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A RTYKUŁY I MATERIAŁY
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OD HOMERA DO WULFSTANA
– WYŚCIGI JAKO MOTYW HONOROWANIA ZMARŁYCH
U LUDÓW INDOEUROPEJSKICH
(I CZY TYLKO ZMARŁYCH?)
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Wśród badaczy zajmujących się dziejami Prusów we wczesnym średniowieczu jednym z cieszących się dużą popularnością przekazów jest opis nadmorskiej
społeczności Estów (Prusów) autorstwa anglosaskiego kupca Wulfstana. Wartość
przekazu zwiększa potwierdzenie faktycznej lokalizacji występującego w opisie
portu – obecnie badanego i wciąż dostarczającego rewelacji Truso, którego identyfikacja z osadą w Janowie Pomorskim nad jeziorem Drużno nie budzi już żadnych wątpliwości. Wielce prawdopodobne jest zatem, że Wulfstan około 890 r. rzeczywiście odwiedził Truso, „żeglując z Hedeby przez siedem dni i siedem nocy”.
Przybywając do kraju Estów (czy to w celach handlowych, czy zdobycia informacji o nowych szlakach, a co bardziej prawdopodobne − łączył jedno i drugie), ów
żeglarz i kupiec miał okazję zapoznać się z panującym ustrojem, powierzchownie poznał też strukturę społeczną i obyczaje zamieszkującej tu ludności.
W kontekście podjętych niżej rozważań szczególnie ważny jest przekaz
Wulfstana na temat zaobserwowanych zwyczajów pogrzebowych Estów. Przekaz
ten, wielokrotnie rozpatrywany, doczekał się analiz etnograficznych i archeologicznych, starano się też wyjaśnić jego znaczenie religijne i społeczne. Kładziono
nacisk na występującą w opisie ważność rytuału kremacyjnego, odprawianie uczty
− stypy, proces utrzymywania ciała zmarłego w stanie utrwalającym i chroniąKomunikaty Mazursko-Warmińskie, 2014, nr 3(285)
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cym przed rozkładem1. W procederze rozdawnictwa dóbr zmarłego doszukiwano się zaś ideologii homogenicznej communitas, czerpiąc chyba natchnienie (bez
ujmowania tego expressis verbis) ze spartańskich hómoioi. Zdarzało się także porównywanie owej okołofuneralnej dystrybucji (zresztą jak najbardziej trafnie)
do zwyczajów plemiennych Indian północnoamerykańskich2.
To, co proponował Jan Powierski3, zwracając uwagę na instytucję potlaczu,
odpowiada zwyczajom opisanym przez Wulfstana. Podobne zwyczaje zanotowano na Wyspach Karolińskich (obecne Mikronezja i Palau) i u nowozelandzkich Maorysów, gdzie po śmierci wodza jego rodzina bywa ogołacana z dobytku4. Godniejsze uwagi są jednak analogie indoeuropejskie. Te dostrzegalne są
nie tylko w postaci słowiańskiej tryzny, ale mają znacznie szerszy zasięg i dotyczą być może jeszcze czasów wspólnoty praindoeuropejskiej.
Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia przekazu Wulfstana
i rozłożymy go na kanwie kilku źródłowych analogii, w celu lepszego zrozumienia tematu należy przypomnieć poddawany analizie fragment dotyczący rytuałów związanych z pogrzebem. Poniżej podano równolegle tekst staroangielski
i jego tłumaczenie przez Seweryna Szczepańskiego5.
And þæ
 r is mid Estum ðēaw, þonne þæ
 r bið man
dēad,
þæt hē līð inne unforbærned mid his māgum and
frēondum mōnað, ge hwīlum twēgen;
and þā kyningas, and þā ōðre hēahðungene men,
swā micle lencg swā hī māran spēda habbað,
hilum healf gēar þæt hī bēoð unforbærned, and
licgað bufan eorðan on hyra hūsum.
And ealle þā hwīle þe þæt līc bið inne, þæ
 r sceal
bēon gedrync and plega,
oð ðone dæg þe hī hine forbærnað.
Þonne þȳ ylcan dæge [þe] hī hine tō þæ
 m āde
beran wyllað,
þonne tōdæ
 lað hī his feoh, þæt þæ
 r tō læ
 fe bið æfter
þæ
 m gedrynce and þæ
 m plegan on fīf oððe
syx,

I taki jest u Estów zwyczaj, kiedy umrze tam jakiś
człowiek,
że leży on niespalony wśród swojej rodziny i
przyjaciół miesiąc, a czasem dwa;
a królowie i inni wysoko postawieni mężowie, o tyle
dłużej, o ile większe posiadają bogactwo,
niekiedy pół roku pozostają niespaleni,
i leżą na ziemi w swoich domostwach.
I przez cały ten czas kiedy ciało znajduje się
wewnątrz, wszyscy powinni pić i świętować,
aż do dnia kiedy zostanie on spalony.
Tego zaś dnia kiedy zostanie on zaniesiony na stos,
wówczas dzielą jego majątek, który pozostał po
wspomnianych pijatykach i świętowaniu, na pięć lub
na sześć,

K. Madela, Jak Prusowie wytwarzali zimno?, Pruthenia, 2006, t. 1, ss. 140−143.
J. Powierski, Indianie a Prusowie. Uwagi o celowości badań porównawczych. (Na marginesie najnowszych badań historyków radzieckich), w: idem, Prussica. Artykuły wybrane z lat 1965−1995, t. 1, pod red. J. Trupindy, Malbork 2003, s. 218 (pierwodruk: Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1977, nr 3/4, ss. 455−472).
Funkcjonujące w dotychczasowej literaturze interpretacje zwyczajów pogrzebowych występujących w opisie
Wulfstana wraz z przytoczeniem odnośników źródłowych zostaną szerzej przywołane w dalszej części tekstu.
3
Ibidem, s. 218.
4
A.M. di Nola, Tryumf śmierci. Antropologia żałoby, Kraków 2006, ss. 190−191.
5
J. Bately, Wulfstan’s voyage and his description of Estland: the rext and the language of the test, w: Wulfstan’s
Voyage. The Baltic Sea region in the early Viking Age as seen from shipboard, ed. by. A. Englert, A. Trakadas, Roskilde 2009, ss. 10–17 (przedruk fotooffsetowy całości relacji ss. 10–13). Pełny tekst staroangielski wraz z równoległym tłumaczeniem na język polski zamieścił również Gerard Labuda, Źródła skandynawskie i anglosaskie
do dziejów Słowiańszczyzny, Warszawa–Łódź 1961, ss. 85.
1
2
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hwȳ lum on mā, swā swā þæs fēos andēfn bið.
Alecgað hit ðonne forhweæga on ānre mīle þone
mæ
 stan dæ
 l fram þæ
 m tūne,
þonne ōðerne, ðonne þone þriddan, oþ þe hyt eall
ālēd bið on þæ
 re ānre mīle;
and sceall bēon sē læ
 sta dæ
 l nȳhst þæ
 m tūne ðe sē
dēada man on līð.
Ðonne sceolon bēon gesamnode ealle ðā menn ðe
swyftiste hors habbað on þæ
 m lande, forhwæga on
fīf mīlum oððe on syx mīlum fram þæ
 m fēo.
Þonne ærnað hȳ ealle tōweard þæ
 m fēo:
ðonne cymeð sē man sē þæt swiftoste hors hafað tō
þæ
m æ
 restan dæ
 le and tō þæ
 m mæ
 stan,
and swā æ
 lc æfter ōðrum, oþ hit bið eall genumen;
and sē nimð þone læ
 stan dæ
 l sē nȳhst þæ
 m tūne
þæt feoh geærneð.
And þonne rīdeð æ
 lc hys weges mid ðæ
 m fēo, and
hyt mōtan habban eall;
and for ðȳ þæ
 r bēoð þā swiftan hors ungefōge dȳ re.
And þonne his gestrēon bēoð þus ealle āspended,
þonne byrð man hine ūt, and forbærneð mid his
wæ
 pnum and hrægle;
and swīðost ealle hys spēda hȳ forspendað mid
þæ
m langan leger þæs dēadan mannes inne,
and þæs þe hȳ be þæ
 m wegum ālecgað, þe ðā
fremdan tō ærnað, and nimað.
And þæt is mid Estum þæ
 w þæt þæ
 r sceal æ
 lces
geðēodes man bēon forbærned;
and gyf þār man ān bān findeð unforbærned, hī hit
sceolan miclum gebētan.
And þæ
 r is mid Estum ān mæ
 gð þæt hī magon cyle
gewyrcan;
and þȳ þæ
 r licgað þā dēadan men swā lange, and ne
fūliað, þæt hȳ wyrcað þone cyle him on.
And þēah man āsette twēgen fæ
 tels full ealað oððe
wæteres, hȳ gedōð þæt æ
 gþer bið oferfroren, sam
hit sȳ sumor sam winter.
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czasami na więcej działów, w zależności od tego ile
tego dobytku jest.
Rozkładają go gdzieś na odległości jednej mili
podzielony na części, najlepszą część najdalej od
zagrody,
następnie drugą, za nią trzecią, aż wszystko zostanie
rozłożone na obszarze owej mili;
i najmniejsza część winna leżeć najbliżej domu gdzie
leży zmarły.
Wówczas gromadzą się wszyscy ci mężowie którzy w
ziemi tej posiadają szybkie konie, gdzieś w odległości
pięciu czy sześciu mil od owego dobytku.
Wówczas podążają oni naprzód do owego dobytku:
wówczas mąż który ma szybkiego konia przyjeżdża
do pierwszego i najlepszego działu,
i takowo każden inny dociera do kolejnych działów,
aż wszystko zostanie zabrane;
i najmniejszy dział zabiera ten co przyjechał po
niego najbliżej domu.
I później wszyscy jadą drogą ze swoim zdobytym
udziałem, i każden z nich może zatrzymać to co
zdobył;
i stąd szybkie konie są tutaj niezmiernie drogie.
I kiedy jego majątek w taki sposób został rozdany,
wynoszą owego męża [który zmarł] na zewnątrz, i
palą go wraz z bronią i szatami;
i cały jego majątek ulega roztrwonieniu wskutek
długiego przetrzymywania zmarłego w domu,
i przez rozkładanie na drodze ruchomości, które
później obcy wygrywają i zabierają.
I jest u Estów zwyczaj, że każdy współplemieniec
musi zostać spalony;
i jeżeli w jakimś przypadku znajdzie się jakaś kość
[kości] niespalona muszą za to wynosić wielkie
błagania.
I jest u Estów umiejętność wytwarzania zimna;
i tymże sposobem utrzymują, że zmarły który leży
[w domu] nie ulega rozkładowi, gdyż działają na
niego zimnem.
I kiedy postawi się dwa naczynia wypełnione piwem
lub wodą, potrafią oba zamrozić bez względu czy jest
lato czy zima.

Streszczając powyższy przekaz, należy zwrócić uwagę na kwestię organizacji wyścigu oraz sposób podziału dóbr po zmarłym. Wulfstan dzieli swoją narrację w omawianym kontekście na następujące etapy:
1) zbieranie ruchomego dobytku zmarłego pozostałego po trwającej niekiedy pół roku stypie;
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2) dzielenie majątku na kilka nierównych części, różniących się być może
liczbą lub wartością;
3) rozstawianie podzielonych dóbr w odpowiedniej odległości od siebie
według ustalonego porządku (od najcenniejszych do najmniej wartościowych);
4) zgromadzenie się jeźdźców mieszkających w okolicy w celu uczestnictwa w gonitwie po dobra zmarłego;
5) wyścig i zdobywanie adekwatnej do zajętej pozycji nagrody;
6) powrót, zapewne triumfalny, z przejętymi dobrami tą samą drogą, na
której miała miejsce gonitwa;
7) ostateczne dopełnienie pogrzebu poprzez akt ciałopalenia.
Z przekazu dowiadujemy się, że tak rozbudowany rytuał możliwy był tylko w celu uhonorowania pamięci przedstawiciela miejscowej elity – jakiegoś
„wysoko postawionego męża”, zaś obowiązek jego dopełnienia spoczywał najpewniej na bezpośrednim spadkobiercy, który według obowiązującego prawa
dziedziczył po ojcu jego ziemię i być może pozycję społeczną. Ruchomości były
albo spożytkowane podczas uroczystości przedpogrzebowych, albo wydawane
zwycięzcom organizowanej gonitwy.
Nietrudno się domyśleć, że uczestnictwo w wyścigu po dobra dotyczyło
przedstawicieli wyższej warstwy społecznej. Narrator nie wyraża tego wprost,
lecz daje do zrozumienia pisząc o „wszystkich tych mężach, którzy w ziemi tej
posiadają szybkie konie”. Należy ich wiązać z warstwą jeźdźców, którzy w społeczeństwach plemiennych stanowili grupę elitarną i stać ich było na dobre konie, które w kraju przez niego odwiedzanym: „są niezmiernie drogie”. Wulfstan
nie był zapewne w tej sprawie ignorantem i znał rzeczywistą wartość używanych
pod wierzch koni. Pytaniem pozostaje, czy stwierdzenie o „niezmiernie drogich
koniach” było efektem wiedzy nabytej przez niego na miejscu, czy też wynikało z ogólnej znajomości cen obowiązujących w taryfie handlowej lokalnych
kupców? Niestety nie znamy źródeł potwierdzających ceny koni kupowanych
w Truso. Najbliższe chronologicznie i terytorialnie wydają się zapisy tzw. taryfy
z Raffelsteten, która regulowała opłaty wobec Słowian handlujących z Marchią
Wschodnią. Według taryfy z lat 903−906 za ogiera (wierzchowca) i niewolnicę
płacono równe cło – 1 fermisę (1/3 solida złotego), za klacz i niewolnika – 1 saigę (1 denar = 1/12 solida)6. Wydaje się bardziej prawdopodobne, że Wulfstan,
którego wyprawa wiązała się najpewniej z interesami handlowymi, orientował
się, jak ważne dla pozycji autochtonów było posiadanie dobrych („drogich”)
koni pod wierzch, był także w stanie ocenić ich wartość materialną.
6

G. Labuda, Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna. Antologia tekstów, Poznań 2003, s. 117.
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Wcześniejszy ustęp z relacji Wulfstana, dotyczący zastanego przezeń porządku społecznego w okolicy Truso, mówi o tym, że: „król i najzamożniejsi piją
kobyle mleko, ubodzy zaś i niewolni piją miód”7. Przekaz ten może uchodzić za
wiarygodny, choćby ze względu na analogiczną (aczkolwiek nieco przesadzoną)
relację arabskiego autora Ibn Rosetha, który pisał o słowiańskim „królu”, że „posiada on wierzchowce, nie je on nic innego, jak tylko mleko z nich wydojone”8.
Również w tym zapisie widoczna jest szczególna rola koni jako wyznaczników
pozycji społecznej.
Godne uwagi jest to, jak bardzo powszechny był przytoczony przez Wulfstana zwyczaj łączenia wielotygodniowej stypy z rozdawnictwem dóbr i czy
pełnił on także pozareligijną funkcję społeczną. Co do pierwszego pytania to
odpowiedź już po części została udzielona. Jak można się domyślać, stypa i rozdawnictwo dóbr dotyczyło warstw najwyższych. Jeśli chodzi natomiast o funkcje społeczne rytuału, również można się zastanowić (co podnosił już Jan
Powierski), czy owo rozdawnictwo nie łączyło się z budowaniem statusu społecznego spadkobiercy i następcy zmarłego członka lokalnej elity9. Rytuał ma
wiele cech, które wpisują go w zwyczaje funkcjonujące w społeczeństwach wodzowskich i mogą się wiązać z rozdawnictwem dóbr oraz nagradzaniem najlepszych wojowników z otoczenia wodza. Powszechne w społeczeństwach tradycyjnych było bowiem utrzymywanie przez wodza lojalnej drużyny poprzez
dystrybucję dóbr w zależności od zasług. Czy mamy tu zatem przykład budowania pozycji nowego wodza, który predestynowany nie tylko urodzeniem, ale
i umiejętnościami przejmował pozycję swojego ojca?
Nad problemem tym oprócz wspomnianego Jana Powierskiego pochyliła
się także Łucja Okulicz. W swych Dziejach Prusów badaczka zaproponowała łączenie tego obyczaju z „przechodzeniem [majątku zmarłego] w ręce całej wspólnoty”. W konsekwencji miał to być dowód na to, iż Prusowie w końcu IX w. nie
mieli poczucia stabilności statusu majątkowego, co skutecznie hamowało tworzenie się warstw możnowładczych. Autorka owej hipotezy, dokonując niemego, ale
łatwego do obnażenia uniku wobec ewentualności falsyfikacji interpretowanego
źródła, w którym jest mowa o „królach”, dodaje jakoby „każde następne pokolenie w rodzinie musiało od początku pracować na swój dobrobyt”. Tym samym
odmówiono by dziedzicowi prawa do społecznej spuścizny po ojcu, rysując obraz „jak biedny i pozbawiony wszelkich dóbr pozostawał syn po śmierci nawet
7
Fragment w oryginale: ond Se cynig ond ţa ricostan men drincađ myran meloc ond ţa unspedingan ond
ţa ţeowan drincađ medo − G. Labuda, Źródła, sagi i legendy, s. 28.
8
T. Lewicki, Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny, t. 2, cz. 2, Wrocław 1977, s. 37.
9
J. Powierski, op. cit., s. 218; idem, Czynniki warunkujące rozwój polityczny ludów zachodniobałtyjskich,
w: idem, Prussica, t. 1, ss. 404−405 (pierwodruk: Acta Baltico-Slavica, 1990, t. 19, ss. 93−143).
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najzamożniejszego ojca”10. Badacz młodszego pokolenia, Dariusz Adam Sikorski, nie jest już tak radykalny w traktowaniu spadkobiercy i przyznaje mu (im
– spadkobiercom) nie tylko prawo do posiadanych przez seniora użytków rolnych, ale też łodzi i pasiek. Ponadto, co ważne, autor ów uznaje, że mimo śmierci głowy rodziny jego spadkobierca nadal dzierżył wszystkie prawa wynikające
z przynależności do wspólnoty, które wraz z posiadanym majątkiem z powodzeniem mogły doprowadzić do restytucji utraconego podczas kosztownych obrzędów majątku. W konkluzji dotyczącej rytuału Sikorski uznaje, że o ile obrzęd
rozdawnictwa wiązał się z niwelacją podziałów majątkowych, to był on manifestacyjny, sprowadzony do warstwy wierzeniowo-obrzędowej. Żałować tylko
należy, że autor nie doprowadził do rozwinięcia swojej interesującej tezy. Skonfrontował ją jednak z poświadczonym w materiale wykopaliskowym ubogim
wyposażeniem grobów estyjskich z IX w., który to fakt łączył z poświadczonym
przez Wulfstana zwyczajem rozdawnictwa dóbr11.
Idąc tropem notowanego w Prusach słabego wyposażenia pochówków
X-wiecznych oraz opisu Wulfstana, warto zauważyć, że sam autor wspomina, jakoby ze zmarłym palono jego broń (wæ
 pen) i to jak wynika z przekazu oryginału nie jedną lecz wiele (w oryg. pluralis − wæ
 pnum). Co do szat to opis najpewniej dotyczy tej, w którą był odziany zmarły, a na co wskazuje użycie słowa hræ
 gl,
w tekście jako singularis − hræ
 gle. Po obrzędzie ciałopalenia najpewniej zbierano kości zmarłego i umieszczano w urnie lub grobach jamowych. Wulfstan zwraca uwagę,
że jeżeli jakaś kość/kości (bān) nie zostaną spalone, wówczas współplemieńcy zobowiązani są dopełnić owego rytuału bliżej niesprecyzowanymi staraniami (błaganiami?). Niewątpliwie kości skremowanego przedstawiciela plemienia zbierał albo członek najbliższej rodziny, albo przeznaczony do tego kapłan. Być może czyniono
również starania, aby nie zostały one wymieszane z kośćmi zwierzęcymi. Opis
takiego zwyczaju znajdujemy w Iliadzie Homera. Achilles, wyprawiając pogrzeb
Patroklosowi, zwraca uwagę, aby kości spalonego przyjaciela nie zostały wymieszane z kośćmi zwierząt i trojańskich zakładników:
Najpierw żar stosu zalejcie ciemnego wina strumieniem
wszędzie gdzie tylko tli jeszcze żar ognia. Potem zbierzmy
kości mężnego Patrokla potomka Menojtijosa;
łatwo będzie je rozpoznać, bardzo wyraźne są przecie,
w środku na stosie leżał, a z boku od niego daleko
płomień pochłonął zmieszanych ciał resztę – koni i ludzi12.
10
Ł. Okulicz, Dzieje Prusów, Wrocław 2000, s. 211. Podobnie M.F. Jagodziński, Truso. Między Weonodlandem a Witlandem, Elbląg 2010, s. 28.
11
D.A. Sikorski, Instytucje władzy u Prusów w średniowieczu (na tle struktury społecznej i terytorialnej),
Olsztyn 2010, ss. 137−138; M.F. Jagodziński, op. cit., s. 28.
12
Homer, Iliada, przekł. K. Jeżewska, Warszawa 2005, pieśń XXIII, w. 237−242.
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Umieszczone w złotej urnie kości Patroklosa złożone zostały pod kurhanem.
Na zakończenie ceremonii pogrzebowych odbywa się niezwykle interesujący obrzęd, który w dużym stopniu przypomina późniejszy o stulecia wyścig opisany
przez Wulfstana. Homer przytacza mianowicie opis (niewykorzystany przez badaczy zajmujących się dziejami Prusów) zorganizowanego przez Achillesa wyścigu. Achilles gromadzi powracających do obozu Achajów w kręgu i proponuje uhonorowanie Patroklosa poprzez zorganizowanie na jego cześć igrzysk.
Zwłaszcza zmagania wyścigów rydwanów wydają się podobne do tego, co opisał
anglosaski podróżnik. Widoczne jest tu nagradzanie najlepszego woźnicy odpowiednim do zajętego miejsca darem:
Jako wspaniałą nagrodę pierwszą w wyścigu rydwanów:
brankę bez skazy przeznaczył, robót kunsztownych mistrzynię,
razem z trójnogiem dwuusznym, co miał dwadzieścia dwie miary,
dla najpierwszego. Drugiego zamierzał klaczą nagrodzić
jarzmem nietkniętą, liczącą sześć lat i mułem brzemienną.
Trzeci otrzymać miał trójnóg nie osmalony płomieniem,
piękny, co cztery mógł zawrzeć miary, niedawno wykuty.
Jako nagrodę czwartemu miał dać dwa złote talenty.
Piąty otrzymać miał czarę dwuuszną nietkniętą płomieniem.
Podniósł się potem Achilles i rzekł do Argiwów te słowa:
„Wodzu Atrydo i w pięknych nagolenicach Achaje!
Oto czekają na jeźdźców zwycięskich w zawodach nagrody.
Gdyby w zawodach stawali na cześć innego Achaje,
Zdobyłbym pierwsze nagrody i wziął do swego namiotu:
wszakże wiadome wam cnoty niedoścignione mych koni,
są nieśmiertelne. Otrzymał je w darze od Posejdona
Peleus, mój ojciec, on potem te konie mnie podarował.
Ale ja tu pozostanę wraz z końmi o mocnych kopytach,
gdyż utraciły woźnice o sławie szlachetnej,
tak łagodnego, co często oliwą im przezroczystą
grzywy namaszczał, gdy z wody jasnej pławione wracały.
Stoją tam nad nim, bolejąc, z grzywami spływającymi
nisko do ziemi. Tak stoją z pełnymi żalu sercami.
Niechże więc inni w obozie ruszą, ktokolwiek z Achajów,
pewny jest swoich rumaków i wozów mocno spojonych!”13

Mimo pewnych podobieństw, zauważalne są też różnice w organizacji wyścigu. Analogią jest niewątpliwie pozycja społeczna uczestników. W wypadku
relacji Wulfstana – posiadacze „szybkich”, a zatem najlepszych i najdroższych
koni, w przypadku Iliady − uczestnikami gonitwy jest achajska elita. Naturalną koleją rzeczy lepszy zabierał adekwatny do swoich umiejętności dział. W obu
przypadkach w zawodach nie uczestniczył ich „organizator”, ale niewątpliwie
mógłby wziąć udział w analogicznych wyścigach organizowanych przez rów13

Ibidem, w. 262−286.
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nego sobie współplemieńca. Tyle najwyraźniejszych analogii w Iliadzie. Pewne
podobieństwa znajdujemy także w Odysei. Podczas pogrzebu Antilochosa, syna
Nestora – króla Pyros, po dokonaniu aktu kremacji, również odbywały się jakieś zawody:
Antilocha zaś szczątki schowano osobno.
Po Patroklu najwięcejś kochał go podobno?
Więceśmy te popioły nakryli mogiłą,
Wojsko argejskie ziemię na nią nanosiło
[…]
Matka zaś poznosiła na pole zapasów
Dla Achiwów, co męstwa złożyli dowody,
Od boga wyproszone przecudne nagrody.
Kto widywał, jak wodza lub króla chowano,
Gdy mołojce na jego mogile tam staną
W zbrojach, gotowi bić się o nagrodę złotą,
Zdumiałby się ujrzawszy, z jaką to szczodrotą
Na cześć twoją Tetyda zniosła z nieba dary!
Bo też ciebie bogowie kochali bez miary!14

O podobnym zwyczaju, występującym u północnotrackiego plemienia
Getów, pisał Herodot: „Pogrzeby bogaczów tak się odbywają: Przez trzy dni
wystawia się zwłoki, zarzyna wszelakie bydlęta ofiarne i ucztuje, opłakawszy
wprzód zmarłego; potem zwłoki pali się lub grzebie. Po usypaniu mogiły urządzają wszelkiego rodzaju igrzyska, w których największe nagrody wyznacza się
za pojedynek, stosownie do jego znaczenia”15.
Przykłady tego rodzaju igrzysk można odnaleźć nie tylko w tradycji greckiej, ale także etruskiej i rzymskiej16. Jako dekoracje obrazy wyścigów występują na ceramice greckiej. Przedstawienie odpowiadające opisowi z Iliady, prawie współczesne utworowi, znajdujemy na jednej z waz w stylu dipylońskim
(760–750 r. p.n.e) odkrytej na cmentarzysku w okolicy Aten (obecnie w zbiorach
Metropolitan Museum w Nowym Jorku)17. Rysunek przedstawia stos pogrzebowy, żałobników, zaś poniżej − jeźdźców na rydwanach oraz piechurów. Być może
jest to wyobrażenie igrzysk ku czci zmarłego. Dosłowne przedstawienie wyścigu
rydwanów podczas pogrzebu Patroklosa przedstawiono natomiast na wolucie
krateru ozdobionego czarnofigurowym ornamentem z około 570–560 r. p.n.e.
(obecnie w zbiorach Museo Archeologio Nazionale we Florencji)18. Znacznie
starsze jest wyobrażenie pogrzebu na jednym z larnaksów w Tanagrze (Beocja)
Homer, Odyseja, przekł. L. Siemieński, Gdańsk 2000, pieśń XXIV, w. 81−96.
Herodot, Dzieje, przekł. S. Hammer, Warszawa 2011, ks. V, rozdz. 8.
16
Szeroko opisał je J. G. Frazer, The Golden Bough, Cambridge 2012, ss. 92−104.
17
http://www.fischerarthistory.com/dipylon-krater.html
18
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/image?img=Perseus:image:1993.01.0089
14
15
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pochodzące z pierwszej połowy XIII w. p.n.e., czyli zbliżone chronologicznie do
zdobycia Troi przez Achajów. Na jednej z czterech ścian sarkofagu znajdujemy
przedstawienie procesji płaczek oraz pojedynków i wyścigów rydwanów, które
odpowiadają pogrzebowym rytuałom opisanym przez Homera oraz tym znanym z młodszych wyobrażeń na ceramice19. Jak podaje Wergiliusz w Eneidzie,
rozbudowane igrzyska ku czci zmarłych organizowane były także w czasie obchodów rocznicowych20. U Celtów zwyczajem było organizowanie po śmierci
władcy publicznych zgromadzeń w celu ustalenia porządku następstwa władzy
i uchwalenia nowych praw. I co dla niniejszych rozważań najważniejsze – odbywały się wówczas igrzyska, w tym wyścigi konne ku czci zmarłego. Zwyczaj ten
miał się utrzymywać od starożytności aż do VI−IX w. n.e. Jednak jego geneza,
przebieg, a nawet prawdziwość nie są do końca pewne21.
Z obszaru zbliżonego geograficznie do Prus nie posiadamy dosłownych
(jak to ma miejsce w przypadku Iliady i Odysei) analogii, z których możemy
wyczytać informacje o wyścigach podczas pogrzebów. Zwyczaj ten mógł być
jednak u Prusów mocno zakorzeniony, gdyż czytelne jego relikty znajdujemy
w XVI-wiecznym przekazie Jana Maleckiego22. Opisuje on stypę w obecności
zmarłego, a po stypie wyścig jeźdźców do znajdującego się na granicy wsi pala,
na którym znajduje się moneta, która przypada pierwszemu, który do słupa dotrze. Ów bieg był wyraźnym elementem pogrzebu i mógł mieć związek z dawnymi rytuałami.
Swego rodzaju łącznikiem między relacją Wulfstana i Maleckim może być
przekaz Piotra z Dusburga dotyczący zwyczajów pogrzebowych Prusów. Nierozpatrywany wcześniej w kontekście porównania z przekazem podróżnika anglosaskiego pozwala jednak dopatrzyć się pewnych podobieństw. Otóż kronikarz
krzyżacki wspomina, że Prusowie „wierzyli, że spalone rzeczy zmartwychwstaną wraz z nimi i będą im służyły jak wcześniej. Wobec tych zmarłych dopuszczano się diabelskiego oszustwa polegającego na tym, iż kiedy rodzice [parentes] zmarłego przychodzili do wspomnianego Kriwego i pytali go, czy tej nocy
19
E. Vermeule, The fall of the Mycenaean Empire, Archaeology, 1960, vol. 13, ss. 74−75; E. Spathari, Το
Ολυµπιακό πνεύµα, Atena 1992, s. 23; C. Gallou, The Mycaean cult of the dead, Oxford 2005, s. 46, 126.
20
Wergiliusz, Eneida, przekł. T. Karyłowski, oprac. S. Stabryła, Warszawa 1980, pieśń V.
21
T.H. Nally, The Aonac Tailteann and the Tailteann Games Their History and Ancient Associations, Dublin [1922].
22
„Die frawen begleiten die leichen bis auff die grentze des dorffs, da ist ein pfal eingeschlagen und
ein schilling darauff geleget. Alle die zu ross seind, rennen nach dem pfal; der ersted nimpt den schilling. So
bait er den schilling weiset, rennen sie wiederumb zum todten mit ausgezogenen messern, keulen und was
ein itzlicher vor eine wehre hat, schlagen stets in die lufft und schreien wie vor.” − Erläutertes Preussen, Bd. V,
Königsberg 1742, s. 717. Por. też opis pogrzebu i stypy: Joannes Maletius, De sacrificis et idolatria veterum Borussorum, Livonum, alierumque vicinarum gentium (1551), w: Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, t. II, pod red.
N. Vėlius, Vilnius 2001, s. 206.

322

Seweryn Szczepański

lub tego dnia widział kogoś, kto przyszedł do jego domu, ów Kriwe bez jakiegokolwiek wahania wyjawiał wolę zmarłego wobec odzieży, broni, koni i służby”23. Niestety nie podano przykładu, jaka mogła być owa „wola zmarłego”. Czy
ruchomości, o których wspominał kronikarz, trafiały do współplemieńców, czy
też do samego kapłana? O tym nie wiemy. Wiadomo jednak, że rzeczy były rozdawane. Nie ma tu także mowy o gonitwach po dobra pozostawione przez osobę zmarłą. W przekazie Piotra z Dusburga znajdujemy jednak pewną poszlakę.
Mianowicie biorąc za przykład Litwinów i innych pogan nadbałtyckich, których
porównywał z Prusami, kronikarz pisał, że przed złożeniem koni na ofiarę bogom, zanim je spalą „najpierw szybkim biegiem je męczą do tego stopnia, że ledwie mogą ustać na własnych nogach”24. Czy gon wiązał się z ofiarnym lub przedpogrzebowym wyścigiem? Tego kronikarz nie potwierdza, pisząc o ofiarach
okazyjnych, a nie funeralnych. W kręgu nadbałtyckim nietrudno jednak znaleźć informacje dotyczące praktyk zamęczania intensywnym biegiem koni składanych jako ofiary grobowe.
Za przykład może posłużyć opis pogrzebu wareskiego wodza według Risali Ibn Fadlana. Arabski obserwator zwraca uwagę, że: „wzięli [Rusowie] dwa
wierzchowce i przegonili je, aż się spociły, a wtedy rozcięli je mieczem i rzucili
ich mięso na statek”25. Podobny obyczaj znany był także Bałtom w okresie wpływów rzymskich oraz w okresie wędrówek ludów. Potwierdzają to badania układu szkieletów końskich z cmentarzysk w Paprotkach i Nowince. Wskazują one,
że zwierzęta wprowadzane do jamy były żywe, lecz nie miały siły utrzymać się
na nogach, następnie skręcano im karki lub duszono26. Odpowiada tym domysłom opis z Örvarr-Odds saga, gdzie znajdujemy informację, jak to tytułowy bohater wprowadza konia do wykopanej wcześniej jamy, następnie uśmierca zwie23
Petrus de Dusburgk, Chronica terrae prussiae, Monumenta Poloniae Historia, n.s. t. XIII, ed. J. Wenta, S. Wyszomirski, Kraków 2007, lib. III, cap. 5 (dalej: Dusburg); cyt. za: Piotr z Dusburga, Kronika ziemi pruskiej, przekł. S. Wyszomirski, wstęp i komentarz J. Wenta, Toruń 2004, s. 46.
24
Dusburg, lib. III, cap. 5.
25
A. Kmietowicz, F. Kmietowicz, T. Lewicki, Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny, t. 3, Wrocław
1985, s. 112. Szerzej na temat rytuałów pogrzebowych i ofiar z konia: L.P. Słupecki, Czy volsi zawędrował na
Ruś? O szczególnej formie indoeuropejskiej ofiary z konia u Skandynawów i na Rusi, w: Wędrówka rzeczy i idei
w średniowieczu, pod red. S. Moździocha, Sprotkania Bytomskie, t. 5, Wrocław 2004, ss. 95−114; idem, Śmierć
i pogrzeb Baldra w Eddzie Snorriego Sturlussona i w Husdrapie Ulfa Uggasona a relacja Ibn Fadlana o pogrzebie
ruskiego naczelnika, w: Dusza maluczka, a strata ogromna, pod red. W. Dzieduszyckiego, J. Wrzesińskiego, Funeralia Lednickie, Spotkanie 6, Poznań 2004, ss. 49−59; W. Duczko, Ruś Wikingów. Historia obecności Skandynawów we wczesnośredniowiecznej Europie Wschodniej, Warszawa 2006, ss. 116−129.
26
M. Karczewski, Archeologia środowiska zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego na pojezierzach,
Poznań−Białystok 2011, ss. 174−177; B. Kontny, J. Okulicz-Kozaryn, M. Pietrzak, Nowinka. Site 1. The cemetery from the Late Migration Period in the northern Poland, Gdańsk−Warszawa 2011, ss. 120−121. Pozbawionym kontekstu funeralnego, lecz związanym z uśmierceniem konia poprzez uduszenie, był wedyjski rytuał Aśvamedy, zob. A. Rozwadowski, Indoirańczycy – sztuka i mitologia. Petroglify Azji Środkowej, Poznań 2003,
ss. 118−120; R. Zaroff, Aśvamedha – A vedic horse sacrifice, Studia Mythologica Slavica, 2005, t. VIII, ss. 75−86.
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rzę (dusząc je?), po czym usypuje nad nim kurhan27. Można się zatem domyślać,
że także w opisanych wyżej przypadkach konie były albo odurzane, albo, co wydaje się bardziej prawdopodobne, skrajnie wymęczane przez gonitwę związaną
z wyścigami stanowiącymi jakiś element rytuału.
Koń w pogrzebowych rytuałach wojowników pełnił szczególną rolę i niemal
„od zawsze” traktowany był jako przewodnik zmarłych28. W takiej roli występuje
w tekście traktatu dzierzgońskiego z 1249 r. Pruscy tulisze i ligasze mieli twierdzić,
że podczas pogrzebu widzą zmarłego siedzącego na koniu, odzianego w lśniącą
zbroję, unoszącego się ku niebu29. Znamienite jest przedstawienie ciałopalenia Heraklesa i jego olimpijskiego wstąpienie ponad stosem. Heros w wielu wyobrażeniach przedstawiany jest na rydwanie. Scena ta może nawiązywać do opisywanych
przez Homera igrzysk ku czci Patroklosa30. Podobną apoteozę zauważamy na anonimowym (kogoś z rodu Symmarchów?)31 panelu pochodzącym z dyptyku wykonanym około 402 r. n.e. (obecnie w zbiorach British Museum w Londynie)32.
Oprócz igrzysk powszechne było okrążanie dogasającego stosu przez
jeźdźców i piechurów. W Eneidzie Wergiliusz opisuje, jak wojownicy trojańscy
w czasie pogrzebu:
Po trzykroć w lśniących zbrojach okrążą olbrzymie
Stosy; po trzykroć wodą żar i dymu chmury
Skropią z koni i okrzyk wydadzą ponury33.

Przedstawienie procesji pogrzebowej (decursio funebris), w której uczestniczą jeźdźcy i piechurzy, znajdujemy także na kolumnie Antoninusa Piusa
w Rzymie (po 161 r. n.e.). W spisanym około 1000 r. staroangielskim poemacie
Beowulf, pochodzącym być może już z około VIII w., jest mowa o tym, jak młodzi wojownicy − „książęcy synowie” objechali na koniach świeżo usypany kurhan tytułowego bohatera, wznosili lamenty i śpiewali pieśni ku jego czci34. Napotykamy tu dodatkowo symbolikę jeźdźców − wasali jako tych, którzy swoimi
pieśniami wprowadzali duszę króla do nieba.
L.P. Słupecki, Wyrocznie i wróżby pogańskich Skandynawów, Warszawa 1998, s. 140.
P. Kowalski, Kultura magiczna: Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa 2007, ss. 237−238.
29
Preussisches Urkundenbuch, hrsg. R. Philippi, C. P. Wölky, Bd. I/1, Königsberg 1882, nr 218.
30
A. Mierzwiński, Tajemnice pól popielnicowych. Pogranicze doczesności i zaświatów w perspektywie pradziejowej antropologii śmierci, Wrocław 2012, ss. 98−99 (ryc. 8).
31
A. Cameron, Pagan Ivories, w: Collegue genevois sur Symmaque ŕ l’occasion du mille six centičme anniversarie du conflit du l’autel de la Victorie, Paris 1986, ss. 43−46.
32
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/pe_mla/c/carved_ivory_leaf_
from_a_dipty.aspx
33
Wergiliusz, Eneida, pieśń XI, s. 308.
34
Beowulf, przekł. M. Kropidłowski, Sandomierz 2006, w. 3169−3174.
27
28
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Nietrudno zauważyć, że opisani przez Wulfstana Estowie (Prusowie) w zwyczaju organizowania gonitwy po dobra swoich zmarłych byli kontynuatorami indoeuropejskiej tradycji organizowania heroiczno-agonicznych igrzysk wspomnianych już m.in. przez Homera. Trudno jednoznacznie wskazać, czy był to jedynie
przejaw rytualnego oddania czci zmarłemu poprzez wskrzeszenie w zmaganiach członków miejscowej elity sił witalnych zmarłego wodza, czy łączył się on
z żałobną złością po utracie jakże ważnego ogniwa lokalnej społeczności. Niestety brak dosłownych wyjaśnień tego problemu. Zwyczaj rozdawania dóbr (o charakterze potlaczu), a raczej dawanie możliwości zdobycia dóbr po zmarłym innym przedstawicielom danej społeczności, stawiał członków rodziny zmarłego
w roli dysponentów pozostawionego majątku. W odniesieniu do przedstawionych wyżej opisów jak najbardziej uprawniona wydaje się funkcja krescytywna funeralnej rywalizacji agonicznej, której celem było nie tylko uhonorowanie zmarłego adekwatnie do jego pozycji w społeczeństwie, ale także wykazanie
prestiżu jego dziedziców. Opis unaocznia, że uroczystości pogrzebowe powinny trwać tym dużej, im zamożniejszy był zmarły. W konsekwencji redystrybuowano tym więcej dóbr, im wyższy był status zmarłego. W tym drugim wypadku odpowiednio zorganizowane agony otwierały drogę do osiągnięcia wyższej
rangi społecznej już nie tyle zmarłemu, ile jego potomkom. Widzieć tu możemy
także elementy sakralnej rywalizacji oraz działania mające na celu uregulowanie i zatwierdzenie uprawnień dziedzicznych sankcjonujących przewagę pewnej
grupy (potomków zmarłego) nad innymi uczestnikami pogrzebu. Mimo milczenia Wulfstana na temat idei owego zwyczaju, mając świadomość, że w społeczeństwach wodzowskich syn nierzadko dziedziczył po ojcu pozycję społeczną,
pozwala to doszukiwać się w opisanym wyścigu po dobra po zmarłym początku budowania przez spadkobiercę odpowiedniej pozycji. Następca podejmował
w związku z tym stosowne przygotowywania:
1) przyjmował żałobników przez kilka dni, a nawet miesięcy, niewykluczone, że wielu z nich było wasalami ojca;
2) podczas libacji przedpogrzebowych ofiarowywał im strawę, a być może
również prezenty;
3) organizował wyścigi ku czci zmarłego, ofiarowując najlepszym spośród
zgromadzonych najwyższe nagrody.
Być może właśnie dzięki temu zyskiwał odpowiednią pozycję i mógł być
odbierany jako godny następca zmarłego.
W kontekście przytoczonych przykładów niezwykle ważną rolę pełniła
także uczta. Jej analogie z homerycko-sympozjonalnym ucztowaniem podczas
pogrzebu Patroklosa są oczywiste, mimo odwrócenia kolejności − u Prusów od-
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bywała się ona przed kremacją, u Achajów po spaleniu zmarłego. W przypadku
opisu Wulfstana oraz przekazów XVI-wiecznych dotyczących Prusów wyraźna
jest również obecność zmarłego podczas stypy. Obecność nie tylko cielesna wiązała się z wyrazami żalu po odejściu ze świata żywych i prośbami zanoszonymi do
zmarłego, o których pisze Malecki: „Przyjacielu, dlaczego umarłeś, czy nie miałeś
dość jadła i napoju, miałeś przecież kochaną żonę, bydło i wszystkiego dość? − −
Dlaczego umarłeś?” Charakterystyczne było przepijanie do nieboszczyka i kierowanie próśb, by na tamtym świecie pozdrowił zmarłych krewnych i przyjaciół
tych, którzy go o to proszą w jego domu35. Uczta pogrzebowa w obecności zmarłego, przed poddaniem go rytualnemu etapowi przejścia do krainy zmarłych,
jakim była kremacja (inhumacja w czasach chrześcijańskich), miała zapewne charakter ofiarniczy. Grupowe upojenie alkoholem oraz wspólne spożywanie pokarmów, a często tańce, jak w przypadku Słowian36, wpływały na wyrwanie się z ograniczeń cielesności, co pozwalało uczestnikom obrzędu towarzyszyć podmiotowemu aspektowi zmarłego w jego wędrówce37. W parze z tym
szło przekonanie, że zmarły, przygotowany w taki sposób do przejścia, wyjedna
u przodków danej wspólnoty ochronę i powodzenie dla jej przedstawicieli.
Jak starano się udowodnić, zauważalna jest wieloaspektowość elementów w przedstawionym przez Wulfstana pogrzebie możnego Esta. Uczta wiązała się najpewniej z pożegnaniem zmarłego, oddaniem mu ostatniej przysługi
oraz potraktowaniem go jako medium między światem żywych i światem zmarłych. Wulfstan daje jasno do zrozumienia, że długie przetrzymywanie zmarłego
wiązało się z koniecznością odwiedzenia go przez jak największą liczbę współplemieńców. Jan Malecki uzupełnia wcześniejszy przekaz o informacje, że żywi
proszą zmarłego o wstawiennictwo u przodków. Organizowane gony mogły
z jednej strony mieć charakter rytualnego oddania czci zmarłemu, wskrzeszenia
poprzez rywalizację elit sił witalnych zmarłego wodza, z drugiej mogły być wyrazem żałobnej złości. Z kolei rozdawnictwo dóbr opisane przez Wulfstana mogło się wiązać z procesem budowania pozycji społecznej następcy zmarłego.

35
Joannes Maletius, op. cit., s. 206. Analogiczne przykłady podaje Murinius w rozdziale swojej Kroniki
− O pogrzebach starych Prusaków poganów i teraźniejszych pozostałych, zob. Marcin Murinius, Kronika mistrzów
pruskich, wstęp i oprac. Z. Nowak, Olsztyn 1989, ss. 20−21.
36
Najstarsza kronika kijowska. Powieść minionych lat. Wrocław, 2005, s. 51.
37
A. Mierzwiński, Biesiady w rytuale pogrzebowym nadodrzańskiej strefy pól popielnicowych, Wrocław
2012, ss. 75−76.
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Seweryn Szczepański, Von Homer bis Wulfstan – Wettläufe als Motiv der Totenehrung (und wirklich
nur der Toten?) bei den indoeuropäischen Völkern
Zusammenfassung

Im vorliegenden Artikel versuche ich die indoeuropäische Herkunft der Ausrichtung von
Begräbnisspielen zu erklären, die bei den Prußen Ende des 9. Jahrhunderts verzeichnet werden. Als grundlegende
Quelle wird die Überlieferung des angelsächsischen Kaufmanns und Seefahrers Wulfstan angenommen, der
etwa um das Jahr 890 den Hafen von Truso erreichte. Er beschrieb das Begräbnis eines einflussreichen
Vertreters der dortigen Ortsgemeinschaft. Charakteristisch war, dass der Verstorbene lange im Haus verblieb,
und dass dort Leichenschmaus gehalten wurde. Ein wichtiges Element der Begräbnisfeierlichkeiten waren
auch Pferderennen auf den vom Verstorbenen hinterlassenen Gütern. Organisator der Wettkämpfe waren die
Erben (oder einer der Erben) des Verstorbenen. Derartige Handlungen hingen nicht nur mit der Aufteilung
des Vermögens zusammen, sondern dienten auch dem Aufbau der Position des (bzw. der) Nachkommen des
Verstorbenen.
Ähnliche Bräuche sind bei vielen indoeuropäischen Völkern anzutreffen. Homer beschreibt in der
Ilias und der Odyssee analoge Verhaltensweisen, sie sind bei den Thrakern, Kelten, Etruskern und den
italischen Völkern zu finden. Bei den Balten – insbesondere den Prußen – ist der Brauch, einen mehrtägigen
Leichenschmaus mit Spielelementen zu verbinden, mindestens bis Mitte des 16. Jahrhunderts erhalten
geblieben.
Übersetzt von Christiane Schultheiss

Seweryn Szczepański, From Homer to Wulfstan – racing as a theme of honoring the dead in Indo-European
peoples (And that only the dead?)
Summary
In this article I try to explain the Indo-European origin of the idea to organize the Games of
funeral recorded among the Prussians at the end of the 9’th century. As the primary source was adopted the
transmission of the Anglo-Saxon merchant – Wulfstan, a sailor, who came about 890 r. to the port of Truso.
He described the funeral wealthy representative of the local community. The characteristic features was the
staying of the deceased for a long time at home and organizing there a feast, an important part of the funeral
were also racing the rest of the deceased good. The organizer of the race were the heirs (or one of the heirs)
of the deceased. Such activities were related not only with the sharing of the wealth, but also to building social
position by the offsprings (descendants) of the deceased.
Similar customs are widely common in Indo-European peoples. Analogous behavior described in the
Iliad and Homer’s Odyssey, we meet them at Thracian, Celtic, Etruscan and Italic peoples. Among the Balts
– especially the Prussians habit of combining multi-day family get-togethers with elements of the Games
preserved at least to the mid-sixteenth century.
Translated by Jerzy Kiełbik

Zbigniew Wójcik

HIPICZNA INFRASTRUKTURA
BYŁYCH PRUS WSCHODNICH
Słowa kluczowe:

hipika, stadnina, sport jeździecki, infrastruktura, byłe Prusy Wschodnie

Schlüsselwörter:

die Reitkunst, das Gestüt, der Pferdesport, die Infrastruktur, das ehemalige
Ostpreußen

Keywords:
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W latach dziewięćdziesiątych XIX w. nastąpił w Prusach Wschodnich
wzrost zainteresowania kulturą fizyczną. Przejawiał się on w rosnącej liczbie
związków sportowych i wyłanianiu się nowych dyscyplin sportowych, m.in. hipicznych. Dla rodzącego się współzawodnictwa niezbędna do dalszego rozwoju
była odpowiednia infrastruktura. Budowę obiektów hipicznych w Prusach, jak
i na całym kontynencie europejskim, zainicjowało wojsko. Wiązało się to ze
szkoleniem oddziałów kawalerii oraz rosnącą popularnością sportu jeździeckiego w większych majątkach ziemskich.
Stadnina koni w Trakenach nieopodal Gąbina (Gumbinnen), położona
w dawnym rewirze myśliwskim książąt litewskich, obejmowała wspomniane
dwa kierunki hodowli koni. Spośród wielu ośrodków hodowlanych znajdujących się pod kuratelą rządu pruskiego była ona pod każdym względem wyjątkowa. Stworzono zresztą ku temu odpowiednie warunki. W rozległej okolicy po
osuszeniu bagien zaadaptowano na cele hodowlane blisko sześciotysięczny areał gruntów, w rejonie którego znajdowało się dwanaście miejscowości obsadzonych końmi. Niemal cały obszar podzielony był na pastwiska, które wraz z przecinającymi je licznymi rowami i niewysokim ogrodzeniem tworzył naturalny teren jeździecki1.
Hodując wierzchowce dla potrzeb pruskiej armii, jej kierownictwo budowało jednocześnie system urządzeń służących doskonaleniu tego procesu, a tak1
E. Schute, „Getrennt vom Reich” – Die Instrumentalisierung des Sports in Ostpreußen zur Zeit der Weimarer Republik, Bochum 1987, s. 64; Б. В. Камзолов, Исmoрuя mpаҝeңeңcҝoй лoшaдu, Mинcк 2002, s. 76.
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że rozwijającej się coraz bardziej hipicznej rywalizacji. Z jeździectwem łączyło się tradycyjnie myślistwo. Szczególnie dobre warunki dla potrzeb myślistwa
znajdowały się w należącym do stadniny folwarku Kalpakin. W samych Trakenach trzymano zaś liczną sforę psów myśliwskich, dla których zbudowano
specjalnie okazałe pomieszczenia2. Rumaki pod wierzch, po uprzedniej selekcji, trzymane były w tzw. stajni jeździeckiej. Tam oswajano je z siodłem, szkolono w biegach myśliwskich i w celach towarzysko-sportowego współzawodnictwa. Tego typu sporty uprawiano początkowo na wytyczonym do tego celu
i specjalnie przygotowanym terenie, na którym znajdowało się 350 różnych naturalnych przeszkód. W latach późniejszych wzniesiono przy stadninie dużą krytą ujeżdżalnię, tor wyścigowy oraz szkołę dżokejów3. Ujeżdżalnie, a także place maneżowe
znajdowały się również w zakładach hodowli koni w Kętrzynie i Braniewie.

Fot. 1. Widok ogólny ośrodka hodowlano-jeździeckiego w Braniewie, okres dwudziestolecia
międzywojennego.
Źródło: Prywatne zbiory hrabiego Udo zu Eulenburga.

Obie stajnie należały do sieci ważnych ośrodków sportów konnych w prowincji pruskiej. Dalszej rozbudowie infrastruktury hipicznej przysłużyła się decyzja w sprawie umieszczenia w Olsztynie garnizonu wojskowego (1884). Czte2
G. Furle, Ch. Hinkelman, E. Schulze, 275 Jahre Trakehnen-Mythos im Zeichen der Elchschaufel, Verden 2007, s. 46.
3
Б. В. Камзолов, op. cit., s. 145.
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ry lata później na użytek II Batalionu Regimentu Grenadierów króla Fryderyka II oddano koszary wzniesione przez bartoszyckich przedsiębiorców Wurma
i Spaklera. Jedyną olsztyńską formację kawaleryjską usytuowano przy ulicy Koszarowej (Gietkowskiej). Stacjonował tam pułk składający się z pięciu szwadronów. Posiadał on własne stajnie, ale także plac do ćwiczeń wraz z krytą ujeżdżalnią. Grenadierzy mieli też do swej dyspozycji dużo bardziej rozległy teren
zaadaptowany na potrzeby kawalerii w podmiejskiej wsi Dajtki. Przed olsztyńskimi koszarami znajdował się obszerny zajazd dla furmanek i powozów. Podobne obiekty wraz z placem do ćwiczeń zaprzęgów miała artyleria konna. Jej
koszary mieściły się po przeciwnej stronie zabudowań dragonów − na drugim
brzegu rzeki Łyny, w rejonie dzisiejszego dworca Olsztyn Zachodni4.
W 1898 r. zakończono budowę koszar kawaleryjskich w Kętrzynie, dokąd
wkrótce został przeniesiony wspomniany pułk grenadierów króla Fryderyka II.
W doskonale zaprojektowanym i wykonanym kompleksie koszarowym znajdowała się również ujeżdżalnia koni5.
U progu nowego stulecia turnieje jeździeckie zdobyły już tak dużą popularność, że bardziej były znane jako widowiska sportowe, a nie jak dawniej
− jako sprawdzian hodowli koni. Także elity Prus Wschodnich, zainteresowane
hodowlą koni, zaczęły organizować się w związki jeździeckie. W tym okresie podejmowano w prowincji kroki w celu wybudowania torów wyścigowych. Pierwsze z nich powstały w Toruniu w 1903 r., Gierdawach (Gerdauen) w 1904 r. i Tylży
(Tilist) w 1905 r.6 Nowe obiekty jeszcze bardziej spopularyzowały sporty konne.
Niemal każde miasto, a także niejedna większa wieś przejawiały ambicję kształcenia młodzieży w jeździectwie w celu przygotowania szerokich rzesz do konkurowania w zawodach7. Podobne tendencje widoczne były w Olsztynie i okolicy.
Sprzyjał temu zapoczątkowany jeszcze u schyłku XIX w. przez burmistrza Oskara Bieliana znaczny wzrost infrastruktury komunalnej Olsztyna. Miasto otrzymało prąd elektryczny (14 grudnia 1907 r.), co pozwoliło na uruchomienie m.in.
pierwszej linii tramwajowej. Rozwój urbanistyczny kontynuowano w pierwszych latach nowego stulecia. W przedsięwzięciach budowlanych uwzględniano rosnące potrzeby sportowe mieszkańców. Jesienią 1913 r. przy ulicy Zeppelin-Straße 15 (11 Listopada), w sąsiedztwie znanej Scholoß-Café, oddano do
użytku miejską halę sportową wraz z przylegającym do niej placem gimnastycz-

4
Por. wywiad z ppłk. Zenonem Rydzyńskim z 4 X 2008 r., zapis w posiadaniu autora. Por.też R. Bętkowski, Olsztyn jakiego nie znacie. Olsztyn 2003, s. 154.
5
Po II wojnie światowej w koszarach umieszczono Wojska Ochrony Pogranicza.
6
E. Schute, op. cit., s. 75.
7
H. G. von Lehndorff, Menschen, Pferde, weites Land, München 1980, s. 77.
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nym8. Działalność prowadziły kluby sportowe, a wśród nich klub wioślarski oraz
drużyna piłkarska Sportverein Allenstein. Usługi dla właścicieli koni i związków
jeździeckich popularyzujących hipikę świadczyło ośmiu siodlarzy i pięciu kołodziejów zrzeszonych w cechu rzemieślniczym9. Największa fabryka powozów
w mieście znajdowała się przy Liebstädter-Straße 21−26 (Grunwaldzkiej).
Bardzo niekorzystny wpływ na dalszy rozwój bazy sportowej sportów jeździeckich miały działania I wojny światowej (1914−1918). Nie sprzyjały jej też
postanowienia traktatu wersalskiego, które wydatnie wyhamowały dobrze rozwijającą się hodowlę koni, hipikę i rozbudowę towarzyszących jej obiektów. Porządek powersalski niekorzystnie rzutował na prowincję wschodniopruską,
zamieszkiwaną w tym czasie przez 2 229 290 mieszkańców10. Jednym z bardziej dokuczliwych przejawów była redukcja wojska. Stutysięczna odtąd armia niemiecka składała się z siedmiu dywizji piechoty i trzech dywizji kawalerii, rozlokowanych w siedmiu okręgach. Okręg pierwszy, z siedzibą dowództwa
w Królewcu, obejmował terytorium Prus Wschodnich11. Podlegający mu 1 pułk
kawalerii (Reiter-Regiment) stacjonował w Tylży, a wydzielone z niego dla dywizji piechoty szwadrony kawalerii rozmieszczone były w wielu miejscowościach,
m.in. w Wystruci (Insterburgu), Ostródzie i Olsztynie. Właśnie tam, w kompleksach koszar kawaleryjskich, oprócz stajni, znajdowały się również kryte ujeżdżalnie i przydatne w procesie szkolenia żołnierzy place ćwiczebne. Ponadto
w skład każdej kompanii piechoty wchodziły m.in. trzy drużyny grenadierów12.
Nasycenie wojskami piechoty było w Prusach znaczne, ale z militarnego punktu
widzenia równie duże znaczenie miała jazda wraz z artylerią konną. Utrzymanie sprawności bojowej oddziałów wymagało dobrze rozbudowanego zaplecza,
niezbędnego dla szkolenia żołnierzy i koni.
Elementy hipiki występowały również w konnej policji państwowej (Sicherheitspolizei). W związku z ograniczeniami natury militarnej, oddziały policji
w Olsztynie umieszczono w dawnych koszarach artylerii ciężkiej przy Schönwalder-Landstraße (Pstrowskiego). Wkrótce też w sąsiedztwie wzniesiono krytą ujeżdżalnię i przygotowano maneż służący szkoleniu jeździeckiemu żandarmów, funkcjonujące aż do czasu przejęcia koszar przez oddziały łączności
Wehrmachtu.
H. G. von Lehndorff, op. cit., s. 62.
C. Grabowska, M. Strzyżewska, Olsztyn 1900−2000, Olsztyn 2000, s. 9.
10
W. B. Łach, System obronny na Warmii i Mazurach w czasie II wojny światowej. Węgorzewo [b.r.w.], s. 14.
11
Wschodniopruskim okręgiem wojskowym dowodzili: w latach 1919−1920 gen. v. Estorff, 1920−1923
gen. v. Dassel, 1923−1926 gen. Heye, zob. H. J. Gordon, The Reichswehr and the German Republic 1919−1926.
New Jersey 1957, za: W. B. Łach, op. cit., s.26.
12
Ibidem, s. 27.
8
9
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Ogromne zniszczenia spowodowane przez działania I wojny światowej
w Prusach Wschodnich stawiały po znakiem zapytania przyszłość i dalszy rozwój sportu konnego oraz jego infrastruktury. Dobitnie ilustrują to następujące
dane. Z powierzchni ziemi zniknęło 1,5 tys. miejscowości, zniszczono 35 miast,
spalono 44 tys. budynków13. Niepowetowane straty materialne oraz oddzielenie Prus Wschodnich 146-kilometrowym dostępem Polski do Morza Bałtyckiego spowodowały, że odbudowa sportu również w szerszym ujęciu przebiegała tu
o wiele wolniej niż w jakiejkolwiek innej części Niemiec14. Mimo to 24 sierpnia
1919 r. rozpoczęto w Wystruci budowę hipodromu15.

Fot. 2. Hipodrom w Wystruci (Insterburg). Dwukrotnie rozegrano tu Oficjalne Międzynarodowe
Zawody Konne (CHIO). Na tym obiekcie reprezentacja Niemiec przygotowywała się do trzech
olimpiad − w Amsterdamie, Berlinie, Helsinkach. Źródło: Б.В. Камзолов, Исmoрuя mpаҝeңeңcҝoй
лoшaдu, Mинcк 2002, s. 76.

Dalszemu procesowi inwestycyjnemu sprzyjał pozytywny wynik plebiscytu (1920), który stał się asumptem do kolejnych zmian. W celu zatrzymania ogromnej, liczącej setki tysięcy ludzi emigracji, państwo wyasygnowało bez
większego oporu kwotę 2 mld marek w złocie na odbudowę prowincji. W jeździectwie przełożyło się to m.in. na modernizację hipodromów w Sopocie, WyS. Srokowski, Miasta i ludzie Prus Wschodnich, Warszawa 1946, s. 37.
E. Schute, op. cit., s. 89.
15
A. Knoblauch, Reiterland Ostpreußen − 100 Jahre Renn- und Turniersport Insterburg/Trakehnen, Tilsit 1939, s. 17.
13
14
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struci oraz tego najważniejszego − w Królewcu. Hipodrom znajdował się na
obrzeżach miasta − w Carolinenhof i wraz z torem wyścigowym stanowił centrum treningowe. W jego bezpośrednim sąsiedztwie rozmieszczone były stajnie
prywatnych posiadaczy koni. Spośród nich jedną z ważniejszych była należąca
do Manfreda von Lehndorffa. Uchodził on za uzdolnionego jeźdźca i jednego
z najbardziej znanych dresażystów (ujeżdżaczy). Dosiadał głównie wierzchowców z własnej hodowli, z których najbardziej znane były: Kormoran, Fata Morgana, Flavier, Deutscher oraz Michel16. W latach późniejszych centralnym placem turniejów sportowych stał się wspomniany hipodrom w Wystruci. Miasto
przez wiele lat uważane było za centrum niemieckiego sportu konnego.
Podobne obiekty, lecz o mniejszym znaczeniu, znajdowały się w Preyl, będącym siedzibą Lehndorffów. Hrabina Marion Dönhoff w swych wspomnieniach podaje, że konie i jeździectwo odgrywały w życiu tego rodu ważną rolę.
Dzień zaczynał się tam zwykle od biegu długodystansowego wokół okazałego
parku. W Preyl, na podobieństwo Traken i Królewca, znajdował się prywatny
tor wyścigowy. Wraz z prowadzonym przez władze procesem stabilizacji waluty
poprawiała się stopniowo sytuacja gospodarcza Prus Wschodnich. Pozwalało to
na śmielsze poczynania na drodze dalszego rozwoju sportu, by w konsekwencji
uznać go za część składową społecznego i kulturalnego życia prowincji.
Zamierzeniom władz sprzyjało zwycięstwo Friedricha Sigismunda księcia
Prus (1927) w pierwszym w historii Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego (WKKW) w Lucernie, a także wyczyn zawodnika Wojskowego Klubu
Sportowego „Hindenburg” Emila Hirschfelda, który podczas zawodów w Bochum w roku następnym pchnął kulę na odległość 16,04 m, ustanawiając nowy
rekord świata17. Niecodzienne rezultaty obu zawodników otwierały możliwości
dalszego rozwoju sportu i rozbudowy niezbędnej infrastruktury. Z tworzącego
się pożądanego klimatu korzystał również sport jeździecki. Normalizacja życia
społeczno-gospodarczego spowodowała, że już po sześciu latach od zakończenia wojny hipika przeżywała okres ekspansji18. Wydatny wpływ na taki bieg zdarzeń miała inicjatywa znanego hipologa i wyższego koniuszego Gustawa Raua.
Z jego inspiracji tworzono wiejskie związki jeździeckie, które poprzez swą późniejszą działalność otwierały się na nowe kręgi odbiorców zagrożonej w Prusach
hodowli koni. Włączając młodzież wiejską w orbitę sportu, powiększano równocześnie jeździeckie zastępy, co wymuszało dalsze inwestycje w sporcie jeździeckim.

H. G. von Lehndorff, op. cit., s. 113; M. Dönhoff, Kindheit in Ostpreußen, München 1988, s. 93.
C. Grabowska, M. Strzyżewska, op. cit., s. 15.
18
E. Schute, op. cit., s. 124.
16
17
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Ponieważ koń był istotnym elementem życia społeczności pruskiej, koncepcja Raua spotkała się z pozytywnym odbiorem, choć hipika nie była jeszcze
dostatecznie spopularyzowana w środowisku wiejskim. Organizowanie w latach dwudziestych licznych parad i turniejów w majątkach ziemskich wymagało
przygotowania odpowiedniego zaplecza. Samo współzawodnictwo przyczyniało
się również do zacieśniania więzi społecznych, stwarzając jednocześnie możliwości zbycia koni na dużo lepszych warunkach finansowych. Dzięki utworzeniu
wiejskich związków sportowych rywalizacja zawiązała się niemal we wszystkich
powiatach Prus, a punktem kulminacyjnym były coroczne zawody odbywające
się na renomowanych obiektach Wystruci i Królewca.
Rosnącą rolę jeździectwa dostrzegło kierownictwo królewskiej stadniny
w Trakenach. W celu zwiększenia możliwości przygotowywania jeszcze lepszych
wierzchowców, w Zwion koło Georgenburga utworzono w 1926 r. zakład treningowy19. Zatrudniono tam kadrę specjalistów, a ośrodek wyposażono w niezbędne środki i urządzenia do ujeżdżania i specjalistycznego szkolenia koni. Kilka
lat później (1933) rozbudowano znacznie hipodrom w Wystruci, co pozwoliło
na organizację turniejów jeździeckich również w kręgach wojskowych. Wpłynęło to na wzrost prestiżu ośrodka w Wystruci i zapewne dlatego już w następnym
roku na jednej z czołowych imprez hipicznych w Prusach Wschodnich obecny
był minister propagandy Rzeszy Joseph Goebbels20.
Przejęcie władzy przez Adolfa Hitlera zbiegło się z końcową fazą światowego kryzysu gospodarczego i skutkowało m.in. odrzuceniem traktatu wersalskiego. Wtedy to Reischswehrę przeorganizowano (1935) w Wehrmacht, w tym
samym roku (1 listopada) po raz pierwszy powołano oficjalnie jeden rocznik
do czynnej służby. Niemal równocześnie powołano trzy nowe okręgi wojskowe,
wprowadzając zmiany w dotychczasowym podziale. Przybierająca z każdym rokiem na sile polityka zbrojeń objęła także I Okręg Wojskowy – Prusy Wschodnie. Jej pierwszym przejawem była reorganizacja stacjonujących w okręgu
oddziałów. W latach 1934–1938 oprócz 5 Samodzielnej Brygady Kawalerii sformowano na terytorium Prus Wschodnich 1, 11, 21 i 31 dywizję piechoty21. Trzy
pułki kawaleryjskie rozlokowano w czterech miastach prowincji. W Tylży i Wystruci stacjonował 1 pułk, w Węgorzewie − 2, a w Olsztynie − 4. Na całym terytorium pruskim podjęto zakrojoną na szeroką skalę budowę umocnień i fortyfikacji.
W miastach, gdzie stacjonowali kawalerzyści, modernizowano place maneżowe,
W. Pruski, Hodowla koni, Warszawa 1960, s. 483 i 493; E. Jastrzębska, Rola Państwowego Stada Ogierów w Kętrzynie w hodowli koni zimnokrwistych, Olsztyn 2002, s. 10 (praca doktorska).
20
W. Pruski, op. cit., s. 316.
21
B. Jacob, Nowa armia niemiecka i jej wodzowie. Warszawa 1937, s. 129.
19
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ujeżdżalnie i pułkowe hipodromy. 1 września 1936 r. w Wystruci rozpoczęła
działalność krajowa szkoła jeździecka22. U schyłku lat trzydziestych w Olsztynie
oddano do użytku nowe koszary kawalerii przy Hohensteiner-Strasse23 (Warszawskiej). W kompleksie licznych budynków znajdowała się kolejna w mieście
kryta ujeżdżalnia. Powstała dzięki temu jeździecka infrastruktura odegrała niepoślednią rolę w przygotowaniach niemieckiej drużyny do XI Igrzysk Olimpijskich
w 1936 r. w Berlinie.
Hipika obecna była również w nieco mniej znanych prywatnych stadninach. Ich baza jeździecka odbiegała wprawdzie od najbardziej renomowanych ośrodków, niemniej stanowiły one całkiem poważną sieć, na terytorium
Prus Wschodnich było to łącznie dwadzieścia siedem stadnin. Szczególnie bogate tradycje miał w tym względzie dawny okręg morąski (Kreiß Mohrungen).
Funkcjonowało tam kilka ośrodków, spośród których do ważniejszych należy zaliczyć m.in. Gisiel, Prakwice, Dobrocin. Równie ważne miejsce pod tym względem zajmowały okolice Kętrzyna. Hodowlą koni i jeździectwem zajmowano się
w Kałkach, Kotowie, Skoczewie. Pod Braniewem natomiast, oprócz stada ogierów, dobrze rozwijała się prywatna stadnina w Karkajnach. W rejonie Pasłęka
znane były hodowle w Jankowie, Słobitach, Gładyszach i w Bielicy. Nietuzinkowe miejsce na pruskiej mapie hodowlano-jeździeckiej zajmował majątek rolny
von Kuenheima pod Bartoszycami. Zaliczany był do przodujących i najbardziej
znanych ośrodków prywatnej hodowli w Prusach Wschodnich24. W jego cieniu
funkcjonowała inna usytuowana w rejonie Bartoszyc stadnina w Łojdach, należąca do niemieckiego ziemianina von Negenborna25.
Oblicza się, że w Prusach Wschodnich w okresie międzywojennym na stu
mieszkańców (w zależności od okolicy) przypadało średnio 20–25 koni26. Wskazuje to na zakorzenione tradycje hodowlane, które pozostawały w ścisłym związku
z budową bazy sportowej niezbędnej dla licznych związków jeździeckich i organizowania współzawodnictwa. Hipiczne sukcesy koni wschodniopruskich sławiły proA. Knoblauch, op. cit., s. 47.
Z koszar tych w sierpniu 1939 r. w kierunku Działdowa i Mławy wyruszyły oddziały niemieckie
przeciwko Polsce. Po wojnie w opuszczonych zabudowaniach umieszczono Oficerską Szkołę Artylerii przeniesioną z Chełma.
24
M. Andrzejewski, Państwowa stadnina koni w Liszkach, Przegląd Hodowlany, 1947, nr 1−3, s. 95; J. Pacyński, Stadnina koni Liski i jej zadania, Koń Polski, 1972, nr 4, s. 109; S. Grodzicki, J. Pacyński, Stadnina Koni
Liski, Warszawa 1966, s. 7.
25
Z jego stadniny pochodził m.in. ciemnogniady ogier Traum po Tyrann od Alimende po Cent. Urodził się w 1939 r. Po wojnie był on reproduktorem w Stadninie Koni w Kadynach. Pozostawił 72 sztuki potomstwa. Do wybitnych zaliczano ogiera Igitara oraz klacze Pastorałka, Pałatka, Rzeszotka. Wśród jego potomstwa
było też dwanaście koni sportowych. Zob. M. Francuz, Charakterystyka stadniny koni wielkopolskich typu mazurskiego w Kadynach, Olsztyn 1966, s. 3 (praca magisterska).
26
W. B. Łach, op. cit., s. 16.
22
23
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wincję nie tylko w Europie. Dlatego też nieprzypadkowo na Igrzyskach Olimpijskich
w Berlinie w 1936 r. niemieccy jeźdźcy, dosiadając wschodniopruskich wierzchowców (m.in. Nurmii, Fasan, Kurfürst), sięgnęli po najwyższe trofea. Sport był jednym z najbardziej skutecznych środków integrujących społeczność w tym niezbyt gęsto zaludnionym kraju.
Zbigniew Wójcik, Die reiterliche Infrastruktur der ehemaligen Ostpreußen
Zusammenfassung
Ende des 19. Jahrhunderts ist der deutliche Anstieg des Interesses in Ostpreußen dem Sportunterricht.
Die Aktivisten organisierten sich zu Sportverbänden und sie debattierten über Vorbereitung unerlässlich zu
der Verwirklichung seiner Absichten des Basislagers. Der Reitsport ist auf dem europäischen Kontinent in den
Ringen der Soldaten eingeleitet worden, deshalb sind auch die erste Plätze bei den Kavallerieeinheit entstanden, und dann die Reitbahnen. In diese Strömung hat sich gut das Gestüt der Pferde Trakehnen eingefügt, wo
man die Pferde züchtete und für die Bedürfnisse des Militärs vorbereitete. Mit dem Beginn des neuen Alters
verdienten sie die Reitturniere schon an der Beliebtheit. Die Gleise zu der Organisation der Pferderennen sind
auch entstanden.In den handwerklichen Zielen haben die Dienstleistungen der Sattler und Stellmacher zugenommen.Den dynamischen Entwicklungsprozess hat die Erste Weltkrieg unterbrochen, aber bald darauf begann in Insterburg (1919) der Bau des prächtigen Hippodrom. Der Sieg des Herzoges F. Sigismund während
der historischen Vielseitigkeisreiten (1927) sowie der Weltrekord des Kugelstoßers des Militärsportklub „Hindenburg” Emil Hirschfeld begründeten das Bedürfnis der ferneren Investitionen. Nicht zufällig ging also auf
den Pferdewettkampf in Preußen auch der Minister der Propaganda und Aufklärungen Joseph Goebbels. Der
große Einfluss auf die Entwicklung der Reitinfrastruktur hatte in jener Zeit gekannt Hipolog und der größere Stallmeister Gustav Rau.
Übersetzt von Zbigniew Wójcik
Zbigniew Wójcik, Equestrianism infrastructure of the former East Prussia
Summary
In the late nineteenth century there was marked an increase of interest in physical culture in East Prussia. Activists organized sports associations and debated on the preparation of base that was necessary to achieve their aims. Horsemanship sport on the European continent was started in the military circles, and therefore the first manege sites were launched next to cavalry units and then horse-riding schools. In this current
the Stud Trakehnen (in Trakeny) was a well-functioned one and played an important part, there were bred
and prepared horses for the army. However, from the beginning of the new century equestrian tournaments
have already started to gain popularity. There were also created horse racing tracks for organization of horse
riding races. There were becoming more popular services of saddlers and wheelwrights at craft guilds. The dynamic process of development was interrupted by the World War I but soon afterwards an impressive racecourse started to be constructed in Insterburgu (1919). The victory of Prince Sigismund in the historical Comprehensive Saddle Horse Competition (1927) and the world record of a shot up from the Military Sports Club
„Hindenburg” Emil Hirschfeld justified the need for further investment. It is no coincidence that there also
was at competitions in Prussia the propaganda and enlightenment minister, Joseph Goebbels. A great impact
on the development of equestrian facilities had a well-known at the time specialist in equestrianism and higher equerry, Gustav Rau.
Translated by Zbigniew Wójcik
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KOLEJ, KOLEJARZE I KOMUNIKOWANIE SIĘ NA WARMII
I MAZURACH W PIERWSZYCH LATACH
PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Słowa kluczowe:

kolej, komunikacja społeczna, instytucja państwowa, komunikacja nieformalna

Schlüsselwörter:

Eisenbahn, gesellschaftliche Kommunikation, Staatsinstitution, informelle
Kommunikation

Keywords:
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Sytuację w regionie tuż po ustaniu działań wojennych doskonale oddają wspomnienia polskiego kolejarza Antoniego Góry: „W każdej dziedzinie
życia społecznego zastaliśmy kompletną ruinę. Zniszczone miasta, wsie, zniszczone kompletnie kolejnictwo. Na takie kompletnie zniszczone tereny ziemi
Warmii i Mazur przybyły za wojskiem pierwsze zmilitaryzowane pionierskie
szeregi kolejarskie. Nie było jeszcze żadnych przedstawicieli władz państwowych ani też MO. Była wówczas jedna władza, dowództwo wojskowe i pierwsi
organizatorzy kolejnictwa”1.
Celem opracowania jest charakterystyka działań związanych z organizacją kolei na Warmii i Mazurach w momencie wkraczania na te tereny polskiej
administracji, właśnie w sytuacji zniszczenia, które wspomina Antoni Góra. Pośrednio jest to także charakterystyka roli komunikowania się i przepływu informacji w ówczesnej sferze publicznej. Zdaję sobie sprawę, że takie zestawienie
postawionych problemów nie należy do standardu opracowań na temat kolejnictwa w pierwszych latach po wojnie. Organizacja kolei na Warmii i Mazurach
najczęściej jest opisywana w kontekście wkraczania nowej państwowości. Pod1
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (dalej: MWiM), Dział Historii (dalej: DH), sygn. DH 8027
OMO, Antoni Góra, Wspomnienia z Klubu Sportowego „Kolejarz”, Olsztyn 1970 r., mps na konkurs „Oni byli
pierwsi”, z okazji 25-lecia PRL.
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kreśla się rolę kolejarzy w stabilizowaniu sytuacji społecznej z punktu widzenia
ogromu zadań i misji wykonywanej w skomplikowanych warunkach zdublowanej władzy - radzieckiej i polskiej, w sytuacji silnej migracji, olbrzymich zniszczeń materialnych, niskiego poziomu bezpieczeństwa i zaufania. Podkreśla się
także, że to właśnie z kolejarzami jako przedstawicielami nowych władz stykała się miejscowa ludność oraz wszyscy, którzy mieli zamiar lub musieli osiedlić
się na Warmii i Mazurach. Wszystkie te działania miały duże znaczenie dla sfery publicznej.
We współczesnej literaturze rozdziela się zagadnienia z zakresu porozumiewania społecznego i informacji oraz komunikacji rozumianej jako transport
czy mobilność przestrzenna ludzi. Łączenie tych sfer badawczych miało miejsce
w początkowym okresie badań nad komunikacją. Obecnie jest ona zawężona do
sposobów porozumiewania się, a przemieszczanie się człowieka w przestrzeni
fizycznej jest rozważane w odrębnych ujęciach teoretycznych2. Wydaje się jednak, że bezpośredni przekaz informacji, kontrola przepływu informacji oraz relacje międzyludzkie budowane w oparciu o rozmowy i dialogi wiążą się z podróżą, środkami transportu i skracaniem przestrzeni. Nie bez znaczenia są nadawcy
i odbiorcy w procesie przekazu informacji oraz ich role społeczne i zawodowe,
a także kontekst społeczno-polityczny, w jakim proces komunikowania jest realizowany. Na Warmii i Mazurach (jakkolwiek nieprecyzyjne jest to określenie)
kolejarze reprezentowali władzę państwa i własnej instytucji kolejowej, działali w bardzo trudnych warunkach powojennego chaosu, rozpadu struktur społecznych oraz materialnych zniszczeń i wszelkich niedogodności. Można przypuszczać, że porozumiewanie się, realizowane w takich warunkach, w większym
niż zazwyczaj stopniu oznaczało władzę nad informacją i jej przekazem, zwiększenie i podwojenie roli tajemnicy służbowej – ze względu na ochronę pracy, ale
też z powodu nieprzewidywalnych relacji i nieukształtowanego zaufania społecznego, zwiększenie znaczenia podziału na „swoich” i „obcych”, szczególnie
w sferze zawodowej i narodowościowej. Prawdopodobnie zwiększał się też zakres władzy instytucji kolejowej, dysponującej wszelką informacją zarówno w kwestii podróży, jak i jej warunków, stanu bezpieczeństwa, zaludnienia etc.
Podstawowe pytanie, sformułowane na potrzeby tego opracowania, brzmi
następująco: jaka jest zależność między sposobem komunikowania się i przepływem informacji w sferze publicznej a stylem organizowania instytucji kolejowej w pierwszych latach po II wojnie światowej? Proponuję, by uwzględnić pro-

2
Por. rozdział Podróże, w: J. Urry, Socjologia mobilności, Warszawa 2009, ss. 76–111; T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teoria i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 1999, ss. 32–33, 43.
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blematykę sposobów komunikowania w strukturze organizacyjnej kolei, zakres
prac administracyjnych i technicznych wykonywanych przez kolejarzy w pierwszych latach po wojnie, sposób organizacji instytucji, a marginalnie także takie
elementy, jak zmiany nazw własnych miejscowości.
Dane o przebiegu działań związanych z organizacją kolejnictwa i komunikowaniem się zostały zaczerpnięte z dziennych raportów, planów działań, dokumentów osobowych oraz map, które obrazują stan organizacyjny sieci kolejowej tuż po wojnie3. Warto podkreślić znaczenie zespołu dokumentów Kazimierza
Leśnika, inżyniera i kierownika Działu Silnych Prądów Wydziału Elektrotechnicznego dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Olsztynie4, wspomnienia
Alberta Żebrowskiego, kierownika Działu Teletechnicznego w tym samym wydziale, jednego z pierwszych kolejarzy, którzy zostali delegowani do Okręgu
Mazurskiego w 1945 r.5 Zespoły te znajdują się w zbiorach Muzeum Warmii
i Mazur w Olsztynie. Wykorzystano także zasób Archiwum Państwowego
w Olsztynie, a niezbędna literatura dotyczy teorii komunikacji społecznej oraz
historii najnowszej.

Dokumenty i mapy jako narzędzia komunikowania i informowania
Jak już wspomniano, definicja komunikacji jako społecznego zjawiska początkowo obejmowała wszystkie możliwe sposoby porozumiewania się, a także techniczne środki i możliwości transportu. Organizacja przepływu informacji na Warmii i Mazurach wiązała się głównie z utrzymywaniem funkcjonalności łączności – nieustanną naprawą zrywanych bądź uszkodzonych przewodów
itp.6 oraz z organizacją transportu i bezpieczeństwa poruszania się. Natomiast
3
MWiM, sygn. DH 12512 OMO, „Mapa kolei ze skorowidzem nazw przystanków”, Ministerstwo Komunikacji Wydział Pomiarowy, 1:1 000 000, Warszawa 1946 r., skorowidz przystanków z uwzględnieniem kolejki wąskotorowej wykonał S. Jacewicz; Wydział Pomiarowy Ministerstwa Komunikacji. Mapa jest specyficznym
źródłem informacji, gdyż w pierwszych latach powojennych bardzo szybko traciła aktualność, zwłaszcza jako
źródło danych o stanie dróg, torów, nazw miejscowych i granic administracyjnych. Za to jej symbolika trwała znacznie dłużej, podobnie jak informacje topograficzne. Zob. też Archiwum Państwowe w Olsztynie (dalej:
APO) 499/7, Zespół Kolejowe Zakłady Zabezpieczenia Ruchu i Łączności, „Mapa dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych w Olsztynie, wydział Drogowy Dział Pomiarowy skala 1:500 000, stan na 1 V 1946 r.” mapa
nosi numer 547.
4
MWiM, sygn. DH 15678-15744 OMO; DH 16330-16364 OMO.
5
MWiM, sygn. DH 16688 OMO, Pamiętnik kolejarza A. Żebrowskiego1945–1946, Olsztyn 1989 r.
6
Por. MWiM, sygn. DH 377 OMO, Tadeusz Syndomarz, Wspomnienia na Konkurs Kadry Technicznej
województwa olsztyńskiego, ogłoszony przez Naczelną Organizację Techniczną w Olsztynie w 1968–1969. Autor opisał jeden ze swoich dni pracy – szczególnie trudny i długi proces naprawy linii między Ostródą i Morągiem. Stwierdził „brałem pod uwagę ważność powierzonego mi zadania, które przecież polegało na przywróceniu jedynej wtedy łączności, jaka wiązała oddalone od siebie miasta”.
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sama informacja jest interesująca ze względu na sposób jej formułowania i styl
komunikatów formalnych, jaki był stosowany w ówczesnych instytucjach. Ich
kontekst tworzyły bezpośrednie relacje międzyludzkie, sankcjonowane przez
odręczne bądź maszynowe notatki i zapiski, polecenia na piśmie, zaświadczenia
i upoważnienia. Sygnały o nieformalnej stronie komunikacji pojawiają się
przede wszystkim w relacjach wspomnieniowych. Są to opisy spraw „załatwionych”, rzeczy „zdobytych”, wiadomości „zasłyszanych”.
Nie sposób definiować tu informacji bez określenia, czym jest społeczne komunikowanie. Jest ono rozumiane jako dynamiczny, kulturowo warunkowany
i nieodwracalny proces porozumiewania się, czyli tworzenia wspólnoty znaczeń,
wymiany treści, kształtowania opinii. Formułowanie informacji jest warunkowane sposobem jej przekazywania, komunikowanie się wynika z analizy informacji, nadawania jej znaczenia i interpretowania jej treści. Wydaje się, że informacja może być wstępem do komunikowania się – jako procesu kształtowania
wspólnoty, natomiast sama w sobie jest tylko swoistym surowcem komunikacyjnym7. Definicje informacji wskazują na jej ilościowy lub jakościowy charakter, podkreśla się też na objaśnianie tego pojęcia w odniesieniu do czegoś
– informacji o czymś i informacji jako pewnych danych. Przyjmijmy, że jest to
kategoria podstawowa, która może być opisana w odniesieniu do ilości, prawdziwości, kompletności i stanowi treść komunikatu8. Na nią nakładana jest „świadomość istnienia wartości i praw uniwersalnych” oraz „umiejętność racjonalnej
oceny faktów i relacji pomiędzy nimi na podstawie owych praw i wartości” oraz
inne umiejętności, które prowadzą do przetworzenia informacji9. Tuż po II wojnie światowej tak pojęta komunikacja i informacja w szczególny sposób pełniła
funkcje strategiczne, była podstawą i narzędziem władzy.
Warto tu przywołać pojęcie znaczenia kulturowego, które odzwierciedla utrwalony styl porozumiewania się w zjawiskach kulturowych10. Znaczenie kulturowe to „odniesienie znaku do przedmiotu” – stanu rzeczy, zjawiska,
7
J. Mikułowski-Pomorski, Społeczeństwo informacji czy społeczeństwo komunikujące się [Wstęp],
w: A. Mattelart, Społeczeństwo informacyjne. Wprowadzenie, Kraków 2004, s. VI: „Informacja prowadzi do indywidualizacji, komunikacja do uspołecznienia”.
8
B. Stefanowicz, Informacja, Warszawa 2004, ss. 12–13, 15–19. Wśród przykładowych sposobów definiowania informacji można wskazać ujęcie filozoficzne, które mówi, że informacja „jest różnorodnością, jaką
jeden obiekt zawiera o innym obiekcie, jest wzajemną i względną różnorodnością”. Norbert Wiener twierdzi, że
jest to „treść zaczerpnięta ze świata zewnętrznego w procesie naszego dostosowywania się do niego i przystosowywania do niego naszych zmysłów”. Elżbieta Niedzielska opisuje ją jako „specyficzne dobro niematerialne”.
9
Ibidem, s. 27.
10
Por. B. Olliver, Nauki o komunikacji. Teoria i praktyka, Warszawa 2010, ss. 279–281, 285–286; por. też
E. Hałas, Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń, Warszawa 2006, s. 20: „Znaczenie jest związane z ideami i wartościami zbiorowymi, takimi przejawami cywilizacji jak: język, wiedza, moralność, sztuka, religia, prawo, wychowanie i ich ideologiczne legitymizacje”.
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tego, co można dostrzec i obserwować11. Odczytywanie znaczeń komunikatów
w kontekście kultury społeczności lokalnych, grup zawodowych to proces, który powinien ułatwić interpretację zdarzeń zachodzących w tych przestrzeniach.
W przypadku organizacji kolei na Warmii i Mazurach szczególnie istotne wydają się wytwarzane „na bieżąco” dokumenty i mapy z okresu powojennego. Zostały one wytworzone niejako na dwóch poziomach porozumiewania się: zróżnicowanego ze względu na stopień sformalizowania, kontroli zawartości treści,
z uwagi na szczegółowość przekazu. Jest to komunikacja na poziomie instytucji oraz na poziomie komunikowania międzyosobowego tej instytucji. Przekazy
te należały do sfery komunikacji publicznej, która kształtowała się po II wojnie
światowej w regionie. Sfera publiczna wytwarza się w społeczeństwie, jest definiowana jako „sieć dla komunikowania treści i stanowisk, a więc opinii, przepływy komunikacyjne są przy tym tak filtrowane i syntezowane, że zagęszczają
się do powiązanych w określone tematy opinii publicznych. – – Sfera publiczna
reprodukuje się poprzez działania komunikacyjne, dla których wystarcza opanowanie języka naturalnego, jest nastawiona na powszechną zrozumiałość codziennej praktyki komunikacyjnej”12. Specyfika tej sfery zależy od kontekstu
społeczno-politycznego, charakterystycznego dla powojennej sytuacji regionu.
Kontekst ten tworzył używany w regionie język polski, niemiecki, gwara lokalna
oraz te używane przez ludność napływową, nazwy miejscowe. Do specyfiki tych
warunków zaliczały się również dążenia i cele społeczne – takie jak zagospodarowanie terenu i odbudowa zniszczeń. Dążeniem nie było natomiast odtworzenie stanu zachowania miejsc i relacji społecznych sprzed 1945 r. W tak rozumianych warunkach komunikacji konfrontowały się znaczenia i interpretacje działań instytucji
kolejarskiej i kolejarzy jako reprezentantów władzy i przedstawicieli zawodu prawdopodobnie cieszącego się społecznym zaufaniem, ze znaczeniami przedstawicieli społeczności lokalnej – Warmiaków, Mazurów i Niemców oraz przybyszów
z Polski centralnej i jej wschodnich, przedwojennych rejonów. Przyjęte dla danej sfery kulturowej cechy tej komunikacji – znaczenia używane w procesie komunikacji - warunkują skuteczność porozumiewania się i informowania. Interpretacja znaczenia kulturowego przypisywanego informacjom, przedmiotom,
wydarzeniom, procesom była więc w wielkiej mierze uzależniona od stopnia
11
A. Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 1981, ss. 137–141, 153–154; M. Fleischer, Teoria kultury
i komunikacji. Systemowe i ewolucyjne podstawy, Wrocław 2002, s. 350: „znaczenie kulturowe to takie znaczenie, które obowiązuje zawsze tylko dla określonej formacji kulturowej, stanowi o znaczeniu danego znaku (lub
kompleksu znaków) dla konkretnej formacji kulturowej a odbiega od ogólnojęzykowego – nazwijmy je – znaczenia leksykalnego w tym lub innym, w każdym razie specyficznym dla danej formacji względzie”.
12
J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawa, Warszawa 2005, s. 380.
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zaufania do źródła przekazu. Tym źródłem był każdy posiadacz aktualnych informacji – przede wszystkim reprezentant instytucji, czyli także przedstawiciel
władzy, pracownik kolei. Zaufanie zależało od całokształtu stosunku do sfery
publicznej, wiarygodności i użyteczności funkcjonujących w niej informacji13.
Jeśli więc założyć, że w sytuacji powojennej organizacji państwa istniało wiele
zagrożeń dla bytu tego państwa i jego obywateli, istniało równie wiele informacji o niejasnym statusie, pochodzeniu i mocy oddziaływania.
W kontekście tak rozumianego informowania i komunikowania się warto wyróżnić wartość szczególnego nośnika informacji, jakim są mapy kolejowe. Scalają one różnorodne dane i utrwalają pewien punkt odniesienia do informacji aktualnych i przedawnionych, są interpretowane zarówno na poziomie
instytucjonalnym, jak i międzyosobowym. Mapa z założenia pełniła funkcje informacyjne, określała przestrzeń fizyczną, w której zawarte były dane o strukturze linii kolejowych w powojennej Polsce. Mapa jest zespołem znaków, zgeneralizowanym zasobem czytelnym dla odbiorcy, zakorzenionym w społeczeństwie
korzystającym z systemów uproszczonego przekazu14. Zgodnie z wcześniejszym
wywodem - takim znakom przypisuje się znaczenie. Można przypuszczać, że ze
względu na rodzaj informacji zawartych na mapie powstaje dość trwały przekaz dotyczący rzeczywistości, ale nieco bez względu na kontekst odczytywania tych informacji15. Są to dane o rodzaju linii kolejowych, sieci połączeń i jej
gęstości, nazewnictwo przystanków. Odczyt tych informacji obejmuje rzeczywistość społeczno-kulturową, w jakiej one funkcjonowały, czyli np. ocenę i interpretację funkcjonalności kolei w przedwojennych Prusach Wschodnich na
poziomie instytucjonalnym oraz użyteczność na poziomie międzyosobowym.
Rajmund Galon określił znaczenie infrastruktury kolejowej w tym regionie bardzo jednoznacznie: „Na 100 km2 obszaru było w dawnych Prusach Wschodnich
28,5 km dróg bitych (dla porównania w Polsce w roku 1939 było 12 km dróg bitych). Podobna różnica istnieje, gdy idzie o gęstość sieci kolejowej: w b. Prusach
Wschodnich na 1000 km2 przypadało 94,7 km kolei normalnotorowej, a w Pol-

13
P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007, ss. 276–280. Autor wymienia ważne
– jego zdaniem – podstawy społecznego zaufania: „spójność normatywna”, „trwałość porządku społecznego”,
„przejrzystość/tajemniczość organizacji społecznej”, „swojskość/obcość otoczenia społecznego”, „stopień odpowiedzialności innych ludzi i instytucji”. Łatwo zauważyć, że w tużpowojnnej północno-wschodniej Polsce
fundamenty zaufania mogły być silne w małych grupach społecznych, związanych szczególną więzią zaufania,
np. w rodzinie. Por. też A. Etzioni, Aktywne społeczeństwo. Teoria procesów społecznych i politycznych, Kraków
2012, ss. 101–102. Autor przywołuje stan entropii jako przeciwieństwo ładu społecznego, jest to stan, w którym
„struktura społeczna załamuje się”, ustalone więzi nie podtrzymują porządku społecznego, każda jednostka
społeczna musi wypracować sobie własny sposób radzenia sobie, własne podstawy społecznego zaufania.
14
M. Sirko, Zarys historii kartografii, Lublin 1999, ss. 242−244.
15
Por. B. Stefanowicz, op. cit., ss. 65−66.
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sce – 45,1 km. W stosunku więc do swego otoczenia b. Prusy Wschodnie stanowią pewnego rodzaju oazę komunikacyjną, nieuzasadnioną ani względami
ludnościowymi, ani gospodarczymi, natomiast uzasadnioną wyłącznie celami strategicznymi i politycznymi”16. Taka ocena infrastruktury komunikacyjnej wynikała z tego, że do 1945 r. prowincja Prusy Wschodnie była najdalej wysuniętym na wschód obszarem państwa niemieckiego, otaczała państwo polskie
od północy, była strategicznie istotna. Międzywojenna myśl polityczna oraz propaganda państwa polskiego zwracały uwagę na ten teren jako bazę zaopatrzeniową
i wypadową dla wojsk niemieckich w razie ewentualnego konfliktu zbrojnego17. Po
1945 r. interpretowanie gęstości sieci kolejowej na tym terenie w kategoriach zagrożenia strategicznego było niepotrzebne – za to pojawiła się sugestia jej przerzedzenia. Z punktu widzenia lokalnej ludności gęsta sieć kolejowa ułatwiała transport ludzi i towarów, zwłaszcza że samochody nie były tak powszechne jak dziś.
Niemniej proces odtwarzania sieci kolejowej nie zakładał, że zostaną odbudowane wszystkie linie. Trudno dziś powiedzieć, czy wynikało to z niedostatków
ekonomicznych, braku takiej potrzeby czy dalekosiężnego dążenia do zmiany
właściwości regionu we wszystkich aspektach. Można przypuszczać, że negowanie wszelkich śladów przedwojennego zagospodarowania dawnej prowincji niemieckiej było elementem walki o władzę i o sposób interpretacji, nadawania nowego znaczenia18.
Kontrola ujawniania informacji na mapach była bardzo rozbudowana.
Mapy, z których korzystali kolejarze (a także inne służby państwowe), miały trzy
stopnie zaszeregowania – zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Komunikacji
z 1950 r. Tu interesujący jest pierwszy stopień zaszeregowania, który obejmował mapy utajnione ze względu na szczegółową zawartość: „do tajnych należą
mapy, które w treści swojej zawierają elementy tajemnicy państwowej − − mosty, wiadukty, szczegółowe plany i schematy łączności i zabezpieczenia, szcze16
R. Galon, Zagadnienia komunikacyjne Pomorza Wschodniego, w: Stan i potrzeby gospodarcze Pomorza
Wschodniego. Referaty, dyskusja i rezolucje konferencji naukowej Instytutu Bałtyckiego w Bydgoszczy, 12−13 XII
1946 r., Gdańsk−Bydgoszcz−Szczecin 1947, s. 196 i 197. Autor stwierdził także, że „wypada więc uznać b. Prusy
Wschodnie w sytuacji sprzed 1939 r. nie tylko za oazę komunikacyjną ze względu na większe w stosunku do
otoczenia uzbrojenie komunikacyjne, lecz także za obszar w znacznym stopniu odizolowany od terenów sąsiednich z przyczyn naturalnych i polityczno-strategicznych”.
17
Por. W. Wrzesiński, Prusy Wschodnie w polskiej myśli politycznej 1864−1945, Olsztyn 1994, s. 233,
247−248.
18
M. Fleischer, op. cit., s. 335. Przekazywanie „to proces i leżący u jego podstaw mechanizm, gwarantujący i zabezpieczający wynikające z mechanizmu kognitywnej konstrukcji: przystosowanie (dopasowanie),
wytyczanie, sondowanie, rewidowanie, konfrontację socjalnie uwarunkowanych i kulturowo intersubiektywnie wytworzonych oraz funkcjonujących konstruktywnych komunikatów i obszarów świata, w celu wyprodukowania i zachowania systemu kultury, w celu ich zastosowania w obrębie dyskursów oraz w celu wyprodukowania, sterowania i zmiany danych dyskursów”.
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gółowe dane co do stanu nawierzchni i podtorza, plany i schematy węzłów i
stacji kolejowych w skali 1:25 000 i większe (np. 1:10 000), profile podłużne linii kolejowych”19. Dane na mapach były w części informacjami strategicznymi,
a więc niekoniecznie ujawnianymi ze względu na bezpieczeństwo państwa i z powodu zależności między posiadaniem informacji a władzą20. Informacja jest tu
równoznaczna z zasięgiem panowania nad sferą publiczną, nawet jeśli upublicznienie tej informacji było ograniczone do uprawnionej części społeczeństwa.
Informacja pełni tu także funkcje integracyjne wśród tych, którzy są w jej posiadaniu oraz – prawdopodobnie − rozczłonkowuje społeczeństwo, wprowadzając podział na tych, którzy mają dostęp do informacji, i na tych, którzy go
nie mają21.
Warto też wskazać, że informacje zawarte na dostępnej „Mapie kolei ze skorowidzem nazw przystanków” z 1946 r. odzwierciedlały ówczesne problemy z aktualnością danych dotyczących nazewnictwa miejscowości. Stosowane na niej
nazewnictwo odpowiadało temu, które przedstawił Jerzy Szaflarski na mapie
Pomorza Wschodniego z 1945 r.22 Posługiwał się on np. następującymi określeniami: Węgobork, Rastembork, Głomno, Sągnik, Wewno, Libsztat, Ządźbork23. Ustalanie brzmienia nazw miejscowości trwało jeszcze kilka lat i leżało w gestii Komisji Ustalania Nazw Miejscowości pod przewodnictwem
Stanisława Rosponda. Decyzje komisji w niektórych przypadkach radykalnie
ingerowały w lokalne nazewnictwo. Na marginesie można wspomnieć, że trwa19
APO 499/3 Kolejowe Zakłady Zabezpieczenia Ruchu i Łączności: „zarządzenia w sprawie opracowania map oraz planów sytuacyjnych i schematów oraz postępowania z nimi” za rok 1950: Zarządzenie Ministra
Komunikacji z 20 IX 1950 r., podpisał J. Rabanowski, par. 2, mapy tajne, pkt 1 i 2, k. 5; k. 3−4, DOKP w Olsztynie, Wydział Wojskowy, Olsztyn 2 XI 1950 r., pismo do wszystkich kierowników, warsztatów, wydziałów i biur
kolei: mapy należy zakwalifikować do kategorii: 1) tajne 2) do użytku służbowego 3) jawne czyli zwykłe opierające się ściśle na wytycznych par. 2, 3, 4 i 11 ww. zarządzenia Ministerstwa Komunikacji (zarządzenie Dyrektora Generalnego Kolei Państwowych z 9 V 1950 r. w sprawie opracowania map, planów sytuacyjnych i schematycznych i postępowania z nimi).
20
Por. B. Stefanowicz, op. cit., s. 76: „W systemach totalitarnych, ze względu na monopol na środki i zasoby informacyjne, potrzebę takiej ochrony często nadużywano jako zasłony dymnej przed publicznym ujawnianiem informacji niewygodnych, kompromitujących bądź to osoby sprawujące władzę, bądź system ustrojowy kraju i jego założenia”.
21
Ibidem, s. 73−74, s. 75: „Warunkiem informacji jest jawność życia publicznego. Prawem obywatela
jest ocenianie tych, którzy rządzą krajem. Ale do rzetelnej oceny potrzebna jest pełna i wiarygodna informacja
o podejmowanych przez władzę decyzjach i ich skutkach. Nie może być mowy o współdecydowaniu obywateli w rządzeniu krajem bez równego dostępu do informacji. Warunkiem wszakże jest umiejętność obywateli
korzystania z informacji oraz ich przygotowania do samodzielnego, aktywnego i obiektywnego oceniania. Według socjologów, to ograniczenie dostępu do informacji stało się jedną z poważnych przyczyn upadku gospodarki w byłych krajach (sic), które stosowały zasadę planowania centralnego i wyznaczania każdemu podmiotowi gospodarczemu jego zadań produkcyjnych bez podawania argumentów – czyli informacji”.
22
Zob. MWiM, sygn. DH 1472 OMO „Pomorze Wschodnie. Mapa fizyczno-administracyjna”, Bydgoszcz 1945, oprac. Jerzy Szaflarski.
23
Odpowiednio: Węgorzewo, Kętrzyn, Głomno, Sągnity, Wewno, Miłakowo, Mrągowo.
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ły wtedy także prace Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie nad projektem słownika nazw Okręgu Mazurskiego. Według tego
opracowania Frombork miał zostać Kopernikowem, a Wartembork (Barczewo)
miał otrzymać nazwę Nowowiejsk, jako że w miejscowości tej urodził się Feliks
Nowowiejski. Wśród propozycji był także wniosek pewnego autochtona, który
chciał, by Olsztynek nazwać Jagiełłowem na cześć pogromcy Krzyżaków. Nawet
nazwy już spolszczone zostały uznane za zbyt niemieckie, np. wieś w powiecie olsztyńskim, Schöneberg według Niemców, Szombark po polsku, a po zmianie nazw – Wrzesina. Dzisiejsze Giżycko, niemieckie Lötzen, czyli Lec, jeszcze w XIX w. nosiło nazwę
Łuczany24. Zmiana nazw miejscowych w pewien sposób przekształca strukturę przestrzeni komunikacyjnej, stawia granicę między przeszłością a przyszłością, zmienia sposób identyfikacji z miejscem25. W sferze publicznej nowe nazwy miejscowości mogły być używane chętnie – jako dowód likwidacji śladów
państwowości niemieckiej, mogły być też negowane i nieużywane, przynajmniej
w komunikacji nieformalnej.
Warto zwrócić uwagę, że na mapie w legendzie nie opisano granic państwa,
a tylko granice okręgowych dyrekcji kolejowych. Można się domyślać, że przyczyną tego był brak ostatecznej granicy na terytorium dawnych Prus Wschodnich między Polską a Związkiem Radzieckim. Przedstawiony na mapie z 1946 r.
obraz połączeń kolejowych na obszarze Warmii i Mazurach obiecywał dotarcie
pociągiem nawet do najmniejszych miejscowości w tym regionie. Nie do końca
wiadomo, czy informacje zawarte na mapie celowo dezinformowały użytkownika, czy po prostu stan rzeczy zmieniał się tak szybko, że nie można go było uaktualniać i odpowiedzialnio upubliczniać (biorąc pod uwagę ówczesną technologię).
Ponadto przepływ informacji między instytucjami był powolny, a zmiany w infrastrukturze kolejowej często niebagatelne, zarówno w zakresie odbudowywania,
jak i zniszczeń. Pewne jest to, że nie wszystkie przedwojenne połączenia kolejowe zostały po wojnie odtworzone, nie tylko z powodu zmiany granic. Przywołam
tu przykład zapisany w sprawozdaniach z tamtego okresu. Według dokumentu
z 12 marca 1945 r., rejestrującego prace wykonane przez Grupę Drogową, pod24
Zob. Słownik nazw geograficznych Polski Zachodniej i Północnej, t. I i II, oprac. S. Rospond,
Wrocław−Warszawa 1951. Por. też Wiadomości Mazurskie, 1946, nr 117 z 23 V, s. 3; nr 297 z 24 XII, s. 3; ibidem, 1947, nr 74 z 30 III, s. 4.
25
Por. R. Kantor, Kulturowe aspekty sporu o przestrzeń ideową, w: Przestrzeń kulturowa współistnienia,
Studia etnologiczne i antropologiczne, pod red. I. Bukowskiej-Floreńskiej, t. 4, Katowice 2000, s. 37. Autor cytuje wypowiedź Aleksandra Wallisa: „Przestrzeń społeczną danej zbiorowości stanowi użytkowany i kształtowany przez nią obszar, z którym wiąże ona system wiedzy, wyobrażeń, wartości i reguł zachowania, dzięki którym identyfikuje się najpełniej z tym właśnie obszarem. − − . Ta sama przestrzeń może być odmienną przestrzenią społeczną dla różnych grup i zbiorowości z chwilą, gdy każda z nich będzie ją inaczej wartościować
i użytkować”.
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pisanego przez S. Fiłończuka, w tym czasie naprawiono tory między Ostródą
a Ornetą długości 54 km26. Na stacji w Ornecie były częściowo uszkodzone tory,
zwrotnice i budynki stacji, całkowicie zniszczona była wieża ciśnień27. Nieudokumentowane opowieści sugerują, że tory były z jednej strony naprawiane, z drugiej
zaś rozbierane i rabowane. Na mapie kolejowe z 1946 r.28 połączenie to jest zaznaczone w całości, natomiast na mapie z 1949 r. nie istnieje fragment tego połączenia między Jominkiem (Miłomłynem) a Morągiem29. Obecnie Ostróda nie
ma bezpośredniego połączenia kolejowego z Morągiem. Tempo odbudowy sieci
kolejowej po wojnie słabło w miarę upływu lat30.

Organizacja instytucji kolejowej w pierwszych latach po wojnie
Jak już wspomniano, w przedwojennych Prusach Wschodnich sieć kolei była bardzo rozbudowana, a jej układ odzwierciedlał kierunki rozwoju prowincji. Stanisław Srokowski twierdził, że schemat sieci dróg kolejowych był warunkowany przede wszystkim rozmieszczeniem gleb użytkowanych jako pola
uprawne, łąki, pastwiska31. Srokowski uznawał ponadto, że istniała zależność
między rozwojem sieci kolejowej i dróg bitych. Rozbudowa kolei sprawiła, że
drogi bite nabrały charakteru szlaków łączących ośrodki mieszkalne i dróg dojazdowych, nie tylko szlaków transportowych i strategicznych32. Główne węzły
kolejowe tworzyły wówczas Malbork, Mieszwałd (Myślice), Orneta, Lidzbark
Warmiński, Olsztyn, Królewiec, Wystruć, Gołdap. Za obszar centralny Srokowski uznał rejon określony przez następujące stacje kolejowe: Kętrzyn, Korsze,
Bartoszyce, Lidzbark Warmiński, Czerwonka33. Powojenne zmiany granic i podział dawnej prowincji spowodował, że sieć szlaków kolejowych nie była spójna, m.in. Kolej Tylżycko-Wystrucka „ostatecznie utraciła nie tylko swoją nazwę,
26
MWiM, sygn. DH 218 OMO, sprawozdanie skierowane do Naczelnika Służby Drogowej w Białymstoku, 12 III 1945 r.
27
MWiM, sygn. DH 4531 OMO, sprawozdanie sporządzone S. Fiłończuk, 3 III 1945 r.
28
MWiM, sygn. DH 12512 OMO, mapa kolejowa, skala 1:1000 000, ze skorowidzem nazw stacji i przystanków kolejowych do mapy sieci kolejowej RP, Warszawa 1946.
29
MWiM, sygn. DH 12514 OMO, mapa Polski, skala 1:1500 000, Kraków 1949.
30
D. Łaniec, Województwo olsztyńskie w latach 1945−1948. Studia z odbudowy pozarolniczych działów
gospodarki, Olsztyn 1978, s. 84−85, 94.
31
Za: R. Galon, op. cit., s. 194.
32
S. Srokowski, Rozwój i znaczenie sieci zdrożnej Prus Wschodnich, Warszawa 1930, s. 17. Rozwój kolei
spowodował rozbudowę dróg dojazdowych: „Przekonano się także, że szosy do celu, jakiemu mają odtąd głównie służyć, nie potrzebują być tak szerokie jak dawniej. Wystarczy, jeżeli będą miały zaledwie 6 m szerokości,
a nawet tylko 4 m, przy czym szerokość twardej jezdni redukowano gdzieniegdzie do 2,5 m”.
33
S. Srokowski, Z krainy Czarnego Krzyża, wstęp M. Szostakowska, Olsztyn 1980, ss. 48−50.
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ale również ponownie znaczenie komunikacyjne”34. Dlaczego więc przywrócenie połączeń kolejowych wydawało się tak istotne dla przepływu informacji
w regionie? Pomijając zasadnicze kwestie związane z koniecznością zasiedlenia
regionu, czyli stworzenie warunków dla przepływu i interpretacji informacji,
podstawowe znaczenie mieli sami kolejarze. Przypuszczam, że byli to w większości ludzie, dla których podstawą zaufania była wspólnota zawodowa i wzajemna znajomość. Praca ówczesnych kolejarzy opierała się nie tylko na ich fachowych kompetencjach, ale także na umiejętnościach nawiązywania dialogu
i kształtowania porozumienia w zastanych, często trudnych, sytuacjach. Był to
znacznie szerszy zakres działań niż ten, który wynikał z wypełniania obowiązków związanych z profesją, przekazu informacji i pisania sprawozdań dotyczących przebiegu organizacji prac. Odpowiada on komunikacji społecznej oraz
przepływowi informacji w odniesieniu do odkrywania i kształtowania znaczeń,
jakie są nadawane działaniom zawodowym. W takich warunkach rola informacji zwiększa się, nabiera wartości, staje się walutą, narzędziem wpływu. W kontekście roli informacji pojawia się dylemat stopnia jej jawności oraz znaczenia
kontroli jej upowszechniania w celu organizacji życia publicznego. Istotny przy
tym jest stan przepływu informacji publicznych i tych przekazywanych w rozmowach prywatnych. Na terenie dawnych Prus Wschodnich procesy te były warunkowane przez zniszczenia wojenne oraz wymieszanie i przepływ ludności,
a co za tym idzie – zerwanie zarówno formalnych kanałów informowania, jak
i więzi sąsiedzkich, które w zwykłych warunkach tworzyły sieć komunikacyjną
i umożliwiały weryfikację tego, co zasłyszane. Uruchomienie linii kolejowych
usprawniało odtwarzanie struktury społecznej, poprzez ułatwianie zasiedlania
regionu poza głównymi szlakami komunikacyjnymi35.
Koleje Państwowe na terenie byłych Prus Wschodnich, w tym w Olsztynie,
organizowali pracownicy administracji polskiej w Białymstoku, a ich formalne
przeniesienia do pracy w tym regionie realizowano w miarę powstawania polskiej administracji na tych terenach36. Kształtowanie struktur rozpoczęło się for34
A. Piątkowski, Kolej Tylżycko-Wystrucka w latach 1862−1884. Pierwsza prywatna inwestycja kolejowa w Prusach Wschodnich, Toruń 2001, s. 99: „Funkcjonując na najbardziej na zachód wysuniętych rubieżach
Związku Radzieckiego (RFRR), w obrębie obwodu kaliningradzkiego, w wyniku głębokich przeobrażeń geopolitycznych oraz związanych z nimi radykalnych zmian w kierunkach wymiany towarowo-osobowej odgrywa rolę fragmentu drugorzędnej, nadal jednotorowej linii do Kłajpedy, o niskim natężeniu ruchu towarowo-pasażerskiego”. Por. też D. Łaniec, Województwo olsztyńskie, s. 31.
35
Por. S. Żyromski, Rozwój ludności Olsztyna w latach 1945−1961, Olsztyn 1964, s. 15; idem, Procesy migracyjne w województwie olsztyńskim w latach 1945−1949, Olsztyn 1971, s. 52.
36
MWiM, sygn. DH 15701 OMO, Olsztyn, 30 XI 1945 r., Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych
w Olsztynie przenosi K. Leśnika, kierownika Działu Silnych Prądów Wydziału Elektrotechnicznego do pracy
w Olsztynie „zgodnie z dekretem PKWN z dnia 27 XII 1944 r. o tymczasowym unormowaniu stosunku służ-
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malnie w połowie lutego 1945 r.37, gdy do Olsztyna zostali skierowani: inż. Jan
Gan, inż. Michał Kretowicz, Marian Stemler, Jan Uklejski, Czesław Cichocki, Kazimierz Leśnik, Józef Arendt, Zygmunt Tworkowski, dr Florian Piotrowski, Stanisław Fiłończuk [Fiłończyk?? – M.G.], J. Czerniawski. W marcu 1945 r. było to
już ponad siedemdziesięciu pracowników38.
Pracowników kolei na teren dawnych Prus Wschodnich kierowała najczęściej administracja państwowa w Warszawie oraz administracja kolei w Białymstoku, wydając odpowiednie zaświadczenia, które określały cel oraz charakter podróży: „Zaświadcza się, że obyw[atel] Leśnik Kazimierz udaje się do
Prus Wschodnich w sp[rawie] organizacji Kolei Państwowych. Zaświadczenie
niniejsze uprawnia do odbycia podróży samochodem w jedną stronę. Termin
ważności marzec 1945 r.”39 Podobne skierowania wystawiało Ministerstwo Komunikacji40. Dokumenty te były potwierdzane przez ówczesnych radzieckich
komendantów miejscowości, do których zgłaszali się kolejarze – miało to miejsce przede wszystkim w Olsztynie41. Władza radzieckich komendantów była

bowego i zaszeregowaniu funkcjonariuszy państwowych (Dz. U. RP nr 16 1944 r. poz. 89)”; sygn. DH 9900
OMO, 26 II 1945, Białystok, dwujęzyczne zaświadczenie: „Poddyrekcja Kolei Państwowych deleguje ob. Kulikowski Jan do Olsztyn woj. Prusy Wsch., celem zorganizowania pracy przejęcia zabezpieczenia i rejestracji
nieruchomego i ruchomego majątku kolei żelaznych”; sygn. DH 4516 OMO, 6 III 1945 r., zaświadczenie DOKP
w Białymstoku, na nazwisko Franciszek Galot; sygn. DH 4512 OMO, 4 II 1945 DOKP w Białymstoku, zaświadczenie na nazwisko Mikołaj Kretowicz; sygn. DH 4523 OMO, 4 II 1945 r., zaświadczenie DOKP w Białymstoku, na nazwisko Stanisław Fiłończuk; sygn. DH 2062 OMO, 4 II 1945 r., zaświadczenie DOKP w Białymstoku,
na nazwisko Edward Ejsymont; sygn. DH 7283 OMO, 7 III 1945, DOKP w Warszawie, dokument dwujęzyczny
ze zdjęciem: „Zaświadcza się, że ob. Bochman Eugeniusz 6. prac.[owników] służby ruchu udaje się do Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Olsztynie do dyspozycji Dyrektora Kolei w celu objęcia pracy. Niniejsze
upoważnia do bezpłatnego przejazdu pociągami do st. Olsztyn”; sygn. DH 4513 OMO, 15 II 1945 r., zaświadczenie w języku polskim wystawione przez Wydział Ogólny Urzędu Wojewódzkiego Białostockiego na nazwisko Mikołaj Kretowicz, który „udaje się do Prus Wschodnich w spra[wie] organizacji Kolei Państwowych.
Zaświadczenie niniejsze uprawnia do odbycia podróży samochodem w obie strony”.
37
Uroczystości upamiętniające przybycie kolejarzy są obchodzone 19 II przy domu na ul. M. Zientary-Malewskiej 2, gdzie kolejarze zorganizowali wówczas tymczasową swoją siedzibę, por. MWiM, sygn. DH
16743 OMO/2, kronika Koła PKP Olsztyn w Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, Olsztyn 2002.
38
MWiM, sygn. DH 4544 OMO, sprawozdanie do Naczelnika Służby Drogowej, prawdopodobnie marzec 1945 r., sporządzone i podpisane przez S. Fiłończuka. Por. też sygn. DH 204 OMO, wykaz pracowników
DOKP w Olsztynie, w którym wymieniono 75 nazwisk; sygn. DH 6723 OMO, „10 lat na posterunku”, wspomnienia nieznanego autora, Olsztyn 1955. We wspomnieniach pojawia się informacja o wielkiej liczbie – ok.
800 osób, które przyjechały w marcu 1945 r., należy jednak przypuszczać, że był to transport ogólny, w którym
kolejarze stanowili tylko część podróżujących.
39
MWiM, sygn. DH 15695 OMO/1, zaświadczenie na nazwisko Kazimierz Leśnik, 26 II 1945 r.
40
MWiM, sygn. DH 207 OMO, Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Komunikacji, Warszawa 26 II 1945 r.,
dwujęzyczne, z okrągłą pieczęcią ministerialną, na nazwisko Stanisław Fiłończuk.
41
MWiM, sygn. DH 15696 OMO, 13 IV 1945 r., major Fiedorow, wojenny komendant Olsztyna, podpisał zezwolenie na pracę [Kazimierza Leśnika] przy uruchamianiu sieci elektrycznej. Zezwolenie wypisane
na maszynie – cyrylicą, pieczęć urzędu wojennego komendanta; por. też sygn. DH 15679 OMO, zezwolenie
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nadrzędna w stosunku do dopiero kształtujących się struktur administracji
polskiej42.
Radziecka administracja wojskowa rozpoczęła urzędowanie w Prusach
Wschodnich w drugiej połowie stycznia 1945 r. Stało się tak na mocy układu, jaki
PKWN zawarł z rządem radzieckim 26 lipca 1944 r.43 Komendantury wojenne
działały do 23 maja 1945 r. Po tym terminie były stopniowo likwidowane44, choć
nie oznaczało to wcale opuszczenia terenu województwa olsztyńskiego przez wojska radzieckie. Administracja radziecka zarządzała majątkami rolnymi i zakładami przemysłowymi45. Głównym zadaniem komendantur radzieckich było zabezpieczenie tyłów frontu i mienia niemieckiego, traktowanego jako zdobycz
wojenna46. Komendantury zaopatrywały także swoją armię, ochraniały system
łączności, formalnie utrzymywały ład i porządek wśród ludności cywilnej, sprawowały wszelką władzę: „wielu żołnierzy radzieckich, zwłaszcza oficerów, z różnym okrucieństwem prześladowało zdeklarowanych Polaków, w tym nawet
wybitnych działaczy propolskich. Również rabowano ich domy, gwałcono, rozstrzeliwano, wywożono do obozów i łagrów, burzono im i palono domy. Wśród
prześladowanych spowodowało to potworne załamanie i falę samobójstw, albo
opowiedzeń się za niemieckością”47. Zarządzając tą własnością, wojsko radzieckie było zobowiązane utrzymywać obiekty w „należytym stanie”48, nie płaciło też
podatków49. Urządzenia i budynki kolejowe zostały oficjalnie przekazane przez
komendantury radzieckie polskim władzom kolejowym w sierpniu 1945 r.50 Odrębnym aktem prawnym państwo polskie przejęło własność tych przedsiębiorstw
kolejowych, które przed 1945 r. należały do spółek i prywatnych właścicieli
radzieckiej komendantury na przemieszczanie się w obrębie Olsztyna i okolic ważne do 31 III 1945, przedłużone do 31 X 1945 r.; sygn. DH 15678 OMO, marzec 1945, Białystok zezwolenie radzieckiej komendantury na
przemieszczanie się zgodnie z wymogami wykonywanej pracy, za dnia i nocą, w obrębie Białostockie − − [nieczytelne − M.G.]; sygn. DH 6718 OMO, zaświadczenie wystawione przez komendanturę radziecką w Olsztynie, w języku rosyjskim, na nazwisko Mikołaj Kretowicz, ważne do 30 VI 1945 r., przedłużone do 31 X 1945 r.;
sygn. DH 210 OMO, zaświadczenie komendantury radzieckiej na nazwisko Józef Czarniawski, wystawione
22 II 1945 r., ważne do 31 III 1945 r.
42
D. Łaniec, Organizacja życia gospodarczego w latach 1945−1949 w województwie olsztyńskim, nadb.
z: Węzłowe problemy życia gospodarczego w latach 1945−1949 w województwie olsztyńskim, Olsztyn 1975,
ss. 2−3.
43
E. Kierejczyk, Województwo olsztyńskie w latach 1945–1949. Kształtowanie się administracji ogólnej,
rad narodowych i samorządu terytorialnego, Olsztyn 1980, s. 17.
44
E. Wojnowski, Warmia i Mazury w latach 1945–1947, Olsztyn 1968, s. 3.
45
Wiadomości Mazurskie, 1946, nr 90 z 16 IV, s. 3.
46
Warmiacy i Mazurzy w PRL. Wybór dokumentów. Rok 1945, oprac. T. Baryła, Olsztyn 1994, s. VI.
47
Cz. S. Bartnik, Walka o Kościół w Polsce, Lublin 1995, s. 225; por. też A. Sakson, Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach 1945−1997, Poznań 1998, ss. 80−106.
48
E. Kierejczyk, op. cit., ss. 22–23.
49
Ibidem, s. 23.
50
B. Łukaszewicz, Raptularz miejski. Olsztyn 1945−2006, Olsztyn 2006, s. 25.
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w III Rzeszy. Dokonywało się to na mocy orzeczeń ministra komunikacji, publikowanych w „Monitorze Polskim”, dla których podstawą były dekrety PKWN51.
Kolej olsztyńska początkowo podlegała Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (DOKP) w Białymstoku. Odrębną dyrekcję dla północno-wschodniej
Polski zorganizowano w Olsztynie pod koniec sierpnia 1945 r., a na jej siedzibę przygotowano budynek dawnej olsztyńskiej rejencji52. Koleje państwowe od
początku współpracowały z kluczowymi dla nich instytucjami – w regionie od
jesieni 1945 r. funkcjonowało Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Mazurskiego, które przejęło zarząd sieci energetycznej od Grupy Operacyjnej Ministerstwa Przemysłu53, a DOKP w Olsztynie miała w strukturze Dział Silnych Prądów
w Wydziale Elektrotechnicznym, jego kierownikiem od 31 grudnia 1946 r. był
Kazimierz Leśnik54. Współpraca dotyczyła uruchamiania źródeł prądu, chociaż
kolei zależało na tzw. sile, a Zjednoczenie Energetyczne przynajmniej początkowo skupione było na reelektryfikacji miejscowości regionu55.
Struktura administracyjna kolei kształtowała się w miarę stabilizowania się sytuacji. DOKP w Olsztynie miała w swojej strukturze: Wydział Mechaniczny i parowozownię PKP, wspomniany Wydział Elektrotechniczny, Wydział Aprowizacji, Wydział
Ruchu (bądź Wydział Ruchowo-Handlowy), Służbę Ochrony Kolei (w niej Terenową
Ochronę Przeciwlotniczą i ochronne grupy operacyjne), Oddział Drogowy – Grupę
Drogową, potem Służbę Drogową, Służby Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego,
drużyny kolejarskie, a także administrację – biuro prawne, biuro personalne (kadry)56.
51
Por. Dz.U. RP nr 3 poz. 17: Ustawa z 3 I 1946 o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej; Monitor Polski 1946 r. poz. 205 z 26 VIII 1946 r.: zarządzenie Ministra Komunikacji z 26 III 1946 r. o ogłoszeniu pierwszego wykazu przedsiębiorstw komunikacyjnych podlegających przejęciu na własność państwa; Monitor Polski 1947 nr 084 poz. 589: Orzeczenie nr 3 Ministra Komunikacji z dnia
28 V 1947 r. o przejściu na własność państwa przedsiębiorstw komunikacyjnych.
52
MWiM, sygn. DH 4544 OMO, sprawozdanie do Naczelnika Służby Drogowej, prawdopodobnie marzec
1945 r., sporządzone i podpisane przez S. Fiłończuka: „Pracowników rozlokowano czasowo na kwaterach tzw. hotelu i w budynku przyszykowanym na biura Dyrekcji. Upatrzono budynek w centrum miasta całkowicie odpowiadający na biuro dyrekcji. W budynku mieściły się poprzednio biura zarządu Prus [sic]; ilość pokoi wynosi 315 jednak
budynek ten mimo bardzo pięknego wyglądu i rozmieszczenia oraz wyposażenia w meble biurowe, jest częściowo
uszkodzony przez pożar, uszkodzenie ocenia się około 30%, nadaje się do remontu, starania o przydzielenie budynku są w toku”; por. też sygn. DH 9154 OMO, plan miasta Olsztyna, sporządzony w 1946 r., w skali 1:9000.
53
MWiM, sygn. DH 240 OMO, Olsztyn VI 1945 r. (tekst w rękopisie, „przeznaczony do drukarni”);
sygn. DH 2191 OMO, lipiec 1945 r., drukowany tekst ogłoszenia: przyłączanie abonentów do sieci elektrycznej
miało się odbywać zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
54
MWiM, sygn. DH 15728 OMO, Minister Komunikacji RP, Warszawa 31 XII 1946 r.
55
D. Łaniec, Województwo olsztyńskie, ss. 75−76.
56
MWiM, sygn. DH 16744 OMO, dokumenty zmarłych członków ZBoWiD Koła PKP w Olsztynie,
t. 1 1955−1986, Adamowicz Jan, dokumenty nr 3; Albin Franciszek Leonard, dokumenty nr 5; Bartosiński Zygmunt, dokumenty nr 6; Biały Jan Franciszek dokumenty nr 7; Butkiewicz Jan, dokumenty nr 10; Głuś Edward
dokumenty nr 11; sygn. DH 9903 OMO, zaświadczenie Jana Kulikowskiego, Olsztyn 1 VII 1945 r.; sygn. DH
6844 OMO, zaświadczenie o zatrudnieniu J. Czarniawskiego, 30 XII 1948 r., w którym zapisano likwidację
służb aprowizacyjnych, w których wymieniony pracował; sygn. DH 6846 OMO, zawiadomienie o zamianie
miejsca pracy J. Czarniawskiego w związku z likwidacją służb aprowizacyjnych, Olsztyn 27 I 1949 r.
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Powstawała również infrastruktura niezbędna do realizacji podstawowych celów kolejnictwa, jak zabezpieczone miejsca pracy dla elektryków i innych specjalistów, budynki dyrekcji, hotele dla pracowników, ważna była stołówka. Początkowo kolejarze zajęli domy przy dzisiejszej ul. Kętrzyńskiego i Kościuszki, a
władze kolejowe ulokowały się w budynku przy ul. Partyzantów: „praca w Poddyrekcji trwała od świtu do świtu. Przybyłych rejestrowano, wydawano im zaświadczenia o zatrudnieniu, w językach polskim i rosyjskim, opaski na rękawy
o barwach narodowych polskich, oraz przydzielano pionierów do poszczególnych służb. Zaopatrywano w żywność”57. Stanisław Achremczyk twierdzi, że kolejarze cieszyli się wówczas specjalnymi względami, jeśli chodzi o zakwaterowanie i zaopatrzenie58.
Działania kolejarzy stały się częścią sfery publicznej dzięki temu, że sens
ich pracy, podejmowanej na rzecz odtworzenia infrastruktury kolejowej, leżał
w interesie ogółu zaludniającego region. Jednocześnie szczegóły tych działań
były w dużym stopniu niejawne, odkrywane tylko wtedy, gdy zdecydowała o tym
instytucja kolejowa. Sprzyjał temu militarny charakter służby oraz konkretyzacja podejmowanych czynności, określana w krótkich terminach czasowych59.
Proces ten przebiegał według wzorów charakterystycznych dla klasycznej biurokracji oraz współczesnych organizacji sfery publicznej, ze względu na charakter służby i sposób jej wypełniania60. Konieczne były dokumenty na papierze,
potwierdzające uprawnienia i zadania, takie jak posiadanie imiennej zgody na
noszenie broni61, na „korzystanie z urządzeń teletechnicznych”62. Ponadto na
obszarze kolejowym obowiązywały przepustki63, a wyjazdy w teren były poMWiM, sygn. DH 6723 OMO, „10 lat na posterunku”, wspomnienia nieznanego autora, Olsztyn 1955.
S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur. 1772−2010, t. II, Olsztyn 2011, ss. 1050−1051. Por. też MWiM, sygn.
DH 4535 OMO, Raport dzienny, sporządzony przez Kalisza, Grupa Drogowa Olsztyn, 4 III 1945 r.: „wyładowanie
płyty kuchennej z wagonu, dla stołówki kolejowej, remont drzwi i dopasowanie kluczy w stołówce kolejowej”.
59
D. Łaniec, Województwo olsztyńskie, s. 84.
60
G. Morgan, Obrazy organizacji, Warszawa 2005, ss. 25−26; S. Lachiewicz, A. Walecka, Organizacja jako
obiekt zarządzania – spektrum form i możliwości, w: Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, pod red. A. Adamik, Warszawa 2013, ss. 62−63: „należy przyjąć, że sektor publiczny obejmuje te organizacje, które realizują zadania wynikające z polityki państwa i potrzeb lokalnych społeczności, zgodnie z przyjętą w wielu konstytucjach zasadą subsydiarności państwa oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”.
61
MWiM, sygn. DH 15698 OMO, bez daty, prawdopodobnie 1945 r.(?), dwujęzyczne; sygn. DH 6834
OMO, bez daty, prawdopodobnie 1945 r., dwujęzyczne; sygn. DH 2664 OMO, dwujęzyczne poświadczenie prawa do noszenia broni ważne do 5 IV 1945 r.
62
MWiM, sygn. DH 6838 OMO, upoważnienie DOKP Olsztyn, 18 I 1947 r.
63
MWiM, sygn. DH 15680 OMO, wystawiona 20 I 1949 r.: „karta wstępu na obszar kolejowy w miejscu wskazanym wewnątrz” – obręb DOKP i gmach DOKP w Olsztynie; sygn. DH 6841 OMO, karta wstępu
wystawiona przez Zastępcę Komendanta Głównego Służby Ochrony Kolei ds. Liniowych, Olsztyn, 15 I 1948 r.:
„Józef Czerniawski ma prawo wstępu w obrębie DOKP w Olsztynie”, prawo wstępu obejmowało perony, wagony, tory stacyjne, magazyny handlowe i stacyjne, biura i urzędy w rejonach stacji, składnice materiałów,
składnice opału, magazyny, warsztaty kolejowe; sygn. DH 6837 OMO: legitymacja kolejowa J. Czarniawskiego,
uprawniająca do swobodnego poruszania się w obrębie DOKP, ważna w okresie 1 I 1946–31 XII 1946 r.
57
58
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świadczane dokumentem, który często dokładnie określał przebieg i cel podróży64. Ich zatrudnienie na kolei potwierdzały zezwolenia, które miały określony czas ważności, także wtedy, gdy obowiązki związane były z taką specjalizacją zawodową, jak instruktaż prowadzenia parowozu65. Wystawiano je na
dwujęzycznych, w języku polskim i rosyjskim, formularzach (kopie powielone,
wypełniane atramentem) lub wypisywano w całości odręcznie66. Wszystkie podane w nich informacje były uwierzytelnione pieczęciami i podpisami władz kolejowych, co sprawiało, że każdy dokument opatrzony pieczęciami nabierał
niezwykłego znaczenia, był kluczem umożliwiającym wiele działań. Na terenie Olsztyna były to okrągłe pieczęcie Państwowych Kolei oraz prostokątne – dyrektora lub jego zastępcy, naczelników poszczególnych służb (np.
Naczelnik Służby Elektrotechnicznej)67. Do wyjątków należy zaliczyć zaświadczenie o zatrudnieniu na kolei Stanisława Daukszewicza z „Lecbarka”
– Lidzbarka Warmińskiego, odręcznie napisane atramentem, wystawione przez
PKP Odcinek Drogowy Lecbark, 30 marca 1946 r.68 Ciekawy jest też dwujęzyczny dokument, który pośrednio mówi o militaryzacji pracowników
kolei, gdyż ograniczano im pracę w innych miejscach, na podjęcie której
wymagane były oddzielne zezwolenia69. Przy tych wszystkich obostrzeniach
64
MWiM, sygn. DH 9901 OMO, 12 IV 1945 r., dwujęzyczne zaświadczenie DOKP w Olsztynie: „J. Kulikowski udaje się na stację Osterode, Morungen, Berfriede, Nejdenburg [sic], Hohenstein, Götkendorf, Ortelsburg, Willenberg, Rofflis, Passenheim, Bischofsburg, Sansburg, Arys w celu kontroli personelu i opisu stacji”;
sygn. DH 4517 OMO, zaświadczenie DOKP w Olsztynie, na nazwisko Witold Krzywiec, ważne 7 II−31 XII
1945 r.: „uprawniony jest do bezpłatnych przejazdów pociągami i chodzenia po torach w każdej porze dnia
i nocy w obrębie Oddziału Mechanicznego Olsztyn − − w sprawach służbowych”.
65
Por. MWiM, sygn. DH 4521 OMO, Olsztyn 2 X 1945 r., „zaświadcza się, iż ob. Krzywiec Witold narodowości polskiej jest zatrudniony w I Oddziale Mechanicznym Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych
w Olsztynie w charakterze maszynisty instruktora. Zaświadczenie ważne jest do 31 XII 1945 r.”
66
MWiM, sygn. DH 15694 OMO, Białystok 25 VIII 1945 r., dwujęzyczne, rosyjsko-polskie zaświadczenie
na przejazd do Olsztyna pracownika kolei Kazimierza Leśnika wraz z żoną i córką oraz z bagażem (odręcznie,
atrament, pieczęcie Dyrekcji Kolei Państwowych w Olsztynie, Oddział Elektrotechniczny w Białymstoku).
67
MWiM, sygn. DH 15692 OMO, DOKP Olsztyn 4 V 1945 r. (dokument dwujęzyczny): „Zaświadcza
się, że obywatel Kazimierz Leśnik narodowości polskiej jest zatrudniony w Wydziale Elektrotechnicznym dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Olsztynie w charakterze Kierownika Działu Silnych Prądów. Zaświadczenie ważne do 30 VI 1945. Termin ważności przedłuża się do 1 VIII 1945 r.”; sygn. DH 6716 OMO, 28 III
1945 r. DOKP Olsztyn, na nazwisko Zygmunt Tworkowski, ważność do 30 VI 1945 r., przedłużona do 31 VIII
1945 r. (w wersji rosyjskiej zapisano imię Sigizung (?); sygn. DH 9902 OMO, DOKP Olsztyn 14 V 1945 r., na
nazwisko Jan Kulikowski, zatrudniony na stanowisku kontrolera ruchu, ważność do 30 VI 1945 r. (w rosyjskiej
wersji dokumentu zapisano imię Iwan); sygn. DH 2665 OMO, 30 VI 1945 r., DOKP Olsztyn, na nazwisko Feliks Barabasz, ważność do 30 IX 1945 r.; sygn. DH 209 OMO, DOKP w Olsztynie, 30 IV 1945 r. zaświadczenie
o zatrudnieniu Józefa Czarniawskiego na stanowisku kucharza.
68
MWiM, sygn. DH 387 OMO, zaświadczenie o zatrudnieniu S. Daukszewicza, Lidzbark Warmiński,
30 III 1946 r.
69
MWiM, sygn. DH 2663 OMO, dokument wydany przez DOKP w Olsztynie: „okaziciel niniejszego Barabasz Feliks jest zatrudniony w Dyrekcji Polskich Kolei Państwowych w Olsztynie, któremu zezwala się na zamieszkanie
w dotychczas zajmowanym mieszkaniu. Zabrania się zatrudniać w/w przy innych pracach bez porozumienia się z Dyrekcją Polskich Kolei Państwowych i zezwolenia Komendanta Wojennego stacji Olsztyn. Ważne do dnia 31 III 1945 r.”
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równie istotne było budowanie wzajemnego zaufania poprzez nieformalną wymianę informacji o stanie bezpieczeństwa w danym rejonie, stanie zaopatrzenia,
potrzebach ludzi tam pracujących, problemach do rozwiązania itp. Przy organizowaniu powojennej kolei splatały się funkcje charakterystyczne dla państwa totalitarnego i społeczeństwa obywatelskiego, przynajmniej przez pewien
czas70.
Mimo że szczegóły działań zawodowych nie zawsze były całkowicie dostępne w sferze publicznej, to kolejarze niemal od początku realizowali pełen
zakres uczestnictwa w życiu publicznym. Pod koniec marca 1945 r. ukonstytuował się Związek Zawodowy Kolejarzy71. Warto też wspomnieć o świętowaniu
– Okręgowa Komenda Straży Kolei Państwowych w grudniu 1945 r. zorganizowała zabawę sylwestrową72. 18 sierpnia 1946 r. z okazji Święta Kolejarza odbyły
się uroczystości, w czasie których kolejarze zostali odznaczeni, uczestniczyli we
mszy św. (uwzględnionej w porządku uroczystości), przeszli ulicami Olsztyna
w pochodzie i spotkali się na akademii w Teatrze im. S. Jaracza73. Specyficznym
polem działań realizowanych przez kolejarzy była organizacja klubu sportowego „Kolejarz”, który powstał w Olsztynie w lipcu 1945 r., niemal równocześnie
z zespołem orkiestry dętej służby Ochrony Kolei II Oddziału w Ełku74. Organizacja tej części przekazu informacji i formułowania wspólnoty komunikowania
się na Warmii i Mazurach wymaga dalszych badań.

Zakres działań realizowanych przez kolejarzy
Organizowanie kolei było równoznaczne z zagospodarowywaniem i organizowaniem obszaru oraz niwelowaniem zniszczeń wojennych – odbudowywano ukradzione lub zniszczone torowiska, zmniejszano szerokość torów do
wielkości charakterystycznej dla Europy (w miarę przesuwania się frontu Armia Czerwona zwiększała rozstaw torów, by usprawnić własny transport), na-

70
Por. G. Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa 2000, ss. 222−223. Autor określił różnice organizacyjne ze względu na różnice kulturowe istniejące w organizacjach różnych państw,
jednak ten sam mechanizm zdawał się funkcjonować w sytuacji powojennej Polski, gdy różnice kulturowe dotyczyły nowego stylu władzy i środowisk, w których ten styl usiłowano zrealizować.
71
B. Łukaszewicz, op. cit., s. 19.
72
MWiM, sygn. DH 211 OMO, zaproszenie na zabawę sylwestrową, Olsztyn grudzień 1945 r.
73
MWiM, sygn. DH 6724 OMO, zaproszenie na uroczyste Święto Kolejarzy DOKP, 18 VIII 1946, na nazwisko Zygmunt Tworkowski, elektromonter, z faksymile podpisu dyrektora inż. E. Dudzińskiego.
74
MWiM, sygn. DH 8027 OMO, Antoni Góra, Wspomnienia z Klubu Sportowego „Kolejarz”, Olsztyn
1970 r., maszynopis na konkurs „Oni byli pierwsi”, z okazji dwudziestopięciolecia PRL.
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prawiano urządzenia energetyczne oraz linie przesyłowe75. Początkowo było to
główne zadanie kolejarzy. Obejmowało ono także zabezpieczenie i zinwentaryzowanie dóbr materialnych kolejnictwa, naprawę uszkodzeń powstałych w wyniku działań wojennych, a także zabezpieczenie zaplecza prac kolejarzy. „Zadania na 1 III 1945 r.” to dokument, a właściwie kopia odręcznego zapisu, który
dobrze obrazuje zakres tych działań: „1. Dać wyczerpujące dane D.[rogowe] odnośnie polecenia wysłanego 28 II z Białegostoku 2. Zbadać przeloty we wszystkich kierunkach węzła Olsztyn 3. Zabezpieczyć gmach dyrekcji, uporządkować
na biuro 4. Gmach Bahnhofstr. osiedlić biuro [Grupy Drogowej], urządzić magazyn i warsztaty, przenieść Borkowskiego jako kierownika warsztatów, dać pomoc [dwa mało czytelne nazwiska − M.G.] – miejscowi rzemieślnicy 5. Wyszukać przy dyrekcji lokal pod mieszkania dla pracowników Dyrekcji z piecami
ogrzewania 6. Wyszukać domy dla kolejarzy [nieczytelny wydział] 7. Organizować
Warsztaty D[rogowej] G[rupy]”76.
Według oceny pracowników kolei w niedatowanym raporcie z prac wykonanych na dworcu w Olsztynie na podstawie zarządzenia z 20 lutego 1945 r., uszkodzenia linii telefonicznych i telegraficznych stanowiły około 10%. Zachowała się centrala dworcowa i jej wyposażenie, choć ocena używalności była początkowo bardzo
utrudniona ze względu na to, że znajdowała się w pomieszczeniu bez światła i z zamurowanymi oknami77. Kopia raportu datowana na 25 lutego wyjaśniała natomiast,
że „centralka została wywieziona, natomiast krosownica, aparatura akumulatorowa
i inne urządzenia oprócz dalekopisów i aparatów telegraficznych, których również
brak, jest wszystko w porządku”78. Raporty datowane na 21 lutego 1945 - 16 marca 1945 r. wskazywały, że podstawowe prace prowadzone przez I Ekipę Kolejową
w Olsztynie obejmowały zabezpieczanie wszelkich sprzętów umożliwiających łączność, aparatów telefonicznych i telegraficznych oraz centralek79. Część tych aparatów i inne sprzęty, a także plany dworców odsyłano do Białegostoku80.
75
MWiM, sygn. DH 15699 OMO, 9 VII 1945 r., pismo w sprawie dostawy energii do Wydziału Elektrotechnicznego PKP, wystosowane przez Tymczasowy Zarząd Państwowy; D. Łaniec, Województwo olsztyńskie, s. 85. Autorka podaje, że prace dotyczyły przede wszystkim terenu Białostocczyzny, gdyż Olsztyńskie
było wyludnione – teoretycznie więc potrzeby transportowe były mniejsze – brakowało też ludzi do pracy:
„We wrześniu 1945 roku w DOKP Olsztyn przekuto 408 km torów, z tego w województwie tylko 25 na trasie Nidzica−Działdowo”.
76
MWiM, sygn. DH 4527 OMO kopia „Zadania na 1 III 1945” dla Grupy Drogowej, podpis nieczytelny.
77
MWiM, sygn. DH 219 OMO, kopia niedatowanego raportu, luźna kartka, skierowana „do Pana Naczelnika I Ekipy Kolejowej w Olsztynie”, podpisana przez Z. Tworkowskiego.
78
MWiM, sygn. DH 219 OMO, kopia raportu, 25 I (II) 1945 r., Z. Tworkowski do Kierownika I Ekipy
Kolejowej w Olsztynie.
79
MWiM, sygn. DH 219 OMO, kopia raportów z prac prowadzonych przez pracowników PKP w Olsztynie w czasie 21 II − 16 III 1945 r., podpisana przez Z. Tworkowskiego.
80
MWiM, sygn. DH 219 OMO, kopia raportu, 25 II 1945 r., Z. Tworkowski do Kierownika I Ekipy Kolejowej w Olsztynie; w ramach raportu z przeprowadzonych prac „Zbiórka materiałów i aparatury dla Białego-
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Infrastruktura kolejowa była zniszczona nie tylko w wyniku działań wojennych, ale też w efekcie rabunków wojsk radzieckich81. Stan rzeczy w tym
względzie był bardzo istotną informacją, od której prawdopodobnie zależał
m.in. proces zasiedlenia regionu, poziom społecznego zaufania do władz polskich. Od 1946 r. urzędy polskiej administracji państwowej były zobowiązane
zbierać i przekazywać do Urzędu Pełnomocnika wszelkie dane o zniszczeniach
dokonanych przez Armię Radziecką oraz o tym, co zostało przez te oddziały zabrane, ze wskazaniem konkretnej jednostki82. Na przykład starostwo powiatowe
w Lidzbarku Warmińskim w maju 1947 r. zawiadamiało, że oddziały radzieckie
rozebrały „105 km torów kolejowych wartości 1 050 000 zł (wartość z 1939 r.)”83.
Brakuje wskazania konkretnej jednostki Armii Czerwonej, ustalenie tego było
zresztą nierealne, poza tym często pozostawało w sferze komunikacji nieformalnej, czyli zasłyszanej i przekazanej dalej, niepotwierdzonej informacji.
Interesujący wydaje się zapis okoliczności towarzyszących naprawie torów
na trasie do Ornety i na tej stacji. Według sprawozdania z 2 marca 1945 r., sporządzonego i podpisanego przez Stanisława Fiłończuka, przy pomocy 60 Niemców i Niemek (w oryginale „niemców i niemek”) „odbudowano całkowicie linię
Arnsdorf−Wormditt, dotarto pociągiem do tejże stacji”84. Co ciekawe, kilka dni
później dojazd do tej stacji był już niemożliwy „z powodu zajętego szlaku i braku

stoku”. W raporcie, który powstał po 1 III 1945 r., znajduje się miejscami nieco mało czytelny wykaz sprzętów
wysłanych do Białegostoku: „centralka 1 szt., ogniowa szuba szt. 9, telefony MB 7 szt., przełączniki telefoniczne
1 szt., ???, kabelek telefoniczny 1000 m; wkłady do słuchawek 5 szt., wkłady mikrofonowe 6 szt., ?????, induktorów 3 szt., przełączników 2 szt., lutlampy elektryczne 2 szt., centralka zwykła 1 szt., oliwa do aparatów 2 buteleczki, kołków do centralki 13 szt., sznurów telefonicznych rużnych [sic] 25, aparaty telegraficzne 2 szt. Zawartość skrzynki narzędziowej: wiertła 13 szt., poziomice 1, piłek ślusarskich 4 szt., bormaszynka elektryczna
1 szt., lampa ??? elektryczna, wagi do gwoździ 1 szt., cęgi kablowe 2 szt., młotek ??? 2 szt., pilników 5 szt., śrubokrętów 2 szt., sztambor 1 szt., przecinak 1 szt., piłka do drewna 1 szt., przyrząd do wyciągania gwoździ 1 szt.,
???, ramka do pił ślusarskich 1 szt., ???, światła ręczne 2 szt., klucz francuski 1 szt. Por. też sygn. DH 218 OMO,
sprawozdanie z 12 III 1945 r., St. Fiłończuk do Naczelnika Służby Drogowej w Białymstoku: „Przesyła się plany
st. Dworzec Olsztyn, Grammen (Grom, pow. szczycieński), Passenheim (Pasym, pow. szczycieński), Windken
(Wołowno, pow. olsztyński), Bassin (Bassien? Bażyny, pow. braniewski), Wormditt (Orneta, pow. braniewski),
Wagtenn (Drwęczno, pow. braniewski), Heinrikau (Henrykowo, pow. braniewski), Bieseln Westende (???), Geierswalde (Gietrzwałd, pow. ostródzki), Stefienswalde (Steffienswalde, Szczepankowo, pow. ostródzki), Biesselen (Biesal, pow. olsztyński), Kraplau (Kraplewo, ostródzki), Altfinken (Stare Jabłonki, pow. ostródzki); por. też
sygn. DH 4526 OMO, pismo przewodnie St. Fiłończuka, kierownika Grupy Drogowej, z wykazem przesłanych
do Białegostoku planów stacji kolejowych w skali 1:1000, Olsztyn 1 III 1945 r.
81
Por. S. Achremczyk, op. cit., ss. 1048−1049.
82
APO 390/238, Urząd Pełnomocnika na Okręg Mazurski „Zniszczenia dokonane przez Armię Czerwoną” mikrofilm (12907), Olsztyn, pismo z 23 V 1946 r., za wojewodę podpisał J. Szyrmer, kpt. dyplomowany,
naczelnik Wydziału Wojskowego, k. 30.
83
APO 390/238, Urząd Pełnomocnika na Okręg Mazurski „Zniszczenia dokonane przez Armię Czerwoną” mikrofilm (12907), Lidzbark Warmiński, pismo z 27 V 1946 r., kierownik referatu odbudowy starostwa
powiatowego, k. 40−41.
84
MWiM, sygn. DH 4533 OMO, sprawozdanie z prac Piotra Richtera, Olsztyn 4 III 1945 r.
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łączności między stacjami”85, a prace remontowe opisano w sprawozdaniu datowanym na 11 marca 1945 r. Wynikało z niego, że naprawiano „tory stacyjne zniszczone przez działania wojenne”, a powrót przeciągnął się, gdyż w „Gutstacie zostaje przypięte 37 wagonów z rannymi, pomimo że parowóz posiada bardzo małą
ilość węgla i odjazd następuje o godz. 23.00. Z powodu zbyt wielkiego obciążenia
parowozu wracamy ze szlaku z powrotem do Gutstatu gdzie nocujemy”86.
Kolejarze korzystali z pracy strażników rekrutujących się spośród pracowników
kolei oraz robotników miejscowego pochodzenia (autochtonów), przede wszystkim
z ludności niemieckiej zamieszkującej w Olsztynie i miejscach, gdzie prowadzono
wszelkie prace. Zatrudniano od kilku do kilkunastu osób, często starszych87. Angażowanie do pracy osób narodowości niemieckiej było regulowane oddzielną instrukcją Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów oraz rozporządzeniami Ministerstwa
Komunikacji. Była to konieczność – brakowało ludzi do pracy, a autochtoni stanowili półdarmową siłę roboczą. Wskazania urzędowe mówiły, by autochtonów zwalniać
z zajęcia jak najszybciej, o ile nie byli niezbędni. Ich praca podlegała takim samym regulacjom czasowym i zasadom wynagrodzenia, jak w przypadku pracowników narodowości polskiej88. Zdarzały się sytuacje,zapisane m.in.przez Z.Tworkowskiego,w których
założone kolejarskie prace porządkowe nie zostały wykonane z powodu braku ludzi,
85
MWiM, sygn. DH 4538 OMO, sprawozdanie kierownika Grupy Drogowej St. Fiłończuka, Olsztyn
7 III 1945 r. Wyjazd ten zrealizowano 8 III – wysłano do Ornety „pociąg roboczy” zob. sygn. DH 4539 OMO,
raporty z 8 III 1945 r., Olsztyn.
86
MWiM, sygn. DH 4543 OMO, „sprawozdanie z prac wykonanych robót przez pociąg roboczy w dniach
8, 9, 10 III 1945 r.”, skierowane przez P. Richtera do dyrekcji PKP w Olsztynie, 11 III 1945 r.
87
MWiM, sygn. DH 6722 OMO, Raport nr 4, sporządził M. Kretowicz, Olsztyn 23 II 1945 r.: „podczas porządków przeprowadzonych w warsztacie elektrotechnicznym i pomocniczym magazynku materiału
elektrotechnicznego − − Pracowało przy tej pracy 12 ludzi, przeważnie mało użyteczni, starcy i stare kobiety.
W dniu 24 II 1945 prowadzę dalej roboty porządkowe. Proszę o przydzielenie 15 ludzi”. Por. też raporty, np.
sygn. DH 4525 OMO, Imienny przydział zadań i raport z ich wykonania: „Ob. Kretowicz Mikołaj 27 II 1945 1)
segregacja zbiórka porządkowanie inwentarza i zabezpieczenie do pomocy 10 osób pracowników niemieckich
[podpis] Pawłowski”. Raport – o wykonaniu przydzielonego zadania jest datowany także na 27 II, zaznaczono w nim, że pracowało 6 osób. Por. też sygn. DH 4524 OMO, 26 II 1945 r. (zlecenie inwentaryzacji w warsztatach wagonowych i elektrotechnicznych oraz raport); sygn. DH 4528 OMO „Raport dzienny” Grupy Drogowej
Olsztyn, 2 III 1945 r., w którym obok wykazu prac zanotowano, że pracowało przy nich „4 polaków i 20 niemców”, takie zapisy powtarzały się, por. sygn. DH 4530 OMO, raport z prac, Olsztyn, 3 III 1945 r.
88
APO 499/2 zespół: Zakłady Zabezpieczenia Ruchu i Łączności: Sprawy zatrudnienia narodowości niemieckiej za rok 1946 i 1951, Warszawa 8 VII 1946 Pismo Ministerstwa Komunikacji, Biuro Personalne
w sprawie zatrudnienia osób narodowości niemieckiej, do wszystkich DOKP, z wyjątkiem Krakowa, podpisał dyr. Fr. Sedziński, k. 1; zob. też APO 499/2 zespół: Zakłady Zabezpieczenia Ruchu i Łączności: Sprawy zatrudnienia narodowości niemieckiej za rok 1946 i 1951, Warszawa, Ministerstwo Komunikacji do DOKP
na Ziemiach Zach. i Płn (Olsztyn, Wrocław, Szczecin, Łódź, Katowice, Gdańsk), podpisał Fr. Sedziński dyrektor
Biura Personalnego Min. Komunikacji, k. 2: „W uzupełnieniu zarządzenia Min. Kom. − − z 21 VIII 1946 r.”
− „zatrudnianie pracowników narodowości niemieckiej bez zgody MZO jest bezwzględnie zakazane. Niemcy
niepracujący bądź zatrudnieni nielegalnie u osadników winni być repatriowani w pierwszej kolejności. Niemcy zatrudnieni winni posiadać odpowiednie zaświadczenia reklamacyjne. Wyłączenie od repatriacji określonej kategorii pracowników niemieckich w interesie gospodarczym, ogólnopaństwowym zapewniają zaświadczenia reklamacyjne (zielone), wydawane przez MZO”.
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zarówno autochtonów wykorzystywanych do wszelkich prac, jak i fachowców nieznanej narodowości. W raporcie z 28 lutego 1945 r. Tworkowski zanotował „melduję,
że przydzielonych ludzi miejscowych do pracy zabrali żołnierze sowietcy (sic) do swoich prac”89. Taka notatka była formalnym wytłumaczeniem niewykonania zadania.
Na kolei funkcjonowały wówczas takie jednostki organizacyjne, jak Grupa Drogowa, Dział Budynków, którym kierował Władysław Piotrowski, oraz tzw.
ekipa PKP pod kierownictwem Pawłowskiego. Inwentaryzacja maszyn kolejowych oraz parowozów i wagonów była utrudniona ze względu na ciągłe wykorzystywanie tego sprzętu do przewozu ludności migrującej z dawnych wschodnich terenów Rzeczypospolitej oraz migracje ludności niemieckiej90. Wprawdzie
najwięcej niezorganizowanych przesiedleń ludności miejscowej odbyło się od
stycznia do marca 1945 r., ale miały one miejsce także po 8 maja 1945 r. Warto zaznaczyć, że przekazywanie władzy administracji polskiej nie było równoznaczne
z przekazaniem kontroli nad ludnością – „następowało [to] oddzielnym aktem
i na podstawie często już zdezaktualizowanych danych”91. Na dodatek ekipy kolejarskie miały do dyspozycji drobną część wagonów i parowozów, jakie prawie od końca wojny jeździły po torach dawnych Prus Wschodnich92. Tabor
kolejowy był wykorzystywany i zawłaszczany przez wojska radzieckie, co nie
ułatwiało kolejarzom gospodarowania tym sprzętem. Do czerwca 1945 r. komunikacja wojskowa podlegała wojsku i ludność cywilna korzystała z niej albo
nieformalnie, albo w ramach wszelkiego rodzaju przemieszczeń ludności, odbywających się pod nadzorem wojska93. Powodowało to wiele komplikacji w podróżowaniu, zdarzało się też, że cierpiała na tym ludność rodzima. Trafiały się
również skargi na zachowanie się kolejarzy, którzy pobierali od podróżujących
autochtonów wygórowane opłaty za jazdę pociągiem i ubliżali im94.
Wspomniane już prace związane z naprawą zniszczonych linii energetycznych i łącznościowych były istotną częścią zadań kolejarzy95. Ważną ich częścią
było przygotowanie bazy do prac administracyjnych kolei. Naprawiano więc tory
89
MWiM, sygn. DH 219 OMO kopia raportu, 28 II 1945 r., Z. Tworkowski do Kierownika I Ekipy Kolejowej w Olsztynie.
90
D. Łaniec, Województwo olsztyńskie, ss. 84−87.
91
Warmiacy i Mazurzy w PRL, s. VI.
92
S. Achremczyk, op. cit., s. 1049: „w sierpniu 1945 r. kolejarze polscy przejęli od Rosjan tylko 43 parowozy i 29 wagonów. W całej DOKP w Olsztynie w styczniu 1946 r. naliczono 187 wagonów osobowych i 2500
towarowych, z których tylko 10% okazało się zdatnych do użytku”.
93
R. Tomkiewicz, Życie codzienne mieszkańców powojennego Olsztyna 1945−1956, Olsztyn 2003, s. 266.
94
Wiadomości Mazurskie, 1946, nr 290 z 15 XII, s. 4.
95
D. Łaniec, Organizacja życia gospodarczego w latach 1945−1949, ss. 4−5: „Odbudowana łączność telegraficzna, telefoniczna i pocztowa miała wypełniać luki w połączeniach komunikacji kolejowej i samochodowej. Luki te były szczególnie uciążliwe w zarządzaniu i kontroli podległych władzom wojewódzkim jednostek
terenowych, z tego względu odbudowa łączności następowała równie szybko jak transportu kolejowego”.
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i urządzenia stacyjne, remontowano budynki, a równolegle inwentaryzowano zastany sprzęt kolejowy i biurowy oraz gromadzono niezbędne utensylia (np. papier
i kalkę, narzędzia, urządzenia): „w dniu dzisiejszym korzystając z okazji przy pomocy paru ludzi przywiozłem saneczkami do Biura parę tysięcy arkuszy papieru”96. Ponadto przygotowano mieszkania dla kolejarzy i innych pracowników
grupy, przeprowadzono „drobne remonty budynków służbowych” − wstawiono brakujące drzwi, zamki, dopasowano klucze97. Pracownicy kolei przejmowali
wszelkie dobra materialne zastane w budynkach i pomieszczeniach budynków
kolejowych. Oprócz sprzętu łącznościowego były to karbidówki, akumulatory,
kożuchy, ubrania robocze, łóżka i materace. Zabezpieczanie polegało na zbieraniu, segregowaniu, rozdzielaniu sprzętu i rzeczy oraz sprzątaniu i porządkowaniu pomieszczeń dworca i okolicznych zabudowań98. Inwentaryzacja sprzętu
w warsztatach mechanicznych przy dworcu głównym w Olsztynie wykazała, że
pod koniec lutego 1945 r. było tam około 50 obrabiarek („duże prasy, dłutownice, tokarnia, rewolwerownia”, specjalne automaty, wiertarki i inne). W opinii
M. Kretowicza stan sprzętu był dobry, jednak „warsztaty pod względem technicznym są przestarzałe”, ale „warsztaty te służyły niemcą (sic) do celów wojennych”. To stwierdzenie mogło być podstawą do zakwalifikowania urządzeń
jako wojennej własności Armii Radzieckiej. Kretowicz wykonał inwentaryzację
z „przedstawicielem komendantury sowieckiej”99. Zgodnie z niedatowanym raportem Kretowicza władze sowieckie „pracowały na stacjach wodnych”, znajdujących się na stacji kolejowej Olsztyn. Stacje te zaopatrywały parowozy w wodę
i były wyposażone według raportu M. Kretowicza w dwa zespoły pomp elektrycznych i jedną pompę parową (z barku prądu czynna była tylko pompa parowa)100.
Podobne prace i w podobnych okolicznościach przeprowadzano na stacji kolejowej w Ostródzie. Władysław Budryk stwierdził w swojej notatce: „ruch
96
sygn. DH 5429 OMO raport z prac, skierowany do Władysława Piotrowskiego, kierownika Działu
Budynków, Olsztyn 3 III 1945 r.
97
MWiM, sygn. DH 232 OMO, 2 III 1945 sprawozdanie, pieczęć: „wpłynęło do oddziału Drogowego
Kętrzyn dnia 20 IV 1966” dopisek ołówkiem, podobnie jak podpis wykonany długopisem S. Fiłończuk.
98
MWiM, sygn. DH 6722 OMO, raport nr 2, sporządził Kretowicz, Olsztyn 21 II 1945 r., raport nr 3,
sporządził Kretowicz, Olsztyn 22 II 1945 r. – raporty zawierają wykaz urządzeń znajdujących się w warsztatach napraw wagonów przy dworcu głównym w Olsztynie.
99
MWiM, sygn. DH 6722 OMO, raport nr 9, Olsztyn 28 II 1945 r., M. Kretowicz.
100
MWiM, sygn. DH 217 OMO, raport M. Kretowicza z 26 II 1945 r., napisany odręcznie ołówkiem,
2 takie same egzemplarze (wydaje się, że „na czysto” i „na brudno”): „Studnie ssące w porządku. Cała aparatura rozdzielcza w porządku. Rozprowadzających rur wodę do wież ciśnień jest dwie − − . Wież ciśnień jest dwie
jednakowe − − Oprócz dopływu wody ze stacji wodnej kolejowej posiada jeszcze rurociąg połączony rurociągiem miejskim, który na razie nie jest czynny. Reasumując to wszystko stwierdzam, że przy obecnym małym zapotrzebowaniu wody dla potrzeb gospodarki parowozowej wystarcza, natomiast jeśli zwiększy się ???,
to muszą być uruchomione pompy o napędzie elektrycznym co jest związane z uruchomieniem elektrowni
miejskiej”.
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pociągowy odbywa się po wszystkich torach. Parowozownia w dobrym stanie.
Pompownica pracuje, warsztaty wagonowe z całem (sic) urządzeniem gotowe
do pracy. Materiałów (sic), narzędzi, sprzętu w wagonowni w olbrzymiej ilości
w bardzo dobrym stanie, które są częściowo wywożone przez władze radzieckie
− − Narzędzi, sprzętu drogowego prawie nie ma, wózków roboczych jest 3, drezyn
nie ma. Organizacja odcinka Osterode postępuje naprzód w ciężkich warunkach
co do siły roboczej, której tu bardzo trudno (sic) bo miejscowej ludności liczone
jednostki”101. Nieco późniejszy, z 17 marca 1945 r. raport Tworkowskiego stwierdzał, że są kłopoty z naprawą linii łączności ze stacją Ostróda, podobnie jak z naprawą linii na całym terenie – z powodu braku możliwości ustalenia „kierunku
kabli”, braku schematów, dobrych materiałów, poza tym była to „trasa telefoniczna w obrębie stacji zajęta przez wojsko”102.

Podsumowanie
Pytanie postawione na początku opracowania brzmiało: „jaka jest zależność między sposobem komunikowania się i przepływem informacji w sferze
publicznej a stylem organizowania instytucji kolejowej w pierwszych latach po
II wojnie światowej?”. Zależność została sformułowana w oparciu o cechy instytucji, która funkcjonuje dzięki temu, że ludzie do niej należący chcą i muszą
się porozumiewać nie tylko ze sobą, ale i zewnętrznym otoczeniem instytucji.
Istotne są również cechy sfery publicznej rozumianej jako sieć komunikowania
społecznego, która na Warmii i Mazurach po 1945 r. kształtowała się niemal od
podstaw, równolegle z instytucją kolejową. Zależność istnieje ze względu na konieczność uzgadniania w sferze publicznej wspólnych znaczeń, rozumienie treści informacji, a przede wszystkim na wspólnotę tematów związanych głównie
z zabezpieczeniem środków do funkcjonowania (czy to instytucji kolejowej, czy
ogółu mieszkańców Warmii i Mazur). Kłopoty, jakie instytucja kolejowa miała
w komunikacji, były podobne do tych, jakie nękały mieszkańców regionu: brak
łączności, niepełna bądź niewiarygodna informacja, konieczność zachowywania
sekretów w dużo szerszym zakresie niż w przeciętnej sytuacji społeczno-politycznej, silne podziały na „swoich” i „obcych”, czyli obdarzanych zaufaniem bądź
nie. Zależność między sferą publiczną a działaniami kolejarzy można uznać za
101
MWiM, sygn. DH 4542 OMO, raport do dyrekcji PKP w Olsztynie, który porządził Władysław Budryk, ok. 9 III 1945 r.
102
MWiM, sygn. DH 6721 OMO, sprawozdanie sporządzone przez Zygmunta Tworkowskiego, 17 III
1945 r., Olsztyn, do kierownika Ekipy Kolejowej w Olsztynie.
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wprost proporcjonalną – przynajmniej w pierwszych latach po wojnie każda
zmiana w instytucji kolejowej miała istotne znaczenie dla sfery publicznej.
W pracy nie zostało postawione pytanie o skutki tej zależności, czyli o szczegółowe cechy sfery publicznej i instytucji kolejowej wytwarzanych w powojennej historii na Warmii i Mazurach. Mogę jednak przypuszczać, że sfera publiczna zawężała się za każdym razem, gdy skuteczne lub po prostu korzystne dla
uczestników komunikacji okazywało się nieujawnianie bądź nieprzekazywanie informacji, stawianie granic opiniom i dyskusjom. Prawdopodobnie dyskurs
społeczny charakterystyczny dla sfery publicznej przenosił się w takiej sytuacji
w sferę prywatną i był realizowany przez ograniczoną liczbę środowisk społecznych. Podobne bariery i kontrola informacji towarzyszyła funkcjonowaniu instytucji. Ograniczenia charakterystyczne dla zakładu pracy, które przekładały się na
sferę publiczną, oznaczały upowszechnianie niewielkiej ilości informacji o efektywności, dochodach i stratach instytucji, przywilejach pracowników oraz limitowany zakres przejrzystości działań przedsiębiorstwa. Ograniczenia te były także
skutkiem zasad funkcjonowania instytucji w ówczesnej Polsce – organizacja kolejowa mogła rozwijać się w granicach ściśle określonych przez państwo (instytucję zwierzchnią). Dotyczyło to nie tylko gęstości linii kolejowych, ale przede
wszystkim swobody przedsiębiorczości, np. możliwości oddawania w dzierżawę
lub prywatyzacji linii i wszelkich usług. Działania, które mogły być z powodzeniem realizowane formalnie, znajdowały swoje miejsce w układach nieformalnych, „załatwianiu”, „organizowaniu” i szeroko pojętej zaradności społecznej.
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sygn. DH 2062 OMO, 4 II 1945 r., zaświadczenie DOKP w Białymstoku, na nazwisko Edwarda Eysymonta.
sygn. DH 2191 OMO, VII 1945 r. drukowany tekst ogłoszenia o przyłączaniu abonentów do sieci
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sygn. DH 4528 OMO „Raport dzienny” Grupy Drogowej Olsztyn, 2 III 1945 r.
sygn. DH 5429 OMO raport z prac, Olsztyn 3 III 1945 r.
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sygn. DH 6838 OMO, upoważnienie DOKP Olsztyn, 18 I 1947 r.
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sygn. DH 6841 OMO, karta wstępu wystawiona przez Zastępca Komendanta Głównego Służby
Ochrony Kolei D/s Liniowych, Olsztyn, 15 I 1948 r.
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sygn. DH 8027 OMO, Antoni Góra, Wspomnienia z Klubu Sportowego Kolejarz, Olsztyn 1970 r.,
maszynopis na konkurs „Oni byli pierwsi”, z okazji 25-lecia PRL.
sygn. DH 9154 OMO, „Plan miasta Olsztyna, sporządzony w 1946 r., w skali 1:9000”.
sygn. DH 9900 OMO, 26 II 1945, Białystok, zaświadczenie J. Kulikowskiego, Poddyrekcja Kolei
Państwowych.
sygn. DH 9901 OMO, 12 IV 1945 r., dwujęzyczne zaświadczenie DOKP w Olsztynie, dla J. Kulikowskiego.
sygn. DH 9902 OMO, DOKP Olsztyn 14 V 145 r., na nazwisko Jan Kulikowski, zatrudniony na stanowisku
kontrolera ruchu, ważność do 30 VI 1945 r.
sygn. DH 9903 OMO, zaświadczenie Jana Kulikowskiego, Olsztyn 1 VII 1945 r.
sygn. DH 12512 OMO,„Mapa kolei ze skorowidzem nazw przystanków”, Ministerstwo Komunikacji
Wydział Pomiarowy, 1:1 000 000, Warszawa 1946 r.
sygn. DH 12514 OMO, „Mapa Polski”, skala 1:1500 000, opracowana i wydana w Instytucie
Kartograficznym i Wydawniczym „Glob” J. Chodorowicza-Szymanowskiego, Drukarnia
Krakowska, Kraków 1949 r.
sygn. DH 15678 OMO, III 1945 r., Białystok zezwolenie radzieckiej komendantury na przemieszczanie
się zgodnie z wymogami wykonywanej pracy, za dnia i nocą.
sygn. DH 15679 OMO, zezwolenie radzieckiej komendantury na przemieszczanie się w obrębie
Olsztyna i okolic ważne do 31 III 1945, przedłużone do 31 X 1945 r.
sygn. DH 15680 OMO, 20 I 1949 r. „karta wstępu na obszar kolejowy” w Olsztynie.
sygn. DH 15692 OMO, DOKP Olsztyn 4 V 1945 r. zaświadczenie o zatrudnieniu K. Leśnika,
ważne do 30 VI 1945 r., przedłużone do 1 VIII 1945 r.
sygn. DH 15694 OMO, Białystok 25 VIII 1945 r., zaświadczenie na przejazd do Olsztyna
K. Leśnika, z żoną i córką oraz z bagażem.
sygn. DH 15695 OMO/1, 26 II 1945 r. zaświadczenie na nazwisko Kazimierz Leśnik.
sygn. DH 15696 OMO, 13 IV 1945 r., zaświadczenie komendantury radzieckiej, na nazwisko
K. Leśnika.
sygn. DH 15698 OMO, delegacja dla K. Leśnika do Prus Wschodnich, 1945 r.?, dwujęzyczne.
sygn. DH 15699 OMO, 9 VII 1945 r., pismo w sprawie dostawy energii do Wydziału Elektrotechnicznego PKP.
sygn. DH 15701 OMO, Olsztyn, 30 XI 1945 r., Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Olsztynie.
sygn. DH 15728 OMO, Minister Komunikacji RP, 31 XII 1946 r. Warszawa.
sygn. DH 16743 OMO/2, Kronika Koła PKP Olsztyn w ZKRPibWP, Olsztyn 2002 r.
sygn. DH 16744 OMO, Dokumenty Zmarłych Członków ZBoWiD Koła PKP w Olsztynie, t. 1,
1955–1986.
sygn. DH 16688 OMO, pamiętnik kolejarza A. Żebrowskiego1945–1946, Olsztyn 1989 r.
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Wiadomości Mazurskie nr 117, 23 V 1946 r.
Wiadomości Mazurskie nr 290, 15 XII 1946 r.
Wiadomości Mazurskie nr 297, 24 XII 1946 r.
Wiadomości Mazurskie nr 74, 30 III 1947 r.
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Dziennik Ustaw RP nr 3 poz. 17: Ustawa z 3 I 1946 o przejęciu na własność państwa podstawowych
gałęzi gospodarki narodowej; Monitor Polski 1946 r. poz. 205 z 26 VIII 1946 r.: zarządzenie
Ministra Komunikacji z 26 III 1946 r. o ogłoszeniu pierwszego wykazu przedsiębiorstw
komunikacyjnych podlegających przejęciu na własność państwa.
Monitor Polski 1947 r., nr 084, poz. 589: Orzeczenie nr 3 Ministra Komunikacji z dnia 28 V 1947 r.
o przejściu na własność państwa przedsiębiorstw komunikacyjnych.
Archiwum Państwowe w Olsztynie
APO 390/238 Urząd Pełnomocnika na Okręg Mazurski „Zniszczenia dokonane przez Armię Czerwoną”
mikrofilm (12907).
APO 499/2 zespół: Zakłady Zabezpieczenia Ruchu i Łączności: Sprawy zatrudnienia narodowości
niemieckiej za rok 1946 i 1951.
APO 499/3 zespół: Kolejowe Zakłady Zabezpieczenia Ruchu i Łączności.
Małgorzata Gałęziowska, Eisenbahn, Eisenbahner und Kommunizieren in Ermland und Masuren
in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg
Zusammenfassung
Das Ziel des Textes ist es, die Zusammenhänge zwischen der Kommunikation im öffentlichen Raum und der
Organisation der Eisenbahninstitution zu charakterisieren,insbesondere die Situation der organisatorischen Unordnung
und sozialen Anomie. Die Verständigung war mit der Festlegung von Bedeutungen in der Nachkriegswirklichkeit
verbunden. Während dieses Prozesses wurden viel häufiger Stile der informellen Kommunikation angewandt, auch
beim schriftlichen Informationsaustausch. Jede Veränderung im Betrieb der Eisenbahnorganisation hatte großen
Einfluss auf den öffentlichen Raum. Die Kommunikationsbarrieren ähnelten einander, z.B. unvollständige oder falsche
Informationen, aber vor allem ihre Geheimhaltung bzw. Unzugänglichkeit.
Bei der Analyse wurden Akten, Landkarten, Notizen und alle zugänglichen Aufzeichnungen verwendet,
die die Verständigung im Prozess der Organisation der Eisenbahn in Ermland und Masuren dokumentieren.
Übersetzt von Christiane Schultheiss
Margaret Gałęziowska, Railroad, railroad workers and social communication in the Warmia and Mazury
in the first years after World War II
Summary
The purpose of the text is to characterize the relationship between communication in the public
sphere and the organization of railway institutions, in particular the situation of the organizational chaos
and specific social anomie. Communication was related to the determination of meaning in post-war reality.
During this process much more frequently they used informal communication styles, also in the written
exchange of information. Any change in the functioning of the railway organization had a strong impact on
the public sphere. Communication barriers were similar, for example. Incomplete or false information and,
above all, their secrecy or inaccessibility.
During the analysis, the records, maps, notes and all available records documenting the communication
in the process of organizing the railways in the Warmia and Mazury.
Translated by Jerzy Kiełbik

C OPERNICANA
Izabela Lewandowska

MIKOŁAJ KOPERNIK W POLSKICH PODRĘCZNIKACH
HISTORII XX I XXI WIEKU.
ANALIZA PORÓWNAWCZA*
Słowa kluczowe:

Mikołaj Kopernik, ziemie pruskie, podręczniki, edukacja

Schlüsselwörter:

Nikolaus Kopernikus, Preußen, Schulbücher, Bildung

Keywords:

Nicolaus Copernicus, Prussian lands, textbooks, education

Analiza podręczników szkolnych jest jednym z wielu zadań badawczych
dydaktyki historii. Poprzez treści zawarte w podręcznikach kształtuje się świadomość historyczną młodego pokolenia, a obudowa dydaktyczna pozwala na
kształtowanie różnorodnych umiejętności. Nauka już od wielu dziesięcioleci zajmuje się zgłębianiem wiedzy o Mikołaju Koperniku i jego odkryciu, natomiast nikt do tej pory nie zbadał, w jaki sposób astronom jest przedstawiany
w podręcznikach, a poprzez to jak może być postrzegany przez uczniów. Ponieważ Kopernik jest postacią o znaczeniu zarówno regionalnym, narodowym, jak
i ogólnoświatowym, został uwzględniony w międzynarodowym projekcie dotyczącym ziem pruskich. Materiały zebrane przez autorkę do projektu posłużyły
także do napisania niniejszego tekstu.

Międzynarodowy projekt „Pruzzenland...”
Wspólny trzyletni projekt badawczy Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung w Braunschweig oraz Instytutu Historii i Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod
nazwą „Pruzzenland (ziemie pruskie). Regionalna konstrukcja tożsamości w pod-

* Artykuł powstał dzięki materiałom przygotowanym do projektu międzynarodowego na lata
2010−2013 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki Nr 565/1/N-DFG/09/2010/0.
Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2014, nr 3(285)
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ręcznikach Polski, Niemiec, Litwy i Rosji” został zapoczątkowany w 2010 r., choć
przygotowania do niego trwały wiele lat wcześniej1.
Celem projektu było systematyczne, wieloaspektowe i komparatystyczne spojrzenie na konstrukcję regionalnej tożsamości w podręcznikach szkolnych
w stosunku do obszaru„Pruzzenland”. Porównawcza analiza podręczników szkolnych
została przeprowadzona nie tylko w odniesieniu do narodowych historiografii i pamięci narodowej, ale podejmuje też kwestie ponadnarodowe, odnoszące się do ziem
pruskich. Wspólne podejście do przeszłości wszystkich czterech krajów: Niemiec,
Polski, Rosji i Litwy jest obecnie możliwe, choć wyważone sądy wciąż są trudne.
Efektem projektu są dwie monografie, jedna w języku polskim, druga w języku niemieckim oraz przygotowywana dopiero multimedialna platforma internetowa, która umożliwi szybki i szeroki dostęp do wyników badań, a także środków dydaktycznych wzbogacających edukację regionalną w naszym regionie2.
Program badawczy realizowany był w ramach bilateralnej współpracy naukowej między Polską a Niemcami. W skład grupy polskiej wchodzili dr hab. Izabela
Lewandowska (kierownik projektu), prof. Grzegorz Białuński, dr hab. Grzegorz Jasiński, prof. UWM, dr hab. Jan Gancewski, prof. UWN, dr Maria Korybut-Marciniak. W skład grupy niemieckiej wchodzili prof. dr Simone Lässig,
dr Robert Maier (kierownicy projektu), dr Stephanie Zloch (koordynator) i współpracujący stypendyści GEI. Dodatkowo udział w projekcie brali partnerzy-koooperanci z Rosji i Litwy: dr Michail Suslov z Moskwy, dr Letas Palmaitis z Kowna
oraz mgr Czesława Szablińska z Wilna.
Analiza podręczników przebiegała w wybranych po wspólnych konsultacjach siedmiu toposach: 1) Pruzzen (Prusowie); 2) Narodowe mity. Grunwald/
Tannenberg/Žalgiris 1410 r.; 3) Kwestie wyznaniowe; 4) Struktura społeczna
i gospodarka; 5) Doświadczenia migracji; 6) Osobistości ziem pruskich. Kanon
postaci; 7) Krajobraz. Chronologicznie toposy te były rozpatrywane na przestrzeni XX i początków XXI w. Ponieważ przeanalizowanie tysięcy podręczników ukazujących się we wszystkich czterech krajach przez prawie sto lat było
Szerzej o projekcie zob. I. Lewandowska, S. Zloch, Polsko-niemiecki projekt „Pruzzeland. Regionalne
konstrukcje tożsamości w podręcznikach szkolnych Niemiec, Polski, Litwy i Rosji”, Zapiski Historyczne, 2012, nr 1,
ss. 103−118; eadem, Grenzüberschreitungen im Schulbuch, Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 2013,
Bd. 64, ss. 30−45; I. Lewandowska, Międzynarodowy projekt „Pruzzeland. Regionalne konstrukcje tożsamości w podręcznikach Niemiec, Polski, Litwy i Rosji” i jego możliwości w wizualizacji historii regionalnej, w: Wizualizacje historii,
pod red. S. Roszaka, M. Strzeleckiej, A. Wieczorek, Toruńskie Spotkania Dydaktyczne, t. 9, Toruń 2012, ss. 43−49.
2
Ziemie pruskie w podręcznikach polski, Niemiec, Litwy i Rosji. Porównawcza analiza regionalnych konstrukcji tożsamości w XX–XXI wieku, red. Izabela Lewandowska, Stephanie Zloch, wyd. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, Olsztyn 2013, s. 311; Das „Pruzzenland“ als geteilte Erinnerungsregion Konstruktion und Repräsentation eines europäischen Geschichtsraums in Deutschland, Polen, Litauen und Russland
seit 1900, red. Stephanie Zloch, Izabela Lewandowska, seria: „Eckert. Die Schriftenreihe Studien des Georg-Eckert-Instituts zur internationalen Bildungsmedienforschung”, B. 135, Brauschweig 2014, s. 400.
1
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rzeczą niemożliwą i niecelową, przy wyborze podręczników kierowaliśmy się
kilkoma punktami w chronologii historii: 1) Okres po I wojnie światowej, lata
dwudzieste XX w., kiedy odradzały się nowe państwa po I wojnie światowej;
2) Lata międzywojenne, trzydzieste XX w., a szczególnie w okresie narodzin autorytaryzmu i totalitaryzmu; 3) Okres po II wojnie światowej, lata pięćdziesiąte i siedemdziesiąte XX w.; 4) Czas po politycznym przewrocie 1989/1991, czyli
lata dziewięćdziesiąte XX w.; 5) Czasy współczesne, początek XXI w. (do 2009 r.
– początek nowej reformy oświatowej w Polsce).
Wybierając podręczniki do kwerendy chcieliśmy, by prezentowane były
wszystkie typy szkół średnich oraz podręczniki zatwierdzone do użytku szkolnego, braliśmy też pod uwagę różne wydania tej samej publikacji. Kwerendy przeprowadzaliśmy w Bibliotece Narodowej w Warszawie, Wojewódzkiej Bibliotece
Pedagogicznej w Olsztynie, w Bibliotece Georg-Eckert-Institut w Braunschweig, w Rosyjskiej Bibliotece Państwowej w Moskwie oraz w Litewskiej Bibliotece
Narodowej, Centrum Literatury Dziecięcej i Bibliotece Adama Mickiewicza w Wilnie. Dużą zasługą projektu jest odnalezienie, przejęcie i włączenie do analizy książek zgromadzonych przez byłego pracownika Biblioteki Polskiej w Paryżu wydawanych podczas II wojny światowej poza granicami okupowanej Polski oraz na
emigracji − w Londynie, Paryżu, Rzymie, Norymberdze, Genewie, Monachium.
Stało się to dzięki uprzejmości prof. dr. hab. Norberta Kasparka, ówczesnego dziekana Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie, który ułatwił nam kontakt
z Paryżem, i determinacji Izabeli Lewandowskiej, dzięki której po stosownych
pertraktacjach i trudnościach organizacyjno-administracyjnych podręczniki znalazły się w Olsztynie. Był to zbiór kilkunastu egzemplarzy z lat 1942−1947, który
obecnie stanowi własność Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie.
Obraz Mikołaja Kopernika w podręcznikach – ujęcie chronologiczne
Co prawda w projekcie „Pruzzenland...” przeanalizowanych zostało prawie 700 podręczników historii, to informacje o Mikołaju Koperniku znalazły
się zaledwie w 44. Było to spowodowane zawężającymi kryteriami, a mianowicie do analizy wzięte zostały tylko podręczniki polskie, przeznaczone dla szkół
ponadpodstawowych (kiedyś nazywanych średnimi, a obecnie gimnazjalnymi
i ponadgimnazjalnymi), dla klas pierwszych lub drugich, w zależności od rozłożenia materiału nauczania. Do niniejszego opracowania dołączyłam jeszcze
kilka pozycji z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w., tak więc w sumie analizie poddano 51 podręczników, z tego 12 podręczników z lat międzywojennych XX w. (najstarszy z 1918 r.) oraz 2 wydane na emigracji (1946−1947),
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3 podręczniki z lat pięćdziesiątych, 2 z lat siedemdziesiątych, 2 z lat osiemdziesiątych, 6 z lat dziewięćdziesiątych XX w. oraz 24 z pierwszego dziesięciolecia
XXI w. Tak więc podręczników z XX w. było w sumie 27, a podręczników XXI w.
– 24. Tak duża liczba wydawnictw z ostatnich lat wynikała z ogromnej liczby nowych ofert wydawniczych po reformie szkolnej z 1999 r., kiedy do przygotowania oferty edukacyjnej dopuszczono wydawnictwa prywatne3.
We wszystkich podręcznikach, bez względu na czas wydania, podaje się zasługi Mikołaja Kopernika jako astronoma, w większości przypadków dodając, że
był to Polak lub polski astronom. Zawsze też tłumaczone są założenia teorii heliocentrycznej, chociaż bez podawania tego pojęcia, które pojawia się dopiero
od lat siedemdziesiątych i to też nie w każdym przypadku. W większości autorzy
podają tytuł głównego dzieła Kopernika O obrotach sfer niebieskich i najważniejsze daty, czyli lata jego życia 1473−1543 lub tylko rok wydania dzieła − 1543.
W pierwszych podręcznikach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
przywiązywano dużą wagę do polskości Mikołaja Kopernika i jego wielkich zasług dla kraju. W 1923 r. pisano, że „znakomity astronom był też gorącym polskim patriotą, czego dowodem [są] jego listy”4. O pomorskim patriotyzmie
Kopernika pisał Jędrzej Giertych, który omówił rolę astronoma w kontekście
przynależności Prus Królewskich do Polski w latach 1466−1772, a nie jego odkryć astronomicznych: „Wystarczy również przypomnieć sobie długi szereg nazwisk wielkich ludzi, jakich Prusy Królewskie w owym czasie wydały, − wielkich
ludzi, wśród których na pierwszym miejscu stoi Mikołaj Kopernik, istny symbol
płodności kulturalnej Prus pod polskimi rządami, a zarazem polskiego, pomorskiego patriotyzmu, − mieszczanin o krwi mieszanej, polskiej i niemieckiej, spokrewniony zarówno z Modlibogami, Konopackimi, Działyńskimi, jak z Watzelrode’ami
[sic!], ale również z niemieckimi odłamami swej rodziny reprezentujący polskie
dążenia: jego bowiem dziad, ojciec matki jego, Barbary Watzelrode, służył wiernie królowi polskiemu, walczył pod Łaszynem i Malborkiem, a jego wuj, biskup
warmiński Łukasz Watzelrode, pracował nad wcieleniem Prus Krzyżackich do
Polski i nad przeniesieniem Zakonu na Podole; jaka zaś była osobista postawa
samego Mikołaja Kopernika, − tego przypominać nie trzeba”5.
O propolskim ujmowaniu spraw kopernikańskich świadczy też częstsze
(w dwóch podręcznikach na 14 analizowanych) przywoływanie dwuwiersza:
3
W badaniach nie uwzględniono podręcznika regionalnego Dziedzictwo ziem pruskich. Dzieje i kultura
Warmii i Mazur. Podręcznik dla młodzieży, pod red. I. Lewandowskiej, Olsztyn 2011−2012, bowiem nie został
on wpisany na ministerialną listę podręczników obowiązujących w całej Polsce, a także został wydany poza
czasem objętym kwerendą. W podręczniku Kopernikowi poświęcono cały podrozdział (ss. 139−141), w tym
siedem ilustracji z obszernymi komentarzami oraz tekst uzupełniający.
4
A. Lewicki, Zarys historii Polski, Warszawa i in., [1923], s. 258.
5
J. Giertych, Polityka polska w dziejach Europy, Londyn 1947, s. 408.
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„Wstrzymał słońce, ruszył ziemię, Polskie [sic!] wydało go plemię”6, w porównaniu do okresu PRL-u (tylko jeden raz na 13) i okresu po 2000 r. (jeden raz na
24 podręczniki). Pisano, że pochodził z Torunia, kształcił się w Akademii Krakowskiej i we Włoszech. „Kopernik nie chciał jednak na stałe pędzić życia poza
ojczyzną. Rzucił zaszczytne stanowisko i wrócił do kraju”7. W innym podręczniku napisano: „Wróciwszy do ojczyzny, spędził szereg lat w Krakowie [błąd – powinno być w Lidzbarku Warmińskim!], by wreszcie osiągnąć kanonię we Fromborku (Frauenburgu), u boku biskupa warmińskiego”8.
W podręcznikach tego okresu nie zwracano zbytniej uwagi na wielość
zainteresowań Kopernika i jego renesansowe wykształcenie. Sporadycznie podawano, że studiował prawo, matematykę i teologię oraz że był lekarzem9.
W jednej książce zacytowano fragment jego dzieła z pytaniami do uczniów oraz
zamieszczono ilustracje10.
O ile w książkach okresu międzywojennego zauważyć można nachylenie
propolskie, o tyle w latach pięćdziesiątych mamy do czynienia z propagandą socjalistyczną. Przejawiała się ona w nacisku na społeczne zasługi Mikołaja Kopernika i jego pomoc ludziom ubogim i pokrzywdzonym. Świadczy o tym dobitnie fragment podręcznika w opracowaniu Heleny Michnik i Ludwiki Mosler,
w którym autorki piszą, iż Kopernik „prowadził akcję osiedleńczą po zniszczeniach wojennych. Ustanawiał ceny na chleb w zależności od cen zboża, by nie
dopuścić do lichwy żywnościowej. Wczuwając się w położenie nowych osadników dawał im dłuższe lata wolnizny, zasiłek w żywym inwentarzu itd. W dążeniu do podniesienia stanu zdrowotnego ludności miasta kierował pracami nad
zaprowadzeniem wodociągów, bezpłatnie leczył biedotę miejską, pracował nad
możliwością opanowania epidemii, wykonywał zabiegi chirurgiczne. Żywo interesował się otaczającym go życiem”11.
Drugim elementem, na który kładły nacisk wydawnictwa socjalistyczne,
był konflikt Kopernika z Kościołem. Pisano: „Odkrycie Kopernika było strasznym ciosem dla kościelnego poglądu na świat i wskazywało drogę do naukowego, materialistycznego pojmowania świata. Kopernik obawiał się prześladowania kościoła [sic!] i dopiero przed śmiercią zdecydował się oddać do druku
swoje dzieło O obrotach sfer niebieskich”. Nawet „Luter złośliwie szydził z nauki
6
W. Grzymałowski, Dzieje Polski w krótkim zarysie dla użytku młodzieży, Poznań i in., 1921, s. 80;
G. Gebertowa, Historia dla V klasy szkół powszechnych, Paryż 1946, s. 124.
7
G. Gebertowa, op. cit., s. 122.
8
J. Dąbrowski, Wiadomości z dziejów Polski, t. 2, Lwów 1928, s. 18.
9
Te informacje podaje się jedynie w dwóch (na 14) podręcznikach. Zob. J. Dąbrowski, op. cit., s. 18;
G. Gebertowa, op. cit., s. 122.
10
J. Dąbrowski, op. cit., ss. 17−19.
11
S. Arnold (red.), Historia Polski do roku 1795, oprac. H. Michnik, L. Mosler, wyd. 2, Warszawa 1957, s. 178.
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Kopernika”12. Doszło do tego, że w podręczniku z 1957 r. podważano zasady
wiary ludzkiej pisząc, iż odkrycie astronoma „wykazało, że autorytet Kościoła nie ma oparcia naukowego, że wiara nie jest zdolna do wykrycia praw przyrody. Prawa te może odkryć tylko umysł ludzki w oparciu o wiedzę i doświadczenie. Z nauki jego bije wiara w siły i możliwości człowieka wyzwolonego z pęt
przesądów religijnych. Odkrycie Kopernika było – jak powiedział Engels – [tu
zacytowano dzieło marksisty podając przypis na dole strony: F. Engels, Dialektyka
przyrody, Warszawa 1952, s. 9 − I.L.] »aktem rewolucyjnym, którym przyrodoznawstwo ogłosiło swą niezależność i niejako powtórzyło spalenie bulli przez Lutra.
Kopernik rzucił rękawicę autorytetowi Kościoła w sprawach przyrodniczych.
Od tej chwili datuje się wyzwolenie przyrodoznawstwa od teologii«”13.
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych postać astronoma przedstawiano dość obiektywnie, uwzględniając szeroko zarówno jego życie, jak i założenia systemu heliocentrycznego. Przywoływano wielkie dzieło O obrotach
sfer niebieskich, wydane po łacinie w 1543 r. Józef Gierowski i Józef Leszczyński, autorzy podręcznika wznawianego kilkanaście razy, obiektywnie przedstawili odbiór poglądów Kopernika, które „wywołały głębokie wrażenie w całej
Europie. Jakkolwiek wkrótce wystąpił przeciwko nim kościół zarówno reformowany, jak i katolicki, i dzieło Kopernika zostało potępione jako niezgodne z zasadami wiary”. Dalej autorzy scharakteryzowali Mikołaja Kopernika jako człowieka wszechstronnie uzdolnionego, działającego na różnych polach, typowego
człowieka renesansu. Pisali: „Syn toruńskiego mieszczanina, odbył studia w Krakowie i na uniwersytecie padewskim. Po powrocie do kraju został członkiem kapituły warmińskiej [w rzeczywistości kanonikiem warmińskim został w 1497 r.,
a więc w czasie pobytu we Włoszech − I.L.]. Zarządzał z powodzeniem jej obradami, występował na sejmikach pruskich, a gdy przyszło do wojny z zakonem
krzyżackim, dzielnie bronił Olsztyna przed wojskami Albrechta Hohenzollerna w 1521 roku”14. Oprócz tekstu autorskiego w rozdziale tym występuje jeszcze
ilustracja Kopernika, duży fragment dzieła O obrotach sfer niebieskich i pytania
do uczniów15. Te same informacje pojawiają się w kolejnych wydaniach podręcznika, z tym, że już w 1979 r. autorzy poprawili nieco wydźwięk tekstu o obronie
Olsztyna formułując go bardziej precyzyjnie: „W 1520 r. przygotowywał obronę
Olsztyna przed wojskami wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna”16.

E. Kosminski, Historia wieków średnich, wyd. 7, Warszawa 1957, s. 296.
S. Arnold (red.), op. cit., ss. 178−179.
14
J. Gierowski, J. Leszczyński, Historia dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego, cz. 1, Warszawa 1971, ss. 152−153.
15
Ibidem, s. 153, 169−170.
16
Ibidem, wyd. 11, Warszawa 1979, s. 153; to samo w wyd. 15, Warszawa 1987, s. 153.
12
13
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Warto w tym miejscu podkreślić, iż treści dotyczące Mikołaja Kopernika w podręcznikach przeznaczonych dla szkoły podstawowej i średniej (jeszcze sprzed reformy 1999 r., a więc przed wprowadzeniem gimnazjów) nie różniły się zbytnio. Potwierdzeniem jest chociażby podręcznik Marcelego Kosmana
dla klasy szóstej wydany w 1989 r. Oprócz ilustracji Kopernika i pytania podsumowującego dla ucznia, zamieszczono odwołanie do słów poety: „polskie wydało go plemię – wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”, a także obszerny tekst dotyczący jego życia: „Syn toruńskiego kupca, wykształcony w kraju (m.in. w Krakowie)
i we Włoszech, po powrocie osiadł na Warmii jako kanonik tamtejszej kapituły
diecezjalnej [złe sformułowanie! − I.L.]. Podczas wojny z Krzyżakami w 1520 r.
przygotowywał Olsztyn do obrony przed spodziewanym oblężeniem. Jako administrator dóbr biskupstwa przygotował interesującą pracę na temat pieniądza
i jego znaczenia w gospodarce państwowej. Tłumaczył utwory pisarzy starożytnej Grecji, zajmował się medycyną jako lekarz praktyk”. Dalej omówiono jego
poglądy astronomiczne i przywołano dzieło O obrotach ciał niebieskich. Nowością, której nie ma w żadnym innym podręczniku ani przedtem, ani potem, jest
informacja, że „w 1973 r. minęła 500 rocznica urodzin M. Kopernika, w związku
z czym ukazało się wiele prac o tym uczonym. W sposób przystępny przedstawił
jego sylwetkę S. Szostakowski: O Mikołaju Koperniku”. Ciekawe jest też zdanie
podsumowujące ten podrozdział: „Zastanów się, jak wytłumaczył(a)byś młodszemu braciszkowi istotę i znaczenie odkrycia Kopernika”17.
Począwszy od lat dziewięćdziesiątych XX w. informacje o Koperniku zaczynają się uszczegóławiać, ale nie w sferze życia prywatnego, a raczej zainteresowań.
Dla przykładu Tadeusz Cegielski i Katarzyna Zielińska podają, że Kopernik „był
nie tylko astronomem, lecz także prawnikiem, ekonomistą, kartografem, lekarzem i politykiem. Tłumaczył starożytne greckie teksty na łacinę. Na portretach
z konwalią – symbolem sztuki medycznej – przedstawiony jest jako lekarz, na
innych – jako astronom”18.
Bardzo dużo miejsca, bodaj najwięcej ze wszystkich analizowanych podręczników, poświęciły Kopernikowi Katarzyna Zielińska i Zofia Kozłowska, które informacje bądź wzmianki o nim umieściły aż na dziesięciu stronach, oczywiście w różnych miejscach książki. Przy rozdziale o humanizmie europejskim
autorki zwróciły uwagę, iż „powszechna znajomość [łaciny] wśród umysłowych
elit Europy tworzyła podstawy międzynarodowej wspólnoty uczonych. Dzięki
17
M. Kosman, Historia. Wielkość i upadek Rzeczypospolitej szlacheckiej. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej, wyd. 4, Warszawa 1989, ss. 73−74.
18
T. Cegielski, K. Zielińska, Historia 2. Dzieje nowożytne. Podręcznik dla szkół średnich klasy II liceum
ogólnokształcącego, Warszawa 1991, s. 90; to samo w wyd. 4, Warszawa 1995.

372

Izabela Lewandowska

humanistycznemu wykształceniu możliwy był również udział w niej wielu wybitnych Polaków – z Mikołajem Kopernikiem, Janem Łaskim i Fryczem Modrzewskim na czele” (ss. 28−29). Przy rozdziale o nauce napisały: „Teoria heliocentryczna Mikołaja Kopernika wyłożona przez niego w dziele O obrotach sfer
niebieskich ksiąg sześć (1543 r.) dała podstawy nowożytnego przełomu w nauce.
Dedykacja dzieła adresowana do papieża stanowiła charakterystyczny dla renesansowej umysłowości manifest wiary uczonego w twórczą potęgę rozumu
ludzkiego (zob. tekst źródłowy). Podważenie tradycyjnych wyobrażeń o kosmosie i wynikającego z nich światopoglądu było trudnym zadaniem wobec oporu
instytucji, które ten światopogląd kreowały (Kościół) i go strzegły (uniwersytety). Trybunały inkwizycyjne zakazywały rozpowszechniania odkryć astronomów i skazywały na stos ich propagatorów, jak np. włoskiego uczonego Giordano Bruno w 1592”. Obok autorki zamieściły ilustrację systemu heliocentrycznego
z książki Kopernika (s. 35). Na kolejnej stronie znalazł się obszerny tekst źródłowy: „Mikołaj Kopernik, O obrotach sfer niebieskich, Przedmowa, 1543 r.” (s. 36),
a pod nim pytanie do ucznia: „Przeczytaj dedykację jaką Mikołaj Kopernik poprzedza swe dzieło O obrotach sfer niebieskich. Jak sądzisz, dlaczego kieruje ją do
papieża? W jaki sposób uczony chce sobie zjednać jego przychylność?” (s. 37).
Przy kolejnym rozdziale: „Kultura i idee polskiego Renesansu” uczniowie dowiadują się, że „na wykłady wybitnego matematyka Wojciecha z Brudzewa (zm.
1495) uczęszczał zarówno młody Mikołaj Kopernik (studia w Krakowie w latach
1491−1495), jak i sławny niemiecki poeta-humanista Konrad Celtis” (ss. 99−100)
i dalej jeszcze raz o dziele Kopernika z podaniem, że zostało opublikowane
w Norymberdze w 1543 r. i podaniem jego łacińskiego tytułu De revolutionibus
orbium ceoelestium libri VI (O obrotach sfer niebieskich ksiąg VI): „Znalazła się
w nim heliocentryczna teoria budowy wszechświata, która w niedalekiej przyszłości miała wstrząsnąć nauką i filozofią Europejczyków”. Autorki w nawiasie
dają odwołanie do s. 139 i 140, na których uczeń przeczyta dalsze informacje
o losach teorii heliocentrycznej (s. 100). Obok zamieszczono ilustrację astronoma z obszernym podpisem: „Mikołaj Kopernik (Copernicus 1473−1543). Studiował matematykę w Krakowie, później zaś prawo kanoniczne w Bolonii i Ferrarze oraz medycynę w Padwie (1497−1505). Był nie tylko astronomem, lecz
także ekonomistą, kartografem, lekarzem i politykiem. Tłumaczył starożytne
teksty greckie na łacinę” (s. 100). W rozdziale: „Rewolucja intelektualna i kultura
Baroku”, podrozdział: „Potwierdzenie i upowszechnienie odkrycia Kopernika”
zapisano, że „odkrycie Kopernika stało się w XVII w. zaczynem rewolucji intelektualnej, bez której nie mógłby dokonać się w następnej epoce przełom Oświecenia. W 1632 r. włoski uczony Galieusz (Galileo Galilei, 1564−1642) opubliko-
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wał dzieło, w którym opowiedział się za słusznością modelu kopernikańskiego.
Autorytet Galileusza – przyrodoznawcy i konstruktora teleskopu – miał duże
znaczenie dla utwierdzenia kopernikańskiej wizji wszechświata (mimo umieszczenia dzieł obu astronomów w indeksie ksiąg zakazanych). Z kolei niemiecki
astronom i matematyk Johannes Kepler (1571−1630) ustalił, że orbity planetarne mają postać eliptyczną (nie kolistą – jak sądził Kopernik) i opracował tablice ruchu planet. Kepler prowadził obserwacje astronomiczne za pomocą skonstruowanych przez siebie lunet” (ss. 139−140). Dalej umieszczona jest ilustracja
przedstawiająca stronę tytułową dzieła Galileusza wydanego w 1663 r., na której
umieszczono wizerunki najwybitniejszych astronomów: Arystotelesa, Ptolemeusza i Kopernika (s. 141)19.
Ważnym i nowatorskim wydaje się też wprowadzenie w latach dziewięćdziesiątych do podręczników tekstu źródłowego „Mikołaj Kopernik – Sposób
urządzenia monety (1526 r.)”. Autorki Halina Manikowska i Julia Tazbirowa
w podręczniku do klasy I liceum ogólnokształcącego, technikum i liceum zawodowego zaproponowały uczniom przeczytanie dość obszernego fragmentu w tłumaczeniu L. A. Birkenmajera i odpowiedź na pytanie: „Dlaczego autor
[M. Kopernik] sądzi, że pieniądz powinien mieć stałą wartość?” Ciekawy jest
również fakt, iż w tekście głównym nie ma mowy o Koperniku, bowiem rozdział
poświęcony jest gospodarce Europy w XV i XVI w.20
W ostatnim okresie, tj. w latach 2000−2009 mamy prawdziwy zalew podręczników bardzo różnych wydawnictw. Przy czym postać Mikołaja Kopernika
i jego dzieło omawiane są zarówno w klasie I lub II gimnazjum oraz I lub II liceum w zależności od rozłożenia materiału. Nie ma też żadnej różnicy w ilości
i jakości przekazywanych treści. W analizie zwrócę więc uwagę tylko na sprawy
indywidualne i niepowtarzające się.
Nowością są nazwiska osób mających wpływ na wykształcenie bądź postępowanie Kopernika, np. wykładowcy Akademii Krakowskiej (pisanej częściej
jako Uniwersytet Jagielloński lub Uniwersytet w Krakowie): „Wśród wykładowców wymienić należy: wybitnego teologa, autora wielu prac Mateusza z Krakowa, Pawła Włodkowica, astronoma Wojciecha z Brudzewa (nauczyciela Mikołaja Kopernika), Jana z Ludziska, wykładowcę literatury starożytnej (jednego
z pierwszych polskich humanistów)”21.
19
K. Zielińska, Z. Kozłowska, Historia 2. Dzieje Nowożytne 1492–1815. Podręcznik dla klasy II liceum
ogólnokształcącego, Warszawa 1994, ss. 28−29, 35−37, 99−100, 139−141.
20
H. Manikowska, J. Tazbirowa, Historia. Średniowiecze. Podręcznik dla szkół średnich klasy I liceum
ogólnokształcącego, technikum i liceum zawodowego, wyd. 4, Warszawa 1992, ss. 228−229.
21
W. Bednarski, S. Pać, Polska i świat. Wspólne dziedzictwo. Podręcznik do I klasy gimnazjum, t. 2, Warszawa 2000, s. 222.
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Po raz pierwszy i jedyny pojawiło się wyjaśnienie, skąd pochodzi znany
uczniom cytat „Polskie wydało go plemię, / Wstrzymał Słońce ruszył Ziemię”
− jest to fragment „z utworu Kopernik (1828 r.) Jana Nepomucena Kamińskiego”22.
Bardzo obszernie o astronomie napisał Jerzy Klusek w podręczniku z 2000 r.,
poświęcając mu cały podrozdział, ilustrację oraz tekst uzupełniający w ramce.
Jest on o tyle ważny dla naszych rozważań, że przytacza fragment książki Stanisława Szostakowskiego O Mikołaju Koperniku, który z kolei przywołuje słowa
Jana Śniadeckiego uczonego polskiego, że Kopernik był wszechstronnie uzdolniony. Interesował się polityką, filologią, prawem, poezją, sztukami pięknymi,
geografią, ekonomią, medycyną, matematyką, geometrią, a na pierwszym miejscu astronomią. „Będąc administratorem [na Warmii], miał możność zaobserwować osobiście ujemne następstwa obniżania się wartości monety pruskiej.
Napisał na ten temat kilka prac, a ich główne myśli zawarł w traktacie o pieniądzu” [dalej cytat z tego traktatu]. Pod spodem znajdują się pytania do ucznia23.
Równie dużo informacji podają Zofia Bentkowska-Sztonyk i Edyta Wach,
które poświęciły Kopernikowi cały podrozdział: „Wielkim umysłem odrodzenia, człowiekiem, który stworzył nową teorię wszechświata, był polski humanista Mikołaj Kopernik. Podobnie jak Leonarda da Vinci, interesowało go wiele dziedzin życia. Kształcił się najpierw w Akademii Krakowskiej, a następnie
we Włoszech, w Padwie i Bolonii. Po powrocie do kraju osiadł we Fromborku,
jako duchowny i zarządca majątków kościelnych. W ramach swoich obowiązków ustalał m.in. ceny chleba w zależności od cen zbóż oraz kierował akcją osiedleńczą na wyniszczonych wojną terenach. Zajmował się także projektowaniem
wodociągów miejskich. Sprawdził się jako dowódca i inżynier. W czasie wojny
z Krzyżakami w 1520 roku [data pogrubiona] skutecznie dowodził obroną Olsztyna. Był filozofem, ekonomistą, prawnikiem, lekarzem, kartografem oraz matematykiem. Pisał nawet wiersze. Jednak do historii przeszedł Kopernik jako genialny astronom – ten, który »wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię«. Po wieloletnich
badaniach podważył dotychczasowe poglądy, zgodnie z którymi Ziemia zajmowała centrum wszechświata. Jego obserwacje i wyliczenia dowodziły, że Ziemia
jest tylko jedną z wielu planet krążących wokół nieruchomego Słońca. Swoje poglądy ogłosił w dziele O obrotach ciał niebieskich, które Kościół potępił, jako niezgodne z zasadami wiary, i wpisał na listę ksiąg zakazanych. Mimo to teorię Kopernika potwierdzało z czasem coraz więcej uczonych Europy”. Na następnej
22
Z. Szeptycki, Nasze dziedzictwo. Historia 1. Podręcznik dla I klasy gimnazjum, t. 2: Średniowiecze, Warszawa 2000, s. 107.
23
J. Klusek, Historia. Polska i świat w dobie Jagiellonów XIV–XVI wiek. Podręcznik dla gimnazjum, Warszawa 2000, ss. 197−198.
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stronie znalazła się ilustracja z krótkim podpisem: „Mikołaj Kopernik” [portret
z konwaliami] oraz pytania do ucznia: „Jakie prawo dotyczące ruchu planet odkrył Mikołaj Kopernik?”24
O ile w treści głównej podręczników licealnych informacje o Koperniku
niewiele różnią się od informacji podawanych w podręcznikach do gimnazjum,
o tyle w kilku przypadkach mamy uzupełnianie tych treści ciekawostkami podawanymi albo pod ilustracjami, albo też jako teksty uzupełniające w ramkach.
Jednym z takich przykładów jest zwrócenie uwagi uczniów na dwie postaci, które są przedstawione na portretach i podpis pod nimi: „Dwaj wybitni astronomowie Mikołaj Kopernik i jego wierny kontynuator Tycho de Brahe wedle wyobrażeń z końca XVII w. Ich autorom nie przeszkadzało, że portretowani uczeni nie
żyli już od stu lat. Kopiowanie wcześniejszych obrazów uchodziło za rzecz naturalną w czasach nowożytnych”25. Inny przykład rozszerzenia informacji pod ilustracją dotyczy pomnika Mikołaja Kopernika w Warszawie, pod którą zapisano,
że pomnik jest „autorstwa duńskiego rzeźbiarza Bertela Thorwaldsena, powstał
z inicjatywy Stanisława Staszica. Cudem ocalał w czasie II wojny światowej. Jego
kopie, odlane z tego samego modelu, stanęły przed planetariami w Montrealu
i Chicago”26.
Inaczej niż pozostali autorzy podręczników do Mikołaja Kopernika i jego
teorii podszedł Michał Kopczyński. Przedstawił on tę postać w sposób nietuzinkowy, zaczynając rozważania od tekstu w ramce z nagłówkiem: „Kopernik
– człowiek renesansu”: „Typową cechą intelektualistów czasów odrodzenia była
wszechstronność zainteresowań, kierująca ich twórczą aktywność w stronę rozmaitych dyscyplin i badań (stąd powstał zwrot człowiek renesansu na określenie osoby o rozległych zainteresowaniach). Pod tym względem Mikołaj Kopernik
był nieodrodnym dzieckiem epoki: w Krakowie i Bolonii studiował matematykę,
astronomię i grekę, w Padwie medycynę, a w Ferrarze uzyskał doktorat z prawa
kanonicznego. Warmiński kanonik był też ekonomistą i jako jeden z pierwszych
stwierdził, że pieniądz lepszy wypierany jest z rynku przez pieniądz gorszy,
o mniejszej zawartości kruszcu. Zasadę też nazwano prawem Greshama – od nazwiska angielskiego polityka i ekonomisty, który działał również w XVI w., ale
sformułował ją kilkadziesiąt lat później od Kopernika”. Tekst ten uzupełnia pięć
ilustracji: rekonstrukcja czaszki Kopernika i jego portret z XVI w., rekonstruk24
Z. Bentkowska-Sztonyk, E. Wach, Historia 2. Podręcznik dla klasy drugiej gimnazjum, wyd. 2, Wrocław 2003, ss. 34−35.
25
E. Wipszycka, H. Manikowska, A. Manikowski, W. Mędrzecki, Historia dla każdego. Podręcznik, cz. 1:
do rewolucji francuskiej, Warszawa 2002, s. 338.
26
M. L. Wójcik, A. Knychalska, Historia 2. Czasy nowożytne. Ze Świata do Polski przez Europę,
Warszawa−Wrocław 2003, s. 204.
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cja wyglądu siedemdziesięciolatka w trzech ujęciach oraz dalsze wyjaśnienia
[teraz mniejszymi literami]: „Po odnalezieniu zwłok Mikołaja Kopernika pod
posadzką katedry fromborskiej jesienią 2005 r. policyjni eksperci wykonali komputerową rekonstrukcję jego twarzy. Wygląd astronoma odtworzono dzięki nałożeniu na kształt czaszki tkanek o naturalnie zróżnicowanej grubości w poszczególnych
częściach głowy. Uwzględniono przy tym odczytane z czaszki znaki szczególne: złamanie kości nosowej i bliznę na czole. Szczegóły, tak jak kształt uszu,
grubość warg czy włosy, muszą już jednak być wytworem fantazji odtwarzającego, chyba że posiadałby on malowaną z natury podobiznę Kopernika. Lecz
i malarze często idealizują portretowanych, a anonimowy XVI-wieczny portret
prezentuje uczonego jako młodego człowieka, nie zaś jako sędziwego, 70-letniego starca, którym był w chwili śmierci”. Dalej autor wyjaśnia przewrót kopernikański, pisząc m.in.: „podważona została arystotelesowska i biblijna wizja kosmosu, która przeciwstawiała sferę ziemską sferze niebieskiej i w powszechnej
świadomości uchodziła za oczywistość. W systemie fromborskiego astronoma
traciły rację bytu skomplikowane obliczenia kół i epicyklów, po których planety miały okrążać Ziemię i które musieli przeprowadzać poprzednicy Kopernika.
Natura okazała się układem prostym i przejrzystym. Paradoksem teorii kopernikańskiej był natomiast fakt, iż zaprzeczała ona codziennemu doświadczeniu
zmysłowemu, które – jak się okazało – musi zostać poddane krytycznej analizie.
Rewolucyjność poglądów uczonego spowodowała, że jego traktat początkowo
nie był zauważony lub stawał się przedmiotem drwin. Dla Lutra Kopernik był
»błaznem chcącym cały kunszt astronomii obalić«. Nawet wielki włoski uczony
Galileusz długo opierał się przed publicznym uznaniem słuszności systemu heliocentrycznego, jak pisał w 1597 r. w liście do Jana Keplera, »odstraszony losem
samego Kopernika, naszego Mistrza, który jeśli zdobył sobie nieśmiertelną sławę
u niewielu, stał się jednak w oczach wielu − − przedmiotem kpin«. O szoku, jakim
była teoria heliocentryczna, świadczyć może fakt, iż jeszcze u schyłku XVI w. wybitny duński astronom Tycho de Brahe [brae] chciał pogodzić oba systemy, wysuwając tezę, że planety krążą wokół Słońca, ono zaś wokół Ziemi. To, że dzieło Kopernika dopiero w 1616 r. znalazło się na indeksie ksiąg zakazanych przez
Kościół katolicki, dowodzi, jak powoli nowa teoria budowy wszechświata docierała do współczesnych”27.
Niestety w niektórych podręcznikach zdarzają się też błędy lub zbytnie uproszczenia. W podręczniku Haliny Tomalskiej i Zbigniewa Szeptyckiego uczniowie mają do czynienia ze złym podpisem pod obrazem Jana Ma27
M. Kopczyński, Poznać przeszłość, zrozumieć dziś. Historia. Czasy nowożytne, t. 1: 1492−1696. Klasa 2,
liceum i technikum, poziom podstawowy i rozszerzony, Warszawa 2006, ss. 78−79.
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tejki „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem”, autorzy zatytułowali go
„Kopernik w swojej pracowni we Fromborku. Obraz Jana Matejki”. Również
nieścisły jest tekst dotyczący Olsztyna: „Kopernik był budowniczym fortyfikacji zamku olsztyńskiego i jego obrońcą przed Krzyżakami w latach 1519−1522”.
W tym samym podręczniku podaje się, że Kopernik był księdzem28. Z podręcznika Lecha Chmiela młodzież gimnazjalna w ogóle nie dowie się, że Kopernik był
związany z Warmią, czy nawet szerzej − z Prusami, bowiem jest on utożsamiany
z całą Polską, o czym świadczy ten fragment: „[Kopernik] dokonał nie tylko genialnego odkrycia w dziedzinie astronomii, ale jednocześnie brał udział w życiu
publicznym swego kraju, oddając mu praktyczne usługi jako poseł na sejmikach,
twórca wodociągów, autor projektu reformy systemu monetarnego”29.

Fakty z życia, działalność, zainteresowania Mikołaja Kopernika
– ujęcie porównawcze
Do analizy podręczniki pogrupowano w trzy okresy:
1) międzywojenne i emigracyjne (1918−1949); N=14,
2) lata PRL-u i pierwsze lata demokracji (1950−1999); N=13,
3) XXI w. (2000−2009); N = 24.
Przy czym N oznacza liczbę podręczników poddanych kwerendzie (spis
wszystkich analizowanych książek znajduje się na końcu artykułu). Zatem materiał źródłowy to 51 podręczników.
Najczęściej w podręcznikach wszystkich okresów podaje się informacje
dotyczące urodzenia i wykształcenia Kopernika:

Życie, działalność i zainteresowania Kopernika

I okres II okres III okres Razem
N=14

N=13

N=24

N=51

Pochodził z Torunia, był synem kupca
(mieszczanina) z Torunia

6

3

5

14

Uczył się w Akademii Krakowskiej
(Uniwersytecie Jagiellońskim)

4

9

12

25

Pobierał nauki we Włoszecha

3

5

9

17

28
H. Tomalska, Z. Szeptycki, Historia 2. Podręcznik dla klasy II gimnazjum. Czasy nowożytne, Warszawa 2000, ss. 30−31.
29
L. Chmiel, Historia. Klasa I gimnazjum, Warszawa 2000, s. 252.
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Studiował prawo, był prawnikiem

2

4

4

10

Studiował medycynę, był lekarzem

2

8

9

19

Studiował matematykę, zajmował się geometrią

1

1

9

11

Studiował filozofię

0

0

2

2

Studiował teologię

1

0

1

2

Był kartografem, zajmował się geografią

0

4

3

7

Pisywał wiersze (po łacinie), interesował się
poezją

0

3

6

9

Tłumaczył teksty starożytne (greckie) na łacinę

0

4

1

5

Zajmował się malarstwem

0

0

2

2

Napisał traktat o monecie, przeprowadził
reformy finansowe

0

3

5

8

Był humanistą, człowiekiem renesansu

0

2

8

10

a
Warto odnotować, iż 15 razy podaje się, że studiował w Padwie, 12 w Bolonii, 7 w Ferrarze, a tylko w jednym podręczniku i to w roku 1946, że był również profesorem w Rzymie. Zob. G. Gebertowa, op. cit., s. 122.

W zestawieniu można zauważyć pewną prawidłowość, otóż po roku 2000
bardzo dużą wagę autorzy podręczników przywiązują do renesansowego wykształcenia Kopernika i jego wszechstronnych zainteresowań. Dochodzi nawet
do takich skrajności, że przypisuje mu się zainteresowania malarstwem, a nie
podaje innych ważnych informacji30. Tylko dwa razy na 51 podręczników odnotowano, iż studiował teologię i filozofię.
Jeżeli chodzi o związki Mikołaja Kopernika z Warmią, to informacje są powtarzalne, tzn. jeżeli już autorzy decydują się na podanie tych faktów, to wymieniają prawie wszystkie jednocześnie:

Związki Kopernika z Warmią
Osiadł we Fromborku (na Warmii),
gdzie prowadził obserwacje

I okres II okres III okres

Razem

N=14

N=13

N=24

N=51

3

2

8

13

30
M. Kamiński, R. Śniegocki, Historia. Od renesansu do czasów napoleońskich. Podręcznik dla II klasy liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, t. 1, wyd. 4, Warszawa 2006, s. 24.
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Był kanonikiem warmińskim,
członkiem kapituły warmińskiej

2

2

6

10

Był ekonomistą, zarządzał majątkiem kapituły,
prowadził akcję osiedleńczą, ustanawiał ceny
na chleb, był twórcą wodociągów

0

7

9

16

Był politykiem, występował na sejmikach
pruskich

0

6

4

10

Występował przeciwko zakonowi krzyżackiemu
prowadzącemu wojnę z Polską

0

4

5

9

Przygotowywał Olsztyn do obrony
przed Krzyżakami

0

3

5

8

Był inżynierem, fortyfikował mury obronne

0

0

3

3

We wszystkich pozycjach występuje informacja o dziele Kopernika O obrotach sfer niebieskich oraz wyjaśnienie teorii heliocentrycznej, przy czym nie zawsze
jest ona w ten sposób nazwana:
I okres

II okres

III okres

Razem

N=14

N=13

N=24

N=51

Pojęcie systemu heliocentrycznego

0

7

11

18

Przeciwstawienie się poglądom
Kościoła katolickiego

0

8

7

15

Dzieło Kopernika znalazło się na indeksie
ksiąg zakazanych

0

4

7

11

„Wstrzymał Słońce ruszył Ziemię, polskie
go wydało plemię”

2

1

1

4

„Wstrzymał Słońce ruszył Ziemię”

1

0

2

3

Poglądy i oceny

Bardzo ciekawe jest prześledzenie dat, które wybierają autorzy podręczników dla zobrazowania życia i działalności astronoma, a także percepcji jego teorii i pamięci o nim samym. Ze wszystkich podręczników wybrałam daty pojawiające się w treści, w podpisach i komentarzach pod ilustracjami, w tekstach
źródłowych i uzupełniających, które ułożyłam w porządku chronologicznym:
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Daty
1470

Fakty

N=51

rok urodzenia [data błędna]a

1

1473−1543

lata życia

23

1491−1495

studia w Krakowie

4

1497−1505

studia w Bolonii, Ferrarze i Padwie [data końcowa błędna,
powinno być 1503 r.]b

1

1510

Kopernik przedstawia zarys swojej teorii [brak tytułu
Komentarzyk]c

1

1517

ustalenie prawa o monecie noszącego potem miano prawa
Greshama

1

1519−1522

Kopernik obrońcą przed Krzyżakami [zbytnie uogólnienie dat]d

1

1520; 1521

obrona lub przygotowywanie do obrony Olsztyna

4

1526

wydanie traktatu o monecie [brak wyjaśnienia, że traktat
powstawał stopniowo, pierwsza wersja pochodzi z 1517 r.,
następne z 1519, 1522, a nawet 1528 r.]e

1

1543

rok wydania dzieła O obrotach sfer niebieskich

31

1616

O obrotach sfer niebieskich na indeksie ksiąg zakazanych

1

1828

Jan Nepomucen Kamiński zapisał o Koperniku „Wstrzymał
Słońce ruszył Ziemię polskie wydało go plemię”

1

1828

dzieło Kopernika zdjęte z indeksu ksiąg zakazanych
[A. Szorc podaje datę 1822]f

1

1973

pięćsetna rocznica urodzin

1

2005

odnalezienie szczątków M. Kopernika w katedrze
fromborskiej

1

a
J. Kisielewska, Historia Polski. Podręcznik szkolny. Kurs średni, Warszawa [1920], s. 136; b T. Cegielski,
K. Zielińska, op. cit., s. 90; c M. Gładysz, Historia I. Podręcznik dla klasy pierwszej liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, t. 2: Od średniowiecza do nowożytności, Gdańsk 2002, s. 135; d H. Tomalska, Z. Szeptycki, op. cit., s. 31; e H. Manikowska, J. Tazbirowa, op. cit., s. 228; f K. Polacka, M. Przybyliński, S. Roszak, J. Wendt,
Przez wieki 2. Podręcznik do historii dla klasy drugiej gimnazjum, wyd. 2, Straszyn 2005, s. 19. Por. A. Szorc, Mikołaj Kopernik kanonik warmiński, Olsztyn 2013, s. 118.

Wniosek jest taki, że w ponad połowie podręczników (31) podawany jest
rok wydania dzieła O obrotach sfer niebieskich, a w prawie połowie (23) lata życia Mikołaja Kopernika. Pozostałe daty dotyczą bardzo różnych faktów z życia
i późniejszej recepcji dzieła astronoma i występują pojedynczo, z wyjątkiem lat
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studiów w Krakowie umieszczonych w czterech podręcznikach i w tyluż samo
informacji o obronie Olsztyna.
Interesujące jest także prześledzenie postaci występujących obok narracji o Mikołaju Koperniku. Czasami są one wręcz zaskakujące i świadczą o dużym upraszczaniu historii w podręcznikach szkolnych, tym bardziej że autorzy
wymieniają je w jednym zdaniu z Kopernikiem lub też w jednym akapicie bądź
podrozdziale. Pogrupowałam je w zależności od profesji; obok nazwiska podane
jest w ilu podręcznikach Kopernik występuje w sąsiedztwie danej postaci:
Astronomowie: Galileo Galilei (Galileusz) – 12; Giordano Bruno – 9; Johannes Kepler – 4; Jan Müller Regiomontanus – 1; Tycho de Brahe – 1.
Humaniści, ludzie renesansu: Konrad Celtis – 4; Jan Kochanowski – 3;
Leonardo da Vinci – 3; Jan Długosz – 3; Andreas Vesalius – 3; Mikołaj Rej – 2;
Andrzej Frycz Modrzewski – 2; Klemens Janicki – 2; Erazm z Rotterdamu – 1;
Bernard Wapowski – 1; Tomasz Morus – 1; Jan Jakub Rousseau – 1 [zbyt daleko
idące porównanie, aż do oświecenia!].
Naukowcy, profesorowie Akademii Krakowskiej: Wojciech z Brudzewa
– 10; Ptolemeusz – 4; Arystoteles – 2; Gresham – 2; Izaak Newton – 1; Mateusz
z Krakowa – 1; Jan z Ludziska – 1; Maciej Miechowita – 1.
Władcy, politycy: Albrecht Hohenzollern – 4; Paweł Włodkowic – 3; Zygmunt Stary – 1; Jan Łaski – 1.
Biskupi warmińscy, inni duchowni: Mikołaj Schonberg – 2; Tiedeman Giese – 2; Marcin Kromer – 1; Łukasz Watzenrode – 1; Marcin Luter – 1; Andrzej
Krzycki – 1; Laktancjusz – 1.
Materiały wspomagające edukację o Mikołaju Koperniku w podręcznikach
historii – ujęcie porównawcze
W analizie podręczników jako jednego z najważniejszych mediów kształtujących świadomość historyczną młodzieży ważne jest – oprócz analizy treści
– także omówienie i scharakteryzowanie formy prezentacji tych treści. Badaniem
objęłam więc nie tylko tekst główny, autorski, stanowiący „oś” narracji, ale także teksty uzupełniające (fragmenty źródeł historycznych, literatury pięknej, prac
popularnonaukowych i naukowych, ciekawostki, komentarze do ilustracji itp.),
teksty wyjaśniające (słowniczek pojęć, przypisy, odsyłacze do literatury itp.)
oraz teksty organizujące pracę nauczyciela i uczniów (polecenia i zadania dla
uczniów, zestawy pytań powtórzeniowych i kontrolnych itp.). Pod uwagę wzięłam także środki pozatekstowe (mapy, schematy, diagramy) oraz środki obrazowe, czyli ikonografię podręcznikową.
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Spośród tekstów uzupełniających w przeważającej mierze znajdują się
fragmenty dwóch dzieł Kopernika, a więc teksty źródłowe, przy czym w okresie międzywojennym i na emigracji – w jednym tylko przypadku, w okresie
PRL-u i czasów po przełomie − w siedmiu przypadkach, a w początkach XXI w.
− w pięciu przypadkach. Aż dziesięć razy cytowano przedmowę do dzieła O obrotach sfer niebieskich, trzy razy traktat o monecie. Spośród literatury uzupełniającej jedynie w dwóch przypadkach, wyżej już przywoływanych, autorzy podręczników cytują inne osoby – raz jest to ciekawy fragment z książki Stanisława
Szostakowskiego (2000 r.), innym razem ideologiczny cytat z Fryderyka Engelsa (1957 r.). Teksty uzupełniające i wyjaśniające znajdują się także w ramkach, są
to np. wyjaśnienia teorii heliocentrycznej i przewrotu kopernikańskiego, ciekawostki dotyczące odkrycia grobu Kopernika, krótkie notki biograficzne.
Do tekstów organizujących pracę nauczyciela i uczniów zaliczyć można
polecenie literatury dodatkowej na temat Kopernika, co uwzględniono tylko
w jednym podręczniku z 1989 r.31, nieco częściej informację o wydaniu dzieła
bądź lata życia podaje się w tablicach (kalendariach) na końcu podręcznika – razem 6 (w okresach: 0 – 4 – 2). Częściej występują pytania do uczniów zarówno
pod tekstem źródłowym, jak i po rozdziale, w którym omówiono postać Kopernika. W tym wypadku lata współczesne (po 2000 r.) wypadają dużo gorzej (tylko
w czterech podręcznikach na 24 analizowane) niż okres wcześniejszy (w sześciu
podręcznikach na 13 analizowanych). Pytania te są bardzo interesujące:

Rok

Rodzaj pytania

Treść

1928

wprowadzające
do rozdziału
o Koperniku

„Wskaż na mapie Włochy, miasto Padwę, Warmię, miasta Frombork (Frauenburg) i Toruń. Jakich poznałeś dotąd uczonych polskich? Czem zajmuje się astronomia?
Co wiesz o ruchach ziemi? Kto odkrył prawdę o ruchu
ziemi dookoła słońca? Co to jest obserwatorium?”a.

1928

podsumowujące
rozdział

„Czy Kopernik zasłużył się tylko dla Polski, czy dla całej
ludzkości? W czem leżą zasługi jego dla jednej, a w czem
dla drugiej? Czy widziałeś gdzie pomnik Kopernika? Czy
widziałeś obserwatorium astronomiczne? Czy znasz jakie
przyrządy astronomiczne? Co to jest luneta? Czy w czasach Kopernika znano już lunety? Kto to jest astrolog?
Czy astrologia jest nauką tak, jak astronomia?”b.

31

M. Kosman, op. cit., s. 74.
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1971
1979

po tekście źródłowym „Przypomnij życiorys Mikołaja Kopernika i zastanów się,
czy można nazwać go człowiekiem odrodzenia. Na czym
polegało jego wielkie odkrycie naukowe? W oparciu
o tekst nr 10 scharakteryzuj jego poglądy na rolę nauki”c.

1989

podsumowujące
rozdział

1991

po tekście źródłowym „Przeczytaj przedmowę Mikołaja Kopernika do Ksiąg
o obrotach sfer niebieskich adresowaną do papieża. Dlaczego Kopernikowi zależało na pozyskaniu papieża?
W jaki sposób próbował pozyskać aprobatę głowy Kościoła dla swojego rewolucyjnego odkrycia i teorii?”e

1992

po tekście źródłowym „Przeczytaj fragment traktatu Mikołaja Kopernika
o monecie. Dlaczego autor sądzi, że pieniądz powinien mieć stałą wartość?”f

1994

po tekście źródłowym „Przeczytaj dedykację jaką Mikołaj Kopernik poprzedza swe dzieło O obrotach sfer niebieskich. Jak sądzisz, dlaczego kieruje ją do papieża? W jaki sposób
uczony chce sobie zjednać jego przychylność”g.

2000

po tekście uzupełniającym z literatury popularnonaukowej

2002

po tekście źródłowym „Jakie przyczyny spadku wartości monety wymienił
autor? Co uczony uważał za oznaki niedobrej monety? Jaki wpływ na pomyślność kraju miała, zdaniem
Kopernika, jakość monety”i.

2003

po tekście głównym

2007

po tekście źródłowym „Dlaczego Kopernik obawiał się wydać drukiem swoje dzieło? Jakie trudności przewidywał? Dlaczego
skierował przedmowę właśnie do papieża? Na jakim
autorytecie mogli się – zdaniem Kopernika – oprzeć
przeciwnicy teorii heliocentrycznej? Jaki inny autorytet przeciwstawił on swoim przyszłym oponentom?
Jak Kopernik określił zadania uczonego?”k.

„Zastanów się, jak wytłumaczył(a)byś młodszemu
braciszkowi istotę i znaczenie odkrycia Kopernika”d.

„Dlaczego Mikołaja Kopernika określamy mianem
człowieka renesansu? Jakie prawo dotyczące monet
o tej samej wartości nominalnej, lecz o różnej zawartości szlachetnego kruszcu, odkrył Kopernik?
Z jakim poznanym przez Ciebie wcześniej wielkim
człowiekiem renesansu porównałbyś Kopernika, jeżeli chodzi o rozległość zainteresowań?”h

„Jakie prawo dotyczące ruchu planet odkrył Mikołaj Kopernik?”j

a
J. Dąbrowski, op. cit., s. 17; b Ibidem, s. 19; c J. Gierowski, J. Leszczyński, op. cit., Warszawa 1971,
s. 170; wyd. 11, Warszawa 1979, s. 169; d M. Kosman, op. cit., s. 74; e T. Cegielski, K. Zielińska, op. cit., s. 108;
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H. Manikowska, J. Tazbirowa, op. cit., s. 229; g K. Zielińska, Z. Kozłowska, op. cit., s. 37; h J. Klusek, op. cit., s. 198;
M. Gładysz, Historia I. Podręcznik dla klasy pierwszej liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony,
t. 2: Od średniowiecza do nowożytności, Gdańsk 2002, s. 160; j Z. Bentkowska-Sztonyk, E. Wach, op. cit., s. 35;
k
K. Zielińska, Z. T. Kozłowska, U źródeł współczesności. Czasy nowożytne. Historia 2. Podręcznik gimnazjum,
wyd. 6, Warszawa 2007, s. 28.
f

i

Najkorzystniej spośród różnych elementów składowych podręcznika wypadają ilustracje, których w sumie jest 39 (w okresach: 4 – 15 – 20). Najliczniej
występują: karta z dzieła O obrotach sfer niebieskich przedstawiająca schemat
systemu heliocentrycznego (6), obraz Jana Matejki „Astronom Kopernik, czyli
rozmowa z Bogiem” (5), różnego rodzaju portrety Kopernika, np. wedle drzeworytu z XVI w., z konwaliami w ręku, z globusem po lewej stronie, z przyrządami astronomicznymi i papirusem, z tablicą w ręku i łacińskim napisem, portret
z końca XVII w., Kopernik w medalionie. Mamy też pojedyncze ilustracje rekonstrukcji czaszki Kopernika i jego wyglądu w wieku siedemdziesięciu lat. Do
innych propozycji ikonograficznych należą strona tytułowa dzieła Galileusza,
na której widnieją Arystoteles, Ptolemeusz i Kopernik (2), pomnik Kopernika
w Warszawie (2), tablica, która była kiedyś na grobowcu Kopernika we Fromborku (1), strona tytułowa dzieła Kopernika O obrotach sfer niebieskich (1) i skórzana oprawa pierwszego norymberskiego wydania dzieła (1).
Podsumowanie
Obraz Mikołaja Kopernika w polskich podręcznikach XX i XXI w. jest raczej jednolity, z różnym nastawieniem w zależności od epoki. I tak w okresie
międzywojennym i podręcznikach emigracyjnych zwraca się szczególną uwagę na polskość astronoma, jego przywiązanie do ojczyzny i gorący patriotyzm.
W czasach socjalistycznych (lata pięćdziesiąte) kładzie się nacisk na postawy
społeczne, a więc obronę biednych i uciśnionych, leczenie ubogich, poprawę
życia ludności. Drugą kwestią jest potępienie poglądów Kościoła katolickiego
i głoszenie zwycięstwa nauki nad wiarą, „wyzwolenie przyrodoznawstwa od teologii”. Począwszy od lat siedemdziesiątych XX w. aż do współczesności informacje dotyczące Kopernika są dość wyczerpujące i obiektywne. Warto jednak
zaznaczyć, że od 2000 r. w podręcznikach kładzie się nacisk głównie na humanistyczną, renesansową postawę astronoma i wielość jego zainteresowań.
Poza tekstem głównym, informacje o Koperniku i jego poglądach podawane
są uczniom w postaci tekstów uzupełniających, które w większości wypadków
stanowią teksty źródłowe, a także szeroko występujące od lat dziewięćdziesiątych ilustracje. Pytania pod źródłami i komentarze pod ikonografią stanowią
doskonałą bazę do samodzielnej pracy uczniów, analizy i przemyśleń.
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Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie posłuży autorom podręczników
do pełniejszego wykorzystania wiedzy o Koperniku w podręcznikach szkolnych
i uczyni tę wiedzę jeszcze bardziej przystępną i atrakcyjną.

Podręczniki wykorzystane podczas analizy (układ chronologiczny)
Lata międzywojenne i emigracyjne
Bronisław Gebert, Gizela Gebertowa, Opowiadania z dziejów ojczystych. Dla klasy
pierwszej szkół średnich, Warszawa 1918.
Adam Szelągowski, Dzieje powszechne w zarysie. Podręcznik do nauki historii na
stopniu wyższym szkół średnich. Cz. 2, obejmująca okres średniowieczny z 69
rycinami, Poznań−Lublin−Wilno 1919.
Marian Janelli, Julia Kisielewska, Z dziejów ojczystych. Zbiór opowiadań dla młodzieży
szkół powszechnych i średnich z 35 rycinami i mapką, Lwów−Warszawa 1920.
Julia Kisielewska, Historia Polski. Podręcznik szkolny. Kurs średni, Warszawa [1920].
Władysław Grzymałowski, Dzieje Polski w krótkim zarysie dla użytku młodzieży,
Poznań i in., 1921.
Edmund Jezierski, Dzieje powszechne opracowane według ostatnich źródeł,
Warszawa 1921.
Adam Szelągowski, Dzieje Polski w zarysie. Podręcznik dla szkół średnich,
Warszawa−Kraków 1923.
Czesław Nanke, Historia średniowiecza. Podręcznik dla klas wyższych szkół średnich,
Lwów−Warszawa 1924.
Anatol Lewicki, Zarys historii Polski, Warszawa i in., [1923].
Bronisław Gebert, Gizela Gebertowa, Opowiadania z dziejów ojczystych. Dla klas
niższych szkół średnich z 123 rycinami i 2 mapkami, Lwów−Warszawa 1924.
Jan Dąbrowski, Wiadomości z dziejów Polski, t. 2, Lwów 1928.
Bronisław Gebert, Gizela Gebertowa, Opowiadania z dziejów ojczystych dla niższych
klas szkół średnich, cz. II, Lwów−Warszawa 1929.
Gizela Gebertowa, Historia dla V klasy szkół powszechnych, Paryż 1946.
Jędrzej Giertych, Polityka Polska w dziejach Europy, Londyn 1947.
Lata PRL-u
Jevgenij Aleksejewič Kosminskij, Historia wieków średnich, wyd. 7, Warszawa 1957.
Stanisław Arnold (red.), Historia Polski do roku 1795, oprac. Helena Michnik,
Ludwika Mosler, wyd. 2, Warszawa 1957.
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Władysław Chłapowski, Historia powszechna. Wieki średnie, Warszawa 1958.
Józef Gierowski, Józef Leszczyński, Historia dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego,
cz. 1, wyd. 1, Warszawa 1971.
Józef Gierowski, Józef Leszczyński, Historia dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego,
wyd. 11, Warszawa 1979.
Józef Gierowski, Józef Leszczyński, Historia dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego,
wyd. 15, Warszawa 1987.
Marceli Kosman, Historia. Wielkość i upadek Rzeczypospolitej szlacheckiej. Podręcznik
dla klasy szóstej szkoły podstawowej, wyd. 4, Warszawa 1989.

Lata dziewięćdziesiąte
Tadeusz Cegielski, Katarzyna Zielińska, Historia 2. Dzieje nowożytne. Podręcznik
dla szkół średnich klasy II liceum ogólnokształcącego, Warszawa 1991.
Halina Manikowska, Julia Tazbirowa, Historia. Średniowiecze. Podręcznik dla szkół
średnich klasy I liceum ogólnokształcącego, technikum i liceum zawodowego,
wyd. 4, Warszawa 1992.
Katarzyna Zielińska, Zofia Kozłowska, Historia 2. Dzieje Nowożytne 1492–1815. Podręcznik
dla klasy II liceum ogólnokształcącego, Warszawa 1994.
Katarzyna Zielińska, Zofia Kozłowska, Historia 2. Dzieje Nowożytne 1492–1815. Podręcznik
dla klasy II liceum ogólnokształcącego, wyd. 2, Warszawa 1995.
Tadeusz Cegielski, Katarzyna Zielińska, Historia 2. Dzieje nowożytne. Podręcznik dla
szkół średnich klasy II liceum ogólnokształcącego, wyd. 4, Warszawa 1995.
Danuta Musiał, Krystyna Polacka, Stanisław Roszak, Historia. Podręcznik dla I klasy
gimnazjum, Gdańsk 1999.
Lata dwutysięczne
Waldemar Bednarski, Sławomir Pać, Polska i świat. Wspólne dziedzictwo. Podręcznik
do I klasy gimnazjum, t. 2, Warszawa 2000.
Halina Tomalska, Zbigniew Szeptycki, Historia 2. Podręcznik dla klasy II gimnazjum.
Czasy nowożytne, Warszawa 2000.
Zbigniew Szeptycki, Nasze dziedzictwo. Historia 1. Podręcznik dla I klasy gimnazjum,
t. 2: Średniowiecze, Warszawa 2000.
Lech Chmiel, Historia. Klasa I gimnazjum, Warszawa 2000.
Jerzy Klusek, Historia. Polska i świat w dobie Jagiellonów XIV–XVI wiek. Podręcznik
dla gimnazjum, Warszawa 2000.

Mikołaj Kopernik w polskich podręcznikach historii XX i XXI wieku

387

Grzegorz Szymanowski, Witold Bobiński, Historia ludzi. 2 klasa gimnazjum.
Od renesansu do Rewolucji Październikowej, Kraków 2001.
Michał Kosznicki, Sławomir Kotarski, Jacek Pudliszewski, Historia 1. Podręcznik
dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum – zakres podstawowy i rozszerzony, Wrocław 2002.
Ewa Wipszycka, Halina Manikowska, Adam Manikowski, Włodzimierz Mędrzecki,
Historia dla każdego. Podręcznik, cz. 1: do rewolucji francuskiej, Warszawa 2002.
Mirella Kurkowska, Jarosław Kurkowski, Maria Radożycka-Paoletti, Zrozumieć
współczesny świat. Podręcznik historii dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, t. 1, Warszawa 2002.
Mikołaj Gładysz, Historia I. Podręcznik dla klasy pierwszej liceum i technikum.
Zakres podstawowy i rozszerzony, t. 2: Od średniowiecza do nowożytności,
Gdańsk 2002.
Leszek Wojciechowski, Historia. Średniowiecze. Klasa 1, t. 2: Podręcznik dla liceum
ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy,
Kielce 2003.
Aniceta Gałkowska-Banat, Błękitna Szkoła. Historia. Podręcznik do historii dla
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Izabela Lewandowska, Nikolaus Kopernikus in den polnischen Geschichtsbüchern des 20. und 21.
Jahrhunderts. Eine Vergleichsanalyse
Zusammenfassung
Der Artikel präsentiert Nikolaus Kopernikus in polnischen Schulbüchern für den Geschichtsunterricht
in den Jahren 1918–2009. Das Material wurde im Rahmen des internationalen Projektes „Pruzzenland.
Regionale Identitätskonstruktionen in polnischen, deutschen, litauischen und russischen Schulbüchern“
zusammengetragen. Für die Analyse wurden 51 Bücher ausgewählt, in denen die Haupt- und ergänzenden
Texte, Abbildungen, Quellentexte sowie Fragen und Aufgaben für die Schüler untersucht wurden. In der
Zwischenkriegszeit und in den Schulbüchern der Emigration wurden besonders das Polentum des Astronomen,
seine Heimatverbundenheit und sein brennender Patriotismus betont. In der sozialistischen Zeit (50er Jahre)
wurde auf seine soziale Einstellung Wert gelegt: sein Eintreten für Arme und Unterdrückte, ärztliche Behandlung
für Bedürftige, Verbesserung der Lebensbedingungen für die Bevölkerung; verurteilt wurden die Anschauungen
der katholischen Kirche, und es wurde der Sieg der Wissenschaft über den Glauben ausgerufen. Seit Beginn der
70er Jahre des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart sind die Informationen über Nikolaus Kopernikus recht
umfassend und objektiv. Seit dem Jahr 2000 wird in den Schulbüchern vor allem auf die humanistische, für die
Renaissance typische Einstellung des Astronomen und die Vielfalt seiner Interessen Wert gelegt.
Übersetzt von Christiane Schultheiss
Izabela Lewandowska, Nicholas Copernicus in the Polish history textbooks in the years 1918–2009
Summary
The article presents the figure of Nicholas Copernicus in the pages of Polish history textbooks in the years
1918–2009. The materials were collected in the framework of the international project „Pruzzenland. Regional
identity constructions in textbooks Polish, Germany, Lithuania and Russia. “ For the analysis selected 51 books
that examined the contents of the main, complementary, illustrations, source texts and questions and tasks for
pupils. In the interwar period and the emigration textbooks special attention was paid to the Polish astronomer,
his attachment to his homeland and ardent patriotism. In socialist times (50’s) emphasis on social attitudes:
defense of the poor and oppressed, the treatment of the poor, improving peoples’ lives; They condemned the
views of the Catholic Church and proclaimed the victory of science over faith. Starting from the 70’s up to the
present day information about Copernicus are quite comprehensive and objective. Since 2000. In books puts the
main emphasis on humanistic attitude Renaissance astronomer and the multiplicity of its interests.
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1. Wprowadzenie
Niewiele postaci w naszej historii zyskało tak wielką popularność, jak Mikołaj Kopernik. Nazwisko astronoma, jednego z najwybitniejszych uczonych
w dziejach świata, jest powszechnie znane. Już w szkole podstawowej uczeń potrafi wyrecytować powiedzenie: ,,Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, polskie go
wydało plemię”, stanowiące pochwałę zasług Kopernika. Nie wszyscy pamiętają,
że ów popularny dwuwiersz różni się nieco od wersji pierwotnej tej miniatury
poetyckiej, a jej autorem jest Jan Nepomucen Kamiński (1777–1855), założyciel
teatru polskiego we Lwowie, aktor, reżyser, autor i tłumacz sztuk teatralnych1.
W roku 2013 przypadały trzy rocznice związane z życiem Kopernika: 540
urodzin astronoma, 470 rocznica śmierci Kopernika, tyleż samo lat upłynęło od
wydania drukiem dzieła O obrotach sfer niebieskich. Była to więc dobra okazja do
przyjrzenia się bogatej spuściźnie Mikołaja Kopernika i przypomnienia sylwetki propagatora teorii heliocentrycznej.
Dla mieszkańców naszego regionu postać Kopernika ma szczególne znaczenie. Uczony czterdzieści lat swego życia spędził na Warmii, służąc jej miesz1

Zob. E. Sternik, Popularny dwuwiersz o Koperniku i jego zapomniany autor, Notatki Płockie, 1973, nr 2, s. 35.

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2014, nr 3(285)
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kańcom swoimi licznymi talentami. Rezydował w Lidzbarku Warmińskim (siedem lat), w Olsztynie, gdzie w latach 1516–1519 i 1520–1521 pełnił obowiązki
administratora majątków kapituły warmińskiej, oraz we Fromborku, w którym
mieszkał (z przerwami) aż dwadzieścia dziewięć lat.
Jako administrator dóbr biskupich Kopernik zarządzał rozległymi posiadłościami kapitulnymi w komornictwie olsztyńskim oraz pieniężeńskim. Dokonywał inspekcji podległych mu terenów, sporządzał protokoły i sprawozdania
z poczynionych wizyt. Dbał o zagospodarowanie zniszczonych i opustoszałych
dóbr, zasiedlanie istniejących pustek, wyznaczał i egzekwował czynsze oraz inne
powinności, sprawował też zwierzchnictwo sądowe nad poddanymi. Troszczył
się o dobry stan gospodarczy podległych mu włości oraz o bezpieczeństwo kraju. W czasie wojny polsko-krzyżackiej 1519–1521 na barkach Kopernika spoczęło zadanie zorganizowania obrony zamków warmińskich. Kopernik zabiegał
o dobre przygotowanie Olsztyna do obrony przed spodziewanym atakiem krzyżackim. Wzmocnił fortyfikacje zamku olsztyńskiego oraz sprowadził z Elbląga
specjalne hakownice i inny sprzęt obronny2. Olsztyn nie dał się zaskoczyć, a załoga broniąca miasta cały czas pozostawała czujna. 26 stycznia 1521 r. pomyślnie odparta została próba nagłego szturmu na mury miasta w rejonie Bramy Młyńskiej.
Na Warmii powstały najwybitniejsze dzieła Kopernika. We Fromborku
i Olsztynie uczony prowadził obserwacje astronomiczne, starał się udowodnić
swoją teorię za pomocą wyliczeń matematycznych. To w olsztyńskim zamku
około 1520 r. zaczął spisywać De revolutionibus orbium coelestium, swoje najważniejsze dzieło przedstawiające heliocentryczną wizję Wszechświata. Podczas pobytu w Olsztynie Kopernik zajmował się także sprawami reformy systemu monetarnego w całej dzielnicy pruskiej, efektem czego jest jego późniejszy Traktat
o monetach. Sformułował w nim prawo ekonomiczne o wypieraniu z obiegu monety dobrej przez monetę o mniejszej zawartości kruszcu, nazwane później prawem Kopernika–Greshama. W 1531 r. opracował tzw. olsztyńską taksę chlebową, ustalającą ceny chleba odpowiednio do ceny pszenicy i żyta, ciężaru mąki
i wypieczonego chleba oraz uwzględniającą inne włożone koszty. Ta ,,słuszna
cena chleba” miała obowiązywać także w innych miastach warmińskich3.
Mikołaj Kopernik najbardziej znany jest jako wybitny astronom, ale jego
wkład również w inne dziedziny nauki jest znaczący. Poza astronomią, matematyką i ekonomią Kopernik zajmował się kartografią; opracował m.in. mapę War2
„Warmińska biografia” Mikołaja Kopernika – Kopernik Warmiakiem, <http://www.warmia–kopernik.pl/
index.php?id=88>, dostęp:13.03.2013.
3
T. Borawska, W Olsztynie, NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS [Kopernikański portal internetowy], <http://copernicus.torun.pl/biografia/1503–1543/5/>, dostęp: 13.03.2013.
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mii, która była jedną z pierwszych map południowo-zachodniej części Zalewu
Wiślanego4. Był też wytrawnym medykiem, z którego usług korzystali biskupi warmińscy, kanonicy, mieszkańcy zamku i okoliczna ludność. Na apel soboru laterańskiego Kopernik opracował i w 1513 r. wysłał do Rzymu własny projekt reformy kalendarza. Sprawował liczne funkcje administracyjne, polityczne
i dyplomatyczne, był osobą o dużych zdolnościach organizacyjnych. Uporządkował i zinwentaryzował dokumenty kapituły warmińskiej znajdujące się w zamku
olsztyńskim, tworząc tym samym podwaliny archiwistyki5. Studiował dzieła autorów starożytnych, średniowiecznych i renesansowych, pisał utwory poetyckie,
zajmował się przekładem różnych dzieł humanistycznych (np. w 1509 r. ogłosił
swój przekład z języka greckiego na łacinę Listów obyczajowych, sielskich i miłosnych bizantyjskiego historyka Teofilakta Symokatty).
Bogaty wachlarz zainteresowań, talentów i działań Mikołaja Kopernika
może stanowić obszar ciekawych penetracji dokonywanych na zajęciach lekcyjnych, m.in. na lekcjach historii. Zakres celów oraz treści kształcenia określony jest
w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej o podstawach programowych
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Zgodnie z aktualną podstawą programową dla szkół podstawowych, wśród dwudziestu dziewięciu jednostek tematycznych przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotu „historia i społeczeństwo” (klasy IV–VI), szesnasta dotyczy Mikołaja Kopernika i jego
odkrycia. Wymagania szczegółowe, którym ma sprostać uczeń, zostały zapisane
w sposób następujący: uczeń ,,opowiada o życiu Mikołaja Kopernika, używając
pojęć: uczony, astronom, odkrycie naukowe; opisuje i umieszcza w czasie odkrycie Mikołaja Kopernika, wyjaśniając, co znaczy powiedzenie: »Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię«”6. Dotychczasowa podstawa programowa, stosowana jeszcze
w klasach V–VI do zakończenia cyklu kształcenia, w zestawie treści do realizacji
nie wymienia nazwiska Mikołaja Kopernika, jednak autorzy programów i podręczników mogą odnieść do postaci uczonego następujące zapisy tego dokumentu:
,,3. – – Wzorce osobowe – wybrane postacie historyczne i współczesne”;
,,11. Najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa kulturowego”7.
4
Kopernik Warmiakiem!, w: Serwis informacyjny powiatu olsztyńskiego, <http://www.powiat–
olsztynski.pl/t2/index.php?page=kopernik1>, dostęp: 17.03.2013.
5
„Warmińska biografia” Mikołaja Kopernika – Kopernik Warmiakiem, por. przyp. 2.
6
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 XII 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. z 15 I 2009 r.,
nr 4, poz. 17; załącznik nr 2 do rozporządzenia: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, s. 33, <http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_2.pdf> dostęp: 9.09.2013.
7
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 II 2002 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U.
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Kształcenie ogólne na III (gimnazjum) i IV etapie edukacyjnym (szkoła ponadgimnazjalna) tworzy obecnie programowo spójną całość. Gimnazjalny kurs historii kończy się na I wojnie światowej, w klasie pierwszej szkoły
ponadgimnazjalnej rozpoczyna się kurs historii najnowszej (od 1918 r. do czasów współczesnych). W siedemnastej jednostce tematycznej, poświęconej humanizmowi i renesansowi, podstawa programowa dla gimnazjów formułuje następujące wymaganie szczegółowe: uczeń ,,charakteryzuje największe osiągnięcia Mikołaja
Kopernika”8. Dla uczniów wybierających na IV etapie edukacyjnym drogę kształcenia humanistycznego przeznaczony jest przedmiot „historia” w zakresie rozszerzonym. Obejmuje on czterdzieści dwie jednostki tematyczne przyporządkowane
poszczególnym epokom historycznym. W jednostce ,,Rzeczpospolita w okresie renesansu i demokracji szlacheckiej” zapisano wymóg identyfikowania przez uczniów
dzieł polskiego renesansu9.
Dla młodzieży deklarującej wybór przedmiotów maturalnych z nauk przyrodniczo-matematycznych przeznaczony będzie przedmiot uzupełniający „historia
i społeczeństwo”. Jednym z wątków tematycznych proponowanych do realizacji
w ramach tego przedmiotu jest nauka. Niektóre spośród wymagań szczegółowych
wskazanych w ramach tego wątku tematycznego odnieść można do Mikołaja Kopernika i jego czasów, np. uczeń ,,przedstawia współczesne spory etyczne wokół uprawnień i granic poznawczych nauki” (E.4.2)10. Dla uczniów, którzy wybiorą kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów humanistycznych
przewidziany jest przedmiot uzupełniający „przyroda”. Postać Mikołaja Kopernika została uwzględniona w dwóch wątkach tematycznych: ,,2. Historia myśli
naukowej” (,,2.1. Poglądy na budowę Wszechświata w starożytności i średniowieczu; teoria heliocentryczna Kopernika – – ”) oraz ,,8. Polscy badacze i ich
odkrycia” (,,8.1. Mikołaj Kopernik – – ”). W odniesieniu do tych wątków tematycznych wymagane będzie nabycie przez ucznia umiejętności omówienia uwarunkowań (politycznych, społecznych i kulturowych) okresu historycznego,
w którym Kopernik żył i dokonał odkrycia, przedstawienia ewolucji poglądów
z 9 V 2002 r., nr 51, poz. 458; załącznik nr 2 do rozporządzenia: Podstawa programowa kształcenia ogólnego
dla szkół podstawowych i gimnazjów, <http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_pr_1997–2006/rozp_155.php>,
dostęp: 9.03.2013. Nowa podstawa programowa jest obecnie stosowana w klasach I–III gimnazjum, w klasach I–IV szkoły podstawowej i w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych; w pozostałych klasach szkoły podstawowej oraz szkół ponadgimnazjalnych do zakończenia cyklu kształcenia w tych szkołach stosuje się
dotychczasowe podstawy programowe.
8
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 XII 2008 r. w sprawie podstawy programowej
– –; załącznik nr 4 do rozporządzenia: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
s. 61, <http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_4.pdf>, dostęp: 9.03.2013.
9
Ibidem, s. 72.
10
Ibidem, s. 223.
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na budowę Wszechświata, omówienia wkładu Kopernika w rozwój nauki oraz
oceny znaczenia dokonanych przez niego odkryć11.
Przytoczone zapisy podstaw programowych kształcenia ogólnego nakreślają jedynie zarys tematyki realizowanej na zajęciach lekcyjnych obecnie
i w najbliższej przyszłości. Na ich podstawie trudno wyrokować, jaki zakres wiedzy na temat Mikołaja Kopernika posiadają/posiadać będą absolwenci poszczególnych typów szkół. Zależy to także od wybranych przez nauczycieli programów
nauczania, podręczników oraz – przede wszystkim – od działań podejmowanych przez nauczycieli i uczniów. Nie bez znaczenia jest też – zwłaszcza w odniesieniu do miejscowości związanych z życiem i działalnością uczonego – oddziaływanie na młodzież otoczenia społecznego: wspólnot lokalnych, instytucji,
wszelkiego rodzaju mediów oraz domu rodzinnego, przybliżających dzieciom
i młodzieży sylwetkę Kopernika.

2. Badania sondażowe
Jaki zakres wiedzy o dokonaniach Mikołaja Kopernika mają młodzi ludzie w wieku 12–16 lat – uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów?
Czy potrafią zlokalizować w czasie i przestrzeni życie i działalność Kopernika?
Czy rozumieją znaczenie dokonanych przez niego odkryć w dziedzinie astronomii? Czy potrafią wskazać inne dziedziny zainteresowań uczonego? Czy mają
wiedzę na temat zasług Mikołaja Kopernika dla Warmii? Czy na stan wiedzy
uczniów miało wpływ zetknięcie się z miejscami pobytu i pamiątkami materialnymi dokumentującymi działalność uczonego? Jak uczniowie postrzegają postać Kopernika? Czy zakres wiedzy uczniów na temat Mikołaja Kopernika oraz
opanowanych przez nich umiejętności spełnia wymagania wskazane w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów? Odpowiedzi na te pytania miały dostarczyć badania sondażowe przeprowadzone wśród uczniów kilku olsztyńskich szkół podstawowych i gimnazjów.
Do zgromadzenia niezbędnych informacji i zbadania postawionych problemów wybrana została metoda sondażu diagnostycznego. W badaniach sondażowych przeprowadzonych w styczniu i lutym 2013 r. zastosowano technikę ankiety audytoryjnej. Ankieta została skierowana do blisko trzystu uczniów:
153 klas piątych i szóstych trzech szkół podstawowych oraz 138 klas drugich
i trzecich dwóch olsztyńskich gimnazjów. W celu porównania wyników sondażu
w wybranych aspektach prowadzonych badań, o wypełnienie tych samych kwe11

Ibidem, s. 229, 230, 234, 237.
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stionariuszy ankiet poproszeni zostali także studenci historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (I–III rok studiów licencjackich – 66 osób), którzy tylko w pewnym procencie są mieszkańcami naszego miasta. W czasach
szkolnych nie zawsze mieli okazję zwiedzić zabytki Olsztyna związane z postacią Kopernika, a i obecnie spora grupa studentów (w odróżnieniu od większości
ankietowanych uczniów) nie zdążyła jeszcze zobaczyć stałej ekspozycji kopernikowskiej w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
Do respondentów z poszczególnych grup skierowana została anonimowa
ankieta identycznej treści, złożona z dziesięciu pytań. Ze względu na formę i rodzaj odpowiedzi (kryterium techniczne) pytania zamieszczone w kwestionariuszu ankiety dzielą się na otwarte i zamknięte. Jeśli na poszczególne pytania spojrzymy jak na określone rodzaje, formy i typy zadań wykorzystywanych w testach
dydaktycznych12, kwestionariusz ankiety składa się z następujących zadań:
– trzech zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru (typ: jedna odpowiedź
prawdziwa) – zadania nr 1, 2, 7;
– jednego zadania zamkniętego jednokrotnego wyboru połączonego z zadaniem
otwartym (forma: krótka odpowiedź, typ: odpowiedź pojedyncza) – zadanie nr 5;
– trzech zadań otwartych krótkiej odpowiedzi – typ: odpowiedź pojedyncza – zadanie nr 6; typ: wyliczanie – zadania nr 3, 8;
– jednego zadania otwartego krótkiej odpowiedzi (typ: odpowiedź pojedyncza) połączonego z zadaniem zamkniętym wielokrotnego wyboru (typ: jedna odpowiedź prawdziwa) – zadanie nr 4;
– dwóch zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi – zadania nr 9, 10.
2.1. Wyniki badań sondażowych
1. W którym roku i w jakim mieście urodził się Mikołaj Kopernik?
Tabela 1
Zestawienie wyników odpowiedzi na pytanie 1
Opcje odpowiedzi

Szkoła podstawowa
(N=153)

Gimnazjum
(N=138)

liczba wskazań

%

liczba wskazań

%

a) 1453, Toruń

42

27,45

13

9,42

b) 1463, Frombork

14

9,15

4

2,89

12

Z. Serwa, Nauczyciel konstruktorem testu dydaktycznego, Wiadomości Historyczne, 1988, nr 4, s. 356.
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c) 1473, Toruń

92

60,13

115

83,33

d) 1483, Frombork

5

3,26

6

4,34

2. W którym roku i w jakim mieście zmarł Mikołaj Kopernik?
Tabela 2
Zestawienie wyników odpowiedzi na pytanie 2
Opcje odpowiedzi

Szkoła podstawowa
(N=153)

Gimnazjum
(N=138)

liczba wskazań

%

liczba wskazań

%

a) 1533, Toruń

12

7,84

15

10,86

b) 1543, Frombork

117

76,47

110

79,71

c) 1553, Toruń

6

3,92

3

2,17

d) 1563, Frombork

10

6,53

10

7,24

8

5,22

–

–

Brak odpowiedzi

3. Podaj dziedziny wiedzy, którymi interesował się Mikołaj Kopernik
Tabela 3
Zestawienie odpowiedzi na pytanie 3

Odpowiedzi
respondentów

Szkoła podstawowa
(N=153)

Gimnazjum
(N=138)

liczba odpowiedzi

%

liczba odpowiedzi

%

Astronomia

118

77,12

121

87,68

Medycyna

97

63,39

64

46,37

Matematyka

85

55,55

74

53,62

Ekonomia

38

24,83

52

37,68

Fizyka

25

16,33

31

22,46

Geografia

7

4,57

13

9,42
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Prawo

5

3,26

4

2,89

Astrologia

4

2,61

2

1,44

Chemia

4

2,61

1

0,72

Budownictwo

4

2,61

–

–

Malarstwo

2

1,3

–

–

Rzeźbiarstwo

2

1,3

–

–

Teologia

2

1,3

10

7,24

Biologia

2

1,3

–

–

Strategia
wojskowa

1

0,65

–

–

Nauki ścisłe

1

0,65

–

–

Anatomia

1

0,65

–

–

Filozofia

1

0,65

7

5,07

Poezja

–

–

3

2,17

Humanistyka

–

–

2

1,44

Literatura

–

–

1

0,72

Filologia

–

–

1

0,72

Tłumaczenia

–

–

1

0,72

Brak odpowiedzi

11

7,18

12

8,69

4a. Podaj polski tytuł największego dzieła Mikołaja Kopernika
Tabela 4
Zestawienie wyników odpowiedzi na pytanie 4
Odpowiedzi respondentów

Poprawna odpowiedź
(O obrotach sfer/ciał
niebieskich)

Szkoła podstawowa
(N=153)

Gimnazjum
(N=138)

liczba odpowiedzi

%

liczba odpowiedzi

%

106

69,28

91

65,94
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Błędna odpowiedź/brak
odpowiedzi

47

30,71

47

34,05

4b. Wskaż łaciński tytuł tego dzieła
Tabela 5
Zestawienie wyników odpowiedzi na drugi człon pytania 4
Opcje odpowiedzi

Szkoła podstawowa
(N=153)

Gimnazjum
(N=138)

liczba
wskazań

%

liczba wskazań

%

a) De Republica emendanda

9

5,88

3

2,17

b) Monetae cudendae ratio

2

1,3

5

3,62

c) Monumentum pro
Reipublicae ordinatione

7

4,57

14

10,14

d) De revolutionibus orbium
coelestium

121

79,08

106

76,81

Brak odpowiedzi

14

9,15

10

7,24

5. Czy zwiedziłeś/aś kiedyś komnatę Mikołaja Kopernika w Muzeum
Warmii i Mazur w Olsztynie? Jeśli tak, to kiedy i przy jakiej okazji?

Tabela 6
Zestawienie wyników odpowiedzi na pytanie 5

Opcje odpowiedzi

Szkoła podstawowa
(N=153)

Gimnazjum
(N=138)

liczba wskazań

%

liczba wskazań

%

TAK

83

54,24

83

60,14

NIE

70

45,75

55

39,85
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Tabela 7
Zestawienie odpowiedzi na drugi człon pytania 5
Odpowiedzi
respondentów

Szkoła podstawowa
(N=83)

Gimnazjum
(N=83)

liczba odpowiedzi

%

liczba odpowiedzi

%

Wycieczki szkolne
lub wycieczki
zorganizowane
przez inne
instytucje i
organizacje

43

51,8

46

55,42

Wycieczki z rodziną
lub ze znajomymi

33

39,75

21

25,3

7

8,43

16

19,27

Nie pamiętam/brak
odpowiedzi

6. Gdzie znajduje się jedyna zachowana tablica astronomiczna sporządzona przez Kopernika?
Tabela 8
Zestawienie odpowiedzi na pytanie 6
Odpowiedzi respondentów

Szkoła podstawowa
(N=153)

Gimnazjum
(N=138)

liczba odpowiedzi

%

liczba odpowiedzi

%

Olsztyn

23

15,03

40

28,98

Zamek w Olsztynie

46

30,06

13

9,42

Muzeum Warmii i Mazur
w Olsztynie

12

7,84

21

15,21

Ściana krużganka zamku
olsztyńskiego

6

3,92

17

12,31

Toruń

9

5,88

4

2,89

Frombork

4

2,61

10

7,24
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Warszawa

3

1,96

–

–

Rzym

1

0,65

–

–

Brak odpowiedzi

49

32,02

33

23,91

7. Który z wymienionych poniżej olsztyńskich obiektów zbudowany został
w hołdzie Kopernikowi?
Tabela 9
Zestawienie wyników odpowiedzi na pytanie 7

Opcje
odpowiedzi

Szkoła podstawowa
(N=153)

Gimnazjum
(N=138)

liczba wskazań

%

liczba wskazań

%

a) Teatr

–

–

2

1,44

b) Filharmonia

1

0,65

1

0,72

c) Planetarium

137

89,54

124

89,85

d) Stary Ratusz

10

6,53

4

2,89

e) Szpital Miejski

2

1,3

1

0,72

Brak odpowiedzi

3

1,96

6

4,34

8. W jakich miastach na Warmii mieszkał i działał Mikołaj Kopernik?
Tabela 10
Zestawienie odpowiedzi na pytanie 8

Odpowiedzi
respondentów

Szkoła podstawowa
(N=153)

Gimnazjum
(N=138)

liczba odpowiedzi

%

liczba odpowiedzi

%

Olsztyn

119

77,77

114

82,6

Frombork

92

60,13

56

40,57

Braniewo

22

14,37
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Lidzbark
Warmiński

21

13,72

23

16,66

Malbork

14

9,15

–

Toruń

–

–

27

19,56

Warszawa

2

1,3

1

0,72

Kraków

1

0,65

–

–

Gdańsk

1

0,65

–

–

Elbląg

1

0,65

2

1,44

Grudziądz

1

0,65

–

–

Kętrzyn

1

0,65

–

–

Węgorzewo

1

0,65

–

–

Wójtowo

1

0,65

–

–

Dywity

1

0,65

–

–

Biskupin

1

0,65

–

–

Ełk

–

–

1

0,72

Morąg

–

–

1

0,72

Brak odpowiedzi

24

15,68

19

13,76

9. Jaką rolę odegrał Mikołaj Kopernik na Warmii?
Tabela 11
Odpowiedzi uczniów szkół podstawowych na pytanie 9
Tematyka odpowiedzi/przykłady
a) Zasługi Mikołaja Kopernika w przygotowaniu zamku olsztyńskiego i miasta do obrony przed Krzyżakami w 1521 r.
Przykłady: ,,bronił zamku w Olsztynie przed Krzyżakami”; ,,pomógł w obronie Olsztyna”; ,,był obrońcą zamku w Olsztynie”;
,,pomagał w obronie zamku przed Krzyżakami”; ,,obronił Olsztyn”; ,,uczestniczył w obronie Warmii przed Krzyżakami”; ,,walczył z Krzyżakami”; ,,obronił Olsztyn przed armią rycerzy NMP”

Liczba
odpowiedzi

%

57

37,25
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b) Sprawowanie funkcji kanonika-administratora dóbr kapituły
warmińskiej oraz inne obowiązki i zajęcia Mikołaja Kopernika
Przykłady: ,,był kanonikiem warmińskim”; ,,był kanonikiem na
zamku”; ,,zarządzał ziemiami”; ,,pomagał biednym”; ,,mieszkał
na zamku olsztyńskim i był lekarzem”

33

21,56

c) Działalność naukowa w dziedzinie astronomii
Przykłady: ,,odegrał rolę jako astronom”; ,,prowadził badania
naukowe”; ,,na Warmii odkrył, że Ziemia obraca się wokół
Słońca”; ,,napisał dzieło O obrotach sfer niebieskich”; ,,był wielkim
astronomem”; ,,dowiódł, że Ziemia nie jest centrum Wszechświata,
lecz trzecią planetą od Słońca”; ,,odkrył, że Ziemia i inne planety
krążą wokół Słońca”; ,,stwierdził, że Ziemia się kręci, a nie Słońce
i ziemia jest okrągła”; ,,wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”

23

15,03

d) Ogólne oceny roli Kopernika na Warmii
Przykłady: odegrał ,,dużą”/,,ważną” rolę; ,,geniusz”; ,,był bardzo
ważnym człowiekiem, jest dla nas chlubą”

5

3,26

Uwaga: Procenty nie sumują się do stu, ponieważ 55 uczniów (35,94%) nie podało odpowiedzi, a wypowiedzi pozostałych uczniów mogą dotyczyć więcej niż jednego wątku tematycznego.

Tabela 12
Odpowiedzi uczniów gimnazjów na pytanie 9
Tematyka odpowiedzi/przykłady

Liczba
odpowiedzi

%

a) Zasługi Mikołaja Kopernika w przygotowaniu zamku olsztyńskiego i miasta do obrony przed Krzyżakami w 1521 r.
Przykłady: ,,przygotował Olsztyn przed wojną z Krzyżakami”;
,,przygotował Warmię do obrony przed Krzyżakami”; ,,przygotował zamek w Olsztynie do obrony przed Krzyżakami”; ,,bronił zamku olsztyńskiego podczas wojny z zakonem krzyżackim”;
,,przewodził obroną zamku w Olsztynie”; ,,obronił miasto przed
najazdem krzyżackim”

60

43,47

b) Sprawowanie funkcji kanonika-administratora dóbr kapituły
warmińskiej oraz inne obowiązki i zajęcia Mikołaja Kopernika
Przykłady: ,,był duchownym”; ,,mieszkał i działał w Olsztynie”;
,,mieszkał w olsztyńskim zamku”; ,,był zarządcą zamku w Olsztynie”, ,,opiekował się zamkiem w Olsztynie”; ,,rozbudował zamek”; ,,rozwijał miasto Olsztyn”; ,,zajmował się kapitułą warmińską”; ,,zarządzał dobrami kapituły warmińskiej”; ,,zajmował
się ekonomią”; ,,wprowadził reformy ekonomiczne”; ,,założył kilka miejscowości”; ,,zadbał o postęp medyczny”

56

40,57

402
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c) Działalność naukowa w dziedzinie astronomii
Przykłady: ,,przeprowadzał na Warmii obserwacje”; ,,prowadził
badania astronomiczne”; ,,odkrył teorię heliocentryczną”

17

12,31

d) Ogólne oceny roli Kopernika na Warmii
Przykłady: ,,był bardzo ważną osobą”; odegrał ,,dużą”/,,ważną” rolę

7

5,07

Uwaga: Procenty nie sumują się do stu, ponieważ 43 uczniów (31,15%) nie podało odpowiedzi, a wypowiedzi pozostałych uczniów mogą dotyczyć więcej niż jednego wątku tematycznego.

10. Podaj znane Ci daty/fakty związane z życiem i działalnością Kopernika. Jak oceniasz tę postać?
Tabela 13
Odpowiedzi uczniów szkół podstawowych na pytanie 10
Tematyka odpowiedzi/przykłady
a) Ogólne opinie o Mikołaju Koperniku
Przykłady:
,,istotna/niezwykła/ciekawa/barwna/pozytywna/
bardzo znana postać”;,,prawy człowiek”; ,,postać bardzo ważna
dla świata”; ,,ambitny”; ,,odważny”; ,,waleczny”; ,,wszechstronnie
wykształcony”; ,,człowiek renesansu”; ,,wielki”; ,,dużo zdziałał”;
,,pomagał innym”; ,,zasłużony dla Warmii i Polski”; ,,wiele mu
zawdzięczamy”; ,,wzór do naśladowania”; ,,chciałbym być taki
jak on” ,,był bardzo mądry, podziwiam go bardzo”; ,,był jednym
z najsławniejszych Polaków”; ,,był ważną postacią w historii całej
Polski”; ,,odegrał wielką rolę w Polsce i na świecie”; ,,ta postać jet
wzorem dla Polaków”; ,,oceniam ją na 6, bo ja tak ją szanuję”
b) Dokonania Kopernika w dziedzinie nauki
Przykłady: ,,zajmował się wieloma dziedzinami”; ,,był wybitnym astronomem, lekarzem, ekonomistą i matematykiem”;
,,zrobił wielkie postępy w medycynie i astronomii”; ,,bardzo
dużo zrobił dla astronomii”; ,,stworzył teorię heliocentryczną;
udowodnił, że Ziemia krąży wokół Słońca, a nie Słońce wokół
Ziemi”; ,,Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię. Obalił teorię, że
Ziemia jest w centrum kosmosu”; ,,Kopernik był bardzo mądry i również odważny. Dotychczas uważano, że Ziemia jest
w centrum Układu Słonecznego, a on odkrył, że to Słońce
jest w centrum układu. Mimo sprzeciwu przedstawił swoją

Liczba odpowiedzi

77

%

50,32
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teorię”; ,,Moim zdaniem Mikołaj Kopernik to wielki odkrywca, który zmienił patrzenie na świat”; ,,Dzięki niemu świat dowiedział się, jak naprawdę wygląda Układ Słoneczny. Możemy być dumni z tak wspaniałego i mądrego człowieka; ,,Kopernik udowodnił, że centrum naszego układu planetarnego
stanowi Słońce, a nie Ziemia. Odkrycie to początkowo budziło sprzeciwy zarówno katolików jak i protestantów. Twierdzono, że jest ono sprzeczne z Biblią”; ,,Jego dzieło ukazało się
w roku jego śmierci. Niektórzy (a właściwie większość profesorów) nie chcieli uwierzyć w jego teorię; ,,Był wybitnym
astronomem i za to go szanuję”; ,,Stał się postacią, która zmieniła bieg historii”; ,,Zasługuje na uznanie świata”

61

39,86

c) Zasługi Kopernika w przygotowaniu zamku olsztyńskiego
i miasta do obrony przed Krzyżakami w 1521 r.
Przykłady: ,,pomógł wybronić olsztyniaków przed Krzyżakami”; ,,dowodził obroną Olsztyna przed atakiem Krzyżaków”; ,,pomógł w obronie Olsztyna”

5

3,26

d) Pozostałe odpowiedzi
Przykłady: ,,ojciec Kopernika zmarł na ciężką chorobę w
czasie epidemii, gdy Mikołaj był mały”; ,,studiował w Krakowie i we Włoszech”; ,,studiował medycynę w Padwie”

10

6,53

Uwaga: Procenty nie sumują się do stu, ponieważ 45 uczniów (29,41%) nie podało odpowiedzi, a wypowiedzi pozostałych uczniów mogą dotyczyć więcej niż jednego wątku tematycznego.

Tabela 14
Odpowiedzi uczniów gimnazjów na pytanie 10
Tematyka odpowiedzi/przykłady
a) Ogólne opinie o Mikołaju Koperniku
Przykłady: ,,był geniuszem”; ,,nieprawdopodobnie inteligentny i wykształcony”; ,,postać wzbudzająca podziw”; ,,był wielkim człowiekiem”; ,,fascynująca osoba”; ,,Kopernik był jednym z największych polskich myślicieli”; ,,jest dumą zarówno
Warmii jak i całej Polski”; ,,zrobił naprawdę dużo dla Polski
i dla całego świata”; ,,ważna postać w dziejach ludzkości”;
,,odważny człowiek”; ,,miał bardzo ciekawe życie”; ,,był niewątpliwie jedną z najważniejszych osób w swojej epoce”

Liczba
odpowiedzi

%

46

33,33
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b) Dokonania Kopernika w dziedzinie nauki
Przykłady: ,,astronom, matematyk, lekarz”; ,,twórca teorii
heliocentrycznej”; ,,wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię; jego
dzieło nie zostało uznane przez protestantów i katolików”;
,,Kościół odrzucił jego teorie”; ,,opublikowano O obrotach
sfer niebieskich dopiero po jego śmierci ponieważ dzieło było
sprzeczne z twierdzeniami Kościoła”; ,,Kopernik miał swoje racje, których bronił i próbował udowodnić, że to prawda.
Niestety, dopiero po jego śmierci ludzie uwierzyli mu”; ,,Podziwiam go za to, że pomimo złych czasów, w których żył,
głosił swoje racje, że to Słońce jest w centrum, a Ziemia z innymi planetami krąży wokół Słońca”; ,,Zadziwiające jest to,
że Kopernik osiągnął tyle w takich ciężkich czasach”

31

22,46

c) Zasługi Mikołaja Kopernika dla Warmii
Przykłady: ,,kanonik kapituły warmińskiej”; ,,zarządzał zamkiem olsztyńskim”; ,,1520–1521 – bronił zamku”; ,,obronił
zamek olsztyński, był bardzo mądry i sprytny”

5

3,62

d) Pozostałe odpowiedzi
Przykłady: ,,był synem bogatego kupca z Torunia”; ,,ukończył szkołę parafialną, w 1491 r. rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej”; ,,1496–1500 – studiował w Bolonii”; ,,studiował na uniwersytetach włoskich – w Bolonii i Padwie”;
,,wuj sponsorował mu naukę”; ,,w 1503 r. uzyskał doktorat z
prawa kanonicznego”

24

17,39

Uwaga: Procenty nie sumują się do stu, ponieważ 59 uczniów (42,75%) nie podało odpowiedzi a wypowiedzi pozostałych uczniów mogą dotyczyć więcej niż jednego wątku tematycznego.

2.2. Podsumowanie wyników badań sondażowych i wnioski
Czy wyniki badań sondażowych, którymi objęto blisko 300 uczniów kilku
olsztyńskich szkół podstawowych i gimnazjów, można traktować jako reprezentatywne dla wskazanych grup wiekowych i czy można na ich podstawie wysnuć rzetelne wnioski? Zapewne trudno – bez dalszych szczegółowych badań prowadzonych na szerszej grupie uczniów – uznać uzyskane dane za w pełni reprezentatywne.
Można natomiast pokusić się o ich podsumowanie oraz skonfrontować uzyskane wyniki z wymaganiami zapisanymi w aktualnych podstawach programowych.
W odpowiedzi na pytanie 1 ankiety, dotyczące roku i miejsca urodzenia
Mikołaja Kopernika (zob. tab. 1), opcję prawidłową (,,1473, Toruń”) wskazało
60,13% ankietowanych uczniów szkół podstawowych i 83,33% gimnazjalistów.
Na drugim miejscu pod względem liczby wskazań znalazła się opcja ,,1453, To-
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ruń”; wybrało ją odpowiednio 27,45% i 9,42% uczniów. Uzyskane wyniki świadczą o tym, że około 88% najmłodszych respondentów i prawie 93% ankietowanych gimnazjalistów zna przynajmniej miejsce urodzenia Kopernika. Kolejne
pytanie ankiety brzmiało: ,,W którym roku i w jakim mieście zmarł Mikołaj Kopernik?” (zob. tab. 2). Poprawną odpowiedź (,,1543, Frombork”) wskazało tym
razem 76,47% uczniów kl. V–VI i 79,71% gimnazjalistów.
W zadaniu 3. (otwartym) ankietowani mieli podać dziedziny wiedzy,
którymi zajmował się Mikołaj Kopernik (zob. tab. 3). Pełna lista odpowiedzi
w przypadku uczniów szkół podstawowych liczy 18 pozycji, natomiast gimnazjaliści wskazali 16 dziedzin zainteresowań Kopernika. Można się zastanawiać
nad zasadnością umieszczenia w tym wykazie rzeźbiarstwa czy malarstwa, ale
generalnie obszary zainteresowań Mikołaja Kopernika zostały trafnie wytypowane przez respondentów. Na czołowych miejscach znalazły się astronomia, medycyna, matematyka, fizyka i ekonomia. Ankietowani wymienili też m.in. geografię,
prawo, filozofię, teologię, strategię wojskową, poezję; 7,18% uczniów szkoły podstawowej i 8,69% gimnazjalistów nie udzieliło odpowiedzi na wskazany temat.
W zadaniu 4 ankiety chodziło o podanie polskiego tytułu największego
dzieła Mikołaja Kopernika. Poprawnej odpowiedzi udzieliło 69,28% uczniów
szkół podstawowych i 65,94% gimnazjalistów. Spora liczba odpowiedzi zakwalifikowanych jako błędne zawierała elementy właściwego tytułu dzieła Kopernika
(np. ,,O obrocie sfer niebieskich”, ,,Obroty sfer niebieskich”, ,,Obrót ciał niebieskich”, ,,O ruchach ciał niebieskich”). Warto zwrócić uwagę uczniów na fakt, że
wydane w 1543 r. dzieło ukazało się pt. De revolutionibus orbium coelestium, ale
nie wiadomo, jaki tytuł nadał dziełu sam Kopernik, gdyż w oryginalnym rękopisie brakuje karty tytułowej (przypuszcza się, że pierwotny tytuł brzmiał De revolutionibus). W drugim członie pytania respondenci wskazywali łaciński tytuł
dzieła propagatora teorii heliocentrycznej. Obok właściwego tytułu, wśród opcji
do wyboru znalazły się łacińskie tytuły dzieł Andrzeja Frycza Modrzewskiego
(De Republica emendanda) oraz Jan Ostroroga (Monumentum pro Reipublicae ordinatione). Czwartą opcją był tytuł traktatu monetarnego Kopernika (Monetae
cudendae ratio). Wskaźniki poprawnych odpowiedzi uczniów na to pytanie wyniosły odpowiednio 79,08% i 76,81%.
Pytanie 5 brzmiało: ,,Czy zwiedziłeś/aś kiedyś komnatę Mikołaja Kopernika w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie?”. Uczniowie mieli wskazać opcję
,,tak” lub ,,nie” (zob. tab. 6). Jak wynika z analizy uzyskanych odpowiedzi, izbę
mieszkalną administratorów, znajdującą się na pierwszym piętrze północnego
skrzydła zamku olsztyńskiego, zwiedziło ponad 54% uczniów szkół podstawowych oraz ponad 60% gimnazjalistów. (W odniesieniu do ankietowanych stu-
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dentów wskaźnik ten wyniósł jedynie 36,63%). Respondenci, którzy w pytaniu
5 ankiety wskazali opcję ,,tak”, udzielali następnie odpowiedzi na pytanie o okoliczności, w jakich mieli okazję zwiedzić komnatę Mikołaja Kopernika na zamku
w Olsztynie (zob. tab. 7). Ponad połowa uczniów (odpowiednio 51,8% i 55,42%)
wskazała wycieczki szkolne (lub wycieczki zorganizowane przez inne instytucje
czy organizacje, np. PTTK, świetlicę środowiskową) jako okazję do zetknięcia się
z olsztyńskim zabytkiem. Blisko 40% uczniów szkół podstawowych i 25% gimnazjalistów zwiedzało Muzeum Warmii i Mazur z rodzicami lub znajomymi, m.in.
korzystając z okazji, jakie stwarzały dni otwarte muzeum czy Noc Muzeów.
Stała wystawa kopernikowska zlokalizowana jest w dwóch pomieszczeniach: w sali będącej niegdyś prywatnym mieszkaniem administratora oraz na
krużganku. Na ścianie krużganka zamku olsztyńskiego, nad wejściem do komnaty mieszkalnej administratorów, zachował się do czasów obecnych bezcenny zabytek – doświadczalna tablica astronomiczna, umożliwiająca Kopernikowi śledzenie wiosennych i jesiennych zrównań dnia z nocą. Pytanie 6 ankiety brzmiało: ,,Gdzie znajduje się jedyna zachowana tablica astronomiczna sporządzona przez Kopernika?” Poprawnych odpowiedzi udzieliło 56,85% uczniów
szkół podstawowych i 65,92% gimnazjalistów (zob. tab. 8 i tab. 15) oraz jedynie 39,39% ankietowanych studentów. Stosunkowo niski wskaźnik poprawnych
odpowiedzi na to pytanie studentów (najniższy z uzyskanych w badaniu w odniesieniu do tej grupy ankietowanych) można tłumaczyć tym, iż blisko 64% respondentów (w tej grupie znaleźli się prawie wszyscy studenci I roku) nie zwiedziło dotąd Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
Tabela 15
Zestawienie wyników odpowiedzi na pytanie 6
Wyniki odpowiedzi

Szkoła podstawowa
(N=153)

Gimnazjum
(N=138)

liczba odpowiedzi

%

liczba odpowiedzi

%

Poprawna odpowiedź

87

56,85

91

65,92

Błędna odpowiedź

17

11,11

14

10,14

Brak odpowiedzi

49

32,02

33

23,91

Uwaga: Za poprawne uznane zostały nie tylko odpowiedzi: ,,Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie”,
,,ściana krużganka zamku olsztyńskiego”, ,,zamek w Olsztynie”, ale i wskazanie jedynie Olsztyna.

Do jakich wniosków prowadzi konfrontacja odpowiedzi na pytanie 5 i 6
ankiety? Jak wynika z analizy uzyskanych danych, wśród uczniów, którzy udzielili poprawnej odpowiedzi na pytanie o lokalizację tablicy astronomicznej,
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w obu ankietowanych grupach przeważają ci, którzy mieli okazję zobaczyć ów
bezcenny zabytek (zob. tab. 16).
Tabela 16
Zestawienie wyników odpowiedzi na pytania 5 i 6

Szkoła
podstawowa
(N=153)

Gimnazjum
(N=138)

Odpowiedzi
na pyt. 5

Liczba
wskazań

%

brak odpowiedzi/
błędna odpowiedź
na pyt. 6

TAK

32

20,91

NIE

34

22,22

poprawna
odpowiedź
na pyt. 6

TAK

51

33,33

NIE

36

23,52

brak odpowiedzi/
błędna odpowiedź
na pyt. 6

TAK

30

21,73

NIE

17

12,31

poprawna
odpowiedź
na pyt. 6

TAK

53

38,4

NIE

38

27,53

Razem

%

66

43,13

87

56,86

47

34,05

91

65,94

Wykorzystanie ekspozycji, która służy jako materiał poglądowy nauczanych (zwłaszcza uprzednio) treści, niesie ze sobą walory poznawcze, kształcące
i – co niebagatelne – także wychowawcze. Zwiedzanie z uczniami różnego rodzaju wystaw i ekspozycji muzealnych, jak dowodzi M. Mazurkiewicz, ,,kreuje
szereg efektywnych dydaktycznie sytuacji, jak choćby zwiększa absorpcję wiedzy i utrwala poznane wiadomości, rozwija umiejętności obserwacji i porównania, konkretyzuje wyobrażenia historyczne”13. Takie pozalekcyjne czy pozaszkolne formy edukacji historycznej, jak wycieczki historyczne i wyjścia do muzeum,
dające możliwość zetknięcia się uczniów z dziedzictwem historycznym w jego
naturalnej postaci i naturalnym środowisku, mogły zaowocować i w tym przypadku zapamiętaniem informacji na temat lokalizacji zabytku. Oczywiście wiedza ankietowanych może pochodzić (i zapewne pochodzi) także z innych źródeł; 23,52% (szkoła podstawowa) i 27,53% (gimnazjum) poprawnych odpowiedzi na pytanie 6 udzielili respondenci, którzy nie zwiedzili Muzeum Warmii
i Mazur w Olsztynie (w grupie studentów odsetek ten wyniósł 24,24%).
13
M. Mazurkiewicz, Wystawa w nauczaniu historii, Wiadomości Historyczne, 2013, nr 1, s. 30. Zob. także E. Chorąży, D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, Edukacja historyczna w szkole – teoria i praktyka, Warszawa 2008, s. 253 i n.
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Pytanie 7 wymagało wskazania, który z olsztyńskich obiektów zbudowany został w hołdzie Kopernikowi. Ankietowani mieli do wyboru: teatr, filharmonię, planetarium, Stary Ratusz oraz Szpital Miejski. Odsetek poprawnych odpowiedzi w obu grupach jest niemal identyczny: planeterium wskazało ponad 89% uczniów (zob. tab. 9).
W odpowiedzi na pytanie 8 ankiety – ,,W jakich miastach na Warmii
mieszkał i działał Mikołaj Kopernik?” – uczniowie najczęściej podawali Olsztyn (odpowiednio 77,77% i 82,6%) i Frombork (60,13% i 40,57%); 13,72% respondentów z klas V–VI i 16,66% gimnazjalistów wskazało Lidzbark Warmiński
(zob. tab. 10). Respondenci wymienili także np. Malbork, Elbląg czy Grudziądz,
a więc miasta, w których co prawda Kopernik bywał, gdy u boku swego wuja, biskupa Łukasza Watzenrode, brał udział w zjazdach stanów Prus Królewskich, ale
które nie leżą na Warmii, a nawet Warszawę czy Kraków. Świadczy to albo o niezrozumieniu pojęcia ,,Warmia” i nieznajomości jej granic, albo o braku koncentracji uczniów podczas odczytywania pytania. Odpowiedzi nie udzieliło blisko
16% uczniów szkół podstawowych i prawie 14% gimnazjalistów.
Pytanie 9 wymagało od respondenta określenia roli, jaką Mikołaj Kopernik odegrał na Warmii. Odpowiedzi podane przez ankietowanych można pomieścić w kilku łatwo dających się uchwycić kategoriach: a) zasługi Kopernika w przygotowaniu zamku olsztyńskiego i miasta do obrony przed najazdem
krzyżackim w 1521 r.; b) sprawowanie funkcji kanonika administratora dóbr kapituły warmińskiej oraz inne obowiązki i zajęcia Kopernika; c) działalność naukowa w dziedzinie astronomii; d) ogólne oceny roli Mikołaja Kopernika na
Warmii (zob. tab. 11–12). Pytanie to przysporzyło chyba trudności sporej grupie uczniów. Brakowało odpowiedzi prawie 36% respondentów ze szkół podstawowych i ponad 31% uczniów gimnazjów. Wypowiedzi pozostałych ankietowanych dowodzą przynajmniej ogólnej wiedzy na temat dokonań najsławniejszego
mieszkańca zamku olsztyńskiego. Najwięcej wypowiedzi (odpowiednio 37,25%
i 43,47%) dotyczyło pierwszego ze wskazanych zagadnień (zob. tab. 17).
Tabela 17
Zestawienie wyników odpowiedzi na pytanie 9
Tematyka odpowiedzi

Zasługi Kopernika w przygotowaniu zamku olsztyńskiego
i miasta do obrony przed
najazdem krzyżackim w 1521 r.

Szkoła podstawowa
(N=153)

Gimnazjum
(N=138)

liczba odpowiedzi

%

liczba odpowiedzi

%

57

37,25

60

43,47
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Sprawowanie funkcji
kanonika
administratora dóbr
kapituły
warmińskiej oraz inne
obowiązki
i zajęcia Kopernika

33

21,56

56

40,57

Działalność naukowa
w dziedzinie astronomii

23

15,03

17

12,31

Ogólne oceny
roli Kopernika na Warmii

5

3,26

7

5,07

Brak odpowiedzi

55

35,94

43

31,15

Uwaga: Procenty nie sumują się do stu, ponieważ wypowiedzi uczniów mogą dotyczyć więcej niż jednego wątku tematycznego.

Zasługi Mikołaja Kopernika w przygotowaniu Olsztyna do odparcia ataku krzyżackiego są znane uczniom. Ich uwagi na ten temat są zwykle lakoniczne,
np. ,,Kopernik przygotował zamek w Olsztynie do obrony przed Krzyżakami”,
,,bronił zamku olsztyńskiego podczas wojny z zakonem krzyżackim”, ,,przygotował Olsztyn przed wojną z Krzyżakami”; ,,przewodził obroną zamku w Olsztynie”. Data pomyślnego odparcia krzyżackiego ataku na mury miasta w odpowiedziach respondentów pojawia się bardzo rzadko; zdarzają się natomiast informacje, że miało to miejsce w czasie ostatniej wojny z zakonem krzyżackim lub
że wojna polsko-krzyżacka toczyła się w latach 1519–1521.
Respondenci wykazali się też pewną wiedzą na temat innych aspektów
działalności Kopernika na Warmii. Uwagi na ten temat zamieściło prawie 22%
uczniów szkół podstawowych i blisko 41% gimnazjalistów. Uczniowie klas V–VI
podawali, że Kopernik ,,był kanonikiem warmińskim”, ,,mieszkał na zamku olsztyńskim”, ,,zarządzał ziemiami”. Informacje o tym, że Kopernik ,,pomagał biednym” być może należy odnieść do opracowania przez niego taksy chlebowej,
która regulowała ceny chleba, chroniąc ludność przed drożyzną, oraz do zasług
Mikołaja Kopernika jako medyka, o czym wspominali najmłodsi uczniowie.
Spotykane w wypowiedziach respondentów uwagi typu ,,wynalazł masło”, ,,zadbał o postęp medyczny” świadczą o tym, że uczniowie zetknęli się z informacjami przypisującymi Kopernikowi wprowadzenie zwyczaju smarowania chleba
masłem, tak by po upadku pieczywa na ziemię widać było zanieczyszczenia14.
14
Szerzej na ten temat zob. <http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,393465,kopernik–
tworca–kanapki–naukowi–zartownisie–trzymaja–sie–mocno.html>, dostęp: 30.05.2013.
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Jako administrator dóbr kapituły warmińskiej Kopernik odbywał liczne podróże po komornictwach należących do kapituły. Zasiedlał opuszczone gospodarstwa nowymi osadnikami, zakładał wsie, sporządzał zapisy lokacyjne; troszczył
się o właściwe zagospodarowanie dóbr kapitulnych oraz terminowe zbieranie
czynszów. Starsi uczniowie w pewnym przynajmniej zakresie uwzględnili w wypowiedziach tę grupę obowiązków kanonika administratora. Wskazywali m.in.,
że Kopernik ,,zarządzał dobrami kapituły warmińskiej”, ,,założył kilka miejscowości”, ,,wprowadził reformy ekonomiczne”.
Sporo miejsca w wypowiedziach uczniów zajęła kwestia prowadzenia przez
uczonego badań astronomicznych na Warmii (odpowiednio 15,03% i 12,31% ogółu odpowiedzi). Uwagi na ten temat są zwykle dość krótkie, np. ,,Kopernik rozwijał
swoje zainteresowania”, ,,dokonywał obserwacji astronomicznych”, ,,prowadził badania”, ,,na Warmii odkrył, że Ziemia obraca się wokół Słońca”, ,,napisał dzieło O obrotach sfer niebieskich”, ,,dowiódł, że Ziemia nie jest centrum Wszechświata, lecz trzecią
planetą od Słońca”. W ocenach bohatera ankiety powtarzały się takie sformułowania,
jak ,,geniusz”, ,,odegrał dużą rolę”, ,,był bardzo ważnym człowiekiem”.
Ostatnie pytanie ankiety stwarzało okazję do zaprezentowania przez uczniów
wiedzy na temat różnych aspektów życia i działalności Kopernika, także tych, które zostały pominięte w poprzednich pytaniach. Respondenci zostali też poproszeni
o dokonanie oceny postaci Mikołaja Kopernika. Otwarty charakter pytania umożliwiał pełną dowolność wypowiedzi. Uzyskane wyniki obrazują tabele 13–14.
Znaczna część wypowiedzi zawiera jedynie ogólne opinie ankietowanych
o Mikołaju Koperniku (,,fascynująca osoba”, ,,postać bardzo ważna dla świata”,
,,odważny człowiek”, ,,nieprawdopodobnie inteligentny i wykształcony”, ,,człowiek
renesansu”, ,,dużo zdziałał”, ,,był niewątpliwie jedną z najważniejszych osób w swojej
epoce”, ,,zadziwiające jest to, że Kopernik osiągnął tyle w takich ciężkich czasach”).
Nierzadko uwagi uczniów nacechowane są emocjonalnym stosunkiem do bohatera ankiety (,,chciałbym być taki jak on”, ,,był bardzo mądry, podziwiam go bardzo”,
,,jest dumą zarówno Warmii jak i całej Polski”, ,,ta postać jest wzorem dla Polaków”,
,,oceniam ją na 6, bo ja tak ją szanuję”). Spora grupa respondentów (odpowiednio
29,41% i 42,75%) pozostawiła to pytanie bez odpowiedzi (zob. tab. 18).
Tabela 18
Zestawienie wyników odpowiedzi na pytanie 10
Tematyka odpowiedzi
Ogólne opinie
o Mikołaju Koperniku

Szkoła podstawowa
(N=153)
liczba odpowiedzi
%
77

50,32

Gimnazjum
(N=138)
liczba odpowiedzi

%

46

33,33
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Dokonania Kopernika
w dziedzinie nauki

61

39,86

31

22,46

Zasługi Kopernika
w przygotowaniu
Olsztyna do obrony
przed najazdem
krzyżackim w 1521 r.

5

3,26

–

–

Inne zasługi Mikołaja
Kopernika dla Warmii

–

–

5

3,62

Pozostałe odpowiedzi

10

6,53

24

17,39

Brak odpowiedzi

45

29,41

59

42,75

Uwaga: Procenty nie sumują się do stu, ponieważ wypowiedzi uczniów mogą dotyczyć więcej niż jednego wątku tematycznego.

Prawie 40% młodszych respondentów i ponad 22% gimnazjalistów odniosło się w swych uwagach do działalności naukowej Kopernika, głównie do dokonań uczonego w dziedzinie astronomii. Oto przykładowe wypowiedzi uczniów
na ten temat (szkoła podstawowa): ,,Kopernik stworzył teorię heliocentryczną”; ,,udowodnił, że Ziemia krąży wokół Słońca, a nie Słońce wokół Ziemi”;
,,Moim zdaniem Mikołaj Kopernik to wielki odkrywca, który zmienił patrzenie na świat”; ,,Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię. Obalił teorię, że Ziemia jest
w centrum kosmosu”; ,,Dzięki niemu świat dowiedział się, jak naprawdę wygląda Układ Słoneczny. Możemy być dumni z tak wspaniałego i mądrego człowieka”; (gimnazjum): ,,Kopernik miał swoje racje, których bronił i próbował udowodnić, że to prawda. Niestety, dopiero po jego śmierci ludzie uwierzyli mu”;
,,Podziwiam go za to, że pomimo złych czasów, w których żył, głosił swoje racje,
że to Słońce jest w centrum, a Ziemia z innymi planetami krąży wokół Słońca”.
Przeważają krótkie wypowiedzi uczniów, ale zdarzają się też szersze, kilkuzdaniowe, sygnalizujące zapoczątkowanie wydaniem dzieła Kopernika sporów religijnych
i ideologicznych, np. (szkoła podstawowa): ,,Kopernik był bardzo mądry i również
odważny. Dotychczas uważano, że Ziemia jest w centrum Układu Słonecznego, a on
odkrył, że to Słońce jest w centrum układu. Mimo sprzeciwu przedstawił swoją teorię”; ,,Kopernik udowodnił, że centrum naszego układu planetarnego stanowi Słońce, a nie Ziemia. Odkrycie to początkowo budziło sprzeciwy zarówno katolików jak
i protestantów. Twierdzono, że jest ono sprzeczne z Biblią”.
Kapituła warmińska dużą wagę przywiązywała do wykształcenia kanoników. W razie potrzeby kierowała młodszych z nich na studia zagraniczne, a kie-
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runki studiów wybierali oni zgodnie z zaleceniem kapituły (np. Mikołaj Kopernik – medycynę). Wśród wątków poruszonych w wypowiedziach uczniów
znalazły się takie kwestie, jak funkcje sprawowane przez Kopernika (,,kanonik
kapituły warmińskiej”), odbyte studia (,,w 1491 r. rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej”; ,,studiował w Krakowie i we Włoszech”; ,,studiował medycynę
w Padwie”; ,,1496–1500 – studiował w Bolonii”; ,,studiował na uniwersytetach włoskich – w Bolonii i Padwie”; ,,w 1503 r. uzyskał doktorat z prawa kanonicznego”).
Respondenci wykazali się pewną wiedzą na temat ważnej roli w życiu Kopernika jego wuja i protektora – biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode, którego
sekretarzem i lekarzem przybocznym był Kopernik po ostatecznym powrocie
z Italii i zamieszkaniu w Lidzbarku Warmińskim (np.: ,,wuj Kopernika był biskupem warmińskim”; ,,wuj sponsorował mu naukę”; ,,Kopernik studiował
w Padwie i Bolonii dzięki protekcji swego wuja biskupa”). W odpowiedziach
uczniów nie zabrakło też informacji na temat innych członków rodziny przyszłego uczonego (np.: ,,Mikołaj był synem bogatego kupca z Torunia”; ,,ojciec
Kopernika zmarł na ciężką chorobę w czasie epidemii, gdy Mikołaj był mały”).
Niektóre uwagi zamieszczone przez uczniów mogą wywołać uśmiech
na twarzy czytającego, np.: ,,Kopernik był fajnym panem”, ,,był kozakiem jak na
tamte czasy”, ,,miał ładne, bujne włosy”, ,,był spoko”, ,,Kopernik była kobietą” (ta
ostatnia uwaga dowodzi, że kolejne pokolenie widzów ,,Seksmisji” Juliusza Machulskiego przyswoiło sobie zabawne cytaty z tej świetnej polskiej komedii).
Reasumując wyniki badań sondażowych, należy stwierdzić, że bohater ankiety najbardziej znany jest uczniom jako astronom oraz obrońca Olsztyna przed
zagrożeniem ze strony wojsk zakonnych. Mikołaj Kopernik postrzegany jest jako
znakomity uczony wyróżniający się odwagą w głoszeniu nowych idei, prawdziwy
„człowiek renesansu” o rozległych zainteresowaniach i dorobku, wybitny obywatel Warmii, ojciec militarnego sukcesu odniesionego w 1521 r. Uczestnicy sondażu wskazali zasadnicze role pełnione przez Kopernika w trakcie jego pobytu na
Warmii: zarządca dóbr kapituły warmińskiej, obrońca Olsztyna, astronom, lekarz;
rzadziej akcentowali zasługi Kopernika jako ekonomisty, reformatora społecznego, zasadźcy wsi, kartografa czy znawcy prawa kanonicznego (te ostatnie kwestie
znacznie częściej pojawiały się w wypowiedziach ankietowanych studentów).
Pracowite życie Kopernika, liczne obowiązki, którym potrafił sprostać, oraz
wspaniałe dokonania uczonego budzą uznanie, a nawet podziw uczniów, czego
dowodem są cytowane wypowiedzi uczestników badań sondażowych.
Przeważająca liczba ankietowanych wykazała się co najmniej podstawową
wiedzą na temat życia i dokonań naukowych Mikołaja Kopernika. Należy uznać,

Mikołaj Kopernik w świadomości uczniów olsztyńskich szkół podstawowych i gimnazjów 413

że uczniowie spełniają wymagania wskazane w aktualnej podstawie programowej dla szkół podstawowych; potrafią ,,opowiadać o życiu Mikołaja Kopernika,
używając pojęć: uczony, astronom, odkrycie naukowe, opisać i umieścić w czasie
odkrycie Kopernika, wyjaśnić, co znaczy powiedzenie: »Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię«”. Zapisy podstawy programowej skupiają się głównie na osiągnięciach uczonego w dziedzinie astronomii, pomijają natomiast wiele innych aspektów życia i działalności Kopernika, których znajomości dowiodło wielu uczniów
udzielających odpowiedzi na pytania otwarte ankiety (np. dom rodzinny Kopernika, miejsca i kierunki studiów przyszłego uczonego, dziedziny wiedzy, którymi się interesował, miejscowości związane z działalnością Kopernika, rozliczne
obowiązki i zajęcia na Warmii, przygotowanie Olsztyna do obrony przed Krzyżakami). Także uczniowie gimnazjów, którzy wzięli udział w badaniach ankietowych, wykazali się wiedzą na temat różnych obszarów aktywności autora De revolutionibus. Można przyjąć, że – zgodnie z wymaganiami podstawy programowej
– w zadowalający sposób opanowali umiejętność ,,charakteryzowania największych osiągnięć Mikołaja Kopernika”.
W odniesieniu do pytań zamkniętych ankiety odsetek poprawnych odpowiedzi wynosi od ponad 60% do ponad 89% w przypadku uczniów szkół podstawowych i od około 77% do blisko 90% w odniesieniu do uczniów gimnazjów. Większą trudność sprawiły niektórym uczniom pytania otwarte ankiety; spora grupa respondentów pozostawiła bez odpowiedzi dwa ostatnie pytania. Czy ten fakt można
tłumaczyć jedynie tym, że ankietowani zwykle z mniejszym entuzjazmem podchodzą do pytań wymagających udzielenia dłuższych odpowiedzi? Problem ten już na
wstępie sygnalizowali nauczyciele, którzy zgodzili się na udział swoich podopiecznych w prowadzonych badaniach. Uzyskane dane skłaniają w tym wypadku raczej
do zadawania kolejnych pytań, niż do wyciągania ostatecznych wniosków.
W odpowiedziach uczniów dostrzec można nierzadko nieporadność językową oraz brak precyzji w formułowaniu zdań. Nieścisłości, a nawet błędy
wdarły się do niektórych wypowiedzi na temat dokonań uczonego w dziedzinie
astronomii. Oto przykłady: ,,Kopernik stwierdził kulistość Ziemi” – jak wiadomo, już w starożytności pojawiły się poglądy mówiące o kulistości Ziemi; ,,odkrył teorię heliocentryczną” – Kopernik nie był pierwszym uczonym formułującym teorię heliocentryczną; zasługa uczonego polegała na przeciwstawieniu
się teorii geocentrycznej, ostatecznym udowodnieniu heliocentrycznej teorii budowy świata i argumentacji na jej rzecz. Najczęściej spotykanym błędem w odpowiedziach uczniów jest twierdzenie, że Mikołaj Kopernik był biskupem warmińskim.
Badania sondażowe wykazały pewne problemy z datowaniem niektórych
wydarzeń związanych z osobą bohatera ankiety oraz luki w wiedzy uczniów na
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temat licznych funkcji administracyjnych i politycznych, sprawowanych przez
Mikołaja Kopernika na Warmii. Żaden z respondentów nie wspomniał np.
o powierzeniu Kopernikowi urzędu kanclerza i wizytatora kapituły warmińskiej,
objęciu urzędu komisarza Warmii czy wybraniu go na generalnego administratora diecezji warmińskiej, oraz o związanych z tymi urzędami i stanowiskami obowiązkach Kopernika. Brakuje też informacji na temat udziału uczonego
w życiu politycznym (np. w zjazdach stanów pruskich i poselstwach do wielkiego mistrza krzyżackiego Albrechta Hohenzollerna). Wśród dziedzin, którymi zajmował się Kopernik, uczniowie wymienili ekonomię, nie wykazali się
natomiast wiedzą na temat prac Kopernika dotyczących naprawy systemu pieniężnego Warmii, Prus Królewskich i Książęcych. Oczywiście podstawy programowe kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów nie formułują
wymagań w tym zakresie, ale przynajmniej od młodzieży gimnazjalnej można wymagać poszerzania wiedzy na temat postaci tak znamienitej i związanej
z dziejami naszego miasta i regionu, jaką był Mikołaj Kopernik.
Jak wykazały wyniki odpowiedzi na pytanie 5 i 6 ankiety, stworzenie dzieciom i młodzieży okazji do kontaktu z zabytkami znajdującymi się w miejscu
zamieszkania mogło mieć i zapewne miało wpływ na poziom zrozumienia i zapamiętania wybranych treści. Na internetowej stronie Muzeum Warmii i Mazur czytamy m.in., że w trakcie lekcji muzealnej poświęconej najsłynniejszemu
mieszkańcowi olsztyńskiego zamku ,,dzieci dowiedzą się, jaki ważny urząd sprawował Mikołaj Kopernik mieszkając w Olsztynie, jak bronił zamku przed Krzyżakami, czym była taksa chlebowa i do czego służyła tablica astronomiczna”15.
Warto zachęcić nauczycieli historii naszego miasta do częstszego korzystania
z oferty muzeum. Łatwiej i zapewne przyjemniej jest uczniom poznawać dokonania Kopernika poprzez bezpośredni kontakt z pamiątkami po wybitnym
mieszkańcu ziemi warmińskiej.
Można zaryzykować twierdzenie, że gdyby badania ankietowe zostały przeprowadzone poza Olsztynem, wyniki sondażu byłyby inne. Takie czynniki jak bliskość siedziby administratora dóbr kapituły warmińskiej, możliwość zwiedzenia
zamku olsztyńskiego przez większość uczniów i zobaczenia wyjątkowych pamiątek materialnych dokumentujących życie i dzieło wielkiego uczonego z pewnością
przyczyniły się do lepszego poznania postaci Mikołaja Kopernika.

15
Mikołaj Kopernik mieszkaniec zamku olsztyńskiego – Muzeum Warmii i Mazur, <http://muzeum.olsztyn.pl/
mikolaj–kopernik–mieszkaniec–zamku–olsztynskiego,478>, dostęp: 13.02.2013.
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Maria Bieniek, Nikolaus Kopernikus im Bewusstsein der Schüler von Allensteiner Grundschulen
und Gymnasien – Ergebnisse der Umfragen
Zusammenfassung
Die Lehrpläne für die allgemeine Bildung skizzieren in Bezug auf Nikolaus Kopernikus nur ganz
allgemein die Thematik, die in den Fächern Geschichte und Gesellschaft in der Grundschule und Geschichte
im Gymnasium (in Polen eine Schulform im Anschluss an die sechsjährige Grundschule, 7. bis 9. Schuljahr,
Anm. d. Übers.) realisiert wird. Auf dieser Grundlage ist schwer zu beurteilen, welches Wissen die Absolventen
der einzelnen Schultypen über den Gelehrten haben/haben werden. Das ist auch von den durch die Lehrer
ausgewählten Lehrprogrammen, Schulbüchern und den von Lehrern und Schülern unternommenen
Aktivitäten abhängig. Das Ziel Umfrage, von der in dem Artikel berichtet wird, war die Erforschung des
Wissens der Schüler in Allensteiner Grundschulen und Gymnasien. Die überwiegende Zahl der Befragten
verfügte zumindest über Grundwissen über das Leben und die wissenschaftlichen Leistungen von Nikolaus
Kopernikus. Der Anteil richtiger Antworten auf geschlossene Fragen des Fragebogens schwankte von
über 60 % bis über 89 % bei Grundschülern und von ca. 77 % bis knapp 90 % bei Gymnasiasten. Größere
Schwierigkeiten bereiteten manchen Schülern die offenen Fragen des Fragebogens. Die Befragten hatten auch
gewisse Probleme mit der Datierung einiger Ereignisse im Zusammenhang mit Kopernikus.
Übersetzt von Christiane Schultheiss
Maria Bieniek, Nicolaus Copernicus in the minds of students Olsztyn’s primary and secondary
schools--survey results
Summary
Records of the core curriculum of general education with regard to the form of Nicolaus Copernicus
outline in general terms only realized are on lessons topics of history and society in elementary school and
the secondary school history. On this basis it is difficult to predict what kind of knowledge about the scientist
have/will have graduates of various types of schools. It also depends chosen by the teachers’ curricula,
textbooks and the activities undertaken by teachers and students. The aim recounted in the article survey was
to investigate the students’ knowledge of Olsztyn primary and secondary schools. An overwhelming number
of respondents showed at least a basic knowledge about the life and scientific achievements of Nicolaus
Copernicus. The percentage of correct answers to questions closed the survey varies from over 60% to over
89% for primary school students and from approx. 77% to nearly 90% for middle school students. Greater
difficulty caused some students to open-ended questions survey. Respondents were also some problems with
the dating of certain events connected with the person Copernicus.
Translated by Jerzy Kiełbik

Janusz Hochleitner

MIKOŁAJ KOPERNIK A POLSCY OSADNICY
W KOMORNICTWIE OLSZTYŃSKIM.
W POSZUKIWANIU WĄTKÓW I TEMATÓW
DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ
W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKOMAZURSKIM
Słowa kluczowe:

dziedzictwo kulturowe, Kopernik, polskie osadnictwo, warmińskie wsie

Schlüsselwörter:

kulturelles Erbe, Kopernikus, polnische Besiedlung, ermländische Dörfer

Keywords:

cultural heritage, Copernicus, Polish settlements, villages of Warmia

Dziedzictwo kulturowe staje się ważnym czynnikiem stymulującym rozwój turystyki. Przez dziedzictwo należy rozumieć wszystko to, co przetrwało
z przeszłości historycznej, na którą składają się, najogólniej rzecz ujmując, dwa
elementy − dające się wyodrębnić artefakty i ich obecność w społecznej świadomości. Dziedzictwo powinno być rozpoznawane jako wartość i oceniane
z tej właśnie perspektywy1. Zazwyczaj łatwo wskazać konkretne dobra materialne, które świadczą o przeszłości. Trudniej natomiast konkretyzować stan świadomości społecznej dotyczącej przeszłości. W ostatnich latach problematyka ta
stała się przedmiotem większego zainteresowania, czy to z inspiracji polityków
podejmujących próby interpretacji przeszłości, czy też przedstawicieli nauk społecznych badających stan świadomości historycznej. W obu wypadkach pozyskane wyniki wskazują na pilną potrzebę rozszerzenia przez państwo dbałości
o własne dziedzictwo kulturowe.
Postacią na nowo odkrywaną przez współczesnych w kontekście dziedzictwa kulturowego województwa warmińsko-mazurskiego staje się Mikołaj
Kopernik, tak bardzo związany z ziemią warmińską. Dużą rolę w tym procesie
może odegrać ruch krajoznawczy. Poniżej ukażę możliwości turystycznej adaJ. Mosz, Dziedzictwo kulturowe, Problemy Turystyki i Hotelarstwa, 2003, z. 3, ss. 4−5; J. Basista, Jak historia może być przydatna w rozwoju turystyki, ibidem, s. 11.
1

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2014, nr 3(285)
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ptacji tego wątku, których dostarcza nam perspektywa stosunkowo młodej specjalizacji w naukach humanistycznych − turystyki historycznej.
Dla znawców życia wielkiego astronoma istotnym przekazem, mówiącym o jego aktywności jako ekonoma kapituły warmińskiej, są wydane przeszło
czterdzieści lat temu przez toruńskiego historyka Mariana Biskupa – Mikołaja
Kopernika „Lokacje łanów opuszczonych”2. Źródło to może się stać inspiracją dla
próby wytyczenia np. szlaku wędrówek Mikołaja Kopernika po ziemi olsztyńskiej. Zadanie to wydaje się istotne o tyle, że w trakcie transformacji społecznogospodarczej w Polsce, zapoczątkowanej dwadzieścia lat temu, jakby zapomniano o faktach opisywanych przez badaczy w okresie PRL-u, a ukazujących polską
kulturę południowej Warmii3. Nie była ona na tej ziemi drobnym elementem,
wręcz przeciwnie − w dużym stopniu determinowała jej charakter.
Na podstawie informacji zawartych w wizytacjach diecezjalnych z drugiej
połowy XVI stulecia można się pokusić o wyrysowanie ówczesnego zasięgu języka polskiego na południowej Warmii4. Byłby to składnik znacznie większego terytorium polskojęzycznego osadnictwa schyłku średniowiecza i początku
epoki nowożytnej. Proboszczem na tych terenach mógł zostać tylko taki kapłan,
który znał język parafian. Nakazy synodów warmińskich już od średniowiecza
zobowiązywały do objęcia pracą duszpasterską wszystkich parafian (nakaz ten
został mocno wyartykułowany na synodach w 1565 oraz 1575 r.)5.
Południowa granica dominium warmińskiego miała charakter historyczny i stanowiła dobrze utrwaloną linię demarkacyjną6. Na większym odcinku
była to granica sztuczna, tylko od strony zachodniej rzeka Pasłęka stanowiła wyraźnie zaznaczoną w krajobrazie linię naturalną7. Granica terytorialna Warmii
południowej obejmowała wewnątrz kilka podziałów administracyjnych. Przede
wszystkim do połowy XIV stulecia ukształtował się podział dominium warmińskiego na komornictwa, które należały do domeny biskupiej bądź kapitulnej. Komory były podstawowymi jednostkami podziału terytorialnego Warmii do 1772 r. Na
Mikołaja Kopernika „Lokacje łanów opuszczonych”, wyd. M. Biskup, Olsztyn 1970.
Warto wskazać najbardziej zasłużonych olsztyńskich badaczy w tym zakresie – prof. Janusza Jasińskiego oraz dr. Jerzego Sikorskiego.
4
J. Hochleitner, Obrzędy doroczne w kulturze chłopskiej Warmii południowej w XVI−XVIII wieku, Olsztyn 2006, ss. 27−46.
5
Synodus Stanislai Cardinalis et Episcopi Warmiensis anno 1565 celebrata, w: Constitutiones synodales Warmienses, Sambienses, Pomesanienses, Culmenses necnon provinciales Rigenses, ed. F. Hipler, Braunsbergae 1899 (dalej: Synodus Stanislai 1565), punkt 11 i 17; Synodus Martini Cromeri Coadiutoris Warmiensis, anno
1575 celebrata, ibidem (dalej: Synodus Martini 1575), punkt 31.
6
Wytyczenie granic diecezji warmińskiej nastąpiło w 1251 r., zob. Preussisches Urkundenbuch, Politischen Abteilung, Bd. 1, Tl 1, hrsg. v. R. Philippi, C. P. Woelky, Königsberg 1882, nr 247.
7
Wykaz miejscowości po obu stronach granicy prezentuje M. Toeppen, Historisch-comparative Geographie von Preussen, Gotha 1858, ss. 125−130.
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obszarze Warmii południowej znajdowały się − w całości bądź częściowo − komornictwa: dobromiejskie, olsztyńskie, barczewskie, reszelskie i jeziorańskie. Największa była komora olsztyńska, która w całości − podobnie jak barczewska − wchodziła
w skład Warmii południowej. Jedynie komora olsztyńska przynależała do domeny kapitulnej, pozostałe w tej części Warmii podlegały biskupowi warmińskiemu.
Szczęśliwie zachowała się mapa tej największej komory z XVII stulecia8.
Mapa Warmii Jana Fryderyka Enderscha z Elbląga, wydana drukiem
w 1755 r., stosunkowo precyzyjnie określa granicę Warmii z Prusami oraz granice poszczególnych komornictw. Na podstawie innych przekazów ikonograficznych można wyobrazić sobie kształt warmińskich wsi9. Dla Warmii południowej
zachowało się kilkanaście planów wsi10. Dominium warmińskie w swojej południowo-wschodniej części miało słabiej zagęszczoną sieć parafialną, co świadczy
o późniejszym zasiedleniu tego obszaru11.
Archiprezbiterat olsztyński po 1610 roku
Kościoły parafialne
i filialne
Olsztyn

Wsie przynależne
do parafii
Track
Kieźliny
Nikielkowo
Kudypy
Sechshuben?
Wadąg

8
Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie (dalej: AAWO), Archiwum Biskupie (dalej: AB),
sygn. M 21/18; J. Obłąk, Mapa komornictwa olsztyńskiego z XVII wieku, Komunikaty Mazursko-Warmińskie
(dalej: KMW), 1961, nr 4, ss. 558−562; A. Steffen, O wiek odkrytej mapy kameratu olsztyńskiego, KMW, 1963,
nr 2, ss. 282−284; W. Thimm, Der Frauenburger Kapitelsnotar Clemens Kalhorn (ca. 1545−1640), Zeitschrift für
die Geschichte und Altertumskunde Ermlands (dalej: ZGAE), 1969, Bd. 33, ss. 316−319.
9
AAWO, AB, F 19, F 27, F 28 z 1609 r. oraz plan Wierzna Wielkiego z 1624 r. – AAWO, Akta Kapituły
(dalej: AK), Dok. Kap., M 21/9. Cenne szkice znajdują się także w archiwach za granicą, zob. T. Borawska, Archiwalia warmińskie w Staatliches Archivlager w Getyndze. Z poszukiwań materiałów źródłowych do Słownika
geograficzno-historycznego Warmii średniowiecznej, KMW, 1976, nr 1, ss. 135−141.
10
Szczegółowo prezentuje je R. Marchwiński, Plany i mapy majątkowe Warmii z lat 1580–1600 w archiwum diecezji warmińskiej w Olsztynie, KMW, 1982, nr 3, ss. 169–186 (wraz z prezentacją tych planów). Należy
też wspomnieć o mapie wsi Stare Kawkowo z 1755 r. – AAWO, AK, Dokumenty Kapitulne, M 21/13.
11
Na temat warmińskiej kościelnej geografii historycznej zob. G. Mortensen, Der Gang der Kirchengründungen (Pfarrkirchen) in Altpreussen, w: Historisch-geographischer Atlas des Preussenlandes, Lf. 3, Wiesbaden 1973; A. Kopiczko, Ustrój i organizacja diecezji warmińskiej w latach 1525−1772, Olsztyn 1993, ss. 162–203;
M. Biskup, Uwagi o problemie osadnictwa i sieci parafialnej w Prusach Krzyżackich w wiekach XIV–XV, KMW,
1983, nr 2–3, ss. 199–217; idem, W sprawie kościelnej geografii historycznej diecezji pruskich, KMW, 1997, nr 2,
ss. 229–233; B. Kumor, Kościelna geografia historyczna diecezji pruskich (1243–1993), KMW, 1996, nr 1, ss. 29–43.
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Giedajty
Stękiny
Bałąg
Warkały
Szelągowo
Wołowno
Godki
Łupstych
Likusy
Żurawno
Gronity

Źródło: Ustalenia na podstawie wizytacji diecezjalnych oraz A. Kopiczko, Ustrój i organizacja diecezji
warmińskiej w latach 1525–1772, Olsztyn 1993, Aneks 5.

Poszczególne społeczności lokalne, poza przynależnością do określonego
terytorium, były zbiorowościami powiązanymi wspólną egzystencją oraz wewnętrznymi relacjami12. W obrębie wsi tworzyły się więzi społeczne na kilku
płaszczyznach. Wśród nich za najistotniejsze uznaje się więzi sąsiedzkie, które
opierały się na pewnych typach usług, solidarności i pomocy13. Jej ważnym przejawem była zwyczajowa forma pomocy gromadzkiej − tłoka. Można wskazać też
więzi rodzinne rodzące się wśród przedstawicieli różnych grup, często wcześniej
się nieznających, oraz więzi wynikające z codziennego współżycia mieszkańców
i organizowania wspólnej pracy14. Związki sąsiedzkie kształtowały mieszkańców
wsi, tworząc typowe wzory zachowań i indywidualne poglądy. Dzięki tym kontaktom ludzie przystosowywali się do życia w większych grupach, wytwarzali także formy i obrzędy ułatwiające współżycie społeczne. Związki te silnie integrowały jednostkę z lokalną społecznością, tworzyła się szersza więź lokalna,
stanowiąca o kulturze regionalnej.
W społecznościach tradycyjnych życie codzienne przez stulecia wyglądało prawie identycznie. Zmiany technologiczne następowały bardzo powoli, zaś
w sytuacjach napływu kolejnych grup ludności pojawiały się nowe sposoby gospodarowania. To długie, niemal statyczne trwanie kultury ludowej uzależnione
było od procesu przystosowywania się nowych pokoleń do wzorów i zasad przekaJ. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970, ss. 375−388; M. Trawińska, Typologiczno-społeczne determinanty społeczności lokalnej, Roczniki Socjologii Wsi, 1965/1966, t. 4, ss. 67−79; A. Kutrzeba-Pojnarowa, Trwałe i zmienne cechy społeczności lokalnej, w: Społeczności lokalne i ich przemiany. Materiały z seminarium 10−13 czerwca 1978, Olsztyn 1980, ss. 93 i n; B. Kubiak, Gromada wiejska i jej funkcjonowanie
w Małopolsce w XVI i XVII wieku, w: Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice, pod red. A. Wyczańskiego, t. 3,
Warszawa 1983, ss. 141−142.
13
S. Czarnowski, Podłoże ruchu chłopskiego, w: idem, Dzieła, oprac. N. Assorodobraj i S. Ossowski, t. 2,
Warszawa 1956, s. 74.
14
Zob. A. Sakson, Mazury – społeczność pogranicza, Poznań 1990, passim.
12
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zywanych im przez starsze generacje. Ponadto społeczności chłopskie prezentowały
podobny styl życia, a stan ich ducha w istocie był wszędzie do siebie podobny15.
Mieszkańcy wsi w XVI–XVII w. silnie utożsamiali się z przestrzenią sakralną, jaką była dla nich parafia. Na ziemiach polskich promień jej zasięgu wynosił średnio 13 km16. W nieco dłuższym promieniu znajdowało się najbliższe
miasteczko, w których chłopi mogli dokonywać wszelkich zakupów17. Henryk
Samsonowicz określił jeszcze inny promień – horyzont przestrzenny. Wedle jego
badań dla chłopa wynosił on 120 km, na pokonanie których potrzebował w XVI
stuleciu średnio czterech dni18.
Środowisko geograficzne było jednym z głównych elementów kształtujących sieć osadniczą i wpływających na kierunki rozwoju osadnictwa19. Rzeźbę
Warmii dobrze oddaje mapa Enderscha. Na południe od Reszla i Dobrego Miasta rozciągał się teren pagórkowaty, usiany licznymi jeziorami i porośnięty lasami. Na tym obszarze lodowiec przebywał najdłużej, pozostawiając wzgórza morenowe, pola zandrowe i wyżłobione rynny. Duże połacie lasów oddzielających
Warmię środkową od południowej w przeszłości były puszczami i znacznie ograniczyły pierwszą falę osadnictwa. Ów staropruski obszar leśny – lakmedy20 – udało się człowiekowi skuteczniej zagospodarować dopiero od XVI stulecia. Aż do
XX w. przetrwały duże kompleksy lasów bukowych, a także dębowych, sosnowych i lipowych. Wokół Olsztyna zachowały się do naszych czasów lasy Purdzkie i Ramuckie oraz Kudypskie i Sadłowskie. Nieduże kompleksy leśne okalały
Łynę21. Lasy te zostały uwzględnione przez autora mapy komornictwa olsztyńskiego z końca XVI stulecia. Zaznaczono na niej lasy kapitulne jako „Silvae dominii”. Rozpościerały się one we wschodniej części komornictwa od jeziora
Ząbie w kierunku Purdy oraz od Butryn w kierunku Giław, na południu od Je15
W. Odyniec, O potrzebie etnografii historycznej. Uwagi dyskusyjne, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Historia, UG, 1979, t. 9, s. 69; R. Redfield, Co jest według chłopa dobrym życiem?, tłum. M. Chmielewska-Szlajfer, Rocznik Socjologii Wsi, 1982, t. 19, s. 134; J. Kochanowicz, Chłopstwo – rozważania wokół definicji, Historyka, 1983, t. 13, passim.
16
L. Stomma, Determinanty polskiej kultury ludowej XIX wieku, Polska Sztuka Ludowa, 1979, nr 3, s. 131.
17
W warmińskich wsiach były zabronione jakiekolwiek formy handlu. Zagadnienie to dokładnie omawiała ustawa krajowa biskupa Maurycego Ferbera z 22 IX 1526 r., przede wszystkim punkty 17−20. Rozporządzenia biskupów warmińskich nakazywały chłopom zbywanie swoich produktów w najbliższych miasteczkach. Rozporządzenia te omawia H. Zins, Położenie ludności chłopskiej na Warmii w pierwszej połowie XVI w.,
Kwartalnik Historyczny, 1955, t. 62, nr 4–5, ss. 71−72.
18
H. Samsonowicz, Horyzont przestrzenny różnych grup społecznych w Polsce XVI wieku, Odrodzenie
i Reformacja w Polsce, 1990, t. 35, s. 74.
19
Por. T. Ingold, Kultura i postrzeganie środowiska, przeł. G. Pożarlik, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, wybór M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2003, ss. 73−86.
20
Plan granic tego lasu położonego na południowy wschód od Bisztynka z 1580 r. znajduje się w Olsztynie: AAWO, AB, A 4, fol. 40−41 (wklejka); R. Marchwiński, Plany i mapy, il. 1 na końcu artykułu.
21
S. Srokowski, Lasy wschodniopruskie i ich rola w obronności kraju, Bellona, 1934, z. 4, ss. 109−128.
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ziora Tomaszkowskiego do rzeki Łyny, a na zachodzie od Nowego Młyna w kierunku Bartąga i od Gietrzwałdu do Gamerek. Lasy miejskie rozciągały się od
rzeki Łyny w okolicach wsi Sójki w kierunku wsi Kołpaki, a na północ od Olsztyna w stronę Dywit i Kieźlin. W XVI stuleciu w warmińskich lasach spotykano
jeszcze tury, ponadto niedźwiedzie, rysie, łosie, jelenie, dzikie konie oraz wilki22.
W dziełach Marcina Kromera odnaleźć można dokładny opis bogactwa ówczesnej Polski w ryby oraz ssaki i ptaki żyjące głównie w stanie dzikim23.
Występujące kompleksy jezior położonych między wzniesieniami nie tworzą długich pasm. W opracowaniu Marcina Kromera Polonia znajduje się informacja o 15 jeziorach, z których 11 znajduje się na omawianym terenie24. Najpełniejszy wykaz warmińskich jezior z tego okresu zawdzięczamy wydawnictwom
Spisek jezior w Camerathach25 oraz Spisek stawów wszystkich w Biskupstwie Warmińskim26, które dotyczą tylko akwenów w komornictwach biskupich.
W wyniku ścierania się klimatu morskiego i lądowego terytorium to charakteryzuje się zmiennością temperatury, dużą ilością opadów, opóźnioną wiosną, wczesną jesienią, a w konsekwencji skróconym okresem wegetacyjnym27.
Mówi o tym nawet jedno z przysłów warmińskich: „Maj – bydłu daj, a za piec
uciekaj”28. Warunki klimatyczne powodowały, że w tym wybitnie rolniczym kraju29 możliwe było uzyskiwanie tylko przeciętnych plonów, ponadto terytorium
to często było doświadczane przez anomalie pogodowe w postaci wyjątkowo
ostrych zim, wiosennych przymrozków, występowania gradów i burz30. Niebezpieczne dla bytu ludności wiejskiej były zwłaszcza powodzie, majowe przymrozki oraz upały przedżniwne, które wypalały zboża. Naturalnym skutkiem takich
zjawisk były klęski głodu i choroby, które przeradzały się w epidemie groźne
dla ludzi i pomory niszczące bydło. Anomalie stały się zaczynem podejmowa22
Zob. F. Liedtke, Beiträge zur Geschichte der Jagd im Ermland und Altpreussen, ZGAE, 1884, Bd 10,
ss. 312−332.
23
Problematykę tę omawia R. Marchwiński, Geografia Polski Marcina Kromera, Bydgoszcz 1997, rozdział V, ss. 122−177.
24
Ibidem, tab. 6, s. 111. Por. także ważne wydawnictwo źródłowe: G. Leyding, J. Maciejewski, J. Małłek,
Spis jezior i stawów w komornictwach Warmii biskupiej z końca XVI wieku, KMW, 1968, nr 2, ss. 263−276.
25
Spiszek jezior w Camerathach, w: G. Leyding, J. Maciejewski, J. Małłek, op. cit., ss. 269−275.
26
Spisek stawów wszystkich w Biskupstwie Warmińskim, w: G. Leyding, J. Maciejewski, J. Małłek, op. cit.,
ss. 275−276.
27
J. Kondracki, Geografia fizyczna Polski, Warszawa 1967, ss. 112–114.
28
W. Barczewski, Geografia polskiej Warmii, Olsztyn 1917, s. 118.
29
M. Kniat, Życie gospodarcze Pomorza (Prus Książęcych) w czasach Rzeczypospolitej, Poznań 1927, s. 9;
H. Zins, op. cit., s. 58. Rolniczy charakter regionu określał także gospodarkę miast warmińskich. Na przełomie
XVII i XVIII stulecia posiadały prawie 10% łanów użytkowych w dominium warmińskim, zob. J. Włodarski,
Miasta warmińskie w latach 1655−1663, Olsztyn 1993, s. 25. Na Warmii miejscy właściciele gruntów rolnych
zobowiązani byli przez wilkierze do pracy szarwarkowej, zob. J. Kiełbik, Siedemnastowieczny wilkierz jako źródło regulacji życia mieszkańców miasta Reszla, KMW, 2004, nr 4, s. 481.
30
Por. S. Namaczyńska, Kronika klęsk elementarnych w Polsce i krajach sąsiednich w latach 1649−1696, Lwów 1937.
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nia licznych przeciwdziałań, które miały ograniczyć negatywne skutki ich występowania.
Analizując wspólne cechy kultury regionalnej, dostrzegamy duże znaczenie
krajobrazu naturalnego, który w pewien sposób określa trendy kulturowe. Niemniej
podstawowym czynnikiem, który wiąże ziemię w określoną całość etnograficzną,
jest uwarstwienie etniczne. Społeczność południowej Warmii kształtowała się na
przestrzeni kilkuset lat i podlegała określonym czynnikom rozwojowym. Dynamiczne zjawisko kolonizacji terenów dotąd słabo zaludnionych determinowało
stopniowe kształtowanie się zasadniczych elementów kulturowych, które stały się
właściwymi wyznacznikami kultury Warmiaków. Zasiedlające tę ziemię kolejne grupy kolonistów przynosiły ze sobą pewien system wartości oraz rozliczne
dobra duchowe, które w zetknięciu z dotychczasową kulturą regionalną zostały
poddane drobnym zmianom, ale to one zdominowały opisywaną kulturę. Proces ten, w którym można wyróżnić kilka etapów, przebiegał w wymiarze długiego trwania, w atmosferze konfrontacji, spotkania i stałego obcowania. Jego efektem było kształtowanie się nowej bądź też przekształcanie starej kultury. W efekcie
wielowiekowego procesu dochodziło do wzrostu podobieństw i zmniejszania się
różnic kontaktujących się ze sobą systemów31.
Przyjęcie chrześcijaństwa wprowadziło Prusów w inny świat wartości i wierzeń religijnych. Idee chrześcijańskie docierały na te ziemie już przed przybyciem
Krzyżaków. Systematyczna akcja misyjna od XII stulecia doprowadziła w okresie
przeszło dwustu lat do zaniechania przez ludność pruską obrzędów wywodzących
się z czasów przedchrześcijańskich. Skuteczność misjonarzy polegała na metodzie
ich pracy, którą propagował papież Grzegorz Wielki. Polegała ona na sakralizowaniu dawnych miejsc kultu pruskiego. Nieprzypadkowo sanktuaria warmińskie powstawały w miejscach, które wcześniej prawdopodobnie służyły Prusom w oddawaniu hołdu ich bóstwom. I tak wieś parafialna w Brąswałdzie powstała w miejscu
dawnego grodziska pruskiego, Franknowo i Jaroty zajęły miejsca pruskich osad,
natomiast Dywity swoją nazwę wywodzą od pruskiego słowa „deywis” − ‘Bóg’32.
Najdłużej przed asymilacją z nowymi osadnikami bronili się mieszkańcy wsi33. Tendencje te wykorzystali Krzyżacy w swojej praktyce kościelnej, tworząc parafie etnicznie jednorodne34. Na Warmii przyjęto w średniowieczu zasadę,
31
A. Posern-Zieliński, Akulturacja, w: Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, pod red. Z. Staszczaka, Warszawa 1987. Por. także: K. Górski, Z metodyki badań historii kultury duchowej, Przegląd Historyczny, 1970, t.
61, z. 3, ss. 389–390 (tu literatura do klasycznych opracowań P. N. Sorokina); J. Kłoczowski, Europa słowiańska
w XIV–XV wieku, Warszawa 1984, s. 277.
32
J. Chłosta, Słownik Warmii (historyczno-geograficznego), Olsztyn 2002, s. 52, 82, 100, 149.
33
Stosunki wiejskie na Warmii w okresie krzyżackim omawia H. Harmjanz, Volkskunde und Siedlungsgeschichte Altpreussens, Berlin 1939.
34
Ch. Krollmann, Der Deutsche Orden in Preussen, Elbing 1935, ss. 29−33.
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że wsie parafialne były zasiedlane przez kolonistów niemieckich, zaś okoliczne wsie nieparafialne miały być pruskie, było ich zresztą niewiele35. Pochodzący
z Olsztyna Łukasz Dawid w swojej kronice umieścił informację o licznych grupach ludności pruskiej w okolicach Olsztyna. Kronikarz poznał osobiście Prusa, księdza z Klebarka Wielkiego, który głosił kazania w języku staropruskim36.
O przeżytkach tzw. pogańskich na terenach pruskich, głównie wiejskich, pisali
w XVI−XVII stuleciu miejscowi duszpasterze37.
Kościół zawsze zabiegał o przychylność tuziemców. Kanonikom warmińskim we Fromborku zalecano w statutach utrzymywanie i wykształcenie jednego chłopca pochodzenia pruskiego z myślą o jego pracy duszpasterskiej.
W Lidzbarku Warmińskim na zamku biskupim powołano szkołę z przeznaczeniem na kształcenie wyłącznie młodzieży pruskiej38. Najstarsze synody diecezjalne zobowiązywały kler diecezjalny do duszpasterstwa w języku pruskim39.
Zarządzenia papieża Marcina V z 1426 r. obligowały proboszczów parafii mieszanych do znajomości języka wiernych. Zarządzenia te były respektowane
w dziejach Kościoła warmińskiego także w czasach nowożytnych.
Sytuacja etniczna Warmii od XIII w. została wzbogacona akcją osadniczą Krzyżaków, kiedy zaczęły tu napływać grupy mieszczan i chłopów z państw
niemieckich40. Kolonizacja oparta była na prawie chełmińskim i lubeckim. Stosowano wówczas zasadę, że w miejscowościach, w których planowano założyć
parafię, osadzano ludność niemiecką już przyzwyczajoną do rytu katolickiego,
natomiast w pozostałych wsiach ludność pruską41. Wieś kościelna miała bezpośrednio oddziaływać na wsie nieparafialne. Tendencje osadnicze miały poważny
wpływ na stopniowe formowanie się kultury materialnej i duchowej Warmiaków w następnych stuleciach. W początkach XIV w. na ziemi pruskiej zamiesz35
M. Biskup, Uwagi o problemie osadnictwa i sieci parafialnej w Prusach krzyżackich w wiekach XIV–XV,
KMW, 1983, nr 2/3, ss. 208−212.
36
Za: J. Giertych, Oblicze religijno-narodowe Warmii i Mazur, ziem etnicznie polskich na podłożu pruskim, Rzym 1957, s. 19.
37
Liczne przykłady omawia M. Toeepen, Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej, przeł. M. Szymańska-Jasińska, wyd. G. Jasiński, Olsztyn 1995, ss. 214−218.
38
M. Borzyszkowski, Szkoły diecezji warmińskiej w okresie od XIII do połowy XVI wieku, Studia Warmińskie, 1965, t. 2, s. 54; G. Białuński, Drogi zaniku Prusów (XII–XVII w.), Studia Angerburgica, 2002, t. 7, s. 13.
39
O duszpasterstwie wśród Prusów szeroko pisze G. Matern, Predigt und Seelsorge für Altpreussen bis
1525, Heilsberg 1928.
40
Kolonizacja Warmii od XIII do XVI w. stała się temat wartościowej pracy warmińskiego historyka,
zob. V. Röhrich, Die Kolonisation des Ermlandes, ZGAE, 1899, Bd. 12; 1901, Bd. 13; 1903, Bd. 14; 1911−1913,
Bd. 18; 1920, Bd. 20; 1923, Bd. 21; 1926, Bd. 22. Badania te rozwinęła później w Polsce M. Pollakówna, Osadnictwo Warmii w okresie krzyżackim, Poznań 1953; eadem, Zanik ludności pruskiej na Pomorzu, w: Szkice z dziejów Pomorza, t. 1, Warszawa 1958.
41
V. Röhrich, Die Besiedlung der Ermlandes mit besonderer Berücksichtigung der Herkunft der Siedler,
ZGAE, 1926, Bd. 22, s. 277.
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kiwało około 25 tys. Niemców42. Przybywali oni z różnych stron Rzeszy: z Bremy,
Lubeki, Miśni, Meklemburgii, a także ze Śląska i Pomorza Zachodniego. Na początku XV stulecia w Prusach właściwych zamieszkiwało około 130 tys. Niemców, co stanowiło niemal połowę społeczeństwa (48%)43.
Taki stan rzeczy zaczął się zmieniać od połowy XV w., kiedy zaczęto sprowadzać nowych kolonistów. Właściwe wpływy żywiołu polskiego na terytorium
południowej Warmii rozpoczęły się od drugiej ćwierci XVI stulecia44. Miało na
to wpływ przeludnienie Mazowsza u schyłku średniowiecza, co w poważnym
stopniu przyczyniło się do rekrutacji kolonistów napływających do Prus.
Wojna trzynastoletnia (1454−1466) oraz tzw. wojna księża (1478−1479)
przyniosły duże zniszczenia na terytorium Warmii. W komornictwie olsztyńskim pod koniec 1479 r. ponad 40% łanów chłopskich było nieobsadzonych45.
Także następna wojna i okupacja z lat 1519−1525 spowodowała duże wyludnienie wsi i powstanie tzw. łanów opuszczonych46. W komornictwie barczewskim
odłogiem leżało około 33%, w dobromiejskim przeszło 40%, a jeziorańskim około 65% łanów47. Podobnie było w komornictwie olsztyńskim48. W wyniku skutecznie przeprowadzonej akcji osiedleńczej zagospodarowano wiele wsi. W komornictwie olsztyńskim zasiedlono 82, barczewskim − 21, jeziorańskim − 36, reszelskim
− 23, a w dobromiejskim − 18 wsi49. Gdy zestawimy te dane z liczbą wsi lokowanych
w tych komornictwach, to okaże się, że zmiany ludnościowe miały charakter totalny i wywarły bezpośredni wpływ na odrodzenie ekonomiki warmińskiej.
Od masowego osadnictwa mazowieckiego na południowej Warmii, datowanego po wojnie polsko-krzyżackiej 1519−1521 (czyli okresu, kiedy funkcję ekono42
M. Biskup, G. Labuda, Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 1988, ss. 191−198; H. Łowmiański, Prusy – Litwa – Krzyżacy, wybór M. Kosman, Warszawa 1989, s. 144; M. Biskup, Etniczno-demograficzne
przemiany Prus Krzyżackich w rozwoju osadnictwa w średniowieczu (o tzw. nowym plemieniu Prusaków), Kwartalnik Historyczny, 1991, nr 2, s. 51.
43
H. Łowmiański, op. cit., s. 160.
44
W XIX w. warszawski uczony Daniel Szulc próbował udowadniać rdzennie polski charakter ziem
pruskich w pracy O znaczeniu Prus dawnych, wydanej w Warszawie w 1846 r. Por. N. Kasparek, Prusy Wschodnie w polskiej myśli politycznej lat 1795−1847, Olsztyn 1995, s. 174.
45
H. Schmauch, Nicolaus Coppernicus und der Deutsche Ritterorden, w: Kopernikus-Forschungen, Leipzig 1943, s. 479.
46
Zob. J. Kolberg, Ermland im Kriege des Jahres 1520, ZGAE, 1905, Bd. 15; M. Biskup, „Wojna pruska”
czyli walka Polski z Zakonem Krzyżackim z lat 1519−1521, Olsztyn 1991.
47
H. Schmauch, Die Wiederbesiedlung des Ermlandes im 16. Jahrhundert, ZGAE, 1929, Bd. 23, s. 540
i n.; J. Przeracki, Ludność polska na Warmii, w: Warmia i Mazury. Zarys dziejów, pod red. B. Łukaszewicza, Olsztyn 1985, s. 244.
48
Zob. Mikołaja Kopernika „Lokacje łanów opuszczonych”.
49
E. Engelbrecht, Die Wiederbesiedlung des Ermlandes im 16. Jahrhundert, ZGAE, 1929, Bd. 23, passim; K. Piwarski, Dzieje Prus Wschodnich nowożytnych, Gdańsk–Bydgoszcz 1946, s. 269 i n.; J. Przeracki, Ludność polska na Warmii, w: Dzieje Warmii i Mazur w zarysie, t. I: Od pradziejów do 1870 roku, Warszawa 1981,
s. 247. O nowej fali osadnictwa świadczą także plany i mapy majątków z końca XVI stulecia, zob. R. Marchwiński, Plany i mapy, s. 177.
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ma sprawował Mikołaj Kopernik), następuje polszczenie dotychczasowych nazw.
Ksiądz Jan Leo w swoich dziejach Prus pisał, że na początku XVII w. dominium
warmińskie zamieszkiwali Polacy i Mazowszanie. Część Mazowsza z biskupstwem płockim została przyłączona do Korony pod koniec XV w. Reszta ziem
została włączona do państwa Jagiellonów w 1526 r. Wspominane w wizytacjach
parafii warmińskich księgi liturgiczne oraz agendy świadczą o pochodzeniu kleru warmińskiego z diecezji płockiej, krakowskiej oraz gnieźnieńskiej50. Ważnym
dokumentem potwierdzającym silną polonizację komornictwa olsztyńskiego
w drugiej połowie XVI w. jest testament Jana Szlungi51. Spotykamy tam Polaków − proboszcza parafii klewkowskiej i nauczyciela miejscowej szkoły, czyli elitę środowiska wiejskiego. O żywym procesie polszczenia zaświadczają także nazwy znajdujące się na mapie komornictwa olsztyńskiego52.
Ludność pruska poddała się procesowi polonizacji. Przejawem tego był
wpływ języka polskiego na chrześcijańską terminologię. W języku pruskim „nadele” oznaczało niedzielę, „maddla” – modlitwę, „signat” – żegnanie się itd.53
Wpływ języka polskiego był zapewne utrwalany przez licznie przybywających
tu z głębi Polski księży. Zabiegali o nich w swoich listach m.in. biskupi Hozjusz
i Dantyszek54.
Przyjmuje się, iż dzięki kolonizacji z XV i XVI stulecia na terenie południowej Warmii wytworzyła się polska formacja etniczna55. Grupę tę można nazwać
etniczną, gdyż wypełniała elementy płynące z definicji: w sensie historycznym
była trwałą postacią integracji społecznej, powstała w wyniku obiektywnego procesu dziejowego na gruncie języka, pochodzenia, religii i innych czynników, które wytworzyły w opisywanej grupie poczucie odrębności w stosunku do innych
zbiorowości56. Dotychczasowa ludność zamieszkująca Warmię południową, zgodnie z prawem asymilacji, zaczęła się polszczyć. Sytuacja ta zmusiła zarządców Kościoła warmińskiego do wprowadzenia do liturgii dodatkowo języka polskiego.

W. Nowak, Geneza Agendy biskupa Marcina Kromera, Studia Warmińskie, 1969, t. VI, ss. 16−17.
W. Polak, Testament Jana Szlungi, olsztyńskiego strażnika leśnego, KMW, 1989, nr 1–4, ss. 73−84.
52
A. Steffen, O wiek odkrytej mapy kameratu olsztyńskiego, KMW, 1963, nr 2, ss. 283−284.
53
L. Zabrocki, Mowa ludu, w: Warmia i Mazury, cz. 1, pod red. S. Zajchowskiej i M. Kiełczewskiej-Zaleskiej, Poznań 1953, s. 250.
54
J. Kolberg, Ein Brief des Hosius vom Jahre 1538, ZGAE, 1916, Bd. 19, ss. 473−475; A. Szorc, Dominium
warmińskie 1243–1772. Przywilej i prawo chełmińskie na tle ustroju Warmii, Olsztyn 1990, s. 71.
55
J. Gajek, Elementy kultury dawnych Prusów w kulturze ludowej Warmii i Mazur, Prace i Materiały Etnograficzne, 1960, t. 19, ss. 16−19; H. Wunder, Siedlung und Bevölkerung im Ordenstaat, Herzogtum und Königreich Preussen (13.−18. Jahrhundert), w: Ostdeutsche Geschichts- und Kulturlandschaften, Tl 2: Ost- und Westpreussen, hrsg. von H. Rothe, Köln 1987, s. 88; J. Małłek, Migracje ludności niemieckiej, polskiej i litewskiej na ziemie pruskie w XIII–XVIII wieku, KMW, 2003, nr 4, ss. 438−440.
56
Według definicji A. Sadowskiego, Pojęcie grupy etnicznej, Studia Socjologiczne, 1973, nr 3, s. 186.
50
51
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Dawni mieszkańcy tych ziem ulegli całkowitemu wynarodowieniu. Jako nacja
Prusowie zniknęli ostatecznie w latach osiemdziesiątych XVII w.57
Język osadników z Mazowsza przejęli chłopi mówiący po prusku i niemiecku. Z XVI stulecia pochodzą polskojęzyczne nazwy wsi: Stanclewo, Marcinkowo,
Przykop, Południca, Miodówko, Siła. Proces ten obejmował także polszczenie dotychczasowych nazw własnych58 oraz powszechne używanie tego języka przez
niższe warstwy aż do XX stulecia59. Podobnie musiało przebiegać zjawisko szersze
− przejmowania przez dotychczasowych mieszkańców tych ziem zwyczajów, obrzędów i wierzeń ludowych, co potwierdzają badania etnograficzne Anny Szyfer60.
Czy podane wyżej fakty nie powinny stanowić inspiracji dla kreatorów ruchu turystycznego w województwie warmińsko-mazurskim? Krajobraz naturalny, urozmaicony licznymi jeziorami i bogatymi lasami, sam w sobie zachęca do
spędzenia tu czasu wolnego. Dla wielu turystów wartościowe może być bliższe
zapoznanie się z bogatą i trudną historią tej ziemi. Świadectwem jej przeszłości są liczne kościoły, w tym sanktuaria warmińskie, stare, wysadzane drzewami drogi ozdobione przydrożnymi krzyżami i kapliczkami61. Zachowane drogi
mogą się stać szlakami turystycznymi wędrówek śladami Mikołaja Kopernika.
Wielki astronom, kanonik kapituły we Fromborku, został wybrany po raz
pierwszy na administratora dóbr kapituły 8 listopada 1516 r. i był nim do 8 listopada 1519 r., aby raz jeszcze rok później zostać powołanym na ten odpowiedzialny urząd. Kopernik urzędował w tym czasie przede wszystkim na zamku olsztyńskim, skąd wyruszał na służbowe objazdy okolicznych wsi62. W sumie odbył
71 takich wyjazdów, w tym 59 stanowiły jego podróże po wsiach komornictwa
olsztyńskiego; najczęściej podróżował konno, od lutego do maja. Z zapisów urzędowych wynika, że Kopernik przebywał w 32 osadach komornictwa olsztyńskiego; w niektórych był dwa albo nawet trzy razy (Wójtowo i Klebark Mały).

57
M. Pollakówna, Zanik ludności pruskiej na Pomorzu, w: Szkice z dziejów Pomorza, t. 1, Warszawa 1958,
s. 205 i n.; G. Białuński, op. cit., ss. 7−20.
58
Por. A. Pospiszylowa, Toponimia południowej Warmii. Nazwy miejscowe, Olsztyn 1987, passim.
59
Badania językoznawcze wskazują, iż podobne określenia były używane przez osadników mazowieckich i chełmińskich na terytoriach sąsiadujących z Warmią, zob. J. Siatkowski, Słownictwo Warmii i Mazur. Budownictwo i obróbka drewna, Wrocław 1958, ss. 88−89.
60
A. Szyfer, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia Mazurów i Warmiaków, Olsztyn 1968, s. 167. Por. także:
K. Zielińska, Więzi społeczne na Mazowszu w połowie XVII wieku w świetle testamentów konsystorza pułtuskiego, Rocznik Historyczny, 1986, t. 77, z. 1.
61
J. Hochleitner, Kapliczki Warmii południowej. Przydrożne obiekty kultu jako element ludowego systemu komunikacji, Olsztyn 2004.
62
Zob. M. Biskup, Opis źródła i sposób jego publikacji, w: Mikołaja Kopernika „Lokacje łanów opuszczonych”, ss. 19−22 oraz ryc. 2.
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Pierwszym wyzwaniem, przed którym stanął Kopernik jako administrator, było zasiedlenie łanów tzw. opuszczonych. Takie działania musiał podjąć we
wsiach Jonkowo, Wójtowo, Klebark Mały, Bartąg i Gryźliny. Wkrótce charakter
jego aktywności zmienił się i odtąd zajmował się poświadczaniem zmian w posiadaniu gospodarstw, czy to w wyniku zbiegostwa, czy zmiany właściciela.
Kopernik podróżował najczęściej w towarzystwie niejakiego Hieronima
oraz sługi Wojciecha Szebulskiego (Cebulskiego). To oni byli niekiedy świadkami zapisów dokonywanych przez Kopernika. Analiza zachowanego przekazu
wskazuje, iż Kopernik zazwyczaj trafnie odtwarzał fonetyczne znamiona mowy
polskiej. W niektórych wsiach stykał się wyłącznie z transakcjami osadników
polskich (np. w 1517 r. w Nagladach czy dwa lata później w Naterkach). Jak zauważa Marian Biskup, Mikołaj Kopernik „nie tylko znał język polski, ale nawet
posługiwał się nim w codziennej praktyce na wsi warmińskiej”63. Warto także
zwrócić uwagę, iż Kopernik, datując określone transakcje, wskazywał na wspominanych przez Kościół świętych. Na przykład w 1517 r. określił to następująco: „Działo się w dniu św. Wojciecha, ojca i apostoła ojczyzny”64. Zapis może
dziwić o tyle, że w wykazie warmińskich świąt w czasach Mikołaja Kopernika
takiego święta jeszcze nie obchodzono. Zostało ono wprowadzone dopiero pół
wieku później przez biskupa Stanisława Hozjusza65.
Prezentacja atrakcji krajoznawczych wymaga podejścia interdyscyplinar66
nego . W Polsce wprawdzie nie kształcimy jeszcze zawodowych interpretatorów
ani inżynierów projektujących atrakcje krajoznawcze, jednak zadanie to wydaje się bardzo ważne. Do najważniejszych elementów misji tych atrakcji można zaliczyć: konserwację, udostępnianie, edukację, dostarczanie zwiedzającym
rozrywki i rekreacji, a także uświadamianie ich znaczenia jak najszerszej grupie społeczeństwa. Udana interpretacja kreuje turystów, którzy nie tylko doceniają wartość odwiedzanego miejsca, ale zaczynają lepiej rozumieć region i naród, którego częścią jest poznawana okolica67. Zaproponowany pomysł sięgnięcia po XVI-wieczne źródło historyczne mógłby być interesującym rozwinięciem
chociażby istniejącego Szlaku Kopernikowskiego. Mógłby też stanowić samodzielny
szlak, wkomponowany w liczne warmińskie artefakty kulturowe mówiące o specyfice dominium warmińskiego, jego wielokulturowości i wybitnych postaciach.
Ibidem, s. 26.
Mikołaja Kopernika „Lokacje łanów opuszczonych” (tłumaczenie polskie), s. 99.
65
Synodus Stanislai 1565, punkt 51.
66
Zob. R.C. Prentice, Tourism as Experience. Tourists as Consumers. Insight and Enlightenment, Edinburgh 1996, s. 64.
67
M. Nowacki, Atrakcje turystyczne, dziedzictwo i jego interpretacja – jako produkt turystyczny, Problemy Turystyki, 1999, nr 2, s. 11.
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Janusz Hochleitner, Nikolaus Kopernikus und polnische Siedler in der Allensteiner Kämmerei. Auf der
Suche nach Motiven und emen für die Kulturtouristik in der Woiwodscha Ermland und Masuren
Zusammenfassung

Gegenstand der Betrachtungen ist das touristische Potential, das in Gestalt der rekonstruierten
ökonomischen Wanderungen Nikolaus Kopernikus’ im historischen Erbe des Ermlandes steckt. Dank der
Überlieferung Nikolaus Kopernikus’ über die Lokation verlassener Hufen können wir das Itinerarium des
großen Astronomen verhältnismäßig genau rekonstruieren. Diese Quelle kann zur Inspiration werden, den
Versuch zu unternehmen, beispielsweise die Routen der Wanderungen von Nikolaus Kopernikus durch
das Allensteiner Land zu markieren. Insgesamt unternahm Kopernikus 71 registrierte Reisen in die Dörfer
der Kämmereien Pieniężno (Mehlsack) und Olsztyn (Allenstein). Er war in insgesamt 32 Siedlungen der
Kämmerei Olsztyn. Eine gelungene Interpretation dieses Erbes ermöglicht nicht nur die Belebung des
Tourismusbetriebes, sondern trägt auch ernsthaft zum Aufbau des historischen Bewusstseins der Einwohner
der Region bei.
Übersetzt von Christiane Schultheiss
Janusz Hochleitner, Nicholas Copernicus and Polish settlers in Olsztyn’s district. Looking for themes
and topics for the cultural tourism Warmia and Mazury
Summary
The subject of discussion is the tourism potential associated with the historical heritage of Warmia in
the form of a reconstituted economic migration of Nicolaus Copernicus. On the base of „Nicolaus Copernicus
abandoned cornfields locations” we can faithfully reproduce relatively itinerary of the great astronomer.
This source may become inspired to try to delineate for example. Hiking trail along the ground Nicolaus
Copernicus Olsztyn. A total of 71 registered Copernicus took a trip to the village in circles Mehlsack and
Olsztyn. There was a total of 32 settlements in the Olsztyn circle.
Successful interpretation of heritage not only enables the creation of tourism, but also in a serious way
contributes to building awareness of the historical inhabitants of the region.
Translated by Jerzy Kiełbik

Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz

KOPERNIK W POLSKIEJ RZEŹBIE WSPÓŁCZESNEJ

Słowa kluczowe:

Mikołaj Kopernik, współczesna rzeźba, Frombork, Muzeum Mikołaja
Kopernika

Schlüsselwörter:

Nikolaus Kopernikus, Bildhauerkunst der Gegenwart, Frombork/Frauenburg,
Nikolaus-Kopernikus-Museum

Keywords:

Nicolaus Copernicus, contemporary sculpture, Frombork, Nicolaus Copernicus
Museum

Niewiele jest postaci w dziejach Polski tak chętnie uwiecznianych w rzeźbie jak Mikołaj Kopernik i to zarówno w XIX w., jak i współcześnie1. Ogromna
liczba szkół, którym patronuje sławny uczony, posiada jego pomnik lub choćby tablicę z wizerunkiem. Powstała imponująca liczba medali, plakiet i monet,
a także dzieł rzeźbiarskich o charakterze kameralnym. Wiele miast szczyci się pomnikiem lub nawet kilkoma w różnych miejscach, których zadaniem jest skierowanie naszych myśli i odczuć ku osobie lub idei, z jaką jest utożsamiany Kopernik. Duże zapotrzebowanie społeczne na podobiznę genialnego astronoma,
a przy tym skromnego fromborskiego kanonika, zmusiło twórców do poszukiwania nowych form wyrazu − od statycznych, monumentalnych, abstrakcji, lapidarnej syntezy, symbolu, czasem wręcz znaku „ikony”, do pomnikowego założenia
przestrzennego. Większość pomników Kopernika jest wynikiem konkursów, niestety, o przeciętnym poziomie, w których wartości artystyczne nie zawsze były priorytetem. Nowym zjawiskiem, charakterystycznym dla ostatnich lat, jest traktowanie
monumentu jako źródła relaksu, co prowadzi do zatracenia sacrum pomnika2.
Termin „sztuka współczesna” umownie wyznacza dzieła powstałe od połowy XX w.
Popularną wśród olsztynian i turystów „Ławeczkę Kopernika”, autorstwa Urszuli Szmyt, przy ul. Zamkowej, odsłonięto w 2003 r. z okazji jubileuszu sześćsetpięćdziesięciolecia miasta. Władze Torunia promowały
nową autostradę, umieszczając Kopernika za kierownicą auta, co bawiło jednych, a bulwersowało innych. Figura
Kopernika wykonana z czekolady reklamowała wyroby cukiernicze.
1
2

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2014, nr 3(285)
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Znaczącą rolę w kształtowaniu powojennego środowiska rzeźbiarskiego
odegrały trzy główne uczelnie artystyczne − w Krakowie, Warszawie i Gdańsku.
W Krakowie prym wiodła pracownia prof. Xawerego Dunikowskiego (1875−1964),
w Warszawie − pracownia prof. Tadeusza Breyera (1874−1952) i jego uczniów3.
W Sopocie, a później w Gdańsku działała pracownia prof. Alfreda Wiśniewskiego
(1916−2011) i prof. Stanisława Horno-Popławskiego (1902−1997). Niemal wszyscy znani powojenni rzeźbiarze kształcili się w jednej z tych uczelni. Niezależnie
od nich istniała również szkoła Antoniego Kenara w Liceum Plastycznym w Zakopanem. Wydziały rzeźby pojawiały się również na innych uczelniach działających jako wyższe szkoły sztuk plastycznych − we Wrocławiu, Poznaniu, na uniwersytecie w Lublinie, lecz nie miały takiego fundamentalnego znaczenia.
Przegląd najbardziej znanych zachowanych współczesnych pomników
Mikołaja Kopernika wypada zacząć od artystycznej stolicy Polski, od Krakowa.
Prof. Xawery Dunikowski4, autor setek realizacji w okresie międzywojennym,
laureat wielu prestiżowych nagród, katedrę rzeźby objął w 1922 r. i miał znaczący wpływ na rzeźbiarskie środowisko krakowskie. Po wojnie jeszcze przez pięć
lat kierował krakowską Akademią Sztuk Pięknych, później na stałe przeniósł się
do Warszawy, skąd od 1959 r. dojeżdżał do Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk
Plastycznych we Wrocławiu, gdzie prowadził katedrę rzeźby. Wśród przedwojennych realizacji mistrza znajdują się dwie wersje pomnika Mikołaja Kopernika wykonane w latach 1924−1925 na Międzynarodową Wystawę Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu. Nie znalazłam pewnych informacji, czy monument był tam
wówczas prezentowany, z pewnością jednak posąg Kopernika (gips) w Paryżu
się znalazł, eksponowany na wystawie w roku 19375. Figury te wykonane w gipsie i w brązie znajdują się obecnie w Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni, Oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie. Uczniowie
prof. Xawerego Dunikowskiego byli więc związani z Krakowem, Wrocławiem
i Warszawą, gdzie mistrz miał swoją prywatną pracownię6. Wśród nich jednym
3
M.in. prof. Ludwiki Nitschowej (1889−1989), prof. Franciszka Strynkiewicza (1893−1996), prof. Mariana Wnuka (1906−1969).
4
Xawery Dunikowski (1875−1964), odbył studia w Szkole Sztuk Plastycznych w Krakowie w latach
1886−1899 u Alfreda Dauna i w latach 1899−1903 u Konstantego Laszczki, w 1904 r. został profesorem rzeźby
w SSP w Warszawie, powrócił do Krakowa w 1910 r. Przebywał w Londynie i we Francji. W 1922 r. objął katedrę
rzeźby na ASP w Krakowie. Po sukcesach odniesionych na początku XX w., zerwał z malarskim traktowaniem
rzeźby na rzecz tektoniki i syntezy oraz swoistej geometryzacji obiektu, zob. H. Kubaszewska, Dunikowski Ksawery, w: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. 2, Wrocław−Warszaa–
−Kraków−Gdańsk 1975, ss. 116−123. Publikację słownikową autorka uzupełnia w Allgemeines Künstlerlexikon.
Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Bd. 30, München−Leipzig 2001, ss. 256−257.
5
Dziękuję pani Joannie Trochale z Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Warszawie za
życzliwe uwagi oraz udostępnienie własnych materiałów.
6
Xawery Dunikowski i jego uczniowie: wystawa w 100-lecie urodzin Xawerego Dunikowskiego: październik−grudzień
1975, Muzeum im. Xawerego Dunikowskiego. Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, 1975.
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z bardziej znanych artystów był Jerzy Bandura7, wykładowca ASP w Krakowie od roku 1946. W 1955 r. prof. Jerzy Bandura otrzymał Nagrodę Artystyczną
Miasta Krakowa za projekt pomnika Mikołaja Kopernika, który później został zrealizowany w Chorzowie w 1964 r. Granitowy posąg usytuowano w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku, koło planetarium, gdzie tworzy architektoniczną całość z placem i budowlą, wkomponowany w naturalny pejzaż.
Czterometrowej wysokości, grubo ciosana postać stoi na okrągłej platformie,
z uniesioną ku niebu twarzą z kulą ziemską w rękach. Jej kształt kojarzy się z gnomonem zegara słonecznego8.
Ogromną popularnością cieszy się inny uczeń prof. X. Dunikowskiego − Bronisław Chromy9. W jego bogatym dorobku artystycznym znalazło się miejsce
na zainteresowanie kosmologią, czego wyrazem są kameralne (choć nie tylko)
modele konstelacji, układów gwiezdnych, pomniki Kopernika. Jedną z bardziej
znanych prac jest postać Kopernika umieszczona na Obserwatorium Astronomicznym w Krakowie. Posążki Kopernika, o specyficznej stylistyce, usytuowane
w ażurowej przestrzeni, były wielokrotnie eksponowane na wystawach (m.in.
w Toruniu)10. Uczniami sławnego profesora, którzy są autorami kopernikowskich pomników, są też: Stanisław Kochanek11, autor Kopernika ukazanego
w półpostaci, na granitowym cokole, patrzącego na słońce i osłaniającego oczy
dłonią (centrum Krosna, 1973 r.), Jadwiga Janus12, autorka popiersia dla Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Łodzi z roku 2002 oraz Zofia Wolska13, ostatnia
uczennica prof. X. Dunikowskiego, wykonała głowę Kopernika (brąz).
7
Jerzy Bandura (1915−1987), rzeźbiarz i grafik, profesor ASP w Krakowie, autor m.in. pomnika Adama Mickiewicza w Nowym Sączu (1962), współautor Pomnika Grunwaldzkiego (wraz z W. Cęckiewiczem,
1960). Uprawiał rzeźbę monumentalną o tematyce sportowej i sakralnej, medalierstwo, witraż, mozaikę, grafikę, tworzył drzeworyty i ekslibrisy. Należał do krakowskiej Grupy Dziewięciu Grafików. W 1986 r. wszedł
w skład Ogólnopolskiego Komitetu Grunwaldzkiego.
8
Pomnik w Chorzowie został omówiony w artykule: Pomnik Mikołaja Kopernika w Chorzowie, Forum
Akademickie. Ogólnopolski Miesięcznik Informacyjno-Publicystyczny, Lublin 1998, nr 4.
9
Bronisław Chromy, ur. 1925 r., rzeźbiarz, medalier, rysownik i malarz. Dyplom uzyskał w 1956 r., profesor ASP w Krakowie, członek Polskiej Akademii Umiejętności, autor autobiografii Kamień i marzenie, twórca wawelskiego Smoka, zob. J. Madeyski, Bronisław Chromy, Kraków 1994.
10
Kopernikowskie fascynacje Bronisława Chromego, Folder wystawy w Domu Eskenów w Toruniu od
23 XI 2005 r. do 22 I 2006 r.
11
Stanisław Kochanek (1905−1995), polski malarz i rzeźbiarz realista. Studia artystyczne odbył
w Szkole Przemysłu Artystycznego w Krakowie. Jako absolwent wystawiał w 1925 r. swoje projekty, rysunki i karykatury w Towarzystwie Sztuk Pięknych w Krakowie i ze Szkołą Przemysłu Artystycznego w Paryżu
na Międzynarodowej Wystawie Sztuk Dekoracyjnych. Studiował też malarstwo, grafikę, scenografię i rzeźbę
(u prof. Dunikowskiego) w latach 1926−1932. Mieszkał i tworzył w Krośnie, zob. <http://pl.wikipedia.org/
wiki/Stanis%C5%82aw_Kochanek>, dostęp: 15.05.2013.
12
Jadwiga Janus (ur. 1931), dyplom uzyskała w 1957 r. na ASP w Krakowie, mieszka i tworzy w Łodzi. Rzeźby tworzy w różnych materiałach: kamieniu, drewnie, ceramice, brązie i aluminium. Uprawia również malarstwo i rysunek.
13
Zofia Wolska, ur. 1934 r., zob. J. Madeyski, Zofia Wolska. Rzeźba, Warszawa 2000.
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Lekcje u prof. Dunikowskiego w czasach jego pedagogicznej działalności
w PWSSP we Wrocławiu brał również Leon Podsiadły14. Wpływu oddziaływania mistrza na twórczość Podsiadłego można się dopatrywać w pomniku Mikołaja Kopernika15 wyłonionym podczas konkursu we Wrocławiu w 1974 r.
Posąg wykonany ze sztucznego kamienia został usytuowany nieopodal Parku Mikołaja Kopernika. Stojąca, syntetyczna statua, słabo rozczłonkowana, ze stylizowanym układem heliocentrycznym i skośnymi, wypukłymi, nieregularnymi
liniami symbolizującymi mgławicę gwiezdną, zwaną przez astronomów Rzeźbiarzem, została przez autora wyposażona w kanciaste oblicze, zbliżone do form
pryzmatycznych, których źródeł możemy szukać w polskich przykładach fowizmu16, a także w socrealistycznych rzeźbach Dunikowskiego17. Posąg Kopernika w trakcie tworzenia został uwieczniony na fotografii Joanny Drankowskiej.
Grube, okrętowe cumy, służące do przesuwania palety z figurą, posłużyły do
stworzenia dzieła fotograficznego Trajektoria oraz innych z tej serii prezentowanych później na wystawie opatrzonej katalogiem. Widać na nich kłęby lin, model pomnika w fazie powstawania oraz artystę. Na monumencie, w schemacie
sfery kosmicznej, można odnaleźć ich wzór.
Przed omówieniem równie znaczącego rzeźbiarskiego środowiska warszawskiego, warto wspomnieć o pomniku Kopernika autorstwa prof. Sławomira
Mieleszki18 (1973 r.), stojącym przy IX Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie
przy ul. Struga. Szeroki, niski, dwupoziomowy postument stanowi podstawę posągu Kopernika wpatrzonego w niebo, lewą ręką złożoną na piersi trzyma zwinięte papiery. Fałdy przy zgiętej ręce sugerują zarys układu planetarnego. Figura
wyższa od przeciętnego przechodnia o około sześćdziesiąt, siedemdziesiąt centymetrów włącza się w tłum współczesnych mieszkańców miasta19.
Najwybitniejszym pedagogiem i twórcą szkoły warszawskiej był prof. Tadeusz
Breyer (1874−1952)20. Studiował rzeźbę w Krakowie i we Florencji, w 1904 r. prze14
Leon Podsiadły, ur. 1932 r. we Francji, dyplom z rzeźby uzyskał w 1958 r., jego nauczycielami byli:
Michałowski, Dunikowski i Czepelewski, w 1990 r. profesor nadzwyczajny, w tym samym roku objął katedrę
rzeźby we Wrocławiu.
15
W 1977 r. dołączono do całości tablicę z napisem: „Wrocławianie Mikołajowi Kopernikowi 1473−1543”.
Zob. C. Wąs, Leon Podsiadły, Wrocław 2012; <http://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Miko%C5%82aja_Kopernika_we_Wroc%C5%82awiu>, dostęp:14.05.2013.
16
Por. rzeźba Zbigniewa Pronaszki, Pomnik Mickiewicza.
17
Por. projekt pomnika Stalina.
18
Sławomir A. Mieleszko, ur. 1938, studia ukończył na Wydziale Rzeźby PWSSP w Poznaniu, dyplom
uzyskał w 1963 r. w pracowni prof. Bazylego Wojtowicza. Od 1975 r. związany jest z Wydziałem Artystycznym
UMCS w Lublinie, obecnie na stanowisku profesora w Zakładzie Rzeźby Monumentalnej.
19
Wysokość figury: 2,43 m. Podest o łącznej wysokości 0,3 m, dolna część o wymiarach 2 x 3,35 m, górna
1,07 x 1,75 m. Na dolnej części umieszczony napis z mosiężnych liter: „MIKOŁAJ KOPERNIK / 1473−1543”.
20
Zob. H. Bartnicka-Górska, Breyer Tadeusz, w: Słownik artystów polskich i w Polsce działających. Malarze,
rzeźbiarze, graficy, t. 1, Wrocław 1971; P. Szubert, Tadeusz Breyer, <culture.pl, 2002-02>, dostęp: 14.05.2013.
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niósł się do Warszawy, gdzie od 1910 r. aż do śmierci prowadził zajęcia w Szkole Sztuk Pięknych (od 1932 r. ASP), wywierając swoją osobowością ogromny
wpływ na ukształtowanie wielu roczników studentów. Do grona uczniów Breyera, interesujących nas ze względu na posągi Kopernika, należy zaliczyć m.in.takich artystów, jak: Stanisław Horno-Popławski, Ludwika Nitschowa, Alfons Karny, Franciszek Strynkiewicz oraz Marian Wnuk. Pomniki Kopernika wykonywali
również ich następcy: Gustaw Zemła, Jan Kucz, Ryszard Wojciechowski, Tadeusz
Łodziana, Mieczysław Welter.
Rzeźby Tadeusza Breyera cechowała wierność naturze, silnie podkreślona statyka oraz zwartość formy. Gipsowy model pomnika Kopernika wykonany przez niego z przeznaczeniem dla Biblioteki Ambrozjańskiej w Mediolanie
w 1950 r. ostatecznie znalazł swoje miejsce w nowo powstałym Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, zaś jego brązowa replika zdobi park w Kurytybie
(Brazylia), będącej największym skupiskiem Polaków w tym kraju.
W Warszawie, przed fasadą Pałacu Kultury i Nauki, stoi dzieło autorstwa
prof. Ludwiki Nitschowej (1889–1989)21 z 1954 r., jest to monumentalny posąg
Kopernika22. Inna wersja tego pomnika (gips, 1953 r.) została przekazana przez
rzeźbiarkę w darze dla Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Obydwie
rzeźby charakteryzuje zwarta statyczna bryła i lirycznie potraktowana twarz
modela. Muzeum we Fromborku nabyło też od artystki gipsową głowę astronoma umiejscowioną na konsoli (1953 r.). Zbliżony do warszawskiego pomnika spod Pałacu Kultury, odlany w brązie posąg uczonego, na granitowym postumencie, znajduje się w Piotrkowie Trybunalskim (1973 r.). Gładka, lśniąca
płaszczyzna podkreśla klasycyzujące tendencje oraz inspiracją figurą Kopernika
wykonaną przez Thorwaldsena. Z tego samego okresu pochodzi głowa Kopernika z brązu, ustawiona na dość wysokim cokole, przed planetarium w Brukseli.
Znakomitym pedagogiem warszawskiej akademii, który wykształcił wielu wybitnych rzeźbiarzy, był prof. Franciszek Strynkiewicz23 (1893−1996). Jest
on też autorem wielu rzeźbiarskich dzieł ukazujących Mikołaja Kopernika, które pochodzą z lat pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w..
Wśród nich wyróżnia się trzymetrowej wysokości postać wykonana z poskręcanych metalowych blach, które sprawiają wrażenie spływających szat, z unie21
Zob. <http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwika_Nitschowa>, dostęp: 15.05.2013. Ludwika Nitschowa
jest znana przede wszystkim jako autorka pomnika warszawskiej Syreny (1938).
22
Projekt wyłoniono w Konkursie na Pomnik Kopernika w 1955 r., I nagroda i realizacja, zob. Paweł
Freus, Ludwika Nitschowa, <culture.pl, 10.2008>, dostęp: 15.08.2013.
23
Franciszek Strynkiewicz po ukończeniu studiów w pracowni prof. T. Breyera kształcił się za granicą. Przez wiele lat pracował na ASP jako asystent, a od 1946 do 1963 r. jako profesor, dwukrotnie pełnił funkcję rektora tej uczelni. Zob. Franciszek Strynkiewicz. Stulecie urodzin rzeźbiarza, pod red. M. Lewańskiej, Warszawa 1993, s. 202, 203, 209, 210, 211.
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sionymi rękami, w których trzyma wykonany z drutu system heliocentryczny
(1970 r.) oraz niewielka ceramiczna głowa zatytułowana Cały w orbitach, nawiązująca sposobem traktowania bryły do greckiej rzeźby archaicznej, z tym
że forma orbit planetarnych jest wcięta w powierzchnię twarzy (terakota złocona, 1973). Jedną z jego wcześniejszych realizacji jest posąg o charakterystycznej syntetycznej bryle z roku 1952 (gips patynowany), znajdujący się obecnie
w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie; ukazuje uczonego w półpostaci, podtrzymującego na piersi dużą orbitę ziemską, jego prawa dłoń wskazuje środek
układu słonecznego24.
Prof. Gustaw Zemła25 jest autorem wielu znanych monumentów. Zajmowała
go również postać fromborskiego uczonego. W Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku można obejrzeć wykonaną przez niego masywną Głowę Mikołaja Kopernika.
Z pracowni prof. F. Strynkiewicza wywodzi się również prof. Jan Kucz26.
Zachowany we Fromborku model pomnika Mikołaja Kopernika27 przedstawia
potężną sylwetkę w pozycji siedzącej z uniesioną do góry głową i wtopionymi
w jego szaty bryłami orbit i planet, zespolonymi z figurą w jedną całość.
Najwybitniejszym wychowankiem prof. Strynkiewicza był niewątpliwie
Ryszard Wojciechowski28. Jego fascynacja osobą Kopernika i Kosmosem była
ogromna. Trudno jednak stwierdzić, czy zrodziła się przed ogłoszeniem konkursu na pomnik, czy później. Rzeźbiarska twórczość Wojciechowskiego mieści
się w nurcie ekspresyjno-figuratywnym i symbolicznym, jest pełna znaków, me24
Rzeźba pt. Rewolucjonista myśli ludzkiej, wys. 156 cm, została przekazana z Centralnej Składnicy Muzealnej Ministerstwa Kultury i Sztuki w Kozłówce do Olsztyna w roku 1970. Ibidem, s. 202, poz. 134.
25
Kazimierz Gustaw Zemła, ur. 1931, kształcił się w pracowniach prof. F. Strynkiewicza i prof. L. Nitschowej, gdzie zrobił dyplom w 1958 r., od tegoż roku pracuje na ASP w Warszawie jako nauczyciel rzeźby,
prorektor, dziekan, a od 1987 r. jako profesor zwyczajny. Zob. Nowoczesna rzeźba polska 1955−1992, Orońsko
1995, ss. 67−70.
26
Jan Kucz, ur. 1936, po uzyskaniu dyplomu w 1961 r., prowadzi pracownię rzeźby na ASP w Warszawie. Ibidem, ss. 178−180.
27
Własność Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Praca darowana po Konkursie na Pomnik
Kopernika we Fromborku, na całość oferty konkursowej składają się obiekty gipsowe: model, model pomniejszony oraz głowa w skali 1:1.
28
Ryszard Wojciechowski (1939−2003), rzeźbiarz, malarz, medalier, ceramik, rysownik, dyplom warszawskiej ASP uzyskał w 1964 r., obok rzeźby robiąc równolegle specjalizację na Wydziale Malarstwa w pracowni Technologii i Technik Malarstwa Monumentalnego w Architekturze prowadzonej przez prof. Witolda
Millera. Z uczelnią związany był pracą dydaktyczną od roku 1966 jako asystent prof. Millera, a potem jego następca do czasu wyjazdu z Polski w 1987 r. Początkowo zatrzymał się we Włoszech, skąd wyjechał wraz z rodziną do Kanady i na początku lat dziewięćdziesiątych osiedlił się w Vancouver, w Kolumbii Brytyjskiej, gdzie
pozostawił bogaty dorobek artystyczny. Nowoczesna rzeźba polska 1955−1992, ss. 123−125. Artysta w pewien
sposób identyfikował się z astronomem, a nawet podobnie jak on czesał. Drobny, szczupły, ascetyczny, o dużych dłoniach z bardzo długimi palcami, znany był jako człowiek o wielkiej wrażliwości i szlachetnym sercu.
Zob. K. Chrudzimska-Uhera, Pochwała życia. O kilku rzeźbach Ryszarda Wojciechowskiego, w: Homo Creator et
Receptor Artium, pod red. M. Wrześniak, Warszawa 2010, ss. 351−361; <http://www.ryszardwojciechowski.co
m/>, dostęp: 15.05.2013.
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tafory. Człowiek Wojciechowskiego był makrokosmosem, Wielką Naturą, pięknem skomplikowanym, w którym odnajduje swoje odbicie złoto słońca, miłość
i narodziny, taki też był jego Kopernik. Zainteresowanie postacią skromnego
fromborskiego kanonika i genialnego uczonego przybiera tu najrozmaitsze formy. Wychodząc od kształtów naturalnych przetwarzał bryłę, deformował29, potęgował jej ekspresję. Charakterystyczną rolę pełnią tu symbole ciał niebieskich
i wyobrażenia nieboskłonu. Bogaty dorobek medalierski ukazuje dużą swobodę i bogactwo artystycznej wypowiedzi. Swoje projekty rysowane na niewielkich karteczkach wlepiał do notatnika, który uzupełnił kolekcję jego medali
i rzeźb w zbiorach muzeum we Fromborku30. Dopiero ten szkicownik uzmysławia nam, jak wiele było pomysłów na wykonanie pomnika Kopernika, a także medali i monet z jego wizerunkiem. Przeglądając szkicownik, widzimy zróżnicowane wykorzystanie form, od ażurowych lub z lekka zdeformowanych, aż do potężnych brył. Gest, zazwyczaj dynamiczny, przy postaciach Kopernika jest wyciszony,
statyczny. Często postać połączona jest z przedmiotem, który ma przekazywać treści metaforyczne. Autor dąży do uzyskania atmosfery tajemnicy Wszechświata
i natury ludzkiej. Ciągłość trwania mają uświadomić odnośniki do Czasu – fragmenty zegara, wskazówek, pas zodiakalny, podobnie jak powtarzająca się w innych
pracach tematyka narodzin. Na materii obiektu wyciśnięte są astralne znaki, które sugerują treści symboliczne: metafizykę ludzkiego przetrwania, prawdę życia
i jego przemijania. Oprócz znamienitego szkicownika fromborskie muzeum posiada niewielki model rzeźby pomnikowej, niestety, bardzo zniszczony z powodu kruchości materiału, z jakiego został wykonany, oraz głowę do tego pomnika w skali
1:1. Jedynie na zachowanym w kserokopii zdjęciu można obejrzeć ten ciekawy zamysł rzeźbiarza. Kopernik jest tu usytuowany w pozycji siedzącej, obok dysku z orbitami i znakami zodiaku, w scenografii wszechświata. Jedną ręką wskazuje punkt
centralny systemu planetarnego, w drugiej trzyma cyrkiel, wewnątrz którego znajduje się słońce, niewątpliwie w celu zmiany jego miejsca we wszechświecie. Podobny
„scenograficzny”, chociaż nieco zubożony w porównaniu z Wojciechowskim, pomysł
miał rzeźbiarz węgierski Jenö Kerényi, umieszczając sylwetkę zamyślonego uczonego
w postawie stojącej pod baldachimem z gwiazd31.
29
Deformacja – określenie to stało się wartością w sztuce nowoczesnej, obejmując całość sztuki, a nie
pojedyncze jej kierunki.
30
Szkicownik Ryszarda Wojciechowskiego jest zabytkiem wyjątkowym. Rysunek jest szczególnym
sposobem wypowiedzi, polem, na którym powstają i sprawdzają się znaki oraz pomysły i zamierzenia artystyczne. Często jest to miejsce bezinteresownej potrzeby autoekspresji. Ułatwia formułowanie problemu intelektualnego i emocjonalnego. Rysunek zawsze ujawniał indywidualność artysty, rodzaj wrażliwości i dyspozycje psychiczne. Muzeum nabyło szkicownik przed wyjazdem artysty na Zachód.
31
Jenö Kerényi, Węgry, Mikołaj Kopernik, odlew brązowy, patynowany, 1973, wys. 92 cm, własność Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.
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Omawiając wychowanków pracowni prof. F. Strynkiewicza zainteresowanych tematem „Kopernik”, przypomnijmy wybitną polską medalierkę Ewę Olszewską-Borys32, która rzeźbiła Kopernika w plakietach, medalach i monetach,
stosując charakterystyczne dla niej cięcia wydobywające kształt światłem i cieniem. Znaczny zbiór wizerunków Kopernika i dzieł inspirowanych astronomią
stanowi również specyficzny pomnik, szczególnie popularny w wersji cyfrowej.
Odrębnym charakterem wyróżniają się prace Alfonsa Karnego33, z reguły
masywne, podkreślające charakter użytego materiału. Taki też jest pomnik Kopernika − granitowa głowa − znajdująca się w siedzibie ONZ w Nowym Jorku.
Za granicą, oprócz wspomnianych już dzieł autorstwa wybitnych artystów
polskich, osobę Kopernika przypominają monumenty prof. Tadeusza Łodziany
i Mieczysława Weltera.
Wykonany w piaskowcu sześciometrowej wysokości pomnik Kopernika dłuta prof. Tadeusza Łodziany34 wzniesiony został w Bogocie, stolicy Kolumbii, w roku 1974. Realizacja kolumbijska powstała we współpracy z Wacławem
Mazurkiem i jest przykładem integralnego zespolenia popiersia z cokołem, dającego wrażenie obelisku. Podobnie pozytywny przykład takiego zespolenia
widzimy na pomniku dłuta Henryka Rasmusa35 w Grudziądzu. Monument został ustawiony w roku 1972 dla uczczenia obecności Kopernika na sejmiku
generalnym, gdzie wygłosił swoją rozprawę De aestimatione monetae. Mieczysław Welter36 jest znany przede wszystkim jako twórca pomnika we Fromborku37,
32
Ewa Olszewska-Borys, dyplom uzyskała w 1966 r., od 1968 r. jest członkiem FIDEM (Federation Internationale de la Medaille), od 1987 r. przez kilka kadencji była wiceprezesem tej najważniejszej międzynarodowej federacji medalierskiej. Zob. E. Topolnicka-Niemcewicz, Astronomische und kopernikanische Thematik
im künstlerischen Schaffen von Ewa Olszewska-Borys, Folia Fromborcensia, 1992, I, ss. 72−79; http://olszewskaborys.artmedal.net/.
33
Alfons Karny (1901−2003), wybitny artysta, portrecista, który uzyskał wiele zaszczytnych nagród;
<http://www.muzeum.bialystok.pl/s,alfons-karny,118.html>, dostęp: 15.08.2013.
34
Tadeusz Łodziana (1920−2011), wychowanek prof. Mariana Wnuka, profesor ASP w Warszawie, autor licznych dzieł monumentalnych o syntetycznej formie (Łódź, Warszawa, Berlin i inne). Zob. Nowoczesna
rzeźba polska 1955−1992, ss. 83−86. Artykuł dotyczący pomnika w Bogocie zob. <http://www.forumakad.pl/
archiwum/98/7-8/artykuly/31-pomniki.htm>, dostęp: 15.08.2013.
35
Henryk Rasmus (1935−1991), wychowanek prof. Alfreda Wiśniewskiego na PWSSP w Gdańsku. Pomnik Kopernika jest sześciometrowej wysokości, głowa została odlana z brązu, postument-figurę wykonano
z granitu. Na pomniku napis: „Mikołajowi Kopernikowi Grudziądzanie 1972”; <http://www.forumakad.pl/
archiwum/99/1/artykuly/33-pomniki.htm>, dostęp: 15.08.2013.
36
Mieczysław Welter , ur. 1928, dyplom ASP w Warszawie uzyskał w 1956 r., wychowanek prof. Mariana Wnuka. Znany twórca rzeźby monumentalnej, portretowej i kameralnej utrzymanej w kręgu sztuki przedstawieniowej. Zwłaszcza wypowiadając się jako portrecista, Welter osiągnął duże uznanie. W swoich realizacjach monumentalnych tworzy proporcje według własnej maniery − zmniejszona głowa na potężnym korpusie.
Zob. Nowoczesna rzeźba polska 1955−1992, ss. 57−59. M. Welter brał udział w konkursie na pomnik fromborski, nadsyłając kilka prac i uzyskując miejsca I i II oraz wyróżnienie.
37
Pomnik we Fromborku mierzy 9 m wysokości (brązowa figura – 6 m, kamienny cokół – 3 m). Jego
odsłonięcie 15 VII było jednym z najważniejszych punktów obchodów kopernikowskich w roku 1973.
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którego pomniejszoną do wysokości czterech metrów replikę, staraniem Polonii, ustawiono w Mexico City w tydzień po odsłonięciu pomnika fromborskiego38. Kompozycja pomnika we Fromborku, obejmująca postać, głaz z napisem39
oraz teren, na którym miał być ustawiony, została przez artystę starannie przemyślana. Potężna figura budzi respekt, ustawiona jest na tle gotyckiej warowni
ze strzelistymi wieżyczkami katedry w głębi. Postać stoi pośrodku kolistej
kompozycji, gdzie półkoliste kręgi stopni przed pomnikiem wiążą się w całość
z amfiteatralnymi siedziskami poza nim, usytuowanymi coraz wyżej w miarę wznoszenia terenu, wywołując skojarzenia z orbitami, po których poruszają się
planety. Bryła figury jest statyczna, uczony stoi z dłonią ułożoną na sercu z konwalią między palcami, charakterystyczne pukle po bokach głowy nie pozostawiają
wątpliwości co do osoby. Faktura chropowata, miejscami gładka, wyrównana
energicznie szpachlą. Granitowy postument składa się z czterech nieregularnie
ustawionych kamieni, żłobionych poziomymi liniami o zróżnicowanej grubości, niczym zapisane karty księgi. Pomnik z czasem zintegrował się z panoramą
miasta do tego stopnia, że nikt już sobie nie wyobraża miasteczka bez tego monumentalnego posągu.
Natomiast pomnik w nowej formie, odsłonięty również w roku jubileuszowym, całkowicie zrywający z dotychczasowym tradycyjnym przedstawieniem,
znajduje się w Bydgoszczy i nosi tytuł Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię. Jego autorką jest Maria Chudoba-Wiśniewska40. Ustawiony pośrodku kompozycji z kwiatowych kręgów, z planetami – wazonami, wiotki kształt rozpięty w przestrzeni,
zbudowany jest z wiązek metalowych prętów, tworzących niebanalną, ażurową
postać składającą się ze ścięgien i włókien, z uniesionymi rozłożonymi rękami.
Jak bardzo wrósł w bydgoski krajobraz, świadczy fakt przeprowadzenia pełnej
konserwacji zardzewiałych po latach metalowych elementów na życzenie mieszkańców miasta i starań dołożonych przez miejskich ogrodników41.
Niebanalny jest również Kopernik wykonany w wielickiej kopalni soli, upamiętniający fakt zwiedzania tego miejsca przez młodego Kopernika w roku 1493
w towarzystwie Bernarda Wapowskiego, późniejszego autora pierwszej mapy Polski. Okrągła komora, w której został umieszczony, pochodzi z XVII w., zaś rzeźba
w soli dłuta Władysława Hapka została wykonana w 1973 r. Figura mierzy cztery
i pół metra, przedstawia astronoma w dynamicznej pozie z kulą i księgą42.
Meksyk, Park Chapultepec, 1973.
Napis na głazie: „MIKOŁAJOWI KOPERNIKOWI | SPOŁECZEŃSTWO WARMII I MAZUR”.
40
Maria Chudoba-Wiśniewska (1917−2000), absolwentka PWSSP w Poznaniu w 1954 r.
41
Pomnik powstał podczas I Ogólnopolskiego Bydgoskiego Pleneru Rzeźbiarzy w 1973 r. Zob. <http:
//tmmb.pl/bydgoszcz/Pomnik%20Kopernika.pdf.>, dostęp: 15.05.2013.
42
Zob. <http://www.forumakad.pl/archiwum/99/6/artykuly/18-pomniki.htm>, dostęp: 15.05.2013.
38
39
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Kopernika rzeźbili również artyści olsztyńscy. Bolesław Marschal43 wykonał kilka popiersi uczonego (Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Iława44, Filadelfia).
We fromborskiej bazylice archikatedralnej w roku 1973 ustawiono pomnik dłuta Huberta Maciejczyka45. Konkurs na epitafium Kopernika ufundowane z okazji pogrzebu było okazją do zaprezentowania kilku niebanalnych rozwiązań.
Jacek Filc Nowakowski otrzymał wyróżnienie i nagrodę pieniężną za projekt
epitafium Kopernika od warmińskiej kapituły katedralnej46. Ostatecznie epitafium wykonała firma Projekt. Polsko-Belgijska Pracownia Architektury w Warszawie47, jego autorami są Adam Wagner i Dariusz Bodzioch (2010 r.). W romantycznym duchu powstała nagroda Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie dla osób szczególnie zasłużonych dla nauki − statuetka Kopernika
według projektu Izydora Borysa, pedagoga tamtejszej uczelni48.
Bogactwo gipsowych modeli pomników Kopernika w Muzeum Mikołaja
Kopernika we Fromborku wiąże się ze zorganizowaniem Ogólnopolskiego Konkursu na Pomnik Kopernika we Fromborku, dającym szansę wypowiedzenia się
w tej materii polskim artystom49. Konkurs na pomnik był ogromnym przedsięwzięciem, w którym uczestniczyło ponad 30 rzeźbiarzy. Zwyciężył projekt Mieczysława Weltera. Do Muzeum we Fromborku przywieziono ponad 80 gipsów,
które następnie prezentowano na wystawie. Na jeden projekt składały się trzy
modele: całości, postaci i głowy naturalnej wielkości. Wielu artystów nie odebrało swoich prac, a że koperty z nazwiskami zniszczono, znaczna część tych anonimowych dzieł rozeszła się po szkołach, urzędach, domach kultury i aptekach.
43
Bolesław Marschal, ur. 1938, studiował na WSSP w Gdańsku w pracowni prof. S. Horno-Popławskiego i prof. Adama Smolany. Mieszkał w Olsztynie i w Reszlu. Zob. <http://www.zamek-reszel.com/marschall_pl.htm>, dostęp: 15.08.2013.
44
Iława, odsłonięcie pomnika 7 VI 1969 r. z okazji nadania szkole imienia Mikołaja Kopernika, autorzy: Bolesław Marschall i Edward Jurewicz.
45
Hubert Maciejczyk (1940−1991), uczeń prof. Antoniego Kenara, studiował na ASP Warszawa (1966).
Od roku 1966 do końca życia mieszkał w Olsztynie. Zob. <http://leksykonkultury.ceik.eu/index.php/Hubert_Maciejczyk>, dostęp; 15.05.2013. Pomnik w katedrze wykonał Zakład Kamieniarsko-Nagrobkowy Zygfryda Sowińskiego, zob. A. Kopiczko, Dzieje warmińskiej kapituły katedralnej, t. 2: od 1821 roku, Olsztyn 2010, s. 124.
46
Zob. <http://fakty.wwl.pl/reklama/209-Zabkowianin-wielce-wyrozniony.html>, dostęp: 15.05.2013.
47
Zob. <http://www.projekt.waw.pl/>, dostęp: 15.08.2013.
48
Izydor Borys, ur. 1965 r., studiował na PWSSP w Poznaniu (1991), zob. http://pl.wikipedia.org/
wiki/Izydor_Borys; <http://www.uwm.edu.pl/egu/news/7/czytaj/1115/nicolaus-wyloniony.html>, dostęp:
15.08.2013.
49
Konkurs na Pomnik Mikołaja Kopernika we Fromborku, pod przewodnictwem Waltera Późnego (PWRN Olsztyn) oraz prof. Stanisława Horno-Popławskiego i prof. Adama Smolany rozstrzygnięto 29 VI
1971 r. Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia: I nagroda – Mieczysław Welter z Warszawy (Zawoja), II
nagroda – Bronisław Chromy z Krakowa i Wincenty Kućma z Krakowa (567325), III nagroda − Józef Marek
i Wojciech Kosiński z Krakowa (MK-2), Józef i Pelagia Kopczyńscy i Włodzimierz Wojciechowski (Galaktyka),
Mieczysław Welter z Warszawy (MDCX), pięć wyróżnień otrzymali: Kazimierz Jęczmyk z Krakowa (280963),
Mieczysław Welter z Warszawy (281930), Ryszard Wojciechowski z Warszawy (Konstelacje), Jan Kucz z Warszawy (Panna), Irena Molin-Sowa z Warszawy (182963).
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Muzeum wzbogaciło swój stan posiadania o zbiór gipsów, wśród których znalazły się projekty Ryszarda Wojciechowskiego, Kazimierza Jęczmyka50, Jana Kucza, Ireny Molin-Sowy51, Leona Machowskiego52, Józefa Marka53 i arch. Wojciecha Kosińskiego, Józefa i Pelagii Kopczyńskich54 i arch. Wł. Wojciechowskiego,
Bronisława Chromego i arch. Jerzego Pilitowskiego, Anny Krzymańskiej55.
Pomniki upamiętniające Kopernika przybierały też inne formy, najczęściej
nawiązujące do wyobrażeń Kosmosu lub schematów systemu heliocentrycznego. Bardzo często są to abstrakcyjne formy ażurowe, mocno zbudowane, wywodzące się z kół o formach koncentrycznych lub przecinających się i przenikających, czerpiące inspirację z rzeźby angielskiej, a także szwajcarskiej, co było
widoczne na wystawie zorganizowanej przez CBWA „Zachęta” w 1973 r.56

Topolnicka – Niemcewicz, Kopernikus in der polnischen Bildhauerkunst der Gegenwart
Zusammenfassung
Nikolaus Kopernikus wurde und wird in der Bildhauerkunst gern bekränzt dargestellt, sowohl in den
beiden vergangenen Jahrhunderten als auch in der Gegenwart. Die Begehung der Jubiläumsfeierlichkeiten
anlässlich seines 400. und 500. Geburtstages haben dazu beigetragen, ebenso das Patronat des berühmten
Astronomen über Institutionen, insbesondere Schulen. Außer kleineren Denkmälern und Plastiken entstand
eine imponierende Anzahl von Medaillen und Münzen mit dem Bildnis dieses Gelehrten. Die meisten dieser
Werke sind das Resultat von Wettbewerben. Ein beträchtlicher Teil der Gipsmodelle von Denkmälern sowie
eine ansehnliche Medaillensammlung befindet sich in den Beständen des Nikolaus-Kopernikus-Museums in
Frombork (Frauenburg). Urheber der Kopernikus-Plastiken waren die berühmtesten polnischen Künstler:
Xawery Dunikowski, Tadeusz Breyer, Franciszek Strynkiewicz, Ludwika Nitschowa, Alfons Karny, Ryszard
Wojciechowski, Jerzy Bandura, Bronisław Chromy, Leon Podsiadły, Tadeusz Łodziana, Mieczysław Welter, Ewa
Olszewska-Borys. Nikolaus-Kopernikus-Figuren zieren viele Städte in der Welt, manche davon sind Werke der
genannten Künstler. Kopernikus-Denkmäler nahmen manchmal auch andere Formen an und nahmen Bezug

Kazimierz Jęczmyk, ur. 1939 r., studiował na ASP w Krakowie (1964).
Irena Molin-Sowa, ur. 1926 r., studiowała na PWSSP we Wrocławiu (1952). Mieszkała i tworzyła
w Warszawie.
52
Leon Machowski (1916−1988), nauka i studia: Państwowa Szkoła Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, Miejska Szkoła Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie, ASP w Krakowie i ASP w Warszawie
(1949). Tworzył i mieszkał w Warszawie. Oprócz modelu znajdującego się obecnie we Fromborku, zaprojektował też posąg Kopernika − postać trzymająca w dłoniach schemat układu heliocentrycznego (1970). <http:
//pl.wikipedia.org/wiki/Leon_Machowski>, dostęp: 15.08.2013.
53
Józef Marek, ur. 1922 r., studiował na ASP w Krakowie (1952), profesor tej uczelni; jego prace wyróżniają się specyficzną stylistyką nawiązującą do sztuki afrykańskiej.
54
Józef Kopczyński, ur. 1930 r., studiował na PWSSP w Poznaniu (1956), od 1995 r. prof. zw. ASP w Poznaniu. Od 1964 r. żonaty z Pelagią Kopczyńską, rzeźbiarką, z którą współpracował przy projektach niektórych
dzieł. Zob. <http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Kopczy%C5%84ski> dostęp: 15.05.2013.
55
Anna Krzymańska, ur. 1932 r., studiowała na PWSSP w Poznaniu (1956), autorka wielu rzeźb parkowych, nagradzana w Polsce i we Włoszech. Zob. <http://www.giotto.art.pl/galeria/41_annakrzymanska.html>,
dostęp: 15.05.2013.
56
Szwajcarscy malarze i rzeźbiarze, wrzesień 1973. Por. np. brązy André Ramseyera: Magia (1969), Wega
(1971) z pracą Ireny Molin-Sowy Sfery, brąz, granit (1974), Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.
50
51

442

Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz

auf Vorstellungen vom Kosmos oder auf Schemata des heliozentrischen Systems. Ein neues Phänomen besteht
darin, das Monument als Quelle der Erholung (z.B. eine Sitzbank mit Kopernikus) oder zu Reklamezwecken
zu verwenden, was dazu führt, dass das Denkmal sein Sacrum verliert.
Übersetzt von Christiane Schultheiss
Topolnicka-Niemcewicz, Copernicus and Polish contemporary sculpture
Summary
Nicolaus Copernicus was and is the culmination willingly figure in sculpture, both in the last two
centuries, as well as today. Contributed to this celebration of anniversaries 400th and the 500th anniversary
of the birth of the famous astronomer, as well as the patronage of the institutions, especially the schools.
In addition to the monuments and sculptures of an intimate, they established an impressive number of
medals and coins with the image of the scientist. Most of the works is the result of competitions. A large
part of plaster models of monuments and large collection of medals is in the collections of the Museum of
Nicolaus Copernicus in Frombork. The authors of the sculptures Copernicus were the most famous Polish
artists: Xawery Dunikowski, Tadeusz Breyer, Francis Strynkiewicz, Louis Nitschowa, Alfons Karny, Ryszard
Wojciechowski, Jerzy Bandura, Bronislaw Chromy, Leon Podsiadły, Tadeusz Lodziana, Mieczyslaw Welter,
Ewa Olszewska-Borys. Nicolaus Copernicus figures adorn many cities in the world, some of them are works
of these artists. Monuments commemorating Copernicus took on sometimes other forms, referring to the
representations of the cosmos or schemes heliocentric system. A new phenomenon is to treat the monument
as a source of relaxation (eg. A bench with Copernicus) or advertising, which leads to perdition sacred
monument.
Translated by Jerzy Kiełbik

M ISCELLANEA/ŹRÓDŁA
Michał Kowalski

UWAGI O ZMIANACH W HERBIE I PIECZĘCI ORNETY
Wyznacznikiem statusu każdego miasta były jego herb i pieczęć, dlatego
właśnie miasta posiadające wizerunki herbowe umieszczały je na murach ratuszy, bramach oraz pojazdach miejskich. W Europie tradycja posługiwania się
przez miasta wizerunkami pieczętnymi, a następnie herbami sięga XIII w. Treści
herbów zazwyczaj nawiązywały do historii i tradycji danego miasta. Tak się stało również z wizerunkiem pieczęci, a także herbu Ornety, jednakże do bardziej
szczegółowego objaśnienia tej kwestii powrócę w dalszej części rozważań.
Jeśli chodzi o herby, to istnieje kilka „szkół”, z których każda miała własne
spojrzenie na funkcjonowanie konkretnego wizerunku herbowego w danym
okresie. Systematykę badaczy zajmujących się heraldyką miejską przedstawił
m.in. Marian Gumowski, który podzielił ich na trzy grupy. Do pierwszej zaliczył tych, którzy uważali, iż herbem miejskim było godło najstarszej pieczęci1.
W skład kolejnej grupy wchodzili ci badacze, którzy uważali za właściwy wizerunek herbu pochodzący z najnowszej pieczęci miejskiej2. W ostatniej grupie
Gumowski umieścił tych badaczy, którzy uważali, iż właściwym wizerunkiem
jest ten, który był najdłużej stosowany jako pieczęć miejska3.
Inny podział zaproponował czeski historyk Milan Buben, który wyodrębnił dwie grupy badaczy. Pierwsza uważała za właściwe te herby, które pochodzą
bezpośrednio od wizerunków pieczętnych, natomiast druga grupa była zdania,
że powstawanie wizerunków herbowych nie miało żadnego związku z wcześniejszymi pieczęciami, a proces ich tworzenia był samoistny4.
Z kolei Karlheinz Blaschke na podstawie wcześniejszych podziałów wyodrębnił sześć grup wśród herbów miejskich, które miały być zgodne z przedstawieniami symbolicznymi reprezentującymi miasta. Były to herby miast, które
1
Do tej grupy Marian Gumowski zaliczył Friedricha Augusta Vossberga (Wappenbuch der Städte des
Grossherzogthums Posen, Berlin 1866).
2
W tej grupie znalazł się Otto Hupp (Wappen und Siegel der deutschen Städte, Flecken und Dörfer,
Frankfurt a. Main 1894).
3
M. Gumowski, Herby miast polskich, Warszawa 1960, ss. 68−72.
4
M. Buben, Heraldika, Praha 1986, ss. 39−41.
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symbolizowały odrębność lub wyższość gospodarczą i prawną miast nad wsiami; herby o treści mającej wskazywać na właściciela danego ośrodka miejskiego; obrazowe przedstawienie miast; wizerunki świętych patronów miast; przedstawienia alegoryczne5.
Na terenie Prus Wschodnich wiele miast miało wizerunki herbowe, które nawiązywały do nazwy miasta, jednak można je odnieść jedynie do nazw
w języku niemieckim; były to tzw. herby „mówiące”. Większość miast w tym regionie posiadała herb, który nawiązywał do symboliki religijnej i kościelnej, co
było związane z administracją tego terenu przez Zakon Najświętszej Marii Panny oraz przez biskupów i kapituły6.
Obecnie wiedza o herbach Prus Wschodnich jest szczątkowa, wiele materiałów źródłowych uległo zniszczeniu, zaginęło w wojennej zawierusze lub z powodu czystej ludzkiej głupoty. Jednym z przykładów takiego miasta, którego zabytki
sfragistyczne i heraldyczne zachowały się w szczątkowej liczbie, jest Orneta (niem.
Wormditt).
Jeśli chodzi o pochodzenie nazwy miasta Wormditt, to istnieją obecnie
dwie teorie. Twórcą pierwszej jest Franz Buchholz, który wywodzi nazwę miasta
od staroniemieckiego słowa „Lindwurm”, co miało oznaczać smoka lub dolinę
smoków7. Teoria ta najpewniej została stworzona przez samego Buchholza pod
wpływem legendy, która krążyła wśród mieszkańców, była im najbliższa i odpowiadała ich tradycjom. O ile jednak teoria ta tłumaczy słuszność przedstawienia
smoka w wizerunku pieczęci i herbu miasta, to najprawdopodobniej została ona
umyślnie zmieniona przez napływających osadników niemieckich. Zniemczyli
oni staropruską nazwę na Wurmedyten lub Wurmedythin, która funkcjonowała na tym terenie jeszcze na długo przed ich pojawieniem się na ziemiach należących niegdyś do plemion pruskich.
Drugą teorię przedstawiła Rozalia Przybytek, która wywodzi nazwę miasta od staropruskiego słowa „Wors-median”, co miałoby oznaczać „osadę w lesie”8.
Z kolei jeśliby przyjąć, że miasto zostało założone na terenie pruskiej osady, czego dowiadujemy się zresztą z dokumentów potwierdzających prawa miejskie
Ornety, to w tym wypadku druga teoria wydaje się być bardziej słuszna od tej
podanej przez Buchholza.
Nie ulega wątpliwości, że pierwsza teoria, która opierała się na legendzie
miejskiej, która powstała najprawdopodobniej w XVIII−XIX w., pokazuje, że to
K. Blaschke, Die Stadtwappen, Leipzig 1979, s. 53.
P. Gołdyn, Symbolika religijna i kościelna w herbach miast polskich do końca XX wieku, Warszawa 2008,
ss. 185−205.
7
F. Bucholz, Bilder aus Wormditts Vergangenheit, Wormditt 1931, s. 165.
8
R. Przybytek, Ortsnamen baltischer Herkunft im Südlichen Teil Ostpreuβens, Stuttgart 1993, s. 198.
5
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właśnie ta teoria była bliższa ówczesnym mieszkańcom Ornety. Franz Buchholz
opisał ją w swojej pracy Bilder aus Wormditts Vergangenheit9.
Wróćmy do głównego tematu rozważań, czyli pieczęci i herbu Ornety10.
Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z roku 1308, natomiast prawa miejskie
Orneta otrzymała w 1313 r. na prawie chełmińskim11. Z dokumentów wynika, że miasto zostało założone na staropruskim polu Wurmedyten lub Wurmedythin12. Rozwój Ornety przypada na lata 1340−1349, kiedy to biskup Herman
z Pragi przeniósł siedzibę biskupów z Braniewa do Ornety; w tym czasie powstały miejskie mury obronne oraz rozbudowano zamek13.
Najstarszy znany wizerunek pieczęci Ornety pochodzi z Archiwum Archidiecezji Warmińskiej. Przedstawia on smoka leżącego na grzbiecie, który gryzie własny ogon (ryc.1). W otoku pieczęci widnieje napis: „SIGILLUM...
AN.CIV.WORMD”14. Z kolei w Geheimes Staatsarchiv Preussicher Kulturbesitz w Berlinie-Dahlem przechowywany jest odnowiony dokument fundacyjny miasta z 1507 r. z dość niewyraźną pieczęcią lakową. Widnieje na niej wizerunek węża lub smoka w tarczy typu francuskiego Wizerunek nad smokiem jest
niewyraźny i przedstawia kamień lub wieżę. Niemal nieczytelny jest także napis:
„CIV... WO... DI”15. Kolejny wizerunek pieczęci Ornety pochodzi z roku 1684.
Przedstawia smoka leżącego na plecach, który gryzie swój ogon (ryc. 2). Różnica
między wcześniejszym wizerunkiem polega na tym, iż ten smok ma rogi na głowie i łuski na grzbiecie. Wokół pieczęci znajduje się napis: „SIGIL.CIVITA.W...
MDITT...”16. Różnice zachodzące w wizerunkach pieczętnych można wytłumaczyć zmianami artystycznymi baroku, które doprowadziły do zmiany stylistycznej wizerunku, dzięki czemu smoka wyposażono w więcej szczegółów17.
9
Według legendy legowisko smoka znajdowało się w miejscu obecnego orneckiego ratusza, a wyjście
z jamy miało się znajdować na miejscu kościoła św. Jana. Buchholz pisze, że smok był niezwykle brutalny i żarłoczny. Jego ofiarą padało wszystko i wszyscy w jego zasięgu. Okoliczni mieszkańcy próbowali pozbyć się smoka na wszelkie sposoby, wielu rycerzy zostało zabitych przez potwora podczas próby jego zgładzenia. Dopiero
rycerz, którym według legend był św. Jerzy, zabił smoka, zob. F. Bucholz, op. cit., s. 167.
10
W swoich dziejach miasto nosiło różne nazwy − Wormditt, a następnie Orneta. Natomiast od połowy XVII w. do 1772 r. nazywało się Horneta. Była to nazwa potoczna, używana głównie przez mieszkańców
polskiego pochodzenia. W dokumentach urzędowych stosowano nazwę Wormditt aż do roku 1945.
11
Informację o lokacji miasta możemy poznać dzięki aktowi potwierdzającemu nadanie praw miejskich z 1526 r., ponieważ oryginalny akt najprawdopodobniej uległ zniszczeniu podczas II wojny światowej,
zob. Archiwum Państwowego w Olsztynie, Akta miasta Orneta, sygn. PL/42/PL-42-260/1.
12
F. Bucholz, op. cit., s. 151.
13
A Szorc, Dominium warmińskie 1243–1772. Przywilej i prawo chełmińskie na tle ustroju Warmii, Olsztyn 1990, ss. 274−275.
14
Archiwum Archidiecezji Warmińskiej (dalej: AAW), Wizytacja dekanatu Orneta, sygn. B35a.
15
Geheimes Staatsarchiv Preussicher Kulturbesitz Berlin, XX. HA, Amt und Stadt Wormditt. Akten
ermländischer Provinienz 1507−1609, sygn. Etats-Ministerium 31w2 nr 39.
16
AAW, Wizytacja dekanatu Orneta, sygn. B35a.
17
M. Adamczewski, Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 2000, s. 269.
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Herby Ornety najprawdopodobniej aż do XIX w. wyglądały tak samo, jak
wizerunki na pieczęciach. Jest to jedynie przypuszczenie, ponieważ wizerunki samych herbów z tego okresu nie zachowały się. Najstarszy wizerunek herbu Ornety możemy zaobserwować w książce Otto Huppa Die Wappen und Siegel der
deutsche Städte Flecken und Dörfen z 1894 r. Herb ten w odróżnieniu do poprzednich przedstawia białego stojącego smoka na czarnym tle z ogonem zawiniętym
w stronę głowy, natomiast głowa ziejąca ogniem jest skierowana w kierunku ogona. Dodatkowo ten wizerunek smoka w odróżnieniu od wcześniejszych ma skrzydła (ryc. 3)18. Ten wizerunek funkcjonował jako herb miasta do roku 1945.
Można sądzić, iż herb Ornety rozwijał się odrębnie od jego pieczęci, ponieważ w okresie dwudziestolecia międzywojennego funkcjonowała pieczęć miejska
przedstawiająca smoka leżącego na plecach z zawiniętym ogonem, wokół którego
widniał napis: „MAGISTRAT.ZU.WORMDITT” (ryc. 4). Po zakończeniu II wojny światowej Specjalna Komisja Nazewnicza zmieniła nazwę miasta z Wormditt
na Orneta, a herb z wizerunku smoka, który kojarzono z symbolem niemieckim,
wrogim nowej władzy, zmieniono na zupełnie inny. Nowy herb miał nawiązywać do gospodarki miasta − na zielono-błękitnym tle znajdowało się koło zębate z kłosami zboża. Ostatnia zmiana w wyglądzie herbu Ornety, który funkcjonuje do dzisiaj, nastąpiła po przemianach ustrojowych w latach dziewięćdziesiątych XX w. Wtedy to powrócono do wizerunku przedwojennego smoka, zmieniono tło herbu z czarnego na zielono-białe oraz kolor smoka z białego na czarny (ryc. 5)19.
Jak już wspomniano we wstępie, materiały dotyczące herbu i pieczęci Ornety są
skromne, szczególnie jeśli chodzi o okres do połowy XIX w. Herb Ornety przynajmniej od XIX w. ewoluował niezależnie od pieczęci miasta, co było szczególnie widoczne w okresie międzywojennym. Cieszyć może fakt, że władze miasta
i gminy Orneta, które zatwierdziły nowy herb, oprócz wartości artystycznych
i estetycznych, nawiązały również do historii i tradycji miasta, która sięga początku XIV w.

18
19

O. Hupp, op. cit., ss. 296−297.
Uchwała nr XXXIX/305/09 Rady Gminy Orneta z dnia 28 XII 2009 r. w sprawie Statutu Gminy Orneta.
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Ryc. 2. Pieczęć Ornety z 1684 r.

Ryc. 4. Pieczęć Ornety, lata dwudzieste XX w.

Ryc. 3. Herb Ornety wg Otto Huppa

Ryc. 5. Obecny wizerunek herbu Ornety

Tomasz Kukowski

SPUŚCIZNA ARCHIWALNA ZARZĄDU ODBUDOWY
ZAMKU W MALBORKU W ZBIORACH ARCHIWUM
PAŃSTWOWEGO W ELBLĄGU Z SIEDZIBĄ
W MALBORKU
Po wycofaniu się wojsk napoleońskich, dzięki działalności nadprezydenta
prowincji Prusy Zachodnie Theodora von Schöna, rozpoczęto odbudowę zamku malborskiego. Specjalnie w tym celu powołano Zarząd Odbudowy Zamku
w Malborku. Od początku bezpośredni zarząd nad odbudową sprawował wspomniany Theodor von Schon1. Funkcję kierownika robót i głównego wykonawcę
zarządzeń von Schöna sprawował w latach 1819−1850 inżynier, architekt, a zarazem inspektor wałowy Karl August Gersdorff2. Jego doradcą został miejscowy proboszcz Wilhelm Ludwig Haebler3, znawca archiwaliów dotyczących Zakonu i historii zamku, oraz malarz i architekt Karl Friedrich Schinkel4. Był to
tzw. pierwszy romantyczny okres odbudowy. Nową falę zainteresowania losami
zamku malborskiego wzbudziły uroczystości stulecia „powrotu” Prus Zachodnich do Królestwa Pruskiego w 1872 r. Wynikiem tego zainteresowania było
powołanie w 1882 r. przez ministra wyznań religijnych dr. Gustava von Gosslera5
1
Theodor von Schön (1773–1856), nadprezydent Prus, promotor odbudowy zamku malborskiego. Od
1816 r. nadprezydent Prus Zachodnich, a od 1824 r. również Prus Wschodnich. Po zwolnieniu ze służby państwowej, 15 VI 1842 r. został mianowany burgrabią Malborka.
2
M. Arszyński, Gersdorff Karol August von (1787−1850), w: Polski słownik biograficzny konserwatorów
zabytków, z. 3, Poznań 2006, ss. 78−79.
3
Wilhelm Ludwig Haebler (1768−1841), ur. w Skierkach (niem. Wehlack) niedaleko Barcian. Odbył
studia w Królewcu, gdzie przebywał w latach 1785−1788. Później trafił najpierw jako nauczyciel do Kwidzyna (niem. Marienwerder), a następnie w 1794 r. do Malborka. W 1813 r. został pierwszym pastorem kościoła
św. Jerzego i inspektorem szkolnym. Pasjonował się historią zamku w Malborku. Po podjęciu decyzji o jego
odbudowie przystąpił do opracowywania dziejów warowni. Jako pierwszy zbadał złożone w Królewcu pergaminy dotyczące zamku i jego historii. W 1828 r. został honorowym obywatelem miasta, a jedna z ulic otrzymała jego imię (obecnie ul. Derdowskiego). Zmarł w Malborku w 1841 r.
4
Karl Friedrich Schinkel (1781−1841), architekt, urbanista, projektant i malarz. Jeden z najwybitniejszych twórców klasycyzmu w Królestwie Prus. Jako pierwszy postulował wykonywanie inwentaryzacji przed
rozpoczęciem prac konserwatorskich. Nadzorował m.in. roboty konserwatorskie na zamku w Malborku.
5
Gustav von Gossler (1838−1902), pruski minister spraw wewnętrznych i ds. wyznań religijnych.
W 1891 r. powołany na stanowisko nadprezydenta prowincji Prusy Zachodnie, zob. K. Schwabe (Hg.),
Die preußischen Oberpräsidenten 1815−1945, Büdinger Forschungen zur Sozialgeschichte, Deutsche Führungsschichten in der Neuzeit, Bd. 15, Boppard a. Rhein 1985, s. 318.
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na kierownika Zarządu Odbudowy Zamku Konrada Steinbrechta6. Stał się on inspiratorem poczynań zmierzających do odbudowy zamku, z pomocą powołanego
w 1884 r. Towarzystwa Odbudowy i Upiększania Zamku Malborskiego7. Towarzystwo było ciałem społecznym, powołanym z inicjatywy wysokich urzędników pruskich i cieszącym się honorowym protektoratem cesarskim.
Rekonstrukcję zamku malborskiego wyróżniał wysoki poziom prac inwentaryzacyjnych, badawczych i dokumentacyjnych8. Niemal od samego początku
istnienia Zarząd Odbudowy Zamku gromadził materiały dokumentujące jego
działalność. Ostatecznym wynikiem takiego dokumentowania jest przechowywany w Archiwum Państwowym w Elblągu z siedzibą w Malborku zespół archiwalny Zarząd Odbudowy Zamku w Malborku9.
Gromadzenie materiałów dokumentujących XIX-wieczną odbudowę
zamku malborskiego rozpoczął nadprezydent prowincji Prusy Theodor von
Schön, który po przejściu na emeryturę i otrzymaniu nominacji na burgrabiego Malborka w 1842 r. przejął z registratury Naczelnego Prezydium w Królewcu,
rejencji gdańskiej i innych urzędów akta dotyczące zamku i utworzył z nich Archiwum Zamkowe. Narastający zespół akt wzbogacał się o zbiory otrzymane od
osób prywatnych oraz o akta własne zarządu odbudowy. 10 maja 1929 r. prezydent rejencji w Kwidzynie, a 15 lipca 1933 r. Sąd Obwodowy w Malborku przekazały ze swoich registratur dalsze akta dotyczące zamku malborskiego. Materiały te przechowywane były na zamku w Malborku do końca wojny. Archiwalia
Zarządu Zamku, wraz z innymi aktami administracji Malborka, w toku ewakuacji wywieziono do Grasleben, skąd w 1947 r. zostały zwrócone Polsce i oddane
do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy10. Materiały, które pozostały na zamku, uległy poważnym zniszczeniom w czasie działań wojennych 1945 r. Stan akt
był zły. Zbutwiałe i rozsypujące się karty wymagały zabiegów konserwatorskich.
Powojenne zabiegi konserwatorskie ograniczyły się do powiązania rozsypów
w paczki i przełożenia bibułą kart zagrożonych pleśnią. W styczniu 1952 r. materiały archiwalne Zarządu Odbudowy zostały przekazane z Bydgoszczy do Wo-

6
M. Arszyński, Steinbrecht Conrad Emanuel (1849−1923), w: Polski słownik biograficzny konserwatorów
zabytków, z. 2, Poznań 2006, ss. 244−246.
7
K. Lewalski, Powstanie i działalność Verein für die herstellung und Ausschmückung der Marienburg
(Towarzystwo Odbudowy i Upiększania Zamku Malborskiego 1884−1945), Komunikaty Mazursko-Warmińskie,
1995, nr 2, ss. 149–166.
8
Na temat odbudowy zamku zob. R. Rząd, Zamek w Malborku 1882−1945. Dni powszednie odbudowy, Malbork 2002.
9
Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku (dalej: APE), zespół archiwalny nr 206: Zarząd Odbudowy Zamku w Malborku (Schlossbauverwaltung Marienburg) (dalej: ZOZ).
10
Dane na ten temat przytoczono za: G. Vanhoefer, Kreis und Stadt Marienburg in den letzten zweienhalb Jahrzehnten bis 1945, w: Neues Marienburger Heimatbuch, hrsg. R. Zacharias, Herford 1967, s. 168.
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jewódzkiego Archiwum Państwowego w Gdańsku. Tam w 1953 r. zostały uporządkowane przez Elżbietę Kloss pod nadzorem dyrektora Archiwum Marcina
Dragana. Bernard Schmid we wstępie do inwentarza z 1929 r. uzasadniał uporządkowanie akt nie według pochodzenia, zasady proweniencji, ale według treści akt, tłumacząc to rozległym okresem zebranych archiwaliów, wykraczającym
znacznie poza okres istnienia pruskiego zarządu zamkiem. Autorka opracowania gdańskiego inwentarza podzielała tę opinię i dokonała podziału zdekompletowanego zniszczeniami wojennymi materiału archiwalnego według grup
rzeczowych.
W ówczesnym czasie inwentarz obejmował 560 jednostek aktowych i 319 jednostek dokumentacji ikonograficznej. W okresie od 23 grudnia 1961 do 21 listopada 1963 r. dalszych 19 jednostek aktowych zostało przejętych z Wydziału Kultury
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku i dopisanych do inwentarza książkowego.
W trakcie opracowywania archiwalnego granice chronologiczne zespołu autorka inwentarza z 1953 r. określiła na lata 1799−1943. Z pierwszego szesnastolecia tego okresu pochodzą jednak tylko trzy jednostki aktowe, dotyczące
napraw murów i bram; za właściwy początek zespołu należy zatem uważać rok
1815. Natomiast z ostatniego okresu działalności instytucji, tj. z lat 1935−1943
pochodzi osiem jednostek aktowych. Jako posteriora zespołu należy traktować
dokumentację fotograficzną zamku, wykonaną w 1950 r. przez gdańskiego fotografika Kazimierza Lelewicza11.
W 1967 r. zespół Zarządu Odbudowy Zamku w Malborku jako depozyt
został przekazany do Powiatowego Archiwum Państwowego w Malborku i wpisany do ewidencji zespołów pod numerem 206, w księdze nabytków zarejestrowany pod numerem 24712.
Wobec budzących zastrzeżenia powierzchowności opisu jednostek aktowych, w 1980 r., w trakcie ponownego opracowywania zespołu, wykonano do
części aktowej pogłębiony opis jednostek. W wyniku ponownego opracowania
zespołu w roku 1980 liczba jednostek aktowych wzrosła do 617. Złożyły się na
to: dopisanie jednostek nieujętych we wcześniejszym inwentarzu, zinwentaryzowanie pojedynczych teczek aktowych oraz bardziej szczegółowe zinwentaryzowanie klisz, które znajdowały się w dwóch kartonach.
Z liczby jednostek, które zachowały się w numerowanych seriach akt i na
podstawie braków w tych seriach, wynika, że ogólny stan zachowania szacowa-

11
12

APE, ZOZ, poz. 617.
Ewidencja zespołów Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku, karta A zespołu nr 206.
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ny jest na niemal 90%. Niemal 60% zachowanej części aktowej zespołu stanowią
poszyty typowe dla kancelarii pruskiej, w większości z nadrukiem zawierającym
nazwę urzędu, który je wytworzył − Sądu Powiatowego, rejencji gdańskiej, Urzędu
Nadprezydenta Prus Zachodnich. Akta pochodzące z archiwum zamkowego mają
w prawym dolnym rogu pieczątkę: „Schlossarchiv Marienburg Abteilung ...bNr...”.
Ostateczny kształt zespołu ustalony został w 2001 r., kiedy to w jego skład
włączono dawny zespół nr 23, określany jako akta Komendantury Królewskiej
w Malborku, oraz jednostki wydzielone z akt sądowych znajdujących się w zasobie Archiwum. Obecnie zespół liczy 1021 j.a., co daje 16,25 mb. Daty skrajne dotyczą lat 1815−1943. W skład zespołu wchodzi 608 jednostek aktowych, 43 jednostki fotografii i 370 jednostek inwentarzowych planów i szkiców.
Po ostatecznym opracowaniu zespołu w latach osiemdziesiątych ubiegłego
wieku nadany mu został następujący układ grup rzeczowych akt:
− Archiwum Zamku malborskiego z lat 1799−1919, obejmujące 142 j.a.,
w skład którego wchodzą akta wytworzone przez Królewsko-Pruską Rejencję
w Gdańsku, nadprezydenta prowincji Prusy i konserwatora ewangelickiego,
przejęte z ich registratur;
− Spisy zbiorów archiwalnych i muzealnych dotyczące zamku z lat
1842−1939, obejmujące 18 j.a.;
− Rękopisy Haeblera o historii zakonu i zamku wykonane w latach
1820−1831, obejmują 11 j.a.;
− Opracowania historyczne, m.in. korespondencja i notatki Steinbrechta
i Schmida, wypisy z akt, obejmujące 47 j.a.;
− Odbudowa zamku w latach 1815−1825, obejmuje 12 j.a.;
− Akta dotyczące odbudowy z okresu rządów Gersdorffa, obejmują 56 j.a.;
− Nabywanie gruntów, regulacje granic, procesy o grunty, w sumie 34 j.a;
− Rachunkowość i dowody rachunkowe odbudowy, kosztorysy i dzienniki finansowe, 262 j.a.;
− Raporty budowlane z lat 1897−1939, obejmują 9 j.a, przy czym brakuje
raportów z okresu I wojny światowej, z lat 1910−1920;
− Akta Towarzystwa Odbudowy i Upiększania Zamku, 14 j.a.;
− Zamek w I i II wojnie światowej, 5 j.a.;
− Dokumentacja fotograficzna: roczniki budowlane, tzw. Baujahry w liczbie 23 j.a.;
− Dokumentacja prasowa, rysunkowa i fotograficzna z innych źródeł z lat
1872−1900, 6 j.a.;
− Negatywy szklane (diapozytywy) dokumentujące odbudowę zamku z lat
1882−1910, 13 j.a.;
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− Fotografie rzeźb z kościołów belgijskich, 1 j.a.;
− Dokumentacja fotograficzna zamku wykonana przez Kazimierza Lelewicza, fotografika gdańskiego w 1950 r. w 156 ujęciach, 1 j.a.;
− Dokumentacja techniczna − szkice, plany i rysunki z lat 1818−1937, 370 j.a.
W wyniku przeprowadzonego skontrum zasobu Archiwum w 1997 r.
ujawniono jeszcze 33 j.a., które dopisano na końcu inwentarza. Są one uzupełnieniem ośmiu działów: Archiwum Zamkowe − 1 j.a.; Opracowania Haeblera – 3 j.a.; Opracowania i korespondencja Steinbrechta i Schmida – 14 j.a.; Odbudowa czasów Gersdorffa – 1 j.a.; Nabywanie gruntów – 6 j.a., Rachunkowość
– 4 j.a.; Towarzystwo Odbudowy i Upiększania Zamku – 4 j.a.
Najliczniejszą grupę akt w zespole Zarządu Odbudowy Zamku stanowią
poszyty dotyczące rachunkowości odbudowy zamku, dowody rachunkowe oraz
kosztorysy budowy i wystroju poszczególnych wnętrz, zawierające wyceny odrestaurowanych sal i kaplic, ceny ołtarzy, umowy i specyfikacje dostaw oraz listy
płac. Grupa ta łącznie liczy 250 j.a. z lat 1817−193513.
Równolegle z pracami rekonstrukcyjnymi zamku malborskiego prowadzone były badania naukowe nad dziejami Zakonu, a także studia porównawcze
nad zabytkami architektury. Prace te również zostały włączone do akt Zarządu
w postaci 58 poszytów. Składają się na nie opracowania i odpisy z archiwaliów
zakonnych, wykonane przez pastora Haeblera, oraz wypisy z Tajnego Archiwum
w Królewcu, wykonane przez Steinbrechta14. Jedną z ciekawostek są też wypisy
z akt polskich lustracji zamku ekonomii malborskiej z XVIII w., które Steinbrecht jako pierwszy wykorzystał w pracach restauratorskich15.
Całość tych prac została także opisana i ujęta w poszytach dotyczących raportów z zarządzania odbudową, w tzw. dziennikach budowy, prowadzonych
przez Conrada Steinbrechta w latach 1897−1909 i Bernarda Schmida w latach
1921−193916. Sylwetka Conrada Steinbrechta jest także doskonale udokumentowana poprzez zachowane w Zarządzie Odbudowy jego dokumenty osobiste.
Dzięki nim istnieje możliwość prześledzenia zarówno życia osobistego, jak i kariery zawodowej Steinbrechta – od mistrza do nadradcy budowlanego, która
przyniosła mu ogromny szacunek i uznanie w świecie, co potwierdzone zostało całą masą nadawanych mu odznaczeń17. Jednym z najbardziej egzotycznych,

APE, ZOZ, poz. 296–545.
APE, ZOZ, poz. 160−167, 170−172, 181−182, 186.
15
APE, ZOZ, poz. 194, s. 6.
16
APE, ZOZ, poz. 546–554. Brakuje dzienników budowy z okresu I wojny światowej, a zarazem schyłkowego okresu prac prowadzonych przez Conrada Steinbrechta.
17
APE, ZOZ, poz. 59.
13
14
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na które można natrafić, to pismo w języku farsi od kedywa Egiptu przyznające
Steinbrechtowi Order Osmański II klasy z 1918 r.18

Ryc. 1. Pierwsza strona odpisu Inwentarza ekonomii malborskiej wykonanego w 1756 r. przez
Michała Ernsta Rexina. Sam odpis wykonany w 1904 r., Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą
w Malborku, zespół archiwalny Zarząd Odbudowy Zamku w Malborku, sygn. 206/194

Z prywatnych dokumentów wyłania się obraz dość zażyłej znajomości z cesarzem Wilhelmem II, czego przykładem może być wizyta monarchy
w czerwcu 1902 r. z okazji zakończenia prac na Zamku Wysokim oraz dwudziestolecia pracy Steinbrechta na zamku, pocztówka nadesłana z Doorn19, siedziby

18
19

Ibidem, ss. 229−230.
Ibidem, s. 248.
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cesarza po jego abdykacji, a także kondolencje nadesłane po śmierci Steinbrechta – podpisane osobiście przez Wilhelma II20.

Ryc. 2. Menu śniadania cesarskiego, wydanego 5 czerwca 1902 r. w Wielkim Refektarzu na zamku
malborskim, w czasie jednej z wizyt cesarza Wilhelma II, Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą
w Malborku, zespół archiwalny Zarząd Odbudowy Zamku w Malborku, sygn. 206/41

W czasie prac Steinbrechta cesarz często wizytował zamek malborski, co
nie pozostało bez echa również w zachowanych materiałach archiwalnych. Po20

Ibidem, s. 260.
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śród dokumentów w zespole Zarządu znaleźć można menu śniadania cesarskiego, wydanego w czasie wizyty w czerwcu 1902 r.21, zaproszenie na uroczysty
obiad wystosowane do Steinbrechta22, czy sam porządek uroczystości z otwarcia
Zamku Wysokiego z 1902 r.23
Poza najlepiej zachowanymi prywatnymi dokumentami Steinbrechta,
w zespole Zarządu zachowały się też akta dotyczące wykazów całej rzeszy pracowników, ich opłacania, ubezpieczenia i udzielanych urlopów24, a wśród nich
poszyty dotyczące objęcia stanowiska burgrabiego przez von Schöna oraz zatrudnienia współpracownika i następcy Steinbrechta − Bernarda Schmida25.
Znakomitą możliwość wejrzenia w kolejne fazy procesu odbudowy dają
zachowane rysunki inwentaryzacyjne, projekty, szkice oraz fotografie gromadzone w rocznikach budowlanych26. Plany, szkice i rysunki, które zawierają
m.in. rekonstrukcje zniszczonych polichromii kościoła czy Wielkiego Refektarza, stanowią 370 jednostek inwentarzowych27. Część z nich wykonana została
przez samego Steinbrechta (22 sztuki)28, ale ogromna większość przez współpracowników − licznych artystów sprowadzonych do Malborka, m.in. Dobischa29
i Leopolda Weinmeyera (tego ostatniego zachowanych jest 45 szkiców i projektów)30. Wśród szkiców zachowany jest także jeden projekt witraża do okna
w Wielkim Refektarzu, wykonany w 1821 r. przez Karla Friedricha Schinkla31.
Wspomniane roczniki budowlane, dokumentujące proces odbudowy zamku, mogły powstać dzięki funkcjonowaniu Towarzystwa Odbudowy i Upiększania
Zamku. To właśnie fundusze Towarzystwa umożliwiły sporządzenie dokumentacji odbudowy zamku z lat 1882−1919 wraz z diapozytywami. Po działalności Towarzystwa pozostało niemal 14 poszytów zawierających wykazy członków, statut, a także bogatą korespondencję w sprawach zakupów muzealiów
i witraży32. No i oczywiście same Baujahry.
Chociaż zamek nie miał statusu muzealnego, w odrestaurowywanych pomieszczeniach pojawiało się coraz więcej turystów, co potwierdzają źródła archiwalne, m.in. zgłoszenia zwiedzania zamku z lat 1901−1912. Można wśród nich
APE, ZOZ, poz. 41, s. 263.
APE, ZOZ, poz. 59, s. 57 – uroczysty obiad na Zamku Wysokim 8 IX 1894 r.
23
APE, ZOZ, poz. 41.
24
APE, ZOZ, poz. 57−58.
25
APE, ZOZ, poz. 142, 56.
26
APE, ZOZ, poz. 574−596.
27
APE, ZOZ, poz. 651−1020.
28
APE, ZOZ, poz. 656, 660, 661, 675, 679, 693, 721, 726−729, 812, 815, 891−893, 910, 930, 931, 935, 942, 971.
29
APE, ZOZ, poz. 784, 797−799, 812, 980.
30
APE, ZOZ, poz. 843−859, 861−887.
31
APE, ZOZ, poz. 738.
32
APE, ZOZ, poz. 555−568.
21
22
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natrafić np. na zgłoszenie Akademii Wojskowej w Charlottenburgu z 1910 r.33 czy
poszyty dotyczące zwiedzania zamku w latach 1920−192434. Istnieje też możliwość prześledzenia ruchu turystycznego w okresie II wojny światowej pod
względem statystycznym, a to dzięki zachowanej księdze sprzedaży biletów z lat
1940−194335. Najstarszym zachowanym źródłem do dziejów ruchu turystycznego na zamku jest księga wpisów zwiedzających założona w 1847 r. Księga ta to ponad 500 stron wpisów turystów odwiedzających zamek do 1854 r.36
Pod koniec XIX w. w salach zamkowych zaczęto eksponować militaria, numizmaty i medale. Dzięki zachowanym aktom możemy prześledzić cały proces

Ryc. 3. Projekt witraża Karla Friedricha Schinkla do Wielkiego Refektarza na zamku malborskim
wykonany w 1821 r., Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku, zespół archiwalny
Zarząd Odbudowy Zamku w Malborku, 206/738

APE, ZOZ, poz. 45.
APE, ZOZ, poz. 146−147.
35
APE, ZOZ, poz. 573.
36
APE, ZOZ, poz. 1028.
33
34
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gromadzenia zbiorów muzealnych, poprzez ich nabywanie, m.in. zakup zbiorów
militariów Teodora von Blella37, a także zbiorów monet i starodruków zakupionych od pastora Schwandta38.
Pośród materiałów zgromadzonych przez Zarząd Odbudowy Zamku
w Malborku odnaleźć można źródła do dziejów samego miasta Malborka. Dwa
działy w inwentarzu poświęcone zostały nabywaniu nieruchomości i gruntów
miejskich, regulacji granic od strony południowej zamku, tj. od strony zabudowań miejskich, oraz związanych z nią procesom − łącznie 34 j.a.39 Jednym z ciekawszych materiałów są umowy w sprawie korzystania z terenów zamkowych
przez kolej wąskotorową40 oraz całkiem spora grupa akt procesowych dotyczących sądowych sporów granicznych, zwłaszcza bardzo dobrze udokumentowany niemal dziesięcioletni spór z fotografem Ferdynandem Schwarzem, który
w latach 1888−1889 sporządzał fotografie do roczników budowlanych, a następnie toczył spory o swoje atelier mieszczące się przy południowej fosie zamku41.
Wśród szkiców i planów dotyczących samego zamku można także natrafić na
szkice odrestaurowywanych kamienic z Wysokich Podcieni (Hohen Lauben) po
pożarze miasta, jaki miał miejsce w 1899 r.42 Równie ciekawym materiałem do
poznania rozwoju miasta na przełomie XIX i XX w. mogą być wyrysy kładzenia
kabli telegraficznych i telefonicznych na starym mieście z 1909 r.43
Spuścizna po działalności Zarządu Odbudowy Zamku w Malborku to bogaty zespół archiwalny, dokumentacja zarówno aktowa, fotograficzna, jak i ikonograficzna, szczegółowo prezentująca cały proces odbudowy zamku w XIX i na
początku XX w. Po działalności Zarządu Odbudowy Zamku pozostał też szczątek innego zespołu archiwalnego − w jednym z odremontowanych budynków
na Przedzamczu, dawnej stajni pocztowej, urządzono tzw. Heimatmuseum, rodzaj izby regionalnej, w której zgromadzono eksponaty kultury materialnej
mieszkańców Żuław i Malborka. W Archiwum Państwowym w Elblągu z siedzibą w Malborku przechowywany jest szczątek zespołu liczący 5 j.a., i 12 centymetrów akt dotyczący właśnie owego muzeum regionalnego44.

APE, ZOZ, poz. 152.
APE, ZOZ, poz. 153, 154.
39
APE, ZOZ, poz. 268−295, 637−642.
40
APE, ZOZ, poz. 272−273.
41
APE,ZOZ, poz. 83–87.
42
APE, ZOZ, poz. 999.
43
APE,ZOZ, poz. 549.
44
APE, Muzeum Regionalne w Malborku, zespół nr 210.
37
38
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Ryc. 4. Projekt odbudowy fasad kamienic na Hohen Lauben w Malborku po pożarze miasta
w 1899 r., Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku, zespół archiwalny Zarząd
Odbudowy Zamku w Malborku, 206/999

SPIS TREŚCI
ARTYKUŁY I MATERIAŁY
Seweryn Szczepański (Olsztyn), Od Homera do Wulfstana – wyścigi jako motyw
honorowania zmarłych u ludów indoeuropejskich (i czy tylko zmarłych) .....
Zbigniew Wójcik (Olsztyn), Hipiczna infrastruktura byłych Prus Wschodnich .....
Małgorzata Gałęziowska (Olsztyn), Kolej, kolejarze i komunikowanie się na Warmii
i Mazurach w pierwszych latach po II wojnie światowej ..................................

313
327
337

COPERNICANA
Izabela Lewandowska (Olsztyn), Mikołaj Kopernik w polskich podręcznikach historii
XX i XXI wieku. Analiza porównawcza ............................................................
Maria Bieniek (Olsztyn), Mikołaj Kopernik w świadomości uczniów olsztyńskich
szkół podstawowych i gimnazjów – wyniki badań sondażowych ...................
Janusz Hochleitner (Olsztyn), Mikołaj Kopernik a polscy osadnicy w komornictwie
olsztyńskim. W poszukiwaniu wątków i tematów dla turystyki kulturowej
w województwie warmińsko-mazurskim ..........................................................
Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz (Frombork), Kopernik w polskiej rzeźbie współczesne ...

365
389
417
431

ŹRÓDŁA/MISCELLANEA
Michał Kowalski (Olsztyn), Uwagi o zmianach w herbie i pieczęci Ornety .............
Tomasz Kukowski (Malbork), Spuścizna archiwalna Zarządu Odbudowy Zamu
w Malborku w zbiorach Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą
w Malborku ...........................................................................................................

443
449

INHALTSVERZEICHNIS
ARTIKEL UND MATERIALIEN
Seweryn Szczepański, Von Homer bis Wulfstan – Wettläufe als Motiv der Totenehrung
(und wirklich nur der Toten?) bei den indoeuropäischen Völkern ..................
Zusammenfassung ..........................................................................................................
Zbigniew Wójcik, Die Reitsportinfrastruktur im ehemaligen Ostpreußen ...............
Zusammenfassung ..........................................................................................................
Małgorzata Gałęziowska, Eisenbahn, Eisenbahner und Kommunizieren in Ermland
und Masuren in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg ....................
Zusammenfassung ..........................................................................................................

313
326
327
335
337
364

COPERNICANA
Izabela Lewandowska, Nikolaus Kopernikus in den polnischen Geschichtsbüchern
des 20. und 21. Jahrhunderts. Eine Vergleichsanalyse ......................................
Zusammenfassung ..........................................................................................................
Maria Bieniek, Nikolaus Kopernikus im Bewusstsein der Schüler von Allensteiner
Grundschulen und Gymnasien – Ergebnisse der Umfragen ............................
Zusammenfassung ..........................................................................................................
Janusz Hochleitner, Nikolaus Kopernikus und polnische Siedler in der Allensteiner
Kämmerei. Auf der Suche nach Motiven und Themen für die Kulturtouristik
in der Woiwodschaft Ermland und Masuren ....................................................
Zusammenfassung ..........................................................................................................
Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz, Kopernikus in der polnischen Bildhauerkunst
der Gegenwart .......................................................................................................
Zusammenfassung ..........................................................................................................

365
388
389
415
417
430
431
441

QUELLEN UND MISCELLANEA
Michał Kowalski, Anmerkungen zu den Änderungen in Wappen und Siegel von Orneta
(Wormditt) ............................................................................................................
Tomasz Kukowski, Der Archivnachlass des Vorstandes für den Wiederaufbau der Burg
in Marienburg in den Beständen des Staatsarchivs in Elbląg (Elbing) mit Sitz
in Malbork (Marienburg) ....................................................................................

443
449

CONTENTS
ARTICLES AND PAPERS
Seweryn Szczepański, From Homer to Wulfstan – racing as a theme of honoring the
dead in Indo-European peoples (And that only the dead?) ........................................
Summary ..........................................................................................................................
Zbigniew Wójcik, Equestrianism infrastructure of the former East Prussia ............
Summary ..........................................................................................................................
Małgorzata Gałęziowska, Railroad, railroad workers and social communication in
the Warmia and Mazury in the first years after World War II ........................
Summary ..........................................................................................................................

313
326
327
335
337
364

COPERNICANA
Izabela Lewandowska, Nicolaus Copernicus in the polish history books in the 20th
and 21st centuries. Comparative analysis ..........................................................
Summary ..........................................................................................................................
Miaria Bieniek, Nicolaus Copernicus in the minds of students Olsztyn’s primary and
secondary schools – survey results ......................................................................
Summary ..........................................................................................................................
Janusz Hochleitner, Nicholas Copernicus and Polish settlers in Olsztyn’s district.
Looking for themes and topics for the cultural tourism Warmia and Mazury ...
Summary ..........................................................................................................................
Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz, Copernicus in polish contemporary sculpture ...
Summary ..........................................................................................................................

365
388
389
415
417
430
431
442

MISCELLANEA AND SOURCES
Michał Kowalski, Comments about changes in the coat of arms and seal of Orneta ...
Tomasz Kukowski, Archival legacy of the Board for Reconstruction of the Castle
in Malbork in the collections of the National Archives in Elblag, based in
Malbork .................................................................................................................

443
449

