezuickiego119, ale niedługo potem doszło do II wojny szwedzko-polskiej. Wówczas 
najeźdźcy obrabowali majątek jezuicki Kościeleczki, skonfiskowali ich bibliotekę, 
zapasy zboża oraz utensylia120. W związku z tym jezuici ponownie opuścili Mal-
bork i wyjechali do Gdańska. Powrócili dopiero w 1661 r., po zawarciu poko-
ju oliwskiego121. Ponieważ ich rezydencja była zniszczona, dwóch ojców znalazło 
gościnę u jednego z mieszczan. W 1664 r. przydzielono im kościół zamkowy NMP 
z komnatami dawnych kapelanów krzyżackich i kilku pokojami przy dziedziń-
cu wysokiego zamku. W tej świątyni umieścili cudowny obraz NMP. W 1667 r.
otwarto tam ich rezydencję. W pracy duszpasterskiej pomagali przede wszyst-
kim w kościele parafialnym św. Jana Ewangelisty. Odprawiali Msze św., spowiadali
i głosili polskie kazania. Z czasem dołączył do nich kaznodzieja, przemawiający
w języku niemieckim. Przyczynili się także do ubogacenia procesji Bożego Ciała 
i innych manifestacji religijnych, np. przedstawień Męki Pańskiej czy uroczysto-
ści w związku z kanonizacją św. Stanisława Kostki w 1672 r.122 Rozpowszechnili 

116 Zob. Encyklopedia wiedzy o jezuitach, s. 173.
117 M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 1, s. 137; Dzieje malborskiej rezydencji 

Towarzystwa Jezusowego 1647–1744, s. 9.
118 O pobycie jezuitów i ich pracy duszpasterskiej zob. Dzieje malborskiej rezydencji Towarzystwa Jezu-

sowego 1647–1744.
119 Ibidem, ss. 25–26. 
120 Duże straty ponieśli też jezuici malborscy w czasie wojny północnej – por. S. Załęski, Jezuici w Pol-

sce, t. 4, cz. 3, Kraków 1905, ss. 1197–1199.
121 Dzieje malborskiej rezydencji Towarzystwa Jezusowego 1647–1744, s. 32.
122 M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 1, ss. 139–141; Dzieje malborskiej rezydencji To-

warzystwa Jezusowego 1647–1744, s. 47. Tu dużo informacji o nabożeństwach ku czci najpierw błogosławionego, a od 
1672 r. świętego Stanisława Kostki oraz św. Ignacego Loyoli, św. Franciszka Ksawerego, św. Alojzego, św. Antoniego.
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też kult obrazu NMP na zamku, a także urządzali pielgrzymki do sąsiednich sank-
tuariów. Na mocy przywileju królewskiego z 1662 r. otrzymali jeszcze kaplicę nad-
bramną Matki Bożej, ale wskutek sprzeciwu miasta nie objęli jej w posiadanie123.

W latach siedemdziesiątych XVII w. udało się im – dzięki różnym fundacjom 
– pozyskać ziemię w sąsiednich miejscowościach, a także nowe fundacje pieniężne. 
Dzięki tym środkom mogli kontynuować misje w okolicznych parafiach pomezań-
skich124. Owocem tej gorliwej posługi były liczne spowiedzi, chrzty i sakramentalne 
małżeństwa. Natomiast mieli dość poważny konflikt z menonitami, którzy nie godzili 
się na ich posługę duszpasterską wśród swojej społeczności i budowanie kaplic125.

W 1687 r. jezuici malborscy zorganizowali szkołę w odremontowanym bu-
dynku przy kościele św. Jana Chrzciciela, gdzie uczyło dwóch zakonników. Dziesięć 
lat później część uczniów zbuntowała się, zarzucając nauczycielom złe trakto-
wanie. Potem budynki szkoły zajęły wojska saskie. Mimo to jezuici przywróci-
li szkołę, choć tylko z jednym nauczycielem. Po kilku kolejnych latach było już 
około 100 uczniów. Przygotowywali ich do występów publicznych, uroczystości, 
ale nigdy ta szkoła – mimo że uczono w niej także poetyki i retoryki – nie osią-
gnęła poziomu gimnazjum akademickiego126.

Na początku XVIII w., w czasie okupacji miasta przez wojska saskie, Jezu-
ici wykazali się dużą dobroczynnością, wspierając ubogich, niezależnie od wy-
znania127. Mieli też bogatą bibliotekę, którą – niestety – w czasie wojen szwedz-
kich zabrał lekarz króla Karola Gustawa Jan Lagercrona128. Ich misja zakończyła 
się w 1780 r., po rozwiązaniu Towarzystwa Jezusowego w Prusach.

Inne wspólnoty wyznaniowe

Reformacja dotarła do Malborka bardzo szybko. W relacjach pojawia się 
nawet określenie, że tutejsza wspólnota ewangelicka należała do najstarszych

123 M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 1, ss. 139–140; Dzieje malborskiej rezy-
dencji Towarzystwa Jezusowego 1647–1744, ss. 32–33; Encyklopedia wiedzy o jezuitach, s. 402.

124 O tych misjach i odnoszonych sukcesach duszpasterskich bardzo dużo informacji w kronice Dzieje 
malborskiej rezydencji Towarzystwa Jezusowego 1647–1744.

125 M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 1, ss. 141–142. O trudnościach z men-
nonitami jest też często mowa w Dziejach malborskiej rezydencji Towarzystwa Jezusowego 1647–1744. Przykła-
dowo na przełomie lat 1723–1724 misje sprawowano w Tychnowach, Lichnowach, Krasnej Łące, Postolinie, 
Miłoradzu, Sztumie, Nowej Cerkwi, Borętach i Gnojewie, ibidem, s. 182.

126 W. Zawadzki, Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525–1821, t. 1, s. 268; M. 
Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 1, s. 142; Dzieje malborskiej rezydencji Towarzystwa 
Jezusowego 1647–1744, s. 60.

127 M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 1, s. 142; Kirchliche Altertümer von Ma-
rienburg, PDE, 1908, s. 6; Dzieje malborskiej rezydencji Towarzystwa Jezusowego 1647–1744, s. 81.

128 Encyklopedia wiedzy o jezuitach, s. 402; Dzieje malborskiej rezydencji Towarzystwa Jezusowego 1647–1744, s. 150.
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w Prusach129. Sprzyjał jej biskup pomezański Erhard von Queiss, który w niedłu-
gim czasie sam dołączył do jej grona. Nie do końca jasna była postawa królów 
polskich, ponieważ z jednej strony bronili katolicyzmu, ale też pozwalali na roz-
wój nowej doktryny. Jednak decydujące znaczenie miało zachowanie rady miej-
skiej, ta po 1525 r. w większości składała się ze zwolenników Lutra, a potem do-
łączyli także wyznawcy kalwinizmu. 

Trudno podać dokładne dane liczbowe, dotyczące postępów reformacji
w Malborku. Od początku luteranie mieli własną świątynię, a w zasadzie ko-
ściół pw. św. Jerzego, przejęty od katolików w 1526 r. Należał on do kompleksu 
pokrzyżackich zabudowań szpitalnych. Tam, już w 1520 r., były głoszone pierw-
sze kazania przez pastora Jakuba Knade, a sześć lat później został on oficjalnie 
pierwszym ewangelickim duszpasterzem przy tej świątyni130.

Już w połowie XVI w. nowa wspólnota wyznaniowa musiała być stosunko-
wo liczna, ponieważ otrzymała czasowo (do 1594 r.) prawo odprawiania nabo-
żeństw w kościele katolickim św. Jana Ewangelisty, a 14 maja 1569 r. – od króla 
Zygmunta Augusta – zgodę na przyjmowanie Komunii św. pod dwiema posta-
ciami. Niedługo potem zajęła też kaplicę w bramie miejskiej.

Gdy na początku XVIII w. kościół św. Jerzego okazał się zdecydowanie za 
mały, w 1707 r. rozpoczęto budowę nowego, zakończoną siedem lat później131.

Z zapisu z 1702 r. wynika, że w Malborku pracowało początkowo dwóch 
pastorów ewangelickich, którzy wygłaszali kazania także w języku polskim. Do-
piero po II wojnie szwedzko-polskiej (po 1660 r.) doszedł trzeci, którego zada-
niem było opiekowanie się przede wszystkim ludnością polską. Taki stan utrzy-
mał się do końca XVIII w.132 Nie wiemy natomiast, ilu było ewangelików. Gustav 
Berg w książce Geschichte der Stadt Marienburg (s. 126) podaje 4 tys., choć nie 
uściśla, w jakim okresie. Zapewne chodzi już o koniec XVIII w., gdy wspólnota 
katolicka (razem w Wielbarkiem) liczyła około 3400 osób133. 

Liturgia ewangelicka była organizowana według ówczesnych zwycza-
jów. Nabożeństwa sprawowano przede wszystkim w niedziele i święta, ale też
w czwartki. Świętowano m.in. uroczystości Objawienia Pańskiego (Christi Of-
fenbarung), Oczyszczenia NMP (Mariä Reinigung), Zwiastowania NMP (Mariä 
Verkündigung) i Nawiedzenia NMP (Mariä Heimsuchung), Nawrócenia św. Pawła 

129 G. Berg, Geschichte der Stadt Marienburg, s. 42.
130 W. Zawadzki, Archiwum ewangelickiej superintendentury i parafii malborskiej, s. 61.
131 Ibidem, s. 62; G. Berg, Geschichte der Stadt Marienburg, ss. 122–124.
132 Ibidem, s. 125.
133 W. Zawadzki, Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525–1821, t. 1, s. 33. Jed-

nak w protokole z 1785 r. napisano, że na terenie parafii Malbork mieszka 2000 katolików i 1900 protestan-
tów – ADP, C 67, s. 313.
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(Verkehrung Pauli), św. Jana, św. Michała i Wszystkich Świętych (Allerheiligen-
tag). Corocznie w piątek po wspomnieniu św. Michała obchodzono dzień postu, 
pojednania i modlitwy (Fest-, Buß- und Bettag). W każdą niedzielę wygłaszano 
w kościele św. Jerzego dwa kazania w języku polskim i dwa w niemieckim, a po 
południu nauczano katechizmu. Dwa razy w tygodniu pastorzy prowadzili Go-
dzinę Biblijną, czytano wtedy i objaśniano Pismo Święte. Spotkania te ubogaca-
no śpiewami pieśni. W okresie Wielkiego Postu we wtorki i piątki w godzinach 
porannych, od 7.00 do 8.00, odbywały się również specjalne nabożeństwa. Do 
tego dochodziło udzielanie chrztu św., asystowanie przy małżeństwach, grzeba-
nie zmarłych i nawiedzanie chorych. W Malborku ewangelicy jeszcze przez dłu-
gi czas zachowali zwyczaj spowiedzi usznej (Ohrenbeichte). Taką możliwość za-
pewniano w soboty od godz. 13.00134.

Wyznawcy luteranizmu mieli też własną szkołę. Wybudowano ją obok ko-
ścioła św. Jerzego. Lekcje prowadziło dwóch nauczycieli, ponadto wspierali ich 
pastorzy i organista135. Była również szkoła tzw. łacińska, ponieważ kładziono w niej 
nacisk na naukę tego języka. Utworzył ją jeszcze zakon krzyżacki. Około 1550 r. zo-
stała zreformowana przez rektora Curäusa (Scheerera). Miała 4 nauczycieli (wy-
bieranych przez radę miasta) i stała na poziomie dobrego gimnazjum. Spośród 
jej uczniów wywodził się Melchior Guilandius (Wieland), profesor botaniki na 
uniwersytecie w Padwie (zmarły w 1589 r.) i Cnöffel – lekarz króla Polski Jana 
III Sobieskiego136.

Pod koniec XVI w. do Malborka przybyli także holenderscy oraz szkoccy 
kalwini i zostali życzliwie przyjęci przez radę miasta. Większość z nich trudniła 
się kupiectwem. Nie byli jednak mile widziani ani przez katolików, ani luteran, 
dlatego też najczęściej udawali się do Gdańska. W mieście tym mieli swoją salę 
modlitwy137. W pierwszej połowie XVII w. było też dwóch predykantów kalwiń-
skich, którzy mieszkali w domu mieszczanina Pacha138. Ich znaczenie wzrosło
w czasie I wojny szwedzko-polskiej, ale później odgrywali już bardzo nikłą rolę.

Znacznie większą wspólnotę tworzyli mennonici, traktowani jako trzecia 
pod względem liczebności grupa religijna. Na Żuławy zaczęli przybywać w dru-
giej połowie XVI w. Wówczas zasiedlili również podmalborskie pastwiska i łąki. 
Według spisu z 1776 r., w Malborku i Kałdowie mieszkało ich 185. W świetle 

134 G. Berg, Geschichte der Stadt Marienburg, ss. 126–130.
135 M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 1, s. 136; Dzieje malborskiej rezydencji 

Towarzystwa Jezusowego 1647–1744, s. 45; G. Berg, Geschichte der Stadt Marienburg, s. 130.
136 K. Górski, Dzieje Malborka, s. 156; G. Berg, Geschichte der Stadt Marienburg, ss. 134–138.
137 W. Zawadzki, Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525–1821, t. 1, s. 261;

G. Berg, Geschichte der Stadt Marienburg, s. 180.
138 M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 1, s. 136; t. 2, s. 316.
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obowiązujących wówczas przepisów nie mogli tworzyć własnych wspólnot wy-
znaniowych, dlatego też funkcjonowali w ramach katolickiego systemu parafial-
nego. Musieli też świadczyć materialnie na rzecz duchownych katolickich i lute-
rańskich139. Bardzo rzadko zdarzały się jednak konwersje mennonitów do innych 
wspólnot wyznaniowych.

W omawianym okresie w Malborku zapewne nie było zupełnie Żydów; 
pojawili się w tym mieście – podobnie jak w innych częściach Prus Wschodnich 
– dopiero na początku XIX w.

W 1772 r. – po I rozbiorze Polski – władze pruskie, które przejęły miasto, 
zezwoliły na funkcjonowanie w Malborku tylko dwóch świątyń: ewangelickiej 
św. Jerzego oraz katolickiej św. Jana Apostoła. Inne wyznania, w tym kalwińskie
i mennonickie, nie mogły oficjalnie spełniać swoich praktyk religijnych. Po 1808 r. 
– wskutek klęski w wojnie z Napoleonem – nowe władze pruskie zniosły wie-
le ograniczeń wyznaniowych. Wówczas tolerancją objęto też baptystów, menno-
nitów i Żydów. Jednak nadal katolicy mieli tylko kościół św. Jana Ewangelisty,
a ewangelicy – św. Jerzego i taki stan utrzymał się do 1945 r.140

Andrzej Kopiczko, Katholische Gotteshäuser und Seelsorge in Malbork (Marienburg) in den Jahren 
1525–1772 

Zusammenfassung 

In dem Artikel wird die Geschichte der katholischen Gotteshäuser in Malbork (Marienburg) in 
der Neuzeit vorgestellt. Dabei wurde der Gemeinde Sankt Johannes der Evangelist am meisten Beachtung 
geschenkt, die – mit kurzen Unterbrechungen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und während des 
ersten schwedisch-polnischen Krieges – in katholischer Hand war. Aus Visitationsprotokollen erfahren wir 
etwas über durchgeführte Renovierungen, die Gottesdienstordnung und die beschäftigten Geistlichen. Auf 
der Grundlage der seit 1700 erhalten gebliebenen Kirchenbücher können wir schließen, dass jährlich etwa 200 
Kinder getauft und zwischen 50 und 150 Ehen geschlossen wurden. Ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
tauchen auch Einträge über Eheschließungen von Lutheranern in der katholischen Kirche auf, und dies sogar 
dann, wenn beide Eheleute nicht katholisch waren. Außer der Gemeinde Sankt Johannes der Evangelist gab 
es noch die der Jungfrau Maria geweihte Schlosskirche, die Sankt Laurenzkirche, die Heilig-Geist-Spitalkirche 
sowie Kapellen. Eine große Rolle in der Seelsorge spielten in der Neuzeit die Jesuiten, die diesen Dienst im 
Jahr 1618 aufnahmen.

Übersetzt von Christiane Schultheiss

Andrzej Kopiczko, Catholic churches and ministry in Malbork in the years 1525–1772

Summary

The article presents the history of the Catholic churches, operating in Malbork in the early modern 
period. Most attention was paid to the parish St. John the Evangelist, which – with short breaks in the second 

139 W. Zawadzki, Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525–1821, t. 1, ss. 257–
258; G. Berg, Geschichte der Stadt Marienburg, s. 181.

140 W. Zawadzki, Archiwum ewangelickiej superintendentury i parafii malborskiej, s. 61; zob. też G. Berg, 
Geschichte der Stadt Marienburg., s. 125 i n.; E. Wolff, R. Zacharias, Zur Geschichte der evangelischen St. Georgen-
gemeinde, w: Neues Marienburger Heimat, Herford, 1965, s. 378 i n.
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half of the sixteenth century  and during the First Swedish-Polish War – remained in the hands of Catholics. 
With post-visit protocols learn about repairs carried out, the order of worship and involvement of the clergy. 
On the basis of the preserved since 1700 year vital records we can conclude that each year about 200 children 
was baptized and was contained from 50 to 150 weddings. Since the second half of the eighteenth century 
there are also records of marriages concluded by Lutherans in the Catholic Church, even when both spouses 
were not Catholics. Apart from the parish of St. John the Evangelist churches still functioning: the castle of the 
Blessed Virgin Mary, St. Lawrence and the hospital of the Holy Spirit and Chapels. A major role in the pastoral 
care in the modern era played the Jesuits, who have taken the ministry in 1618.

Translated by Jerzy Kiełbik





Wstęp

Spośród miast leżących w Dolinie Dolnej Wisły Kwidzyn od dawna wyróż-
niał się szczególnie bogatą spuścizną historyczną oraz architektoniczno-budowlaną.
Z tego względu jego dzieje wzbudzały zainteresowanie zarówno historyków nie-
mieckich, jak i polskich. Koncentrowali się oni nie tylko na problematyce społecz-
no-politycznej, ale również konfesyjnej. Max Toeppen już w 1875 r. poddał wni-
kliwej refleksji naukowej dążenia katolików kwidzyńskich do erygowania parafii 
katolickiej w tym mieście w XIX w.1 Budowę kościoła tego wyznania w świe-
tle korespondencji kościelnej zreferował ks. Wojciech Zawadzki2. Szczegółowe 
zestawienie projektów architektonicznych świątyni, opracowanych w Wyższej
Deputacji Budowlanej w Berlinie (Oberbaudeputation), zaprezentowała wraz z ko-
mentarzem w języku niemieckim Eva Börsch-Supan3, a w języku polskim – Alek-
sandra Lademann-Wcisło i Paweł Sadkowski4. Powyższe opracowania nie wy-
czerpują jednak szeregu zagadnień dotyczących przyczyn oraz przygotowania 
do budowy katolickiego kościoła w Kwidzynie w XIX w., wśród których moż-
na wskazać m.in. problematykę usytuowania oratorium, zabezpieczenia finan-
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sowego budowy kościoła oraz realizację tej inwestycji. Chcąc uzupełnić wiedzę 
na ten temat, warto przede wszystkim skoncentrować się na analizie materiałów 
archiwalnych zdeponowanych w Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbe-
sitz Berlin-Dahlem. Należy zaznaczyć, że w poniższym artykule zostaną jedynie 
zasygnalizowane zagadnienia odnoszące się do wariantów architektoniczno-bu-
dowlanych kwidzyńskiego kościoła oraz organizacji katolickiego życia religijne-
go w tym mieście, były one już bowiem przedmiotem badań, co znalazło swoje 
miejsce w przytoczonej powyżej literaturze. 

     

Plany urządzenia oratorium katolickiego w kwidzyńskim maneżu

Na początku XIX w. rozważano adaptację pomieszczeń zamku kwidzyń-
skiego na cele kultu katolickiego. Władze państwowe odstąpiły jednak od tych 
planów5. Następnie proponowano urządzenie pomieszczenia liturgicznego
w kwidzyńskiej ujeżdżalni, która pierwotnie stanowiła własność policji. Budy-
nek ten od czasu likwidacji sądu ziemskiego przestał służyć swoim celom. Woj-
sko korzystało z niego w ramach ćwiczeń. Radca rejencji w Kwidzynie, Peter-
son, sugerował, aby w zamian udostępnić żołnierzom część usytuowanego obok 
budynku. Koszty przystosowania ujeżdżalni do sprawowania katolickiej litur-
gii szacowano na 1971 talarów 17 groszy i 15 fenigów6. Zakładając domniema-
ną zgodę władz państwowych, kwidzyńscy katolicy starali się pozyskać ornaty
z dawnego kościoła jezuickiego w Grudziądzu, monstrancję oraz duży i mały 
kielich z niewymienionych z nazwy klasztorów, zaś organy tudzież dzwony ze 
zrujnowanej świątyni pw. Ducha Świętego w Malborku bądź zdewastowanego 
kościoła w Kraśniewie7. Wolę przekazania ujeżdżalni wspólnocie katolickiej wy-
raził początkowo pruski minister spraw wewnętrznych Friedrich Ferdinand zu 
Dohna-Schlobitten8. Po zastrzeżeniach wysuniętych przez tajnego radcę pań-

4 Kościół św. Trójcy w Kwidzynie, red. A. Lademann-Wcisło, P. Sadkowski, Kwidzyn 2013. 
5 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem (dalej: GStA PK), I. HA, Rep. 76 Kultu-

sministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 1, Rejencja w Kwidzynie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
4 IV 1810; E. Börsch-Supan, op. cit., s. 248; M. Toeppen, op. cit., s. 354. W 1817 r. informowano, że adaptację po-
mieszczeń zamkowych na cele kultu katolickiego uniemożliwia urządzenie w tym miejscu zakładu dla niewi-
domych żołnierzy; zob. GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 1, Rejencja 
w Kwidzynie do ministra Friedricha von Schuckmanna, 9 VI 1817; M. Toeppen, op. cit., s. 354.    

6 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 1, Rejencja w Kwidzynie 
do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 4 IV 1810; por. M. Toeppen, op. cit., s. 354. 

7 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 1, Rejencja w Kwidzynie 
do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 4 IV 1810.

8 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 1, Minister Friedrich Dohna
do tajnego radcy państwowego Johanna Augusta Sacka, 22 VI 1810; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych do przed-
stawicieli wspólnoty katolickiej w Kwidzynie Christopha Krzeszewskiego i Michaela Draheima, 16 VIII 1810.
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stwowego Johanna Augusta Sacka, uznał jednak powyższe plany za nieodpo-
wiednie. W pobliżu ujeżdżalni znajdowały się bowiem stajnie dla koni, przez co 
w okolicy panował zarówno nieprzyjemny zapach, jak też hałas. Ponadto ewan-
gelicy reformowani, którzy od 1809 r. raz na kwartał korzystali z luterańskiego 
kościoła, również zasługiwali na odpowiednie pomieszczenie do sprawowania 
nabożeństw. Na ten cel otrzymaliby z pewnością mniej funduszy niż kosztowa-
łaby adaptacja ujeżdżalni przeznaczonej dla kwidzyńskich katolików9.                   

Pruski feldmarszałek Johann Ludwig Yorck von Wartenburg w swoim 
dwumiesięcznym sprawozdaniu o stanie powierzonej sobie brygady zachod-
niopruskiej z 14 listopada 1810 r. zreferował Fryderykowi Wilhelmowi III pla-
ny dotyczące kwidzyńskiego maneżu. Zaznaczył przy tym, że wprawdzie prze-
kazanie budynku wspólnocie katolickiej jest godne uznania, jednak w stajniach 
tego kompleksu znajduje się sporo miejsca, które można byłoby wykorzystać na 
cele religijne. Z uwagi na to, że król wyraził niegdyś wolę, aby nie zmieniać prze-
znaczenia budynków, które służyły ćwiczeniom militarnym, postanowiono za-
chować maneż jako własność wojska. Podtrzymano wolę ofiarowania wspólno-
cie katolickiej jednej ze stajni, gdyby nie zdołała pozyskać innego pomieszczenia 
do sprawowania liturgii10. Ostatecznie król pruski zezwolił 11 lutego 1811 r. na 
przejęcie wspomnianej stajni przez katolików11. Wkrótce okazało się jednak, że 
adaptacja stajni na cele liturgiczne nastręcza wielu problemów. Jej długość wy-
nosiła 150 stóp, zaś szerokość – 30 stóp. Z jednej strony przylegało do budynku 
mieszkanie feldmarszałka Yorcka, zaś z drugiej strony, od prawego rogu, grani-
czył on z opisywaną ujeżdżalnią. Zabudowania wokół stajni nie korespondowały 
zatem z jej potencjalnym przeznaczeniem. Ponadto wspólnocie katolickiej mia-
no przekazać tylko część budynku, resztę użytkowano by nadal w celach gospo-
darczych. Wobec tego konieczne wydawało się podzielenie obiektu podwójnym 
murem. Należy nadmienić, że maneż o długości 75 stóp i szerokości 35 stóp je-
dynie z jednej strony przylegał do stajni. Jego izolacja i adaptacja na przestrzeń 
liturgiczną nie generowałaby znaczących kosztów. Po wnikliwej analizie skon-
kludowano, że prace remontowo-budowlane stajni zbyt mocno obciążyłyby 
kwidzyńskich katolików. Powzięto zatem zamiar pertraktacji z feldmarszałkiem 

9 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 1, Minister Friedrich Do-
hna do rejencji w Kwidzynie, 15 VI 1810; zob. także GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, 
Nr. 20, Bd. 1, Rejencja w Kwidzynie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 18 X 1810.

10 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 1, Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych do radcy państwowego Friedricha von Schuckmanna, 16 XII 1810. 

11 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 1, Rozporządzenie Fry-
deryka Wilhelma III z 11 II 1811. 
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Yorckiem, które dotyczyły ewentualnego odstąpienia wspólnocie katolickiej opi-
sywanego maneżu12. Nie przyniosły one jednak pożądanych rezultatów.                

Plany adaptacji pomieszczeń katedralnych na cele kultu katolickiego 

Już od 1800 r. wspominano o planach, popieranych przez ówczesne władze 
konsystorialne, aby przeznaczyć na rzecz katolików oratorium, które utworzono, 
by poprzez wydzielenie części ewangelickiej katedry w Kwidzynie. Projekt wy-
dawał się możliwy do realizacji w podwójny sposób. Brano pod uwagę adapta-
cję stosunkowo dużego, bezładnego pomieszczenia (bez ławek), znajdującego 
się naprzeciwko ołtarza i organów, oddzielonego murem od pozostałych części 
nawy kościoła, bądź tzw. polskiej kaplicy, usytuowanej w dawnym kapitularzu, 
czyli chórze, za organami świątyni13. Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandesgericht) 
zobowiązał gminę wiejską i miejską Kwidzyna do zajęcia stanowiska w sprawie 
przekazania pomieszczenia katedralnego wspólnocie katolickiej. Zgodnie z eks-
pertyzą radcy Dühringa z 12 kwietnia 1803 r., projekt uznano za niemożliwy do 
wykonania. Odstąpiono ostatecznie od zamiarów adaptacji części katedry kwi-
dzyńskiej po decydującym w tej sprawie rozporządzeniu gabinetowym z 3 lipca 
1805 r.14 Wobec trudności wiążących się z przystosowaniem budynków wojsko-
wych (maneżu lub stajni) na pomieszczenia liturgiczne, w 1811 r. powrócono jesz-
cze raz do pomysłu udostępnienia katolikom tzw. polskiego kościoła bądź od-
dzielonej murem tylnej części ewangelickiej katedry15. Planów tych jednak nie 
zrealizowano.  

12 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 1, Rejencja w Kwidzynie 
do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 15 V 1811. 

13 Tzw. polską kaplicę oddzielono od nawy katedralnej ścianą, która od podstaw do 1/3 wysokości 
była murowana, natomiast pozostała jej część charakteryzowała się konstrukcją fachwerkową. Długość kaplicy
wynosiła ok. 68 stóp, zaś jej szerokość – ok. 34 stopy. Przy ścianie umieszczono organy katedralne, których mie-
chy znajdowały się we wnętrzu polskiej kaplicy. Korzystanie z niej w czasie sprawowania nabożeństw w koście-
le wydawało się zatem niemożliwe. Zastanawiano się przy okazji nad przeniesieniem organów na przeciwległą 
stronę świątyni. Kaplicę katolicką planowano odgrodzić grubym murem od nawy katedralnej. Poza proble-
mami technicznymi, liczono się z dużym nakładem finansowym związanym z realizacją inwestycji. Rozcho-
dzenie się dźwięku organowego z nowego miejsca również mogło generować negatywne skutki. Z możliwo-
ści korzystania z opisywanej kaplicy zrezygnowali również ewangelicy reformowani, którym przeszkadzał 
dźwięk organów kościoła katedralnego; GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, 
Bd. 1, Rejencja w Kwidzynie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 18 X 1810; Kopia ekspertyzy Petersona
z 18 X 1810; M. Toeppen, op. cit., s. 352, 354.  

14 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 1, Rejencja w Kwidzynie 
do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 18 X 1810. 

15 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 1, Rozporządzenie Fryde-
ryka Wilhelma III z 6 VIII 1811; E. Börsch-Supan, op. cit., s. 248; M. Toeppen, op. cit., s. 354.
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Katolicy kwidzyńscy a parafia w Tychnowach 

Katolicy kwidzyńscy uczestniczyli w nabożeństwach celebrowanych w Tych-
nowach już przed 1805 r.16 Jak podaje ks. Paul Romahn, jeden z księży z tej miej-
scowości sprawował regularnie nabożeństwa w Kwidzynie17. Należy zaznaczyć, 
że w 1810 r. władze państwowe opowiedziały się za przynależnością Kwidzy-
na nie do diecezji chełmińskiej, lecz warmińskiej, ponieważ opisywane miasto 
leżało niegdyś na obszarze tzw. Starych Prus (Altpreussen). Ponadto rejencja
w Kwidzynie proponowała przyjęcie w skład swojego kolegium przyszłego
katolickiego proboszcza z tego miasta, który otrzymywałby wynagrodzenie z fun-
duszy publicznych18.

W 1823 r. władze państwowe zamierzały przyporządkować katolików kwi-
dzyńskich do parafii w Tychnowach (należących od 1821 r. do diecezji warmiń-
skiej) oraz przydzielić dodatek do wynagrodzenia tamtejszemu proboszczowi za 
sprawowanie nad nimi opieki duszpasterskiej. Zgodnie z obliczeniami z 1825 r., 
opisywana wiejska parafia liczyła wówczas 559 osób. Po postulowanym przyłą-
czeniu liczba katolików wzrosłaby do 3110 (w tym z Kwidzyna – 764, z okolicznych 
gmin wiejskich – 1674 oraz z majątków szlacheckich – 113)19. Parafia w Tychno-
wach posiadała 4 włóki chełmińskie gruntów. Z kolędy otrzymywała 79 szefli żyta 
i 79 szefli owsa oraz 20 talarów w gotówce. W ramach iura stole przekazywano 
jej około 100 talarów rocznie. Oprócz proboszcza, posługę kapłańską pełnił w niej 
również wikariusz, który obsługiwał kościół filialny w Straszewie. W razie przyłą-
czenia katolików kwidzyńskich do parafii liczono się z koniecznością nominowa-
nia drugiego wikariusza. Nadprezydent Heinrich Theodor von Schön proponował
dopłatę do jego utrzymania o wartości 300 talarów rocznie z funduszy państwowych20. 

Przyporządkowanie katolików kwidzyńskich parafii w Tychnowach skut-
kowałoby koniecznością rozbudowy tamtejszego kościoła. Warto wspomnieć, 
że w 1824 r. liczba przystępujących do Komunii św. katolików z Kwidzyna sta-
nowiła 1200, z pobliskich miejscowości – również 1200, zaś z parafii w Tychno-
wach – 2326. Więcej osób zamierzano zatem przyłączyć do parafii niż wynosiła do-
tychczasowa liczba parafian. Na dodatek kościół w Tychnowach mieścił jedynie

16 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 1, Minister Friedrich Do-
hna do tajnego radcy państwowego Johanna Augusta Sacka, 22 VI 1810. 

17 A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, cz. 1, Studium prozo-
pograficzne, Olsztyn 2004, s. 20; P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, Braunsberg 1927, s. 43. 

18 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 1, Rejencja w Kwidzynie 
do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 4 IV 1810.

19 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 2, k. 4; M. Toeppen, op. cit., s. 355. 
20 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 2, k. 4v.
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połowę członków lokalnej wspólnoty duszpasterskiej. Zdaniem biskupa Józefa
Hohenzollerna, nawet znacząca rozbudowa świątyni okazałaby się niewystar-
czająca. Należało raczej wznieść dobudówkę, która byłaby trzykrotnie większa 
od dotychczasowego obiektu sakralnego, aby pomieścić wszystkie osoby należą-
ce do powiększonej parafii21. Rejencja kwidzyńska przedstawiła 5 stycznia 1825 r. 
pruskiemu ministrowi Karlowi von Altensteinowi kosztorys tej inwestycji, któ-
rej wartość łącznie z pensją pracowników stanowiłaby 9187 talarów i 11 srebr-
nych groszy. Niestety, nie dysponowano funduszami na pokrycie tych kosztów.
W związku z tym von Schön zaproponował, aby wyasygnować je z kapitału 
skasowanego klasztoru benedyktynek z Chełmna, który to kapitał opiewał na 
12 000 talarów. Nadprezydent przypominał jednocześnie władzom w Berlinie, że 
katolicy kwidzyńscy zabiegali przede wszystkim o zgodę na erygowanie własnej 
parafii, a każda znacząca suma pieniędzy pomogłaby zrealizować wspomnia-
ne plany22. W tym względzie biskup Józef Hohenzollern prezentował podobne 
stanowisko. Jego zdaniem stosunkowo duża liczba katolików zamieszkujących 
Kwidzyn i pobliskie miejscowości, jak też ich oddalenie od Tychnów, przema-
wiały za ustanowieniem odrębnej placówki duszpasterskiej23.

Ze statystyk diecezjalnych wynika, że w 1827 r. w Kwidzynie i okolicach 
przebywało 5000 katolików, natomiast w promieniu trzech mil od wspomnia-
nego miasta liczba ta opiewała na 516924. Biskup Hohenzollern przekonywał 
decydentów państwowych, że podróż ubogiej ludności zamieszkującej prawo-
brzeże Wisły do niedaleko usytuowanych parafii diecezji chełmińskiej, leżących 
po drugiej stronie rzeki, wymaga dużych pieniędzy25. Erygowanie samodzielnej 
placówki duszpasterskiej w Kwidzynie zniwelowałoby zatem większość niedo-
godności i umożliwiłoby wiernym pełniejszy udział w życiu religijnym.   

        

Galicyjski spadek

Sprawy dotyczące tworzenia infrastruktury kościelnej przybrały nieoczeki-
wany obrót w 1805 r. Okazało się wówczas, że na rzecz budowy kościoła w Kwi-

21 Ibidem, k. 7–7v.
22 Ibidem, k. 4v–5, 6v.
23 Ibidem, k. 6, 7. 
24 Ibidem, k. 66, 87. Wśród 5169 katolików landrat powiatu kwidzyńskiego odnotował 2024 dzieci po-

niżej 14 lat. Osób uprawnionych do przyjmowania Komunii św. było zatem 3145, z czego mieszkających na 
stałe – jedynie 835; zob. GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 2, k. 89, 93. 
Na temat liczebności ludności katolickiej w Kwidzynie w XIX w. zob. K. Wajda, Kwidzyn w latach 1772–1914, 
w: Kwidzyn. Dzieje miasta, t. 1, red. K. Mikulski i J. Liguz, Kwidzyn 2004, s. 181. 

25 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 2, k. 88–88v.
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dzynie przepisano spadek lokowany w Bestwinie, w Galicji26. Należał on do 
zmarłej tegoż roku w Toruniu Bogumilly Kunigundy von Sachockiej, żony pol-
skiego posła Ignatiusa Alberta Leona von Piechowskiego. Majątek ten dziedzi-
czyła po Corduli von Malachinskiej (de domo von Sachockiej)27. Testament spo-
rządzono 8 października 1793 r., natomiast opublikowano 5 kwietnia 1805 r. 
Zgodnie z jego treścią, jedynym spadkobiercą von Sachockiej pozostawał wspo-
mniany mąż, który został zobowiązany do ufundowania kościoła, wykorzystu-
jąc w tym celu galicyjskie dobra rodzinne. Miał on zapewnić również wynagro-
dzenie proboszczowi oraz pracownikom kościelnym (zwłaszcza nauczycielowi), 
a nadwyżkę przeznaczyć na erygowanie szpitala. Von Piechowski uznał nałożo-
ne na niego zobowiązania, a jako miejsce erygowania świątyni wskazał Kwidzyn. 
Restytucję majątku pozostawił władzom konsystorialnym. Wkrótce napotkano 
na niespodziewane trudności. Pojawiły się przede wszystkim rozbieżności do-
tyczące wartości spadku oraz sprecyzowania, które dobra znajdujące się w Ga-
licji stanowiły własność von Sachockiej w momencie sporządzania przez nią te-
stamentu. Niebawem fiskus Cesarstwa Austrii wstrzymał realizację spisanej woli 
zmarłej, tłumacząc się remonstracją wobec von Piechowskiego oraz pertrakta-
cjami prowadzonymi pomiędzy odpowiednimi departamentami spraw zagra-
nicznych obu państw. Z powodu napiętej sytuacji politycznej, w tym rozgrywa-
jących się wojen, sprawę odkładano w czasie. W 1810 r. von Piechowski mieszkał 
w Księstwie Warszawskim. Szanse na pozyskanie należności testamentalnych 
wydawały się znikome. Nadzieję upatrywano w restytucji aktywów o wartości 
7000 talarów, które mogły zostać przez von Piechowskiego zabezpieczone pod 
hipotekę28. Ostatecznie właściciel spornych dóbr w Galicji, von Dobrzanski, od-
mówił przekazania należności. Wskutek postępowania administracyjnego został 
on zmuszony do wypłaty opisywanych funduszy, jednakże nie dysponował już 
wówczas żadnymi pieniędzmi29. 

26 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 1, Rejencja w Kwidzynie 
do ministra Friedricha von Schuckmanna, 9 VI 1817; E. Wernicke, Marienwerder. Geschichte der ältesten Stadt 
der Reichsdeutschen Ostmark, Marienwerder 1933, s. 308.

27 Najprawdopodobniej chodziło jednak o Kordulę z Lachockich, żonę Piotra Małachowskiego (1730–1799), 
który był wojewodą krakowskim, starostą oświęcimskim i przedborskim; por. J. N. Gątkowski, Rys dziejów księ-
stwa oświęcimskiego i zatorskiego, Lwów 1867, s. 8, 12.

28 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 1, Rejencja w Kwidzynie 
do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 4 IV 1810; Rejencja w Kwidzynie do ministra Friedricha von Schuck-
manna, 9 VI 1817; M. Toeppen, op. cit., s. 353. 

29 M. Toeppen, op. cit., s. 353; E. Wernicke, op. cit., s. 308.
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Kapitał po benedyktynkach w Chełmnie

Planowane przyłączenie katolików z Kwidzyna i okolic do parafii w Tych-
nowach wiązało się z koniecznością rozbudowy tamtejszego kościoła oraz ze 
zwiększeniem dotacji, którą zamierzano przeznaczyć najprawdopodobniej na 
uposażenie drugiego wikariusza w tej placówce duszpasterskiej. Nadprezydent 
von Schön informował w marcu 1826 r., że pieniądze na ten cel miały pochodzić 
ze skasowanego klasztoru sióstr benedyktynek w Chełmnie. Kapitał ten składał 
się m.in. z fundacji mszalnych. Władze państwowe postulowały zatem ich re-
dukcję. Niestety, brakowało związanej z nimi dokumentacji, ponieważ ze wzglę-
du na wpisy bądź zaskarżenia jej część przesłano do sądu, a większości nie zdoła-
no odnaleźć. Do innych fundacji również zgłaszano różnego rodzaju roszczenia. 
Von Schön uważał, że odsetki od zdeponowanego kapitału należało przeznaczyć
w całości na opłaty za Msze św. oraz inne zobowiązania30. Zgodnie z relacją kanoni-
ka Franciszka Weinreicha z 30 listopada 1825 r., przy kościele parafialnym w Chełm-
nie za cichą Mszę św. płacono 15 srebrnych groszy, za wigilię, jeśli uczestniczył w niej 
wyłącznie jeden duchowny oraz organista – 1 talara i 10 srebrnych groszy, zaś za 
śpiewaną Mszę św. wraz z katafalkiem – 1 talara i 20 srebrnych groszy. Rejencja kwi-
dzyńska postanowiła zatem, dzięki odsetkom od opisywanego kapitału, zniwelować 
zobowiązania określone przez fundatorów i uiścić za cichą Mszę św. 10 srebrnych 
groszy, za śpiewną – 15 srebrnych groszy oraz za wigilię – 1 talara31.   

Władze państwowe w Kwidzynie 5 października 1826 r. informowały mi-
nistra von Altensteina, że wartość kapitału po zniesionym klasztorze sióstr be-
nedyktynek w Chełmnie opiewa na 18 058 talarów i 10 srebrnych groszy. Z tej 
kwoty należało jednak wydzielić listy zastawne o wartości 7825 talarów, kapi-
tał prywatny szacowany na 933 talary i 10 srebrnych groszy32 oraz tzw. aktywa 

30 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 2, k. 25; por. M. Toeppen, 
op. cit., s. 356. Na temat kasaty klasztoru benedyktynek w Chełmnie zob. E. Piszcz, Polityka kasacyjna władz 
pruskich wobec klasztorów diecezji chełmińskiej, Studia Pelplińskie, 1971, t. 2, ss. 96, 106–107; K. Wajda, Kasata 
zakonów i jej oddźwięk społeczny na Pomorzu w XIX w., Studia Pelplińskie, 1987, t. 18, s. 100.  

31 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 2, k. 25v. 
32 Listy zastawne i kapitał prywatny zabezpieczono w 1804 r. jako kaucję w procesie, który Nicolaus von Za-

remba wytoczył chełmińskim benedyktynkom w sprawie roszczeń melioracyjnych dotyczących sprzedanego przez 
niego folwarku w Bysławku. Proces został rozstrzygnięty na korzyść powoda, któremu przyznano 11 077 talarów
19 srebrnych groszy i 10 fenigów odszkodowania. Wyższy Sąd Krajowy (Königl. Oberlandesgericht) informował 
jednak, że sprzedaż listów zastawnych zgodnie z kursem rynkowym oraz konfiskata niezabezpieczonych aktywów 
mogła przynieść co najwyżej 7506 talarów. W związku z tym sąd zwracał się z prośbą do rejencji kwidzyńskiej
o przekazanie brakującej sumy 3600 talarów z majątku poklasztornego wspomnianych sióstr. Rejencja ustosunko-
wała się negatywnie do powyższego postulatu. Zresztą klasztor nie dysponował już żadnym innym kapitałem oprócz 
fundacji mszalnych, które, zabezpieczone wcześniej w formie kaucji sądowej, stały się własnością von Zaremby.
Ze względu na nie rejencja wszczęła postępowanie windykacyjne. Nicolaus von Zaremba wzbraniał się jednak 
przed zwrotem tej kaucji; GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 2, k. 46–48.  
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Gintera (Gintersche Activum)33 wynoszące 333 talary i 10 srebrnych groszy. Ogó-
łem zatem wyodrębniono 8791 talarów i 20 srebrnych groszy, zaś pozostawiono
9266 talarów i 20 srebrnych groszy34. Spośród tej ostatniej sumy zabezpieczo-
ny kapitał równał się 7466 talarom i 20 srebrnym groszom35. Warto pamiętać, 
że składał się on z fundacji mszalnych, dlatego władze rejencyjne uważały, że na-
leży znaleźć księży, którzy odprawiliby nieodpłatnie związane z nimi Msze św.
W ten sposób uzyskano by pieniądze potrzebne do rozpoczęcia inwestycji bu-
dowlanej36. W przypadku pozytywnego rozwiązania tej sprawy dysponowano 
by wspomnianymi aktywami o wartości 7466 talarów i 20 srebrnych groszy, ob-
ligacjami państwowymi opiewającymi na 1925 talarów oraz dodatkową kwo-
tą 2796 talarów 2 srebrnych groszy i 9 fenigów, wynikającą z wcześniejszych 
uprawnień finansowych. Postulowana wartość funduszu budowlanego stanowi-
łaby zatem około 12 000 talarów37. Biskup Józef Hohenzollern planował zwró-
cić się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o redukcję Mszy św. związanych z oma-
wianym kapitałem38.

Do 1839 r. kapitał obciążony fundacjami mszalnymi, dzięki lokacie, wzrósł 
z 9391 talarów i 20 srebrnych groszy (7466 talarów i 20 srebrnych groszy + 1925 
talarów) do 17 597 talarów i 4 srebrnych groszy (kapitał prywatny ulokowany 
na 3% wynosił 4000 talarów, kapitał prywatny na 5% – 6833 talary i 10 srebr-
nych groszy, kapitał prywatny na 5% – 2600 talarów, obligacje państwowe na 4% 
– 4075 talarów oraz w gotówce – 88 talarów i 24 srebrne grosze). Roczne odset-
ki z tego źródła opiewały na 767 talarów i 15 srebrnych groszy. Kapitał wynika-
jący z wcześniejszych uprawnień finansowych wzrósł natomiast do 3130 talarów 
22 srebrnych groszy i 8 fenigów (w obligacjach państwowych na 4% – 3100 tala-
rów i w gotówce – 30 talarów 22 srebrne grosze i 8 fenigów; odsetki z tego źró-
dła stanowiły rocznie 124 talary). Ogółem dysponowano zatem sumą 20 727 ta-
larów 26 srebrnych groszy i 8 fenigów39.     

33 Dyspozycję dotyczącą tzw. aktywów Gintera (Gintersche Aktivum) zawarto w akcie darowizny z 15 IV 
1819 r. na rzecz klasztoru benedyktynek w Chełmnie. W przypadku jego likwidacji kapitał miał zostać prze-
kazany na rzecz Sióstr Miłosierdzia (szarytki), na chełmiński szpital Świętego Ducha oraz na przytułek znaj-
dujący się w tym mieście przed Bramą Grudziądzką; zob. GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 
3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 2, k. 45v–46.   

34 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 2, k. 45v.
35 Ibidem, k. 48v.
36 Ibidem. 
37 Ibidem, k. 49v–50. 
38 Ibidem, k. 55, 111v. 
39 Ibidem, k. 131–133; por. M. Toeppen, op. cit., s. 356.  
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Przychody parafialne w Zwierznie

W 1832 r. informowano, że zarówno kościół, jak i plebania w Zwierznie 
znajdują się w opłakanym stanie technicznym. Tamtejsza parafia nie była w sta-
nie opłacić 1/3 kosztów budowlanych dotyczących nowych obiektów kościel-
nych i zagwarantować przeprowadzenia przewidzianych prawem prac fizycz-
nych oraz prac w zaprzęgu. Biskup Józef Hohenzollern proponował, żeby nie 
ustanawiać proboszcza w tej miejscowości, ale jedynie nominować komenda-
riusza. Dzięki temu przychody parafialne, pobierane dotychczas przez biskupa 
Ignacego de Matthy, mogłyby zostać przeznaczone na pokrycie planowej inwe-
stycji budowlanej. Część z nich spożytkowano by natomiast na utworzenie in-
frastruktury parafialnej w Kwidzynie. Władze państwowe odniosły się jednak 
sceptycznie do powyższej propozycji biskupa warmińskiego40. Kilka lat później, 
w 1839 r., wobec powiększającej się liczby katolików w Kwidzynie i okolicach, 
Ministerstwo Wyznań Religijnych, Oświaty i Zdrowia przystało na tę koncep-
cję finansowania, o czym informowano kolejnego biskupa warmińskiego An-
drzeja Stanisława Hattena41. Parafia w Zwierznie posiadała, oprócz gruntów
rolnych w tejże miejscowości, także trzy włóki w Różanach, z których dochody opie-
wały na 668 talarów 14 srebrnych groszy i 10 fenigów w gotówce oraz 18 talarów 
i 3 srebrne grosze w naturaliach. Biskup Hatten sugerował, aby 4/5 tejże sumy, 
czyli 549 talarów 8 srebrnych groszy i 4 fenigi przeznaczyć na utworzenie parafii 
w Kwidzynie. Zaznaczył przy okazji, że kwota dzierżawy wspomnianych grun-
tów podlegała wahaniom. Pobór opłat na rzecz Kwidzyna wydawał się jednak 
możliwy dopiero w przypadku wakatu proboszczowskiego oraz po zakończeniu
usilnie postulowanej budowy kościoła w Zwierznie42. Z korespondencji Mini-
sterstwa Wyznań Religijnych, Oświaty i Zdrowia wynika, że ordynariusz war-
miński zamierzał wykorzystać każdą nadarzającą się okazję, aby przenieść na 
inną parafię ks. Josepha Korczykowskiego ze Zwierzna43. Zapewne z jego powodu 
nie zrealizowano wówczas tych planów, ponieważ uposażenie proboszcza na tej pa-
rafii postrzegano jako jedno z intratniejszych w diecezji warmińskiej44. Max Toeppen

40 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 2, k. 125–126; por. M. To-
eppen, op. cit., s. 355.  

41 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 2, k. 128, 130. 
42 Ibidem, k. 138v–140; por. M. Toeppen, op. cit., ss. 356–357; zob. także J. Wiśniewski, Kościoły i kapli-

ce na terenie byłej diecezji pomezańskiej 1243–1821 (1992), Elbląg 1999, s. 496. Ks. Wojciech Zawadzki twierdzi, 
że chodziło o dochody z Rozgartu, a nie z Różan; zob. W. Zawadzki, Budowa kościoła św. Trójcy w Kwidzynie
w świetle korespondencji kościelnej, s. 406.  

43 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 2, k. 167–167v. 
44 Ibidem, k. 173–173v. 
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twierdzi, że po śmierci ks. Korczykowskiego dochody z posiadłości parafial-
nych w Różanach rzeczywiście przekazano na rzecz kwidzyńskiej parafii45. Biskup
Hatten wnioskował ponadto, aby na utworzenie kwidzyńskiej infrastruktury ko-
ścielnej przeznaczyć znajdujące się pod państwowym patronatem beneficjum 
parafialne w majątku Białowieża, który należał do parafii w Tucholi. Płacone 
przez tamtejszych parafian iura stole oraz inne opłaty stanowiłyby z kolei pod-
stawę dochodów kwidzyńskiego proboszcza46. Najprawdopodobniej odstąpiono 
jednak od powyższych planów.     

    

Kolekty i donacje na rzecz budowy kwidzyńskiej świątyni

W 1810 r. informowano o przeprowadzonej wśród mieszkańców Kwidzy-
na kolekcie z przeznaczeniem na oratorium katolickie. Dzięki dobrowolnym 
ofiarom zgromadzono 200 talarów, a Kapituła Katedralna we Fromborku wy-
asygnowała kolejnych 75 talarów. Pieniądze zostały zdeponowane u duchowień-
stwa oraz w szkolnej kasie rejencyjnej. Miejscowi katolicy deklarowali ponad-
to nieodpłatne dostarczenie niektórych materiałów budowlanych bądź pokrycie 
części kosztów związanych z inwestycją47. W 1817 r. we władaniu rejencji pozo-
stawało 211 talarów 16 groszy i 4 fenigi, które należały do kwidzyńskiej wspól-
noty katolickiej48. Prepozyt Ignacy de Matthy proponował pokrycie brakującej 
sumy kapitałem fundacji za zmarłych, który stanowił część funduszy seminaryj-
nych lokowanych w Wysokiej w powiecie wyrzyskim. Niestety, ciążące na nim 
zobowiązania oraz zgłaszane roszczenia spowodowały weryfikację jego faktycz-
nej wartości, która stanowiła nie 8000 talarów, lecz jedynie 3334 talary49.

W 1818 r. korespondowano z kolei z rządcą diecezji chełmińskiej, który 
przystał na propozycję, aby budowa kościoła w Kwidzynie została sfinansowa-
na przez inną parafię Żuław Malborskich. Zdawano sobie jednak sprawę, że w po-
średni lub bezpośredni sposób państwo ponosiłoby częściowe koszty tej inwe-
stycji. Rok później, w obliczu trudnej sytuacji materialnej żuławskich świątyń 
(likwidacja kościołów), odstąpiono od powyższych planów50. Z kolei w 1842 r. 

45 M. Toeppen, op. cit., s. 368.
46 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 2, k. 140; por. M. Toep-

pen, op. cit., s. 355. 
47 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 1, Rejencja w Kwidzynie 

do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 4 IV 1810; Actum Marienwerder, 11 XII 1810. 
48 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 1, Rejencja w Kwidzynie 

do ministra Friedricha von Schuckmanna, 9 VI 1817; M. Toeppen, op. cit., s. 354. 
49 Ibidem.
50 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 2, k. 19. 
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prezes rejencji kwidzyńskiej Jakob von Nordenflycht sugerował, aby na kupno 
parceli pod budowę kwidzyńskiego kościoła przeznaczyć majątek poklasztorny 
w Zamartem i Bysławku, którego nie włączono do funduszu sekularyzacyjne-
go51. Niestety, biskup chełmiński Anastazy Sedlag nie udzielił swojego przyzwo-
lenia, tłumacząc, że wspomniane dobra winny służyć wsparciu kościołów w die-
cezji chełmińskiej, a Kwidzyn do niej nie należy52.

Znaczące donacje na budowę kwidzyńskiej świątyni pochodziły od biskupa 
warmińskiego Józefa Ambrożego Geritza. Ofiarował on 22 czerwca 1844 r. 1000 ta-
larów we wschodniopruskich listach zastawnych na tę inwestycję. Ponadto, za jego 
pośrednictwem, również duchowieństwo warmińskie przekazało na ten cel 1569 
talarów 24 srebrne grosze i 10 fenigów, w dwóch ratach (26 października 1844 r.
i 23 maja 1845 r.)53. Dodatkowo, 11 kwietnia 1845 r., wyasygnowano 719 talarów
i 8 srebrnych groszy, które pozostały po skasowanych klasztorach w Stoczku 
Klasztornym i Barczewie54. Na początku lat pięćdziesiątych XIX w. biskup Geritz 
ponownie wpłacił 1000 talarów na cele budowlane, zaś 21 sierpnia 1851 r. usta-
nowił kapitał o wartości 4000 talarów, z którego prowizja miała być przeznaczo-
na na wzniesienie kościoła, plebanii i szkoły, a także na dopłatę do pensji pra-
cowników kościelnych55.       

Wkrótce po rozpoczęciu budowy kościoła, w 1848 r., wskutek zawirowań 
polityczno-społecznych, papiery wartościowe, w których zgromadzono kapitał 
budowlany straciły na wartości56. Władze państwowe zezwoliły na przeprowa-
dzenie kolekty w diecezjach warmińskiej, chełmińskiej (przekazano z niej 813 
talarów 17 srebrnych groszy i 5 fenigów), wrocławskiej (636 talarów 24 srebr-
ne grosze i 4 fenigi), archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej (432 talary 6 srebr-
nych groszy i 10 fenigów) oraz kolońskiej (479 talarów 21 srebrnych groszy i 1 fe-

51 Ibidem, k. 193v; M. Toeppen, op. cit., s. 359. Na temat majątku poklasztornego w Bysławku zob. szcze-
gólnie GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 2, Abt. XIII, Nr. 38, Minister Karl von Altenstein do 
Fryderyka Wilhelma III, 10 X 1826; Minister Karl von Altenstein do rejencji kwidzyńskiej, 15 I 1829; zob. także 
A. Brygman, Klasztor Benedyktynek w Bysławku 1602–1836, w: Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Euro-
pie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku), red. A. Radzimiński, D. Karczewski i Z. Zyglewski, Bydgoszcz–To-
ruń 2010, ss. 329–330. O przeznaczeniu dóbr poklasztornych w Zamartem zob. Schematismus des Bistums Culm 
mit dem Bischofssitze in Pelplin 1904, Peplin 1904, ss. 624, 656–658.

52 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 2, k. 205v. Na temat przy-
należności diecezjalnej Kwidzyna w pierwszej połowie XIX w. zob. A. Kopiczko, op. cit., s. 20; W. Zawadzki, Bu-
dowa kościoła św. Trójcy w Kwidzynie w świetle korespondencji kościelnej, ss. 401–402.  

53 M. Toeppen, op. cit., s. 359; por. F. Hipler, Zur Erinnerung an Josephus Ambrosius Geritz, Bischof von 
Ermland, Braunsberg 1867, s. 9. 

54 M. Toeppen, op. cit., s. 360. 
55 Ibidem, s. 362; W. Zawadzki, Budowa kościoła św. Trójcy w Kwidzynie w świetle korespondencji kościel-

nej, s. 404; por. Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, AB Ec 29; AK I S 17; Dok. Kap. V 24; F. Hipler,
op. cit., s. 9; M. Jodkowski, Budownictwo sakralne diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, Olsztyn 2011, s. 191. 

56 M. Toeppen, op. cit., s. 362; E. Wernicke, op. cit., s. 308. 
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nig), dzięki czemu w latach 1851–1852 zgromadzono znaczącą kwotę57. Warto 
wspomnieć, że do 1 stycznia 1853 r. wydano na budowę 33 625 talarów 1 srebrny 
grosz i 5 fenigów, natomiast zgłaszano konieczność wyasygnowania kolejnych 
7705 talarów 10 srebrnych groszy i 10 fenigów58. Zwracano się z prośbą o wspar-
cie do Fryderyka Wilhelma IV, który 14 listopada 1856 r. ofiarował na rzecz kwi-
dzyńskiej świątyni 2500 talarów59. Do 1857 r. koszty opisywanej inwestycji wzro-
sły do 41 696 talarów60.     

Pozwolenie na budowę kościoła 

Katolicy z Kwidzyna 24 maja 1801 r. zwrócili się z prośbą do biskupa chełmiń-
skiego o erygowanie parafii i zgodę na budowę kościoła w tym mieście. Liczba wier-
nych wynosiła wówczas około 1000. W przypadku odmownej decyzji, zabiegano 
o pozwolenie na użytkowanie części prezbiterialnej w ewangelickiej katedrze (co 
zresztą praktykowano wcześniej). Powyższe postulaty spotkały się jednak z dez-
aprobatą władz diecezjalnych61. Prośba dotycząca wzniesienia kościoła katolickie-
go w Kwidzynie oraz pomocy finansowej na utrzymanie księdza tej konfesji, skie-
rowana do króla Fryderyka Wilhelma III, również została oddalona62.

Brak możliwości adaptacji pomieszczeń zamkowych, katedralnych bądź 
wojskowych na cele kultu katolickiego stał się przyczyną podjęcia decyzji o wznie-
sieniu własnego kościoła w Kwidzynie. O słuszności wyboru tej alternatywy był 
przekonany prepozyt Kapituły Katedralnej we Fromborku Ignacy de Matthy,
o czym informowano w 1817 r.63 Inwestycja miała obejmować, oprócz budowy 
kościoła, także plebanię, stajnie oraz obiekt szkolny, w którym mieszkałby zakry-
stian i nauczyciel64. Dość długo jednak decydenci państwowi zwlekali z aproba-
tą próśb przedkładanych przez katolików. Ostatecznie, po zapoznaniu się z gwa-
rancjami finansowymi dotyczącymi erygowania parafii katolickiej w Kwidzynie, 
a zwłaszcza uposażenia proboszcza, król pruski parafował 29 lipca 1840 r. rozpo-
rządzenie umożliwiające budowę kościoła w Kwidzynie65.  

57 Ibidem. 
58 M. Toeppen, op. cit., s. 363; por. K. Wajda, Kwidzyn w latach 1772–1914, s. 182.  
59 M. Toeppen, op. cit., ss. 364–365; E. Wernicke, op. cit., s. 309; M. Jodkowski, op. cit., s. 257.
60 E. Börsch-Supan, op. cit., s. 254.
61 M. Toeppen, op. cit., s. 352; A. Kopiczko, op. cit., s. 20; E. Wernicke, op. cit., s. 308.   
62 M. Toeppen, op. cit., s. 352; A. Kopiczko, op. cit., s. 20.
63 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 1, Rejencja w Kwidzynie 

do ministra Friedricha von Schuckmanna, 9 VI 1817.
64 Ibidem.
65 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 2, k. 162; E. Börsch-Su-

pan, op. cit., s. 253. 
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Projekty budowlane

Co najmniej od 1817 r. sporządzano projekty kwidzyńskiej świątyni kato-
lickiej. O jednym z pierwszych, autorstwa inspektora budowlanego Sachsa, infor-
mowała Wyższa Deputacja Budowlana w Berlinie. W odrzuconym przez ten urząd 
projekcie kościół miał kształt rotundy. Szkice charakteryzowały się jednak brakiem 
konsekwencji stylistycznych. Zastosowane rozwiązania budowlane wydawały się po-
nadto niemożliwe do wykonania66. Radcy Wyższej Deputacji Budowlanej, a wśród 
nich Karl Friedrich Schinkel, rekomendowali następnie Ministerstwu Wyznań Religij-
nych, Oświaty i Zdrowia opracowane przez nich różne warianty kościoła67.   

Kolejne plany o niemal identycznej powierzchni świątyni opracowali budow-
niczy dróg Hennig (4730 stóp kwadratowych) i nadzorca budowlany Müller (4732 
stopy kwadratowe). Nie zaaprobowano ich, ponieważ wikariusz kapitulny diece-
zji warmińskiej, ks. Antoni Frenzel, 10 czerwca 1842 r. wyraził życzenie, żeby za-
projektować budowlę, której długość odpowiadałaby propozycji zgłoszonej przez 
Henniga, natomiast szerokość – Müllera. Wyższa Deputacja Budowlana przystąpi-
ła zatem do przygotowania nowych planów budowlanych, które zawierały kolej-
ne sugestie, zgłoszone przez rządcę diecezji warmińskiej. Kościół, zgodnie z jego 
wolą, miałby przybrać formę bazyliki starochrześcijańskiej, której część prezbite-
rialną flankowałyby dwie wieże. Architekci wspomnianej deputacji budowlanej 
opowiedzieli się ponadto za nietynkowanymi murami zewnętrznymi świątyni, 
wolnostojącymi filarami nawy głównej, ozdobionymi cementowymi motywami 
cegieł, oraz dachem pokrytym blachą cynkową68. Ostateczny projekt należy przy-
pisać Augustowi Sollerowi z Wyższej Deputacji Budowlanej, który nadał świąty-
ni wzorowanej na starochrześcijańskich bazylikach styl historyzujący, zawierający 
elementy stylu arkadkowego, neogotyckiego i neoromańskiego69.   

 
Budowa kościoła katolickiego w Kwidzynie

W 1817 r. w zakup parceli znajdującej się przed dawną Bramą Grudziądz-
ką w Kwidzynie, na rozdrożu prowadzącym do Nicponi i Rozpędzin, a należącej 

66 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 1, Wyższa Deputacja Bu-
dowlana do Ministerstwa Wyznań Religijnych, Oświaty i Zdrowia, 4 VIII 1818. 

67 Kościół św. Trójcy w Kwidzynie, ss. 9–10; E. Börsch-Supan, op. cit., ss. 248–253. 
68 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 2, k. 215–215v; zob. rów-

nież GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 2, k. 220–221v; I. HA, Rep. 93D 
Oberbaudeputation, Nr. 87, k. 101–102; por. M. Toeppen, op. cit., s. 358; E. Börsch-Supan, op. cit., ss. 248, 253–254. 
O modyfikacjach postulowanych przez biskupa Józefa Ambrożego Geritza zob. M. Toeppen, op. cit., s. 359.    

69 Kościół św. Trójcy w Kwidzynie, ss. 12–13. 
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do wdowy Hildebrand, zaangażował się kowal Christoph Krzeszewski. Zabiegano 
także o nieodpłatne drewno z lasów królewskich, którego cena rynkowa wynosi-
ła 12 000–15 000 talarów70. Max Toeppen twierdzi, że transakcję zakupu wspo-
mnianej działki budowlanej sfinalizowano dopiero w 1821 r. Zapłacono za nią 
200 talarów71.  

W 1841 r. okazało się, że powierzchnia dotychczasowego placu pod bu-
dowę kościoła jest niewystarczająca72. Jego długość nie korespondowała z pro-
jektem. Ostatecznie jako odpowiednią uznano graniczącą z nią działkę budow-
laną, należącą do kupca Räubera. Jej cena wynosiła 4200 talarów, z czego 2500 
należało uiścić przy zawarciu transakcji, natomiast resztę – w późniejszym cza-
sie, jednakże wraz z odsetkami73. Na opisywanym obszarze znajdował się muro-
wany spichlerz, pokryty dachówką, który można było adaptować na szkołę oraz 
mieszkanie dla organisty i kościelnego. Poza tym wymieniano również niewiel-
ki ogród z drzewami owocowymi, stajnię oraz fachwerkową stodołę, które także po-
kryto dachówką. Budynki te zamierzano rozebrać, ponieważ na zajmowanej przez 
nie powierzchni miał wznosić się kościół74. Rok później kupiec Räuber obniżył cenę 
sprzedaży parceli do 4100 talarów75. Transakcję sfinalizowano 17 maja 1842 r.76     

Kamień węgielny pod budowę świątyni katolickiej w Kwidzynie poświęcił
26 sierpnia 1847 r. biskup pomocniczy diecezji warmińskiej Franciszek Grossmann77.
Warto nadmienić, że wskutek zaangażowania hierarchów warmińskich w two-
rzenie infrastruktury kościelnej w Kwidzynie oraz korzystania przez tamtejszych
katolików z posługi sakramentalnej w Tychnowach, 8 lipca 1854 r. Powiśle Dolne 
przyłączono do diecezji warmińskiej. Decyzję tę potwierdzono dekretem Stolicy Apo-
stolskiej, w którym na nowo określono granice diecezji warmińskiej i chełmińskiej78. 

Kościół katolicki w Kwidzynie poświęcił 10 stycznia 1858 r. biskup pomocni-
czy diecezji warmińskiej Antoni Frenzel. W uroczystości uczestniczyło przynajmniej 
2500 osób (nie tylko katolików), którzy przybyli z miejscowości oddalonych nawet 
4–5 mil. Świątynia nie zdołała pomieścić zgromadzonego tłumu. Jak odnotowa-

70 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 1, Rejencja w Kwidzynie 
do ministra Friedricha von Schuckmanna, 9 VI 1817; M. Toeppen, op. cit., s. 354. 

71 M. Toeppen, op. cit., s. 358.
72 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 2, k. 183–183v; M. Toeppen,

op. cit., s. 358.
73 Ibidem, k. 190–190v; M. Toeppen, op. cit., s. 358; W. Zawadzki, Budowa kościoła św. Trójcy w Kwidzy-

nie w świetle korespondencji kościelnej, s. 403.  
74 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium IV, Sekt. 3, Abt. VII, Nr. 20, Bd. 2, k. 198.
75 Ibidem, k. 205; por. M. Toeppen, op. cit., s. 358. 
76 M. Toeppen, op. cit., s. 358; por. E. Wernicke, op. cit., s. 308.
77 A. Kopiczko, op. cit., s. 20; W. Zawadzki, Budowa kościoła św. Trójcy w Kwidzynie w świetle korespon-

dencji kościelnej, s. 403; por. E. Wernicke, op. cit., s. 308; J. Wiśniewski, op. cit., s. 218. 
78 A. Kopiczko, op. cit., s. 20; P. Romahn, op. cit., s. 44.
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no w „Katholisches Wochenblatt”, frekwencja byłaby znacznie wyższa, jednak 
tego dnia panowały niekorzystne warunki atmosferyczne. Poza tym przekrocze-
nie Wisły nastręczało wielu problemów79. Katolicką parafię w Kwidzynie erygowa-
no 9 grudnia 1857 r. Władze państwowe potwierdziły tę decyzję 3 marca 1858 r.80 
Z kolei konsekracja nowej świątyni ku czci Trójcy Świętej oraz Wniebowzięcia 
Maryi Panny i św. Jana Apostoła odbyła się 26 września 1858 r.81 

Zakończenie

Wzrastająca liczba katolików Kwidzyna i okolic, a także szczególne zna-
czenie tego miasta jako siedziby rejencji, obligowały władze kościelne oraz pań-
stwowe do usankcjonowania życia religijnego jego mieszkańców. Nie udało się 
przeprowadzić adaptacji pomieszczeń na cele kultu katolickiego, stanowiących 
własność municypalną bądź wojskową. Przez długie lata nie zdecydowano się 
także na wydanie zgody dotyczącej budowy świątyni służącej wiernym wspo-
mnianej konfesji. Warunkiem utworzenia infrastruktury parafialnej była gwa-
rancja źródeł finansowania inwestycji budowlanej. Zasoby pieniężne na ten 
cel pozyskiwano nie tylko z dobrowolnych ofiar i donacji, lecz także z restytu-
cji prawa do mienia poklasztornego, wyłączonego z funduszu sekularyzacyjne-
go. Ostateczny projekt świątyni, odpowiadający nurtom stylistycznym ferowa-
nym przez najsłynniejszych architektów pruskich Wyższej Deputacji Budowla-
nej w Berlinie, opracowano w oparciu o sugestie zgłaszane przez rządców diece-
zji warmińskiej. Kościół pw. Trójcy Świętej, wzorowany na starochrześcijańskich 
bazylikach, przetrwał w niemal nienaruszonej formie po dzień dzisiejszy i sta-
nowi, poza miejscem kultu, element dziedzictwa kulturowego regionu.

Marek Jodkowski, Die Baugenese der katholischen Kirche in Kwidzyn (Marienwerder) im 19. 
Jahrhundert 

Zusammenfassung 

Bereits am 24. Mai 1801 gab es Bemühungen beim Kulmer Bischof, in Kwidzyn (Marienwerder) eine 
Gemeinde zu gründen und eine Kirche zu bauen. Früher wurden nämlich die heiligen Messen im Presbyterium 

79 Ibidem. Max Toeppen twierdzi, że kościół poświęcił dziekan sztumski 11 stycznia 1858 r.; zob. M. Toeppen,
op. cit., s. 365; E. Börsch-Supan, op. cit., s. 254. 

80 M. Toeppen, op. cit., s. 365. 
81 Rocznik Diecezji Warmińskiej, 1985, Olsztyn 1985, s. 248; A. Kopiczko, op. cit., s. 20; E. Wernicke,

op. cit., s. 309; M. Jodkowski, op. cit., s. 59; W. Zawadzki, Budowa kościoła św. Trójcy w Kwidzynie w świetle ko-
respondencji kościelnej, s. 408; W. Zawadzki, Duchowieństwo katolickie z terenu obecnej diecezji elbląskiej w la-
tach 1821–1945, Olsztyn 2000, s. 30.
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der evangelischen Kathedrale gehalten. Es wurde auch in Erwägung gezogen, Räume der Burg von Kwidzyn 
oder die städtische Reitbahn für kultische Zwecke umzubauen. Das Militär schlug vor, den Katholiken 
einen seiner Pferdeställe zur Verfügung zu stellen, wozu der preußische König 1811 seine Einwilligung 
gab. Die Renovierungs- und Bauarbeiten an den genannten Objekten wurden jedoch nicht aufgenommen. 
Auch die Pläne für den Umbau der sog. polnischen Kapelle oder eines Teils der evangelischen Kathedrale 
endeten mit einem Fiasko. Die staatlichen Behörden schlugen wiederum vor, die Katholiken von Kwidzyn 
der Kirchengemeinde in Tychnowy (Tiefenau) zuzuordnen. Die ermländischen Bischöfe standen diesen 
Vorschlägen skeptisch gegenüber, weil sie u.a. den beträchtlichen Ausbau der Kirche in diesem Dorf scheuten. 
Nachdem die Entscheidung über den Bau des Gotteshauses in Kwidzyn gefallen war, begann die Sammlung 
von Geldern für diesen Zweck. Man bemühte sich, die Erbschaft der Ehefrau von Ignatius von Piechowski zu 
gewinnen oder auch Kapital von den Benediktinerinnen in Chełmno (Kulm). Ebenso wurde eine Möglichkeit 
gesehen, gemeindliche Einkünfte aus Zwierzno abzuführen. Die Sammlung für diese Bauinvestition wurde 
in vielen Diözesen durchgeführt. Zu den besonders großzügigen Stiftern gehörte der ermländische Bischof 
Joseph Ambrosius Geritz. Die Baugenehmigung wurde 1840 erteilt, und in den Jahren 1847-1858 wurde die 
Kirche nach Plänen von August Soller erbaut. Ihre Einweihung fand am 26. September 1858 statt.

Übersetzt von Christiane Schultheiss

Marek Jodkowski, Genesis of construction of a Catholic church in Kwidzyn in the nineteenth century

Summary

Already on May 24, 1801. solicited the bishop of Chelmno on the erection of the parish and build 
a church in Kwidzyn, previously the Masses were celebrated in the choir of the Evangelical Cathedral. Also 
was considered adaptation of premises Kwidzyn castle for purposes of worship, then the local riding school. 
The army, in turn, were offered transfer Catholics one of the stables, which the Prussian king agreed in 1811. 
Construction works  did not start at these objects. Also, the so-called adaptation plans of Polish chapel, or part 
of the Evangelical Cathedral ended in failure. State authorities proposed to turn the assignment of Kwidzyn 
Catholic parish in Tychnowach. Bishops of Warmia were skeptical about these proposals, fearing, among 
others, a significant expansion of the church in this village. After deciding on the construction of the temple 
in Kwidzyn, Catholics started collecting funds for this purpose. Efforts were made to acquire the inheritance 
of Ignatius von Piechowski wife or post benedictine capital in Chelmno. Was also seen the possibility of 
separating revenue parish Zwierznie. Rebounds on the construction project was carried out in a number of 
dioceses. Among the particularly generous donors should indicate bishop of Warmia Josephus Ambrosius 
Geritz. The building permit was obtained in 1840. The church, designed by Augustus Soller was built in the 
years 1847–1858. Consecration took place on 26 September 1858.

Translated by Jerzy Kiełbik





Wolne Miasto Gdańsk1 utworzone zostało 15 listopada 1920 r., zgodnie
z postanowieniami artykułów 100–108 traktatu wersalskiego. Obejmowało ob-
szar miasta Gdańska oraz powiatów Gdańsk – Wyżyny i Gdańsk – Niziny; część 
terenów powiatów: tczewskiego, elbląskiego, malborskiego, kościerskiego i kar-
tuskiego oraz miasto Sopot, które po 1920 r. stało się samodzielnym powiatem 
miejskim. Według spisu ludności z 1923 r. Wolne Miasto Gdańsk zamieszkiwa-
ło ogółem 366 730 osób, w tym około 40 tys. Polaków. Największy odsetek Polo-
nii odnotowano w powiecie sopockim, bo aż 20%2. W 1934 r. Gdańsk zamieszki-
wało już około 408 tys. mieszkańców, a Polacy stanowili od 3 do 15% obywateli,
w zależności od powiatu. 

Wolnym Miastem Gdańskiem zarządzali obywatele niemieccy, władze sympa-
tyzowały więc z rządem niemieckim. Miało to wpływ na stosunki polsko-gdań-
skie. Należy zaznaczyć, że kwestie obywatelstwa gdańskiego regulowały posta-
nowienia traktatu wersalskiego. Zgodnie z nimi, wraz z powołaniem Wolnego 
Miasta Gdańska dotychczasowe obywatelstwo niemieckie mieszkańców auto-
matycznie zamieniano na gdańskie3. Konsekwencją tego było m.in. wydawanie 
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1 Autorzy zamiennie stosują nazewnictwo Wolne Miasto Gdańsk i Gdańsk.
2 J. Wójcicki, Wolne Miasto Gdańsk 1920–1939, Warszawa 1976, s. 78.
3 Osoby, które nie wyraziły zgody na przyjęcie obywatelstwa gdańskiego, a ukończyły 18 rok życia, mu-

siały przenieść się do Niemiec. Kwestię obywatelstwa gdańskiego regulowały artykuły 105 i 106 traktatu wer-
salskiego.  
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dokumentów potwierdzających pobyt w Wolnym Mieście Gdańsku z własną pie-
częcią. Gdańsk także posiadał własne oznaczenia i niezależne rejestracje samocho-
dowe: DZ to numer rejestracyjny, a DA traktowano jako oznaczenie państwa4.

Władze Wolnego Miasta Gdańska miały uprawnienia do wydawania praw 
jazdy. W tym też celu odbywały się na terenie szkół średnich Wolnego Miasta 
Gdańska zajęcia „Przygotowania Wojskowego”. Jeden z cyklów wykładów doty-
czył również budowy samochodu. Prawo jazdy zdawało się wówczas u tzw. Rad-
ców. Zadawali oni kursantom pytania typu: co to jest prądnica, jak jest zbudo-
wana, do czego służy akumulator. Po udzieleniu prawidłowych odpowiedzi oraz 
otrzymaniu pozytywnej oceny za jazdę samochodem prawo jazdy można było 
odebrać w starostwie powiatowym. Dokument był koloru zielonego, co ozna-
czało uprawnienia do poruszania się autem na drodze dla amatorów i nosiło na-
zwę „Pozwolenie na prowadzenie samochodu”. Prawo jazdy koloru czerwonego 
zarezerwowane było dla zawodowców5.

Obustronne sprawy polsko-gdańskie regulowała, oprócz zapisów z Wersa-
lu, konwencja paryska z 1920 r. Ten dokument precyzował m.in. ustanowienie 
polskiej strefy celnej na obszarze Wolnego Miasta Gdańska. Miało to wpływ na 
sytuację ekonomiczną miasta oraz jego rozwój. Jedną z dziedzin gdańskiej go-
spodarki był szeroko pojęty przemysł samochodowy. W Gdańsku działało wiele 
filii koncernów samochodowych, a niektóre tytułowały się przedstawicielstwa-
mi na Wolne Miasto Gdańsk i Polskę. Należy tu wymienić chociażby firmę Ci-
troen, usytuowaną przy Elisabethswall (współcześnie Wały Jagiellońskie); Fiat, który 
działał przy Stadtgraben 5 (dzisiejsze Podwale Grodzkie); Mercedes, zlokalizowany 
przy Hopfengasse 74 (dziś ul. Chmielna) oraz jedną z najciekawszych inicjatyw go-
spodarczych – Hudsexway, ulokowany przy Ritergasse (obecnie ul. Rycerska)6.

Wolne Miasto Gdańsk było otwarte dla obywateli innych państw, mogli 
oni do niego swobodnie wjechać i wyjechać. Sprzyjało to nawiązywaniu róż-
nego rodzaju kontaktów i wymianie handlowej. Poza tym na obszarze Gdańska 
funkcjonowały przedstawicielstwa dyplomatyczne wielu krajów. Ze względu na 
położenie geograficzne, port oraz sąsiedztwo Polski i Niemiec miasto było do-
skonałym miejscem do prowadzenia działalności wywiadowczej. Należy dodać, 
że za działalność szpiegowską na obszarze Wolnego Miasta Gdańska nie groziła 

4 http://forum.dawnygdansk.pl/printview.php?t=3963&start=0&sid=dcf62026ac91c65a9606dd38ba4f
e04e (dostęp: 22.03.2015). Należy wyjaśnić, że Wolne Miasto Gdańsk nie było traktowane jako państwo, cho-
ciaż chciałyby tego jego władze. Suwerenność Wolnego Miasta Gdańska ograniczona była na rzecz Ligi Naro-
dów oraz Drugiej Rzeczypospolitej. 

5 http://historia.trojmiasto.pl/Jak-dawni-gdanszczanie-zdobywali-prawo-jazdy-n87254.html (dostęp: 
16.03.2015).

6 http://moto.trojmiasto.pl/Gdanskie-Hudsony-n38070.html (dostęp: 22.03.2015).
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żadna kara. Powodem były zapisy traktatu wersalskiego mówiące o zakazie po-
siadania przez Gdańsk własnej armii, czyli nie było tajemnicy, której należało-
by strzec. Stąd miasto nad Motławą stało się swoistym tyglem wywiadowczym. 
Ścierały się tu przede wszystkim polskie, niemieckie i radzieckie służby informa-
cyjne. Szybko też okazało się, że działalnośc ta skierowana była przeciwko Pol-
sce. Jednocześnie Wolne Miasto Gdańsk pełniło rolę bazy wypadowej dla orga-
nizacji terrorystycznych, głównie ukraińskich7. 

Obszar Gdańska rozpracowywany był przez polski wywiad od momen-
tu odzyskania przez Polskę niepodległości, jednak dopiero w 1921 r. powsta-
ła tam pełnoetatowa Ekspozytura nr 2 Oddziału II Sztabu Generalnego (od 
1928 r. Głównego) Wojska Polskiego8 (dalej: SG WP). W 1925 r. zmieniono jej 
numerację na „7”, a rok później dodatkowo nadano kryptonim „BIG”9 – Biu-
ro Informacji Gdańsk. Szefami gdańskiej Ekspozytury, od momentu jej po-
wstania, byli: rtm. (od 1924 r. – major) Karol Dubicz Penther (1921–1926), 
kpt. Alfred Birkenmayer (1926–1928), kpt. (od 1936 r. major) Jan Hen-
ryk Żychoń (1928–1930)10. Od 1930 r., w wyniku reorganizacji struktur polskie-
go wywiadu, w Gdańsku działał Posterunek Oficerski nr 4, czasowo także nr 5,
a Centrala została przeniesiona do Bydgoszczy, przyjmując nazwę Ekspozytu-

7 A. Jendrzejewski, Polski wywiad wojskowy w Wolnymi Mieście Gdańsku w latach 1920–1930, Gdańsk 
2013, s. 46.

8 W rozkazie z 23 VI 1921 r. podano, że „Ekspozytura Oddziału II Sztabu Generalnego nr 2 z siedzi-
bą w Gdańsku to zakonspirowana bez ujawniania nazwy Sekcja II Departamentu Wojskowego w Komisaria-
cie Rzeczpospolitej Polskiej w Gdańsku”. Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Oddział II Sztabu Ge-
neralnego (Głównego) Wojska Polskiego 1921–1939 (dalej: Oddział II SGWP), sygn. I.303.4.42, Pismo z 23 VI 
1921 r. dotyczące tymczasowego ustanowienia Ekspozytur Oddziału II Sztabu Generalnego. Na temat działal-
ności polskiego wywiadu w Wolnym Mieście Gdańsku m.in. zob.: W. Kozaczuk, Bitwa o tajemnice. Służby wy-
wiadowcze Polski i Rzeszy Niemieckiej 1922–1939, Warszawa 1977; L. Gondek, Wywiad polski w Trzeciej Rzeszy 
1933–1939. Sukcesy i porażki, Warszawa 2011; W. Skóra, Działalność gdańskiej ekspozytury polskiego wywiadu 
wojskowego w latach 1920–1930 (Pomorze Zachodnie, Prusy Wschodnie i Wolne Miasto Gdańsk), Poznań 2011; 
A. Jendrzejewski, Polski wywiad wojskowy w Wolnym mieście Gdańsku.

9 Kryptonim „BIG” miał służyć początkowo tylko do korespondencji. Później posługiwano się nim 
jako nazwą gdańskiej placówki. Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej: APG), Komisarz Generalny Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Gdańsku (dalej: KGRP), sygn. 259/1644, Instrukcja kpt. Alfreda Birkenmayera z 12 listo-
pada 1926 r. dotycząca organizacji Ekspozytury oraz podległych jej posterunków oficerskich.

10 Jan Henryk Żychoń od 1928 r. współtworzył polski wywiad na Pomorzu. W latach trzydziestych XX w. 
kierowana przez niego służba informacyjna na Pomorzu stała się ogromną i znaczącą siłą w walce z niemiec-
kim szpiegostwem. W czasie II wojny światowej Żychoń kierował Wydziałem Wywiadowczym Oddziału II In-
formacyjno-Wywiadowczego Sztabu Naczelnego Wodza. W wyniku oskarżenia go przez oficerów polskiego 
wojska o współpracę z Niemcami zrezygnował z posady w sztabie i zgłosił się na front. Zginął w bitwie pod 
Monte Cassino w 1944 r. Zob. szerzej: W. Jastrzębski, Mjr Jan Henryk Żychoń – szef Ekspozytury nr 3 Oddziału 
II Sztabu Głównego w Bydgoszczy (1902–1944), Kronika Bydgoska, 1991, ss. 301–313; idem, Major Żychoń i byd-
goska ekspozytura wywiadu, Bydgoszcz 1994; A. Pepłoński, W tajnej służbie, Tygodnik Demokratyczny, 16 IV 
1986, nr 14; A. Nogaj, Nowiński kontra Żychoń, Tygodnik Demokratyczny, 13 VII 1986 r.; A. Suchcitz, Major Jan 
Żychoń – oficer wywiadu, Teki Historyczne, t. 19, Londyn 1988–1989; J. Bohaczek-Trąbska, W tajnej służbie. Z dzia-
łalności majora Jana Henryka Żychonia, Częstochowa 2011.
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ra nr 3 Oddziału II SG WP. Jej szefem przez cały okres istnienia, czyli do końca 
sierpnia 1939 r., był wspomniany Jan Henryk Żychoń11. 

Zainteresowania polskiego wywiadu w Wolnym Mieście Gdańsku były szero-
kie – począwszy od pozyskiwania informacji o bieżącej polityce gdańskiej i niemiec-
kim wpływie na nią, śledzeniu współpracy na linii Berlin–Moskwa, a na obserwacji 
niemieckiego przemysłu, także motoryzacyjnego, kończąc12. Należy wyjaśnić, że zada-
nia zmieniały się w zależności od aktualnych potrzeb polskiej „dwójki” i nie były sta-
łe. Jednakże od drugiej połowy lat dwudziestych jedną z priorytetowych kwestii 
stanowił niemiecki przemysł, mechanizacja i wynalazczość techniczna. Przy na-
piętych stosunkach pomiędzy Polską a Niemcami ryzyko wystąpienia wojny było 
duże, a zastosowane w niej rozwiązania techniczne mogły być zaskakujące, stąd 
szczególne objęcie obserwacją tych dziedzin życia. Przykładem potwierdzającym 
tego rodzaju potrzebę była informacja gdańskiej Ekspozytury z 1930 r. Przekaza-
no wówczas wiadomości, że na wschodniopruskich liniach transportu publiczne-
go kursowało kilka autobusów firmy „Komnick”13 o trzech osiach. Ich konstruk-
cja pozwalała na poruszanie się po gorszych drogach, jednakże Prusy Wschodnie 
posiadały dość gęstą zabudowę dróg o nawierzchni bitej lub podobnej do asfal-
tu14. Wnioskowano zatem, że komunikacja autobusowa nie musiała używać takich
pojazdów, bo drogi utrzymywane były w należytym stanie i z całą pewnością wy-
starczyłyby autobusy o dwóch osiach. Poza tym koszt utrzymania autobusu trzy-
osiowego był wyższy. Po wnikliwej obserwacji oraz analizie wysunięto przypusz-
czenie, że takie pojazdy zostały wprowadzone tytułem prób w przewidywaniu 
użycia ich na wypadek wojny do celów wojskowych. Taka teza zdaje się wysoce 
prawdziwa, bowiem podobnymi pojazdami posługiwały się zmotoryzowane ba-
terie Reichswehry15. 

Już w pierwszym okresie działania polskiego wywiadu w Gdańsku, kie-
dy to kierował nim rtm. Karol Dubicz, używano samochodu. Głównie chodziło

11 Jak podaje W. Jastrzębski, kpt./mjr. Żychoń był „urodzonym wywiadowcą z dużym już stażem pracy 
w służbach specjalnych”. Ponadto słusznie zauważa, że Żychoń po rozpoczęciu działań wojennych przedostał 
się do Francji przez Rumunię, a nie przez Litwę, jak podają inni historycy. W. Jastrzębski, Dzieje Ekspozytury 
nr 3 II Oddziału Głównego Wojska Polskiego w Poznaniu i Bydgoszczy (1919–1939), w: Polski wywiad wojskowy 
1918–1945, pod red. P. Kołakowskiego i A. Pepłońskiego, Toruń 2006, s. 352.

12 Już w 1927 r. w programu zadań dla Referatu „Zachód” Oddziału II SGWP znalazł się zapis, że na-
leży „przepracować informacyjnie i dokumentarnie takie ośrodki przemysłowe, jak BMW”. Początkowo kon-
cern produkował silniki lotnicze, dopiero od drugiej połowy lat dwudziestych rósł w siłę jako jeden z liderów 
branży samochodowej. Zob. szerzej: L. Gondek, Wywiad polski w III Rzeszy, ss. 57–58.

13 Założycielem firmy był elbląski przemysłowiec Franc Komnick. Fabryka, którą założył w tym mie-
ście, znana była, oprócz z branży motoryzacyjnej, także z produkcji maszyn rolniczych.

14 Droga o nawierzchni podobnej do asfaltowej nosiła nazwę gudronitowanej, polana była produktem 
smołowym o nazwie Vialit. CAW, Oddział II SGWP, sygn. I.303.4.7793, Raport „BIG-u” nr 20 z 1930 r. dotyczą-
cy komunikacji autobusowej w Prusach Wschodnich.

15 Ibidem.
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o szybkie przemieszczanie się, ale też służył on jako narzędzie pracy rozpoznaw-
czo-informacyjnej. Podczas podróży w nieskrępowany sposób można było doko-
nywać obserwacji celów, a nawet je fotografować. Przez kolejne lata auto w pla-
cówce polskiego wywiadu w Wolnym Mieście Gdańsku było głównym środkiem 
transportu, przez co oszczędzano nie tylko czas, ale również pieniądze przezna-
czone na podróże. Przejazd koleją był często znacznie droższy, a budżet polskiej 
placówki mocno ograniczony16.

W połowie lat dwudziestych samochody na gdańskich ulicach pojawiały 
się coraz liczniej. Wówczas nawet zawodowa straż pożarna w Gdańsku dyspono-
wała samochodami pożarniczymi. Także Helmut Froböss, szef ówczesnej gdań-
skiej policji, zwanej Polizei Präsidium17, jeździł oplem18. Można też dodać, że
w ostatnich miesiącach międzywojnia gauleiter Wolnego Miasta Gdańska Al-
bert Foster poruszał się luksusowym horchem i mercedesem. W tym okresie po-
pularne były także pojazdy z zakładów Adlera, które, obok Mercedesa, Opla i Auto 
Uniona, należały do największych producentów samochodów w Niemczech19. 

Warto też wspomnieć o taborze samochodowym polskiej Wojskowej 
Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, którego komendant podlegał Szefo-
wi Wydziału Wojskowego Komisariatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej
w Wolnym Mieście Gdańsku. Obszar składnicy objęty był pracą kontrwywia-
dowczą gdańskiej Ekspozytury, dlatego posiadanie samochodu, chociażby ze 
względów bezpieczeństwa i zapewnienia nieskrępowanego kontaktu składnicy 
z komisariatem, było niezbędne. Nie mając jednak własnego, komendant korzy-
stał z pojazdu, który znajdował się na stanie Wydziału Wojskowego Komisaria-
tu Generalnego. Szef tegoż wydziału stale zabiegał o przyznanie składnicy mo-
tocykla i samochodów, zwłaszcza ciężarowego20. Po długim okresie oczekiwania, 
związanym z kryzysem gospodarczym i brakiem środków budżetowych, skład-

16 CAW, Oddział II SGWP, sygn. I.303.4.7783, Protokół z kontroli całokształtu administracji i gospodar-
ki wojskowej w Sekcji II Departamentu II, spisany 15 lipca 1921 r.

17 W strukturach gdańskiej Polizei Präsidium zakonspirowano niemieckie komórki wywiadu woj-
skowego. Kierował nimi na obszarze Wolnego Miasta Gdańska Oskar Reile. Na temat działalności niemiec-
kich służb informacyjnych na obszarze Wolnego Miasta Gdańska zob. m.in.: H. Kopczyk, Niemiecka działal-
ność wywiadowcza na Pomorzu 1920–1939, Gdańsk 1970; L. Gondek, Działalność Abwehry na terenie Polski 
1933–1939, Warszawa 1974; A. Jendrzejewski, Niemieckie służby wywiadowcze w Wolnym Mieście Gdańsku w la-
tach 1920–1933 (w świetle polskich informacji), w: Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Prze-
szłość–Teraźniejszość–Przyszłość, Materiały i Studia, Tom I, pod red. A. Krzaka i D. Gibas-Krzak, Szczecin–War-
szawa 2012, ss. 207–218.

18 http://historia.trojmiasto.pl/Jak-dawni-gdanszczanie-zdobywali-prawo-jazdy-n87254.html (dostęp: 
16.03.2015).

19 Ibidem.
20 APG, KGRP, sygn. 259/1775, Pismo Szefa Departamentu VI Budownictwa MS Wojsk. z 2 listopada 

1926 r. do Wydziału Wojskowego KGRP w Wolnym Mieście Gdańsku.
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nicy przyznano najpierw samochód osobowy21. Tym autem był buick, przydzie-
lony dopiero około 1933 r. Pierwszym znanym kierowcą był pracownik kontrak-
towy Brunon Cirocki. W 1934 r. zastąpił go Michał Gawlicki, posiadający od de-
kady licencję szoferską. Zatrudniony był w składnicy na etacie cywilnym jako 
mechanik22.

Wkrótce obok samochodu osobowego na Westerplatte pojawiła się pół-
ciężarówka. Zabiegi o samochód nadający się do przewozu towarów trwały od 
roku 1925, ale spotykały się z odmową ze strony władz wojskowych. Przydział 
samochodu dostawczego, a potem w 1939 r. ciężarowego, stał się konieczny
w momencie rozpoczęcia budowy wartowni i koszar. Westerplatte potrzebowa-
ło pojazdu umożliwiającego zachowanie w tajemnicy przewożonego ładunku na 
trasach z Pomorza i z Gdyni. Taniej też było zaopatrywać się w Polsce w żyw-
ność i artykuły pierwszej potrzeby. Na początku czerwca 1939 r. składnica zdała 
dostawczego fiata, otrzymując w jego miejsce ciężarówkę tej samej marki. W po-
łowie sierpnia 1939 r. właśnie takim samochodem przewieziono z Wydziału Woj-
skowego do składnicy niewielką ilość broni i amunicji. Ostatniego dnia sierp-
nia z Westerplatte wyjechał samochód osobowy Fiat 508, który zastąpił w drugiej
połowie lat trzydziestych buicka. W momencie wybuchu wojny pozostała tam 
jedynie ciężarówka23.  

Najpopularniejszym samochodem na drogach Wolnego Miasta Gdańska 
był niewielki Adler Trumpf Junior. Jeździły także ciężarówki firmy Klockner-
Deutz oraz Vomag, a także autobusy firmy Kassboerer, znane do dnia dzisiejsze-
go w sektorze długodystansowych autokarów. Częstą marką pojawiającą się na 
gdańskich ulicach było BMW, a szczególnie jego legendarny model Dixi. Był on 
pierwszym samochodem seryjnym wspomnianego koncernu. Łączna produkcja 
tego auta osiągnęła blisko 16 tys. egzemplarzy, co jak na ówczesne czasy i moce 
produkcyjne było nie lada osiągnięciem. Jego atutem stał się niskolitrażowy sil-
nik, stąd też jego popularność. Na drogach dominowały również auta z fabry-
ki Opel AG. Najpopularniejsze to odmiany modelu 1,2-Liter. Dużym zaskocze-
niem było później zastosowanie w nim mniejszego silnika o pojemności 1 litra 
(seria 1033). Budowano go od listopada 1932 r. do listopada następnego roku. 
1-Liter zyskał popularnośc, gdyż był nieco tańszy w zakupie i w utrzymaniu, ale 
także głównie ze względu na niższy podatek, jaki wtedy uiszczano od pojemno-
ści silnika. Widywano też dwa modele o większym rozstawie osi (seria LG12). 
Chodzi tu o kabriolet i czterodrzwiowy sedan z sześcioma oknami. Budowano 

21 A. Drzycimski, Westerplatte. Reduta w budowie 1926–1939, Gdańsk 2014, s. 223.
22 APG KGRP, sygn. 259/1612, Rękopis podania i życiorysu  z 11 września 1934 r. i 28 sierpnia 1934 r.  

M. Gawlickiego przesłane komendantowi składnicy na Westerplatte.
23 A. Drzycimski, Westerplatte..., ss. 225–226.
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je od stycznia 1928 r. do grudnia 1931 r. Topowym modelem Opla widywanym 
na ulicach Gdańska był Opel 2-litre (o oznaczeniu LV). Była to limuzyna, model 
z produkcji lat 1935–1936, z czterema drzwiami i sześcioma oknami. Niezwykle 
atrakcyjne, porównywalne z dzisiejszym ferrari albo aston martinem, było wte-
dy widywane na ulicach Gdańska auto marki Packard, z nadwoziem gdańskiej 
firmy Danziger Karosseriefabrik. Wytwarzano w niej głównie karety i modele 
Coupe. Nadwozie to budowano na 140–145 calowym podwoziu Packarda z lat 
1925–1927. Można to było rozpoznać po rozmiarze ogumienia, tarczowych ko-
łach mocowanych na sześć śrub i długich cylindrycznych obudowach reflekto-
rów. Na marginesie warto wspomnieć, że u schyłku lat dwudziestych ubiegłego 
stulecia w Gdańsku działało kilka firm karosujących. Były to m.in. Danziger Au-
tomobil Werke c/a J. Semmerling, Danziger Automobil-Werke, Stielow & Förster 
GmbH oraz wspomniana wyżej Danziger Karosserienfabrik A.G. i Hugo Bender, 
obie mieszczące się w Sopocie. Najstarszą firmą karosującą nadwozia na terenie 
Wolnego Miasta była firma Juliusa Hybbenetha, założona już w 1806 r.24

Karl Benz i Gottlieb Daimler dali początek koncernowi Mercedes-Benz. 
Na ulicach Gdańska można był spotkać sporo modeli tej marki, tak w odmia-
nach osobowych, dostawczych, jak i ciężarowych. Na zdjęciach z ulic Wolne-
go Miasta Gdańska, publikowanych na forach miłośników historii miasta25, mo-
żemy zobaczyć parkującego przy Wielkiej Zbrojowni mercedesa w barwach 
NSDAP. Jest też niezwykłe zdjęcie panoramy miasta, zrobione z kabiny autobu-
su marki Mercedes Benz, wjeżdżającego do Gdańska w latach trzydziestych od 
strony Kiezmarka. W Muzeum Motoryzacji w Gdyni stoi Mercedes Benz 170V, 
który przed wojną należał do członka automobilklubu policyjnego w Wolnym 
Mieście Gdańsku. W takim aucie możemy zobaczyć na gdańskich ulicach tak-
że Alberta Forstera.

Kupno luksusowego auta dla codziennej działalności polskiego wywiadu 
w Gdańsku nie wchodziło w rachubę. To zresztą mijałoby się z celem altywności 
na tzw. tajnym froncie. Jednakże starano się, aby auto stało się głównym wypo-
sażeniem gdańskiej komórki informacyjno-wywiadowczej. W wyniku wzmaga-
jących się potrzeb Oddziału II wobec BIG-u, 18 listopada 1929 r. kpt. Żychoń popro-
sił o przydzielenie posterunkom oficerskim nr 2 w Chojnicach i nr 4 w Tczewie po 
jednym aucie. Posiadanie samochodu uzasadniał zwiększeniem efektywność pracy. 
Dodatkowo dla Posterunku Oficerskiego nr 4 posiadanie samochodu było bardziej 
opłacalne, czyli korzystniejsze finansowo niż podróż koleją26. Należy dodać, że 

24 Informacje pochodzą z książki teleadresowej.
25 Zob. szerzej: http://forum.dawnygdansk.pl – temat: „Samochody na terenie Wolnego Miasta Gdań-

ska i na Pomorzu” (dostęp: 22.03.2015).
26 A. Jendrzejewski, Polski wywiad wojskowy..., s. 88.
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główną bolączką polskiego wywiadu wojskowego było jego nienależyte dofinan-
sowanie27. Jednakże Żychoń nie mógł narzekać na zaspokajanie przez Oddział II 
tego rodzaju potrzeb. 

Używanie samochodów przez posterunki oficerskie regulowały instruk-
cje wydawane przez Oddział II SG WP, który był jednocześnie właścicielem po-
jazdów. Jedna z nich pochodziła z 22 sierpnia 1928 r. Posterunek, któremu przy-
dzielono auto, pokrywał całość kosztów związanych z jego użytkowaniem, w tym 
również naprawy. Auto prowadzić mógł tylko kierowca, a jego zarobki były
w miarę dobre, wynosiły od 100 do 200 zł miesięcznie. Tu należy zaznaczyć, 
że pensja 250 zł w Drugiej Rzeczypospolitej była określana jako bardzo wyso-
ka. Dla przykładu można podać, że bochenek chleba kosztował wówczas około 
30 gr, a kilogram mięsa 1,50 zł28. Oprócz prowadzenia auta, kierowca zajmował 
się także kwestiami wywiadowczymi. Dla własnego bezpieczeństwa, jak również 
osób przewożonych, mógł posiadać broń. Zgodnie z instrukcją, pełną odpowie-
dzialność, zarówno dyscyplinarną, jak i materialną, za posiadanie auta ponosił 
kierownik posterunku oficerskiego. Od niego zależało także to, czy prowadze-
nie pojazdu można było powierzyć komuś innemu. Jednak w razie uszkodzenia 
auta – odpowiadał kierownik29. Warto tu wspomnieć, że archiwa polskie milczą 
na temat wypadków drogowych, w których udział brali funkcjonariusze polskie-
go wywiadu w Gdańsku. Inaczej to wyglądało w przypadku pozostałych użyt-
kowników gdańskich dróg. Jedno z wydań „Gazety Gdańskiej” z 1923 r. poda-
wało, że „nie ma prawie dnia, aby kronika nie odnotowała jakiego nieszczęścia
spowodowanego nieostrożną jazdą szoferów”30. 

Kierowcy, pracującego na usługach polskiego wywiadu, podczas prowa-
dzenia auta nie wolno było spożywać napoi alkoholowych pod rygorem utra-
ty posady. Ponadto musiał posiadać kwalifikacje mechanika samochodowego, 
które podczas rekrutacji były sprawdzane. Przed wyjazdem każdorazowo kon-
trolowano, czy prowadzący maszynę ma przy sobie prawo jazdy oraz kartę reje-
stracyjną pojazdu. Ponadto niezbędnymi dokumentami wożonymi ze sobą były 
przepisy o ruchu kołowym oraz księga wyjazdów, która pełniła przede wszyst-
kim funkcję ewidencyjną. Notowano w niej dane osobowe przewożonych pasa-
żerów, datę podróży, ilość kilometrów oraz cele i koszty przejazdu. Uzupełniał ją, 

27 Szerzej na temat finansów polskiego wywiadu pracującego na kierunku niemieckim zob.: L. Gondek, 
Wywiad polski w III Rzeszy..., ss. 194–211.

28 http://biznes.newsweek.pl/panie-marszalku--jak-zyc--ceny-i-zarobki-w-ii-rp,104856,1,1.html (do-
stęp: 14.06.2014).

29 T. Grabarczyk, Struktura, organizacja i metody działania bydgoskiej ekspozytury polskiego wywiadu
w latach 1930–1939, Toruń 2001, s. 90.

30 http://historia.trojmiasto.pl/Orgje-samochodowe-Mydlo-w-aucie-obowiazkowe-n86568.html (dostęp: 
22.03.2014).
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jak również podpisywał, za każdym razem pasażer. Kierowca notował tylko datę 
powrotu do garażu oraz stan licznika pokonanej drogi. Księga przechowywana 
była na co dzień w siedzibie posterunku oficerskiego31. 

Ruchy samochodów należących do polskich służb były przedmiotem nie-
mieckiej inwigilacji, której potwierdzenie znaleźć można choćby w piśmie, ja-
kie skierowała w październiku 1933 r. olsztyńska policja do poszczególnych lan-
dratów oraz służby kryminalnej i granicznej. Znajdowała się w nim informacja 
malborskiej placówki Abwehry, czyli niemieckiego wywiadu, zawierająca nume-
ry rejestracyjne samochodu używanego przez Jana Henryka Żychonia32.

Samochody były przyczyną poważnych problemów tego oficera. Mimo że 
ta kwestia nie dotyczy obszaru Wolnego Miasta Gdańska, to warto ją przytoczyć 
chociażby z powodu osoby mjr. Żychonia. Pod koniec 1939 r. postawiono mu za-
rzut działania na szkodę państwa w związku ze sprzedażą pojazdów. Chodziło
o dwa samochody służbowe, które miały zostać skonfiskowane przez Rumunów 
w wyniku internowania. Potem okazało się jednak, że Żychoń otrzymał 39 tys. 
leji za ich sprzedaż. Nie wspomniał, kto dokonał sprzedaży, a jedynie o otrzy-
maniu zapłaty. Pieniądze, według jego relacji, wpłacić zamierzał do Oddziału II przy 
okazji rozliczenia się z własnej działalności wywiadowczej sprzed września 1939 r. 
Przyznał także, że kazał sprzedać inne auto, którego używał jeszcze w Polsce. 
Według słów Żychonia, o wszystkim poinformował ppłk. Stefana Mayera, który 
nie widział w tym niczego złego. Szczególnej pikanterii tej sytuacji dodaje fakt, 
że wspomniane dwa pierwsze auta zostały najpierw faktycznie zajęte przez wła-
dze rumuńskie, ale dzięki łapówce, zwrócono je. W konsekwencji wszystkie ma-
szyny zostały sprzedane, a o zyskach wiedziało wąskie grono zainteresowanych, 
skupionych wokół kierownictwa Oddziału II. Jednakże relacja Żychonia wydała 
się na tyle wiarygodna, że na początku lutego 1940 r. postępowanie wobec „asa 
polskiego wywiadu” zostało umorzone33. 

Żychoń lubił wystawne życie, co spowodowało oskarżenie go o współpra-
cę z wywiadem niemieckim, a także o niejasną politykę finansową związaną ze 
sprzedażą aut. Oskarżyciele, czyli oficerowie kierujący polskim wywiadem na 
kierunku wschodnim, uważali, że nie można tak dostatnio żyć za pensję oficer-
ską. Wszystko wskazuje na to, że takie życie możliwe było dzięki jego żonie – He-
lenie Kiełbasównie. Ślązaczka pochodziła z bogatego domu i pokrywała nieco-
dzienne potrzeby swojego męża. 

31 T. Grabarczyk, Struktura, organizacja i metody..., s. 90.
32 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, GK, sygn. 869/18, Pismo Staatspolizeistelle Allenstein

w sprawie informacji dostarczonych przez Zweigstelle Marienberg der Abwehrstelle Ostpreussen z 23 paź-
dziernika 1933 r.

33 J. Bohaczek-Trąbska, W tajnej służbie..., ss. 155–156.
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Zamiłowanie do życia na wysokim poziomie widać na jednym z bardziej 
znanych zdjęć Żychonia, wykonanym w latach trzydziestych XX w. przed byd-
goską Ekspozyturą nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Żychoń 
pozuje na nim przy dużym, ekskluzywnym samochodzie. Jak dotąd nikt nie po-
kusił się o określenie marki i modelu roadstera przypisywanego Żychoniowi.
Z punktu widzenia badawczego to dosyć trudne zadanie. Przed II wojną świa-
tową produkcja samochodów charakteryzowała się dużym zindywidualizowa-
niem nadwozi, które powstawały w niezależnych warsztatach karoseryjnych. 
Producent samochodu dostarczał w wielu przypadkach jedynie ramę z silnikiem 
oraz układem jezdnym. Czasami indywidualizacja obejmowała także chłodnicę.
W takim przypadku określenie producenta bywa czasami wręcz niemożliwe. 

Samochód na fotografii ustawiony jest frontem do obiektywu aparatu, co 
nieco ułatwia sytuację, ponieważ widzimy kształt chłodnicy oraz zarys znaku 
firmowego producenta. To stanowiło punkt wyjścia do dalszych poszukiwań. 
Od początku oczywistym było, że nie jest to żaden ze standardowych pojazdów 
cywilnych, użytkowanych przez wojsko i agendy rządowe Drugiej Rzeczpospo-
litej. Te w latach trzydziestych użytkowały głównie FIAT-y 508 i 518, uzupełnia-
ne od połowy trzeciej dekady ubiegłego stulecia o produkty montowni Lilpopa, 
czyli ople, chevrolety i samochody marki Buick34.

Proporcje, cechy konstrukcyjne i kształt atrapy chłodnicy wyraźnie wska-
zują na pojazd wyprodukowany na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych 
poprzedniego wieku w Europie. Po dokonaniu analizy porównawczej kilkuset 
zdjęć i identyfikacji logo na podstawie kształtu rysującego się na chłodnicy, au-
torzy artykułu, korzystając z konsultacji Andrzej Glajzera – dziennikarza mie-
sięcznika starej motoryzacji „Automobilista”, ustalili, że widoczny na zdjęciu sa-
mochód powstał w uznanej brytyjskiej fabryce Riley. Najprawdopodobniej jest 
to model Gamecock 2 Seater z lat 1931–1932, spokrewniony z modelem „Nine”, 
odnoszącym sukcesy wyścigowe, m.in. na torach Brooklands i Le Mans35.

W tym czasie założona w 1896 r. w Coventry marka była jednym z najsław-
niejszych brytyjskich producentów samochodów sportowych. Koncepcja i wygląd 
lekkich i dobrze prowadzących się konstrukcji Riley-a stanowiły m.in. bazę wyjścio-
wą do sportowego modelu SS 100, produkowanego także w Coventry przez Swallow 
Sidecar Company, która po II wojnie światowej zmieniła nazwę na Jaguar. 

Nowy Riley Gamceock 2 Seater kosztował około 500 funtów. Biorąc pod 
uwagę, że w latach 1930–1933 kurs funta kształtował się pomiędzy 40 a 30 zł, 

34 A. Jońca, R. Szubański, J. Tarczyński, Pojazdy Wojska Polskiego. Barwa i Broń, Warszawa 1990.
35 H. H. Linz, H. Schrader, Die Grosse Automobil Enzyklopädie 100 Jahre Geschichte, 2500 Marken aus 

65 Ländern, München 1986.
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oznacza to, że w Polsce, bez podatku, samochód ten kosztował od 20 do 15 tys. zł. 
Była to równowartość czterech lub trzech FIAT-ów 508, kosztujących nieco po-
nad 5000 zł, lub dwóch FIAT-ów 518. Była to wówczas zawrotna kwota. Dziś, po-
równując segmenty i relacje cenowe, odpowiednikami rileya byłyby nowe, spor-
towe BMW Z4, albo Mercedes SLK. 

Jasny  kolor pojazdu oraz sportowe nadwozie może sugerować, że jest to 
samochód prywatny, choć w przypadku tajnych służb normalną praktyką było 
i jest nabywanie samochodu, który nie przywodzi oczywistych skojarzeń. Mało 
prawdopodobne jest jednak, że widoczny na zdjęciu roadster jest tym samym 
pojazdem, o którym wspomniano wcześniej przy okazji transakcji samocho-
dowych w Rumunii. Niezależnie od umiłowania Żychonia od luksusu i częste-
go lekceważenia przez niego zasad konspiracji, kupowanie szefowi Ekspozytury 
jednostkowego otwartego auta, bardziej pasującego do gwiazd kina niż służby 
państwowej, wydaje się ekstrawagancją, niedopuszczalną nawet dla najbardziej 
wyrozumiałych kwatermistrzów.

Major Jan Henryk Żychoń na dziedzińcu Ekspozytury nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego Wojska 
Polskiego w Bydgoszczy
Źródło: http://www.dobroni.pl/rekonstrukcje,major-jan-zychon-8211-glosny-bohater-cichej-wojny,9092 (do-
stęp: 22.03.2015 r.).
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Bartosz Gondek  Artur Jendrzejewski, Automobile und der polnische Militärnachrichtendienst in der 
Freien Stadt Danzig (1920–1939)

Zusammenfassung 

In den zwei Jahrzehnten zwischen den beiden Weltkriegen wurden Automobile zu einem beliebten 
Verkehrsmittel. Deshalb kamen sie auch in der nachrichtendienstlichen Arbeit zum Einsatz. Dabei ging es vor 
allem darum, dass ihre Nutzung billiger war als Bahnfahren. Außerdem bestand die Möglichkeit, ungehindert 
und schnell zu reisen sowie einige Spionageaufgaben auszuführen. Gleichzeitig musste man aufpassen, weil 
der fremde Nachrichtendienst schnell dahinterkam, auf welche Weise sich die polnischen Offiziere in Danzig 
fortbewegten. Die Entwicklung der Automobilindustrie führte zu einem großen Interesse an neuen Modellen, 
auch schnellen und sportlichen. Deshalb wurde die Markenvielfalt mit der Zeit auch ein unabdingbares 
Element auf den Danziger Straßen, auf denen es auch zu Zusammenstößen und Unfällen kam. Der Besitz 
eines Automobils gehörte auch zum sozialen Status, je teurer und schöner das Auto eines Bürgers war, desto 
bedeutsamer war seine Position in der Danziger Gesellschaft. Die Danziger Entscheidungsträger fuhren 
teure Autos, die aus dem Ausland eingeführt wurden. In dieses Bild passte auch der Chef des polnischen 
Nachrichtendienstes, Major Jan Henryk Żychoń, der außer üppigen Empfängen auch teure Autos liebte. Dies 
trug dazu bei, dass er von in östlicher Richtung arbeitenden Offizieren beschuldigt wurde, mit einem fremden 
Nachrichtendienst zusammenzuarbeiten, denn dort wurde die Quelle seiner Finanzen gesehen. Żychoń 
machte sich nichts aus den falschen Anschuldigungen, gab aber für die Transparenz der ihm unterstellten 
Offiziersdienststellen zahlreiche Anweisungen heraus, auch für die Fahrer von Dienstfahrzeugen. Dies hatte 
großen Einfluss auf die Optimierung der Informationsarbeit. Automobile waren auch der Grund für weitere 
Probleme des “Asses des polnischen Nachrichtendienstes”, die zu einer Verschärfung des Streites mit seinen 
früheren Opponenten führten.

Übersetzt von Christiane Schultheiss

Bartosz Gondek, Artur Jendrzejewski, Cars and Polish military intelligence in the Free City
of Danzig (1920–1939)

Summary

Cars in the interwar became a popular means of communication. Therefore, also benefited from it in 
intelligence work. Mainly it was just that their exploitation was cheaper than rail travel. On the other hand, 
gave it the ability to travel freely and quickly, and also perform some espionage tasks . At the same time we 
had to be careful, because foreign intelligence quickly versed in the ways of movement of Polish officers in 
Gdansk. The development of the automotive industry caused a lot of interest in new models, including rapid 
and sports. Therefore, sometimes the variety of brands became an indispensable element of Gdańsk streets, 
where there had place also collisions and accidents. Having a car also scheduled between social status, and so 
the more expensive and nicer car had the individual, the more significant was his position in society Gdansk. 
Gdańsk policymakers drove expensive cars, imported from abroad. In this image also entered the Polish 
intelligence chief, Maj. Jan Henryk Żychoń who loved, next to glamorous parties, expensive cars. And this led 
to accusations him by officers working in an easterly direction, to cooperate with foreign intelligence, because 
there seen the source of his finances. Żychoń had no worries about false allegations, the transparency of the 
work of subordinate officers stations, seemed numerous instructions, even for drivers of company vehicles. 
This had a big impact on the streamlining of information. Cars were also cause other problems, “ace Polish 
intelligence” that exacerbated the dispute with his former opponents.

Translated by Jerzy Kiełbik



Zmiana polityki rolnej dokonana w połowie 1948 r.1, obok własnościowej 
przebudowy ustroju wsi, prowadziła do wypracowania mechanizmów służą-
cych wzrostowi obciążeń gospodarstw indywidualnych. Podniesienie zobowią-
zań finansowych, a z czasem także nałożenie świadczeń rzeczowych na chłopów,
z jednej strony służyć miało przyjętej wówczas koncepcji tzw. uspołecznienia 
wsi, z drugiej wynikało z recepcji sowieckich wzorców gospodarczych. Zgodnie 
z nimi rozwój gospodarczy państwa budującego „podstawy socjalizmu” oparto na 
przyspieszonej industrializacji, której koszty w znacznym stopniu ponosiło rolnic-
two. Obciążenia finansowe, na które składały się m.in.: podatek gruntowy, Spo-
łeczny Fundusz Oszczędnościowy (B – rolnictwo), opłaty elektryfikacyjne oraz 
składki z tytułu ubezpieczeń nadwyrężały budżety gospodarstw chłopskich2. Waż-
niejszym elementem wspomnianych mechanizmów wpływającym na wysokość 

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2015, nr 1(287)

Radosław Gross

SPOŁECZNA KLASYFIKACJA GRUNTÓW NA WARMII
I MAZURACH W 1949 ROKU I JEJ SKUTKI

Słowa kluczowe: wieś, chłopi, rolnictwo, stalinizm
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1 Zmiana polityki rolnej w Polsce była inspirowana przez Kreml. W opracowanym 5 IV 1948 r. przez 
Leonida Baranowa, Nikołaja Puchlowa i Władimira Owczarowa memoriale „O antymarksistowskiej orienta-
cji w kierownictwie PPR” o opóźnianie kolektywizacji oskarżano m.in. Gomułkę i Minca, zob. Polska–ZSRR. 
Struktury podległości. Dokumenty WKP(b) 1944–1949, oprac. G. A. Bordiugow i in., Warszawa 1995, ss. 204–217. 
Decyzję o kolektywizacji przyspieszyły także postanowienia II narady Kominformu (19–23 VI 1948 r.): „Do-
świadczenie WKP(b) wskazuje, że likwidacja ostatniej i najliczniejszej klasy wyzyskiwaczy – kułactwa – moż-
liwa jest tylko na drodze masowej kolektywizacji”, zob. Rezolucja Biura Informacyjnego o sytuacji w Jugosłowiańskiej 
Partii Komunistycznej, Nowe Drogi, 1948, nr 10, s. 17.

2 Szerzej zob.: R. Winiewska, Obciążenia podatkowe gospodarstw chłopskich w Polsce 1944–1955, Warsza-
wa 1961; I. Bolkowiak, Polityka finansowa w stosunku do gospodarki nieuspołecznionej i ludności w okresie wstęp-
nego uprzemysłowienia w Polsce, Warszawa 1978, ss. 156–164; D. Jarosz, Polityka władz komunistycznych w Polsce 
w latach 1948–1956 a chłopi, Warszawa 1998, ss. 260–266.
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zobowiązań finansowych i świadczeń w naturze stała się jakość gleb. Władza, 
zdając sobie sprawę z roli tego czynnika, zdecydowała się na odgórną, pospiesz-
ną akcję ustalenia, a w zasadzie narzucenia, gospodarstwom chłopskim zawyżo-
nych klas użytków rolnych. Objęto nią także grunty rolne na tzw. Ziemiach Od-
zyskanych, w tym również w województwie olsztyńskim.

Po wojnie na Warmii i Mazurach, z powodu zbyt małej liczby ludności 
i problemów w zagospodarowaniu, wykształciła się specyficzna struktura po-
wierzchniowa gospodarstw, różniąca ten region od pozostałej części kraju. Do-
minowały gospodarstwa średnie i większe obszarowo, co w kolejnych latach 
prowadziło do obciążania rolników wyższymi świadczeniami niż w wojewódz-
twach na tzw. ziemiach starych3. Przy niedostatecznym stopniu zagospodarowa-
nia gruntów pozbawionych sprzętu i inwentarza, zastosowany system świadczeń 
stał się problemem, z którym wielu chłopów nie było w stanie sobie poradzić4.

3 Na Warmii i Mazurach w 1950 r. największy odsetek stanowiły gospodarstwa o powierzchni od
7 do 10 ha (30,5%) oraz od 10 do 14 ha (28,3%), co przy progresji zwiększało średnie obciążenie gospodarstw.
W kraju dominowały gospodarstwa o powierzchniach od 3 do 5 ha (20,8%), zob. Rocznik statystyczny woje-
wództwa olsztyńskiego 1963, Olsztyn 1964, ss. 140–141.

4 Większość dotychczasowych publikacji z zakresu rolnictwa na Warmii i Mazurach przede wszystkim 
poświęcano osadnictwu rolnemu, wynikom produkcyjnym, mechanizacji, funkcjonowaniu gospodarstw pań-
stwowych. W dodatku duża część ukazała się przed 1989 r. Wiele zawartych w nich ustaleń wymaga aktualiza-
cji, por. m.in.: B. Wilamowski, J. Mucha, Osadnictwo wiejskie w województwie olsztyńskim po roku 1945, Komu-
nikaty Mazursko-Warmińskie (dalej: KMW), 1961, nr 2, ss. 190–218; B. Wilamowski, J. Jaworowski, Koncepcje 
w zakresie osadnictwa rolniczego w województwie olsztyńskim w latach 1945–1948, KMW, 1967, nr 3, ss. 321–358; 
P. Dziurzyński, Osadnictwo grupowe w majątkach woj. olsztyńskiego w latach 1945–1948, KMW, 1968, nr 1,
ss. 133–154; idem, Osadnictwo rolne na Ziemiach Odzyskanych, Warszawa 1983; B. Wilamowski, Rozwój me-
chanizacji gospodarki chłopskiej w województwie olsztyńskim, KMW, 1965, nr 2, ss. 243–284; R. Hryciuk, B. Wi-
lamowski, Tendencje rozwoju zaopatrzenia, produkcji i skupu w gospodarce chłopskiej woj. olsztyńskiego, KMW, 
1965, nr 4, ss. 603–623; B. Wilamowski, Rolnictwo Polski północno-wschodniej, Warszawa 1969; J. Suchta, Czynni-
ki wyznaczające rozwój rolnictwa na obszarze województwa olsztyńskiego, Olsztyn 1975. Na temat gospodarstw 
państwowych ukazały się m.in.: B. Wilamowski, J. Mucha, Organizacja zarządzania oraz rozwój sił wytwórczych 
w gospodarstwach państwowych województwa olsztyńskiego w latach 1945–1961, KMW, 1962, nr 1, s. 226–270;
B. Wilamowski, Wpływ warunków naturalnych na wyniki ekonomiczne na przykładzie Państwowych Gospo-
darstw Rolnych województwa olsztyńskiego, Olsztyn 1966; Wspomnienia pracowników byłych Państwowych Go-
spodarstw Rolnych, oprac. Z. Gładkowski i B. Pilarek, Olsztyn b.r.w. Zdecydowanie mniej ukazało się opracowań 
dotyczących przekształceń społecznych i kulturowych wsi w województwie olsztyńskim. Na uwagę zasługu-
je tu praca Anny Szyfer pt. Przemiany społeczno-kulturowe na wsi warmińskiej w latach 1945–1970, Olsztyn 1971. 
Ukazało się także kilka opracowań dotyczących gospodarki województwa olsztyńskiego, w których częściowo 
poruszono problematykę rolną, m.in.: R. Hryciuk, Gospodarka województwa olsztyńskiego w latach 1945–1984, 
KMW, 1985, nr 3–4, ss. 379–405; B. Wilamowski, Zarys przemian polityczno-ekonomicznych regionu olsztyńskie-
go, KMW, 1963, nr 3, ss. 375–402; Województwo olsztyńskie. Monografia społeczno-ekonomiczna 1945–1969, red.
J. Lisikiewicz, Wrocław 1974, ss. 51–287. W mniejszym stopniu w dotychczasowych publikacjach poruszano pro-
blem polityki władz wobec chłopów i obciążeń, które były na nich nakładane. Na uwagę zasługuje krótki artykuł 
Bohdana Wilamowskiego opublikowany w 1957 r. „na fali” popaździernikowych zmian, który wytrzymał „pró-
bę czasu”, traktujący o problemach rozwoju olsztyńskiego rolnictwa: B. Wilamowski, Hamulce rozwoju gospodar-
ki chłopskiej województwa olsztyńskiego po roku 1945, KMW, 1957, nr 3, ss. 154–164 (przedruk: KMW, 1997, nr 3,
ss. 323–331). Na temat kolektywizacji rolnictwa na Warmii i Mazurach ukazał się także dość ciekawy artykuł Bar-
bary Turower: B. Turower, Kolektywizacja olsztyńskiej wsi w latach 1949–1956 i jej następstwa, KMW, 2009, nr 4,
ss. 533–543. Autorka ta obroniła także pracę doktorską pt.: Wieś olsztyńska w okresie stalinizmu w latach 1945–1956, 
napisaną pod kierunkiem prof. Bohdana Łukaszewicza.
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Pierwszy poważny niepokój wśród mieszkańców olsztyńskich wsi wzbu-
dziła tzw. regulacja gruntów rozpoczęta w maju 1948 r., w wyniku której chłopi 
na Warmii i Mazurach dość szybko uprzedzili się do władz, tłumaczących jej ce-
lowość koniecznością uregulowania własności gospodarstw, a także ich weryfi-
kacji powierzchniowej. Osadnikom, którzy – zgodnie z dekretem o ustroju rol-
nym i osadnictwie z 1946 r. – otrzymali grunty przekraczające 15 i 20 ha5, w myśl 
zmienionych na początku 1949 r. zapisów „regulacji”, zmniejszano gospodarstwa 
do 7–9 ha6. Jak czas pokazał, uzyskane „wolne” grunty, z powodu trudności z za-
siedleniem, zamieniały się we wtórne odłogi.

Od sierpnia do października 1949 r. zorganizowano odgórnie koordyno-
waną akcję służącą podwyższeniu obciążeń wsi, a także ujawnieniu gruntów 
ukrytych. Była nią tzw. społeczna klasyfikacja gruntów. Objęła areały faktycznie 
uprawiane przez chłopów oraz nieużytki. Co ciekawe, klasyfikację przeprowa-
dzono także w gromadach „uregulowanych”, mimo tego, że w trakcie wspomnia-
nej wyżej tzw. regulacji przeprowadzano także klasyfikację. Zgodnie z instruk-
cjami z centrali działacze terenowi niezadowolonym i jednocześnie zdziwionym 
właścicielom gospodarstw „uregulowanych” uzasadniali jej konieczność potrze-
bą „dostosowania klasyfikacji do klasyfikacji ogólnokrajowej”7.

Sposób przeprowadzenia klasyfikacji określała instrukcja przygotowana 
przez Wydział Rolnictwa KC PZPR8. Na jej podstawie ministerstwo rolnictwa
i reform rolnych opracowało bardziej szczegółową instrukcję wyznaczającą tryb 
prac związanych z klasyfikacją. Zgodnie z nim, w oparciu o dane wojewódzkiego 
pełnomocnika ds. podatku gruntowego, a także na podstawie opinii tzw. rzeczo-
znawców, władze centralne ustaliły „dane wyjściowe” dla województwa olsztyń-
skiego, tj. obszar użytków rolnych oraz rozdzielnik procentowy poszczególnych 
klas gleboznawczych. Obszar użytków rolnych uzyskiwano odejmując od ogól-
nej powierzchni gruntów w gospodarstwach rolnych powierzchnię lasów i wód 
zamkniętych. Taki obszar gruntów rolnych obejmował także nieużytki, drogi, 

5 Dekret z 6 IX 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolne-
go Miasta Gdańska, Dziennik Ustaw (dalej: Dz. U.) 1946, nr 49, poz. 279.

6 Instrukcja ministra rolnictwa i reform rolnych z 12 V 1948 r. w porozumieniu z ministrami Ziem Od-
zyskanych, odbudowy i leśnictwa o regulacji gruntów na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Mia-
sta Gdańska, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych (dalej Dz.U.M.R.iR.R. ) z 1 VI 
1948 r., nr 12, poz. 49, cz. 1; cz. 2: Dz.U.M.R.iR.R. z 20 VII 1948 r., nr 17, poz. 63; Zarządzenie ministrów rolnic-
twa i reform rolnych, Ziem Odzyskanych, odbudowy i leśnictwa z 15 I 1949 r. w sprawie zmian w stosowaniu 
instrukcji z 12 V 1948 r. o regulacji gruntów na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdań-
ska, Dz.U.M.R.iR.R. z 15 II 1949 r., nr 3, poz. 11.

7 Archiwum Państwowe w Olsztynie (dalej: APO), Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej (dalej: KW PZPR), 1141/3079, k. 40, pismo przewodniczącego komisji głównej klasyfikacji grun-
tów do przewodniczących komisji wojewódzkich z 3 IX 1949 r.

8 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
(dalej: KC PZPR), 237/XII-27, k. 14–17, Instrukcja dla badań w sprawie klasyfikacji gruntów [1949].
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rowy, wody publiczne, które wydzielano z użytków rolnych dopiero w groma-
dach podczas klasyfikacji. Wcześniej jednak obszar użytków w województwie 
dzielono na obszary klas gleboznawczych wyrażone w hektarach, według na-
rzuconego odgórnie rozdzielnika procentowego. Uzyskiwano w ten sposób roz-
dzielnik klasyfikacyjny dla województwa9.

Rozdzielniki dla powiatów ustalano podobnie. Punktem wyjścia do usta-
lenia powierzchni gruntów rolnych były dane wojewódzkiego pełnomocnika
ds. podatku gruntowego oraz jego odpowiedników w powiatach. Obszary użyt-
ków rolnych w powiatach dzielono na obszary poszczególnych klas gleboznaw-
czych, wyrażone w hektarach, w oparciu o rozdzielnik klasyfikacyjny dla wo-
jewództwa. Rozdział powierzchni poszczególnych klas między poszczególne
powiaty następował na podstawie opinii rzeczoznawców. Chodziło o to, aby po-
wiaty o potencjalnie lepszych glebach uzyskały wyższe wskaźniki powierzchni 
gruntów klas wyższych. Rozdzielniki gminne ustalano analogicznie10.

Przygotowując rozdzielnik klasyfikacyjny dla gromad w pierwszej kolej-
ności ustalano powierzchnię użytków rolnych we wszystkich gromadach danej 
gminy. Jak już wspomniano, na tym etapie odejmowano od użytków rolnych po-
wierzchnię nieużytków, dróg, rowów, wód publicznych. Tak uzyskane obszary 
użytków rolnych w poszczególnych gromadach rozbijano na klasy gleboznaw-
cze na podstawie opinii rzeczoznawców, zgodnie z rozdzielnikiem klasyfikacyjnym 
ustalonym dla danej gminy. Jak zapisano w instrukcji: „suma powierzchni każdej 
klasy we wszystkich gromadach danej gminy winna się równać powierzchni kla-
sy wskazanej w rozdzielniku klasyfikacyjnym dla gminy”11.

W ten sposób ustalone rozdzielniki dla poszczególnych województw, po-
wiatów, gmin i gromad konfrontowano z wynikami badań przeprowadzonych 
na miejscu przez zespoły klasyfikacyjne. Po oględzinach pól danej gromady
i odbytych zebraniach gromadzkich, chłopi wypełniali arkusze o powierzch-
niach i klasach gleb ich gospodarstw. Zadaniem komisji było rozstrzygnięcie, 
czy dane zamieszczane przez chłopów są zgodne z wykazami gminnymi oraz 
rozdzielnikami. W przypadku rozbieżności opierano się na zestawieniach gmin-
nych lub dokonywano „zamiany” powierzchni lub klas gruntów między chłopa-
mi gromady.

Opracowany tryb klasyfikacji polegał więc na odgórnym ustaleniu odset-
ka poszczególnych klas gruntów. „Badania” w terenie miały jedynie „rozdzielić” 
narzucone wskaźniki na poszczególne gospodarstwa w taki sposób, aby suma 

9 APO, KW PZPR, 1141/2961, k. 36–37, Instrukcja dla badań w sprawie klasyfikacji gruntów [1949].
10 Ibidem, k. 37–38.
11 Ibidem, k. 38.
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powierzchni poszczególnych klas gruntów była zgodna ze wskaźnikiem w gro-
madzie, suma powierzchni poszczególnych klas w gromadach – ze wskaźni-
kiem gminnym, w gminach – ze wskaźnikiem powiatowym, w powiatach – ze 
wskaźnikiem wojewódzkim, w województwach zaś – ze wskaźnikiem krajo-
wym. Klasyfikacja nie była więc wynikiem rzeczywistych badań gleboznaw-
czych. Sposób jej przeprowadzenia był zaprzeczeniem logiki badań. Wynik kla-
syfikacji powinien bowiem być ustalony na podstawie badań terenowych, a nie
odwrotnie.

W województwie olsztyńskim minister rolnictwa i reform rolnych na wo-
jewódzkiego pełnomocnika klasyfikacji gruntów powołał kierownika Wydziału
Rolnego KW PZPR Stanisława Langego, który podczas pierwszego, organi-
zacyjnego, posiedzenia tzw. Komisji badania klasyfikacji gruntów dla spra-
wiedliwego rozdziału podatku gruntowego poinformował, że prace zaplano-
wano na dwa miesiące i termin ten musi być dotrzymany. Zastępcą Langego
został Tomasz Grefkowicz z Działu Rolnictwa i Reform Rolnych Olsztyńskiej 
Wojewódzkiej Rady Narodowej12. W województwie olsztyńskim, według roz-
dzielnika, do sklasyfikowania było 1 500 100 ha gruntów13, rozbitych na sześć klas
(Tabela 1). W oparciu o rozdzielnik wojewódzki komisja wojewódzka sporzą-
dziła rozdzielniki dla poszczególnych powiatów. W powiatach także utworzo-
no komisje, na czele z przewodniczącymi, których powołał ówczesny wojewo-
da Mieczysław Moczar. Zostali nimi: Zygmunt Wiśniewski (Bartoszyce), Wiktor 
Klimkiewicz (Braniewo), Czesław Biedrzycki (Górowo Iławeckie), Stanisław Fa-
brycki (Giżycko), Adam Krause (Lidzbark Warmiński), Franciszek Dzięciołow-
ski (Morąg), Ryszard Wiwart (Mrągowo), Marian Hardy (Nidzica), Bronisław 
Mazurkiewicz (Ostróda), Tadeusz Karwowski (Olsztyn), Kazimierz Reder (Pa-
słęk), Teodor Ślisk (Pisz), Stanisław Konstanty (Reszel), Antoniuk (Susz), Stefan 
Parys (Szczytno), Edmund Osiecki (Kętrzyn), Henryk Wieczorek (Węgorzewo)14.

Powiatowe komisje klasyfikacyjne, zgodnie z opisanymi wyżej procedura-
mi, „rozdzieliły” powiatowe rozdzielniki między poszczególne gminy, a komisje 
gminne – między poszczególne gromady. Komisjom gminnym podlegały zespo-
ły klasyfikacyjne, które zajęły się właściwą klasyfikacją15.

12 APO, KW PZPR, 1141/2971, k. 10, Protokół  posiedzenia wojewódzkiej komisji do przeprowadzenia 
badań w sprawie klasyfikacji gruntów, 13 IX 1949.

13 Podana wartość to wspomniane wyżej „dane wyjściowe”, a więc zawiera także powierzchnie nieużyt-
ków, dróg, rowów, wód publicznych.

14 APO KW PZPR, 1141/2971, k. 96, Wykaz przewodniczących powiatowych komisji do przeprowa-
dzenia badań w sprawie klasyfikacji gruntów.

15 Ibidem, k. 92–93, Protokół z posiedzenia organizacyjnego komisji badania klasyfikacji gruntów dla 
sprawiedliwego rozdziału podatku gruntowego, 24 VIII 1949.
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Tabela 1
Rozdzielnik i wykonanie klasyfikacji gruntów w województwie olsztyńskim w 1949 r.

Klasa gruntu

Rozdzielnik Wykonanie

Powierzchnia

w ha*
%

Powierzchnia

w ha**
%

I 15 001 1 18 642 1,41

II 120 008 8 121 562 9,17

III 375 025 25 354 662 26,77

IV 495 033 33 434 116 32,76

V 270 018 18 242 002 18,26

VI 225 015 15 154 032 11,62

Razem: 1 500 100 100 1 325 016 100

* powierzchnia obejmuje także nieużytki, drogi, rowy, wody publiczne
** powierzchnia gruntów rolnych
Źródło: APO KW PZPR, 1141/2971, k. 93, Protokół z posiedzenia organizacyjnego komisji badania 

klasyfikacji gruntów, 24 VIII 1949 r.; ibidem, k. 116–122, Arkusz zbiorczy badania (ankiety) w sprawie klasy-
fikacji gruntów (woj. olsztyńskie).

Średnio w gminach w zależności od potrzeb powołano od dwóch do 
trzech zespołów klasyfikacyjnych. W skład każdego zespołu wchodziło dwóch 
członków.  Powiatowe komisje miały  zadbać o to, aby zostały nimi „odpowied-
nie” osoby. Według zaleceń KW PZPR jeden z członków miał odpowiadać za 
„fachowy” aspekt prac. Najczęściej zostawał nim gminny agronom, wójt, sekre-
tarz gminy lub przedstawiciel ZSCh. Drugi członek zespołu miał być osobą „za-
ufania społecznego”, która odpowiadać miała za „dopilnowanie właściwej oce-
ny”, tzn. jej obecność w zespole miała zmniejszyć ryzyko ewentualnej korupcji. 
Zadanie to powierzano najczęściej gminnemu sekretarzowi partii lub przed-
stawicielowi GRN. Jednemu zespołowi średnio powierzano od 7 do 10 gromad
do sklasyfikowania. Do pomocy technicznej zespołom przydzielano nauczycieli
i pracowników gminnych, którzy jednak nie mieli prawa do podejmowania de-
cyzji dotyczących klasyfikacji16. Przydział gromad poszczególnym zespołom 
kontrolowali w terenie działacze KW, pamiętając, aby ich członkowie nie klasy-
fikowali gruntów w miejscowościach, w których mieszkali17. Całą akcję zespo-

16 APO, KW PZPR, 1141/3079, k. 29–30, Organy powołane do przeprowadzenia badań (ankiety)
w sprawie klasyfikacji gruntów.

17 APO KW PZPR, 1141/2971, k. 101, Protokół z posiedzenia wojewódzkiej komisji do badań w spra-
wie klasyfikacji gruntów, 31 VIII 1949 r.
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ły zrealizowały w województwie olsztyńskim od 15 września do 3 października 
1949 r.18 Wcześniej zorganizowano im „pokazowe badania klasyfikacyjne”, które 
ułatwić miały uzyskanie „właściwych” efektów19.

Po zebraniu wyników z poszczególnych gmin komisje powiatowe opraco-
wały wyniki klasyfikacji w powiatach, które do 20 października 1949 r. przesłały 
do komisji wojewódzkiej, a ta, na ich podstawie, sporządziła zestawienie zbiorcze 
dla całego województwa z rozbiciem na grunty orne, łąki i pastwiska (Tabela 2).

Mimo możliwości zmian i poprawek w wojewódzkim rozdzielniku w każ-
dej klasie o 1/5, olsztyńskie władze partyjne wyraźnie instruowały powiatowych 
pełnomocników klasyfikacji, że „w żadnym wypadku nie wolno obniżyć cyfr 
ustalonych [w rozdzielniku – R.G.] a raczej pójść w kierunku zwiększenia”20. 
Dlatego częstą praktyką komisji powiatowych było zawyżanie klas gruntów, dla 
przykładu, w powiecie lidzbarskim komisja klasyfikacyjna, ustalając rozdzielni-
ki poszczególnym gminom, zwiększyła powierzchnię gruntów klasy II, zmniej-
szając jednocześnie powierzchnię gruntów klasy IV21. Przesuwano również nor-
my klas między poszczególnymi gospodarstwami chłopskimi tak, aby nie zaniżyć 
wskaźników z rozdzielnika klasyfikacyjnego ustalonego dla danego powiatu. Nie 
odnotowano natomiast przypadku zaniżenia powiatowych norm klasyfikacyj-
nych klas wyższych.

Tabela 2
Wyniki klasyfikacji gruntów rolnych w województwie olsztyńskim w 1949 r.

z podziałem na grunty orne, łąki i pastwiska

Rodzaj 
gruntów

Klasy ziemi
Razem

I II III IV V VI

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha %

Grunty 
rolne

18642 1,4 12 1562 9,2 354 662 26,8 434 116 32,8 242 002 18,3 154 032 11,6 1 325 016 100

w tym:

Grunty 
orne

16658 1,7 10 0775 10,4 264 952 27,3 306 701 31,6 169 167 17,4 113 235 11,7 971 488 100

18 Ibidem, k. 177, Sprawozdanie opisowe wojewódzkiej komisji do badań w sprawie klasyfikacji gruntów 
na terenie województwa olsztyńskiego, 24 X 1949 r.

19 Ibidem, k. 108, Protokół z posiedzenia wojewódzkiej komisji do badań w sprawie klasyfikacji gruntów, 
13 IX 1949 r.

20 Ibidem, k. 93, Protokół z posiedzenia wojewódzkiej komisji do badań w sprawie klasyfikacji gruntów, 
24 VIII 1949 r.

21 Ibidem, k. 100, Protokół z posiedzenia wojewódzkiej komisji do badań w sprawie klasyfikacji gruntów, 
31 VIII 1949 r.
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łąki 1093 0,6 11 371 6,1 49 723 26,7 67 257 36,1 37 284 20,0 19 694 10,6 186 422 100

pastwiska 890 0,5 9414 5,6 39 986 23,9 60 158 36,0 35 551 21,3 21 101 12,6 167 100 100

Źródło: Obliczenia własne na podst. APO KW PZPR, 1141/2971, k. 116–122, Arkusz zbiorczy badania 
(ankiety) w sprawie klasyfikacji gruntów (woj. olsztyńskie).

Olsztyńscy działacze partyjni przystąpili dość energicznie do akcji klasyfi-
kacyjnej. Świadczą o tym zachowane materiały archiwalne, z których dowiadu-
jemy się o dużej częstotliwości posiedzeń specjalnie powołanej przy KW komi-
sji, a także częstych wyjazdach w teren członków Wydziału Rolnego KW PZPR, 
którzy nadzorowali akcję w poszczególnych powiatach i gminach. Mimo zakazu ob-
niżania powierzchni gruntów rolnych przez komisje klasyfikacyjne, wyniki akcji
w województwie olsztyńskim wykazały, że jest ich mniej niż zakładano w roz-
dzielniku. Według przewodniczącego wojewódzkiej komisji klasyfikacyjnej, róż-
nice „in minus” między rozdzielnikiem a wynikami klasyfikacji w powierzchniach 
gruntów „wynikły na skutek ujawnienia znacznych ilości wód otwartych, nie-
użytków, lasów itp.”22 Komisje w związku z tym nie mogły ich zaliczyć do grun-
tów rolnych. Presja wykonania wskaźników zawartych w rozdzielniku dla woje-
wództwa olsztyńskiego, dotyczących proporcji między poszczególnymi klasami, 
była jednak bardzo silna. Wyniki klasyfikacji potwierdzają, że przeświadczenie o 
próbie zaniżania klas gruntów przez chłopów doprowadziło do zjawiska ich za-
wyżania przez zespoły klasyfikacyjne. Dane przedstawiające wyniki klasyfikacji 
gruntów w województwie olsztyńskim świadczą o przekroczeniu wskaźników 
powierzchni gruntów rolnych trzech najwyższych klas. Co ciekawe, wskaźnik 
klasyfikacyjny dotyczący gruntów najniższej, szóstej, klasy został przez miejsco-
we zespoły i komisje klasyfikacyjne obniżony najbardziej (Tabela 1). 

Klasyfikacją zostały objęte także grunty należące do PGR i Państwowego 
Funduszu Ziemi. Jednak klasy zawyżano w gospodarstwach chłopskich. Zalece-
nia kierowane do zespołów klasyfikacyjnych wyraźnie zabraniały podnoszenia 
klas gruntów państwowych23. Spodziewano się, że chłopi będą wywierać pre-
sję na zespołach klasyfikacyjnych, aby te wypełniając rozdzielniki zaniżały kla-
sy ich gruntów, a podnosiły klasy gruntów PFZ i PGR. W ten sposób suma hek-
tarów zaliczonych do poszczególnych klas odpowiadałaby wskaźnikom ujętym 
w powiatowym rozdzielniku. Wojewódzka komisja klasyfikacji gruntów przy 
KW PZPR poinstruowała więc powiatowych pełnomocników, aby w terenie ta-

22 Ibidem, k. 177, Sprawozdanie opisowe wojewódzkiej komisji do badań w sprawie klasyfikacji grun-
tów na terenie województwa olsztyńskiego, 24 X 1949 r.

23 Zwracał na to uwagę przewodniczący głównej komisji klasyfikacyjnej w piśmie skierowanym do 
przewodniczących komisji wojewódzkich z 3 IX 1949 r., zob. APO KW PZPR, 1141/3079, k. 40.
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kich praktyk nie stosowali. Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że osadnicy
przybywający na teren Warmii i Mazur od 1945 r. w pierwszej kolejności rze-
czywiście starali się zajmować grunty bardziej urodzajne. Słabsze zaś pozosta-
wały w puli PFZ24.

O zadowoleniu olsztyńskich działaczy partyjnych po tak przeprowadzo-
nej klasyfikacji świadczą źródła archiwalne. Jednak dość szybko pojawiły się ne-
gatywne skutki tej przeprowadzonej pośpiesznie akcji, której wyniki miały być 
przede wszystkim zgodne z oczekiwaniami zwierzchników, a nie odzwierciedlać 
faktyczny stan gruntów rolnych. Z całą pewnością większość nieprawidłowości 
zespoły popełniły na gruntach prywatnych. Tam, zgodnie z zaleceniami, miały 
„naciągać” klasy ziemi rolnej, aby sprostać wskaźnikom z rozdzielników bądź je 
przekroczyć. Nie można jednak, na podstawie zachowanych dokumentów, osza-
cować skali nieprawidłowości popełnionych podczas klasyfikacji gruntów w go-
spodarstwach indywidualnych i będących w posiadaniu PFZ oraz PGR. Można 
jednak stwierdzić, że sposób przeprowadzenia klasyfikacji budził protesty wielu 
chłopów, gdyż w rzeczywistości członkowie zespołów wielokrotnie dokonywa-
li jej pospiesznie, niedokładnie, często „zza biurka” bez oględzin pól i wysłucha-
nia chłopskich argumentów. Zgodnie z odgórnymi zaleceniami, zespoły klasyfi-
kacyjne, wbrew rzeczywistym intencjom ówczesnych władz, miały informować 
chłopów w gromadach, że „celem badań jest uzyskanie danych co do klas grun-
tów, które mogłyby posłużyć w przyszłości do sprawiedliwego ustalenia podsta-
wy opodatkowania, zaznaczając przy tym wyraźnie, że dane te nie będą miały 
żadnego wpływu na dokonywany wymiar podatku gruntowego”25.

Rolnicy zdawali sobie jednak sprawę, że przy zawyżeniu klas gruntów będą 
zmuszeni do wyższych świadczeń. W sprawozdaniu opisowym z akcji klasyfika-
cji gruntów w województwie olsztyńskim wspomina o takich wypowiedziach 
Stanisław Lange: „część chłopów mniemała, że przeprowadzenie badań klasyfi-
kacyjnych, poza innymi celami, ma za zadanie zwiększenie podatku gruntowe-
go w latach przyszłych”26. Rolnicy podejmowali więc różne działania, aby tego 
uniknąć. Poza próbami korupcji członków zespołów klasyfikacyjnych, saboto-
waniem zebrań gromadzkich, na których omawiane były i wypełniane arkusze 
klasyfikacyjne, dokonywali zamiany przeznaczenia ziemi rolnej z gruntów or-
nych na pastwiska. Zjawisko to było dość powszechne w województwie olsz-
tyńskim. Jednakże komisje klasyfikacyjne były uprzedzone o możliwości takich 

24 Zob. B. Wilamowski, J. Jaworowski, op. cit., ss. 345–348.
25 APO, KW PZPR, 1141/2961, k. 39, Instrukcja dla badań w sprawie klasyfikacji gruntów [1949] (wy-

różnienie w oryginale).
26 APO KW PZPR, 1141/2971, k. 177, Sprawozdanie opisowe wojewódzkiej komisji do badań w spra-

wie klasyfikacji gruntów na terenie województwa olsztyńskiego, 24 X 1949 r.
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działań. W przypadku podejrzeń o próbę zamiany przeznaczenia ziemi rolnej 
badały „użytki na gruncie stwierdzając stan rzeczywisty”. Poza tym pośpiech to-
warzyszący akcji sprawił, że zespoły klasyfikacyjne zostały powołane zbyt póź-
no, w związku z czym zbyt mało czasu poświęcono na ich przeszkolenie. Jak do-
noszono z Olsztyna szefowi głównej komisji klasyfikacyjnej przy Ministerstwie 
Rolnictwa i Reform Rolnych, czasami chłopi wykorzystywali „słabą orientację 
niektórych zespołów klasyfikacyjnych co do wydajności gleby, a tym samym
zaliczenia do odpowiednich klas gleboznawczych”27. Notowano także przypadki 
składania rezygnacji przez członków zespołów. Poczucie krzywdzenia chłopów, 
napiętnowanie, czasami wspomniane wyżej solidaryzowanie się z rolnikami gro-
mad klasyfikowanych, przyczyniały się do takich decyzji28. Niekiedy przyczyną 
rezygnacji były obawy o własne bezpieczeństwo. W niektórych powiatach noto-
wano bowiem przypadki pobić członków zespołów klasyfikacyjnych29.

Co ciekawe, wojewódzcy działacze partyjni, zanim przystąpiono do klasy-
fikacji gruntów, przewidywali, że w poszczególnych gminach i gromadach wyniki
klasyfikacji będą odbiegać od nałożonych rozdzielników. Wypadki wykazywa-
nia przez chłopów niższych klas gleb niż ujmował to rozdzielnik miały nie wy-
nikać z faktycznego stanu, lecz, jak z góry zakładano, ze złej woli i nieuczciwo-
ści rolników. Przewodniczących powiatowych komisji przestrzegano: „Mogą 
się zdarzyć wypadki obniżania klas gleb i w wypadku poważnych rozbieżno-
ści między zebranymi danymi w gromadach i rozdzielnikiem na gminę nale-
ży ustalić przyczynę i wyszukać niesumiennych”30. Instruktor Wydziału Rolnego 
KW PZPR Marian Wiśniewski uczulał powiatowych instruktorów rolnych, aby 
„szczególną uwagę zwrócić na tendencyjne obniżanie klas gruntów przez posia-
daczy, celem uniknięcia stopy wymiarowej podatku. W wypadkach złośliwych 
agronomowie muszą zbadać i ustalić właściwą klasę”, a więc taką, dzięki której 
można było osiągnąć lub przekroczyć wskaźniki rozdzielnika31.

Chłopi, którzy czuli się pokrzywdzeni wynikami klasyfikacji mogli zgła-
szać skargi. Władze centralne i wojewódzkie nie miały jednak pełnego zaufania 
do działaczy terenowych. Dlatego adresatem skarg chłopskich nie mogły być ze-
społy klasyfikacyjne i komisje gminne. Im, jak zaznaczono, „żadnych przesunięć 
robić nie wolno”. Obawiano się korupcji, nieformalnych układów między chło-
pami a członkami zespołów klasyfikacyjnych, co z kolei mogło prowadzić do 

27 Ibidem.
28 APO, KW PZPR, 1141/3043, k. 199–200, Sprawozdanie z kontroli prac w sprawie klasyfikacji grun-

tów w powiatach: Lidzbark, Pasłęk i Morąg [IX 1949].
29 Ibidem, k. 312, Sprawozdanie instruktora KP PZPR w Mrągowie za miesiąc wrzesień 1949 r.
30 APO KW PZPR, 1141/2971, k. 93, Protokół z posiedzenia organizacyjnego komisji badania klasyfi-

kacji gruntów dla sprawiedliwego rozdziału podatku gruntowego, 24 VIII 1949.
31 Ibidem.
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niepożądanych wyników klasyfikacji, które zaniżyłyby klasy gruntów w danej 
gminie ustalone w rozdzielnikach. Powiatowych instruktorów rolnych ostrzega-
no: „Moment klasowy jest tu poważnym zjawiskiem. Sekretarze muszą czuwać 
i demaskować działalność dwójek [zespołów klasyfikacyjnych – R.G.], z czym 
należy się liczyć, że zjawiska te mogą wystąpić”32. Właściwą instancją miały być 
powiatowe komisje klasyfikacyjne, które decydowały o zasadności chłopskich 
wniosków. Korekty mogły jedynie dotyczyć klas gruntów, a nie norm obszaro-
wych ustalonych w rozdzielnikach. Te bowiem opracowano na podstawie danych 
wojewódzkiego pełnomocnika ds. podatku gruntowego. Jednak, jak wspomnia-
no wyżej, przeprowadzone „badania” klasyfikacyjne w województwie olsztyń-
skim wykazały, że jest ich mniej niż zakładano w rozdzielniku.

Niezadowolenie i poczucie skrzywdzenia z nieuczciwie przeprowadzonej 
klasyfikacji były dość częste. Sygnały o tym docierające do centrali skłoniły wła-
dze do wydania 7 grudnia 1949 r. zarządzenia w sprawie wyłożenia wyników 
klasyfikacji i omówienia ich na zebraniach gromadzkich33. Zgodnie z jego zapi-
sami, wyniki „badań” były udostępnione w mieszkaniach sołtysów w ciągu pię-
ciu dni (23–27 grudnia 1949 r.). Pokrzywdzeni chłopi mogli składać skargi do 
odpowiednich zarządów gromadzkich ZSCh lub sołtysów. Jednocześnie komisja 
główna ustaliła rozdzielnik dla zmian w wynikach klasyfikacji. W województwie 
olsztyńskim maksymalne zmniejszenia trzech najwyższych klas ustalono nastę-
pująco: I klasa – 9 tys. ha (48,3%), II klasa – 18 tys. ha (14,8%), III klasa – 15 tys. ha 
(4,2%). Łącznie było to 42 tys. ha, co stanowiło 8,5% łącznej powierzchni gruntów 
tych klas. W instrukcji wyraźnie jednak zaznaczono, że przesunięcia „nie mogą się 
przerodzić w masową rewizję wyników badań” i powinny być stosowane w przy-
padkach „rażących pokrzywdzeń lub rażącego zaniżenia wyników badań”34. Co 
prawda odsetek zmniejszeń w klasie I był dość wysoki, jednak w pozostałych 
klasach był niewielki. Wydaje się, że akcja ta miała na celu nie tyle zmianę ogól-
nych wyników klasyfikacji, ale przede wszystkim wyjaśnienie i omówienie tych 
wyników oraz rozładowanie niezadowolenia rolników, które było duże.

Jak się okazało, przesunięcia klas dokonywane w ramach odwołań na po-
czątku 1950 r. nie rozwiązały problemu skarg, które wciąż napływały do minister-
stwa rolnictwa. W związku z tym minister rolnictwa i reform rolnych w piśmie
z 20 grudnia 1950 r., skierowanym do prezydiów WRN, przesunął ostatecz-
ny termin rozpatrzenia chłopskich skarg na 15 lutego 1951 r., a wypadkach,

32 Ibidem.
33 AAN, KC PZPR, 237/XII-27, k. 23, Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Ministra 

Administracji Publicznej w sprawie wyłożenia wyników badań klasyfikacyjnych i omówienia ich na zebra-
niach gromadzkich, 7 XII 1949.

34 APO, KW PZPR, 1141/3079, k. 60-61, pismo przewodniczącego głównej komisji klasyfikacyjnej z 9 XII 1949 r.
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w których zachodziła konieczność ponownych badań „na gruncie”, do 15 kwiet-
nia 1951 r. Nierozpatrywanie skarg miało być jego zdaniem wykorzystywane przez 
„elementy kułackie dla mobilizacji mało i średniorolnych chłopów”35. Według
zachowanych danych, w skali kraju od października 1950 r. do lutego 1951 r. na-
płynęło ponad 4,5 tys. skarg zbiorowych i ponad 75 tys. skarg indywidualnych.
W rzeczywistości przyjmowanie skarg zostało przerwane 12 października 1951 r. 
Według stanu na dzień 1 października 1951 r., liczba nierozpatrzonych skarg wy-
nosiła 9842. Z tego na województwo olsztyńskie przypadało 376, w tym 86 skarg 
zbiorowych36.

Chłopi jednak skargi składali nadal. Nieuczciwie przeprowadzona klasy-
fikacja od października 1951 r. zawyżała nie tylko wymiar podatku gruntowego, 
lecz także wysokość obowiązkowych dostaw. W związku z tym 19 grudnia 1951 r. 
minister rolnictwa w porozumieniu z ministrem finansów i prezesem Central-
nego Urzędu Skupu i Kontraktacji (CUSiK) wydali zarządzenie w sprawie rewi-
zji wyników klasyfikacji szacunkowej37. Według zaleceń centrali, powiatowe ko-
misje klasyfikacyjne miały „wprowadzając korektywy przy klasyfikacji kierować 
się zasadą nie obniżania ogólnych wyników klasyfikacji w skali powiatu i wo-
jewództwa”, co oznaczało dążenie do zamiany klas w różnych gospodarstwach.
W przypadku stwierdzenia zawyżenia klas wyższych w jednym gospodarstwie 
komisja starała się znaleźć inne gospodarstwo, w którym stwierdzano z kolei za-
niżenie klas gruntów. Komisje dokonywały korekt po stwierdzeniu „rażących 
błędów”, za które przyjęto odchylenia wyników klasyfikacji od stanu rzeczywi-
stego, które wykazywały różnicę w pojedynczym gospodarstwie chłopskim o jed-
ną klasę od faktycznej jakości gruntów na obszarze przekraczającym 1 ha lub 
wykazywały różnicę o więcej niż jedną klasę na obszarze przekraczającym 0,5 ha 
gruntów38.

Powiatowe komisje wyposażono w kompetencje do wprowadzania zmian 
w arkuszach klasyfikacyjnych poszczególnych gromad tylko w tych przypad-
kach, w których po zbilansowaniu poprawek korygujących suma zmniejszeń 
w czterech najwyższych klasach wynieść miała poniżej 5%. Gdy suma zmniej-
szeń przekraczała ten wskaźnik, powiatowe komisje klasyfikacyjne, za pośred-
nictwem właściwych prezydiów PRN, powiadamiały o tym prezydium WRN, 
które zarządzało ponowne przeprowadzenie klasyfikacji. Wszczynano wów-

35 Ibidem, k. 19, pismo ministra rolnictwa i reform rolnych do Prezydium WRN w Olsztynie z 20 XII 1950 r.
36 D. Jarosz, op. cit., Tabl. II-1, s. 170.
37 APO KW PZPR, 1141/2961, k. 145–148, Zarządzenie Ministra Rolnictwa w porozumieniu z Mini-

strem Finansów i Prezesem CUSiK z dnia 19 XII 1951 r. w sprawie rewizji wyników klasyfikacji szacunkowej 
w związku z rozpatrywaniem skarg.

38 Ibidem, k. 146.
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czas procedury określone we wcześniejszym rozporządzeniu ministra rolnictwa 
z 12 września 1951 r.39 Zgodnie z nimi, prezydium WRN powoływało komisję
w składzie: mierniczy delegowany przez prezydium WRN (jako przewodniczą-
cy), członek PGRN, sołtys, członek zarządu miejscowego koła gromadzkiego 
ZSCh, agronom prezydium PRN (członkowie)40.

Mimo oficjalnego kilkukrotnego wstrzymywania przyjmowania skarg i po-
dań, chłopi którzy czuli się pokrzywdzeni nadal je składali. Niezwykle trud-
no dziś oszacować skalę tego zjawiska na terenie województwa olsztyńskiego.
W wyniku wspomnianych instrukcji ministerstwa rolnictwa kierowanych w te-
ren, nakazujących wstrzymanie przyjmowania skarg, nie wszystkie gromadzkie 
rady narodowe się do nich stosowały. Niektóre przesyłały je „wyżej”, inne zaś nie 
przyjmowały, bądź pozostawiały na miejscu, nie prowadząc w tej sprawie ewi-
dencji. W skali kraju, według danych ministerstwa rolnictwa, w 1952 r. rozpa-
trzono około 109 tys. skarg chłopskich. W okresie od września 1953 r. do wrze-
śnia 1954 r. do ministerstwa rolnictwa trafiło kolejnych 5,7 tys. skarg41.

Właściwa rewizja klasyfikacji gruntów z 1949 r. została rozpoczęta dopie-
ro w połowie 1956 r. na fali zmian dokonujących się wówczas w polityce rolnej. 
Sposób jej przeprowadzenia ustaliło rozporządzenie Rady Ministrów z 4 czerw-
ca 1956 r. Różnił się on znacznie o trybu przyjętego w 1949 r. Zgodnie z nowym 
rozporządzeniem, prezydia PRN przeprowadziły klasyfikację w ciągu kilku ko-
lejnych lat na terenie całego kraju. Tym razem prace były rozłożone na długi 
okres. Zajmowali się nimi klasyfikatorzy upoważnieni przez właściwe prezydia 
PRN. Klasyfikacja była przeprowadzana w obecności właścicieli gruntów bądź, 
w przypadku większej liczby gospodarstw, ich przedstawicieli. Po dokonaniu 
czynności pomiarowych klasyfikator sporządzał protokół, który wraz z mapką 
i rejestrem klasyfikacyjnym był wyłożony w lokalu gromadzkiej rady narodo-
wej do wglądu przez 7 dni. Następnie projekt klasyfikacji gruntów sprawdzał na 
miejscu inspektor upoważniony przez prezydium WRN, dokonując „kontroli na 
gruncie”. Mógł on wprowadzić poprawki do projektu sporządzonego przez kla-
syfikatora. Po tych czynnościach odpowiednie prezydium PRN wydawało orze-
czenie o ustaleniu klasyfikacji gruntów w gromadzie, które wywieszano w lokalu 
gromadzkiej rady narodowej na okres dwóch tygodni. Od orzeczenia o ustale-
niu klasyfikacji gruntów przysługiwało chłopom odwołanie „stosowne do prze-

39 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 12 IX 1951 r. Nr UR/R II. 1/10/51 w sprawie regulacji gospo-
darstw osadniczych na obszarze Ziem Odzyskanych, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa (dalej: Dz. 
U. M. R.) 1951, nr 14, poz. 87.

40 APO KW PZPR, 1141/2961, k. 147, Zarządzenie Ministra Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Fi-
nansów i Prezesem CUSiK z dnia 19 XII 1951 r. w sprawie rewizji wyników klasyfikacji szacunkowej w związ-
ku z rozpatrywaniem skarg.

41 D. Jarosz, op. cit., s. 170.
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pisów o postepowaniu administracyjnym”. Prawomocne orzeczenie w sprawie 
klasyfikacji stanowiło podstawę do wniesienia jej wyników do ewidencji grun-
tów42. W województwie olsztyńskim w 1956 r. przeprowadzono jedynie prób-
ną klasyfikację w powiecie nidzickim, według podziału gruntów na sześć klas. 
Od 1957 r., po zmianie przepisów, dokonywano klasyfikacji gruntów według po-
działu na osiem klas gleboznawczych. Do końca tego roku sklasyfikowano około
200 tys. ha. Dalsze prace kontynuowano w kolejnych latach. Niewysokie tempo 
klasyfikacji wynikało z rzeczywistych badań przeprowadzanych w terenie, a tak-
że z faktu, że większość mierniczych zatrudniono w tym czasie przy wydzielaniu 
gruntów dla byłych członków rozwiązanych spółdzielni produkcyjnych43.

W tym miejscu można podjąć próbę odpowiedzi na pytanie: dlaczego wła-
dze zdecydowały się na przeprowadzenie klasyfikacji w 1949 r. według odgórnie 
ustalonych rozdzielników? Z całą pewnością w warszawskiej centrali zdawano 
sobie sprawę, że taki sposób jej przeprowadzenia w efekcie doprowadzi do wielu 
nadużyć terenowych komisji, przypadków nieuczciwego zawyżania klas. Wyda-
je się, że przyczyn ustalenia takiego trybu klasyfikacji było kilka. Prawdopodob-
nie władze obawiały się, że klasyfikacja przeprowadzana bez sztywnych, odgór-
nych rozdzielników doprowadzi do zaniżania klas gruntów. Obawy te nie były 
bezpodstawne, gdyż w rzeczywistości dokonywały jej w gromadach niefachowe, 
nieprzygotowane zespoły klasyfikacyjne, które mogły ulegać nie tylko „finan-
sowym”, lecz także rzeczywistym sugestiom i perswazjom chłopów. Władza mia-
ła podstawy, aby obawiać się „cichego” solidaryzowania się członków tych zespo-
łów z rolnikami i uwzględniania chłopskich argumentów. W piśmie instruującym 
członków wojewódzkiej komisji klasyfikacyjnej przewodniczący komisji głównej, 
chcąc zapobiec takim przypadkom, podkreślał, że członkowie zespołów nie mogą 
„przyjmować poczęstunków, pić wódki w czasie pobytu w gromadzie, przyjmo-
wać kwatery u bogatszych gospodarzy itp.”44

Innym powodem odgórnie przeprowadzonej klasyfikacji był obrany kie-
runek polityki gospodarczej państwa opartej na centralnym planowaniu. Przy 
wspomnianym wyżej trybie klasyfikacji łatwiej było narzucić chłopom ocze-
kiwane przez władze planistyczne dochody z tytułu obciążeń ich gospodarstw, 
których drenaż miał być swoistym wkładem w przygotowywaną przyspieszo-
ną industrializację kraju. Jednak ten sposób przeprowadzenia „badań” wypaczył 
stan jakościowy gruntów. Doprowadził w efekcie do trudności w odgórnym pla-

42 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 VI 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów, Dz. U. 1956,
nr 19, poz. 97.

43 APO, KW PZPR, 1141/3079, k. 132, Informacja – klasyfikacja gruntów [1957].
44 Ibidem, k. 41, Pismo przewodniczącego komisji głównej ds. klasyfikacji gruntów do przewodniczą-

cych komisji wojewódzkich z 3 IX 1949 r.
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nowaniu zasiewów i zbiorów płodów rolnych, a chłopom w znacznym stopniu za-
wyżył wymiar świadczeń. Nieodpowiednio przeprowadzona klasyfikacja stała się 
więc jedną z przyczyn niewywiązywania się rolników z obciążeń nakładanych na 
ich gospodarstwa. Zastanawiające było tempo przeprowadzenia klasyfikacji (wrze-
sień – październik 1949 r.)45. Zalecenia warszawskiej centrali dotyczące bezwzględ-
nego zachowania terminu klasyfikacji świadczą o tym, że władze od 1950 r. zamie-
rzały wykorzystać jej wyniki nie tylko do naliczania podatku gruntowego według 
zawyżonych klas gruntów, wyniki klasyfikacji miały także ułatwić oszacowanie
w gospodarstwach chłopskich wymiaru zboża, a z czasem również innych pło-
dów rolnych, objętych obowiązkowymi dostawami.

Deklarowany przez władze cel klasyfikacji, jak się okazało, nie do końca 
został zrealizowany. Jej wyniki, zgodnie z oczekiwaniami władz, zawyżyły ogól-
ny wymiar podatku gruntowego, choć jedynie częściowo zostały uwzględnione
w następnym roku przy różnicowaniu jego wysokości. Okazało się bowiem, że nie-
całkowicie wykorzystano je przy zaliczaniu poszczególnych powiatów do jedne-
go z trzech okręgów gospodarczych, co z kolei miało wpływ na ustalenie różnych 
norm przeciętnego przychodu szacunkowego z hektara gruntów. Podział ten nie 
zawsze wynikał z klasy gleby46. Wśród powiatów o najmniej urodzajnych glebach 
zaliczonych do trzeciego okręgu gospodarczego (bartoszycki, braniewski, giżycki, 
iławecki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, piski, reszelski, szczycieński, 
węgorzewski) znalazł się m.in. powiat kętrzyński, w którym aż 28,3% gruntów or-
nych zakwalifikowano do dwóch pierwszych klas (Tabela 3).  Pozostałe powiaty 
zaliczono do okręgu drugiego (morąski, olsztyński, Olsztyn miasto, ostródzki, pa-
słęcki i suski)47. Wydaje się więc, że decydenci z warszawskiej centrali posłużyli się 
w większym stopniu kryterium geograficznym, zaliczając do okręgu drugiego po-
wiaty zachodnie, a do trzeciego – powiaty wschodnie i północne.

Tabela 3
Wyniki klasyfikacji gruntów ornych w województwie olsztyńskim w 1949 roku

w rozbiciu na powiaty

Województwo/
powiat

Klasy gruntów ornych
Razem

I II III IV V VI

tys. ha % tys. ha % tys. ha % tys. ha % tys. ha % tys. ha % tys. ha %

województwo
olsztyńskie 16,7 1,7 100,8 10,4 264,9 27,3 306,7 31,6 169,2 17,4 113,2 11,7 971,4 100

45 Ibidem, k. 64, Terminarz dla przeprowadzenia badań (ankiety) w sprawie klasyfikacji gruntów.
46 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 VII 1950 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych powia-

tów do jednego z okręgów gospodarczych oraz ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego hekta-
ra gruntów dla celów wymiaru podatku gruntowego na rok 1950, Dz. U. 1950, nr 27, poz. 251.

47 Ibidem, Załącznik nr 1.
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w tym powiaty:

bartoszycki 1,6 5,4 5,4 17,7 9,4 30,9 12,7 41,8 0,9 3,1 0,3 1,0 30,3 100

braniewski - - 8,4 10,8 18,9 24,5 35,5 45,9 11,7 15,1 2,8 3,6 77,3 100

giżycki - - - - 9,2 20,4 14,3 31,9 12,6 28,0 8,9 19,7 45,0 100

iławecki - - 3,0 9,5 12,5 39,2 9,5 29,8 4,9 15,3 1,9 6,1 31,8 100

kętrzyński 3,4 4,6 17,3 23,7 20,2 27,6 22,7 31,1 7,3 10,0 2,3 3,1 73,2 100

lidzbarski - - 6,4 9,6 18,4 27,6 20,6 30,9 12,1 18,2 9,2 13,8 66,6 100

morąski 1,1 2,0 7,7 13,8 18,1 32,5 16,5 29,6 8,9 16,0 3,4 6,2 55,6 100

mrągowski - - - - 14,6 28,9 16,0 31,7 12,1 23,9 7,9 15,6 50,6 100

nidzicki - - - - 15,6 24,8 17,8 28,3 13,6 21,6 15,8 25,3 62,8 100

olsztyński 0,2 0,3 6,0 9,9 17,0 27,9 19,7 32,2 10,9 17,8 7,3 11,9 61,2 100

ostródzki - - 10,7 13,4 25,0 31,3 25,5 31,9 12,2 15,2 6,5 8,1 79,9 100

pasłęcki 3,7 7,3 7,9 15,8 11,2 22,3 16,5 32,9 7,7 15,3 3,2 6,3 50,1 100

piski - - - - 8,2 12,4 19,2 29,1 18,3 27,8 20,2 30,7 65,9 100

reszelski 2,0 4,1 7,9 16,5 14,2 29,5 13,9 28,8 7,4 15,3 2,8 5,8 48,1 100

suski 3,7 6,2 12,5 21,0 18,3 30,9 14,7 24,8 7,5 12,6 2,7 4,5 59,3 100

szczycieński - - - - 19,0 28,3 18,4 27,3 14,8 22,0 15,1 22,5 67,2 100

węgorzewski 0,9 2,0 7,5 16,2 15,2 32,9 13,3 28,7 6,4 13,8 2,9 6,4 46,3 100

Źródło: obliczenia własne na podst. APO KW PZPR, 1141/2971, k. 116-122, Arkusz zbiorczy badania 
(ankiety) w sprawie klasyfikacji gruntów (woj. olsztyńskie).

Rezultat klasyfikacji wpłynął także na ustalenie wysokości obowiązko-
wych dostaw płodów rolnych. Jakość gleb, poprzez zastosowany mechanizm 
przeliczeniowy gruntów rolnych na hektary przeliczeniowe, decydowała o wy-
sokości chłopskich zobowiązań (Tabela 4). Nie do końca jednak wyniki klasyfi-
kacji zostały uwzględnione w narzuconym poszczególnym powiatom, bardziej 
lub mniej korzystnym, systemie przeliczeniowym. Absurdalny sposób przepro-
wadzenia klasyfikacji sprawiał, że jej wyniki nie były uwzględniane dla poszcze-
gólnych indywidualnych gospodarstw, lecz dla całych powiatów. Gospodarstwa 
o niezróżnicowanych jakościowo glebach, w zależności od ustalonego dla każde-
go powiatu rejonu gospodarczego, były traktowane niejednakowo. Gospodarstwa
o tych samych powierzchniach gruntów i tych samych klasach jakościowych gleb, 
położone w różnych powiatach zaliczonych do różnych rejonów gospodarczych, 
były zobowiązane do różnego wymiaru świadczeń rzeczowych. Spośród pięciu 
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powiatów, w których mimo prób zawyżania klas nie sklasyfikowano nawet jednego 
hektara w dwóch najwyższych klasach (giżycki, mrągowski, piski, nidzicki i szczy-
cieński) tylko dwa (giżycki i piski) zaliczono do rejonu III (trzecim powiatem był 
węgorzewski) przy późniejszym podziale województwa na rejony gospodarcze48.

Co ciekawe, według tabeli przeliczeniowej hektarów gruntów ornych na 
hektary przeliczeniowe, ustalone przeliczniki dla gruntów położonych w rejo-
nie trzecim dla trzech pierwszych klas, były wyższe, a więc mniej korzystne niż 
ustalone dla rejonu pierwszego i drugiego. Innymi słowy ta sama powierzchnia 
upraw w hektarach fizycznych na gruntach trzech najwyższych klas w rejonie 
pierwszym oznaczała mniejszą liczbę hektarów przeliczeniowych niż w rejonie 
drugim lub trzecim. Nieco korzystniejszy przelicznik w powiatach położonych 
w rejonie trzecim ustalono jedynie dla gruntów klasy szóstej (Tabela 4). Autorzy 
rozporządzenia wprowadzającego rejonizację gruntów dla ustalenia wymiaru 
planowego skupu, a później obowiązkowych dostaw, nie kierowali się interesem 
właścicieli gospodarstw w tych powiatach, w których odsetek gruntów klasy szó-
stej był najwyższy, a więc: piskim, nidzickim i szczycieńskim. To dałoby mniej-
sze powierzchnie gruntów ornych w hektarach przeliczeniowych. Wspomnijmy 
w tym miejscu, że ustalenie większej liczby hektarów przeliczeniowych wpływa-
ło na większy wymiar dostaw49.

Tabela 4
Tabela przeliczeniowa hektarów gruntów ornych na hektary przeliczeniowe

w gospodarstwach indywidualnych w 1951 roku
Hektar gruntów ornych Hektar przeliczeniowy

Klasa I rejon II rejon III rejon
I 1,8 1,9 2,0
II 1,6 1,6 1,7
III 1,2 1,2 1,3
IV 1,0 1,0 1,0
V 0,8 0,8 0,8
VI 0,6 0,5 0,5

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 VII 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o plano-
wym skupie zbóż, Dz. U. 1951, Nr 39, poz. 299.

*  *  *
Nieuczciwy sposób przeprowadzenia tzw. społecznej klasyfikacji gruntów 

z 1949 r., często pomijany w opracowaniach naukowych poświęconych wsi olsz-

48 Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 VII 1951 r. w sprawie wykonania dekre-
tu o planowym skupie zbóż, Dz. U. 1951, Nr 39, poz. 299.

49 Ibidem.



108 Radosław Gross 109Społeczna klasyfikacja gruntów na Warmii i Mazurach w 1949 roku i jej skutki

tyńskiej, w znacznym stopniu zaważył na dalszych problemach chłopów w re-
gulowaniu obciążeń finansowych i rzeczowych. Zawyżone zaległe świadczenia 
władza ściągała od chłopów, zgodnie z dekretem z 28 stycznia 1947 r., w drodze 
egzekucji administracyjnej, stosując tzw. zajęcia, zwózki i licytacje50. Warto wspo-
mnieć, że tylko w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 1952 r. odsetek zajętych 
majątków podatników podatku gruntowego w województwie olsztyńskim wy-
niósł 14,29%, podczas gdy w kraju wynosił 4,19%. W pierwszej połowie 1953 r. 
odsetek zajętych majątków wzrósł do wartości 25,62%. Wskaźnik ten w Polsce 
także zwiększył się, ale wynosił 8,49%51. Dodajmy, że odsetek zajęć w wojewódz-
twie olsztyńskim w obydwu latach był najwyższy w kraju. Skala zjawiska była 
więc duża.

Przymus administracyjny stosowano również wobec chłopów niewywią-
zujących się z obowiązkowych dostaw. Od 1951 r. władze partyjne w wojewódz-
twie wsparły się rozporządzeniem z 13 października 1951 r. w sprawie wpro-
wadzenia przyspieszonego postępowania karno-administracyjnego w sprawach 
o wykroczenia z dekretów o planowym skupie zbóż i zabezpieczeniu dostaw 
ziemniaków52. Według danych Wydziału Karno-Administracyjnego PWRN, tyl-
ko w 1951 r. wpłynęły 4663 wnioski o ukaranie chłopów53. W IV kwartale 1952 r., po 
rozszerzeniu obowiązkowych dostaw o żywiec i mleko, odnotowano  4846 wykro-
czeń dotyczących zaległości w ich realizacji. Z tego wymierzono 3305 kar grzywny
w wysokości do 300 zł i 1541 kar grzywny przekraczających tę kwotę54.

Stopień ściągalności płodów rolnych podnoszono poprzez przemoc stoso-
waną przez funkcjonariuszy PUBP. W 1953 r. w powiecie biskupieckim, jak za-
notował szef WUBP, „po zastosowaniu represji” skup zboża zwiększył się z 12 do 
45–65 t dziennie55. Według danych bezpieki, tylko w samym wrześniu 1954 r. „po 
zagadnieniu akcji skupu” aresztowano 43 osoby za „złośliwy opór”56. Przykła-
dowo, w tym samym 1954 r., liczba wniosków skierowanych do kolegiów orze-
kających i prokuratur o ukaranie osób zalegających w dostawach zbóż i żywca 
(nie licząc zaległości w dostawach ziemniaków i mleka) wyniosła w wojewódz-

50 Dekret z 28 I 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych, Dz. U. 1947, nr 21, poz. 84.
51 Zob. D. Jarosz, op. cit., tab. II-19 i tab. II-20, ss. 255–256.
52 Dz. U. 1951, nr 54, poz. 380.
53 Obliczenia własne na podst. APO, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie, Wydział 

Spraw Wewnętrznych (dalej: PWRN/WSW), 444/13, k. 30, Dane liczbowe z przebiegu orzecznictwa karno-ad-
ministracyjnego na odcinku planowego skupu zboża i ziemniaków od początku akcji do dnia 31 XII 1951 r.

54 APO, PWRN/WSW, 444/15, k. 259, Sprawozdanie z ruchu spraw karno-administracyjnych w IV kwar-
tale 1952.

55 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej: AIPN) Oddział w Białymstoku, 084/9, k. 123, Spra-
wozdanie szefa WUBP w Olsztynie, 1–31 X 1953 r.

56 AIPN Biuro Udostępniania w Warszawie, 01206/89, k. 8, Sprawozdanie miesięczne Inspektoratu 
Wiejskiego przy WUBP w Olsztynie za okres 1–30 IX 1954 r.
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twie olsztyńskim ogółem 5474. Spośród nich 106 chłopów ukarano sądownie,
a 2067 grzywną57.

W latach 1955–1956, po II Zjeździe PZPR i „korekcie gospodarczej”58, represje 
karno-administracyjne wyraźnie osłabły. W 1955 r., jak wynika z danych PWRN, za-
ległości z tytułu dostaw przeniesione na 1956 r. były czterokrotnie niższe niż w po-
przednim roku „przy o połowę mniejszym nacisku administracyjnym”59. W ciągu 
trzech pierwszych kwartałów 1955 r. zanotowano 2022 kary wymierzone, a wykona-
nych 74760. Z tytułu niewywiązywania się z obowiązkowych dostaw jeszcze mniejszą 
liczbę kar wymierzono w 1956 r. – łącznie 881, z czego wykonano 80661.

Nieuczciwa klasyfikacja gruntów z 1949 r., zawyżająca chłopskie obcią-
żenia, a także zastosowane sankcje administracyjne, przy wspomnianej wyżej 
specyfice obszarowej gospodarstw na Warmii i Mazurach, prowadziły do zapa-
ści produkcyjnej oraz upadku najbardziej produktywnych dużych gospodarstw. 
One w największym stopniu odczuły skutki ówczesnej polityki wobec wsi, m.in. 
ze względu na zastosowanie w systemie chłopskich świadczeń progresji. Władza 
z jednej strony realizowała cel polityczny – „rozkułaczanie” i „uspołecznianie” 
polskiej wsi oraz gospodarczy, drenaż ekonomiczny gospodarstw chłopskich,
z drugiej jednak strony taka polityka hamowała rozwój wsi i rolnictwa. Szczegól-
nie dotkliwe skutki przyniosła ona na obszarach, gdzie wystepowały stosunkowo 
duże gospodarstwach, o małym zaludnieniu, gospodarczo wyniszczonych, pozba-
wionych sprzętu i inwentarza. Obszarem takim były wówczas Warmia i Mazury.

Radosław Gross, Die gesellschaftliche Bodenklassifikation in Ermland und Masuren im Jahr 1949
und ihre Folgen 

Zusammenfassung 

Die 1949 durchgeführte gesellschaftliche Bodenklassifikation hatte einen ziemlich wesentlichen 
Einfluss auf die Situation der Bauernhöfe in der stalinistischen Zeit. Durch gezielte Maßnahmen, die 

57 APO, PWRN/Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego, 444/378, k. 431–432, Realizacja 
obowiązkowych dostaw 1954.

58 Politykę gospodarczą poddano wstępnej analizie już podczas IX Plenum KC PZPR (29–30 X 1953 r.), 
a następnie II Zjazdu PZPR (10–17 III 1954 r.). Zdecydowano m.in. o przesunięciu części środków na rozwój 
rolnictwa i wzrost produkcji artykułów konsumpcyjnych. Złagodzeniu ulec miała również polityka fiskalna 
wobec gospodarstw indywidualnych. Zob.: IX Plenum Komitetu Centralnego PZPR, Warszawa 1953, ss. 71–95; 
II Zjazd PZPR. Sprawozdanie Komitetu Centralnego PZPR, Warszawa 1954, ss. 49–61; J. Kaliński, Polityka gospo-
darcza Polski w latach 1948–1956, Warszawa 1987, s. 89.

59 APO, PWRN/WSW, 444/17, k. 225, Sprawozdanie z orzecznictwa karno-administracyjnego za IV kwar-
tał 1955 r., 1 II 1956.

60 Obliczenia własne na podst.: ibidem, k. 1, 90, 133, Sprawozdania o orzecznictwie karno-administra-
cyjnym (I–III kwartał) 1955.

61 Obliczenia własne na podst.: APO, PWRN/WSW, 444/18, k. 1, 77, 105, 134, Sprawozdania o orzecz-
nictwie karno-administracyjnym (I–IV kwartał) 1956.
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der damaligen Landwirtschaftspolitik entsprachen, erhöhten die Behörden in unredlicher Weise die 
Bodenklassen und steigerten dadurch künstlich die finanziellen Verpflichtungen und Sachleistungen der 
privaten Landwirtschaftsbetriebe. Es gab viele Unrechtmäßigkeiten, und die Last der den Bauern auferlegten 
Leistungen erwies sich in vielen Fällen als nicht zu bewältigen. Besonders heftige Folgen der unredlichen 
Bodenklassifikation bekamen die Eigentümer von privaten Landwirtschaftsbetrieben in Ermland und 
Masuren zu spüren, einem spärlich besiedelten Gebiet ohne Geräte und Inventar, wo sich nach dem Krieg eine 
spezifische Flächenstruktur der Landwirtschaftsbetriebe herausgebildet hatte, in der mittlere und große Areale 
überwogen. Bei den überbewerteten Klassen der Ackerböden und dem angewendeten Progressionssystem bei 
den Leistungen wurde deren Erhaltung unrentabel, und im Zusammenhang damit wurden viele Betriebe 
aufgegeben. Die ab 1948 verwirklichte neue Landwirtschaftspolitik, deren Bestandteil die sog. gesellschaftliche 
Bodenklassifikation war, vertiefte die Probleme der Allensteiner Landwirtschaft. 

Übersetzt von Christiane Schultheiss

Radosław Gross, Social land classification in Warmia and Mazury region in 1949 and its consequences

Summary

Social land classification conducted in 1949 quite significantly affected  the location of farms in the 
Stalinist period. Authorities, by means of deliberate action, by dishonestly overstating the classes of land, 
artificially overestimated the encumbrances of individual farms. The scale of anomalies was large and the cost 
of benefits imposed on peasants in many cases turned out to be unbearable. Particularly strongly affected by 
the consequences of unfair land classification were the owners of individual farms in Warmia and Mazury, 
sparsely populated area, devoid of equipment and inventory, where after the war a specific surface structure of 
farms developed, in which medium and large areas dominated. Due to overstated classes of agricultural land 
and applied system of progression in benefits, maintaining farms became unprofitable, and therefore many 
of them collapsed. The new agricultural policy implemented since 1948, in which the so-called social land 
classification became a component, deepened the problems of Olsztyn agriculture.

Translated by Jerzy Kiełbik



Po „wyborach” do Sejmu Ustawodawczego w początkach 1948 r. społe-
czeństwu nie tylko nie było dane – wbrew temu, co zapowiadali wielokrotnie 
komuniści z Polskiej Partii Robotniczej – odetchnąć od wszechobecnej, bezpar-
donowej walki ideologicznej, ale także od jawnie stosowanego terroru ze stro-
ny totalitaryzującego się państwa. W ciągu 1947 r. doszło do zaostrzenia polity-
ki represji wobec mieszkańców Polski pozbawionych możliwości krytycznych 
wypowiedzi ustami legalnej opozycji. Polskie Stronnictwo Ludowe Stanisława 
Mikołajczyka dogorywało, a on sam niebawem skrycie opuścił kraj. W tym 1947 r.
doszło do nasilającego się zwrotu ideologicznego w kierunku coraz mocniej-
szego i bezkrytycznego absorbowania wzorców sowieckich. Także w oświacie 
wszystkich szczebli. „Bitwa o handel” uderzyła w wolny rynek, marginalizując 
jego rolę jako czynnika współkształtującego gospodarkę i pozbawiła znaczącego 
udział w odbudowie potwornie zniszczonego kraju. Wydarzeniom tym nieskry-
wanie przyklaskiwał i brał w nich udział lider PPR Władysław Gomułka. Wów-
czas także minister Ziem Odzyskanych. Jednakże – jak to bywa, gdy rewolucja 
pożera własne dzieci – już niebawem, szczególnie w ciągu 1948 r., jego pozycja 
polityczna poczęła ulegać stopniowemu osłabieniu. On sam i skupieni wokół 
niego tzw. krajowcy znaleźli się na celowniku tych liderów Polskiej Partii Robot-
niczej, którzy przybyli do wyzwalanej/podbijanej Polski razem z Armią Czerwo-
na. Na czele tej faktycznej frakcji coraz bardziej wyrazisty stawał się klasyczny 
sowiecki aparatczyk Bolesław Bierut. 

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2015, nr 1(287)

Grzegorz Strauchold

OKOLICZNOŚCI LIKWIDACJI
MINISTERSTWA ZIEM ODZYSKANYCH
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Postępująca ideologizacja i przyspieszający „marsz” ku nieskrywanemu 
budowaniu socjalizmu zaowocowały – dialektycznie zrozumiałymi – posunię-
ciami mającymi wymusić jedność społeczną. Zglajszachtowane masy miały być 
łatwym celem komunistycznej inżynierii dusz. Niemalże zadekretowana jedno-
litość postaw społecznych (jak przynajmniej oczekiwano) i pełne zintegrowa-
nie społeczeństwa wobec celów wskazywanych przez establishment uderzyły 
również w politykę integracyjną (i narodowościową) prowadzoną na tzw. Zie-
miach Odzyskanych1. Podejmowane na tych terenach działania koordynowane 
były przez Ministerstwo Ziem Odzyskanych, „oczko” w głowie samego Gomuł-
ki. Wspierany był on w swych działaniach przez bynajmniej nie zgodne z jego li-
nią ideologiczną środowiska społeczne. Generalnie były to co najmniej niechęt-
ne komunizmowi takie ciała, jak Rada Naukowa dla Zagadnień Ziem Odzyskanych 
czy wywodzący się wprost z kręgów przedwojennej Narodowej Demokracji Polski 
Związek Zachodni. Posunięciom integracyjnym rządu przyklaskiwał poznański 
Instytut Zachodni kierowany przez prof. Zygmunta Wojciechowskiego2, rów-
nież wywodzącego się z kręgów przedwojennej narodowej prawicy3.

Zjawisko „zadekretowanej” jedności i zarazem wyciszania w wypowie-
dziach publicznych zagadnień związanych z Ziemiami Zachodnimi i Północ-
nymi stało się wyraźnie widoczne w ciągu 1948 r. Pomimo odbytej latem tego 
roku wielkiej imprezy propagandowej – Wystawy Ziem Odzyskanych we Wro-
cławiu. Medialnemu – i faktycznemu – wyciszaniu problematyki zachodniej4 to-
warzyszyło „zwijanie” prowadzonej na tych ziemiach polityki ludnościowej. Za-
rzucono politykę tzw. repolonizacji około miliona przedwojennych obywateli
niemieckich, u których stwierdzano polskie pochodzenie etniczne i których 
próbowano – na ogół z mizernym skutkiem – integrować z resztą Polaków5.

W ciągu ostatniego roku funkcjonowania MZO i zarazem roku, w którym 
doszło do odsunięcia Gomułki od władzy, doszło do zmarginalizowania takich 

1 Cz. Osękowski, Społeczeństwo Polski zachodniej i północnej. Procesy integracji i dezintegracji, Zielo-
na Góra 1994.

2 Por. na temat tej nietuzinkowej postaci i skupionych wokół niego niewątpliwych polskich patriotów: 
Edward Serwański, Z dziejów wielkopolskiej konspiracji 1939–1945, Poznań 1999; Z. Mazur, Antenaci. O poli-
tycznym rodowodzie Instytutu Zachodniego, Poznań 2002; H. Kiryłowa-Sosnowska, Gościńce i rozstajne drogi, 
Poznań 2002; E. Serwański, W kręgu myśli zachodniej. Wspomnienia i zapiski Wielkopolanina, Poznań 2003; „Oj-
czyzna” 1939–1945. Dokumenty. Wspomnienia. Publicystyka, red. Z. Mazur, A. Pietrowicz, Poznań 2004.

3 Na temat polskiej myśli zachodniej i jej ówczesnej realizacji por.: G. Strauchold, Myśl zachodnia i jej 
realizacja w Polsce Ludowej w latach 1945–1957, Toruń 2003; Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: ludzie 
– koncepcje – realizacja do 1989 r., red. M. Semczyszyn, T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2013.

4 Por.: J. Tyszkiewicz, Sto wielkich dni Wrocławia. Wystawa Ziem Odzyskanych we Wrocławiu a propa-
ganda polityczna Ziem Zachodnich i Północnych w latach 1945–1948, Wrocław 1997; R. Domke, Ziemie Zachod-
nie i Północne Polski w propagandzie lat 1945–1948, Zielona Góra 2010.

5 G. Strauchold, Zmierzch. Desinteressement komunistów wobec kwestii tzw. autochtonów polskich w koń-
cu lat 40. XX w., w: Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, vol. 33/2012, s. 50–63.
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instytucji, jak Polski Związek Zachodni (zlikwidowany w 1950 r. poprzez połą-
czenie z Ligą Morską, też wkrótce zniesioną), instytuty naukowo-badawcze po-
dejmujące kwestie Ziem Zachodnich i Północnych (najbardziej sztandarowy In-
stytut Zachodni z trudem kontynuował egzystencję). W 1948 r. przestała istnieć 
Rada Naukowa dla Zagadnień Ziem Odzyskanych. Bardzo ważne ciało dorad-
czo-koncepcyjne złożone z czołowych przedstawicieli świata nauki i praktyki. 

Jednym z zasadniczych powodów ubezwłasnowolniania MZO i jego sze-
fa, a zarazem lidera PPR, były coraz wyraźniejsze przymiarki ortodoksyjnej, ste-
rowanej z Moskwy, grupy w partii komunistycznej do skolektywizowania rolnic-
twa w Polsce i do uniemożliwienia – szczególnie na ziemiach nowych – powstania 
grupy drobnych, ale jednak właścicieli, także poza rolnictwem. Chodziło zatem 
o zarzucenie przygotowywanej przez MZO i Gomułkę akcji uwłaszczenia rol-
niczego i nierolniczego. W efekcie w lecie 1948 r. zlikwidowano Biuro Głównej 
Komisji Klasyfikacyjno-Szacunkowej kierujące uwłaszczeniem nierolniczym na 
Ziemiach Zachodnich. Zmiany następowały w zaskakujących okolicznościach. 
Otóż wiosną 1948 r. przygotowania do uwłaszczenia nierolniczego na ZZiP 
były na ukończeniu. Konsultowany w tej sprawie w kwietniu 1948 r. – na polece-
nie Gomułki – minister przemysłu i handlu, mocna postać moskiewskiej „frak-
cji” w PPR, Hilary Minc nie wyrażał jakichś większych wątpliwości. Nagle w te-
ren poszło jednak tajemnicze, anonimowe polecenie przerwania uwłaszczenia. 
Jak stwierdził osłupiały Juliusz Kolipiński (cytuję za relacją L. Glucka): „Z jed-
nej strony na polecenie Ministra Ziem Odzyskanych, wicepremiera i sekretarza 
generalnego KC PPR  prowadzę intensywne przygotowawcze prace do nowego 
jakościowo etapu uwłaszczenia nierolniczego, a równocześnie bez powiadomie-
nia mnie zawiesza się dalszą działalność w tej dziedzinie w terenie. Nie umia-
łem sobie wyobrazić, by – – kto inny niż W. Gomułka mógł polecić wstrzyma-
nie uwłaszczeń.” Powzięta wobec tego decyzja Kolipińskiego o złożeniu dymisji 
spowodowała jego zagadkowe spotkanie z Gomułką, który „nie usiłował – – w ogó-
le uzasadniać dziwnej formy wstrzymania akcji uwłaszczenia.” Jak się dalej oka-
zało, nic o tych wydarzeniach nie wiedział. Z miejsca rodziło się pytanie, kto na-
prawdę kierował resortem, i to już wiosną 1948 r. Wiele wskazuje na to, iż taką 
osobą był Władysław Wolski (Antoni Piwowarczyk). Będąc wiceministrem Mi-
nisterstwa Administracji Publicznej nie był etatowym pracownikiem MZO. Jed-
nakże, w cytacie przytoczonym przez Glucka, stwierdził tenże Wolski o sobie: 
„pracowałem również w Ministerstwie Ziem Odzyskanych, bez oficjalnej nomi-
nacji. Miałem tam swój gabinet, gdzie codziennie urzędowałem (po pracy w Mini-
sterstwie Administracji).” On to właśnie podpisywał często dokumenty, nawet roz-
porządzenia, w zastępstwie prawdziwego szefa MZO, zaś w końcowym okresie 
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istnienia ministerstwa ten energiczny działacz (co podkreślił Gluck) należał „na 
pewno” do antagonistów Gomułki6.  

Mocne uderzenie, wskazujące jawnie na kolektywistyczne apetyty grupy Bie-
ruta, nastąpiło w 1948 r. po osławionym sierpniowo-wrześniowym plenum Komi-
tetu Centralnego PPR, kiedy to odsunięto Gomułkę od władzy. Podjęto wówczas 
decyzję o przekształceniu spółdzielni osadniczo-parcelacyjnych (przejściowej for-
my wspólnego gospodarowania na Ziemiach Zachodnich, do czasu pozyskania 
własnych domów i zabudowań gospodarczych) w spółdzielnie produkcyjne. We 
wrześniu 1948 r. pracownicy departamentu osiedleńczego MZO przeprowadzi-
li w kilku województwach Ziem Zachodnich i Północnych inspekcję osadnic-
twa spółdzielczo-parcelacyjnego i grupowo-parcelacyjnego. Jej celem było zba-
danie możliwości przejścia od tych form gospodarowania do formy własności 
spółdzielczej, czyli do tworzenia kołchozów. Zdecydowana większość zaintere-
sowanej ludności rolniczej była przeciwna takiemu rozwiązaniu. Zahamowanie 
uwłaszczenia i otwarty kurs kolektywizacyjny szybko spowodował poważny kry-
zys gospodarki wiejskiej na terenach inkorporowanych i liczne porzucanie zie-
mi przez chłopów.    

Powyższe okoliczności wskazywały na słabą pozycję dotychczasowego li-
dera polskich komunistów Władysława Gomułki, który zresztą od połowy 1948 r.
(a szczególnie w końcu roku) niemal zupełnie nie angażował się w prace Mini-
sterstwa Ziem Odzyskanych. Niebawem ministerstwo zostało de facto postawione w 
stan likwidacji. W końcu listopada 1948 r. w organie PZZ „Polska Zachodnia” uka-
zał się niepodpisany tekst (sygnowany jedynie, acz znamiennie, jako Zachod-
nia Agencja Prasowa) zapowiadający likwidację MZO ze względu na wykonanie
w ciągu trzech lat większości swych zadań. Dla wtajemniczonych nie był to 
pierwszy zwiastun nadchodzących wydarzeń7.

Proces stopniowej likwidacji MZO w jego dawnym kształcie kompetencyj-
nym i merytorycznym rozpoczął się na wiele miesięcy przed formalną likwida-

6 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Akta Leopolda Glucka (dalej: ALG), sygn. 120, L. Gluck „Uzupeł-
nienia, poprawki i znaki zapytania”, k. 53–55, 58–59. Juliusz Kolipiński wyniki spotkania z Gomułką w sprawie swej 
dymisji skomentował następująco: „Dla mnie obok przerażenia formą reakcji mego szefa [Gomułka był bardzo po-
rywczy, a przy takich okazjach mało dyplomatyczny – G.S.] dodatkowym szokiem było dowiedzenie się, że moja 
dotychczasowa pewność co do hierarchii państwowej i politycznej legła w gruzach.” Ibidem, k. 55.

7 Jak wspominał w 1984 r. L. Gluck – tuż po plenum sierpniowo-wrześniowym z 1948 r. KC PPR,
6 IX warszawski korespondent Reutera Vincent Buist poprosił go o wywiad. Zadane na piśmie pytania były 
wstrząsające w swej aktualnej wymowie, świadczące o znakomitym poinformowaniu (lub przenikliwości) 
dziennikarza: „1) Czy może pan minister [tj. L. Gluck – G.S.] potwierdzić lub zaprzeczyć pogłoskę o przyłącze-
niu Ministerstwa Ziem Odzyskanych do któregokolwiek innego ministerstwa? 2) Jeżeli to odpowiada praw-
dzie, jaka będzie reorganizacja ministerstwa? 3) Kiedy p. Min. Gomułka obejmuje urzędowanie ponownie?” 
Gluck, uznając całą rzecz za prowokację, wywiadu nie udzielił, ale zadane pytania dały mu wiele do myślenia. 
Niebawem został poinformowany oficjalnie o zapadłej decyzji likwidacji resortu. Por. AAN, ALG, sygn. 120,
L. Gluck, „W oczach bezpartyjnego współpracownika”, k. 37–38.
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cją resortu. Kopalnią wiadomości na ten temat są wspomnienia Leopolda Glucka 
pt. „W oczach bezpartyjnego współpracownika”. Już początek dokumentu wska-
zuje, iż MZO w swym dotychczasowym kształcie nie mogło znajdować aprobaty 
w oczach prącej do władzy grupy członków kierownictwa PPR. W 1948 r. wśród 
dyrektorów departamentów około 25% stanowili bezpartyjni. W kierownictwie 
resortu, wśród owych bezpartyjnych, czterech w czasie wojny związanych było 
ze środowiskiem Armii Krajowej, a czterech z Polskimi Siłami Zbrojnymi na Za-
chodzie. Autor wspomnienia stwierdził, iż w MZO było więcej członków PPS niż 
PPR. Zaś szybko zapadające (do połowy 1947 r.) decyzje kadrowe oparte były 
na chęci i kompetencjach kandydatów. Na co „ogromny” wpływ miał wicemini-
ster Władysław Czajkowski. Tragicznym symbolem gwałtownie nadchodzących 
w końcu lat czterdziestych przemian były represje dotykające właśnie tych naj-
bliższych współpracowników Gomułki, często powiązanych z wojenną konspi-
racją rządu polskiego na uchodźstwie8.

Wyraźne zaostrzenie kursu nastąpiło po przyjęciu przez plenum KC PPR 
na przełomie sierpnia i września 1948 r. „Rezolucji w sprawie odchylenia prawi-
cowego i nacjonalistycznego w kierownictwie Partii, jego źródeł i sposobów jego 
przezwyciężenia.” W efekcie Gomułka pozbawiony został kierownictwa nad par-
tią komunistyczną. Co ciekawe, ani w opublikowanym tekście „Rezolucji”, ani
w referacie B. Bieruta z 31 sierpnia problematyka ZZiP nie została bezpośrednio 
poruszona. Natomiast w nieujawnionym projekcie rezolucji znalazł się poważny 
zarzut „Poddawania w wątpliwość szczerości i niezłomności polityki radzieckiej 
odnośnie naszych granic zachodnich.” Sam Gomułka odniósł się do zagadnień za-
chodnich w swej odpowiedzi na atakujący go referat Bieruta, wskazując na swój 
dotychczasowy sprzeciw kolektywizacji wsi. Co miało być spowodowane nie tyle 
jego jednoznacznie negatywnym ustosunkowaniem do takiej operacji, ile obawa-
mi przed wstrząsami społeczno-ekonomicznymi w dziedzinach jeszcze do kolek-
tywizacji nieprzygotowanych. Takich chociażby, jak nie dość okrzepła jeszcze kon-
dycja ekonomiczna wsi na ZZiP i niedokończona akcja osiedleńcza9.

Jakby podzwonnym istnienia ministerstwa, konstatującym przedwczesne 
rozwiązanie tego resortu, było poufne „Sprawozdanie z działalności Minister-

8 Por.: W. Lechowicz, Minister Ziem Odzyskanych, w: Władysław Gomułka we wspomnieniach, wyb.
i oprac. W. Horst, J. Jakubowski, J. Paszta, red. Bronisław Syzdek, Lublin 1989, ss. 153–157; A. Werblan, Włady-
sław Gomułka. Sekretarz generalny PPR, Warszawa 1988, ss. 603–604; (ZAP), Trzy lata Ministerstwa Ziem Odzy-
skanych, Polska Zachodnia, 1948, nr 46; AAN, ALG, sygn. 120, k. 60–61.

9 Por.: Rezolucja w sprawie odchylenia prawicowego i nacjonalistycznego w kierownictwie Partii, jego źródeł
i sposobów jego przezwyciężenia, w: Nowe Drogi, 1948, nr 11; AAN, Komitet Cetralny Polskiej Partii Robotniczej, 
sygn. 295/V-4, projekt „Rezolucji B. P. [Biura Politycznego – G.S.] w sprawie odchylenia prawicowo-nacjonalistycz-
nego w kierownictwie partii, jego źródeł i sposobów jego przezwyciężenia”, k. 66; B. Bierut, O odchyleniu prawico-
wym i nacjonalistycznym w kierownictwie Partii i o sposobach jego przezwyciężenia, w: Nowe Drogi, 1948, nr 11. 
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stwa Ziem Odzyskanych w okresie od 27 XI 1945 do 21 I 1949 r.” przekazane 8 mar-
ca 1949 r. przez W. Gomułkę wicemarszałkowi sejmu Romanowi Zambrowskiemu 
(PZPR). To sam Gomułka polecił swemu wiceministrowi L. Gluckowi zebrać 
materiały i zarysować koncepcję sprawozdania likwidacyjnego, będącego nie 
tyle „typu administracyjno-biurokratycznego”, ile obejmującego całokształt pro-
blematyki, jaką zajmowało się MZO. Gomułka podkreślił zarazem, że chce być 
wobec „Partii” lojalny w kwestiach, co do których jego poglądy – jako szefa re-
sortu ZO – były inne od obecnie przez tę partię uznawanych. Niemniej nie za-
mierza się „samobiczować.” Gluck wspominał po latach, iż „atmosfera, w jakiej 
rodziło się »sprawozdanie« oraz warunki jego powstawania wywarły wpływ na 
jego treść i sposób przedstawienia niektórych problemów.” A był to dokument 
niebagatelny. Wpisujący się – jakby nie było – w dorobek wprowadzania w życie 
(w określonych warunkach) myśli zachodniej10.

Okoliczności związane z powstaniem powyższego sprawozdania są na 
tyle ważne, by poświęcić im nieco uwagi. Powstało ono w niezwykłym pośpie-
chu po decyzji likwidacji resortu. Przygotowanie dokumentu pozwoliło – zda-
niem Glucka – ujawnić poważne nieraz różnice poglądów wśród kadry kierow-
niczej MZO. 

Gotowy konspekt zaprezentowany przez L. Glucka został zaakceptowany 
przez Gomułkę, który dokonał drobnych poprawek i wprowadził – co waż-
ne – cześć pt. „Zadania na przyszłość.” Wymieniała one takie zagadnienia, jak: 
administracja i samorząd; kadry administracji; sprawy osiedleńcze; ludność ro-
dzima; struktura rolna i uwłaszczenie rolnicze; rozdysponowanie i uwłaszczenie
nieruchomego mienia nierolniczego; zagospodarowanie rolnicze, zagospodaro-
wanie nierolnicze; aktywizacja regionalna. Samo wymienienie i waga tych spraw 
wskazywały na wysoce przedwczesną i szkodliwą decyzję o rozwiązaniu mini-
sterstwa, przynajmniej z punktu widzenia twórców i realizatorów dotychczas re-
alizowanej polityki. Spadkobiercy Gomułki po jesiennym plenum z 1948 r. mie-
li na ten temat najpewniej zdanie całkiem odmienne.

Gomułka przyjął ostateczną wersję sprawozdania, wyrażając bezpośrednio 
wyartykułowaną intencję, by dokument był pomocą w pracy kontynuatorów prac 
resortu. Akceptując gotowe sprawozdanie, kierując się lojalnością wobec uchwał 
wyżej wspomnianego plenum, były lider PPR nie skreślił krytycznych uwag pod 
adresem „polityki i działalności” powstałych w niektórych działach tegoż resor-
tu(!). Nie zanegował również formalnie decyzji o rozwiązaniu ministerstwa. Jak 

10 Por.: AAN, Ministerstwo Ziem Odzyskanych [dalej: MZO], sygn. 50, „Sprawozdanie z działalności 
MZO za okres od 27 XI 1945 r. do 21 I 1949 r.”; AAN, ALG, sygn. 113, pismo Glucka z 16 VII 1984 r. do wy-
dawnictwa „Książka i Wiedza” w sprawie publikacji sprawozdania MZO, k. 14.
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napisał po latach sam Leopold Gluck, bezpartyjny podsekretarz stanu w MZO, 
„cała wymowa »Sprawozdania« świadczy o tym, że decyzja o likwidacji MZO 
była przedwczesna. Pokazano bowiem w »Sprawozdaniu« ogrom zadań jeszcze 
nie rozwiązanych oraz całą skomplikowaną specyficzność tej problematyki.” Nie 
mogła temu wiarygodnie zaprzeczyć ta część dokumentu, która wskazywała na 
zasadność likwidacji resortu.

Leopold Gluck wskazał w swoim tekście widoczne odmienne pozycje róż-
nych autorów różnych części dokumentu. Te z opinii, które zostały napisane 
w duchu „bezwzględnej krytyki dotychczasowej polityki resortu” wskazywały 
wyraźnie na „motywy asekuranckie i nadgorliwość” ich autorów. Takie posta-
wy dały się zaobserwować w materiałach powstałych w Departamencie Osie-
dleńczym (pod nowym kierownictwem Mariana Światyckiego), zajmującym 
się wszak strukturą rolną i uwłaszczeniem nierolniczym. Mechanizm wymiany 
kadr w tym departamencie omówiony został niżej.

Atmosferę czasów i warunków oddają uwagi Glucka wskazujące, jak też 
autorzy różnych materiałów do sprawozdania wyrażali swe poglądy: „niektórzy 
spośród opracowujących materiały – – mieli na celu przede wszystkim oskarża-
nie (i mogli to czynić jawnie), drudzy wyjaśnianie i obronę (i czynili to w spo-
sób zakamuflowany). – – Jednych i drugich mogły dręczyć obawa narażenia się 
i poczucie zagrożenia” 11.

W 1948 r. w resorcie coraz bardziej dało się wyczuć nadchodzące zmia-
ny polityczne. Coraz częściej w pracy nieobecny był Gomułka, „dokonywały się 
przesunięcia kadrowe, sygnalizujące, że w polityce personalnej nastąpiła jakaś 
istotna zmiana orientacji, zmiana kryteriów doboru”12. 

11 stycznia 1949 r. MZO zostało rozwiązane. Formalnie decyzję podjęła 
Rada Ministrów 29 grudnia 1948 r. Jak wynika z zapisu, odbyło się to w obec-
ności W. Gomułki, który podpisał się nieczytelnie pod protokołem posiedzenia 
rządu. Co więcej, w porządku dziennym spotkania zapisano, że „na wniosek Mi-
nistra Ziem Odzyskanych Rada Ministrów uchwala projekt ustawy o scaleniu 
zarządu Ziem Odzyskanych z ogólną administracją państwową.” Formalnie więc 
sam Gomułka wystąpił o likwidację swego resortu. 

11 Por.: AAN, ALG, sygn. 120, L. Gluck „Świadectwo czasu przemian”, k. 66–111, cytaty ze stron: 102–103, 
104, 106. Decyzje o likwidacji resortu w sprawozdaniu motywowano następująco: „Ministerstwo Ziem Odzy-
skanych zostało powołane do życia na okres przejściowy, dopóki tego wymagać będą potrzeby nadzwyczajne. 
– – Odrębny zarząd Ziem Odzyskanych był konieczny dla tym szybszej i sprawniejszej likwidacji specyficz-
nej odrębności tych Ziem. Z tą chwilą, gdy te zasadnicze różnice zniknęły względnie wydane zostały normy 
prawne, regulujące pozostałe odrębności faktyczne z uwzględnieniem ich likwidacji w niezbyt odległym cza-
sie, przestały istnieć potrzeby nadzwyczajne, które uzasadniały swego czasu powołanie do życia Ministerstwa 
Ziem Odzyskanych.” Por. AAN, MZO, sygn. 50, „Sprawozdanie z działalności Ministerstwa Ziem Odzyskanych 
w okresie od 27 XI 1945 do 21 I 1949”, k. 2, ss. 386–405.

12 L. Gluck „W oczach...”, k.1–43.
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W uzasadnieniu powyższej decyzji napisano: „Ogromny wysiłek, włożo-
ny w zaludnienie i zagospodarowanie Ziem Odzyskanych, stworzył obecnie wa-
runki, umożliwiające zniesienie odrębności zarządu Ziem Odzyskanych i sca-
lenie tego zarządu z ogólną administracją państwową.” Ta niewiele mówiąca
i emocjonalnie neutralna wypowiedź została twórczo „uzupełniona” 8 stycznia 
na wspólnym posiedzeniu sejmowych komisji Administracji i Bezpieczeństwa 
Publicznego oraz Ziem Odzyskanych. W obecności wiceministra Ziem Odzy-
skanych Józefa Dubiela i wiceministra Administracji Publicznej Władysława 
Wolskiego poseł Lucjusz Dura ze Stronnictwa Ludowego stwierdził: „Demokra-
cja Ludowa w Polsce wyzwoliła w masach olbrzymie siły twórcze, których dy-
namika wymagała zaplanowania działań – realizacja tych zadań następowała 
spontanicznie na skutek działania rewolucyjnych sił narodu. – – Najlepszym zaś 
tego zadokumentowaniem jest realizacja niezwykle trudnego zadania zagospo-
darowania Ziem Odzyskanych.”  

Decyzje powzięte w zaciszu gabinetów zostały potwierdzone odnośną 
ustawą sejmową o scaleniu zarządu nad Ziemiami Odzyskanymi. Jak dobitnie 
stwierdził na forum sejmu tenże poseł L. Dura (11 stycznia 1949 r.), relacjonując 
rządowy projekt ustawy o scaleniu zarządu Ziem Odzyskanych, „problem ziem 
odzyskanych jako odrębne zagadnienie w Polsce Ludowej przestał istnieć”13. 

Polityka skonsumowanej integracji zaowocowała utworzeniem 28 czerwca 
1950 r. trzech nowych województw na Ziemiach Zachodnich: zielonogórskiego, 
koszalińskiego i opolskiego, powstałych kosztem poznańskiego, dolnośląskiego, 

13 Treść ustawy z dnia 11 stycznia 1949 r. o scaleniu zarządu Ziem Odzyskanych z ogólną admini-
stracją państwową: „Art. 1. Znosi się Ministerstwo Ziem Odzyskanych. Art. 2. 1. Sprawy, należące według do-
tychczasowych przepisów do właściwości Ministerstwa Ziem Odzyskanych, przechodzą do zakresu działania
odpowiednich ministrów. 2. Sprawy uwłaszczeniowe na Ziemiach Odzyskanych, sprawy planów ich zagospo-
darowania, akcji osiedleńczej oraz wywozu ruchomości z Ziem Odzyskanych i inne sprawy specjalne, doty-
czące Ziem Odzyskanych, przechodzą do zakresu działania Ministerstwa Administracji Publicznej. Art. 3. Pań-
stwowy Urząd Repatriacyjny podlega Ministrowi Administracji Publicznej. Budżet tego urzędu jest obecnym 
budżetem Ministerstwa Administracji Publicznej. Art. 4. Prezes Rady Ministrów wyda w drodze rozporządze-
nia szczegółowe przepisy, rozgraniczające właściwość ministrów w sprawach objętych art. 2. Art. 5. Pracowni-
cy, zatrudnieni w działach służby, podległych Ministrowi Ziem Odzyskanych, przechodzą do odpowiednich 
działów administracji państwowej. Art. 6. Przepisy dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zarządzie Ziem Odzy-
skanych (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, nr 51, poz. 295) pozostają w mocy, jeżeli nie są sprzeczne
z ustawą dzisiejszą. Art. 7. Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi 
Administracji Publicznej i odpowiednim ministrom. Art. 8. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia.” Dziennik Ustaw RP, nr 4 z 21 I 1949, poz. 22. Por. też: AAN, Biuro Sejmu Ustawodawczego [dalej BSU], 
sygn. 325, uzasadnienie projektu ustawy o scaleniu zarządu Ziem Odzyskanych, k. 313; AAN, Komitet Central-
ny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn. XI A/171, prośby Gomułki o dymisję ze stanowiska ministra 
ZO i wicepremiera, k. 89–90; AAN, BSU, sygn. 302, protokół z 8 stycznia 1949 r. ze wspólnego posiedzenia sej-
mowych komisji Administracji i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Ziem Odzyskanych., k. 453 a; AAN, Prezy-
dium Rady Ministrów, mf 23168, protokół nr 20 z posiedzenia RM w dniu 29 XII 1948 r., k. 1793, 1927–1928; 
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, sygn. 110197 III, sesja 
zwyczajna jesienna 1948/49, posiedzenie 52, 11 I 1949, k. 163. 
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katowickiego i szczecińskiego. Jak napisał H. Szczegóła, „akurat ta decyzja wy-
szła no dobre nowym regionom, ale było to możliwe dopiero po 1956 r., gdy pro-
blem Ziem Odzyskanych znów nabrał pewnego znaczenia. U podstaw decyzji
z 1950 r. legły zapewne bardziej względy polityczne (dążenie do pełniejszej kon-
troli nad społeczeństwem, zbliżająca się pełna kolektywizacja) niż potrzeba ra-
cjonalnego podziału administracyjnego kraju”14.

Po wynikającej z przyczyn politycznych likwidacji MZO nastąpiło jego jak-
by „życie po życiu”. Sprawy związane z nieistniejącym już ministerstwem wyko-
rzystywane były do rozprawy z tzw. gomułkowszczyzną. 11–13 listopada 1949 r. 
miało miejsce III plenum KC PZPR, poświęcone „czujności rewolucyjnej”. Posłu-
żyło ona za arenę bezpośrednich ataków B. Bieruta i S. Radkiewicza na W. Gomuł-
kę za błędną politykę personalną w MZO. Miała ona doprowadzić do zagnież-
dżenia się w tym resorcie elementów kontrrewolucyjnych. Takich, jak: Józef 
Dubiel (któremu Bierut poświecił uwagę w dwóch przemówieniach), Leopold 
Gluck czy Włodzimierz Lechowicz15. Odsuwając Gomułkę i innych od udzia-
łu we władzach partyjnych, wspomniany konwentykl postanowił o zakończe-
niu spraw ziem nowych (w kształcie z lat 1945–1948) i wyrugowaniu tej proble-
matyki z centrum uwagi komunistycznego establishmentu. W pojawiających się
w latach następnych publikacjach unikano więc wspominania istnienia i dorob-
ku MZO, zatem i przypominania w tym kontekście osoby W. Gomułki.

*  *  *
W 1956 r. doszło w Polsce do zasadniczego zwrotu politycznego. W dra-

matycznych okoliczności, w obliczu bezpośrednego zagrożenia wojną polsko-
-sowiecką, z przewidywalnym tragicznym dla Polaków skutkiem, do władzy po-
wrócił triumfalnie Władysław Gomułka. W pierwszych latach swego urzędowania 
wiele uwagi poświęcił sytuacji na Ziemiach Zachodnich i Północnych, na któ-

14 H. Szczegóła, Ziemie Zachodnie i Północne w polityce PZPR w latach 1949–1956, w: Ziemie Zachodnie 
i Północne Polski w okresie stalinowskim, red. Cz. Osękowski, Zielona Góra 1999, s. 21.

15 Ibidem, ss. 20–21. B. Bierut krytykując niefrasobliwość polityki kadrowej Gomułki stwierdził, iż 
„– – Na stanowisko wiceministra Ziem Odzyskanych dostał się niejaki Dubiel. Od dłuższego czasu nadcho-
dziły sygnały wskazujące na to, ze Dubiel był w okresie okupacji zdrajcą. – – Sygnały te były ignorowane 
przez Gomułkę, a zeznania szefa gestapo (złożone w więzieniu w Polsce) zakwestionował z błahych powo-
dów. Dubiel przyznał się do ohydnej zdrady, która kosztowała życie wielu naszych najcenniejszych towarzyszy.”
W przemówienie zamykającym plenum Bierut powiedział, że „– – Okazuje się, że sekretarz Partii, który jed-
nocześnie jest ministrem Ziem Odzyskanych, i na tym stanowisku czyni prowokatora swoim zastępcą [chodziło
o J. Dubiela] powiada: ja tego nie słyszałem, o tym nikt nie mówił, ja się nie pytałem, życiorysów nie czyta-
łem.” Por.: B. Bierut, Zadania Partii w walce o czujność rewolucyjną na tle sytuacji obecnej, w: III Plenum Komi-
tetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (11, 12, 13 listopada 1949 r.), Warszawa 1949 (broszu-
ra dołączona do nr 6. Nowych Dróg z 1949, ss. 22–23, 195).
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rych w latach poprzedzających zachodziły i utrwalały się bardzo niekorzystne 
dla państwa polskiego zjawiska16. Ale to już zupełnie inna historia.

Grzegorz Strauchold, Die Umstände der Auflösung des Ministeriums für die Wiedergewonnenen 
Gebiete

Zusammenfassung 

Infolge der gefälschten Wahlen zum „Legislativen Sejm“ (Sejm Ustawodawczy) Anfang 1947 gewann 
die kommunistische Polnische Arbeiterpartei (Polska Partia Robotnicza, kurz: PPP) fast die gesamte politische 
Macht in Polen. Die legale Opposition, die sich in der Polnischen Bauernpartei (Polskie Stronnictwo Ludowe, 
kurz: PSL) sammelte, sowie illegale, antikommunistische politische und bewaffnete Strukturen verloren 
merklich an Kraft und waren nicht in der Lage, auf die Situation im Staat Einfluss zu nehmen. Im Verlauf 
der Jahre 1947 und 1948 wurde „von oben” die These lanciert, dass alle Fragen im Zusammenhang mit der 
Integration der sog. Wiedergewonnenen Gebiete mit dem übrigen Staat zu einer positiven Lösung gebracht 
worden seien. Es handelt sich um die 1945 einverleibten deutschen Ostgebiete. Dies entsprach nicht der 
Wahrheit, aber solche Ansichten passten zu dem Kampf der stalinistischen Leitung der PPP mit dem Anführer 
der „einheimischen” Kommunisten, Władysław Gomułka. Im Verlauf des Jahres 1948 wurde dessen politische 
Position marginalisiert. Als Anführer der PPP und Leiter des Ministeriums für die Wiedergewonnenen 
Gebiete büßte er die Möglichkeit ein, auf die Situation in den West- und Nordgebieten Einfluss zu nehmen. 
Anfang 1949 wurde das Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete aufgelöst, obwohl viele Probleme in 
den neuen Gebieten noch nicht gelöst waren.

Übersetzt von Christiane Schultheiss

Grzegorz Strauchold, The circumstances of the liquidation of the Ministry of Recovered Territories 

Summary

As a result of falsified legislative elections to the Sejm in early 1947. Communist Polish Workers’ Party 
received almost the full political power in Poland. Legally opposition, placed in the Polish Peasant Party 
and illegal, anti-communist political and military structures clearly weakened, were unable to influence the 
situation in the country. During 1947 and 1948  were promoted top-down thesis that had been successfully 
resolved all issues related to the integration so called Recovered Territories with the rest of the country. 
Incorporated in 1945 Eastern German territories.It was not true, but such views formed part of the fight 
against the Stalinist leadership of the PPR with the leader of the Communists ‘national’ Władysław Gomułka. 
During 1948,. his political position has been marginalized. As the leader of PPR and head of the Ministry of 
Recovered Territories had lost the ability to influence the situation in the western and northern regions. At the 
beginning of 1949. Ministry was closed despite the many unresolved lands new problems.

Translated by Jerzy Kiełbik

16 Por.: G. Strauchold, Powrót na „zaginiony” Zachód. Polityka Władysława Gomułki wobec Ziem Zachod-
nich i Północnych w latach 1956–1957, w: Klio viae et invia. Opuscula Marco Cetwiński dedicata, red. A. Odrzy-
wolska-Kidawa, Warszawa 2010, ss. 449–463; idem, Od Bieruta do Gierka. Ziemie Zachodnie i Północne w optyce 
komunistycznej propagandy, w: Nad Odra i Bałtykiem..., ss. 471–488.
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Mikołaj Kopernik należał do grona kanoników kapituły katedralnej przez 
blisko pięćdziesiąt lat, został do niej przyjęty w 1495 r. i pozostał do swej śmierci,
w maju 1543 r. Był jednym z szesnastu kanoników, nigdy nie otrzymał godno-
ści prałata, wykonywał zadania zlecane mu przez kapitułę, podobnie jak pozosta-
li konfratrzy. Kapitułę katedralną powołał do życia w 1260 r. biskup Anzelm. Po-
dzielił się z nią uposażeniem materialnym oraz władzą świecką. Z tej racji oraz z faktu,
że kapituła była korporacją religijną wynikał jej podwójny charakter. Wszystkie spra-
wy, czyli wynikające z zarządu świeckiego w swojej domenie oraz te o charakterze 
religijnym, kapituła omawiała na posiedzeniach – zwyczajnych (w każdy piątek 
miesiąca), generalnych (cztery razy w roku) oraz w razie potrzeby – na posiedzeniach 
nadzwyczajnych. Taki też charakter mają zachowane archiwalia, czyli interesujące nas 
tu protokoły posiedzeń. Nie od razu otrzymały one formę, jaką znamy przynajm-
niej od XVII w., w których na początku dokumentu zamieszczano imienny wy-
kaz kanoników uczestniczących w posiedzeniu. Wcześniejsze protokoły, do końca 
XVI w., są fragmentaryczne. Jednak podejmowane przez kapitułę kolejne decyzje 
(1387, 1488, 1532) w sprawie zasad protokołowania posiedzeń świadczą o coraz 
większej świadomości kanoników, co do ważności tychże zapisów. W czasach póź-
niejszych niejednokrotnie spotykamy się z praktyką, kiedy to w sprawach spor-
nych kapituła powoływała się na dawne zapisy i one właśnie stawały się podstawą 
do obrony interesów kapituły, najczęściej na dworze królewskim. 

Dzisiaj protokoły posiedzeń kapituły warmińskiej uważamy za źródła pierw-
szorzędne i wiarygodne, gdyż przed wpisaniem ich tekstu do księgi protokołów 
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były one sprawdzane i ewentualnie weryfikowane. Ponadto protokoły przepisane 
na czysto były co pewien czas odczytywane na posiedzeniu kapituły i zatwierdzane1.
Do sprawy gromadzenia, rzetelności oraz wiarygodności protokołów odnosili się 
także biskupi podczas wizytacji. Mamy przykład biskupa Mikołaja Szyszkowskie-
go, który podczas wizytacji kapituły i katedry w 1639 r. zarządził, aby uchwały 
kapituły przyjęte na danej sesji zostały na kolejnej odczytane i dopiero wówczas 
wpisane do księgi protokołów, z adnotacją: „Lectum per manum cancelarii et ac-
tuarii”2. Analizując księgi protokołów, należy odnotować też fakt, iż dość często 
do księgi protokołów wpisywano tekst dokumentu czy listu, jaki był przedmio-
tem rozważań na posiedzeniu. Dzisiaj dla badacza taka sytuacja jest niezmiernie 
cenna, gdyż czasami ów dokument nie zachował się w wersji oryginalnej. Nale-
ży jeszcze dodać, że kapituła prowadziła jedną kancelarię i jedno archiwum, bez 
podziału dokumentów na dotyczące spraw zarządu świeckiego i sprawy kapitu-
ły jako korporacji religijnej.

Protokoły posiedzeń kapituły z czasów Mikołaja Kopernika dokładnie omó-
wił ks. prof. Alojzy Szorc3. Tu przedstawimy tylko najważniejsze sprawy, związa-
ne z ich edycją. Protokoły te znajdują się w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej
w Olsztynie, w trzech niedużych kodeksach. Stanowią tylko niewielką część za-
wartości poszczególnych kodeksów, reszta to dokumenty z czasów późniejszych 
lub o innym charakterze. Pierwszy z kodeksów, o sygnaturze Acta Capituli 1a, 
obejmuje lata 1499–1615, w którym interesujące nas protokoły znajdują się na 
kartach 1–42. Ponadto w kodeksie odnotowujemy 28 różnych innych dokumen-
tów, część z czasów M. Kopernika, ale nie stanowiących protokołów posiedzeń. 
Kolejny kodeks – Acta Capituli 2 – obejmuje lata 1533–1608, liczy 152 karty i jest 
częścią większej całości, protokoły posiedzeń z czasów Kopernika znajdujemy na 
stronach 1–16. Trzeci kodeks, o sygnaturze Acta Capituli 2a, obejmuje okres od 
21 stycznia 1534 r. do 23 stycznia 1540 r. Również jest to część większej całości,
o czym świadczy fakt, iż numeracja rozpoczyna się od 159 karty. Protokoły bę-
dące przedmiotem naszego zainteresowania zawierają się na 14 kartach tego ko-
deksu. Nie wszystkie protokoły dotyczące okresu, kiedy M. Kopernik był kano-
nikiem zachowały się do naszych czasów. Brakuje akt od 11 listopada 1541 r. do 
24 stycznia 1543 r. W księdze protokołów nie zawsze został zachowany porządek 

1 Świadczą o tym adnotacje w księgach protokołów tej treści: „Lecta et approbata sunt”; czasami nieco 
dłuższe: „Visa, lecta et approbata presentibus iisdem ut supra” lub: „Acta haec in generali capitulo visa, audita, 
examinator, lecta et approbata sunt, praesentibus iisdem admodum reverendis dominis ut supra”. Pod tymi za-
pisami widnieje imię i nazwisko kanclerza kapituły.

2 Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie (dalej: AAWO), AK, Acta Cap. 6, k. 26.
3 A. Szorc, Protokoły posiedzeń kapituły warmińskiej z czasów Mikołaja Kopernika, w: Castri Dominae Nostrae 

Litterae Annales, vol. II: Poszukiwanie grobu Mikołaja Kopernika, red. J. Gąssowski, Pułtusk 2005, ss. 179–197.
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chronologiczny, co świadczy o tym, że nie były one wpisywane na bieżąco, ale po 
pewnym czasie – mamy nadzieję, że w nieodległym od daty posiedzenia. Pro-
tokoły posiedzeń spisywał najmłodszy stażem kanonik. W tych trzech kodek-
sach, które nas tu interesują, protokoły pisało kolejno aż sześciu kanoników: Jan 
Krapitz4, Tiedemann Giese5, Achacy Freundt6, Feliks Reich7, Aleksander Sculteti8 
oraz Maurycy Ferber (junior)9.

Prace nad przygotowaniem do druku protokołów posiedzeń kapituły ka-
tedralnej  podjął w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku ks. Alojzy Szorc. 
Do tej pracy zachęcił go w 1980 r. prof. Paweł Czartoryski, który wówczas kie-
rował Zakładem Badań Kopernikańskich zorganizowanym w Instytucie Histo-
rii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Prof. Czartoryski zwrócił się również 
z prośbą, aby ks. prof. A. Szorc wyraził zgodę na współpracę z Zakładem Badań 
Kopernikańskich w ramach piecioletniego (1981–1985) planu badań i publika-
cji Zakładu. W ramach tego planu ks. prof. Szorc miał poczynić prace przygoto-
wawcze do edycji protokołów posiedzeń obejmujących czasy, kiedy Mikołaj Ko-
pernik należał do grona kanoników. Prof. Czartoryski pisał wówczas: „Myślę, że 
umieszczenie tej pozycji w planie byłoby korzystne dla nas obu, gdyż nadawałoby 
naszej współpracy charakter oficjalny, otwierałoby w sposób naturalny drogę do 
publikacji w „Studia Copernicana”, a w razie potrzeby umożliwiłoby również dofi-
nansowanie ewentualnych prac pomocniczych czy technicznych z budżetu PAN. 
Dla Księdza Profesora z kolei nie stwarza to żadnych zobowiązań, a daje wygod-
ną płaszczyznę współpracy”10.

Propozycję współpracy ks. prof. Szorc przyjął i w jej ramach podjął prace 
przygotowawcze do ewentualnej przyszłej edycji protokołów. W 1983 r. zabez-
pieczył „kruche i struchlałe protokoły”, sporządzając z nich mikrofilmy11. Roz-

4 Kanonik warmiński od 1503 r. Zmarł 11 IX 1525 r. we Fromborku – Słownik biograficzny kapituły 
warmińskiej, Olsztyn 1996, s. 129, biogram oprac. T. Borawska.

5 Kanonię warmińską otrzymał po zmarłym w 1504 r. Marcinie Achtsnicht. W 1538 r. został biskupem 
chełmińskim, zmarł w 1550 r. – Słownik biograficzny kapituły warmińskiej, s. 70. Tiedemann Giese doczekał 
się opracowania monograficznego – T. Borawska, Tiedemann Giese (1480–1550) w życiu wewnętrznym Warmii
i Prus Królewskich, Olsztyn 1984.

6 Związany z bp. Fabianem Luzjańskim. Od 1517 r., był jego kanclerzem. W 1521 r. otrzymał kanonię 
warmińską, Zmarł w 1534 r. – Słownik biograficzny kapituły warmińskiej, s. 64, biogram oprac. T. Borawska.

7 Kanonię warmińską uzyskał po śmierci, w 1526 r., Jana Scultetiego. Wcześniej pracował w kancela-
rii biskupiej w Lidzbarku, kolejno za rządów biskupów Łukasza Watzenrodego i Fabiana Luzjańskiego. Zmarł
w 1539 r. we Fromborku – Słownik biograficzny kapituły warmińskiej, ss. 200–201, biogram oprac. T. Borawska.

8 Członek kapituły od 1519 r., w latach 1530–1539 kanclerz kapituły. Zmarł w 1564 r. w Rzymie – Słow-
nik biograficzny kapituły warmińskiej, ss. 219–220, biogram oprac. T. Borawska.

9 Bratanek bp. Maurycego Ferbera. Kanonię warmińską uzyskał w 1532 r. – Słownik biograficzny kapi-
tuły warmińskiej, s. 59, biogram oprac. T. Borawska.

10 AAWO, Pracownia im. Ks. prof. Alojzego Szorca, teczka: Korespondencja z prof. Pawłem Czartoryskim.
11 Ibidem, sprawozdanie za 1983 r. – Olsztyn 23 XI 1983.
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począł też ręczne przepisywanie części protokołów. W początkowych planach 
ks. prof. Szorca miała powstać większa praca jego autorstwa, o roboczym tytu-
le Biskupstwo warmińskie w czasach Mikołaja Kopernika, w której protokoły po-
siedzeń miały stanowić jedynie dodatek źródłowy. Dzisiaj wiemy, że taka praca 
nie powstała, aczkolwiek ks. prof. Szorc zebrał do niej wiele materiałów. Przez 
kilka kolejnych lat zajął się badaniem przywileju i prawa chełmińskiego12. Trze-
ba też pamiętać, że osoba Mikołaja Kopernika nie była tą najważniejszą, wokół 
której ks. prof. Szorc budował własny warsztat badawczy. Owszem, zawsze pod-
czas kwerend odnotowywał znajdowane archiwalia, ale systematycznych badań 
nie prowadził. Mimo to w 1974 r. napisał niedużą książkę, o charakterze popu-
larnym, ale opartą na materiale źródłowym, pt. Mikołaj Kopernik kanonik war-
miński, cieszącą się dużą poczytnością. W 2013 r. ukazało się jej drugie, nieco 
rozszerzone, wydanie. Do osoby Kopernika ks. prof. Szorc zazwyczaj powracał 
przy kolejnych jubileuszach. Przy tej okazji pojawiał się też problem edycji pro-
tokołów. Temat ten znam z autopsji od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku, od kiedy uczestniczyłam w niejednym przedsięwzięciu naukowym Księ-
dza Profesora, pomagając zazwyczaj w przenoszeniu tekstów do komputera. Tak 
było również w przypadku protokołów posiedzeń kapituły. Około 1998 r. zało-
żyłam w komputerze plik pod nazwą „Ad Astra”, w którym wpisałam kilkana-
ście pierwszych tekstów protokołów. Tej pracy ks. prof. Szorc nie prowadził sys-
tematycznie. Zajęty był wieloma innymi sprawami naukowymi, dydaktycznymi 
oraz administracyjnymi na powstałym w 1999 r. Uniwersytecie Warmińsko-Ma-
zurskim w Olsztynie. 

Kolejnym wydarzeniem, z którym ks. prof. Szorc wiązał nadzieje na pu-
blikację akt posiedzeń, były okoliczności związane z podjętymi w 2004 r. bada-
niami nad poszukiwaniem w katedrze fromborskiej grobu Mikołaja Kopernika, 
które ks. prof. Szorc bardzo popierał i żywo się nimi interesował. Badania pro-
wadził Instytut Antropologii i Archeologii Wyższej Szkoły Humanistycznej im. 
Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Prowadzący badania organizowali spotka-
nia, w których udział brał m.in. ks. prof. Szorc. Na konferencji zorganizowanej 
w dniach 29–30 kwietnia 2005 r. w Bałtyckim Ośrodku Badawczym we From-
borku ks. prof. Szorc wygłosił referat zatytułowany: „Protokoły posiedzeń Kapi-
tuły Warmińskiej z czasów Mikołaja Kopernika”. Był zdania, że zasługują one na 
publikację, mimo że nie zachowały się w całości i że zawarte w nich informacje 
dotyczące Mikołaja Kopernika historycy już dawno wydobyli. „Nic nowego za-
tem bezpośrednio o Koperniku w tych protokołach nie znajdujemy, ale jest je-

12 Owocem tych badań była praca A. Szorc, Dominium warmińskie 1243–1772. Przywilej i prawo cheł-
mińskie na tle ustroju Warmii, Olsztyn 1990.
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den nowy aspekt. Mianowicie te protokoły, często krótkie notatki, należy w ca-
łości opublikować, a tego jeszcze nikt nie dokonał. W takim globalnym ujęciu 
protokoły te jako całość stanowią doskonałą prezentację tła, w którym upływało 
życie wielkiego astronoma. O samej astronomii nie ma w nich ani słowa, ale za 
to jest wiele z dziedziny, którą określamy jako »życie codzienne«, o beneficjach
i dochodach. Tych drobnych spraw nie możemy uważać za błahe – –, bo to ka-
nonia warmińska zapewniła Kopernikowi dostatnie życie i dzięki temu mógł 
swobodnie poświęcić się ulubionym dociekaniom”13.

Mimo przekonania o słuszności edycji, ks. prof. Szorc tej pracy nie sfina-
lizował. Zmarł nagle w grudniu 2010 r., pozostawiając tę pracę wykonaną może
w czwartej części. Dysponując materiałami przygotowanymi przez Księdza Pro-
fesora do wpisania ich do komputera, po jego śmierci podjęłam decyzję o do-
kończeniu publikacji. Dzisiaj wszystkie teksty, jakie ks. prof. Szorc zakwalifiko-
wał do protokołów posiedzeń oraz do Dodatku edycji, mam w wersji wydruku 
komputerowego. Wykonałam do nich streszczenia w języku polskim, w koloka-
cji podałam informację o ewentualnym druku niektórych fragmentów tekstów 
protokołów.  Tak przygotowane materiały skolacjonował z oryginalnymi prze-
kazami ks. bp senior Julian Wojtkowski, za co już w tym miejscu składam wyrazy 
ogromnej wdzięczności. Na podstawie tekstów protokołów sporządziłam wykaz 
kanoników z czasów M. Kopernika, według zmian, jakie zachodziły najczęściej po 
śmierci konfratra kapituły. Do wykonania pozostaje jeszcze indeks osobowy oraz 
wstęp krytyczny do edycji. Żywię nadzieję, że do końca 2015 r. protokoły posie-
dzeń kapituły ukażą się w wersji drukowanej.

W sumie publikacja będzie liczyła nieco ponad dwieście stron, na których 
znajdować się będą teksty 219 protokołów oraz teksty 14 innych dokumentów 
zamieszczonych w Dodatku. Takiej klasyfikacji dokonał ks. prof. Szorc i taka zo-
stała zachowana w edycji. 

Problematykę, jaka wyłania się z tekstów protokołów można podzielić na 
kilka grup tematycznych. Pierwsza, dość szeroka, to sprawy wynikające z zarzą-
du świeckiego kapituły w jej domenie. Mowa tu m.in. o zakupach dóbr przez ka-
pitułę, urządzeniu folwarku, czynszach od poddanych kapituły, o ograniczeniach 
w zasiewach lnu, zachował się tekst przysięgi wierności kapitule od jej podda-
nych i wiele innych różnych spraw, np. dotyczących młynów, produkcji piwa
i jego wyszynku czy rozstrzygania sporów między poddanymi.

Drugi blok tematyczny dotyczy grona kanoników i kultu w katedrze. Tu 
najwięcej miejsca zajmują sprawy opcji kurii oraz alodiów (po śmierci które-
goś z kanoników), studiów kanoników, nowelizacji statutów kapituły i ich za-

13 A. Szorc, Protokoły posiedzeń kapituły warmińskiej z czasów Mikołaja Kopernika, s. 190.       .
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twierdzania przez biskupa, utworzenia siedemnastej (nadliczbowej) kanonii
(św. Andrzeja), ustanowienia w katedrze urzędu archidiakona, zarządzeń kapi-
tuły dotyczących porządku kultu bożego sprawowanego w katedrze przez wika-
riuszy, fundacji wikarii w katedrze. 

Kolejna grupa tematów dotyczy relacji kapituły z kolejnymi biskupami war-
mińskimi: Łukaszem Watzenrode (1489–1512), Fabianem Luizjańskim (1512–1523), 
Maurycym Ferberem (1523–1537) i Janem Dantyszkiem (1537–1548). Odnoto-
wujemy tu m.in. zakup Tczewa przez biskupa Watzenrodego, na co zgodę dał 
król Aleksander Jagiellończyk, pożyczkę udzieloną biskupowi przez kapitułę 
na ten zakup, mamy akceptację kapituły na przekazanie wsi Prosity pierwsze-
mu sufraganowi warmińskiemu jako uposażenie, zapowiedź wizytacji biskupiej
w kapitule, postanowienia kapituły co do sposobu wyboru biskupa warmińskie-
go, propozycje obsady parafii w domenie kapitulnej i prośbę o ich potwierdze-
nie przez biskupa.

Do problematyki wyłaniającej się z tekstów protokołów zaliczyć możemy 
również relacje kapituły z monarchami polskimi, przede wszystkim z Zygmun-
tem I. Mamy tu opracowanie kapituły przygotowane Zygmuntowi I na potwier-
dzenie przynależności Warmii pod tzw. konkordaty niemieckie, normujące za-
sady obsady biskupstwa warmińskiego i kanonii w kapitule warmińskiej. Mamy 
też oświadczenie kanoników, iż postanowienia układu piotrkowskiego z 7 grud-
nia 1512 r., zapewniające królowi polskiemu wpływ na elekcję biskupa warmiń-
skiego, będą posiadały moc prawną, o ile zatwierdzi je Stolica Apostolska. 

W Dodatku zostały zamieszczone dokumenty, które nie są protokołami, 
ale mogą być ważne przy studiowaniu dziejów kapituły. Mamy tam m.in. tekst 
formuły przysięgi z 1479 r. prałatów i kanoników warmińskich na wierność kró-
lowi polskiemu, nowelizację statutów kapituły z 10 stycznia 1480 r., tekst fun-
dacji stypendium w Merseburgu fundowanego przez kanonika merseburskie-
go Jana Knoleisena, mieszkańca Olsztyna oraz tekst jego testamentu. Zostały 
też zamieszczone teksty formuł prezentacji przez kapitułę na stypendia w Lip-
sku i Merseburgu. Mamy tam również tekst testamentu bp. Maurycego Ferbera, 
zmarłego 1 lipca 1537 r., oraz teksty zapisów królewskich na rzecz kapituły mia-
sta Tczewa oraz starostwa Pasłęk.

Zaprezentowany tu zarys problematyki, to sprawy bieżące dyskutowane 
na posiedzeniach kapituły. Tworzą one pewien obraz życia kanoników warmiń-
skich, w tym również Mikołaja Kopernika. Jego nazwisko pojawia się w proto-
kołach kilkanaście razy, w sytuacjach zupełnie zwyczajnych. W 1501 r. otrzymał 
zgodę kapituły na wyjazd i dokończenie studiów. Kiedy był obecny we From-
borku, brał udział w opcji kurii i alodium (1512), dwa razy, jako pełnomocnik, 
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obejmował kurię kanonicką: w 1521 r. w imieniu Alberta Bischofa, w 1523 r.
w imieniu Jana Tymmermanna, natomiast w 1535 r. alodium w imieniu Jana 
Konopackiego. Przy corocznym przydziale funkcji poszczególnym kanonikom,
w 1537 r. kapituła powierzyła Kopernikowi opiekę nad księgą zmarłych i ani-
wersarzami. Ostatnie wpisy dotyczące M. Kopernika pochodzą z 1543 r., gdzie 
pod datą 7 maja występuje Jan Loitz jako koadiutor Kopernika na kanonię war-
mińską oraz 21 maja, kiedy tenże Loitz prosi o kanonię oraz prebendę po zmar-
łym „panu Mikołaju”. Po śmierci Kopernika wyceniono zajmowaną przez niego 
kurię (poza murami) na sto grzywien oraz wieżę (wewnątrz murów) na trzy-
dzieści grzywien.

Tak najogólniej prezentuje się przygotowywany do druku tom źródeł, któ-
re stanowią protokoły posiedzeń kapituły warmińskiej z czasów, gdy do jej gro-
na należał Mikołaj Kopernik.

Irena Makarczyk, Arbeiten über die Herausgabe von Sitzungsprotokollen des Domkapitels in Frombork 
(Frauenburg) aus der Zeit von Nikolaus Kopernikus 

Zusammenfassung 

Die Sitzungsprotokolle des Domkapitels aus der Zeit von Nikolaus Kopernikus wurden von Pfarrer 
Professor Alojzy Szorc ausführlich besprochen. Hier präsentieren wir nur das Wichtigste, was mit der 
Herausgabe in Zusammenhang steht. Die Protokolle befinden sich im Archiv der Erzdiözese Ermland in 
Olsztyn (Allenstein), in drei kleinen Kodizes. Sie stellen nur einen kleinen Teil des Inhalts der einzelnen 
Kodizes dar, die übrigen Dokumente stammen aus späterer Zeit oder sind von anderer Art. Die darin enthaltene 
Problematik besteht aus den laufenden Angelegenheiten, die in den Sitzungen des Kapitels diskutiert wurden. 
Sie zeichnen ein gewisses Bild vom Leben der ermländischen Kanoniker, zu denen auch Nikolaus Kopernikus 
gehörte. Sein Name erscheint etwa ein Dutzend Mal in ganz gewöhnlichen Situationen.

Übersetzt von Christiane Schultheiss

Irena Makarczyk, Work on editing protocol meetings Cathedral Chapter in Frombork from times 
Nicholas Copernicus

Summary

The proceedings of the Chapter from the times of Copernicus were thoroughly discussed by prof. 
Alojzy Szorc. Here we present only the most important issues related to their editing. These protocols can be 
found in the Archives of the Archdiocese of Warmia in Olsztyn, in three small books. Represent only a small 
part of the contents of individual books, the rest are documents from later times, or of any other nature. The 
issues contained in them, the current issues discussed at the meetings of the Chapter. They create a picture 
of life Canons of Warmia, including Nicolaus Copernicus. His name appears in the minutes several times, in 
situations of quite ordinary

Translated by Jerzy Kiełbik





Niebawem minie 70 lat, kiedy to działająca przy Ministerstwie Admini-
stracji Publicznej Komisja Ustalania Nazw Miejscowości zmieniła funkcjonu-
jącą w Prusach Wschodnich nazwę Angerburg na Węgorzewo. Według zamy-
słów członków Komisji, miała ona nawiązywać nie tylko do mazurskiej nazwy 
Węgobork, ale i skojarzeń z prawdziwym skarbem tutejszych wód – węgorzem. 
Semantyczne skojarzenie Angerburg → Węgobork → Węgorzewo, aczkolwiek 
atrakcyjne, to, w kontekście nazwy wywodzącej się ze staropruskiego hydroni-
mu odnoszącego się do rzeki Węgorapy (Angerapp), raczej wątpliwe, że nawiązu-
je do bałtyckiego pierwowzoru. Natomiast źródeł pruskiej nazwy szukać może-
my w wijącym się szlaku Węgorapy, który przez dziesiątki wieków żłobiły wody 
wypływające z polodowcowego jeziora Mamry. Owa „kręta rzeka” – której za-
pisy takie jak Wangrapia (1326), Wengrapia (1340), Angrapia (1341), Wangrap-
pe (1382–1390) pozwalają nam poszukiwać nie tyle jej związku z węgorzami, ale
z nazwą odnoszącą się do jej meandrującej doliny, gdzie *Wangrape może odpo-
wiadać lit. věngris – ‘kręty, krzywy’ i pr. ape – ‘rzeka’1. Zatem Angerburg to „za-
mek nad krętą rzeką”. Jednakże nie będzie żadnym nadużyciem, jeżeli historię 
Węgorzewa skojarzymy właśnie z węgorzami.

Jak wykazują spisy zapasów piwnic węgorzewskiego zamku z lat 1508
i 1514, nie brakowało w nich zasolonych węgorzy, których stały tam wówczas 
po dwie beczki2. Wysyłano je stąd także do innych miast i zamków, jak choćby 
do Nidzicy. Tam właśnie w spisie dokonanym 26 września 1485 r. wśród różne-
go rodzaju ryb, wyszczególniono 19 suszonych oraz 2 beczki (najpewniej zaso-
lonych) węgorzy z Węgorzewa: „19 trewge ole von Angirborgk – – 2 vasze oel 

Komunikaty
Mazursko-Warmińskie, 2015, nr 1(287)

Seweryn Szczepański

O WĘGORNIACH W WĘGORZEWIE
I SPOSOBACH POŁOWÓW WĘGORZY W PRUSACH

1 G. Gerullis, Die altpreußischen Ortsnamen, Berlin–Leipzig 1922, s. 195.
2 Das grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens. Mit Unterstützung des Vereins für die Herstellung und 

Ausschmückung der Marienburg (dalej: GÄB), hrsg. von W. Ziesmer, Wiesbaden 1968, s. 70, 74.

Ź RÓDŁA
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von Angerborgk”3. O szczególnej roli węgorzy w gospodarce Węgorzewa pisał
Caspar Hennenberger w swoim dziele Erclerung der Preussischen Landtafel, wy-
danym w 1595 r. Autor ponadto wyjaśniał, w jaki sposób udaje się pozyskiwać 
naprawdę imponujące ilości tej ryby. Otóż na rzece znajdowała się specjalna in-
stalacja, którą Hennenberger nazwał „Aalefang”. Składała się ona z dwóch śluz
i zamontowanej poniżej nich, wykonanej z dużych bali, kwadratowej skrzyni, 
którą autor określał mianem „Aalekasten”. Wieczorem, po otwarciu śluzy, przez 
specjalny otwór lub okienko wpadała do owej skrzyni woda, a razem z wodą 
płynące z przyspieszonym nurtem rzeki węgorze. W ścianach pułapki znajdo-
wało się dużo małych otworów, przez które wypływała woda, zaś węgorze po-
zostawały wewnątrz. Nazajutrz ze skrzyni wyławiano ryby. Hennenberger za-
uważa, że szczególnie obfite połowy zdarzały się w czasie burzy4. Erclerung der 
Preussischen Landtafel zawiera też dodatek, opisujący jeziora, strumienie i rze-
ki. Hennenberger uzupełnia w nim podane przy okazji opisywania Węgorzewa 
informacje na temat analogicznych metod połowu stosowanych w innych rejo-
nach Prus. Według autora, stosowane pułapki miały zazwyczaj wymiary człowieka 
i przypominały czworościenne pomieszczenie. W tych opisach Hennenberger ko-
lejny raz zwraca uwagę, że szczególnie dużo węgorzy poławiano w burzowe noce5. 
Tradycja połowu węgorzy tą metodą sięga średniowiecza. O założeniu „Alefang” 
przy zamku w Węgorzewie informuje nas dokument z 1469 r.6 Nazwy „Aalefang” 
i „Aalekasten” pojawiają się w kontekście Węgorzewa także w późniejszych opi-
sach. Znajdujemy je w szeregu źródeł z Prus, Inflant oraz krajów niemieckich
i zawsze kojarzone są one z połowami węgorzy. 

W poszukiwaniu najbardziej adekwatnego tłumaczenia tych nazw na ję-
zyk polski w sukurs przychodzi nam dzieło Jana Monety: Enchiridion Poloni-
cum, wydane po raz pierwszy w 1720 r., gdzie słowo aelkasten tłumaczone jest 
jako „węgornia”7. O tym, że jest to „skrzynia” (arca), „albo miejsce, do które-
go wpływają złowione węgorze” informuje nas wydany w 1741 r. niemiecko-ła-
ciński słownik Johanna Leonharda Frischa8. Natomiast w sprawie występujące-

3 GÄB, ss. 354–355.
4 C. Hennenberger, Erclerung der Preussischen Landtafel grössern Landtaffel oder Wappen: Mit leicht 

erfindung aller Stedte, Schlösser, Flecken, Kirchdörffer, Orter, Ströme, Fliesser und Sen so darinnen begriffen, 
Königsberg 1595, s. 23; por. też cyt. w: A. Zweck, Masuren. Eine Landes- und Volkskunde, Teil 2: Die Bewohner 
Masurens, das Klima, die Tier- und Pflanzenwelt, Stuttgart 1900, s. 264.

5 C. Hennenberger, Der See, Ströme und Flüsser Namen Welche in der Preuschen Mappen verzeichnen 
sind und wie solche auf fürgehende weis leichting zu finden sein, Königsberg 1595, s. 29.

6 Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem (dalej: GStA PK, XX HA), Ordens 
Folianten (dalej: OF) 94, f. 77.

7  J. Moneta, Enchiridion Polonicum oder Polnisches Handbuch, Breslau–Leipzig 1774, s. 773.
8 J. L. Frisch, Teutsch-Lateinisches Wörter-Buch, Bd. 1, Hildesheim 1741, s. 1. W 2007 r. ukazał się re-

print słownika w serii Documenta Linguistica 2: Wörterbücher des 17. und 18. Jahrhunderts, w wydawnictwie 
Georg Olms Verlag.
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go w przytoczonym średniowiecznym źródle, oraz w dziele Hennenbergera, słowa
„Aalefang”, które, jak wnioskujemy z opisu, odnosiło się do całości założenia 
służącego połowom węgorzy, czyli zarówno do owej „skrzyni” (Aalekasten), jak
i dwóch śluz, oprócz wspomnianego słownika Frischa posłużyć się możemy 
słownikiem Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Ów wykształcony teolog, ję-
zykoznawca i lektor języka polskiego w gdańskim Gimnazjum Akademickim 
proponuje dwie możliwości tłumaczenia: „Aalfang – łowienie węgorzy, połów wę-
gorzy” oraz alternatywnie: „Aalhälter – Aalfang – szadz oder skrzynia na węgo-
rze, węgornia”9. Słowa „Aalekasten” niestety Mrongowiusz nie podaje. Analizując 
jednak źródła, począwszy od średniowiecznych, a skończywszy na osiemnasto-
wiecznych, możemy dojść do ułatwiającego nam dalsze rozważania wniosku, by 
zarówno „Aalefang”, jak i „Aalekasten” określać jako „węgornie”. Poza wzmianka-
mi z Węgorzewa, gdzie „Aalekasten” było częścią całości zwanej „Aalefang”, obu 
nazw używano wymienne w opisanych wyżej instalacjach, których głównym ce-
lem było odławianie węgorzy. Koniecznie należy wspomnieć, że stosowano rów-
nież, w zależności od miejsca sporządzenia zapisów dotyczących węgorni, ich 
różnorakie warianty. A mianowicie, w źródłach znajdujemy poza wspomniany-
mi formami także: „Aalfang”, „Aalkasten”, „Aalkisten”, „Aelfang”, „Ahlfang”, „Ahl-
kasten”, „Alefang”, „Aleuang”, „Alkastin”, „Ohlfang oder Ohlfing”. Interesujące jest 
także pojawiające się (szczególnie we wcześniejszych źródłach średniowiecznych) 
określenie captura angilarum, które oznaczać może dosłownie „połów węgorzy”, 
ale też, co ważne, mianem tym określano swoistą pułapkę na węgorze. Tak tłu-
maczy to w kontekście hasła „Alfang” J. L. Frisch: anguillarum captura; item locus;
et instrumenta, quibus capiuntur anguillae10. O tym, że łacińskie określenie węgorni 
było analogiczne do tej znanej z Węgorzewa informują nas źródła z Meklemburgii 
(Pomorza Przedniego) gdzie najlepiej ukazuje to zapis dla miasta Demmin, doty-
czący połowów na rzece Piana (Peene) z 13 października 1334 r., w którym znaj-
dujemy informację o: captura anguilarum ac structura, quod in vulgo alwere dicitur11. 
Zatem oprócz łacińskiej nazwy, mamy także niemieckie „Aalwehr”. Szczęśliwie na-
zwa ta funkcjonuje w słowniku Mrongowiusza jako „węgorzowy jaz”. Zatem jej 
związek z miejscem odławiania węgorzy – węgorniami – jest wyraźny12.

9 C. C. Mrongowiusz, Dokładny Niemiecko-Polski Słownik / Ausführliches Deutsch-Polnisches Wörterbuch, 
Königsberg 1854, s. 1 (pierwsze wydanie w 1837 r.).

10 J. L. Frisch, op. cit., s. 1; I. J. G. Schellers, Latenisches-deutsches und deutsches-latenisches Handlexicon, 
Leipzig 1812, s. 1. 

11 Pommersches Urkundenbuch, Bd. VIII, hrsg. von E. Assmann, 1961, s. 354; Mecklenburgisches Urkundenbuch, 
Bd. VII, hrsg. von Verein für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde, Schwerin 1872, nr 4617, s. 265.

12 Podobnie do Mrągowiusza Józef Kajetan Trojański (Aussführliches polnisch-deutsches Handwörterbuch 
zum Gebrauche für Deutsche und Polen. Nebst einem Anhange, das Verzeichniß unregelmäßiger Formen enthalten, 
t. I: A-R, Posen, Berlin und Bromberg 1844, s. 1). O Aalwehr → Aalkiste (Aalkasten) też: D. Hannelore, E. Kuna, 
Neues historisches Lexikon: Edition Vorpommern, Grambin 2013, s. 3.
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Wracając jednak do Węgorzewa, jak wyżej zostało wspomniane, doniesienia 
o węgorniach i obfitości węgorzy w okalających miasto jeziorach i rzekach nie koń-
czą się na informacji podanej przez Caspara Hennenbergera. Wiele z późniejszych 
wzmianek to powtórki za tym dość popularnym w Prusach autorem, ale kil-
ka niewątpliwie ma charakter oryginalny. W wydanym w Norymberdze w 1676 r.
dziele Wolfganga Albrechta Stromera von Reichenbach Speculam Germaniae 
znajdujemy krótką wzmiankę o Węgorzewie (Angerburg) położonym „in Bar-
thenland” nad rzeką Anger, które słynie z połowów węgorza13. Niedługo po tej 
wzmiance pojawia się informacja w wydanej w 1684 r. monumentalnej histo-
rii Prus autorstwa Christopha Hartknocha, który w dużym stopniu co prawda 
powtarza informacje za Hennenbergerem i krótko, ale wyraźnie, akcentuje, że
w Węgorzewie znajdują się najlepsze „węgornie” w kraju14. Za Hartknochem nie-
malże słowo w słowo powtórzył informacje o Węgorzewie Germanus Alderhold 
w swojej pracy z 1704 r. Das höchst-gepriesene Preußen15.

W 1717 r. węgorzewski pastor Jerzy Helwing wydał swoje łacińskojęzycz-
ne dzieło Litographia Angerburgica. Poświęcone było ono głównie mineraologii 
i nie zawierało zbyt wielu informacji na temat lokalnej ichtiofauny i gospodar-
ki rybackiej. Autor nie omieszkał jednak wspomnieć, że spośród różnych gatun-
ków ryb najwięcej łowi się w opisywanych przez niego okolicach węgorzy, które 
są pod każdym względem cenione w wielu stronach16. Dzieło Helwinga niewie-
le wnosiłoby do naszego tematu, w porównaniu z obfitością analogicznych opi-
sów u innych autorów, gdyby nie zamieszczony w nim miedzioryt z przedsta-
wieniem miasta (Ryc. 1). Widzimy na nim bezpośrednio przy zamku, na rzece, 
instalację, która idealnie pasuje do tej opisanej przez Caspara Hennebergera wę-
gorni. Możemy wyróżnić na niej, położone w poprzek rzeki, trzy belki (elemen-
ty spiętrzającej wodę śluzy), między drugą a trzecią belką znajdują się pionowo 
wbite pale. Spiętrzona woda spada kaskadą w kierunku ustawionej poniżej śluzy 
pokaźnych rozmiarów komory z wywierconymi w ścianach otworami, pokrytej 
dachem. Do pomieszczenia prowadziła kładka i wejście w postaci drzwi (Ryc. 2). 
Jest to niewątpliwie najlepsze przedstawienie węgorni z obszaru Prus, jakie za-
chowało się do naszych czasów17.

13 W. A. Stromer von Reichenbach, Speculam Germaniae oder ein kurzer geographischer Bericht von dem 
Gesammten Teutschland, Nürnberg 1676, s. 460.

14 Ch. Hartknoch, Alt- und neues Preussen oder Preussischer Historien zwey Theile, Frankfurt 1684, s. 416.
15 G. Adlerhold, Das höchst-gepriesene Preußen; oder umständliche Beschreibung und Verzeichnüs des 

herrlichen Landes Preussen, Buggel 1704, s. 518.
16 G. A. Helwing, Litographia Angerburgica, sive lapidum et fossilium in districtu Angerburgensi et ejus

vicinia, ad trium vel quatuor millarium spatium, Regiomonti 1717, s. 5.
17 B. Benecke, Fische, Fischerei und Fischzucht in Ost- und Westpreussen, Königsberg 1880, ss. 399–400, 

fig. 193 (tu również widok współczesnej autorowi węgorni).
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Jerzy Helwing nie skomentował działania węgorni w Lithographii, ale dość 
obszerny komentarz na jej temat przedstawił w 1718 r. podczas majowego po-

Rycina 1

Rycina 2
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siedzenia wrocławskiego Towarzystwa Sztuki i Historii Literatury. Komunikat 
został ostatecznie wydrukowany w wydawanym również we Wrocławiu „Sam-
mlung von Natur und Medizin wie auch hierzu gehörigen Kunst- und Literatur- 
Geschichten”18. Z artykułu dowiadujemy się, że węgorze łowione są do dwóch 
różnych skrzyń, do których spływa woda spiętrzona przez znajdującą się na Wę-
gorapie śluzę. Połowy kończą się sukcesem szczególnie wówczas, gdy noce są 
ciemne, w przeciwieństwie do nocy jasnych, kiedy węgorza po prostu nie udaje 
się złowić w zadowalającej ilości. Autor informuje, że w czasie szczególnie „obfi-
tego” roku, na Węgorapie udawało się pozyskać w ciągu nocy nawet 30–40 kop 
(1800–2400 sztuk) węgorzy, niektóre były grubości ludzkiej ręki i osiągały, we-
dług pastora Helwinga, długość do 2 1⁄4 łokcia, czyli około 130 cm. Węgorze mie-
wały szarawy kolor, ale kiedyś zdarzyło się złowić także białego węgorza. Autor 
we wstępie artykułu wspomina, że w maju 1718 r. rybołówstwo w Węgorzewie 
nie osiągnęło jeszcze zbytniej wydajności, a słynna w całych Prusach węgornia 
nie była używana. Prawdziwe połowy rozpoczynały się bowiem dopiero pod-
czas letnich nocy, a szczególnie podczas parnej, burzowej pogody, kiedy niebo 
„nie przebierało w ilości miotanych błyskawic”.

Analogiczne informacje pojawiały się także w ogólnoniemieckich leksy-
konach, jak np. w wydanym w 1732 r. w Halle i Lipsku, poczytnym Uniwersal-
nym leksykonie sztuki i nauki19. Wydaje się, że z informacji Jerzego Helwinga korzy-
stał Friedrich Samuel Bock, pisząc swoją wydaną w 1782 r. książkę. Informował on, 
że węgorzewska węgornia słynie już od stu lat ze skuteczności, dostarczając po-
nad 100 beczek węgorzy rocznie. Szczególnie (co potwierdzają też wcześniej-
sze wzmianki) połowy przynosiły efekty nocą podczas burzy, kiedy zwalniano 
śluzę i napływowa woda wypełniała skrzynie rybami20. O ważności węgorzew-
skiej węgorni pisał również w artykule wydanym w 64 tomie „Allgemeine deut-
sche Bibliothek” z 1785 r., wspominając też o węgorni na Pisie i rzece Wadąg21.
O sławie węgorni pisał w 1785 r. także Johann Friedrich Goldbeck w swojej „Topografii
Królestwa Pruskiego”. Dodał on, że za jego czasów znajdowała się ona na Węgora-
pie, przy młynie królewskim. Nie była już jednak tak wydajna jak w przeszłości22. 

18 [Theologus in Angerburg M.G.A.H.] Von den heurigen Aalfang in Preußen, Sammlung von Natur 
und Medizin wie auch hierzu gehörigen Kunst- und Literatur- Geschichten, Breslau 1719, ss. 1223–1224.

19 J. H. Zedler, J. P. von Ludewig, C.G. Ludvici, Grosses Vollständiges Universal Lexicon Aller Wissenschaften 
und Künste, Bd. 2: An-Az, Halle und Leipzig 1732, s. 270.

20 F. S. Bock, Versuch einer wirtschaftlichen Naturgeschichte von dem Königreich Ost- und Westpreussen, 
Bd. 4, Dessen 1782., s. 532.

21 Idem, Versuch einer wirtschaftlichen Naturgeschichte von dem Königreiche Ost- und Westpreußen, 
Allgemeine Deutsche Bibliothek, Bd. 64, H. 1, Berlin–Stettin 1785, s. 131.

22 J. F. Goldbeck, Vollständige Topographie des Königreichs Preussen. Erster Theil welcher die Topographie 
von Ost- Preussen enthält, Königsberg–Leipzig 1785, s. 41.
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O połowach węgorzy i węgorniach wspominają też podróżnicy, którzy przeby-
wali w Węgorzewie. Wspomnieć tu można Gottloba Friedricha Krebela, który 
wzmiankuje, w wydanym w 1775 r. opisie podróży po Europie, o ważności po-
łowów węgorzy dla miasta23. Nieco więcej informacji podał Johann Bernoul-
li, który podróżował po krajach niemieckich, Polsce, Kurlandii i Rosji w latach 
1777–1778. Wspominał on konkretnie o węgorniach i oczywiście łowieniu za 
ich pomocą węgorzy w porze nocnej24.

Przewijającą się w prawie wszystkich przekazach informację o wieczor-
nych i nocnych połowach potwierdzają także inne źródła, w tym średniowiecz-
ne. Dla przykładu w dokumencie dotyczącym klasztoru Broda (Meklemburgia) 
z 1273 r. znajdujemy dosłownie informację o połowach węgorzy o godzinie dzie-
siątej w nocy, co zapewniało jego obfitość25. Inna prawidłowość, którą zauważa-
my to także aktywność węgorzy w czasie burzy. Ze źródeł wiemy, że noc – naj-
lepiej ciemna i bezksiężycowa – oraz burzowa pogoda wpływały na szczególnie 
obfite połowy. Zdarzały się jednak lata, kiedy węgorze chwytano w szczególnie 
dużych ilościach. Nie należy wykluczyć, że ludność wykorzystywała wówczas 
tzw. ciąg tarłowy, czyli wędrówkę tej katadromicznej ryby do Morza Sargasso-
wego, która średnio odbywała się co trzy lata26.

Węgornie powszechnie spotykamy nie tylko na obszarze Prus, ale także 
Inflant27, Szlezwiku-Holsztynu28, Brandenburgii29 i, co już wcześniej było wspo-
minane, na obszarze Meklemburgii (Pomorze Przednie)30. Zwyczaj łowienia wę-
gorzy, m.in. za pomocą pułapek (cassibus), jak i drewnianych kwadratowych 
skrzyń (ac ligneis aedificiis quadratis), powszechny był wśród ludów Europy 
północnej. Potwierdza to w swoim dziele Historia de gentibus septentrionalibus
z 1555 r. Olaus Magnus31.

W średniowiecznych źródłach rachunkowych pojawiają się informacje na 
temat zakupu łańcuchów do „węgorni” (1 kete zum alkastin / oelkasten – 1411, 

23 G. F. Krebel, Die vornehmsten Europäischen Reisen, Hamburg 1775, s. 450.
24 J. Bernoulli, Reisen durch Brandenburg, Pommern, Preußen, Curland, Rußland und Polen in den Jahren 

1777 und 1778, Bd. III: Reise von Danzig nach Königsberg, und von da nach Petersburg, Leipzig 1779, s. 148.
25 A. Lampen, Fischerei und Fischhandel im Mittelalter: Wirtschafts- und sozial Geschichte Untersuchungen 

nach urkundlichen und archäologischen Quellen das 6. bis 14. Jahrhunderts im Gebiet des Deutschen Reiches, 
Husum 2000, s. 115.

26 Ibidem, s. 115.
27 Archiv für die Geschichte Liv-, Est- und Curlands, hrsg. von C. Schirren, Bd. IV, Reval 1864., nr 543, s. 305.
28 H. W. Schwarz, Amt und Gut Hanerau von den Anfängen bis 1664: ein Beitrag zur Geschichte 

Altholsteins, Neumünster 1977, s. 245.
29 Novus Codex diplomaticus Brandenburgensis. Erster Hauptheil über Urkundensammlung zur Geschichte 

der geistlichen Stiftungen, der adelichen Familien, so wie der Städte und Burgen der Mark Brandenburg, hrsg. von 
A. F. Riedel, Bd. XXIV, Berlin 1863, nr CCCXIII, s. 302, 304.

30 D. Franck, Des Alt-und Neuen Mecklenburgs fünftes Buch, Güstrow und Leipzig 1754, s. 191.
31 Olaus Magnus, Historia de gentibus septentrionalibus, Romae 1555, s. 706.
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1444)32 – być może do śluzy przy węgorniach? Spośród sprzętów (instrumento) 
do połowu węgorzy, obok tradycyjnych wędek i sieci, wymienić możemy tak-
że: Aalsak, saccus anguillarum i retibus anqwillarum. Były to specjalne żaki i sie-
ci na węgorze, ale, co ważne, montowano je jak się można domyślać często przy 
jazach węgorzowych. W dokumencie lokacyjnym Fromborka z 1310 r. znajduje-
my informację o zakazie połowów ryb za pomocą: retibus agwillarum que alwaten
et Cutel nominantur33. O tym, że owe „alwaten” to „gęsta sieć do połowu węgorzy” 
informuje nas Preußisches Wörterbuch wydany przez Georga Ernsta Sigismun-
da Henniga34. W odnowionym dokumencie wsi Wadąg z 1399 r. obok siebie wy-
stępują jaz (obstaculis, que wlgariter were dicuntur) oraz saccus angwillarum, jako
narzędzia, którymi nie wolno było poławiać ryb35. Oczywiście rzeczą powszechną 
były dzierżawy węgorni, które otrzymywali najczęściej wolni, szlachta, młynarze 
oraz karczmarze36. W tym miejscu warto przyjrzeć się kilku pruskim węgorniom. 

W roku 1562 poświadczona jest węgornia na rzece Czarna, zbierającej 
wody z jeziora Dłużek (Dlusetz), Czarne (Tscharna) i Priamy (Priune) w daw-
nym starostwie nidzickim (ob. pow. Szczytno)37. W tym samym roku mamy in-
formację o węgorni położonej poniżej młyna we wsi Tylkowo (Scheufelsdorf) 
w starostwie szczycieńskim38. Podobną lokalizację znajdujemy w pobliżu mły-
na przy Stradunach39 i młyna Grzmiąca w starostwie brodnickim40. W pobliżu 
młyna i tartaku na rzece Babięckiej w 1563 r. również znajdowała się węgornia. 
Rzeka ta dzieliła posiadłości starosty ze Szczytna i starosty z Szestna, a węgornia 
należała do Szestna. W „Księdze gospodarczej” z 1578 r. znajdujemy jednakże
informację, że mimo iż na obszarze starostwa znajduje się wiele jezior, to bra-
kuje na nich węgorni, stąd też koniecznością było ich wybudowanie. Taka sama 
konieczność pojawiła się w starostwie piskim, aczkolwiek tu poświadczona jest
węgornia na Nidce41. Prawo wykorzystywania węgorni na Jezioraku, wraz z urzę-
dem starościńskim w Iławie, wykupił w 1560 r. Wolf von Kreytzen, węgornia ta 

32 GÄB, s. 752, 754, 757.
33 Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands (dalej: CDW), 

Bd. I: Urkunden der Jahre 1231–1340, hrsg. von J. M. Saage, C.P. Woelky, Mainz 1860, nr 154, s. 268.
34 G. E. S. Hennig, Preußisches Wörterbuch, Königsberg 1785, s. 1.
35 CDW II, nr 345, s. 314. Por. też: nr 332, s. 304.
36 S. Hartmann, Herzog Albrecht von Preussen und das Bistum Ermlands: 1550–1568. Regesten aus dem 

Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreußischen Folianten, Köln 1993, s. 110.
37 Kaspars von Nostitz Haushaltungsbuch des Fürstenthums Preussen 1578: ein Quellenbeitrag zur politi-

schen und Wirthschaftsgeschichte Altpreussens; Haushaltungsbuch des Fürstentums Preussen; Haushaltungsbuch 
1578, hrsg. von K. Lochmeyer, Leipzig 1893, s. 33.

38 Ibidem, s. 37.
39 Ibidem, s. 59.
40 Opis królewszczyzn w województwach chełmińskim, pomorskim i malborskim w roku 1664, opr.

A. Mańkowski, J. Paczkowski, Toruń 1938, s. 66.
41 Ibidem, s. 41, 46.
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wspomniana jest także w 1570 r. oraz przez Caspara Hennenbergera w 1595 r. 
jako: „ein heerlicher Aelfang”42, choć wiadomo, że węgornie w Iławie funkcjo-
nowały już w 1488 r. W 1690 r. wymieniana jest węgornia przy wsiach Dziarny 
i Dziarnówek43. Znajdowała się ona najpewniej na rzece Iławka, poniżej młyna. 
Niewielki ciek wodny nazywany „oeller graben” znajdował się na granicy Iławy 
i Szałkowa, zaznaczono go na planie z 1620 r.44 Czy nazwa jego miała związek
z obfitością występowania w nich węgorzy, czy też znajdujących się tam węgor-
ni? – tego nie wiemy45. Wiemy natomiast z niedatowanych siedemnastowiecz-
nych wykazów, że węgornie należące do iławskich starostów przynosiły dochód 
100 marek rocznie46. Również w pobliskim Miłomłynie znajdowała się jakaś wę-
gornia, która w 1679 r. została na nowo wybudowana47.

Duża węgornia z licznymi zabudowaniami znajdowała się na jeziorze Druzno. 
Jak możemy wywnioskować z opisu, nie była to jedynie pułapka na węgorze, ale roz-
budowane założenie składające się z szeregu budynków, przystani, łodzi oraz magazy-
nów. Wcześniej węgornia ta należała do konwentu malborskiego, później do starostwa. 
W okresie nowożytnym utrzymanie jej związane było z dużymi wydatkami, według 
wizytacji z 1605 r. w ciągu trzech lat wyniosły one 1356 grzywien, według wizytacji
z 1622 r. – 1200 grzywien za rok. W 1636 r. węgornia była już w ruinie i nieopłacalna, 
w dużym stopniu z powodu zaległości dzierżawców. Jak wspomina Notyfikacja komi-
sarzy królewskich z r. 1636: „węgorni tej usus nie służy ekonomiej malborskiej, jedno 
na czas letni, więc że i ta węgornia zarosła, cośmy sami widzieli, na której wyczyszcze-
nie kosztu także potrzeba”48. Węgornia nadal istniała w latach 1649 i 167549. Pewne zy-
ski przynosiły należące do starostwa malborskiego węgornie przy jeziorze Dąbrowa50, 
a także przy młynach51, które były znacznie mniejsze od węgorni na jeziorze Druzno. 

42 Archiwum Państwowe w Olsztynie, 385/102, k. 3; Privilegium über das Amt, Hoff und Stadt Deutsch-Eylau 
mit allen dazu gehörigen Stücken, w: K. J. Kaufmann, Geschichte der Stadt Deutsch Eylau, Danzig 1905, s. 190; Kaspars von 
Nostitz Haushaltungsbuch, s. 116; C. Hennenberger, op. cit., s. 11.

43 Kauf-Kontract über das Amt und Stadt Deutsch Eylau wie auch über die Güter und Dörfer, so in solchem 
Amt gelegen, w: K. J. Kaufmann, op. cit., s. 194. Również na rzece Iławce, koło młyna w Iławie jeszcze w I poł. XX 
w. przy jazie znajdowała się węgornia: B. Ehoff, Wie Spuren im Sand. Deutsch-Eylau – Mosaik einer ostdeutschen 
Kleinstadt 1920-1945, Rheinbach 1990, s. 19.

44 Plan obecnie znajduje się w zbiorach Instytutu Sztuki PAN w Warszawie. Abris . Uber . Den . See . 
Geserich . | Ist . Gemessen . Anno 1620, nr inw. IS PAN RP10127.

45 Jakieś pułapki na węgorze (lub węgorze tam szczególnie łowiono) zastawione były także na Kanale 
Klecewskim, łączącym w okolicy Przęsławka jezioro Kucki z Gardęgą, który to ciek nosił dawniej nazwę Aalfang: 
Messtischblatt 1:25000 Ndr. Zehren 1919, nr 988; H. Buttkus, Beiträge zur Landschafts- und Siedlungsgeschichte des 
ehem. Bistums Pomesanien, 1 Teil: Vordeutsche Zustände um 1300, Berlin 1936, s. 11. 

46 Archiwum Państwowe w Olsztynie, APO 385/122.
47 E. Hartmann, Geschichte der Stadt Liebemühl, Würzburg 1964, s. 60.
48 Fontes historici ad oeconomiam Marienburgensem spectantes; Źródła do dziejów ekonomii malborskiej, 

t. 2, opr. W. Hejnosz, J. Gronowski, Toruń 1960, s. 80.
49 Ibidem t. 3, Toruń 1963, s. 27.
50 Ibidem, t. 2, s. 80, 85, 131; t. 3, s. 85; t.4, opr. W. Hejnosz, J. Waluszewska, Toruń 1967, s. 83.
51 Ibidem, t. 3, s. 28.
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Nie miejsce tu, aby wymienić wszelkie znane węgornie z interesującego 
nas obszaru. Wyraźne natomiast widać, że występują one w źródłach od XIV 
do XVIII w., a także i w późniejszych. Znajdujemy je głównie na rzekach, w po-
bliżu młynów. Wiele z nich przestało funkcjonować wraz z prowadzonymi ze 
szczególną intensywnością pracami melioracyjnymi, bagrowniczymi oraz bu-
dową kanałów żeglugowych w XIX stuleciu. To najpewniej właśnie prace w celu 
przystosowania Węgorapy do żeglugi, poprzez jej pogłębienie i usunięcie szla-
mu w 1855 r., wpłynęły na zakończenie węgorzewskiej prosperity na połowy wę-
gorzy52. O ile jednak węgorze do dziś dnia spotykane są na Mazurach, aczkol-
wiek w znacznie mniejszych ilościach, i w konsekwencji horrendalnie wysokich 
cenach, o tyle niektóre gatunki ryb, wcześniej powszechnie odławiane, stanowią 
dziś niezwykłą rzadkość. Wymienić tu można choćby jesiotra, który poławia-
ny był w dość dużych ilościach począwszy od średniowiecza i spotykany także
w większych rzekach jeszcze w XIX w. Podobnie rzecz się miała z połowami ło-
sosia. W źródłach pojawiają się nawet „jesiotrnie”, jak ta na Nogacie – wspo-
mniana w 1636 r., którą Hubert Górnowicz określił jako „toń na Nogacie”53. Być 
może zapis ten dotyczył właśnie analogicznej do węgorni instalacji do połowu 
jesiotrów. Zapis z 1636 r. mówi: „Jesiotrzynia na Nogacie ustała”, czyli przestała 
funkcjonować, najpewniej z uwagi na jej nieopłacalność54. Inna „jesiotrnia” znaj-
dowała się pod Gniazdowem – najpewniej na Wiśle. W 1675 r. już jej nie używa-
no55. Przy Świeciu na rzece Wda w 1664 r. wspomniana jest natomiast „łosośnia, 
z której prowent jako niewielki i nieustawiczny na zamkową zostaje potrzebę”56. 
O tym, że na rzekach zastawiano pułapki na łososie i jesiotry informuje choćby 
Jan Leo w swoich Dziejach Prus z 1725 r., pisząc: „ – – łososia czyli escum oraz 
jesiotra nie wiem czy zaliczyć do morskich, czy do rzecznych, bo łowi się je tu 
i tam. Lecz z morza do rzek wpływają w określonym czasie przeskakując prze-
szkody, na których chwyta się je w rozmieszczone pułapki”57.

W oparciu o źródła średniowieczne i nowożytne wywnioskować możemy, 
że co najmniej od końca XVI w. w Węgorzewie znajdowała się węgornia służąca 
do odławiania węgorzy. Wiadomym jednak, że Węgorzewo już w średniowieczu 
słynęło z połowu tej ryby. Węgornia, która znajdowała się na Węgorapie, była 
opisywana szczegółowo już przez Caspara Hennenbergera w 1595 r., przedsta-
wiona została na miedziorycie zamieszczonym w Lithographia Angerburgica Je-

52 A. Wakar, B. Wilamowski, Węgorzewo. Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1968, s. 36.
53 H. Górnowicz, Toponimia Powiśla Gdańskiego, Gdańsk 1980, s. 279.
54 Fontes historici ad oeconomiam Marienburgensem spectantes, t. 2, s. 79.
55 Ibidem, t. 4, s. 83.
56 Opis królewszczyzn, s. 254.
57 Ks. Jan Leo, Dzieje Prus, tłum. i opr. bp J. Wojtkowski, Olsztyn 2008, s. 39. 
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rzego Helwinga w 1717 r. Helwing opisał węgornię także w artykule wydanym 
w 1719 r. Jej opisy pojawiały się wielokrotnie w wielu źródłach. Z relacji z 1595
i 1717 r. wiemy, jak taka węgornia wyglądała. Szereg tego rodzaju instalacji znajdo-
wało się w różnych miejscach Prus. Jedna z większych węgorni funkcjonowała na 
jeziorze Druzno. W okolicy Elbląga o Ohlfang oder Ohlfing wspominał w XVI w.
kronikarz elbląski Christoph Falk, a nawet doszukiwał się w nich źródła etymolo-
gicznego dla nazwy Elbląga – Elbing, co powtórzył później Hartknoch58. Oczywiście 
etymologii tej nie należy brać na poważnie, a jedynie traktować jako ciekawostkę.

58 Christoph Falks Elbingisch – Preussische Chronik, Lobspruch der Stadt Elbing, hrsg. von M. Toeppen, 
Leipzig 1879, s. 197; Ch. Hartknoch, op. cit., s. 379.
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ANEKS ŹRÓDŁOWY
(zachowano pisownię oryginału)

Caspar Hennenberger, Erclerung der Preussischen Landtafel grössern Landtaffel 
oder Wappen: Mit leicht erfindung aller Stedte, Schlösser, Flecken, Kirchdörffer, Or-
ter, Ströme, Fliesser und Sen so darinnen begriffen, Königsberg 1595, s. 23.
Angerburg. Ein Feste gebawet Anno 1312 hat worhin das nach der Seewartβ ge-
legen und ein Fisch-meister darauff gewonet. Ist nun das ins Land geleget und 
ein seines Schloβ auch ein Stedlein darbey angeleget. Und hat gareinen her-
lichen Aelefang, denn alda zwo Schleusen sind, und unter einer jeglichen ein 
Aelekasten, die sein gros, und von grobem Holz vierkandig gesetzt, da man auff 
den Abend ein Fenster oder schützen auffzeucht und frey Wasser laufen lest, 
mit dem die Aale in din Kasten fellet, das Wasser durch kleine Löchlein ausfellet 
oder ausfleust, und der Aal die darinnen bleibt, des morgens wenn man schützt 
und irgenstin ein gutte finster nacht gewesen, besonderlichen wenn es mit ge-
donnert hat, findet man etzliche, faβ voll Aal darinnen, ohne Wasser liegen.

Caspar Hennenberger, Der See, Strömen und Flüsser Namen Welche in der 
Preuschen Mappen verzeichner sind und wie solche auf fürgehende weis leichting 
zu finden sein, Königsberg 1595, s. 6–7.

Die Aelkasten werden also gemacht man nimpt behauen holcz und setret 
solches sein vierkantig zusamen und auff allen vieren kanten giersatzet man es 
für dem uberfall des Wassers das man das freywasser laufen lest der wird inwen-
dig ungefehlichen einer stube weit auch ungefehlich eines Mannes hoch unten 
an den seiten und boden dort man viel löcher hindurch doch das Ael nicht 
durch triechen können sondem das das wasser dadurch ab und hinweg lauffe. 
Wenn es nun gegen dem Sommer gehet tunckele machte und ungewitter sein 
auch Blitz und Donner mit einfelt denn damals der Ael nicht weis wo erbleiben 
so laufft er dem wasser nach und underwerts so zeugt man eine schutzen auff 
last das wasser in Kasten fallen mit solchen wasser felt der Ael auch in Kasten 
denn er des nachts sonderlich wenn es donnert und blitz dem wasser nachleufft 
das wasser leufft durch die Ael bleiben darinnen die findet man des morgens of-
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ftmals mit grossen hauffen im Kasten ohne Wasser ligen wenn das Schurzbat wi-
der furgesetzet ist.

Wolfgang Albrecht Stromer von Reichenbach, Speculam Germaniae oder 
ein kurtzer geographischer Bericht von dem Gesammten Teutschland, Nürnberg 
1676, s. 460.

Angerburg Stadt und Schlossen einem grossen See in Barthenland und an 
dem Wasser Anger so damals entspringt hat einen reichen Aalfang.

[Georg Andreas Helwing], Von den heurigen Aalfang in Preussen, „Sam-
mlung von Natur und Medizin wie auch hierzu gehörigen Kunst- und Literatur-
Geschichten”, Breslau 1719, ss. 1223–1224.

Die Fischerey sagt er, hat dieses Jahr fast nichts getragen, und insonder-
heit der Aalfang, welcher der renommirteste in ganz Preussen ist, da die Aale 
in zweyen untersiedlichen Kasten gefangen werden, in welche sie durch gewis-
se gezogene Schleusen auf dem Angerapp-Strom des Nachts einlauffen, am me-
isten, wenns finstere Nächte glebt; bey lichten Nächten gehet der Aalstrich gar 
nicht. Der Zug dieses Fisches kommet aus 77. Seen, welche in Angerapp ein-
lauffen. Wen ein Segen-reich Jahr ist, so fänget man wohl in einer Nacht a 30 
bis 40 Schock Aale, und zwar von unglaublicher Grosse, so dicke wie ein Manns 
Arm, über welchen ein kleiner Ermel gezogen; vorm Jahre habe die Länge eines 
grossen Aals gemessen, und denselben 21⁄4 Ellen lang gefunden; wobey man be-
obachtet, das da die Aale insgemein graulich, so hat man vorm Jahre weiβliche 
Aale gefangen, mit einem ganz schwartzen Strich auf den Rücken. Dieses Jahr ist 
fast wenig oder nichts gewesen, weil im Majo, an welchem der Aalfang sonst an-
gehet, wie auch weiter im Junio, meistentheils Nordwinde gewehet auch wenig 
Donnerwetter gewesen; denn wenn Donnerwetter, Blitz und Wetterleuchten in 
der Nacht ist, und dabey West-Wind wehet, so giebst den besten Fang. 

Gottlob Friedrich Krebel, Die vornehmsten Europäischen Reisen, Hamburg 
1775, s. 450.

Angerburg, eine feine Stadt an dem groβen Maur-See, wo ein wichtiger 
Aalfang und ein luftiges Sommerhaus bey dem wegen seines trefflichen Gartens 
sehenswürtigen Graflich Lehndorfischen Landsitze Steinort, befindlich ist. 

Johann Bernoulli, Reisen durch Brandenburg, Pommern, Preußen, Curland, 
Rußland und Polen in den Jahren 1777 und 1778, Bd. III: Reise von Danzig nach 
Königsberg, und von da nach Petersburg, Leipzig 1779, s. 148.
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Angerburg, an der Angerapp, welche auf dem nahe bey gelegenen 7 Meilen 
langen, und 11⁄2 Meilen breiten See entspringet. Diese Stadt hat eine ergotzende 
Lage, gute Straβen und ansehnliche Gebäude, nebst einem festen und schönen 
im Jahre 1335 erbauten Schloβ. Die Kirche ist groβ und ansehnlich; der berühm-
te Helwing war Probst an derselber; wo dessen Kunst- und Naturaliensammlung 
hingekommen ist, weiβ ich nicht. Der Aalfang bey dieser Stadt ist wichtig, und 
die Aalkasten an den Fällen des Sees sind sehenswerth; die Aale werden aber am 
meisten des Nachts und bey Gewittern gefangen.

Friedrich Samuel Bock, Versuch einer wirtschaftlichen Naturgeschichte von 
dem Königreich Ost- und Westpreussen, Bd. 4, Dessen 1782, s. 532.

Der im Angerburgischen See ist schon einige hundert Jahre berühmt ge-
wesen, indem man in dem Aalkasten vormals mehr denn hundert Tonnen jähr-
lich, und bisweilen bey finsterer Nacht, auch bey heftigen Ungewitter, viele Ton-
nen auf einmal unter den Schleussen gefangen. Er ist aber heutiges Tages nur 
sehr selten so reichlich als vormals, indem er in manchen Jahren, als 1718 und 
nach der Zeit viel ofters, fast gar nichts eingetragen.

Friedrich Samuel Bock, Versuch einer wirthschaftlichen Naturgeschichte von 
dem Königreiche Ost- und Westpreußen, “Allgemeine Deutsche Bibliothek”, Bd. 64, 
H. 1, Berlin–Stettin 1785, s. 131.

Der beträchtlichste Aalfang in Preußen ist im angerburgischen See; doch 
jetz selben so reichlich, als vormals; und dieses, wie der Verf. glaubt, wegen der 
neugegrabenen Kanäle, wodurch das Wasser des Sees vielfältig vertheilet, und 
der Zug des Fisches aufgehalten worden. Auch im Pischfluß um Johannsburg 
ist der Aalfang wichtig, und wird eine einzige Stelle, worauf queer über den 
Fluß die Säcke gestellt warden, jährlich mit 30 Rthlr. bezahlt. Auch zu Wadang 
in Allensteinischen findet sich ein wichtiger Aalfang, der dem angerburgischen 
wenig nachgiebt.

Johann Friedrich Goldbeck, Volständige Topographie des Königreichs 
Preussen. Erster Theil welcher die Topographie von Ost- Preussen enthält, 
Königsberg–Leipzig 1785, s. 41.

Die Stadte war ehedem wegen ansehnlichen Aalfanges, der in der Angerap 
an der hiesigen Königlichen Mühle angelegt ist berühmt. Seit einiger Zeit ist 
aber dieser Aalfang nicht mehr so ergiebig, als er es vorher war.



R ECENZJE I OMÓWIENIA

Michalina Broda, Lekarze w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach
w XIV–XV wieku, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
„UNIVERSITAS”, Kraków 2013, ss. 228.

W 2013 r. nakładem krakowskiego wydawnictwa „UNIVERSITAS” uka-
zała się praca młodej badaczki Michaliny Brody pt.: Lekarze w państwie zakonu 
krzyżackiego w Prusach w XIV–XV wieku. Jest to pierwsza całościowa monogra-
fia poświęcona osobom zajmującym się medycyną i leczeniem w Prusach krzy-
żackich w późnym średniowieczu. Nadmienić jednak należy, że nie jest to jedyna 
praca tej autorki dotycząca lekarzy i ich aktywności w późnośredniowiecznym 
państwie zakonnym. M. Broda zdążyła już bowiem serią artykułów wprowadzić 
czytelnika zainteresowanego tą tematyką w prezentowane tu zagadnienie1. Re-
cenzowana monografia składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia,
załącznika (tabela z wykazem lekarzy działających w państwie zakonnym w Pru-
sach), wykazu skrótów, bibliografii oraz streszczenia książki w języku angiel-
skim. Układ pracy jest logiczny i przejrzysty.

Autorka w krótkim wstępie (ss. 9–17) wyjaśniła, kogo w późnośrednio-
wiecznych Prusach uznawano za lekarza i z jakimi terminami określającymi 
tę profesję spotykamy się w źródłach pisanych z epoki. Średniowieczni me-
dycy zajmowali się kurowaniem cierpiących, którym doskwierały różnego ro-
dzaju choroby wewnętrzne. M. Broda wyróżnia lekarzy ran, chirurgów (prak-
tyków), okulistów czy posiadających uniwersyteckie wykształcenie „fizyków”,
z zastrzeżeniem, że w przypadku okulistów nie jest pewne czy trudnili się oni 
wyłącznie leczeniem chorób wzroku, czy może zakres ich medycznych obowiąz-

1 M. Broda, Bartłomiej z Boreszewa – dziekan warmiński, lekarz, dyplomata przełomu XIV–XV w., w: Lu-
dzie, którzy zmienili bieg historii, red. A. Piwek, Wrocław 2010, ss. 33–40; eadem, Lekarze pochodzący spoza pań-
stwa zakonnego w Prusach w otoczeniu wielkich mistrzów krzyżackich w XIV i pierwszej połowie XV wieku, Zapi-
ski Historyczne, 2011, nr 76, z. 3, ss. 7–36; eadem, Żydowscy lekarze w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach 
w późnym średniowieczu, Kwartalnik Historii Żydów, 2011, nr 4 (240), ss. 435–443; eadem, Instrukcje le-
karskie dla wielkiego marszałka zakonu krzyżackiego z pierwszej połowy XV wieku, Rocznik Toruński, 2012,
nr 39, ss.125–136; eadem, Wskazówki o rodzaju, stosowaniu i działaniu specyfików medycznych oraz przeprowa-
dzaniu zabiegów diagnostycznych. Źródło do działalności lekarskiej w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach
w XV stuleciu, w: Studia z dziejów średniowiecza, nr 17, red. B. Możejko, M. Smoliński, S. Szybkowski, Warsza-
wa 2013, ss. 255–265.

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2015, nr 1(287)
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ków był nieco szerszy (ss. 10–11). Konstatację tę autorka powtórzyła jeszcze w dal-
szych partiach książki oraz w zakończeniu (por. s. 107–109, 175), we wstępnych 
rozważaniach omówiła również chronologię pracy. Z recenzowanej monografii 
można się dowiedzieć, że pierwsze wzmianki źródłowe dotyczące medyków po-
chodzą z lat dwudziestych XIV w. Natomiast za terminus ante quem swoich po-
szukiwań badaczka przyjęła datę II pokoju toruńskiego (19 października 1466 r.). 
W tej części książki scharakteryzowana jest także ważniejsza literatura przed-
miotu, a następnie omówione są źródła. Autorka wykorzystała materiały archi-
walne (głównie korespondencję), przechowywane obecnie w Berlinie, Gdańsku 
i Toruniu oraz publikowane wydawnictwa źródłowe. W końcowej części wstępu 
przedstawiła też metodę i układ pracy.

Rozdział pierwszy, zatytułowany Tło (ss. 19–45), podzielony jest na dwa 
podrozdziały (Średniowieczna medycyna i Lekarze dworscy w Europie Środkowo-
Wschodniej w XIV wieku). W pierwszym zaprezentowano kilka kwestii ogólnych 
na temat rozwoju medycyny w wiekach średnich. Dowiadujemy się więc, że śre-
dniowieczna medycyna opierała się na osiągnięciach lekarzy starożytnych – Hi-
pokratesa z Kos i Galena. Autorka zwróciła uwagę na ciekawe zjawisko pojawie-
nia się w łacińskiej Europie orientalnych pism medycznych, zwłaszcza trakta-
tów lekarskich Avicenny czy Awerroesa, wspomniała też o kobietach lekarkach
i ich głównych dziełach medycznych oraz przedstawiła rolę średniowiecznych 
klasztorów (zwłaszcza benedyktyńskich) w rozwoju sztuki lekarskiej. Opisała 
proces pojawiania się w XIII stuleciu fakultetów medycyny na europejskich uni-
wersytetach (Bolonia, Montpellier, Padwa, Paryż). Nie zapomniała także o zna-
czeniu pierwszych rycerskich zakonów lewantyńskich, których zasadniczym 
powołaniem – obok ochrony pielgrzymów w Ziemi Świętej i walki z niewierny-
mi – była pielęgnacja chorych i rannych w bitwach. Drugi podrozdział ukazu-
je wybrane aspekty związane z obecnością lekarzy w otoczeniu władców i monar-
chów z dynastii Luksemburgów, Piastów czy Andegawenów. M. Broda w pierwszej 
kolejności przedstawiła medyków przebywających w otoczeniu władców Czech: 
Jana I Ślepego (1310–1346), Karola IV (1346–1378) i Wacława IV (1378–1419). 
Następnie skupia się na aktywności medyków w środowisku władców z dynastii 
Andegawenów i Piastów. Medycy przebywający na dworach tych władców zdoby-
li wykształcenie lekarskie na uniwersytetach, a niekiedy byli także autorami prze-
różnych dzieł, traktatów medycznych i recept. Okazuje się, że większość z nich 
posiadała święcenia kapłańskie, a monarchowie, w otoczeniu których prowadzi-
li działalność lekarską, rekomendowali ich na różne stanowiska kościelne. Medycy 
obdarowywani byli przywilejami, cieszyli się zaufaniem swoich mocodawców, po-
wierzano im nawet ważne misje dyplomatyczne oraz urzędy państwowe.
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Rozdział drugi (ss. 46–109) M. Broda zatytułowała Kim byli? i podzieliła 
na trzy mniejsze podrozdziały. W pierwszym z nich (Lekarze wielkich mistrzów)
w układzie chronologicznym przedstawiła osoby zajmujące się leczeniem najwyż-
szych dostojników Zakonu w Prusach. Dowiadujemy się, iż pierwsze wzmianki 
źródłowe dotyczące medyków z otoczenia wielkich mistrzów są nieliczne i ogra-
niczone do wymienienia ich imienia, pochodzenia oraz ewentualnie uzyskane-
go tytułu uniwersyteckiego. O wiele więcej informacji na temat lekarzy zawierają 
źródła z XV w. Lekarze, którzy przebywali w otoczeniu zwierzchników krzyżackiej 
korporacji najczęściej byli określani jako medycy wielkich mistrzów, choć leczy-
li też innych dygnitarzy Zakonu. Niejednokrotnie zajmowali się również kuracją 
osób utrzymujących szerokie kontakty (np. dyplomatyczne) z krzyżackim władz-
twem w Prusach. Podrozdział drugi (Lekarze w miastach pruskich) poświęcony zo-
stał medykom działającym w ośrodkach miejskich państwa zakonnego. Zaznaczyć 
trzeba, że ze względu na stosunkowo dobrze zachowaną i obszerną bazę źródłową 
autorka zdecydowała się na wybór trzech reprezentatywnych miast (Elbląga, Gdań-
ska i Torunia). Z tej partii monografii czytelnik dowie się, iż pierwsi lekarze pro-
wadzący aktywność w miastach pruskich spotykani są w źródłach z pierwszej 
połowy XIV stulecia. M. Broda wykazała, że od 1404 r. da się uchwycić w mia-
stach Prus inicjatywę utrzymywania tam zaprzysiężonych medyków. Lekarze 
miejscy odbywali liczne podróże lub utrzymywali kontakty ze stolicą państwa 
krzyżackiego w Prusach. W ostatniej partii prezentowanego rozdziału autorka 
zwróciła uwagę na lekarzy ran i oczu. Specjaliści zajmujący się leczeniem tego 
typu dolegliwości spotykani są zarówno w otoczeniu najwyższych zwierzchni-
ków państwa zakonnego, jak i w miastach pruskich. Lekarze ran określani byli 
także chirurgami, a zakres ich kompetencji dotyczył zazwyczaj leczenia cho-
rób zewnętrznych oraz zranień. Aktywność ich opierała się więc na praktycznej 
działalności medycznej. Wydaje się, że nie posiadali oni uniwersyteckiego wy-
kształcenia. Również okulistów zaliczyć można do praktyków-chirurgów. Swoją 
aktywność wykazywali m.in. u boku wielkich mistrzów. Wydaje się też, że zakres 
ich kompetencji – jak wspomniano wyżej – nie ograniczał się tylko do leczenia 
chorób narządu wzroku.

Kolejny rozdział (Skąd pochodzili?, ss. 110–129) zawiera dwa mniejsze 
podrozdziały. Pierwszy z nich (Lekarze wywodzący się z państwa zakonu krzyżac-
kiego w Prusach) dotyczy medyków urodzonych w obszarze zakonnego władz-
twa. Autorce udało się także wychwycić medyków, którzy wywodzili się wpraw-
dzie z Prus krzyżackich, ale brak dowodów na to, że prowadzili swą działalność 
zawodową na tym terenie. Do grona takich lekarzy M. Broda zaliczyła Piotra
z Prus, Eberharda Hitfelda czy Mikołaja Meltzera (s. 117). Drugą część tego roz-
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działu (Lekarze cudzoziemscy) dotyczy medyków niepochodzących z państwa krzy-
żackiego w Prusach. Wśród nich można wyróżnić tych z Czech, Rzeszy, Italii, Kró-
lestwa Polskiego oraz Żydów. Nie udało się jednak określić pochodzenia wszystkich 
lekarzy poświadczonych na obszarze późnośredniowiecznych Prus zakonnych.

Ostatnią część omawianej pracy (Czym się zajmowali?, ss. 130–172) M. Broda
podzieliła na trzy mniejsze podrozdziały (Diagnozy lekarskie i leczenie, Leka-
rze w kontaktach dyplomatycznych, Dochody lekarzy). W podrozdziale pierw-
szym autorka starała się zarysować działalność stricte medyczną. Zauważyła, 
że zachowany materiał źródłowy z epoki niestety nie pozwala dokładnie wyja-
śnić, na czym polegały wdrażane przez medyków kuracje. Jednak na temat róż-
nego rodzaju medykamentów i specyfików (maści, zioła, powidełka lecznicze, 
cukry) istnieje nieco informacji. Autorka zauważyła także, że niektórzy medycy
z Prus, podobnie jak czternastowieczni lekarze dworscy Luksemburgów, Pia-
stów czy Andegawenów, również byli autorami traktatów o tematyce medycz-
nej, np. lekarz ran Henryk von Pfalzpaint napisał w latach sześćdziesiątych XV 
stulecia dzieło Wundarznei. Natomiast spod pióra lekarza Jana Rogge wyszedł 
piętnastowieczny niemieckojęzyczny traktat o zakażeniu dżumą. Medycy byli 
również autorami nielicznych zachowanych z tego czasu recept. Brali oni także 
udział w różnego rodzaju szeroko pojmowanych misjach dyplomatycznych. Do 
takich  M. Broda zaliczyła m.in. występującego w źródłach z lat 1386–1424 przy-
bocznego lekarza wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen, a zarazem dziekana 
warmińskiego, Bartłomieja z Boroszewa oraz Jakuba Schillingholtza. Ostatni pod-
rozdział pracy autorka przeznaczyła na zaprezentowanie kwestii zarobków medy-
ków, zarówno tych działających na dworze wielkich mistrzów, jak i lekarzy miej-
skich. W średniowieczu specjaliści w dziedzinie medycyny należeli generalnie 
do osób majętnych. Oprócz wynagrodzenia w postaci pieniężnej, obdarowywa-
no ich różnymi podarkami oraz przywilejami. Niejednokrotnie rekomendowa-
no na różne godności kościelne czy też stanowiska państwowe.

Książkę należy ocenić wysoko. Autorka wychwyciła i scharakteryzowała 
grupę ludzi, którzy zajmowali się medycyną i leczeniem w późnośredniowiecz-
nym państwie krzyżackim w Prusach. Michalina Boda wykazała się również bar-
dzo dobrą znajomością źródeł z epoki oraz wprowadziła nowe ustalenia do badań 
nad społeczeństwem omawianego władztwa. Dokonała ponadto wielu porównań 
z innymi terytoriami średniowiecznej Europy Środkowo-Wschodniej. Jednocze-
śnie jej książka może inspirować innych zainteresowanych tym problemem uczo-
nych do pogłębiania niektórych zagadnień i stawiania nowych pytań (zwłaszcza 
dotyczących obecności lekarzy w miastach pruskich w średniowieczu).   

Dominika Malinowska
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Pieśni mazurskie. Ułożył Michał Kajka z Ogródka, pow. łecki, Warszawa 
1927. Nakładem redakcji „Gazety Mazurskiej”, ss. 64, wyd. 2. Do druku 
podał i wstępem opatrzył Janusz Jasiński. Edycja wspólna z Muzeum 
Michała Kajki w Ogródku, Oddział Muzeum Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego w Praniu. Oficyna Wydawnicza „Retman”, seria: Minia-
tury Mazurskie, Nr 4, Ogródek 2014, ss. 72.

Z inicjatywy Oficyny Wydawniczej „Retman”, a konkretnie jej właściciela 
Waldemara Mierzwy, historyk, prof. Janusz Jasiński, od przeszło pół wieku zaj-
mujący się postacią Michała Kajki, przygotował do druku drugie wydanie to-
miku jego poezji. Pierwsze ukazało się w 1927 r. Była to jedyna osobna pozycja
wydana za życia autora, chociaż napisał on około 400 wierszy rozproszonych 
na łamach kilkunastu gazet i kalendarzy. Natomiast trzeba przypomnieć, że po 
1945 r. jego twórczość była prezentowana wielokrotnie, chociaż nadal czeka na 
kompletną naukową edycję. 

Obecna reedycja jest dokładnym odtworzeniem pierwszego wydania. Ob-
woluta zawiera reprodukcję strony tytułowej z 1927 r. Jedyna zmiana – to zasto-
sowanie współczesnej czcionki zamiast mniej czytelnej dawnej fraktury, którą 
widzimy na reprodukcji jednej strony poprzedzającej obecną publikację. Tomik 
został wydany z pietyzmem, bardzo starannie, i pod względem edytorskim pre-
zentuje się imponująco. Dobrej jakości papier kredowy i ozdobne czcionki do-
datkowo zachęcają do lektury.

Książeczkę poprzedza wstęp Janusza Jasińskiego zatytułowany Moje spo-
tkania z Kajką. Profesor ukazuje w nim swoje zainteresowanie tą postacią oraz 
dosyć zawiłe pojmowanie w świadomości społecznej trudnej drogi poety do-
chodzącego ewolucyjnie do polskiej tożsamości narodowej. Przypomina też 
wielką rolę Emilii Sukertowej-Biedrawiny, redaktorki przedwojennej „Gaze-
ty Mazurskiej”, w popularyzacji dzieła Michała Kajki, a po wojnie dr. Władysła-
wa Gębika.

Trzeba podkreślić, że wyboru wierszy dokonał sam poeta. A więc są one 
prawie reprezentatywne dla całokształtu jego zainteresowań. Dominuje tema-
tyka religijna, obok niej sporo miejsca zajmuje przyroda oraz ucisk językowy
w ponurym dla Mazurów okresie weimarskim. Wydaje się, że poeta nie miał 
ochoty zamieszczać utworów pogodniejszych, czy „uciesnych”.

Bez trudu można dostrzec, że wśród utworów religijnych najwięcej miej-
sca poświęcił Męce Pańskiej. Poemat zatytułowany Pasja Męki Pańskiej składa 
się z 5 części i liczy 10 stronic druku. Wraz z kilkoma innymi podobnymi wier-
szami temat Golgoty zajmuje blisko 20% całego zbiorku. Jest to zrozumiałe, gdy 
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się pamięta, że Wielki Piątek, czyli Krzyż, jest największym świętem w Koście-
le ewangelickim.

Drugie miejsce w zainteresowaniach religijnych Kajki zajmuje okres Bożego
Narodzenia – prawie 10 wierszy. Zwraca uwagę kolęda Noc wigilijna, która 
wprost nawiązuje do kolędy Pójdźmy wszyscy do stajenki. Są też utwory niełączą-
ce się z rokiem liturgicznym, ale także z reguły zawierające boskie motywy. Oto 
dwa przykłady:

Susza
 Tak człowiek też dlatego
 Choć panuje w nim pycha,
 Bez rosy Ducha Świętego
 Marnieje i usycha.

Pieśń zimowa
 A jedlina, co gdzieś w gaju
 Nad potokiem tam drzemała
 Teraz świeci, jako w raju
 Bo Jezusa zwiastowała.

Czasem poeta wprost błaga Boga o miłosierdzie. W Modlitwie czytamy:

 Zmiłuj się, o Panie miły.
 Dodawaj mi mocy, siły,
 Abym w życiu w każdej dobie
 Zawsze wiernym bywał Tobie.

A chociaż tu sideł wiele
Szatan stawia na mnie śmiele,
Niech Duch Święty mi poradzi
I do Ciebie zaprowadzi

Te rymowane wiersze pisane są językiem prostym, tak charakterystycznym 
dla poetów ludowych. Kajka ukończył tylko szkołę elementarną, dalej uczył się sam, 
zdobywając wiedzę z gazet i licznych książek, wszak w jego domu istniała „Bez-
płatna Czytelnia” Zenona Lewandowskiego! W wierszach wyraża głęboką wiarę 
oraz przywiązanie do swojej „małej Ojczyzny” i mowy ojczystej. Utwory te, choć 
dla współczesnego odbiorcy mogą się okazać naiwne, urzekają lekkością pióra,
łatwością i trafnością formułowania myśli i sądów. W utworach Zachęta do sza-
nowania mowy ojczystej, Zachęta do ojczystej mowy, Tęskność za ojczystą mową 
Kajka wyraża troskę o zachowanie języka polskiego, języka ojców i dziadów, na-
rażonego na eliminację z życia publicznego przez rząd pruski, później niemiecki.
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W jednym z wierszy na ten temat pisze:
 
O dźwięku ojczystej mowy,
Godny chwały i opieki,
Z ciebie brali pokarm zdrowy
Ojce nasze długie wieki.

I dalej:

Czemuź teraz się karmicie
Obcą mową, jak trucizną...
Czemuź teraz się wstydzicie
Ojców drogą nam spuścizną...
   

Czemuź teraz się wstydzicie
Chwalić Pana w swojej mowie...
Czemuź dziatki swe stroicie
W obce pióra, niby sowie...

W wierszach poświęconych ziemi ojczystej, ziemi mazurskiej, odczytuje-
my znakomite wyczucie piękna przyrody i otaczającego nas świata, dzięki cze-
mu nawet dzisiaj czyta się je z wielką przyjemnością. Nie bez powodu Michała 
Kajkę nazywano wieszczem lub bardem ludu mazurskiego.

W zakończeniu należy wyrazić szczególne podziękowania pomysłodawcy wy-
dania niniejszego druku bibliofilskiego Waldemarowi Mierzwie, a Januszowi Jasiń-
skiemu za merytoryczne opracowanie. Jest to znakomite małe dziełko poety obecnie 
raczej zapomnianego lub niedocenianego, zwłaszcza wśród młodszego pokolenia. Do-
datkowo wyjątkowo urokliwa szata graficzna winna zachęcić do lektury tych „poema-
tów”, jak Kajka sam je określał w Przedmowie „Do Braci narodowości polskiej”.

Teresa Zajewska

Ks. Jan Wiśniewski, Uposażenie kościołów, duchowieństwa i służby kościelnej
w diecezji pomezańskiej (XVI–XVIII w.), Wydział Teologii Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013, ss. 446.

Głównym przedmiotem badań ks. Jana Wiśniewskiego stały się kościelne 
dzieje Pomezanii. Z benedyktyńską cierpliwością autor pochylał się nad doku-
mentacją archiwalną w kraju i za granicą, aby przybliżyć czytelnikowi histo-
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rię diecezji pomezańskiej1, scharakteryzować synody odbywające się na tym te-
renie2, czy też ukazać dzieje pomezańskich bractw religijnych3. Jako historyk
Kościoła, autor koncentrował się dotychczas głównie na średniowieczu i nowo-
żytności, stając się przy okazji wybornym znawcą przemian społeczno-kulturo-
wych minionych epok oraz cenionym specjalistą od niuansów lingwistycznych. 
Przygotowując do druku rozprawę na temat kościołów i kaplic byłej diecezji
pomezańskiej4, zapoznał się szczegółowo z problematyką dotyczącą zasobów 
materialnych tych obszarów. Wydaje się zatem uzasadnione podjęcie przez nie-
go dalszych eksploracji naukowych na temat Pomezanii, której wyniki przybli-
żył czytelnikowi w obszernym studium traktującym o uposażeniu kościołów, 
duchowieństwa i służby kościelnej od XVI do XVIII w.

Problematyka uposażenia w Kościele katolickim, mimo podjętych obec-
nie badań w wielu ośrodkach naukowych, wciąż wymaga wyjaśnień i formułowa-
nia rzetelnych wniosków. Staje się ona przedmiotem analiz interdyscyplinarnych 
z zakresu historii, historii ekonomii, czy też dziejów społecznych. Trudno sobie 
zresztą wyobrazić studium nad obrotem pieniężnym bez odniesienia do polityki
finansowej ówczesnego państwa. Ks. Wiśniewski wyszedł naprzeciw wielu py-
taniom badawczym związanym z uposażeniem Kościoła katolickiego w Pome-
zanii. W tym celu skrupulatnie wykorzystał źródła rękopiśmienne zdeponowane
w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie, które stały się podstawą prezentowanej 
publikacji. Zostały one uzupełnione materiałami z Archiwum Archidiecezji War-
mińskiej w Olsztynie, Archiwum Parafialnego w Lubieszewie i Archiwum Parafii
św. Anny w Sztumie. Pokaźny zbiór źródeł drukowanych i literatury mógł więc 
posłużć autorowi do głębszej analizy.

Dotychczasowe opracowania dość fragmentarycznie odnosiły się do za-
gadnienia będącego przedmiotem niniejszej recenzji. Poza wcześniejszymi pra-
cami ks. Wiśniewskiego, warto w tym miejscu wspomnieć rozprawę ks. Wojcie-
cha Zawadzkiego pt. Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 
1525–1821. Studium prozopograficzne (Elbląg 2009). W jednym z podrozdziałów 
(Uposażenie i standard życia) przeprowadził on analizę uposażenia parafii, wy-
sokości dziesięcin, prawa korzystania z pastwisk i jezior, charakterystyki zakła-
danych fundacji, iura stole, czy kolekty zbieranej na tacę. 

Prezentowana praca ks. Wiśniewskiego składa się z czterech rozdziałów.
W pierwszym autor skoncentrował się na genezie i granicach diecezji pome-

1 J. Wiśniewski, Zarys dziejów diecezji pomezańskiej (1243–1525–1821), Studia Pelplińskie, 1990/1991, 
t. 21–22, ss. 113–216. 

2 Idem, Średniowieczne synody pomezańskie, Elbląg 1998. 
3 Idem, Pomezańskie bractwa religijne (do 1821 r.), Olsztyn 2007. 
4 Idem, Kościoły i kaplice na terenie byłej diecezji pomezańskiej 1243–1821 (1992), cz. 1–2, Elbląg 1999.
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zańskiej w XVI–XVIII w., wyszczególniając przynależność dekanalną parafii oraz 
ich terytoria. W drugim przybliżył zasady funkcjonowania kasy kościelnej (fabri-
ca ecclesiae) w Pomezanii. Scharakteryzował uposażenia kościołów, troskę o świą-
tynie i budynki kościelne. Nie pominął roli prowizorów w gromadzeniu i wydat-
kowaniu funduszy kościelnych. Omówił także znaczenie ksiąg inwentarzowych
w badaniach nad uposażeniem. Rozdział trzeci poświęcił dochodom duchowień-
stwa parafialnego, a zatem uposażeniu proboszcza, wikariusza lub komendariusza 
oraz kaznodziei. Znalazł się w nim także paragraf dotyczący życia i obyczajów księ-
ży. Rozdział czwartym dotyczy uposażenia służby kościelnej, przedstawia do-
chody organisty, nauczyciela, kantora i muzyków, zakrystiana, kopacza-dzwon-
nika oraz ogrodnika. Do powyższego studium dołączono niewielki dodatek
źródłowy. Wprawdzie nie wszystkie zaprezentowane w nim przykłady ukazują 
diecezję pomezańską, jednak umożliwiają, zdaniem ks. Wiśniewskiego, uchwy-
cenie zjawisk zachodzących na obszarach będących przedmiotem jego badań. 
Na marginesie warto również odnieść się do wstępu. Autor wyjaśnił w nim wy-
brane pojęcia, ukazał stan badań i podstawy źródłowe, natomiast pominął omó-
wienie konstrukcji rozprawy. Definicje stosowanych przez niego określeń, poza 
wstępem do książki, można odnaleźć również w jej paragrafach (np. witry-
cy-prowizorzy, s. 6 i 136–137). Łacińskich słów oznaczających księdza (parochus, 
curatus) autor jednak nie sprecyzował, dlatego może budzić konfuzję przywoły-
wane w tekście pracy określenie „kurator” (s. 42). 

Rozdziały pierwszy, trzeci i czwarty zostały poprzedzone wstępami, z czego 
pierwszy i trzeci – dość obszernymi. Nakreślenie szerokiego tła analizowanej pro-
blematyki charakteryzuje także początek wybranych paragrafów. Dzięki takiej kon-
strukcji czytelnik ma okazję zaznajomić się m.in. z definicją i podziałem świą-
tyń (s. 35), życiem moralnym duchowieństwa archidiakonatu nowosądeckiego
i lubelskiego (s. 165), wykształceniem księży (ss. 168–169), genezą i powstaniem 
seminariów duchownych (ss. 170–171), pochodzeniem duchowieństwa (s. 175), 
czy też przywilejami udzielonymi przez Ludwika Węgierskiego (s. 179). 

Należy podkreślić, że ks. Wiśniewski skrupulatnie zebrał fakty dotyczą-
ce przepływu pieniądza w poszczególnych placówkach duszpasterskich diece-
zji pomezańskiej. Ważną rolę odgrywają formułowane przez autora wnioski,
których niewielką część warto w tym miejscu przybliżyć.

 W XVI w. dekanaty dzierzgoński, malborski, nowostawski, sztumski i żu-
ławski, a zatem terytorium poddane jurysdykcji biskupów chełmińskich, trak-
towano jako oddzielną diecezję. Biskupi chełmińscy tytułowali się jedynie jej ad-
ministratorami (s. 11). Tą „polską częścią diecezji pomezańskiej” zarządzał oficjał
rezydujący w Malborku. W latach 1525–1821 urząd ten sprawowało 31 księży, 
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ciesząc się szerokimi uprawnieniami przekazanymi im przez biskupów chełmiń-
skich. W 1785 r. funkcjonowały na tym terenie 32 parafie z 18 kościołami filial-
nymi. Liczbę świątyń ks. Wiśniewski określił na około 55 (s. 15). 

Parafie w „polskiej części diecezji pomezańskiej” były uposażone zasadni-
czo w 4 włóki ziemi. Stanowiły one podstawę utrzymania proboszczów, których 
dochody uzupełniano przez dziesięcinę, prawo połowu ryb w jeziorach, wypa-
su bydła na wspólnych pastwiskach, przydział drewna opałowego i budowlane-
go z lasów wspólnych, roczną opłatę od właścicieli ogrodów, kolędę i wielkanocne 
iura stole oraz pobożne fundacje (s. 16). Do kasy kościelnej przekazywano ofiary
z kolekty zbieranej w czasie kazania, opłaty pogrzebowe, prowizje z sum kapi-
tałowych, dochody z uprawy bądź dzierżawy gruntów kościelnych, opłaty z wy-
najmu domów kościelnych, podatek z karczmy kościelnej, dotację z kasy miej-
skiej, dochód z barci pszczelich, podatek wiernych na świece i wino oraz dochód 
ze sprzedaży świec. Cenne wnioski ks. Wiśniewski wyprowadza również z ana-
lizy lokat kościelnych. Sumy kapitałowe inwestowano m.in. w dobra ziemskie,
u majętnych mieszczan lub w kasie miejskiej, z której roczna prowizja wynosiła 
zwykle 5%. Warto nadmienić, że uposażenie parafii oraz ich przynależność de-
kanalną zawarto w obszernej tabeli (ss. 18–21), w której informacje przywołano 
po łacinie, pomijając tłumaczenie na język polski oraz jej analizę. Doskonała zna-
jomość łaciny zwolniła zresztą (w niejednym przypadku) autora omawianej pu-
blikacji od obowiązku przytaczania polskich odpowiedników cytowanych słów, 
czy wyrażeń.

Za istotną konkluzję badawczą cytowanego studium należy uznać klasy-
fikację parafii diecezji pomezańskiej ze względu na dochody, które podzielo-
no na sześć grup. Ks. Wiśniewski wyniki podobnych analiz referuje na stronach
17 i 181. Największe przychody odnotowały Lasowice, Marynowy, Tujsk, Zwierz-
no, Dzierzgoń, Nowy Staw, Ostaszewo, Żuławki; natomiast najmniejsze rejestro-
wano w Nowej Cerkwi, Dąbrówce, Krasnej Łące, Krzyżanowie, Niedźwiedzicy, 
Pogorzałej Wsi i Tychnowych. Należy zaznaczyć, że w omawianej pracy zamien-
nie stosuje się określenia „dochód” i „przychód”.

Ks. Wiśniewskiemu udało się ustalić, że roczny dochód proboszcza pome-
zańskiego (nie podano dokładnej daty; chodzi zapewne o ramy czasowe okre-
ślone w tytule rozprawy), zwłaszcza na Żuławach Wielkich, opiewał na około 
600 korców zboża rocznie, „gdy tymczasem na innym terenie na zaledwie 200 
korców”. Wśród najbardziej dochodowych beneficjów proboszczowskich wy-
mieniono następujące parafie: Marynowy (Tuja) – 720 fl i 195 korców zboża, 
Ostaszewo-Jeziernik – 730 fl i 117 korców zboża oraz Mątowy-Bystrze – 700 fl
i 80 korców zboża (s. 179). 
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Ważną funkcję w placówkach duszpasterskich pełnili witrycy-prowizorzy. 
Asystowali w czasie nabożeństw, troszczyli się o majątek kościelny, odpowiedni 
wygląd świątyni oraz zapewniali kościołowi konieczne materiały, m.in. bieliznę, 
obrazy, dzwony, organy, tabernakulum oraz księgi liturgiczne. Zajmowali się rów-
nież budową i remontem obiektów sakralnych (s. 137). Badania ks. Wiśniewskie-
go pokazują, że urząd ten sprawowali nie tylko katolicy. W 1700 r. witrycy kościoła
w Fiszewie byli wyłącznie luteranami (s. 140). Obecność prowizorów potwierdzo-
no w 46 kościołach. Z reguły wybierano na ten urząd dwie osoby. Zdarzały się jed-
nak przypadki, że było ich więcej, bądź nie odnotowano żadnego. 

Obszerna refleksja naukowa ks. Wiśniewskiego na temat uposażenia ko-
ściołów, duchowieństwa i służby kościelnej w diecezji pomezańskiej została za-
prezentowana w sposób skrupulatny i kompletny. Wypełnia ona pod tym wzglę-
dem lukę w piśmiennictwie historycznym. Recenzowane studium zasługuje na 
szczególną uwagę i zainteresowanie badaczy przeszłości. Jego wartości nie są
w stanie pomniejszyć nawet niedociągnięcia (np. błędy literowe) związane z przy-
gotowaniem tekstu do druku, za co odpowiedzialność ponosi głównie wydawca. 

ks. Marek Jodkowski 

Grzegorz Jasiński, Janusz Jasiński, Danuta Kasparek, Rok 1863. Prasa
polska o odgłosach powstania styczniowego na Warmii i Mazurach,
Towarzystwo Naukowe i OBN im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie,
Olsztyn 2013, Biblioteka Olsztyńska, nr 64, ss. 177 + 50 fotografii + 5 map.

Ważnym przedsięwzięciem w zainicjowanych na Warmii i Mazurach przez 
Towarzystwo Naukowe i Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego obcho-
dach 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego było wydanie recenzowanego
tu opracowania. Autorzy dedykowali tę książkę swemu pradziadkowi, uczestniko-
wi powstania, Marcinowi Paczosowi (1832–1915), który bił się w dawnym powie-
cie biłgorajskim. Pracę trzeba umieścić w rzędzie wielu ważnych artykułów i przy-
czynków, które w ostatnim półwieczu wydano na temat oddźwięków powstania 
styczniowego w naszym regionie. Na szczególną uwagę zasługują artykuły Barbary 
Groniewskiej, Henryka Skoka, Zygmunta Lietza i Zbigniewa Kudrzyckiego1. Zresz-

1 B. Groniewska, Rola Prus Wschodnich w powstaniu styczniowym, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, (da-
lej: KMW), 1960, nr 1, ss. 3–45; H. Skok, Polacy z zaboru pruskiego na zesłaniu po 1863 r. w świetle archiwum moskiew-
skiego, KMW, 1963, nr 1, ss. 48–60; Z. Lietz, Przyczynek do pobytu powstańców 1863 r. na Warmii, KMW, 1963, nr 1,
ss. 97–101; Z. Kudrzycki, Dzieje Rozóg. Pogranicze mazursko-kurpiowskie w XVII–XX wieku, Toruń, 2003, ss. 88–99.



154 Recenzje i omówienia 155Recenzje i omówienia

tą Profesor Janusz Jasiński opublikował również na ten temat ważne opracowa-
nia2 i recenzował książki innych autorów, jak m.in. Zdzisława Grota, Rok 1863
w zaborze pruskim3.

Książka składa się z dwóch części: pierwsza zawiera autorski tekst, w któ-
rym omówiono odgłosy powstania na tych ziemiach począwszy od 1865 r. Pod-
kreślono tu, że chociaż przez kilka pokoleń od wybuchu powstania rządzili tu 
Prusacy, to tradycje „wojny kosynierskiej” nigdy do końca nie wygasły. Zacho-
wały się w opowieściach Warmiaków i Mazurów, którzy po 1945 r. nie opu-
ścili swojej ziemi ojczystej i zostały przekazane przybyłym tutaj Polakom z in-
nych stron, przetrwały w pieśniach. O powstaniu świadczą też nieliczne groby. 
W drugiej części opracowania znalazło się 69 tekstów źródłowych, zaczerpnię-
tych z kilku czasopism, ukazujących się w większości w zaborze pruskim, głów-
nie z „Dziennika Poznańskiego”, „Nadwiślanina”, „Ojczyzny” i „Przyjaciela Ludu”. 
Słusznie autorzy zauważyli w uwagach wstępnych, że „periodyki te były już 
przez historyków wykorzystane, ale nie do końca, i warto poznać je z pierwszej 
ręki. Przynoszą wiele nowych szczegółów, nazwisk, oddają koloryt ówczesnych 
wydarzeń, są cennym źródłem” (s. 7).

W książce znalazło się wiele relacji z walk powstańców w Płockiem i Au-
gustowskiem, a to z tego powodu, że często insurgenci, jak np. ci z Kurpiowsz-
czyzny, ratowali się ucieczkę przez granicę na Mazury i tu znajdowali schronie-
nie u miejscowej ludności. Sporo miejsce polskie gazety poświęciły przerzutom 
ochotników do powstania z Pomorza Gdańskiego i Prus Wschodnich przez dzi-
siejszy powiat działdowski. Pod Przełękiem Wielkim w nocy z 30 na 31 marca 
1864 r. doszło nawet do potyczki z Prusakami. Napisano o tym w „Dzienniku Po-
znańskim” (nr 79 z 7 kwietnia): „Jeden z tych oddziałów przechodził przez Prze-
łęk za Lidzbarkiem [Welskim] w [dawnym] powiecie niborskim, a miał się składać 
z 300 ludzi. Tam przyszło do starcia z wojskiem pruskim, gęsto od kilku dni grani-
cy strzegących. Z ochotników poległ jeden na miejscu, 4 rannych, z których jeden 
umarł nie długo. Wóz z amunicją ugrzązł w błotnistej rzeczce Działdówce, wzięło 
go wojsko pruskie, huzary, którym 5 koni powstańcy ubić mieli” (s. 87).

Dzięki recenzowanej tu pracy po raz pierwszy w piśmiennictwie polskim 
tak szeroko zaprezentowano relację z pamiętnego procesu berlińskiego (7 lipca 
1864 r.) ze 149 oskarżonymi Polakami oraz zapis osobliwego procesu w Wytruci 

2 J. Jasiński, Wojciech Kętrzyński w powstaniu styczniowym, KMW 1967, nr 1–2, ss. 85–120; idem, War-
mia wobec powstania styczniowego, Roczniki Humanistyczne, 1972, R. 20, z. 2, ss. 227–242; idem, Prusy Wschod-
nie a powstanie styczniowe ze szczególnym uwzględnieniem województwa płockiego, KMW, 1984, nr 3 ss. 251–263; 
idem, Warmia i Mazury a polskie powstania narodowe, w: Warmia i Mazury. Zarys dziejów, 1985, ss. 405–415; 
idem, Hrabiowie Dąmbscy na Mazurach w czasie powstania styczniowego, Uniwersitas Gedanensis, 1998, R. 10, 
nr 1(18), ss. 23–30.

3 J. Jasiński, Zdzisław Grot, Rok 1863 roku w zaborze pruskim, KMW, 1963 nr 1, ss. 137–139.
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(Insterburga – obecnie Czerniachowsk w obwodzie kaliningradzkim) omówio-
ny na podstawie doniesienia „Königsberger Hartungsche Zeitung” w „Ojczyź-
nie”. Otóż na rozprawie sądowej10 kwietnia 1865 r., wbrew mniemaniu o posza-
nowaniu prawa w Prusach (Rechtsstaat), doszło do jego pogwałcenia. Stało się 
to w odniesieniu do polskich powstańców przebywających w Prusach Wschod-
nich. Czterech Polaków (Józefa Jacewicza, Stefana Bacewicza, Leopolda Makie-
wicza i Michała Jasionowskiego) oskarżono „o współudział w związku, które-
go istnienie, urządzenie i cel miały być przed sądem zatajone, a o którym już 
to należało być posłusznym innym”. Również kupca Salomona Salingera, oberży-
stę Liedkiego, właściciela browaru Rohdego, farbiarza Wegnera z Gołdapi i wła-
ściciela dóbr Engel z Wissuponen oskarżono o współudział w tajnym związku, poza 
tym postawiono zarzuty mularzowi Rudolfowi Rauschnik z Gerdauen o udzielenie 
swego paszportu innej osobie, wreszcie kupca Henryka Rauschnika z Wytru-
ci obwioniono o „wspomaganie ze świadomością brata Rudolfa w czynach przy-
gotowawczych i w wykonaniu”. Chociaż czterem wymienionych Polakom nie udo-
wodniono zarzucanego im morderstwa, to prokurator zażądał skazania Jacewicza
i Mąkiewicza na trzy miesiące, a Bacewicza i Jasionowskiego na półtora miesiąca 
więzienia. Pozostałych na mniejsze kary. Sąd jednak przyjął wniosek obrony o zwol-
nienie wszystkich oskarżonych od jej wymierzenia. Wówczas miejscowy landrat za-
żądał zatrzymania Polaków w areszcie, bo rosyjski komisarz graniczny zgłosił 
taki wniosek. Sąd odrzucił ten wniosek stwierdzając, że pochodził od władzy 
niekompetentnej. Nie zezwolił też na aresztowanie w sądzie obwinionych przez 
policję. W obronie Polaków w Wytruci stanęła również wzburzona publiczność. 
W ten sposób czterej Polacy uniknęli aresztowania.

Książka została wzbogacona 50 ilustracjami z obszernymi i komunikatyw-
nymi opisami. Wśród nich na uwagę zasługuje fotografia z 1907 r. wykonana
w redakcji szczycieńskiego „Mazura”, kiedy to miejscowych polskich Mazu-
rów odwiedzili działacze narodowi z Poznania. Na zdjęciu widzimy 79-letnie-
go powstańca z Mazur Jana Kerstana z Rozóg, prezesa Mazurskiej Partii Ludo-
wej Bogumiła Labusza, poetę Michała Kajkę oraz redaktora „Mazura” Stanisława
Zielińskiego.

Jestem przekonany, że ta książka spotka się z zainteresowaniem nie tylko 
historyków.

Jan Chłosta
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Rola i znaczenie mniejszości narodowych i etnicznych Polski północno-
-wschodniej w tworzeniu Europy regionów, pod red. Stanisława Achremczyka
i Piotra Janiszewskiego, Olsztyn 2012, ss. 121.

Kształtowana przez wieki wielokulturowość obszaru Polski północno-
-wschodniej, w tym szczególnie terenów byłych Prus Wschodnich, które po 
1945 r. częściowo znalazły się w granicach Polski, a utożsamiane były zamien-
nie z województwem olsztyńskim bądź Warmią i Mazurami, po zakończeniu
II wojny światowej została zahamowana. Nastąpiła wówczas niespotykana wcze-
śniej „wymiana” ludności na tych ziemiach. Przedwojenni mieszkańcy w więk-
szości opuścili te tereny, a ich miejsce zajmowali przesiedleńcy, głównie z tere-
nów Polski centralnej i z dawnych Kresów Wschodnich. Rozpoczął się proces 
kreowania nowego kształtu kulturowego tej krainy, w którym wiodącą rolę ode-
grać miało dziedzictwo przywiezione przez osadników. 

W recenzowanej pracy zebrano siedem artykułów, których autorzy są za-
wodowo związani z regionem Warmii i Mazur, choć ich zainteresowania badaw-
cze obejmują szerszy zakres terytorialny. Materiały powstały w głównej mierze 
na podstawie źródeł drukowanych i literatury naukowej oraz publicystyki. Ar-
tykuł dr. Jana Chłosty został ponadto po części przygotowany w oparciu o mate-
riały archiwalne pochodzące z białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Naro-
dowej. Redaktorzy tomu zdecydowali, by zamieszczone teksty przede wszystkim 
odnosiły się do sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych po 1989 r., szcze-
gólnie w realiach, jakie wytworzyły się po przystąpieniu Polski do Unii Europej-
skiej. Z tego też powodu kontekst historyczny w prezentowanych rozważaniach 
nie został wyeksponowany, choć nie sposób było go pominąć.

Najwięcej odniesień do przeszłości znaleźć można w artykule dr. Jana Chło-
sty (Warmiacy w pierwszych latach Polski Ludowej), w którym autor – wbrew ty-
tułowi – zaprezentował nieco szersze spojrzenie na sytuację ludności rodzimej 
w okresie powojennym. Znaleźć tu więc można zarówno odniesienia do lud-
ności warmińskiej, jak i mazurskiej, a część materiału ukazuje współczesną sytu-
ację potomków dawnych mieszkańców tych ziem. Jest tu mowa i o „ankietyzacji” 
i „paszportyzacji” w Polsce i o powstawaniu ziomkostw w Niemczech. Intere-
sujące wydaje się przytoczenie opinii świadczących o pewnej rywalizacji mię-
dzy Warmiakami i Mazurami o miejsce w powojennej Polsce. Artykuł ukazu-
je też proces odchodzenie wielu przedstawicieli ludności rodzimej od polskości.
O ile początkowo angażowano się w działania społeczno-polityczne, w odbudo-
wę czy „przywracanie tych terenów Polsce”, to z biegiem lat, w kraju coraz bar-
dziej „jednonarodowym”, zabrakło miejsca na zachowywanie tożsamości naro-
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dowościowo-kulturowej Warmiaków i Mazurów. Do głównych powodów zobo-
jętnienia ludności rodzimej wobec polskiej rzeczywistości zaliczyć należałoby 
złe warunki życia i zachwianie kontrastujących z realiami Polski Ludowej war-
tości, którymi przez wieki kierowała się ta ludność, a mianowicie, pracowitości, 
uczciwości, praworządności, sprawiedliwości.

W recenzowanym wydawnictwie tekst Jana Chłosty, podobnie jak mate-
riał zaprezentowany w artykule Zbigniewa Puchajdy (Polityka regionalna w Unii 
Europejskiej), stanowią formę pomostu do zagadnień poruszających problemy 
współczesności.

Dr Jacek Poniedziałek, w artykule zatytułowanym Z czego tka swą tożsa-
mość regionalną mieszkaniec Warmii i Mazur, czyli o wpływie przeszłości na współ-
czesne procesy identyfikacyjne, zajął się ukazaniem atrybutów tożsamości regionalnej
współczesnych mieszkańców Warmii i Mazur, chcąc odpowiedzieć na pytania, czy 
utożsamiają się oni z regionem, w którym żyją i jak go postrzegają. Podjął także 
próbę określenia kulturowych wyróżników, które, zdaniem mieszkańców, są cha-
rakterystyczne dla tego miejsca. Zauważył jednocześnie, że dopiero trzecie po-
wojenne pokolenie w pełni zakorzeniło się na tych ziemiach, gdyż w okresie po-
wojennym niemiecka przeszłość regionu nie sprzyjała kształtowaniu tożsamości
regionalnej.

W zaprezentowanym materiale autor doszedł też do wniosku, że współ-
cześni mieszkańcy Warmii i Mazur kreują swoją regionalną tożsamość na wielu 
płaszczyznach, także poprzez kultywowanie tradycyjnych od pokoleń zachowań 
i przyzwyczajeń. Uznał, że dzisiaj odrzucany jest dawny mit „ziem odzyskanych”, 
a dla nowego pokolenia wyznacznikiem tożsamości regionalnej staje się tutejsza 
przyroda i „kulturowy depozyt z przeszłości”, czyli np. miejscowa architektura.

W kolejnym artykule, autorstwa dr hab. Bożeny Domagały (Mniejszość 
niemiecka na Warmii i Mazurach. Dylematy pamięci i wielokulturowości), punk-
tem wyjścia stały się rozważania na temat „kulturowego pogranicza”, stanowią-
cego miejsce sporu (czasem konfliktu), gdzie grupy „zwycięzców” wypierają 
lub zawłaszczają „kulturową pamięć” grup społecznych i narodowościowych. 
Na tym tle autorka w interesujący sposób podjęła temat przywracania pamię-
ci o prusko-niemieckim dziedzictwie i dziedziczeniu tradycji, co jest realizowa-
ne przez współczesne działania stowarzyszeń mniejszości niemieckiej. Konklu-
dując stwierdziła, że do wielokulturowej „wspólnoty pamięci” tej krainy mogą 
odwoływać się zarówno jej dawni mieszkańcy, jak i ci, którzy osiedlili się tu po 
roku 1945. Może to być i podstawą pamięci konkretnych grup, jak również może 
stanowić to zaczyn wspólnej pamięci dla wszystkich tutejszych mieszkańców 
– dawnych i współczesnych.
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Dwa kolejne artykuły odnosiły się do mniejszości litewskiej. Sylwia Gar-
bart i Piotr Janiszewski, w materiale zatytułowanym Realizacja przez Rzeczpo-
spolitą Polską zobowiązań Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub mniejszo-
ściowych w odniesieniu do mniejszości litewskiej, zajęli się szczegółową analizą 
tego dokumentu. W konkluzji zauważyli, że ocena wykonania w Polsce Europej-
skiej Karty Języków Regionalnych w odniesieniu do Litwinów wymyka się jed-
noznacznej ocenie, bo ma swoje i mocne (głównie edukacja), ale i słabsze strony 
(media). Poprawy wymaga szczególnie wzajemna wymiana informacji między 
stroną polską a litewską. Autorzy uznali, że jednak wiele wskazuje na rychłą po-
prawę sytuacji, zwłaszcza w kwestii ochrony języków regionalnych i mniejszo-
ściowych oraz na niwie współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi.

Anastazja Sidor, w rozważaniach zatytułowanych Współpraca Kulturowa 
litewskiej mniejszości narodowej z Litwą, przypomniała, że mimo niewielkiej li-
czebnie diaspory litewskiej w Polsce, ludność ta jest skupiona wokół kilku or-
ganizacji i stowarzyszeń, działających głównie na niwie kultury (m. in. poprzez 
spotkania literackie), oświaty i życia religijnego, choć najistotniejszym czynni-
kiem podtrzymującym litewską tożsamość na obczyźnie jest rodzina, zwłaszcza 
wielopokoleniowa, z powodzeniem przekazująca tradycje. Ma to o tyle istotne 
znaczenie, gdyż – jak zauważyła autorka – dotąd często polityka państwa pol-
skiego wobec mniejszości narodowych zazwyczaj realizowana była w pewnym 
oderwaniu od środowisk, których miała dotyczyć.

Recenzowaną pracę zamyka tekst Henryka Stroińskiego, będący interesu-
jącą analizą odnoszącą się do ludności ukraińskiej (Polacy na Ukrainie i Ukraiń-
cy w Polsce i ich rola w stosunkach polsko-ukraińskich). Autor przytoczył funda-
mentalny wniosek sprowadzający się do stwierdzenia, że na kształt stosunków 
polsko-ukraińskich kluczowy wpływ miały wydarzenia z przeszłości obu naro-
dów, a polem konfliktów było „demonstrowanie polskości” bądź „zacieranie jej 
śladów”. Autor zauważył, że choć na Ukrainie ruch polski rozwija się dość dyna-
micznie, to jednak nie zawsze i nie wszyscy Polacy potrafią wykorzystać szan-
sę artykułowania swojej odrębności narodowej i kulturowej. Po analizie porów-
nawczej doszedł do wniosku, że zarówno Ukraińcy w Polsce, jak i Polacy żyjący 
na Ukrainie stają się grupami coraz bardziej aktywnymi, otwartymi na kontak-
ty, pozwalające im na wychodzenie z własnego kręgu kulturowego, a prócz za-
angażowania poszczególnych osób, szczególnie istotne jest wsparcie finansowe 
płynące do tych społeczności z obu państw.

Zamieszczone materiały, w dużej mierze przygotowane na podstawie wie-
loletnich analiz przeprowadzonych przez osoby zawodowo zajmujące się tą pro-
blematyką, z jednej strony ukazują fenomen wielokulturowości tych terenów,
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z drugiej zaś wskazują, jak owa różnorodność może być zaanektowana i wykorzy-
stana w realiach ujednoliconej wprawdzie w pewnym stopniu Unii Europejskiej, 
ale nie hamującej potrzeby zachowania lokalnych odrębności, pozostawiających 
możliwość istnienia i działania specyficznych, różnorodnych, samodzielnych i ak-
tywnych kulturowo regionów. Ukazana w recenzowanym zbiorze artykułów od-
dolna inwencja mniejszości narodowych i etnicznych (wspieranych przez wła-
dze państw macierzystych) kontrastuje z nieistniejącą w istocie przed 1989 r.
polityką regionalizmu, polegającą na łączeniu mieszkańców z ich miejscem uro-
dzenia (lub zamieszkania), gdy dochodziło do paradoksów w postaci hucznego 
świętowania rocznic upamiętniających polskie trwanie na tych terenach w okre-
sie państwa niemieckiego, a jednocześnie bolała przygnębiająca proza życia co-
dziennego ludności rodzimej w Polsce Ludowej.

Publikacja ta stanowi też pewien wyznacznik, w jakim stopniu i zakresie
w obecnym czasie mniejszości narodowe i etniczne z Polski północno-wschod-
niej mogą zaistnieć w Europie regionów. Recenzowane artykuły, ukazujące te-
matykę z perspektywy największych grup żyjących na tych terenach, stanowią 
doskonałą płaszczyznę do dalszej dyskusji i interdyscyplinarnych badań nad 
rolą, jaką spełniają mniejszości narodowe w odniesieniu do zjawiska stopniowe-
go tworzenia Europy regionów.

Ryszard Tomkiewicz





Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2015, nr 1(287)

Rok 2013 Senat RP ustanowił Rokiem Powstania Styczniowego. W związ-
ku z przypadającą 150. rocznicą zrywu zbrojnego przeciwko zaborcy, organizo-
wane w całym kraju imprezy stały się okazją do przypomnienia i upamiętnienia 
tamtych wydarzeń. Udział w obchodach rocznicowych miało też województwo 
warmińsko-mazurskie, poprzez zaangażowanie placówek naukowych, oświa-
towych i kulturalnych. Podejmowane przedsięwzięcia znajdowały wsparcie ze 
strony lokalnych władz, zwłaszcza samorządowych.

W połowie lutego 2013 r., z inicjatywy prof. Janusza Jasińskiego, w Ośrod-
ku Badań Naukowych, przy współudziale Zarządu Towarzystwa Naukowego im. 
Wojciecha Kętrzyńskiego, zorganizowane zostało spotkanie przedstawicieli lo-
kalnych samorządów z Warmii i Mazur w sprawie kształtu obchodów roczni-
cy. Zaproszenia do udziału w zebraniu zostały skierowane do władz miejskich 
Olsztyna, Barczewa, Białej Piskiej, Biskupca, Działdowa, Ełku, Mrągowa, Nidzicy, 
Olecka, Pisza, Szczytna; do władz gminnych w Gietrzwałdzie, Purdzie, Rozogach 
i Stawigudzie, a także do władz powiatowych w Olsztynie, Biskupcu, Działdowie, 
Ełku, Mrągowie, Nidzicy, Piszu i w Szczytnie. W spotkaniu uczestniczyło 21 osób.

Omówiono różne koncepcje upamiętnienia wydarzeń sprzed 150 lat, w tym 
zwłaszcza te, dające gwarancje upowszechnienia wiedzy na temat powstania 
wśród lokalnych społeczności. Była więc propozycja wydania mapy z zaznaczo-
nymi trasami, którymi przed laty podążali powstańcy, mówiono też o serii pre-
lekcji poświęconej tej tematyce. Ważnym postanowieniem była zapowiedź ob-
jęcia opieki nad często bezimiennymi grobami powstańców na terenie Warmii
i Mazur. Propozycją, dotyczącą stolicy województwa, była wola odnowienia ta-
blicy pamiątkowej znajdującej się w pobliżu kościoła w Jarotach. Pojawił się tak-
że pomysł, by na Wysokiej Bramie w Olsztynie, obok tablicy informującej o uwię-
zieniu Wojciecha Kętrzyńskiego, upamiętnić także dwie inne osoby, osadzone 
tam za sprzyjanie powstańcom. Dyrektor Ośrodka Badań Naukowych prof. Sta-
nisław Achremczyk oraz prezes Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kę-

Ryszard Tomkiewicz

OBCHODY 150. ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO
W WOJEWÓDZTWIE OLSZTYŃSKIM

K RONIKA NAUKOWA



162 Kronika naukowa 163Kronika naukowa

trzyńskiego prof. Zbigniew Puchajda zadeklarowali wsparcie merytoryczne lokal-
nych inicjatyw oraz zapewnili o podjęciu koordynującej roli przy realizacji tych 
działań.

Najwcześniej o rocznicy przypomnieli w Olsztynie członkowie Ruchu 
Społecznego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Koła Miejskiego Prawa 
i Sprawiedliwości. Uroczystość, zorganizowaną 20 stycznia 2013 r., rozpoczę-
to mszą św. w kościele pod wezwaniem Bogurodzicy Dziewicy Matki Kościo-
ła. Następnie pamięć o powstańcach uczczono apelem zorganizowanym przy 
pamiątkowym obelisku w Jarotach, w miejscu, gdzie za przemyt broni dla po-
wstańców aresztowano Wojciecha Kętrzyńskiego. W uroczystości uczestniczyły 
poczty sztandarowe Wojska Polskiego, Zespołu Szkół Samochodowych i Liceum 
Ogólnokształcącego nr 2 w Olsztynie. Był także salut z armaty, odpalony przez od-
twórców historycznych z Jonkowa. Potem, podczas konferencji, wysłuchano pre-
lekcji przewodniczącego Ruchu, prof. Selima Chazbijewicza, odnoszącej się m.in. 
do kwestii ogromnego znaczenia zrywu powstańczego dla późniejszych dziejów 
Polaków, dla odzyskaniem niepodległości i ukształtowaniem nowoczesnej świa-
domości narodowej. W uroczystości wziął udział poseł Prawa i Sprawiedliwo-
ści Jerzy Szmit, który przypomniał, ogłoszony w połowie stycznia 2013 r. w Ra-
diu Olsztyn, apel, by zainteresować ludzi młodych przeszłością ich rodzin tak, by 
poszukali powstańców wśród swoich przodków.

Także w styczniu 2013 r., dokładnie w dniu rocznicy wybuchu Powsta-
nia Styczniowego, w Salach Kopernikowskich olsztyńskiego zamku zainaugu-
rowane zostały obchody Roku Powstania Styczniowego na Warmii i Mazurach. 
Dr Tomasz Chrzanowski z Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyń-
skiego wygłosił odczyt zatytułowany „Powstanie Styczniowe – geneza, przebieg 
i skutki”. Spotkanie uświetnił koncert kameralny muzyki dawnej.

W kolejnych miesiącach w wielu miejscowościach województwa war-
mińsko-mazurskiego, ale zwłaszcza na terenie historycznego pogranicza Mazur
i Mazowsza, podejmowane były przeróżne formy uczczenia rocznicy powstania.

W Ostrołęce główne uroczystości zorganizowano 23 stycznia 2013 r. w tam-
tejszym Gimnazjum nr 1 im. Janusza Kusocińskiego. Przedstawiciele lokalnych 
władz administracyjnych i samorządowych wraz z młodzieżą obejrzeli przed-
stawienie nawiązujące do wydarzeń z 1863 r. W czasie spotkania omówione 
zostały wyniki miejskiego konkursu historycznego, którego tematem było Po-
wstanie Styczniowe. Uczestnikom wręczono nagrody i wyróżnienia. W Mławie,
zarówno w styczniu 2013, jak i w styczniu 2014 r., złożono kwiaty i zapalono zni-
cze przy kopcu usytuowanym u zbiegu ul. Sienkiewicza i Powstańców Stycznio-
wych, upamiętniającym miejsce egzekucji powstańca, kpt. Jana Wandla. 
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Powstanie Styczniowe stało się nawet tematem gry komputerowej, do któ-
rej oprawę graficzną wykonały dwie mieszkanki powiatu mławskiego. Ten eduka-
cyjny projekt historyczny w zamyśle miał zainteresować historią ludzi młodych.
Zaliczanie etapów gry pozwalało na zapoznawanie się z kolejnymi materiałami 
historycznymi na temat wydarzeń z 1863 i 1864 r. Przedsięwzięcie uzyskało dofi-
nansowanie z Muzeum Historii Polski, a grę można za darmo pobrać z Interne-
tu, wiadomo, że z możliwości tej skorzystali m.in. mieszkańcy Rosji i USA, choć 
na razie nie ma ona wersji angielskojęzycznej.

W Archiwum Państwowym w Olsztynie 22 kwietnia 2013 r. została otwar-
ta wystawa zatytułowana „Prusy Wschodnie wobec wydarzeń Powstania Stycz-
niowego”. Ekspozycja, na której zgromadzono czasopisma i dokumenty, była 
jedną z atrakcji siódmego Międzynarodowego Dnia Archiwów. Celem wystawy 
było z jednej strony ukazanie stosunku ówczesnej społeczności Prus Wschod-
nich i lokalnych władz do kwestii powstania, a z drugiej zaprezentowanie form 
pomocy, jakiej powstańcom udzielali tutejsi mieszkańcy. Wśród eksponowa-
nych materiałów znalazły się m.in. mapy powiatu olsztyńskiego i szczycieńskie-
go z lat 1865–1869 i 1868–1871, zarządzenia i obwieszczenia landrata olsztyń-
skiego z kwietnia 1864 r. o konieczności aresztowań skrywających się na terenie 
Prus powstańców, dokumenty świadczące o zaostrzeniu kontroli granicznej na 
południu Mazur, a także materiały świadczące o wsparciu materialnym i o po-
mocy udzielanej rannym przez tutejszych mieszkańców. Część dokumentów od-
nosiła się do postaci Wojciecha Kętrzyńskiego zaangażowanego w przerzut bro-
ni dla powstańców. Były też eksponowane dokumenty, świadczące o współdzia-
łaniu prusko-rosyjskim przeciwko polskim powstańcom. 

Tematyki wsparcia udzielanego powstańcom dotyczył też odczyt prof. Ja-
nusza Jasińskiego, poprzedzający otwarcie ekspozycji. Podczas wykładu histo-
ryk powiedział, że w powstaniu brało udział około 300 Warmiaków i Mazurów. 
Przypomniał postacie Zygmunta Dąbskiego, Jana Kerstana i Jakuba Pałaszew-
skiego. Dodał, że Prusy Wschodnie były przede wszystkim terenem, gdzie do-
konywano przemytu broni, choć także zdarzały się tu przypadki potajemnego
odlewania kul dla powstańców. Profesor Janusz Jasiński omówił też sprawę po-
parcia narodów europejskich dla polskich powstańców oraz zwrócił uwagę, że 
znaną pieśń Boże coś Polskę przetłumaczono na wszystkie europejskie języki.

Pod koniec maja 2013 r. rozstrzygnięty został konkurs na fotoreportaż odno-
szący się do 150. rocznicy Powstania Styczniowego na Ziemiach Powiatu Makow-
skiego. Organizatorem była dyrekcja Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej 
w Makowie Mazowieckim. Zgłosiło się 47 uczestników, a wszystkie prace konkur-
sowe zostały zademonstrowane podczas specjalnie przygotowanej wystawy. 
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Ważnym elementem obchodów rocznicy Powstania Styczniowego były 
dwa spotkania zorganizowane w Muzeum Mazurskim w Szczytnie. 18 kwietnia 
2013 r. prelekcję wygłosił bronioznawca, badacz i znawca sztuki rusznikarskiej 
oraz konserwator historycznego oręża Zygmunt K. Jagodziński. Zatytułował ją, 
posługując się cytatem z pieśni Wincentego Pola, „Poszli nasi w bój bez broni...”. 
Prelegent podzielił się swoją wiedzą na temat mało znanych aspektów powsta-
nia. Zaprezentował też ilustracje, ukazujące broń używaną w połowie XIX w.,
w tym eksponaty z własnej kolekcji. Patronat nad spotkaniem objął Starosta 
Szczycieński, a wsparcia udzielone zostało m.in. przez Muzeum Warmii i Mazur 
w Olsztynie, Muzeum Mazurskie w Szczytnie oraz Towarzystwo Przyjaciół Mu-
zeum w Szczytnie.

Drugie spotkanie, przygotowane również przy wsparciu wspomnianych 
instytucji, a także przy współudziale Ośrodka Badań Naukowych i Towarzy-
stwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, zatytułowane „Za 
Naszą i Waszą Wolność. 1863–1864”, odbyło się 7 czerwca 2013 r. w Muzeum 
Mazurskim w Szczytnie. Patronat honorowy nad uroczystością objął Marsza-
łek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dokonano otwarcia wystawy zaty-
tułowanej „Powstanie Styczniowe i jego odbiór w zaborze pruskim”. Prezento-
wane eksponaty pochodziły ze zbiorów Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, 
Archiwum Państwowego w Olsztynie oraz bibliotek: Muzeum Mazurskiego
w Szczytnie, Ośrodka Badań Naukowych i Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego. Część przedmiotów pochodziła ze zbiorów prywatnych rodziny Gie-
drojciów oraz Janusza Jasińskiego. W czasie spotkania prof. Janusz Jasiński wy-
głosił odczyt zatytułowany „Tradycje oddźwięków Powstania Styczniowego na 
Warmii i Mazurach 1865–2003”. Na zakończenie zebrani wysłuchali pieśni po-
wstańczych w wykonaniu uczestników zajęć muzycznych Kuźnia Talentów Fun-
dacji Kreolia ze Szczytna.

Także w czerwcu 2013 r., w Zespole Szkół w Myszyńcu, rozstrzygnięty zo-
stał Konkurs Historyczno-Patriotyczny odnoszący się do 150. rocznicy powsta-
nia na Kurpiach, którego organizatorem było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Kurpiowskiej, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu oraz Regio-
nalne Centrum Kultury Kurpiowskiej. Tam laureatów wybierano spośród au-
torów 53 nadesłanych prac, różnorodnych pod względem walorów estetycz-
nych, pomysłowości potraktowania tematu czy doboru wykorzystanych tech-
nik plastycznych. Patronat nad przedsięwzięciem objął Burmistrz Myszyńca. Je-
sienią tego roku w mieście tym ponownie zorganizowano imprezę nawiązują-
cą do rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczystość zatytułowano:
„A w Zielonej, Myszynieckiej... 150 rocznica zwycięskiej bitwy Kurpiów z woj-
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skami carskimi”, co stanowiło nawiązanie do jednej z potyczek zbrojnych z je-
sieni 1863 r. W programie imprezy, poza mszą św., złożeniem kwiatów na mo-
gile powstańczej, apelem poległych i odsłonięciem pomnika upamiętniającego 
powstańców, była też wielka inscenizacja „bitwy Kurpiów z wojskami carskimi”. 
Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bro-
nisław Komorowski.

Jeszcze w czerwcu 2013 r. Towarzystwo Przyjaciół Chorzel zorganizowa-
ło rajd pieszy, którego finisz połączono z Piknikiem Naukowym. W związku
z przypadającą rocznicą powstania, stało się ono tematem przewodnim impre-
zy. Sam Rajd poświęcono przede wszystkim postaci Tomasza Kolbego, dowódcy 
oddziału powstańczego, poległego w 1863 r. w pobliżu Ciechanowa.

Przed wakacjami 2013 r., z inicjatywy Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ogłoszony został konkurs zaty-
tułowany: „1863. Dorzuć swoje. Znajdź ślad, zrób zdjęcie i wygraj nagrody”, któ-
ry spotkał się z pewnym zainteresowaniem wśród młodzieży Warmii i Mazur. 
Celem przedsięwzięcia, trwającego do końca sierpnia, było odkrywanie i doku-
mentowanie istniejących śladów i pamiątek nawiązujących do Powstania Stycz-
niowego. Organizatorzy sugerowali, by szukać pamiątek rodzinnych, związa-
nych z miejscami bitew, ale też śladów upamiętniania przez lata bohaterskich 
powstańców oraz dokumentować na fotografiach miejsca kojarzone z Powsta-
niem Styczniowym. Konkurs nawiązywał do hasła XXI Europejskich Dni Dzie-
dzictwa: „Nie od razu Polskę zbudowano”.

Latem 2013 r. wydana została przez Ośrodek Badań Naukowych i Towa-
rzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie książka zatytułowa-
na „Rok 1863. Prasa polska o odgłosach Powstania Styczniowego na Warmii i Ma-
zurach”. Publikacja została przygotowana przez Janusza Jasińskiego przy współ-
udziale Danuty Kasparek i Grzegorza Jasińskiego. Wybór tekstów źródłowych, 
map i planów poprzedzony został obszernym wstępem, natomiast zamieszczo-
ne materiały zostały uzupełnione przypisami. Zebrane materiały uzmysławiają 
skalę zainteresowania powstaniem na tych terenach i zaangażowanie tutejszych 
mieszkańców w pomoc walczącym. Książka jest bogato ilustrowana, oprócz bi-
bliografii zawiera także indeksy nazwisk i miejscowości.

Cykl okolicznościowych spotkań historycznych odnoszących się do rocz-
nicy powstania kontynuowany był jesienią 2013 r. Duże uroczystości zorgani-
zowane zostały 19 września 2013 r. w Rozogach i w Klonie. Najpierw, w drugiej 
z wymienionych miejscowości, na cmentarzu odsłonięta została tablica pamiąt-
kowa na mogile powstańca styczniowego – Jakuba Pałaszewskiego. Następnie 
w Rozogach, po uroczystej mszy św. odsłonięto tablicę pamiątkową na Pomni-
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ku Pomordowanych i Poległych. Potem odbyła się sesja naukowa, podczas której
prof. Stanisław Achremczyk mówił o niejednoznacznej odpowiedzi na zadawane 
od lat pytanie na temat sensu powstania, natomiast dr Zbigniew Kudrzycki omó-
wił różne formy pomocy udzielanej powstańcom przez mieszkańców pogranicza.

Natomiast w Olsztynie, w połowie września, w ramach cyklu „Niedziela
w Muzeum”, w Domu Gazety Olsztyńskiej, mieszkańcy podczas kilkugodzin-
nych zajęć i prezentacji nawiązujących do rocznicy mogli zapoznać się z róż-
norodnymi aspektami zrywu powstańczego, atmosferą wówczas panującą na 
ziemiach polskich oraz odzewem, z jakim spotkało się powstanie na terenach
dzisiejszych Warmii i Mazur. Spotkanie w Muzeum było momentami odległe 
w formie od znanych dotąd zwykłych prelekcji czy wystaw okolicznościowych. 
Zaprezentowano biżuterię patriotyczną i pamiątki ze zbiorów Muzeum War-
mii i Mazur związane z okresem zaborów. Chętni mogli obejrzeć powstańczą 
broń palną, a także powielić druk pamiątkowy nawiązujący do rocznicy powsta-
nia, jak również nauczyć się wykonywać kokardy patriotyczne. Z zainteresowa-
niem spotkała się także prezentacja multimedialna zatytułowana: „Rola Prus 
Wschodnich w powstaniu styczniowym”.

Również we wrześniu, z inicjatywy burmistrza i Stowarzyszenia Miłośni-
ków Różana, miejscowości położonej na pograniczu Mazur i Mazowsza, zor-
ganizowano inscenizację bitwy stoczonej między powstańcami styczniowymi 
a wojskami carskimi. Była to część Pikniku Militarnego, z kiermaszem wydaw-
nictw i militariów, pokazem sprzętu wojskowego i żołnierską grochówką. Wy-
darzenie poprzedziła msza św., po której złożono kwiaty pod pomnikiem upa-
miętniającym powstańców.

W listopadzie 2013 r. dwie nauczycielki historii z Elbląga odebrały w Belwe-
derze z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego wyróżnienie za przygotowa-
nie programu najciekawszych obchodów rocznicy, zatytułowanych: „Gloria Victis 
150. rocznica Powstania Styczniowego”. Wyróżniony projekt (powstały z inicjaty-
wy Polskiego Towarzystwa Historycznego) składał się z „debaty oksfordzkiej” na 
temat powstania, z sesji popularno-naukowej dotyczącej tej tematyki oraz gry 
dydaktycznej stworzonej z myślą o gimnazjalistach.

W niektórych miejscowościach regionu (również w Olsztynie) nie zapo-
mniano także o kolejnej, 151. rocznicy, wybuchu Powstania Styczniowego. Sce-
nariusz obchodów był podobny jak rok wcześniej (składano wieńce i organizo-
wano prelekcje tematycznie nawiązujące do powstania). Także w Elblągu, w parku
noszącym imię Romualda Traugutta, przy udziale władz miejskich i uczniów 
miejscowych szkół, odsłonięto tablicę pamiątkową, na której znalazł się następu-
jący napis: „Powstańcom Styczniowym i Generałowi, który nauczył nas jak wią-
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zać miłość Ojczyzny z miłością do Boga”. Również tego dnia członkowie Koła 
Historycznego z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu przygotowali oko-
licznościową inscenizację nawiązującą do wydarzeń sprzed 150 lat. W styczniu 
2014 r. w Nidzicy tamtejsza Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna ogłosiła kon-
kurs adresowany do młodzieży szkolnej, którego hasło przewodnie brzmiało: 
„Sztandary rozwinąć i pobić lub zginąć! A matka ojczyzna niech żyje!”.

151. rocznicę wybuchu powstania szczególnie uroczyście obchodzono
w Barczewie, gdzie w ten sposób zainaugurowano wielomiesięczne obchody 
650-lecia tego miasta (o powstaniu pisano też w „Wiadomościach Barczew-
skich”). Odbyła się uroczysta msza św. w kościele św. Andrzeja Apostoła, podczas 
której wygłoszone zostało kazanie nawiązujące do polskich powstań narodo-
wych. Były poczty sztandarowe, wystąpił chór parafialny Cantores Bertun-
genses z Bartąga i wysłuchano przemówienia burmistrza miasta. Dr Jan Chłosta,
w wystąpieniu zatytułowanym „Barczewski ślad w Powstaniu Styczniowym 
1863 roku” przypomniał zaangażowanie dawnych mieszkańców tego miasta i okolic 
w pomoc powstańcom (niektórzy z nich osiedlili się tam na stałe). Elementem 
uroczystości było też złożenie kwiatów przy kapliczce na ul. Granicznej, gdzie 
przed laty przechowywana była broń dla powstańców.

Ważną rolę w popularyzowaniu pamięci o Powstaniu Syczniowym, zwłasz-
cza w styczniu 2013 i 2014 r., spełniały artykuły prasowe oraz audycje nawiązu-
jące do rocznicy, nadawane w Radiu Olsztyn. Najczęściej były to rozmowy z hi-
storykami i literaturoznawcami na temat oddźwięku Powstania Styczniowego 
na terenach Prus Wschodnich oraz pamięci o tych wydarzeniach wśród następ-
nych żyjących tu pokoleń. Wieloetapowe i zróżnicowane obchody 150-lecia wy-
buchu Powstania Styczniowego stały się ważnym elementem w obszarze nauki, 
oświaty i kultury w województwie warmińsko-mazurskim, szczególnie w jego 
południowej części, w pasie dawnego Pogranicza, na styku Mazur i Mazowsza, 
gdzie oddźwięk powstania był najbardziej widoczny.
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Łukasz Szczepański

„ŻYCIE CODZIENNE NA DAWNYCH ZIEMIACH PRUSKICH. 
PRAWO I BEZPRAWIE”
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

28 października 2014 r. w Olsztynku odbyła się sesja naukowa z cyklu 
„Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich”.  Była to już osiemnasta sesja 
wspomnianego cyklu, w całości poświęcona tematyce prawnej („Prawo i bez-
prawie”). Konferencja została zorganizowana przy współpracy Ośrodka Badań 
Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Towarzystwa Naukowe-
go im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Muzeum Budownictwa Ludo-
wego Park Etnograficzny w Olsztynku. 

Program konferencji przewidywał pierwotnie piętnaście wystąpień prof. 
dr. hab. Grzegorza Białuńskiego (Olsztyn), dr. hab. Dariusza Makiłły (Warsza-
wa), dr Alicji Dobrosielskiej (Olsztyn), mgr Joanny Sokal (Olsztyn), dr. Sewery-
na Szczepańskiego (Olsztyn), prof. dr. hab. Stanisława Achremczyka (Olsztyn), 
dr. hab. Janusza Hohleitnera (Olsztyn/Malbork), dr. Sławomira Augusiewicza 
(Olsztyn), dr. Jerzego Kiełbika (Olsztyn), mgr Grażyny Czerniak (Olsztyn), mgr. 
Rafała Borkowskiego (Olsztyn), ks. dr. Marka Jodkowskiego (Olsztyn), prof. dr. 
hab. Bohdana Łukaszewicza (Olsztyn), dr. hab. Ryszarda Tomkiewicza (Olsztyn) 
oraz mgr. Piotra Górnego (Olsztyn). Niestety dr Alicja Dobrosielska i mgr Piotr 
Górny nie mogli stawić się osobiście. W zastępstwie mgr. Piotra Górnego referat 
wygłosił dr Jacek Wysocki (Warszawa). 

Obrady konferencji odbyły się w Salonie Wystawowym Muzeum Budow-
nictwa Ludowego w Olsztynku. Rozpoczął je, występujący w roli gospodarza, 
zastępca dyrektora muzeum olsztyneckiego mgr Klaudiusz Woźniak. Po powi-
taniu referentów i gości, przedstawił historię spotkań, podkreślając ich wartość 
naukową i rolę, jaką odgrywają w działalności muzeum. Przewodnictwo konfe-
rencji przekazał następnie dr. hab. Januszowi Hohleitnerowi. 

Pierwszy referat, zatytułowany Prawo w walce z bezprawiem. Wehrgeld 
(główszczyzna) na ziemiach pruskich, wygłosił prof. dr hab. Grzegorz Białuński. 
W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na dostępną bazę źródłową i dotychczaso-
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wy stan badań nad rozpatrywanym zagadnieniem. Zwracając uwagę na proble-
matykę główszczyzny, scharakteryzował szerszy kontekst zjawiska i jego lokal-
ne uwarunkowania. W zilustrowaniu praktyki głowszczyzny posiłkował się kon-
kretnymi przykładami, które obrazowały zróżnicowanie stawek odszkodowań
i praktykę ich egzekwowania. 

Kolejny referat, Prawo ludności pruskiej w państwie zakonnym w Prusach 
(XIII – XV w.), wygłosił dr hab. Dariusz Makiłła. Referent zwrócił uwagę na kontekst 
kulturowo-etniczny rozpatrywanego zagadnienia, tradycje prawodawstwa zachod-
nioeuropejskiego, które przyniósł za sobą zakon krzyżacki i problematykę uregulo-
wań prawnych, jakie oznaczał dla części plemion pruskich traktat dzierzgoński. 

Po wystąpieniach miała miejsce krótka dyskusja. Dr Seweryn Szczepań-
ski zadał pytanie prof. dr. hab. Grzegorzowi Białuńskiemu, odnoszące się do roli 
królów pruskich w kontekście rozpatrywanej problematyki Wehrgeldu. W od-
powiedzi prof. dr hab. Grzegorz Białuński stwierdził, że w źródłach dotyczących 
główszczyzny występuje kategoria możnych pruskich, jest to zagadnienie bar-
dzo interesujące, zróżnicowane pod względem stawek główszczyzny i zostanie 
poruszone w przygotowywanej publikacji. Z kolei prof. dr hab. Grzegorz Białuń-
ski zadał pytanie dr. hab. Dariuszowiu Makille, w jaki sposób rozpatrywać „Iura 
Pruthenorum”, czy jako prawo polskie, czy też prawo pruskie. W odpowiedzi 
dr hab. Dariusz Makiłła podał informację zawartą w traktacie dzierzgońskim, 
zgodnie z którą Prusowie jako wzór dla przyszłego prawodawstwa wskazali pra-
wo polskie, nie posiadając wcześniej własnych doświadczeń z prawem pisanym. 

Trzeci referat, Katalog kar według „Iura Pruthenorum”, wygłosiła mgr Joan-
na Sokal. Przedstawiła w nim charakterystykę rozpatrywanego źródła, jego po-
chodzenie i możliwości badawcze, które niesie za sobą jego analiza. Zasadniczą 
część referatu stanowił tytułowy katalog kar ujętych w Iura Pruthenorum, co po-
zwoliło zobrazować zagadnienie i porównać je z innymi stosowanymi wówczas 
rozwiązaniami prawnymi. 

Ostatni przed pierwszą przerwą referat, Nie tylko prawo gościnności – sta-
ropruska ksenofania w praprzyczynie i reliktach, wygłosił dr Seweryn Szczepański. 
W swoim wystąpieniu skupił się na osobliwym zagadnieniu, a mianowicie 
na problematyce prawa niepisanego, dla którego przykład stanowiło oparte 
o system wierzeniowy zwyczajowe prawo gościnności. W zilustrowaniu pro-
blemu pomocne okazały się analogie uchwycone w obyczajowości indoeuro-
pejskiej, dawne relikty pogańskie, które przetrwały pomimo chrystianizacji
i analiza językowa związanej z gościnnością terminologii.  

Po przerwie obrady poprowadził dr hab. Dariusza Makiłła. Pierwszy refe-
rat, Kara i wina. Olsztyńskie więzienie centralne w XVIII w., wygłosił prof. dr hab. 
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Stanisław Achremczyk. W swoim referacie prof. Achremczyk zwrócił uwagę na 
problematykę egzekucji prawa w granicach nowożytnej Warmii i uchwytną spe-
cyfikę regionalną. Obok zagadnień organizacyjnych, zasadniczy trzon wystąpienia 
dotyczył kwestii organizowanego przez biskupów więziennictwa, warunkach by-
towych i lokalizacji poszczególnych placówek. 

Kolejny referat, Wiejski system prawny w komornictwie olsztyńskim (do 
XVIII stulecia), wygłosił dr hab. Janusz Hohleitner. Referent, rozpatrując zagad-
nienie kultury prawnej, skupił się na określonym środowisku, a mianowicie na 
społeczności wiejskiej. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na mechanizmy, 
za pomocą których rozpowszechniano wśród społeczności wiejskiej znajomość 
prawa. Podkreślił również ogromną rolę sołtysów, reprezentujących aparat ad-
ministracyjny na najniższym szczeblu organizacji wiejskiej i odpowiadających 
za „edukację” prawną lokalnych społeczności. 

Szósty referat, Regulaminy wojska brandenbursko-pruskiego w połowie XVII w., 
wygłosił dr Stanisław Augusiewicz. Przedmiotem wystąpienia były specyficzne 
formy regulacji prawnych – regulaminy wojskowe obowiązujące w siedemna-
stowiecznej pruskiej armii. W referacie wskazano na poszczególne zagadnienia, 
które wspomniane regulaminy rozpatrywały: m.in. stosunek do ludności miej-
scowej, pełnienie wart, czy sprawy praktyk religijnych. Analizując zasygnalizo-
waną kategorię źródeł możemy poznać genezę późniejszych, fryderycjańskich, 
regulaminów wojskowych. 

Kolejny referat, Regulacje prawne dotyczące handlu w Prusach Książęcych 
(Magdeburskich) i na Warmii w XVII – XVIII stuleciu, wygłosił dr Jerzy Kieł-
bik. Referat poruszał zagadnienie prawa handlowego i regulacji ekonomicznych
w nowożytnych Prusach. W celu szczegółowego zilustrowania problemu, dr Kiełbik 
posłużył się analizą wilkierza miasta Kętrzyna, który to przykład możemy uznać 
za wyjściowy do szerszego rozpatrywania podjętego tematu. 

Ósmy referat, Czarownice na Warmii w czasach nowożytnych, wygłosiła 
mgr Grażyna Czerniak. Referat poruszał szeroko pojęte zagadnienie czarownic-
twa, w której to problematyce obserwujemy w ostatnim czasie znaczny postęp 
badań. Referat stanowił jego wyraźne uzupełnienie, zwracając uwagę na zjawi-
ska odnotowane w tej kwestii na katolickiej Warmii. Referentka zwróciła uwa-
gę na lokalne uwarunkowania i porównała region warmiński z sąsiednimi ob-
szarami pruskimi. 

Ostatni przed drugą przerwą referat, Przymusowy werbunek i porywanie 
ludzi do armii pruskiej w okresie II wojny śląskiej w świetle wybranych dokumen-
tów, wygłosił mgr Rafał Borkowski. W referacie poruszył problem porywania 
na Warmii rekrutów mających zasilać szeregi armii pruskiej w okresie II woj-
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ny śląskiej. Wskazano przyczyny zjawiska, mechanizmy działania werbowników 
i strefy ich działalności. Na konkretnych przykładach mgr Borkowski scharak-
teryzował proces porwań kończących się werbunkiem, działania podejmowane 
przez biskupów i władze centralne Rzeczypospolitej w celu ograniczenia zjawi-
ska i rolę społeczności żydowskiej w operacjach pruskich werbowników. 

Po piętnastominutowej przerwie obrady rozpoczęły się pod przewodnic-
twem prof. dr hab. Stanisława Achremczyka. Jako pierwszy swój referat wygłosił 
ks. dr Marek Jodkowski, który w wystąpieniu Prawne regulacje dotyczące uposa-
żenia duchowieństwa ewangelickiego na obszarze historycznej Warmii w XIX wie-
ku zwrócił uwagę na problematykę organizacji gmin ewangelickich na obszarze 
katolickiej Warmii. Prelegent przedstawił związane z tym procesem trudności, 
biorąc za przykład konkretne dane finansowe, jakie miały w swojej fazie organi-
zacyjnej gminy ewangelickie na Warmii. Wskazał również na zadania i obowiąz-
ki, które stały przed warmińskimi pastorami w XIX w. 

Dwunasty w kolejności referat, Sądownictwo specjalne po 1945 r. Organi-
zacja i orzecznictwo, wygłosił prof. dr hab. Bohdan Łukaszewicz. Referat miał na 
celu charakterystykę działalności i organizacji sądów specjalnych działających 
w naszym regionie po II wojnie światowej. Ten specyficzny rodzaj sądownictwa, 
mający związki z sądownictwem wojskowym determinował rzeczywistość po-
wojennej Polski. Referent w swoim wystąpieniu podsumował działalność sądów 
specjalnych w Okręgu Mazurskim (później w województwie olsztyńskim) i oce-
nił skutki, jakie niosła za sobą wymieniona forma sądownictwa.

Kolejny referat, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem 
Gospodarczym, wygłosił dr hab. Ryszard Tomkiewicz. W swoim wystąpieniu au-
tor skupił się na powołanej w celu ścigania przestępczości gospodarczej wspo-
mnianej wyżej Komisji Specjalnej. Scharakteryzowano mechanizmy i zakres jej 
działań, efekty pracy i skutki, jakie ze sobą niosły wydawane przez nią wyroki. 
W kontekście Okręgu Mazurskiego, i późniejszego województwa olsztyńskiego, 
istotna była działalność jej oddziału terenowego.

Jako ostatni, w zastępstwie mgr. Piotra Górnego, referat wygłosił dr Jacek 
Wysocki. Referat pt. Prawny aspekt stosowania wykrywaczy metali w poszukiwa-
niach zabytków archeologicznych dotyczył współczesnej problematyki prawnej, 
związanej z ochroną dziedzictwa kulturowego. Wykrywacze metali są coraz bar-
dziej powszechnym narzędziem, umożliwiającym pozyskiwanie ukrytych pod 
powierzchnią ziemi zabytków metalowych. Referent, posługując się współcze-
snymi regulacjami prawnymi, przedstawił możliwości i zagrożenia wynikające
z upowszechnienia wykrywaczy metali. Referat zakończyła refleksja na temat 
konieczności stosowania prawa w rozpatrywanej dziedzinie. 
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Sesję zakończył prof. dr hab. Stanisław Achremczyk, dziękując organizato-
rom, referentom i gościom. Zgodnie z zapowiedziami tematy referatów zostaną 
opublikowane w kolejnym tomie serii wydawniczej Życie codzienne na dawnych 
ziemiach pruskich.  
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